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OA.MARA DOS DEPUTADOS 

INDICE 

DOS 

n~tnrsos nronnnciad~s nas ~assõas do m~z ao anosto do 1892 

Aleldea Lima : 

DD!Jl;íio de tc1"ren0!, pag. 399 ( 73a sessão em 
18 de agosto). 

Aiclndo Guanabara :. 

Legacõa ( projeoto n. 1)1 A), pag; fiT .(62• ses-
~ão em 4 de agosto). · 

Comcersõ:o de j"'r~ de c.policc~ (projecto n. 7i), 
paga. 348 a. 352 ('7i• ~~ssã.o em i6 de agorto). 
Pag. 370 {7~ gessão em -17 de agosto). 

O>·ç.z,nento .W .Ministmo do Interior e da, J'US
t~4 ( projecto n. 86 B ), pags . 35õ e 357 (7i .. 
sessão em i6 de agosto). 

Awalio a. cmpreza.:; industriacç, pag. 57% 
( 80" sessão em 26 de a.goato ). 

A.Jexaadre 8t.ockler : 

CrEa da. }.{ocda, pags. 302 a 306 (69• aessão em 
:12 de agosto). 

All'redo Ellls :. 

A!(andtgas em S. Paulo ' Jui: de F ora. ( pro
Jecto n. 7 B), pags. 2S a 34 { 60• sessão em 
2 de :t~sto?. 

Negocias das Alagoas, pags. 426 a . 428 ( 74• 
Bessiio em 1.9 de agosto). 

Marcc1Lo.l Deodoro, pag- 504 ( 77" se~são em 23 
deagoeto). 

Almlao AWaaeo : 
.4.nalyse da . Ccnstitu~ de 24 ck (Cceniro, · 

pags. !0'5, 109 e 110 (634 c5essão em 5 do 
Camoza -1 · 

:l.goslo). Pags. 15i e :15! ( 64a seseão em G de 
agosto). Pag. 114 ( 65• ~~ssão em 8 de 
agodo). 

Ncgoci(}r do Rio Gr·andc do Norte, pag. 343 
(70a sessão em 13 de ago~l<l). 

André cavaJc•ntJ: 

Tnbunal do Jv.fy dtJ Oa.pital Fcdet·al ( pro.ieeto 
n . 3S A l. pag. 61 ( 61•)5e58ão em 3 de 
agosto). 

N cgocios de Perna.mbuco, paga. 2:>1 e 258 (68a 
seesão em H de agosto). 

Ana.Jbal Falciio : 

El):plica,ç&J pcssoltl, pags. H9 e 1.20 {63" !MsKo 
ern 5 de agosto). 

Antonio A.:z:e..-edo: 

Qu~stão ile o.-àeoa, pags. 106 e 107 { 63& sessâ:o 
em 5 de agosto), 

Orçamento do 1\Iínistcrio do E.xtcriOf' {prOjecto 
n, 87 A), pag. 162 ( 65" se!SâQ em S . de 
agosto). 

Antonio Ol~llo: 

ExpliMçé.c pessMl, pags. 221 e 222 (67• ' osaão 
em 10 de agosto). 

Escola. de Jlfinas c Out'o J>l cto (projecto n. 86 B), 
p~. 378 a 381 (72• sessão em i7 de 
agosto) , 

Projc.olo n. 14.5 Ad41.891., pag, 38;S (~58!'
São em i7 de agoslo). 

vót n· 
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Projxto n. t20, pags. 4SS e 484 (i~ sessão Dodnró ; 
em 22 de 3-gQSto). 

Vencim.:nto• ~ engutheiros do p>"olo!lgatmnto 
da. .&C7"'lM de Furo Cmtral do B••a.: il, pag-. 
485 ( 76' sessão em 22 de agosto). 

Projccto n. f 1 G, pags. 631) c 640 ( 82• sessão 
em 29 de a1joslo). 

Arilltides Uala: 

Orçamento do .1lini$ta•·io do Ea:tuior (projecto 
n. 87 A), pags. 46, 47 e 48 ( 601 sessão em 
2 de agosto). 

Rcnunoia do Dr. Lau.-o Sod,·ê (parecer n. 50), 
pag. 233 ( 68• sessão em i1 de :>.gosto). 

Que!tGo de ordem, pago. 241 (GSa sess:io em H 
de agosto). 

Artbur R io• : 

Al(a.tui~as cn• S. F a1do c Jui= de Fóm, 
( projecto n. 7 B), png$. 2'> a 28 (GO• eessão 
em 2 de ~go$to). 

D~~M no pal~cio du. lJoa Vista, p:<g. 06 
( 61• ~essão om 3 de :l-gOSto), 

Quatiio de &t·dem, pag. i OO (63" sessão em 5 
de agosto). l'tLgs. 35:3 o 354 ('i i" sessiio om 16 
dG agosto). Pag. 47 (iG" sessão em 22 de 
agosto). 

Obse,.,:anciG do regimento, p:lgs . 212 e 213 
( 67a sess:lo em 10 de asostQ). 

Estrada d4 (erro (projccto n. H 6}, pags. 214 
e 215 ~57• sessii.o em i O de o.gosto). 

Reclamaçiül, paga . 236 e 237 (68• sessão em H 
de agost.o) . 

O>"çanunto do Ministerio do I ntcrio>' c da.Jv;stiç!l.· 
(projecto n. 86 B), pags • .298 e 299 (69" sessiio 
em 12 tle ~soslo). Pa1js. 556 e 55i (80" sessão 
em 26 de agosto). 

Projecto n. 4 () Ad<l f 892, pag, 371 (72•s~ssfio 
em 17 de agosto). 

Prujecto n. 7 i , pa.gs. 423 e 424 (74• sessão ew 
19 de agosto). · 

Conve>"scio de jt~TO$ de a,poliocs ( pro~cto n. 11), 
pa.g. 524!79• sessilo em 25 de o.gosto). 

E Frio las de 20 grá.o, pag. 56~ (80a sessão em 
26 de agosto). 

]Uquairttcnto da comm.issão de orçam~tlib pa•·a 
a, Oamtll'<l ~euni•·-sc em commisW geri))., 
a,fim d~ trat~r-<4 da tÍU•ação financ•ira, da. 
Rcpu~lica, ptLgS. 655 e 656 (83• seasão em 31 
de agostc). · 

Augusto Honteneffro : 

Orçamcm.o do Ministcrio do &::.erúrr (proj eeto 
11. 87 A), p;~gs , H a 20' (59> sessão em i de 
agosto). Pa.gs. 162 a 1135 {6õ• sessão em 8 de 

: agosto}. . 

l se·n.ção de di.•citos (projecto n. 71), pag. 422 
(74&se~ em i9 de :.\gosto). 

Frojecto n. :109, pags. 535 e 538 (79a s essão 
em 25 de ;~.gosto y; 

Orça.mento do Ministerio do .-E:cw-ior (pro
j ecto n. 87 A), p:lg< . i60, i61 e i 62 (65" ses~ão 
em S de :.\gosto). 

Forcas de tc•-ra (projecto n. 23 D), pags. 403 e 
401) (74~ 5essão em 19 de agosto) . 

Frojcctc n . 120, pags. 45S e 459· (75a ·s~3são 
e m 20 de agosto). 

Fro§ccto n . 31, paa . 500 (77a sessão em 23 
de agosto), pag. 532 (79• sessão em :25 do 
agosto). 

As!JW babei, pags. ~14 e 515 (78• se;;são em 24 
do agosto). 

P rc.iccto n . 82, pags. 515 e 516 (78~ ~essão em 
2-1. de :tgosto) • . 

Co_lo llia cor'1'ccoiona1 na P arah y~a do SuZ (pro
Jecto n. 151), pags . 5~5 e 595 (81~ sessão em zi de agosto) . 

Gabimcc Portlt!JIIC::dc Lcitum (projecto n. 132), 
pag. 63u (82" sessão em 29 de agos\<J). 

P >·o§ccto ". 2 7 4 d~ 18 O f, .p:tg, 640 (82' se!!iio 
em 29 de agosto). 

Est•·ada de fc•·ro do Sobral a Ipú (projcclo n. i OO), 
pags. 64tl o 650 (83' sessão em 31 de agosto). 

Bept.leta de )lotta. : 

Ft•omoçijcs no exercito (projecto n. 100), pa gs. 
276 a 2S2 (13\? se$são em 1.2 de agosto). 

Deriio de 8. Alarco& : 

Forca ncwa.l (projecto n. 72 A), pags . 104 e !05 
(63• smão em 5 de agosto). 

Pensá(} á "ÍU1ia Etchebo,-ne, p<!.<r. 4:>0 (i4• ses
são em 19 de agosto). 

Q1~têlo de ordem, pags. 4i i e 4SO (7Go- sessiio 
em 22 de :tgosto). 

lr encimentos dos otfioiacs àc, a>"ma~.:z c ~la,..~çes 
a nn:xas(projccto u. 85):: .pags. {98 :.\500 {TI• 
sessaoem 23 de agoslo}. 

F··amoçõ:s 'la armada. ( projec~ n , SI. de 1891), 
[>:lg. 553 (80• 5essão em l?6 de agosto) . 

Additiva 11. 7 2 B, p1gs. 620 a 62.2 (82• sessü:o 
em 29 de agosto). · 

DeUarmlno de Mendon~a : 

Nc[Jocio• do Paraná, pags. i39 a 141 (63> s~s~ã.o· 
em 5 de ag-osto), . 

Pro_jecton. 1 0 1, pags. 233 a 235 (6Sa s~ssão 
em H de agosto). 

Rejei.çãAJ de credi!DS (projecto n. 93), pa.gs . 235 
e 236 (tiS" sesuo em ii de agosto). 

Promoções no exercitQ (projecto n . 100), pags. 
271 e 272 (69" sessão em 12 de agosto) . 

Frojcct.!! n . . f 15, pags. 369 e 3i0 (72• sessão 
emi1 de!i-gosto). : 

Sup,.cmo T•·ib.~na! Militar (pr ojecto n . :1.2í!), 
pags. 395 a 398 (73• sessão em 18 de agosw). 
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M a,,·tcha! Deodoro, pa.g. 504. (/7' sessão em 23 
' de agosto) . 

Escolas milita•·es, etc., pag. 573 (SO> ses.~iio em 
26 de a;;osto). : 

Additi1:o n. 7 2 B, pag. 606 (Sin sessiio em 27 de 
agosto) . 

Bevtlaqua: 

.Rcp,.cscntação dos p1'aticantc.• da J)il·ecto;·ia, 
Ge••a,l dos Cor-reios, pag. i 76 (65• sessão P.m 
8 de agosto). 

Bswad4s d~ f~,.,.o (projeeto n. H6), pags. 2!5 
a 2.20 (Gí• ~essão em 10 de agosto) . . 

E~icação lle.'<SMl , pags. 222 ~ 223 (6i~ sessão 
em iO de agosto). 

Ccmmcmo.-açãc á. m.tm1oria de lJC?>jami•l Con
stant no cemite.-io de .S. João BaptisUJ, pngs. 
26:1 e 262 (68" sessão em 11 de agosto), 

Pro'htOçiícs no C.'l:c,•cito (projecto n . 100), pags. 
332 e 333. (i O" sessii:o em i3 de agosto). 

Orçamento do M inislcrio d·> Inte,-io•· e da. J-us· 
tiça, pag. 520 (783 sessão em 24 de agosto) . 

Proj~cto n. J t 6, p:~-g. 640 (82• sessão em 29 de 
llgOSto), 

Borges de llledell'oe : 

Incomp atibilidade do ]),-. Victorino i1fon(ciro, 
pa~;. 91 ,62& sessão em 4 de agosto) . 

Caetano de Albuquerque : 

Projcct" n. J 31, pn.gs. 455 c 456 (75a sessão 
em 20 de agosto). 

EmJ>1"C=as terre$trC. e maritimas, pa.gs. 459 e 
460 (i~ sessão em 20 de agosto). 

Ma.r~hal J)UJdq,•o, pags. 50t e 505 (77o. sessão 
em 23 de agosto). 

Co!!1;;l7'são de j uros de apoliccs (projecto n . 77), 
pazg. 523 e 524 (19" sessão em 25 de agoslo). 

Cantão: 

Aelos do gollerno de .tO c 1.2 de abril de 1892 
(parecer n. 50); pags. 101, 108 e 109 (633 

sessii.o em 5. de agosto). 
Questão de 01•dcm, pag. 106 (63a seosão em 5 de 

agosto), pags. 355 e 356) (7to. sessão em i6 de 
agosto). 

Orc'"ment"o do .M"iniiterio do Exeen:or (projecto 
n. S1 A), pags. 165, 166 e 167 (65• sessão cni 8 
de agosto), · 

Bolsa do Pani·, pag5. 421 e 422 (74« sessão em 
19 de agosto). 

P1'oj~cto n. f 3 f , pa;;s. 456 e 457 (75• sessi!o 
em 20 de agosto). 

Rcctifica,~iio ao «])ia-do do Cong.-c.sso~, pag. 498 
(77a sessão em 23 de agosto.) 

P rofo.cto n. 109, pags. 539 e 540 (79" S;!Ssão 
em 25 de a gosto). 

Prrjecto 11. 1. .? f , pags. 634 e 635 (82• sessão 
e m 29 de ag.,sto). 

Caetmtro J011lor: 

Leis da re~ita c despc::a publ.icM (projecto n. 28), 
p~g$. 63 e 64 (6i~ ses$io em 3 de agasto). 

Caüiano do Noeclmeoto: 

Questão ele oo·dcrr. pag. 244 (68" sessão em 1i 
de agosto) . , 

E strtula de F eYYO Central do Rra::il (projecto 
n, 1!71. {>ags 329 a 331 (70> sessio em 13 
de :~gosto). 

Pri>jeeto n. 120, pag. 482 {76" sessão em 22 
de agosto) . 

P rojecto n. 1 32, pags. 637 e 638 (82"- sessão em 
2!1 ele agosto). 

Ce111arlo Motta: 

P1'o;·cceo ?t. 7 f , pags. 42! e 425 (74~ sessão em 
i!l de agosto)- · · . 

ceaarzama: 

Marechal Deodoro, pag. 502 (Ti• sessão em 23 
de agosto) . 

Eleição da- Ba.hict. (parecer n . 10), pags. 529 e 
mo (79a sessão em 25 de agosto). 

Chagas Lobato: 

P•·ojccto n. 225 de t89f, pass. 328 e 3.29 
(71)4 sessito em 13 de a,"OSto). 

Ou estão de o>'dem, pa.g. 373 (72• sessão em i 7 
deagosto). · 

Costa Machado: 

ImmigraçiW chi~::a cjapone::a {projecto 11.144), · 
pags. 657 a 676 (83" seasão em 31 d.e agosto). 

Couto Cartaxo: 

Estado de sitio {_P,rojecto n. 66 A, do Senado}, 
· pags. 75, 76, 17, 78 e 79 (6ZS se!São em 4 de 

agosto). 
Projecto n. 101, pags. 234 e 235 (58~ sessão Demetrio Ribeiro: 

em H de agosto), 
Projcctô n. J J 5. pags. 367 e 36S (72a sessão 

em ! 7 de agosLo). . 
J!01"f,(l$ dt Urra (projecto n. 23· D}, pags. 359 

e 390 (iS• sessão em iS de agosto). pags. 4M 
e 405 (74"- ses;ão em 19 de agosto). 

Escola de machinista.s em P crnanürnco, pag. 419 
(741• sessiio em i9 de agosto). 

Orçamento do Mi•iisteria do E:r:tcri01' (projeclo 
n. S7 A); negocias do Rio GTantlc do Sul, 
pass . 152 e i53 (643 sessão em 6 de agosto), 

Olonyelo Cerqueli>a: 

Dr . Artstidcs A.me~-ico d~ Magalhiús, pags. 573 
e 574 (8~ sessão em 26 de agoslo). 
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Epito.elo Petii80B: 

;1[a,.~clUll Dcodo•·o, pag:;. 527 c õ2S (79~ Se~;São 
em 25 de "-S'OSLo ). 

Erleo Coelho: 

O>'l}a.mento do Ministerio d" J~c.stiça e do In
te~•ior (projccto n. 86 B), pngs. 211 e 212 
(67• sessão em 10 lle agosto) . 

E:cplica<:ii.c pe~so11.l, pags. 28•1 rt 288 (69' sessão 
em i2 de agosto), prtg. 561 {SO• sessiio em 26 
de D.gosto). . . 

·Escolas de 2° _ll>'rio, pa~. 55\l c 560.'(80~ se.ssão 
em 26 de agosto). 

E•plrfto Snnto: 

Alfandcaas em S . Paulo e Jui.: d~ Frira ( pro
JecLo n. 7 B ), pags. 34, 35 () 36 { ôo~ sessão em 
~de agosto). 

T ribunal do .Jury da. Capital Fdcr·al ( projeclo 
n. 3S A), p:tgs. Gt, Gz e 63 ( 61~ sessão em 3 
de :tgoslo). 

Quc..ttío de ordent, pa;;. t OO C G3·' sessito om 5 
de agosto) . 

Or~a.mento do Ministe•·io t1o B:~:tcri•JJ' ( projecto 
n . S'i A), pags, 167 ~ iH ( o~• sessfioem 8 do 
agosto). 

llestaúclccimcnto do Uini.<tcrio cfq. .Tt~<tÍçC1' {~ro· 
jccto n. 46 A ), pags. 1S7 :~ 192 ( 66a sessão 
em \l de agosto). 

~·t!JOCÍO~ rle Pernamouco. llmgistn;r,tu•·" federal, 
p;1.g-s. 2:58 e 250 ( 58• sessã.o em .11 õ.e agosto.) 

O••çam cnto tio Jlinistcrio elo Intcl'io•· c da Jus· 
tiça. ( llL'ojecto n . SG B ), pags . 357 e 35S ( 71" 
iess:to em 16 de agosto), pags. 3T:J a. 375 ( 72• 
se.,são em i7 de agosto). pag. 55Q ( SOa sessão 
em 26 ele agosto). · . 

U•·ça.mcnto do .lJlinistcrio da Marinha. ( projecto 
n. H O ), pags. 45.2 n.454 ( 75• se:ss:io e lU 2() 
de agusto). 

.llCarcclial J)~ro, pags. 50~ e 50-Z ( ~~~ sessão . 
em 23 de ~osto). 

Anm;.stia, pags. 574 e 1IT5 ( SO> sessão em 26 do 
agosto). 

Explicaçiio 1>es~r)tl.l, pa.gs. 649 :t 652 ( S3• sessão 
em 3t de agosto). 

FeliBhello Freire: 

E stado de sitio ( projecto n. 6<3 A, do &n:Ldo ), 
pags. 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43. 44 e 45 ( ôD• 
sessão em 2 de ago~to). · 

Promoçõ(:.l 110 r::cc'J'cito ( projecto n. 100 ), pags. 
SS2 a 286 ( u9• sessiio em 12 de ag-osto). 

P >·ojcoto n . 225 de :l89i. pa.g. ·S28 ( 10~ s~s-
si.to em iS de agosto). · 

Com,c.-.ão de iu•·o• de ll'policcs ( projeeto n. 17 ) 
pas. 470 { 76a seMào eru. 22 de agosto). ' 

Frnn~a Corvolllo: 

Rc:to-bclecimento do -~linis~J·io àaJu.<liça.( pro· 
jecto n. 46 A), pa;;s. 182 e i83 ( 00• se3sio em 
9 de _agosto), 

Su.P~cmo Tribu1tal ~l(ilitrtr t p••ojeclo n. 122 ), 
pags. G53 e 654 ( 83" sess~o em 31 de agosto) . 

Francisco Glicerio: 

· E$tada ele sitio ( projecto n. 66 A, do Sen:~do ), 
p3.g. i O~ ( 63~ ses~li.o em 5 de agosto). 

P1·ojccto 11. 225 de: i89t, pag. :f29 { 70<> ses
são ero !3 de agosLo). 

Es!>'Cida. de FJrro Ccntntl elo I!m.::il ( projecto 
n. iií ), pags. 331 e 332 ( 70~ sessão em !3 de 
ag-osto). 

Cont::~rôWJ de ju.ros das apoliCC8 ( projccto n. 77}, 
pag. -!G!.I { iu• ses!klo em 22 de a0osto). 

Marechal Deodoro, pags. 503 e 5W ( 7i• sessio 
em 23 de :J{;Osto). 

Voear,ii-o de orÇ4mcn(os ( 7fr~ ~cssiio em 25 de 
ngosto). 

.1cto.~ do f}Ovcrno flc i O e f 2 de abril, pag. 576 
( so~ sesslio em 2{) de agosto) . 

Colon.ia cm·rccciona! na P(wa.ltyb-;~ do S uZ 
( _pro_iecto n. 151 ), pags. 596 e 597 ( Si• ses• 
su.o em 27 de agosto]. 

JICr;(I!Crimcnto de~ commilsil:o rlc orçtwumta pa.ra 
q11c a Camara. se r.:una. em commis•-M . geral 
u.fi>lt de tt·atar•SC da situação finane<~ira da 
Itcp!~blica, pags. 657 e 6.'>8 ( 83a sessão em 3i 
de ngosto). 

Fraoeieco 8odré: 
OrÇ<>»><mto do Ministc>·io de~- }.fll'rit~ha ( pro

jccto n . 140 ), pags. 442 a 448 { Tv .. se~siio cw 
20 de agos~o) . 

Fonaeea HerJD.et!l: 
Alfandegas em S . Paulo c .Tui:: de F&ra (pro. 

Jecto n. 7 B }, pags. i 03 e 104 { 63 .. sessão em 
5 de agosto). -

R:sta bclccimcnlo do J.l!ini.<te.·io da Ju.stiç.:J. ( pro· 
~eo;o n. 46 A ), pa~s. i92 e 193 ( 66~ se$são em 
9 de agosto). · 

P•·omcções 110 e~c··cito ( projecto n. iOO ), p:!."S. 
23i a 240 t 68"- sessã.o em li de agosto). ~ 

Orçamc>lto d~ J1I ini<te:ria do l11tcrior e da J-u~
tiça ( projecto n . SG B ), pags. 250 a :256 ( GS" 
sessão em H de agosto). 

0>'camento do ~1:1C1tistc1'ÍO da 1\lari,;lu• ( projecto 
n. 140 ), pags. 405 a 4H ( 74~ se~são em j(l d0 
ag-osto) . · 

~quCl·immto dacommiss<Zo de Ol'Ç<mlcnto pewa 
'f ile a Camara se reuna. em commiss{i.o !l"·al, 
afim de trDtar~sc dt.b sitttaçiio /illlk?lcei-ra. da 
Republic-:., pngs. 656 c 657 ( 83"- sessã.o em 31 
de agosto). 

Ncgocios de Sergipe, pags. 5!i e 5~$ { i9<> se~üo 
e:m 25 de agosto). . Gareia Plre": 

lmijtigra..çã~ chi~, ~<>$ . 565 e 566 ( SO> ses
sa.o em 26 de :~gosto}. Palkeim•11to elo senador Lt•~ Antonio pa". 

2.2:J ( 6i"- sessão em !O de agosto). ' ~ 
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Qtto:stúo de Ol'dcm, p.~g. 2-12 ( QS> ~~ssão em tl 

dl)agosto). . 

Orçamento do Jlfini.•tcrio do Ince•·i?r c da Jw
tie,a. { projccto n . SG [l ), pag. ~O ( 70~ souiio 
em 13 de :~gosto). 

Quc.:tão de ordcn•. pags. G:l2 ~ 533 (i9> s~ssão 
em 25 t!e agost.o). 

Colonia ~crrcccio7u:l na. Pat·ahJJUa· do Sul (pro· 
jccto 11. i;il), p:~:;;s. 597 o 598 (Slo. 11ossão em 
ii de agosto). 

Imposto ele fumo, pags. ()07 a 600 ( 81' s~ss ii:o em 
:l1 da agosto). , JoSié 1\lariaoo : 

Requerime~~to da commis$iiO à~ o•·çammto pa•·a 
fl1ll! a Ca1'ttara. se reuna em commim.o o~ra-l 
o-fim a. trt:ltttr-se da situat;úo financeira. da 
Rcptd•li.ca, pag. W5 ( 83:. ~essão em 3i de 
a;osto). . 

Gonçnlve• Cbavea: 

Esta.do de sitio (P~~>jecto n. 66·A, <lo Senado), 
pags. 79 a 86 (62a sessão em 4 de :tgosto1. 

Estrttda de Ferro ~ntral do Rra::il, p~gs . 3\l:O 
e 394 (73~ sessão em 18 de agosto). 

I~cnção de direitos J C. F. T. CQl'covado, pag. 
42i (7-!~ sossio em Hl de agosto). 

HoJDei"' Daptll!lt.n: 

Batc:.lhiW Acatlemico, pags. 384 e 385 (i e' sessão 
em i7 de agoslo), pa[;!!. 486 e 487 (7~ sessão 
em 22 do agost1>). 

Doraclo Co•ta ; 

Questão· de orclwt, po.g. 4SO (76" sessão em 22 
de agosto). 

Oryanüa.ç,ão do Districro Feàerat (pt'ojeeto , 
n. 6 A), po.gs. 552 e 553 (S~ sessã.o elll 26 de 
~osto) . 

João Lope»: 

Questã:o de or~m, pa:;. 107 (63' sessão em 5 
de a.gosto). 

Projccto n. 225 àc 1891, f)ng.27,1(69 a sessão 
e m 12 de agosto). 

IJr. :Bcrna~dino ele Campo,;, pa:;. 30"1 (i3• 
sessão em 1Sde agosto). 

..João de Siqueira : 

Explica~üo p~~Uoa.Z, pags. 220 e 221 (Gi~ sessão 
em 10 de o. gosto) . 

Dinheiros p ttblico.•, p<tgs . 342 e 343 (iO~ sessão 
em 13 de agosto) . 

p,•oj(cto n . f GO, pag. ()50 (S3a aessão em 29 
de ugosto). 

Requc?·i mcn to da com missão a~ c•·çamcnto para 
q?.lC. a 04lna.ra. s~ ~4t'!ltna c·m. commissrí,o !)(.'tal 
afim d~ h•ata>'-SC da SÍtl<llÇÜ:O finr.>ncci:•a da. 
R~publica, p~g. li5ii (83" sessão em 31 de 
agost.o). 

João 'Vieil'a : 

Ql,cstü:o de ordem, pag. i07 (63~ sessã.o em 5 
de agosto). 

Estradas de (<:~'1'0 (prl>jecto n. H6), p~. 215 
(67~ sessão em iO de ag011to). 

P1't>jecto n. 2 2 5 de f 8 9 f, p.1.g. 328 (70• teiSãO 
em i3 de agosto l. 

Lomouoiel" Godof"aoedo: 

Empr~{}iJ,dos da Est'l'arla de ~rro Central do 
Br.,:ril, pag. 300 (69" eessü:o em t2 de agosto). 

Lnuro 1\lüller: 

PO'f' to c ba•·ra. do Dcstcrt·o (So.nt:l. Ca~harina), ·"· 
pn.g;;. 259 e 260 (GS~ sessão em H dt! 3gosto). 

Ma>-eclw.L .Dcodo,·o, pag. 502 (77• sessi<o em 23 
de :~.gosto) . 

Contel' JÚO de jm·os ele apt>/.ices (p~ojeelo n." n), 
pags. 513 e '514 (78" sessiio om 24 de agosto). 

Pl'ojec~o n. 2r4 d~ t89t, po.gs. G40 • 041 . 
(82~ seasüo em 21) de agosto). 

Leonel Filho ~ 

Remmda do Dr. LDm·o Sndré (pare~r n. 59), 
p~g. 233 (68• sessiio em H de ;l{;Osto), 

.Mt<dança do Gy1n'MSio pm•a a Campa.nha;, :1[i
nM Geracs (projecto n. 86 B), pags. 334 a 
:W) (7{1• sessão em i 3 de agosto). 

Leopoldo de Bulhões: 

C oliva•·•·@ à e juro• de apol·ic~ (pro.iccto n. 77), 
vags. 352 e 358 (7P se•eão em f6 de !I!:!;OSto), 
pa"s. 511 a 513 (78• sessão em 24 de agosto), 
llags. 52·1 a 526 (79<> sessão em 25 de agosto). 

Leoviglldo Fil~ueiraa: 

E~ de sitio (projecto n. 66 do Senado), 
pa~. 2 e S (59~ sessio em i de :~gosto). 

Q~Ustáe> de ordem, pags. 105 e 100 (63• sessão 
em 5 de n_gosto) . 

Luiz 1\lurat ; 

Ncrjocios cl~itoracs, P'S'· u9 (61• S~I!.~O em 
3 de agosto). 

P•·~dos de oo>-rido.i:, p:1.g. 341 (70~ sessii.o em 
13 de agosto) . 

Narecha.l"D~oà~r.,, pags. 502 e 503 (77' sessão 
em 23 de a~osto) . 

llolarciano de 'JIIagolhães : 
Curso a;1mexo cí Faculdade de Dh·eit~ tlo Rui(~. 

p;;~.g. 21 (59~ SêSs:i:o em i <lc agosto). 

'Orçamento do M inistcrio da, .Tustiça c do Il1tc- J.l 
rim· (projecto n. SS . .B), pags . 207 a 2ll (6"r 
sessào em iO de :~gosto): 

P•·omoc'ies ?ID exerci~o lprojecto n. 1001, pags. 55• 
fJ5, 57 e 5S (Gia sessão em 3 de agosto). 

Forr.a naval (projerto n. 7.2 A), pag. 193 
(66~ sessãoem 9 de agosto). 
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Martloh() Rodrlgue• :7 
Ncgoaios do Pao·ã, PD.S"'· 301 e 302 (00~ s~ssiio 

em 12 de ~;>os lia). 

Estr~citz di: Fert•o do Sohi'C;,l ao lp!t (projecto 
n. 160), )ltlS5 642 e 643 (82a sessão em 29 
de ll.{;OS,O). · 

M()rae• e Ba.:rl"os : 

Orcamcnto do Ministcrio do Int.erio•· c da Ju•
tiça (projecto n. S6 B), pa.gs. 374 e 3i5 fl2~ 
sessão em 17 da agosto). 

Nilo Peçouba ; 

Legações bra.zilciras na E-u.•opa c Amcrica 
(projecto n. 87 A), 11ags. 45 ~ -16 (60• sess.'ío 
om 2 de ag~sto). 

Questão de ortkm, p:tg. 241 (68• sessão em 
H da agosiD), 

!Wo.uefro Pfll"Annguú.: 

I s:•tçiio de direitos (projecto n. 7i), p:lg' , 42:2 
(7-1" sessão em {';)de agos~o). 

Ptojcoto 1~. 152, pag. ú02 ($1~ sessão em l!7 
de agDito) . 

Novae• l\lello : 

Prcje:cto 11. i 20, pags. 518 e 51'.) (7Sa sess5.o 
em 24 de agosto). 

Projecto n. 153 Á de ·:i89i, pag. 5M (SOa 
ussii:o em 26 de agosto}. 

Projec/.4 n. 152, pa~. 603 a 006 (Sia sessãD 
em Zl de llgosto). 

Oltlclca : 

Re$ta.bllecimer.to do Ministe•·io da J1tsti~a• (pro 
jecto n.. 46 A), p~g. !82 (66• s~são em 9 de 
ng-o9tO.) 

Pr(!jecto n . 7 :f , pag. 425 (74a ses;mo em t9 de 
agosto.) 

Con11el'lá() de j1"·os de aplUCC$ (projecto n. 77), 
pag. 5{3, (78" sessão em 24 de agosto.) 

ProjccM n. 152, pags. 59;} (Sl" sessão em 27 
d& agosto.) 

E:z:plica-çá.() p$6Soo.l, pags. 619 e 62() (82>- sessão 
em 2~ de agosto.) 

Additiro n. 72 B , png. 6:2.2 (82• sessio em 29 
de · agosiD). 

SituQÇ4o financeira, pag. 65i (83> sessão em 3i 
de agosto). 

Ollvelra V a lhadii.o : 

Questão de ordem, pags. 354 e 355 (i to. aeuã.o 
em 16de agosto), pag. 471 (76>. se3sáo em 22 de 
ag.)sto; . 

li"or(.as de terJ'tJ (projecto n. 23 D) pa~s. 402 e 
403 (74"sessão em 19 de agosto).' ~ 

Poletta : 

.·tl(a?•dc(Ja-~ em S. Paulo e Jui:: rlc Fora {prC>
j~cto n. 7 B). pag~ . 1U1, 102 e 103 (6.~3 sesaiia 
em 5 de llgos&o). 

Pedro Amerlco: 

O•·çaanento do Mi1~iste;·io ckJ Exterior, pags. 
. HO a H7 (634 sessão em 5 de agosto), 
Questão de ordem, pags. 240 e 241 (68>. se"ssão 

em li de agosto l. 

Perelra d e Lyra: 

E:r:plica,çiiD pmoal, pn.gs. i3S e 130 _(63~ sessão 
em 5 de agosto.) 

Ncn~cios tlc PcJ·namtbttco, pag. 261 (6~~ se$são 
em H de ag-ostCI.) 

PJ:re• Ferreira : 

P •·omoç&:s no czcrcúo (projccto n. 100), pag. 
59 (61~ sessão em 3 de agosto), pa~. 272 c 
2'l3 (69~ sess[o em 12 de agosto). 

P t·rjccto 11. f t 5, paz~. 367, 36$ e 369 (72• ~s
siio em 17 de 3.gosto). 

Força$ rl~ w·,·a ( projecto n. 23 D). pags. 3SO {73& 
sossiLo em 1S de agosto). 

Frojectfl n. 83, pag. 5lS (78• $Cssiio em 2-1 
de ngOSIO.) 

Supremo Tribu-nal Milita•• {projeclo n. 122}, 
pag. 52i ii9& sessiio em 25 <.lo ago~to), pags. 
SS.! e 555. (80" sessiio em 26 c.le agost.o). 

Prcduto 11. :f52, pago. 599, 602 e 603 (Si. .. 
se~siD em 27 de agoMo). 

Rectificaçiio ao cDia.l'io do Cattgresso•, pa.g. 
619 (82a sess[o em 2'â de agosto). 

A dditi,;o n.'"7.2 JJ, p:\g. 62:2 (8.2'' sess~o em 29 
de agosto). 

Prealdeute : 

Pags. 241 e 242 (&'S• sessão em H de agosto). 
pag. 355 (71' sessão em i6 de ·agostD), pag. 
3i3 (12' ~essão em 17 de agosto), Pags. 300 e 
39:1. (73• &essão em tS de agosto) . 

RetumbaJ 

Na.u(ragio do o:Solimi;(s», pags. 193 a: 198 (66 ... 
sessão em 9 de a gosto). 

Orçamento do M inistcrio da. .llf a,rinTu" (pro
jecto n. 140), pags. 411 a 417 (74o. se3sã-D ~m 
i9 de agosto), Pa.gs. 437. a 442 (75~ seasão 
em 20 de agosto). · 

Questão ih ordem, p3.g. 480 (76& sessão em 22 
do agosto). 

Rodrlgo de A.raujo: 

Ncgoçios das . A.Ia.gôa,, pags. 4;es a 430 {74 .. 
~es>ão em ~9 de ago8to) , 
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l!!lampalo Ferraz& 

Ga.•·antia< de ~mprt!Jadt>S feilc'raes, pags . :l!l9, 
2()~ e 201 (66a ~essão em 9 de agosto). 

Santos P e reira: 

P{do.9-•gium, pags. 533 e 534 [79" seSIIÜO em 2S 
de agosto.} . . 

Gabinete Pnrt•~{}ltc:: de úitt•ra. (projeelo n. 
1~2), pags. 636 :1 637, 638 e 639 {S~ sessão em 
29 de agosto}. 

Impasto de esta.tisticz, 1mg. 
2g de agosto). 

642 . (82~ sessãél ~m Thomaz Flores : 

tSeverluo VIeira: 

Qr;est<to de otdr.m, pag-. 242 (6:$" sessão ()ro 1l 

N:rroios do Rio Grande do Sul, pags. 154 e !55 
(ll4" ;;es•ilo em 6 de a.g•>sto), pags. 201 e 202 
(66~ sessão em 9 de agosto). 

de a!losto), pag. 355 (71 .. sessii.o em iúd• Tolentino de Cerva1ho: 
agosto). 

Canv..""'l"slio de jiL'f'Os rle apo/iccs (orojecto 11. 77) 
pags. 454 e 455 (75a. St>ssão em 20 de agosto): 

F a.l/ecimento dr> marechal D:orfo, ·>, pags. 5(}0 o 
501 (7'7• sessão em 23 de agosto). 

Orçarmcllto do J1fini>tcrio dt• :lla.rin ha (projecto 
n. 140), p:>.g~. ;;():lo ;;to (78'' scss;1o em :?4 l.lo 
ag-osto). 

Pr-(ljccto 11. 8 J. pa;;. :;1;; {7Sa scssi"(o em 2-1 de 
a go&to). 

Pr(ljccto 11. S2,!XIgR.GlG c5l7. (7S~ S<!S&iio om 
:!4 do <ll)vft\0). 

El.citôe$ ,.w, Bu.hi<J (parcoer n. 70), pl!j . 531 
(i<J• soss:lo om 2G a~ a:;oslo). 

Pr~j~cto 11. 109, pag. 5l"j (i\Jn sessão om 25 de 
agosto). 

Co_lonia. cor!'cccional na Pan;,kyh qo S JJ l (pro
JOC!O u. !.oi ), pass. 598 e 599 (SP sessão em 
Z7 de agosto}. 

Thom-. Delflno: 

Ncgx:ios eleito,.=, pags . 90, 91 e 92 (62o. ses
sã;o em -l de :1-g'O->to). 

Vitaliciedade dos prcto•·es ct·roclos pell> deCJ"lto 
n . :1030 ® t4 de norembro de 1890, 
pags. 67, 6S e 69 ( 6la ~essào em 3 de 
agosto). 

O;•çtun~nto do J1finist erio da. .Tt<stk.a c do Inte
rior (projecto n. S6 B), pag. 213' (67• sessão 
em iO de agosto). 

Projcclo n. 225 d~ 1891, pa"". 274 ({)9o. ses-
são em i2 de agosto}. c 

Projtclo n . 82, pags. 517 c 518 (78<> sessão em 
24 de agosto) . 

Rcctific"")M a-' «Diar-io do Cong~3stJ-., pag. 75 
(ô2" ses;ào em 4 de agosto). 

Orçamfflto do Min i•terio d·z lltarinha. (projeeto 
n. ~40), png. 50() (78~ sessão em 24 de 
agosto). 

To•t.: 

.1sylo Isabcl?la. C"2'_italló'~der-al (projceto n. ), 
l'a.gs. i3-t o. 138. (63a seasiio ew. 5 de agos"')· 

Urbuno Gou-vea: 

Eki~s dll/Jahi:t. (p:ll'eeer n, 70}, pag. 5,1() (79& 
ses~ão em 25 de a!l'osto). 

Vinha.e•: 

Yencimc11tos dos f unccio,larios pttblicll3, pag.s. 
66 c• 67 {51 a sessão em 3 de ago:slo}. 

Negocias dars Alagôa.s, pag>;. 381 a. 384. (72a 
sessão em 17 de agosto), pag. 428-·{74• sessão 
em 19 de agosto), 

lúusco NaciU'IUil (projecto n. 93), pag. 4i8 
{74• sessão em 19 de agosto.) · 

Orçamento do Ministcrio da .lria,rinha (projeeto 
n. 140), pags. HS a. 452 (75• sessão em 20 de 
ag~sto). 

Projccto n. t 20, pag. 483 (76• sessão em 
26 de agosto}. 

Negncios de Sergipe e municipaes, pag. 487 
[76• sessão em 22 de agoslo}. 

Proje~;eo n. 109, pngs. 538 e 539 (79" sessão 
em 25 de agost1). 

E::cplicaçii.o pessoa./, pn.g. &43 (7~ sessão em 
25 de agosto). 
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Matorias contidas nu. volnmo ao muz d6 a~osto «o 1~92 

A.eta• eleltoraea: 

Do. E~tado da Bahia. Pag. 222 (67~ sassio ~m 
:lO de agosto). Pag. 358 (7ia sessão em i6 
do agosto). Pag. 4S9 (75'- sessão em 20 de 
agosto). 

Da Capitall<'edera.l, pags. 29fl e 300 (69-- sessão 
em 12 de agos\o). 

Da apuração ger al dos votos p~ra deputado 
pelo districto federal da. Re publica dos Esta
ilos~U nidos do Brazil, pag, 567 (80• sessão 
em 26 de afio&to.) 

A.et.o1! do Pode~ Exeeuti'VO de iO o 12 de abril 
de !89-2, pag. 64 (6i" scss5o em 3 de agosto). 
Pags. 94, 95 e 96 (62• sessão em 4 de agosto). 
Pags,iOO, 101 e 108 (63"- sessão em 5 de agosto). 

JJ.muistia. P_ag. 64 (6ia ses~o em 3 de agosto). 
Pags. 94, 9o e 96 (62"- sessao em 4 de agosto). 
Pa.gs. :lOO, :lOt e tOS (63"- sessão em 5 de agosto). 
Pag. 398 (13• sessão em 18 de agosto.) Pa.g. 
465 (75& sessão em 20 de ~n-osto). ·Pag . Mi 
(7Sa sessio em 24 de agosto). Pags . 632 e 633 
(82" sessão em 29 de agosto). P a,"S. 876 e 6ii 
(83~ sessão ~m 31 de agos to}. 

A.eylo Isabel . Pass. i35 a i3S (63~ sessão 
em 5 de ago6to}. Pags . 514 e 5i5 (7Sa sessão 
em 24 de agosto). f>ag. 623 (82•. sessão em 
29 de agosto). 

ea- da Moeda. P ags. 3()3 a 306 (69" 
sessão em .i2 de agosto). Vide -projccto n . i74 
de 1.89-.2. 

Colonla COI'J."e cclonal\ na Parahyba do 
_l)u.l. Yideproj&cto n. 1õ1 de i89.2i 
Có\lllarA- 2 

Comml••ue•: 
Para. t-epresentar a Camara n:L ceremonia cele

brada no camiterio de S. Joã:o, Baplis t:~. em 
l•omenagem :'L roemo:.-ia de Benjamin Con
st:~.llt. Pag. 175 (65._ sessão em 8 de ~gosto). 

Para acompanhar o sahimenkl funebro do ma
rechal Deodoro da Fonseca. Pag. 505 (77"
sessão em 23 de agosto.) 

Communlcaçüo - do Sr. Amorim Gar cia 
que por ter fallecido sua. m:le deixa de com
pa.r ecer á sessão. Pa.g-. 61'l (52._ sessão em 29 
de agosto). 

cont.estu~o - do Sr. Joaq_uim A.rthur 
Pedreira. F~anco $Obre :.. cleiçao -ptoe41dida 
na Babia. a 27 de junho de :1892, p.ua preen· 
c h.imento de va.,"3.S no. Camara dos Deputados 
feder;~.!. Pa.gs. 68() ~ GSi (83a sessão em 31 de 
~gosto) . 

D eclaraçõelil: 
Dos Srs. Henrique de Carvalho, José Marianno e 

oat ros, declal.'ando subscrever o pl.'Qjeelo par:L 
a creaçiio do T hen.tro Nacional. Pa.,ns. 60 e 70 
(61" sessão em 3 de :J.gosto). 

Da Sr. Jo~il Bevilaqus, justificando um:t fal t.."l. . 
Pags. 35B e 3õ9 {7l ~ scs~[o ~m i6 de ago~G) . 

_Declarações de voto; 
Do Sr. Almino .Alfonso, r elativo á legaçü:o 

junto do Va.\icano. P tt.g. 262 (6S• se1!6ão em 
11 de ngosto). 

Do~ Srs. C:1ssiano do Nascimento, Lopes Trovão, 
Fonseca Hermes e outros, sobre o proJeclo 
n. 77~ Pag-; 305 (69a sessio ém 12 ~e _Bg?s(o), 

Vol : IV 
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Do Sr. Martinho Ro<lrignes, sobre a lc$nçã~ 
junto ;i S m ta Sé. Pag. SO(; (6g~ sess;~.o em 
i2 de agosto). . 

Do Sr. L"-urn nliH ler, ~<Jbt·e o proj~c lo n. 77. 
P~g. 3!)6 (69~ sess~o em i2 de ago~to). 

Do Sr. Jos~ BevílMJ_n~. $Ob•·e a le::ilç5.o jnn1~ ~ 
So.uto. Sé. Pag. 358 (71~ sessilo em 16 de 
ag-osto). 

Do Sr. Paula A,.gollo, sobre :t separação do. 
Mini,terio da .Justiça. P~•<l'· •lOU (73~ ses$:10 
em l8 d~ a;;osto). 

Do Sr. l{.•ymttnd·• Bandeira, sobre a cre:tção de 
uma escola dó) machin1stas em Pernam baco. 
P:1g. 437 (76• se5sã:o em 22 de :tgosto) . 

Do! Srs. Amorim C'r.1rcia. e Fonseca c Si!.-a• 
sobl'e as vcrb:u~ rclati i'!IS <i Escola Normal e 
Ped:ogo!{ium. Pa g. 576 (SIP sessão em 26 de 
:~.gosto). 

Do~ Srs. Ces:Lrio ~lotta Junior. A lfl·edo F:llis, 
B r:lzílio elos S:u11os, Julio de ~Icsqui.t.~, Costa 
J unior e C.-nalha l, sobro os cursos annesos 
-'t f:tcr!ld:tdcs do .tiroí l do Reci t'o o S. P:.ulo. 
P u.<;. 5iv (S0• sessiio c1o 2G do o. gosto). 

Do~ Sr~. Antonio OlynUlo, An~··slo Vính:>.o.s. 
1'1H>maz Ddlino c F .,rquim \Vcrneck, sobre 
o G1·rmusio Naciono.l c • s cur~os anuexos ás 
f:..c~lu:~d~s <lc dir~i:o do l':acife o S. P:\nlo. 
Pag. 576 {80• s"ssii.ol em 2G d~ agM to) . 

Do~ SN. Arn,·dcn Luz •. r. <la Pai~ii~ ~ .To:lo 
Luiz, sobM " p:·o.í ·elo rclati\'o ü C"nvers:i." d ·· 
juros de apolices. [>ag. (jto (::!111 scssiio em27 de 
:l~Sl<l). 

Do Sr. ~l" rtiniln R~d,·ir;ues. sohrc o Pe<l~gl)fiilLW. 
Pag. G W (<:ll~ sess:<o em 27lle agosto). 

Do$ Srs. Epi lacio Pessôa, P. Chcrmont, T<?lcn
. t ino de C'<rvalloo e muito;; outros, no !lro.]ccto 

n. 77, sobre conversão de jnros de a!Jolices. 
Png. 610 tSi11 sessl.o em :a de a <>osto). 

Dtls S<i;. Nilo P"çanh..'l e !!:rico Coelho, sobre o 
projec~o n. 100, r~htti~o ás pro <iloç<ies ~~~ 7 de 
jo.uciro. Po.g. õ43 (82> se;;s:1o ~>.lll 29 d2 agosto}. 

Dos Srs. Fonseca H<1-rmcs. Espirito Santo, Luiz 
de Andrade, Vir;ilio P~osôn., André Caval
Cilll ~i ê C.lssi«no úo Nascimento, sobre o pro
iecto n. -100, relativo ;i.~ jl\'on\O<;~s de 7 de 
]anciro. P;!g. 643 (82" se>são em 2i> de '' gosto). 

Diplomas dtl~ Srs. Lycurgo .Tosé d~ .Mello, ~1~
noel Caetano de Oliveira Passos e Franelsco 
de biallvs. Pag. 358 (71" sessão em 16 de 
agosto). 

Eleiçiio da mesa. P:1gs. 392 e 393 (73• sessão 
em 18 do agosto). 

Emenda•: 

Do Sr. Lauro ~lülle~. de; tacada na 2~ discussão 
do projecto de li:.:aÇão de forças ele terra. par:t 
o e:s:ercicio de 1893. Po.g. 23 (5~ scs>ão em 
i de ag•Jsto). 

Do Sr. Couto Carta~o. ao projeeto n. G6 A (do I 
Senado) regulando as pro..,idencías a adopt.~r, 
:~o ser declarado o e~ lado d e si tio. Pags. 16, 
71, 78 e 79 (62~ sessão em 4 de agosto), 

Do Sr. Gonçahes Chaves, a o project? u. ~ A 
(do Senado) ••e!;ula.nd•' a~ prondenc1~s. a 
a daptar ao s•r declararia ·o e~tado de sltto. 
Pugs. 86 c S7 (62• Bessio em 4 d o. n.gos to). .. 

Do~ Srs. Nilo Pe~anha, Montenegro e ,~ze redo,: 
lO prn.i ·~to n. 87 ,\ _fn:nnclo ?- de o;peza do 
~!inisl<mQ das Rela.çúM E:<ter1ores. Pa~. 87 
(62' se•$iiO ~m 4 de a:;-ost< ) • 

:\.o projecto n. 5 (do &1':_~do) c~ncedendo am· 
ni~tía n. lodos os c•d:J.d:tos rl~t1dos e d<>~ter
r:~.<ios, por força d <> deeret~ de !.2 c!_ c :•.brtl do 
corr~tlle anuo. Pag. ll6 (o23 sessao em 4 de 
agosl')); 

Dos S ·s. .'\.. Guanabara, Glieerio. F elis i>ello 
Freire c C:>sí,nire> Junior, ao projecto n ·. 66 A 
(do Sen·· do) regulando as provldP.OCla~ a 
n.dopt:. r :10 ~e~ d~cl:lr:tdo o estado de s1tlo. 
Pas. iOO (63~ Scsl;ào em 5 do asosto} . 

Do Sr Ma•·tinlto Rodri~nes, ao project o n. 72 A 
fi)o:a;,do a fnrça na~:i: ! pat'a o anno d~ iS93. 
Pa;;. 1M (63" !css:lo em 5 de agosto) • 

Dos St·s. Inclio do Br::11.íl. Nalson. ~~ V~scon• 
cellos L:\cerda Coutinho. E~ptr:to Santo, 
L:luto' ~1ullcr c Cassh•no do Nll.scirncnto, ao 
project<• n. 12 ,\. ihantlo a fo1·ça ~::,aval 'para 
o anno d~ 1~93. P;og . 10! (63• Mssao em 5 de 
ogo$to). 

Dos St·s. Barito rfe S. ~Io.rcos e Pires Ferreira, 
ao p!·~jcr.Lo n. 12 A fixando a l'<l l'~:\ !_l:t val ~'ra 
o ~•1no <la 1893. P:t!l'. !05 rr.s~ se•s:.o e m " de 
~gosto). Pag. 3i9 (69' s•ss:ío em !2 de agosto). 

Do Sl', Alcinrlo GuanaO.~ra, ao p~ojecto u. 87_ A 
lís:1ndo a d,•spe7.a do Ministerlo das L-cel açoe$ 
E~lorin~es. Pag. HO (63> SQ$siio em 5 de 
agos to). Pag. 2-13 (6&' seasiio em i1 d e agoslo). 

Dos Srs. N•lson de Vasconcellos e lndio do 
Brllr.i !. 3•> pl..,jccto n . 72 A lb:<>n~o a f~rç.a 
naY:ll p;•ra iS9:3. Pag 151 (64' 'iessao em 6 do 
agosto). Pa~. 319 (69>- se~sã.o etn i2deagosto) . 
Pag. 471 {76~ ses~ãoem22 de agosto) . .. 

Dos Srs. A. Azer<'do, A.. Falcão, Bellarmino 
<le Mendonça . Alcindo Guantthara, EpíL'taio 
Pessõa·, Aot<inio Olyntbo, Ca.siano do ~as
ci mento, D2metrio Riheiro ~ F. &daro, ~o 
rorojecto n •. irr A lh:a.ndo a de.speza d o Ml
n isterio r las Rcla~ões Exteriores. Pag. {52 
(6J~ sc~são em (i de agosto). Pag. 243 
(68"' ses~ão em H de agosto) . 

Do Sr. Garcia Pires, ao p~ojeclo n. 87 A ib:a ndo 
:o. d~spc~o. do Uinisterio das Relo.~ões Exte
rioL·~s . Pag. 159 (6511 sessão em 8 de agosto) . 

Dos Srs , A. l\iontene;:ro, .Matu Bacellar, 
Uchila Rodri~tles e lndio do Bra.zil, ao pro· 
jecto u. S7 A fixando a despeza cio M!niste~o 
das Relar.ões E~teriC>res. Pa~. 160 {65~ sessa.o 
em S de á gosto.) Pag. 243 (6S" sessão em H de 
agosto. ) 

Do Sr.' Nilo Peçauba, ao projecto n. 46 A 
opinando no sentido de sPr a.pprovado o pro
jec~o do Seo:J.do qt~e res~belece o M}niste~io 
d:~. .fustiç:t. q ··~ foi unido ao do lnV,r1or pela. 
lei n , 23 de 30 de outubro de iS9i e p assa. 
para aquelle l\linís\erio os serviços de cor
Nios e telegrapb.os. Pags. i Si e 182 (6ôL sessão 
em 9 de agosto). 
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Dos Srs. Moraes Barros e L. B ulb6es. ao pro
jeeto n. 86 !3 fixando a despe•.• do ~llnisterio 
do~ Ju;tiça e do~ Negoeios Int~riores. Pa•:. 206 
(67>. s~s~ã~ em 10 de agosto. J Pai!. 4õ3 {75>. ses
são em 20 Je. agosto). Pag. 561 (SOa sessão 
em 26 <le agosto). 

Dos ·Sr;. ~!. V alb.diio, F. V ciga, 1•'. Branrliio, 
C. P aletta, Oon~aheo Chaves, L. Maciel, Ma
noel Fulgencio, Antonio Olyntbo, José Ma
riano, Pacifico )I:l.sc.1.renhas, l/.lpes Ch:IV,,S e 
Leonel f'' ilbo, ao projecw n. 81) B 6x~ndo a 
dcspeza do Ministerio da Jus~lç& e dos Ne
socius lntel'ior!$. Pa.~; . 2t>6 (67• S<SSio em 
10 de agosoo). Pa:;. 4tH {75" sessão em 20 de 
O.f[Osto). Pa.g. 557 {80" sessão em 26 de 
agosto). 

Dos Srs. Raymundo Bandeira, ~!attn Bn.cellar 
e A. lliontenel!'ro, ao projecto u. 85 B fixando 
a. despeza do Ministerio da Justiça e Nc;.:ocios 
Intoriores. Pag. 207 {6i~ sessão em io de 
v.gosto). Pags. 400 ~ 461 (75~ sessii•J em 20 de 
v.gosto). Pag. 557 {&Ja sessãoem2Gde agosto). 

Do Sr. Jo:io Pinheiro, ao projcc\o n. 86 13 
fixando a despeza do Minisc.erio da JusMça e 
Negocies Interiores. Png. 207 {67~ sessiio em 
10 do agru;to). Pag. 462. {75>. sessão eru 20 de 
agosto). Po.g 558 (SO~scl>>ào em26 dcngosto). 

Do St•. Cesario Motta Junior, ao project<> 
n. S6 B li:.ando a dcspeza do Mlni!terio cl:~. 
Justiça. e Negocio; Intedores . Pn7. 207 
(67a sess;,., em 10 de •tgosto). Pa~. 401 {75~ ses· 
~ào em 20 de agosto). Pag. 5il8 (S~a sessão 
em 26 de agosto). 

Dos Sr3. Gonçal\'P.s Chaves, P:~cillco nhsc-1.
reub:ts . Car los das Chag:l.S, Ferreira. Rab~llo, 
Baclar6, Manoel Fulgencio, Am~rico Luz, 
Francisco Veiga, Chagas Loba.~o e A •• Jacob 
da Pai:s:io, ao projec:o n. Sô B fixando a des
peza do Mlnisterio da Justiça · e Ne~ocios l tt
te!iores. Pag. 207 {6ia sessão em10 tfe agosto). 
Pag.46l (75" seR•ii:o 'em 20deago!to). P:tg. 55S 
{SO~ sessã o em 26 de :1 gosto). 

Do Sr. Domingos H.och:t, v.o proJeçto n. 86 B 
fi::cando a despeu. do ll!inisteri o da J ·1s liça e 
Ne~oclos Interiores. Pag. 207 (67~ sessão em 
10 ae ago,to). Pag. ~6l !75>- sessão em 20 de 
agosto). Pag . 55S (80• ses;ão em 26 de :~gosto). 

Do Sr. Ivo do Prado, ao projecto n. 86 B 
fixando a despeza do mnistcrio du Ja$tiça e 
N e~ocios Interiore<. Pag. 207 (67' sessão em 
10 de agosto). Pag 460 t75• sessão em í!Q de 
agos~o). Pag. 557 (80~ sessão em 2G de agosto). 

Do Sr. Leovigildo Filgueirn.<, ao projooto n . SS B 
lix.?.ndo a despez:t. do !.!inisU!río a~ Justiça e 
Negocios Interiores PAg. 207. (57• sessii:<• em 
iO de ago1to.) Pai!:. 462 (75& sessão em 20 de 
agosto). Pag. 55B (80~ sessão em 25 de 
o.gosto). 

Dos Sr;. Josê ?olariaono, João Vieira, André 
Caçalcanti, 8ellarmino Co.rneiro. Raymnndo 
Bandeira, Juvcncio de. Aguiar, Tolentino de 

·Carvalho, Joaquim Pernambuco, Gonçalves 
Ferreira, João de SiquP.ira, Lnit de A.ndrnde 
e Pereira de Lyra, ao p~oj~cto n. 86 8 Ji:ra 11do 
a despeza do )!inisterio àa Justiça e do~ Ne-~ 
gocios Interiores. Pag. 211 (õT"- sessão em 

10 do ag<>~to) . Pa~. 461 (75 .. se~sáo em 20 de 
agosto). Pag~. 557 e 5;}8 (8Qo. sessão em 2íi de 
a.~osto). 

Dos Srs . Joã.o Vieira, ~'olentino de Cana.lho, 
João de Siqueira, Josê Harianno. Santos 
Pereira, Antlt•c C:~ovalc3 nti,Oonçtlives Chaves, 
Badaró, Domin;r··~ POl'W, Pacificu Mascare
nh:ts, Chas• s Lobnto, Garlo~Chagas, Luiz de 
Andrade, Jurencio de ,t:;uiar. Moreira da 
Silva. FonS<.>Ca Hermes, Gonçal res Ferreira 
e Pereira Lya·a. n.o p•:ojeeto u. S6 B lll.:ando 
a despeza do ~Iiuisterio do. J qstiça e dos Ne
gocies Interiores. P:tl!. 2H {67" sessão em 
10 de agos lo.) Pa~. 4õ2 {75" sessã.o em 20 d e 
ago3to) . Pago. 462 {8Qa sessão em 26 da 
agosto). 

Do> Sr,;. E rico Coelho, A!cindo Guanabara, 
Sampaio Ferrn.z, Thomaz Delfino e ·Leite 
Oitieica. ao proj.,cto n. 86 B ti"a.ndo a de~
p~za du' Minisl~l'Ío di;, Interior c da Justiça. 
Pa". 212 {6i" sessão em 10 de agosto). 
Pn.Z. 4lj I (i5>. sessão <:'nl 2() de agosto). 
Pag. 562 (80• sess:loem 26 de agosto). 

Dos Srs. Erico Coelho, Alcindo Guano.bara, 
Den1etrio Ribeit-o, 'l'hom:lZ D.,Hioo e Sam· 
paio F rrrat.. ao project•: n. SI; 13 fixa ndo :.. 
de;pcz:~ do ~!in is~~ci" da J asLiça e do In•~
rior. P :t "'. 212 (07" sessão em tO de agosto). 
Pa"'. 4õ2 (75>. ses~u em ~O rle agoslo). 
Pag. 502 (So• sessão em 26 .de agoSío). 

Do Sr. Almino All"onso. :w pro,i •cto n. 72 A 
Iix.,ndo a força naval para. i8G3. P ar;. 213 
(67" sessã:o em iO de agosev). 

Do Sr . V allo.c\ão, ao project~ n . 100 mando.ndo 
r ever M proruo~.W!s realiz:~.d:a..< no exercito 
desde i(i de novembro de 1~9 até 2-t de 
fe,·ereiro d 18'JL Pag-. 237 (68~ sessão em 
1i de o.g-o~W/ -

Do Sr. A . Montene~ro. ao projecto n. 87 A 
!ixando a <lospez:t do Mmistcrio do ~xterior. 
Pag. 2·13 {CS• se~são em 1l de ago~to). 

Dos Srs. Pit•os Fet'r<lira. NogttÚr:l. P:tranaguá, 
Nel>on. de \1nscoacellos c Anfrisio Pialbo, ao 
projccto n . 2~8 de 1891 . au.~orisando o. go
\'erno a man<lar constru1r ·t>Oços artcst:.nos 
no~ município~ de C3.mpo liaior e outros no 
Pia.uhy. Par;. 249 (6S>sc3são ern 11 de agosto). 

Do> Srs. Epitacio Pessõa, Si Andr:J.de , Cout.o 
Caruxo e P~dro Americo, ao projecto n. 248 
de iS9! auterisan<to u go,·erno :l ~a!l~ar 
construtr poços a.rtesh nos nos mun1Clp1os 
de Campo ;\!aior e outL·os no Estado do 
Piauhy. Po.g. 249 (68~ s~ssão etn 11 de agosto). 

Do Sr. l'hom(l.l Dclnno, o.o projecto o. S6 B 
fixando a despez:1. d" MinisteL·io do !nterior 
e oia J ustiça. ?a;:. .250 (6S~ ses~ão em 11 de 
agosto). Png. 460 115 .. ses.<àO em H d~ D.gosto). 
Pag. 557 (80~ scssi\o eru .26 de ngosto). 

Dos Srs. Moraes Barros, Almeida Nogueira, 
. A. ·Maia, F. Sodré, L. d~ B!!lbõe~ " Leite 

OiLiciea, a o proj~to n. 86 S Lixando n des
pen do Zlflnlsterio do Interior c da. J ust iça. 
Pag. 250 (oS• sessão em 11 de agosto). 
Pag-. 463 (75• sessio em 20 de a,.oosto). 
Pag. 560 (SOa sessão em 26 de agosto). 
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Dos Srs. Jos<i 2\!a~i:~.nno, J cxt.o d~ Siqueira, 
Raymundo Bandeira, Nilo Peçanh~, F_ran· 
cisco Veiga, Gon~alvos Chaves e Garc1a. P1res, 
o.o projecto n. 86 B fixando a. despeza ªo 
.Mínisterio do Int.orior e da Justiça. Pag. 230 
(6Sa sessão ein H de :J.goslo). Pags. 46i e 462 
{75~ ses~iio em 20 de agosto). I ag. 557 (80" 
3essão em 26 de agost.o) . 

Dos Srs. Thomaz l>eltlno e Demetrio Ribeiro, 
:10 proje~to n _ 8ô :S ftxando a d~speza do 
Ministerio do Interior e dll Justiça. 1'<1.~. 250 
(68• sessão em11 de agosto). Pa.g. 4ôl (7a" ses
i:ÍO em 20 d~ agosto). Pag. 558 (80• ISilssão 
em 26 de agosto) . 

. Dos Srs. Fonseca Hermes, J'csuino de Albu· 
querque e Virgilio Possõ~. 110 proje<:to n. SG B 
fixanâo a dospeza do Ministerio Jo Interior e 
da Justiça. Pag. 256 (68• seS&itn em 11 de 
aplo). Pag. 404 (75>-sessiio em 20 de agosto). 
Png. 562 (80~ se~ são ~m 25 de ag~sto). 

Do Sr. Bellnrminodel.Iendonya1 ao projeeto u. 100 
mandando proceder ;\ rev1são geral das pro
moções realizadas no exercito desde :15 de 
novembro de l.SS9 3ttl24 de fevereiro de 1S9L 
P~g. 272 (69~ sessão em 12 de agosto). 

Do Sr. !l!anoel Fulgeneío, ~o n. U do projeeto 
n. 85 B fixando a despeta do Ministerio do 
Interior e cltt Justiça. Pag. 286 (69~ ~essão 
em 12 de agosto). P~- 4G2 (W.. sessão em 
2Q de agosto,) ·P~g. 55~ (SO• s~ssiio em 26 de 
agosto). 

Do Sr. Arthur Rios, ao projec~o n. 86 l3 Jlxa.ndo 
a despeza do ~finister1o do Inter ior e dA 
Justiç:~. Pag. 2\l9 (69<>sessão em 12 de agosto). 
Pags . 463 e 464 (15a sessão em 20 de a!!osto). 
Po.g. 56i (SO~ sessão em .26de agosto).~ 

Ao projeelo n. G A, org:1nisando o Distt'icto 
Federal. Pags. 3:15 a 318 (69~ scss1io em 12 de 
agosto). 

Dos Sro . Barão de S . Uarcos, ;\f. Valladão, 
Paula Argolh> e Marciano de Magalhães, :.1.0 
projecto n. 12 A fi~ando a força. na.v:ll p;ll'(l. 
i89S. Pag. 3t<J (59:> sMsiio em :!2 d., :~gosto}. 
Pag. 471 (7ô~ ~essão am2.2 de agosto). 

Do Sr. José Marianno, ao projecto u. 22.'l de t89i 
:l.pprovand~, na parte q~e compete ao Poder 
Legislali.vo, o contracto celebrado em 3 de 
fevereiro do 1817 entre o mitüstro do im
perio do ertiuc!o regimen e o Dr. Pauliuo 
Fr anklin do Amar,<l (B:trão de Canindé) p:tr:l 

. o alarg:~.mento da ruá Gonçal ... es Dias, desde 
a rua da Prainha a tê ao largo da Mitc do 
Bispo em il-ente ao m:~.r. Pag. ~(7<P ISilSSii.o 
em !3 de ages lo). · 

Dos Srs. Lauro ~füller, Schmidt. Lacerna 
Coutinho, Paula Gtümarães, Cai-los Cam
pos, Jo:io Lop~s, ao projec!o n. 06 auto
ruando o governo a contractar, eom quem 
mais vantagens olferecc't', o serviço de rebo
que, po1• meio de vapores. nas h:trràs dos 1·ios 
Hapemirim e Beneveote, no Estatlo do Espí
rito Santo. Pag. 329 (?ú~ sessão em 13 de 
agosto.) · 

Do Sr. Sev'!rino · Vieir:>, ao projectt\ n . 86 B ü
xandoa d.spe:~:a doNlnisteriodo Interior e.da 
Jusllça. P;\!l'· 333 {7(1~ s~ss&o em 13 do agosto). 

Pags. 463 e 464 (75~ sessi!.o em 2ô de 11.gosto). 
P <>g. 562 (:SO• sessão em 26 de agosto). 

Dow Srs . Santos Pereü·~ Costa _Roqrigues, 
Paula Guimariies c Cass.a.no do :Nasc1ment?• 
:tO project<> n. S6 ~ lixando a tl~sper.~ do !lh
nisterio do !uter10r e d:~. Justtl)<l. I ag~ ~ 
(700. sessio em 13 de a~0sto.) ~~- 4~1 !7:?~ 
sessiio em 20 da agosio .) Pag. <:>58 (SO se,sao 
em 26 de agosto). 

Dos S1•s. Santos Pereira, P&ul_. 01\~marães, 
Cassiano do Na.scimenõo, F. Badaru, Cos~a 
Rodrigues, G. Pires, André Cavalc.a.nti, 
Fonseca. e Sll v a, P:1ula Ar~rol_lo, Rodr1g_ues 
Fernandes, M:t.tta Bncella.r, FehsbeUo Freu e, 
ao projecto 11. S6 B fixando ~ despeza do 
:t.!inisterío do Interior e da. Jus~1ça.. Pa;. 3~ 
(70• sessão em :!3 cio agosto). -~ag. 461 (7:!• 
s~ssiio em 20 de agosto) . Pag. :>58 (8(}:1. sessa.o 
ent 26 de agosto) . 

Dos Srs. Moraes Barros,· Demelrio Ribeiro, 
A!meida Noglleira. Leite Oitioica., L. d~ 
D~tlhões, F. Sodrli o Arthnr Rios, 1\d pro
jeot-o n. S6 B U:undo a despez:~. do llti~j~
terio do lnteriol' ~ da Justi~a. Pag. 333 t 10~ 
scssii:o em 13 dea"ostl)) . Pag . 463 (75~ sessiio 
em 20 de agosto).P;tg. 560 (&J>- ~ssão em 26 
da a.gost.o). 

Dos Srs. Arthur Rios, Mones Barros, Almeidn 
No"neirll e Leite Oibioica, D.O projecto n. S6 B 
tb:tndo a despez;~. do Mioisler.io do Interior 
e da Jus(iça. Pag. 331 (7Qo. sessão em 13 do 
agosto). Pag. 4133 (75 .. sessão em 20 d~ agosto). 
Pag _ 5130 (SO• sessão em 26 do :1gosto}. 

Dos Srs. Alciado Guanabara; Felisbello Freit'e, 
Thomaz Delflno, Antonio O!yntho e :mui·tos 
ontros, ao projecto n. S6 B fixando !I' despeza 
do l\linisterio do InteriO( e da JusLtça par(l. 
i893. Pag. 357 (71~ sessão em 16 de agosto). 
Pag. 557 (75a sessão em 2ü de a.goslo). Pag. 
460 (8\l• sessão em 26de agos~o). 

Do Sr. Espil'ito &mro, :\0 projecto n . 86 B fi
xanrlo a despeza do ?>fmis teriú do Interior e 
da Ju$\iça.. Pag. 358 (71 .. sessão em i6 de 
a.gostG). Pilgs. 462 e 463 (75" ses>iio em 20 
de n.go~to). Pags. 558 o 559 {SO~ ses!ão em 
26 de agosto). 

Do Senado, i propos~ão da Camara dos Depu
tados. fixando as · forças de terra para. 1893. 
Pag. 359 (7i" sessão em 16 de agos to). Pag. 
389 (73>- sessão em iS de a gosto). Pag. 472 
(76~ sessão em 22 de agosto)-. 

Da Ca~narlt, ao .P~ojectG n. i39 crGand? uma 
escola demach<nistas no Estado do Para. Pag. 
300 (i i" s~ssão em iô de agostc:). P:~g . 4S2 
(76 .. sessão em .22 de agosto). . . 

Do·St. Se,·erino Vieirn.. ao projedo n . SG B fi
xando a despeza do ilünisterio do Inl~rior e 
da Jusiiça. Pag _ 374 (72" sessão em 17 de 
<lg"Osto) . Pag. 4ô4 (75" sessão em : 20 de 
agosto). Pa:;. 463 (SQ1 sessão em 26 de :..s-oslo). 

Do Sr . Espirito Santo, ao pl'Ojecto . n. S6 B fi
xa ndo :1 despez:.L do llllnisterio co In1erior ~ 
da Jus tiça. Pa~- 378 (72" sessão em i7 de 
agosto). Pag. 4.62 (754 sessiio em 2J de ~<>os to.) 
P:~g. 558 '(SO• sess:iõ em 26 de agosto) : 
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Do Sr. Antonio Olyntl10, ao projeclo n. 813 13 
lixando o. desp~za do Min.iste1·io do llHerior e 
<l:t Jüstiça. Pag. 381 (72a sessão em 17 'de 
ngos lo). Pa!?: 461 [75a sessão em 20 de ~gosto). 
Pag. 558 [Sua sessiio em 26 de agosto). 

Dos Srs. Bellarnüno ele 1\Icndonça, Cesario 
~Iotta, UrL<~.no de Gouv~a, Jesnino de Allm
que_rque, Espírito Santo e Epitacio Pessoa, ao 
proJecto n. 1.22 reorgànisan<lo o Sul_)r~mo 
Tribunal Il!ilitar. Pa.g. 3[);! (73a sessão em i8 
de agosto). 

Do Sr. La11ro Mül.ler, :l.o projecto n. 122 rcor
ga.nisaudo o Sup1·emo TrlbUILal :I.Iílitar. Pa~. 
:3\l-1 (73a sessi).o ern iS de a.goslo). 

Do Sr. Mart·inho Rodrigues, ao pr{\jecto n. 122 
reorganisnodo o S•tpre:no 'l'l'ilmnnl :!\Iilltar. 
Pags. 394 e 395 (73• sessão em 18 de agosto). 

Dos Srs. Bel! ar mino de JI.I~ ndonç:l. e Fon.SB<'a 
Hermes, ao p1·ojacto n. 122 reorganisntl(lo o 
SLLpremo Tríbun;l.i ;\filit.1.r. Pag. 3~8 (73a 
seesiio em :lS de :~gosto). 

Dos S~s. 1'olentino de eo.~,·alho, Luiz {lü An
drad~, Amot"im G:~.~ci;J. e muilo;; ontL'O~, M 
projecto n. UO ih:a.ndo"' de~pez:L do liiin.ís
tado da :Marinha. Par;. 40;) (14a sessiJ.o em 10 
de agosto). Pa(!". 4.()3 (7G~ sessü:o em 2.2 de 
agosto). Po.g. 'GOO (SL"- sessão em 27 de 
agosto). 

Do Sr. Barão de S. 1-brcos, o.o projecto n. i40 
fi~ando a de,pe,;a. do t.Iinbtc>:io da Marinha. 
Pag. 405 {74" 'l'!S5ã.o em 19 de agosto). Pag. 
GOO (81" sessão em 27 de agosto). Pags. 40;; e 
406 {76" sessão em 22 de agosto). 

Dos SrS'. Ret:Imua.l"on~eca Hermes e Indio do 
Brazil, :~.o projecto n. "140 nxando a desper.a 
do Ministerio da 11hrinha. Pa.g. 4l7 (74• 
sessão em i9 de agc:M). Pags. 405 e 49ii (76~ 
sessão em 2.2 de ngosto). Pag-. 600 (81 ~ sessiio 
em 27 de agosto). 

Do Sr. França Car•alho, :1.0 proJ~cto n. 52 
reguland.J a concessão de aposentacloria aos 
fancciom).rios publicas, ele accorclo com o 
nrt. 75 da Constitui~ilo Federal. Par!. 41S 
{i·i' se~sio em 19 de agosto) . ~ 

Do Sr. Carlos Campos, ao projecto n. 52 regu
. lan·do a concessão de aposentadoria aos func

cionaríos publicas, de accordo com o art. 75 d<t 
Constituição Federal. Pag. 418 (74" sessão 
em i9 de agosto) · 

Dos Srs. Fernando Simll.s, C. do Nascimento, 
F leury Curado, Je;uiao de Albwpt~rque e Vir· 
gilio PessOa, ao projecto n. 52 regulando a 
concessão de aposentadoria. aos f,Hlccionarios 
publicas de accordo com o art. 75 da Cons· 
tituição. Pa.g. 4iS (74-"' sessa:o em 10 de 
agosto). 

Dos s~a. JoiiG de Siqueira, e Jos~ J\.Iaoi:Ull'lO, ao 
pro.iecto n. 53 concedendo iseu.çã.o de direitos 
de importaçiio, excepto o de cxpcdic>ttc, pa~a. 
os mMeríMs destinaclos á. i!luminaçiio de Pt
,·aeicaba, em S. Paulo. Pag. 420 (74a sessiio 
em 19 de agosec). 

Do Sr, Bezerril, ao Jlrojecto n. 70 isentando 
dos direitos de iruporta~.ão os ma.terines e 
mo.chinismos da fabrica de tecidos da Com-

panh.ia. Manufa.ctureira. Fluminense, em 
Ntcthe,-o:y. Pag. 420 (74'" sessão em l!l 
de agosto). 

Do Sr. Ji::pitacio Pe5soa, ao projecto n. 70 i~en
t:mdo dos direitos de impoxtação os m:>te
riaes e m:.tcllinismos üa fabrica de tecidos da 
Companhia Ma.nufactureira Fluminense, em 
Nictheror. Pag. 420 (74.a sessã:o em 1\J de 

·. :1gosto). p,,g-. 4713 (76a scssiio cw. 22 de <l."osto). 
Pag. ~43 (79' sessão em 2G de agosto). " 

Do Sr. Fro.ncisco Veiga, ao pro,iedo n. 70 isen
tando dG~ direitos de importacão os mat~
ría,·s e machinisroos da fn.bdca. de tecidos da 
Companhln X.bnuf"l.Ctureít·a Fluminen~c etu 
N ictheroy. Pu;;. 420 (74n sessão em f9 de 
agCRto). Pago. -17() (76~ ~essio em 22 de ag-osto). 

Dos Srs. Jose LIIDrianno e Joio do Siqneira, ao 
p1·ojee~o n. 70 isêntando de dirllí ~os de im
J>Ori;;•çii.o os ma.l.et·iacs e m.;;tchini;mos dOJ. 
I'<J.hrica de tecidos da Companhia i\l:mufa
etllrei-ra. Fiumínense. em Nicthat•oy. l1 aff, 420 
(7-i•~essão em i\! do· agosto). Pa;. 47G (iu"' 
scssao em 22 de agosto). Pago. ~~ (iQa sessii.o 
em 2:; de agosto). 

Dos Srs. M~L\a Bacellar, Inclio do Brazil, Pedro 
Chermont, A. lllonteneg:o e cantiio ao pro· 
ject_:> n. 70 ise!ltando de ~h·~itos d~ impor
ta.ç;co os matermes e machm1sm os d~ f a bric~~o 
de tecidos da Comp:mhin 1-bnuf:l.ctureira. 
Fluminense, em Nictheroy. Pag. 420 (74u 
seõs:lo em 19 de agos~o). 

Do Sr. Chagas Lol.>~to, ao proj~e~o n. 70 isen
t:l.udo de direitos de impor luç:Io os mate
riacs e machinismos da fabrica de tecidos da 
Companhia JI.Io.nufadureirn Fluminense em 
Nictheroy. Pag. 421 (74~ sessão em 1g de 
agost~). 

D~s Sra. Pacifico Masca1·enhM, Gonçalves 
Çhavcs, _!!'er_reíra Rabell(> e _ou~ros, a.o pro
Jecto n. 1~ tsent~ndo de d<re<tos de irnpor
~:•çiio os materiaes e maehinismas d& fabrica 
de ~ecidGs da. Companhia. 1\ia.nufactureira. 
Flu~inense, em Nictheroy. Pag. 421 (74~ 
sessao em 1\l de agosto). 

Dos Srs, Na"'l!eira Paran~uá, Pires Ferreira 
e Anfriso Fialho, <to prO Jacto n. 7t isentando 
de direitos de importação os mat~riaes para 
o collegio Americano, em Taubaté. Pu,.. 422 
(74~ scssiio em 19 de :1gosto). o 

Dos St·s. Augusto Montene(jro. Ivia.tta Bacellar, 
Can!iio. I ndio do Brazi! e Pedro Chermont, 
ao projeclu n. 7i isenta.ado de direitos os 
ma.teriaes para o collegio Americuno, em 
T:1.uhate. P:>-gs. 422 e 423 (74a sassiio em 19 . _ 
de a~oslo).· · 

Dos Srs. Ols<~.rio ~Iotta, A. Ellis. P. Carlo~, 
Morae> Barros e ~!ursa., 'ao proJecto n. 71 
isentan(lo de direitos os ma teriaes do colle
gio Americano, em Taubaté. Pag. 425 (74~ 
ses~~o em i9 de agosto). 

D,; Sr. Cantão, no projecto n. i3t :tU1orisando 
o governo a con lraetar com o cídadào peroa
no J nlio :Sen:t vides o sen-iço de nave!rnção 
e transporte de mercadorias pelo rio iÇá ou 
Pu.turoayo, sot> as condil)Ões que estabelece. 
Pag. 458 (75a sessio em 20 de agosto). 
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Do Sr. Leüpolrlo de Bul~õe&. ;~~ projecto n. 7i 
;~lltodsand'' 3- conv~rsao dos JUros do apo.· 
Jices ch divida publica interna. Pag. 4G~ 
(76~ ses.~ãu em 22 de agosto), Pag. 601 (Si 
sessão em 27 dG a:; o$ tO}. 

Do Sr. Antonio A7.eredo, ~o projeoto n. !l() mn.n· 
. clan~o :.bonara D. Cou~mnça Ephigeni:\ Coe· 
lho o meio soldo do seu p~e, tenentc~coro
nel Vicente Coctl!o. Paz. 481 (78• se~sâ<' em 
22 de ag0sto). • 

Da con1mís•ão de marinbae guert·a,<< p1·opo;ição 
n. lt de iS92, do Senn<lo, dando no\"o rezul.l
mento ao corpo dt•engenheiros nal'aes. Pa:;s. 
489 e 490 (7f,., ~ssão em 22 de agosto}. 

Do Sr. Ce~ar Zam:l. ao projceto n. 1-t;i A 
(do Sen~dol conc::-dendo am_nisti_:,:tos re~olto~ 
sos de Matto Grosso. l'ag. :)il ;,:;> M<sao em. 
24 de agr.sto). Pag. 1132 (82" ac.~s.~o em .20 de 
agosto). 

Dos Srs. 13ot•gc~ de Medeiros, J. de C.'\~ m hos, 
Alcicle~ Lima, A. :\?.,•rcdn. Homl'\rO BapttSI..'l., 
'i'hornar. F!ot•cs c C !lo :>:ascimento, ao pro
jcciO n. 1-15 A (do S<lnado) Mnc~dcndo ll.lllnis· 
tia aos revoltosos de )hiLO Grosso. Pag. !íli 
(iS• scs~iio em 2·1 ele agosLo), Pag. 63:~ (82• 
sessiio em ~Q de agosto). 

Do Sr. fndio do Bt·~zil,M projecto n. !!2 relat ivo 
~. c~nt";:cm d~ tempo da clllbnrque do c:>.pi
tiio-tenen c J oãn do A ndrndc Lelte e mais 
olllciaes que sonir,•m nos naYios destinados 
:i inHTUcção de aspirances c guardas-marinha 
:i. disposição do art. i3 rio decreto n. 29 de 14 
de março de iS9i. Pag. GiS (i8• sêssão em 2~ 
de ago•to) . 

Do.~ Srs. Caetano de Alhuq ··crque, Urhano tlc 
Gouvca, Bell:>.rmino<le .Mend,.nç:~. , F . S~h raidt 
e P aul"' Guimarães, a.a p•·ojecto n. 115, sobre 
transferencia de ollieiaes da a rma de ar,i
lharia, para :u; deinfan taria ecavallnria. Pag. 
535 (79> sessão em 2ã de a,"Osto). 

Do Sr. Espi•ito Santo. ao pr~jecto n. HS sobre 
tr:lnsferencia de offi~iaes da a rma de nr ti· 
lharia p:1r:1. a~ de inf,tn t...'Lria e ca ,-all;-..ria. 
Pag. 535 (i9• sessão em i':) de agost<>). 

Do Sr. Severino Vieíra, M projecto n. 109 êrean
do eom a escol:l. de machinistas um curso 
de nautic<~. no Pad.. Pag-. 535 (7~ sessão em 
25 de ag-0:! lo). 

Dos Srs. Nel.~on de Vasconcellos, coronel ·Pires 
Ferreira, .Anfl'isio Fialbo e No~ueira Parao a· 

· gu:i, ao projee>o n. 248 de 1891 (do Senado) 
mandando construir pocos artesianos no Es
tado do Pia.uhy. Pag-. 547 (79• sessiio em 25 do 
agosto). · 

Dos Srs. Epitacio P~ssoa, Sá Andrade, Couto . 

Dos Srs. Fonsec~ e Silva e L:.uro Müller. ao 
projecto n. 1t2 reorg<tnisando ó Supremo Tri· 
bnnal ~!ilílar. Pag. 554 (SJ"- se,;são em 26 de 
agosto). 

Do Sr. Pires Ferreir<t, ao projec\o n. 12.2 reor~ 
ganlsando o Sup~emo Tribunal Militnr. 
Pag$. 555 e 556 (SO• sessão em 26 de agosto) . 

Dos Srs. &llttl·mino de Mendonça e Jesuino de 
Jll>uqucrque, M projecto n. 72 B fu:ando :1. 
forç:>. naval para 1893. Pag. G07 (S1~ sessiio 
eUt 2i de agos~o}. 

DO St. M. Valla.dão, ao projecto n. 100 man
<huldll rerer as promocões r ealizadns no exer
c ito desde ;5 de n<J\·emb~o de 1889 até 24 de 
fe,·~reiro de ll!9L P ag. 63i (82a sessão ezn 29 
de ugosto). 

Dos Srs. Fr:tnc.'\ Canalho, Gonçalo de LagJs, 
Felisbello Freire e llluitos oukos, ao projecw 
n. f54 fi:mndo a dcsp•za do .D:ünisterio da 
Far.cnda. Pag. 634 (~2" sessiio em 2'J de 
agosto). Pag. (iW (S3~ sessiio em 31 dP. agosto). 

Dos St·s . Can tão, ill:l.U:l Baccllar, Ucltíia Rodri
ír,UO~- A. Monteneg-ro, A. Indio do Br.lzil, F. 
!'- Chermont e Be!larmiuo de ;:1-lendonça, ao 
pro,iecto n. i31 rolativo no aerviço de · nave
gaçiio e transporte de mercad,•rias pelo rio 
l~i>. ou Pu~:uuayo. 1-'ags. 635 e 636 (32" sessào 
em 29 de agosto). · 

Do Sr. Badaró, ao projeclo n. 31 torna!ldo il.ppli· 
cnvel aos anima~s de toda e qna.lquer especie 
a disposicào do art. f o do decreto n. 3lll3 de 
7 de jnlho de 1883, a que se refere a l~i 
ll- 2i de 24 de outubro de 1891, Pag. 65.2 (83"' 
sessiio em 31 de agosto). · 

Dos Srs. Barão d e S. M~rco$. Cesario l'doíta 
e Fl'ança Car"alh~, ao projecto n. 3 l ~r
na!ldo applicavel ~.os animaes de toda e 
qualquer especie a disposição do art. i• do 
decreto n. 31133 de 7 de j anho de 18$3, a que 
se r efere a lei n. 21 de ~4 de outubro de 1891. 
Pa,"'S. 652 e 653 (sg:.. sessão em 31 de Dgosto). 

Dos Srs • . i lcides Lima e Homero Baptista, a o 
proj~eto n . 153 A. de 18\lt regulando as re
lações entre o locador e locat:'J.rio. Pag. 653 
(S3o. sessão em 3l de agosto). 

Do Sr. P:lUla Gnimat~:ies, ao projecto n. · 122 
t•eorganis:lndo o Supremo Tribunal ?llilíta:r. 
Pag. 653 {88" sesJiio em 31 de agosto). 

Do Sr. Joiio de Siqueira, ao Nquerimento da 
comznissii:o de orçamento, para que a Camara 
se t'euun em couunis~ão geral, para. tra.tat'·se 
da sHu:>.ção lin~nceira da Republica. Pags. 
655 e ê5S (83~ sessão em 31 de agosto), 

Ao projecto n. 11 13, reorganisaudo o corpo de 
engenheiros navaes. Pags. 659 a 863 (SJa ~es-
são em 31 de ag~sto). · 

Ca rtaxo e Pedro Amé!'icó, ao projecto n. 248 de : 
!891 (do Sanado) maada.odo ~onstru.ír poço~ 
:~.r~sianos no Estado do Pianhv. Pag. 547 
(79": sessã.o em 25 de agosto). • 

Do Sr. Barão de S. Marcos, ao projecto n . 48 
ngulando a navegação de cabotagem. P~. 
553 (80" 6es;ão em 2ô de agaste). 

Estado de eitlo. Vide p~oje~to n. 66 A, de 
i892 (do Senado). • 

Do Sr. Martinbo Rodrjgues, :1.0 projecto n . 1.2'2 
· reorganis:~.ndo o Supremu Tt'ibunal Militar. 
Pas-. 554 (80> s=ão em 26 de agosto}. 

Expoait:ão do Sr. EpitMio Pe3SÕa soure a 
lncompatibllidarle do Dr. Lycurg.o José de 
Mello, inspector geral das terras e colonisa
çào, elei~ deputado federal pelo b:stado da 
Bania. Pag. 680 t83a. sessão em 31 de agosto). 
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Flxo.~iio da. for~a 
IB. '72 A Q B. 

Vide proj~ctos i\lnniCesto dv !<OVcl'n:tdot de PernnrnlJUco 
rtO< Vc·l'l.htteit•i)S repltl•licanos. Pa:;;-s. i~i D. i3l 
(1):3~ sc~.~ão em 5 de agosto). 

Flxn~üo de Corça.~ ch> te na. Vide projectos 
n~. 2.1 G a. Il. 

GolerJa Noclono.l 'lc BcHas Arws; ViL1e 
projecto n. i07 d" 1892. 

Homenagem ti. memo,•ia do marcch:ll Ma
noel Deodoro da Fonseca.. Vide pt·ojecto 
n. !50 de !892. 

lnunigraçào cbineza. Pago. 398 (73" ~esslo 
em 18 de ago<t<:> ). Pag. 545 17\!~ Ress:lo em 25 
de agosto). Pags. 565 e 506 (SOa RMRiin em 26 
do agosto). Pago. 667 (8!3~ sessão em 31 de 
agosto). 

Do Sr. Bo1·gcs de Médeiros, para '{U.C .'l. commis
~iio de constH•lição interponho. scll parecer 
no seat.itl<~ de decidir si o Dr. \'ictorino ii!0!1· 
teiro perdeu o seu manda lo d~ deputndo, por 
ter MSumido o govet·no do Rio Grande do 
Sul. Pn~. 9l (1)2a sessii.o ~m 4 da n:gosto). 
Pag. 43:'l (7-1a scssio em iO de ag-es lo). 

Do Sr. Amorim Garci:t, pn."a qu~ vá {L commis
siio de fazenda. e industrias um telep·amrua 
expedido por negociant~5 de Mossoró. Pag. 
:154 (64o. sessiio em 6 de agosto). 

Dos Srs. Garcia Ph·es, P. Arf?ollo,Ces:rl' z:,ma, 
Arthur ·Rios, Leovigilrlo Filguairas. A. !IIil
lon, Pàu!tl Guimarães e Severino Vieira, p~tr:t 
que :se conslgne na acta. uu1 veto de pezat" 
pelo f<tlleclmento elo desembarl!;ador Luiz 
Anlonio Bn.rboza de ,Ume:da. commanican
do por t.ele~r:unma a _prese u te resoluçiio :i. 
mesa do Senado da Bahw .. Pag. 223 (67~ ses
são em 10 de :>.gosto). 

Do Sr. Leopoldo de Bulhões, para r1ne a com
missão de constituíçii.o, legislação e justiça, 
e:tamin:l.ndo oa v3les. <icbe,.tw·cs e oUiros p;;t
peis de crediw de ~500, 1$, 2.S. 5$ e 10.), 
emittidos por .arios proprietarios de fabt•icas 
e algumas sociedades anoaymas e ofl'erecidos 
com esta indicnçil.o. t>ndo em •i>~a as dispo
siçõ~s dn decreto do go,·erno provísot·io n. 
164, de 1.7 de JO.neiro de iS\.lO, pronttucie o 
seu jui~o sotJl'e a conveniencia e legalidnde 
dessas erni,~õe.s, propondo a• medidas que 
julgar convenientes para fazer c~ss~r talatm
so. caso o reconheça. Po.g. :323 (69a sessito em 
12 de agost.o). 

Do Sr." Francisco Badaró, par:l. que a Camara 
lembre ao :;\lini$t~do do Interior a conve
niencia que h:l. para 'o bom andamento dos 
negocias publicas no. remessa do .Dia,•to O (fi
cial a todas M municipalidades da R.epublica. 
Pag. 610 (81a sessão em 27 de agosto). 

Instituto Dramatlco. Vide projecto n . 
f OS de 189.2. · 

1\lagietrnt:Ul'&. i"ederal (projecto do Sr. 
.Espirito Santo). Pag. 259 ( 6S' sessã.o em ii de 
agosto), Pag. 624 (~j2a sessão em 29 de agosto). 

llleo .. ~gens do s,·. \'icQ-Pt·esidcnte <1:~. Rc
rmb.ica: 

s~licitn.nd~ do Poder Le;;isbli>o n. <•f!p~O\"llÇií.O 
do p~gamen~o de empt•cstimo~ r~uos pelo 
Banco dn Lan>u1·a e Commucio do Br:l.t.U :lOS 

Estado.~ de &rgip~ G PJauhy, e inclusiLo .das 
quotns necess:n•i<1S pua o c:cet•ciciü de 1893 
no Ol'Ç:llllcnto d:c f:tzend<L. Pn;o;~. 4~ c 50 
{ÜÜ" >ess~o em 2 de ago8 to). 

Solicitando do Poder Lcgialatll·o aqioris~ção 
paril o governo fazer o~ pag~tmen ~os a que cs ti 
obrigado como liadOt' ~ urincip:tl pagn.do~ ela 
As~ocia.•.':lo Commercial rlo Rio de Janeiro, 
sobrP- o cmp••·••timo do :i.UOO:OffS lc1•:tnlado 
na cidaue elo Podo de c,.nJõ,rmid:•dc com o 
:1 r~. 2o n. 15 da lei n. ;J:3U7 de ::?-! de no
YemiJw ele l '88, reg·tlamcutar!a p~lo llecre~v 
n. 1 o. ~:3G de ~i de abril de 1889. P~.g, ::;o 
(GO:c ses;iio em 2 de a~;ost~ J . 

Pedindo <tutoris~~lo par:~ o g~•erno de~pcndcr 
.a. quautía nccess:.l'ia))ar:\ acquisiç;'w do m<~.
kri:J.l para o P"olon::1.mouto lia cslro.rh de 
ferro do Sobr"l ató Ipú c ~oncess5.o, no ;~clual 
e"~reicio. do credito preciso, calculildO ern 
773:262$.3ô'.J. P<Lg-s. 61 e (i~ (01> sessüo em :3 
de agos~o). 

.Submettendo ;, apt·eciaçiio do Poder L~(;isla\i\'O 
o pro.Jec·to pm•a n clecrc•L:tçiio de lei l'a":t re
gular a importação de plantas o outras ob~ 
jectos t•ela\lt·os á dticu.ltttr3. horticnl~ura e 
j<mlinagem. Pags, 65 e 6G (Gl a sesslto em 3 
de ag"$10). 

Solicitando tmt credito cxtraordinario de 
196:000$ pr.r:~ o Mínisterio <L..__ Guerra 
fazer remo,·er. no menor prazo possi,·el. dos 
locaes em que Sil acha.m o Hospital Central 
do Excrcit~> e o da cidaà~ elo Rio Grande, e 
crcar em local apropt·iado ttm hospHal para 
convalescen ~es. htg. SS (G2• sessão em 4 de 
a.gosto). 

P~dindo uma solnçiio s:üisf::~ctori:l. á m:tneira 
de cohror <las con1panhias e empt'~1.t>.s de es
trada< de feno as quotas lixadns pnra as 
resp~cLi ms rle>pezas de Jlscaliv.aç~lo. Pags. 
1!7 e US { G3~sess5.o em~ üc agosto). 

Pedindo a concessão de um cr~dito supplemen
ur ú rubrica 2"- Legações e coosulados
do orçamento do E~terior, para occorrer ás 
despezas com as l••gaçÕ"s ~xtincta8 pelo§ 1° 
do ".rt. 5° da lei n. 26 de 30 de dezembro 
de iSOt Pag. US (63• scs~ão ~m 5 de agosto). 

S11bmettendo á apreciação do Congresso <1$ ba
ses eru qtte dererá ser moldado um projecto 
de leí para facilitar o meio de incorp~rar 
capi taes para constrncçã:o de linhas concr
didas, uma~ por ncabar e oatrar ainda n[o 
começada$.' Pags. 174 e 175 (65• sessão em 
8 de agosto). 

Pedindo um credito supp!emeutar para farda
mento do e"ercito. Pago$, 198 e ill9 (66a ses
siio em 9 de agosto). 
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Pedindo um cred~to_ e:o::~e.ordino.~io de .... 
261·041~00 ao Mtmster1o da r.bnnha. Pag. 
459' (75• sessii:o em20 de agosto). 

Pedindo um credito de :C 31.625 6 sh. 2 d. 
!l,:tta :~.cquisi«ã-o de ma. tet'i~l rodante 1J:l.ra :1. 
JMrad~ da Ferro Rio do Ouro. Pag. 448 (76~ 
s~ss:io el7l 22 de agosto). 

Pedindo um c~edi.to SU])lllernent3r de 30:~0$_ <1 
rt1bdca - Commissão de limites, pnbltcaçao 
de documentos, etc.- do Ol'çamento do M:
ni~terio do Exterior. Pag. 567 (80~ sessao 
e.m 26 de agosto). 

l\loç.ões: 
R!lativn. li retirada. do Dr. Bernardino de Cam.· 

po~. l'ag-. 391 (n~ sessão om iS d.e agwto). 
Do homena~em -', memcri:l. do marechali!Ia

·noel Ve~tforo da Fonseca. Pag. 5Gíl 07" ses
sio em 23 de a~osto). 

Monumentos: 

A' mcmori« de Benjamin Constant. Pag. 21. 
(5~ ses~;í.o em i de ago!IO). Vide projecto 
n. i71 de 1892, 

A' memori~ de Tiradentes. Vide projecto 
n, 16~ de iS'J2. 

l'!avegação de cabotagem. Vide projecto 
n. 48 de iS92. 

ometo&': 

Communicando que enviou á sancção do Pre· 
siden.te da Rep11blic:!. os autog1-avhos do de
creto do Congresso Nacional relatrvos ao di
r~it~ que \eem os ma(!istr:-.d()s aposentll.dos á 
percepção de seus 'l'encimentos. Pag. 64· (6ia 
sessão om 3 de agosto). 

Remettendo o projccto q1le concede amniatia 
aos deUdos e d~sterrado$ por força do decreto 
de 12 de abril do oorrenle anno, e bem as· 
sim as ernendas desta. Cnúlar(l. npprov:).das 
pelo s~no.dll, que logo em seguida approvou 
\ambem a. inll.icaç,ã.o da$ ~uas comn.-.is~ões 
reunidas de j usliça e legisla~ão e de consti
tuição, uodel'tls e diplomacia, para o fim de 
set sep~·rado e eonstituir por si s6- reso
lução- não dependente de sancção, a emen· 
d:~. l'€lo.tiva :i. approva~ã.o dos aews do go
verno, constantes dos decretos de 10 e i2 de 

·abril, tornando, todavia. essa separação au
jeita lÍ approva~ão desta Carnara. "Pag. 64 (61~ 
•essâo cru 3 de agosto). 

C<lmmunieando que, por oJl'icio do Ministerio 
da Fazenda, fo~· a01 devol v}dos ao Senado, de
vidamente sa.nccionado.~, os'autographos coc
~en~lo;-o deçreto do ~ng~osso Naciorul.l au
t.otilando o Poder E'>ecuti vo a despender 
pela verba - Exercidos fuidos- a quantia 
de 408:622$821 para pagamento de Antonio de 
A.lcantllra Fonseca Guimarães, ex-fo~ne~dn~ 
das forças e:.::pedicioua~ias que em. 1865 ae
guiram de Uberaba para Mattil Gross~; e a 

rMolucii:o o.u torizando o governo a oonceder 
:~.Antonio Vianna Gonçalves Frag:l., fiel da. 
\hC1!o11raria da C~i:tn do Amol'tinçiio, seis 
mQto~ de licença, eom. os vencimentoe do een 
emprego,_para tratar de sua. sa udo ondo lhe 
convier, Pag, S8 (62~ scssü;:; em 4 de agosto). 

Communic(l.ndo que, com offioio do Ministerio 
do Interior, foi devolvido ao Senado o auto
grapho, s:J.ncciona.do. da resolução pela. qual 
o Congresao Nacional mandou reverter ~ D. 
Adelaide C:l.rolina de Oliveira Ennes Ban
deita e sua. filha menor Adelia. Ennes Ban
deira, repartidam.71!-te, a pensão que _p~rc~bia 
D. Carolina Cec1ha Campos de OhTell':J.. 
Pa.g. 88 (62a sessão em 4 de agosto). 

Reme L tendo o projecto que concede a D. Maria 
do C:t.rmo Alceliíades Amorim ltangel, ~luta 
do maNchai de c:t.mtJO reformado Antonio 
Mn~tins de Amorim Rangel, u.rna pensão an· 
nual de 1:440$, repartidamente com sna. filha, 
~aro.benl viuva, D. Henriquata. Augusta da 
Anwrim e Silva. Pag.158 (64 .. sessão em 6 de 
:~.gosto). 

Commuuicando que envia â sancção o autogra• 
p_ho do decreto do Congr~sso Nacional, auto
rtzando o Poder E~ect1tlvo a. despendêto, no 
e:.:ercicio corrente, a quantia de 4S6:2i5$, 
Jl<l.t"a ac(!nisiçiio de um predio para quartel do 
regimento de cavallaria da l.lri~ada policial 
e outros. Pa.g-. 153 (64"' sessao em 6 de 
agosto). 

Communicando que, com officio do Ministerio 
da Fazenda, foi derDlvido àquella Camara, 
san~ciilnado, o aulographo do decreto do Con· 
~resso Nacional concedendo a D. Adelaide 
l'elles Pires, viUY<l; do capitão de artilbaria. 
Antonio Tel!es Pires, falleci.do em serviço do 
Estado, na ei:ploração do rio S. Manoel, o 
direito á percepção do soldo integ~al q,n.e 
cabia :iquelle official na época $lll qu~ fal
leceu. l'ag. i53 (M> sessão em 6 de agosto). 

communica.ndo que, com otlicio do Ministerio 
da. Instrucção Publica, Correios e Telegra
phos, foi devolvido :l.quella Camara, sanc
cionado, o autographo do decreto do Congresso 
autorizando o govP.rno a abrir o credito sup
plemen.tar necessario para occorrer áa des
~zas com o pagamento do augmento dll ven
cimentos a que teem. direito os telegraphistas 
d~ 1~. 2~ e s~ daS!;<!S .da Repartição Geral 
dos 't'etegraphos, de conformidade com a. lei 
n. 26. de 30 de dezembro de iB\li. Pa.g. i74 
(65> s~ssão em ll de agosto). 

Transmittindo o projecto daquella Csma.ra 
ele;·ando os vencimentos dos etn}ll'eJ;~dos da 
lmprensa 1:-aciooal e J)ia,-io Of!itnal. Pag. 
174 (65._ sessão em 8 de agosto). · 

Coxnm1micando qne ·env-iou á saucçãD os auto· 
gl:'aphos da l.'esolução do Congresso Nacional 
autorizando o governo a conceder seis mezes 
de licenr,a ao D~. Manoel da. SHva. M:afra., 
juiz do Tribunal Civil ~Criminal, com os re
speçti"vos >encimentos, 11ara 'rata-r de sua. 
saude onde lhe convier, Pag. i74 (65• sessão 
em8 de agosto). 

B.emettendo um;~. sua. emenda ao :projecto da.
quella Camare: creando 1una. escola de mo.· 
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cflinl~tas no Esl3do ·do Pa~á. Pag. 198 (65• 
sessão ero 9 de agosto . ) 

Commnn\canuo 'Jlle uqn~Ha Camar(\ enviou á 
~ancção o' :mtograpno~ do dec1'clo do Con
gr~~so artlm•ir.ando o gllverno :1. mandar pa
)!:w :l- Jnstini"'"' .To~c d e• B:tN'os, p:.g:\dor do 
TlJesouro :\acionai, "8 '"encim~ntos do seu 
emprego dur<J.nle o tempo em qt•e eslcve pri
vado cfe ~-J.:crcel-o por moti\"OS il1dependen tes 
de sua vontade. Pag. 19S (66• sessão em 9 de 
agosto). 

Communicando que enviou ú. sancção o auto
grapbo do decreto do Congresso · reorgani
sando ,.., set·viço policial da GapHal Federp.l. 
Pa3'. 299 (69• se:ssi<o etn 12 de agosto). 

RemettellllO com emenda <> prnpo.,tçã.o desta 
Ca.rnal·a qn~ fi~,\. as fo,·ça~ de tena p~-ra o 
e:~;ercicio d~ iS<J;}, Pag. 3!:0 (7Q;• sessão mn 13 
de agosto). 

Cornmunlca.ndo <jire, com officio do ~Ilní~tcrio 
da F;~.mndo., foi de\'ol\"ldo :lquella Camara o 
autG;;rapho sanccionado do decreto pdo qual 
o C<mgresso :.utorísa o Poder Execui.Í_vo a 
rl)levar a péna de pr~~cripç:io em q11e tncot"
reu D. Olympia Can<l.ida Gtthnarites do 
Amaral. ::dlm de Ih, &e~ pago pela, t:thella 
de 1 de dez~mbro cte 1S41 o m"10 soldo d:1. 
patente do seu ralleci<lo pae, o t"ne.ate·co
ronel r~formndo Sebastião Lope~ Guima'l'ães, 
desde a data do fall•cimeo.lo de sua mãe até 
i5 d_e jalho do ·189 t. Pags. 34{) e :l-H (70> 
$essao em J.3 de agosto). 

Communicao.do que, com officio do liiinisterio 
das Relações Ex~eriores, foi de,·oh·ido {Lquella 
Camara o autogt•:~.plla sa.necionado do decreto 
rio Congresso que approvou os :,justes con
cluídos na convenção post~' da ViPnna. rea
lizad~,~o em 4 d~ julho de i89i entre e<ta. Re
pu blica e outros pcüze,. Pag. 3Sl (72" SC1>• 

silo em 17 de :J.g•16 to).-
Communicandoque, comoflicio do 1\tin\st~rio d:t 

A!l"ricult 1ra, Comroercío e Obras Pnblic:.s, 
fo1 devol~ido áquella eanla~a o autographo 
Slnccionado do decreco do Congre.>so que 
autorisou o g'O\"eruo a. Plllfar ao padre Anto
nio Martucci .;, que lhe tor de,·ldo por ~r
~iços prestados a favor da immigração, não 
excedendo a q·1antia de um cento de réis. 
Pag. 381 (72• sesW:o em 1.7 de agos~a). 

Transmittindo o projecto que permilte a lív~e 
eutrada no te:-ritorio da Republica a ímmi
grantes de nacionalidade chineza e japoneza, 
e daudo ou.tras pro~idencias ';)ara auxiliar 
essa. immigrayão. Pag. 398 (í3~ sessão em 
i8 de agoslo-) 

En-viando o projecto daquella Camara que con· 
cede a:m.nistia ;ws revollosos que toma.ram 
parta nos mo,·imentos "!'evolucionariM de 
Ma Uo GrossC>, de jan.eiro a jUllho de iS92. 
Pag. 398 (73~ sessão em !8 de ~gosto.) 

Communicando qrte, com officio do Ministe~io 
da Justiça, foi de,·ol-vido áquella Camara. o 
au·tographo saucciona.do d o decreto do Con
gresso reorga nísando o seMTiço policial da 

: Capital Federal. Pag. 459 (750- sessão em 20 
de ago~to). 

Catn3ra _;. 3 

Cornmunicanda que, com offleio do illiniderio 
dos NegociC>s da Justiça, foi devolvido ú.quel
la Ca.mara o a.utngraphe> sanccionado do 
decreto, pelo qual o Congresso autorísa o 
l'od &L' E~ecu ti v o a deRpe nd~r. no ·e:Iercicio 
c~r:ente, a qua_:ni:~. de 486:215$ com a acqui
~lÇõJ.O c adaptuç;w de urn predio que sirva para. 
IJ.Ultrtel do regímentn de cava.lla.ria da. bri
gada policial. Pag. 541 (79 .. sessã.<J em .25 de 
agosto), 

Communicando que, com officío do l>:tínís~erio 
da AgricnlLura. Commercio e Obras Pablicas, 
f~i devohido áquelh Garoara. o aut;ographo 
sancciooarlo do decreto do Congresso que 
<::oncede ao governo um credito extr3-0tdina
río de J: 1.466-5--0, afim de ~e r satisfeito 
o que oi devido a Louis Cahen & Sons, da. 
cort·et:Lgem de qlle sã.o credores !!.ara com a 
Comp.,.nhia ~s1rada de Ferro :s. Pt~ttlo e 
Jit-lo ele Janeiro, enc<1.mpada p•lo govetllo 
tedet·a!. Pag. 567 {S()o. sess:i:o em 26 do agosto), 

Communicando que, com offi.cio do ~Iinisterio 
d~ Justiç::., foi dev~lvido ;í.qu.elia Camara o 
autographo sanccionado d:1. resolução do 
Cono:r~•so autorisando o gov~~o.o a conceder 
ao Dr. ~!anoel da Silv:1. M<>fra, jui?. do Tri
bnnal Civil e Crinünal, ~eis mezes de liceuça 
com os respectivos vencimentos, afim de 
tratar da. s:mde ond.e lhe conviet•. Pn.g. 561 
(80~ sessã.e> em 26 de agosto). 

Remettendo con1 ~mend::ts a. proposição ua
quella Camara que JlxOl. a despeza dP Minis
terio das Relações Enel."iores parn c exercicio 

cte 1893. Pag. 6H (82~ $C$são e tu 29 de 
agosto). 

Communicando que nq_uella Ca;na~:t não 
pô:le dar o seu coasenum~nto á proposição 
desta Co.lr,ar<J. autorisand<l o Poder E::s:ecutívo 
a conceder ao Dr. Sehastião José Spinola de 
A\h::.yde, medico adjun~o do exercito na 
guarnição da CapHal ~'ederat, um anno de 
lic~nça sem vencimentos para ir ~\ Europa 
aperf~íçoa~ os seus estudos cirurgicos. Pag. -
641 (82"sessão em 29 de agosto). ·· 

Commzmicando que enviou á sancção os auto
graphos do decJ:"eto do Cong-resso creando uma 
escola de macbinistas no Estado do Pari. 
Pag. õJS {83'- se$siio em 31 de agosto). 

En\·ianào a proposição dest-a Cama:ra que au
torisa n go>erno <1- conceder ao Dr. Antonio 
dos Reis A?aujo Góes, medico inspectct' da 
limpeza do 1° district~ da Capital Federal, 
seis mez ~s àe lict'nça, com o respecti •·o orde
nado, para tratar de sua saude onde lhe Ct>n
viel', proposiçãc- a que aque11a Camara não 
pôde dar o sêu consentimento. Pag. 676 (83•J. 
s9ssãa mo. 31 de agosto), 

:!lOS 'Ml~1STERIOS 

Do 1Hnisterio dos Negocios da Afrt:ieultura; 
(Àmme~cio e O oras Pttblica.s, satisfazendo a. 
requisição constante do oflicio do S:r. l• se"'· 
cre~ario, n. 321 de 28 de outubro do anil o pro-' 
ximo findo, quanto á remessa á Cama:ra. dos 
Deputados do relatorio dos estudos feitos nos 

Vol. IV 
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rios Madeir:J. ~ Mamor<i pelo engcnheil'o 
José Fr:mci~o.t1 Kc\\er, de Mnformirhde com 
o :..visD de 5 da ou tnbro da 1861 do mesmo Ilfi
ni->terio c enviando o relatorio apresenta.dG 
em :186'] e a.o qttah'em ap[Jenso, sob o titnlo 
Annc.xo X, o ref~rente ãcrtl2lles estudos. 
l>ag. 4S (60"' sessão em 2 ele agosto). 

Do Ministedo dos :Ne;;ocios da Ju>tiça, remei
tendo o :tutographo sanc~ionado da r~solu~iio 
do Congresso Nacional n.ulorisando o go
vcrn;, a conceder tO mere~ <le 1iccn~a. sem 
vencimentos, J.O bacho.rei ErMst-o Rud!:'e 
ela. Sil<J. l~amo~, Jn·ocnrado,· s~ccion"l ela 
Her•uhlica nu E~tcrüo de S. Palllo, para tt·atar 
olo~ ~u;,. s~mlc ~~ndc lhe com·í~t·. l':q;-. 49 
(GD~ se~siio om 2 1lc :tgcslo). 

Do !\Iin islerio úo• N·~;;oci•J~ da ,\gt•icultura. 
Cornmercio ~ Obt·:l.~ Puo!lc1•s. r0mcttendo 
os C$-t•mplat•cs tlos can trncto> celebrados catre 
esl.e Mini~tc~io c :1 Comp:1.nlli:1 Rio d" .Ta
nâl·o Cil!f]"'l'''~~-cmcat.<. T'ag. ~O (G04 sessiio 
~m 2 elo ago~to). 

Do 3Hnistc~io dos X~,zocios d;c Agrictlleul'a, 
Comm~rcio e OLras P'ublíc~s. k;\l\~mittindo 
o requerinwn Lo tlos <>mpregnuos ~Jlecl i vos da 
l!:Sit'!lda dil l~t·rto Rio do ou~o, pedindo ac 
Congresso ~acionn.l augmento de s~us v~n
cimen tos, acomp:mh<tdo de informações pre
stad<l.s sobre o o.ssaH!fJto pela Inspec~ii.o Geral 
de Obt•:ts Publicas. I'<~.g. 1)-l. (Gl' sessão olll 
3 de agosto). 

Do mesrllo ~Iint.sterio, reslilnindo, por o~d~ru 
do "-ir. Yic<'·l'resi<lente da R~pabltcu., " 
pe~ição e mais (\oeumentos Telati1·o~ ;, in
(lemnísru;ão de !1:-!Z.Sii!H. so1ici ta da pelC> 
Dt·. Atlgus!o Fra.nci~cn MHi(l Ghziou e re· 
mettcnd~ as inronnaçõM que sobt•8 o alludido 
!l.S>mnpto temn ~ido prest:tda.s por :l<{Uella 
secret;tria.. Pag. IJ4 { Oi~ sessiio P:n 3 de 
:~gosto). 

Do mesmo Mini.slet•io, remctl~ndo ~ l'CfJU~t·i
memo do pessol\l empregado nos eset·iptodo~ 
da 2• divis:'io Ú:l. Estrada de Ferro Centt·al 
de 11e>·n:unl>uco. pedindo :t11grnento de yend
mento~. P::tg. ti-! (Gtt~ :;essf~o em a di! o.gosto). 

Do mesmo ).Iinisterio, ~;atlofnzcncl.tJ a requisição 
constante cl.o o!lid•, de; ta GJ.lMt·a n. 1U4 de 
5 de julho uttit\to, lHL pa~le l'eferente :i. 1;re· 
tençào de Victarino A!lonso Pa,·eir:~ Ramos. 
pedindo pet·missiio para estabel~cer umà 
linl1a de bõnd~ n vapor entre a~ est:<~Õ~s de 
Entre-Rios e Areal. Pag. G! (Gl" ses~ão em 
3 de agoslo). 

Do mesmo Mini~terio, em additanlell\O ao seu 
anteri<lr twis~, tr;,.nsmittindo ~s papeis l·ela
tivo~ :i, pret~nção de Arlhur Ferreít·a e \Yen· 
ceslau Pauoero, que deb.::ira m de acompa
nhar o mesmo ::-1'i~o. Pag-. Gt (Gl• $essüo em 
3 etc agosto). 

Do lllinisteri() dos :\e~otíos da Guerra, pedittdo, 
d~ Ot·clem flo St•. Vice-P;·esi<leute ü" Rep1l
blica, que !he ~eja devolvido o requerimento 
on,·iado a esta Cam:~.ra com o aviso de 12 de 
março ultiruo e no qual o coronel João Pedro 
Xa,-icr ela Camara pecle contar an•.iguidade 
anterior :i. que tem. Pag. IH (61• sessão 
em 3 de agosto). 

Do J\Unistel•io t!o~ ;\PH"OCIO~ dtl lulet'iror, t'I!Sli· 
tu indo. por pari•• do St•, \'ie~·l'l'c•~llltm le dn. 
Repnbli~a.. o !LHio;:~:qoho, ![~vid:tlll<'!lil•l •utoe· 
danado. d(l. !ri '!uo alt.cra M dl~po~içut·~ tlo 
<>rt. 3• d;,. lei n. 3iJ. a., 20 do jaueil'O du 
18~2. Pag. S8 ({)2~ ~ess;1o em 4 de ugo~~o). 

Do ~Linistcri o dos Negocias dn Guerra, en,·i
ando o requerimento e mais papeis em •tue 
vepe m~lhoramento de Fef<J~m;,., o alf~res 
reforrn<~.ào elo exe1·crto Ch1lon Jose AYchno. 
l';,.g. SS (~~sessão em 4 de a~os!o). 

Do mcam<> i\Iinistcrio, r~s!ituínclo Ol'equel'i
mcnto que :J.cornpanhoa o ~fficio que lhe 
dirigiu esta Cnm:tr<\, em que o tenente-col'Onc! 
Silvestre Roürigucs da Silv:t. l'1·a;as~os pede 
qu• n sna. antignidatb de pos~o ~ja. cQnt:tda 
u;,. \bt~ eiU q·;o foi preterido p.P.Io ~e(lente· 
coronel Pedro Paulo da Fonseca Galvão. 
l'ags. 88 e 89 (G2a sessio em 4 de ago~to). 

Do l\Iinis!,ado dos Negocias elo Interiot·, remet~ 
t,cndo o reqttedluen to em que os ajudrmtes de 
po•teívo, con!int\OS e c~rreios das secretarias 
de Estado da l<l tel'ior, Justiç:> e Instr(!c~ii:o 
Publica, Cot·•-eios e l'éle~~aphos solici~am do 
Congr~s;;o Nacional erl•lÍpar;~çiio de seus ,-~n
cimén~os aos que pet·cebetn os f,tnccionn.rJos 
d~ igouae~ categorias das secreta~ias do Se
Hatlo ~ dcst:> Cal'Oal';t. Pag, H7 (G3• sessão 
em 5 de agosl.o). 

Do Illinistcrio d<l. Inskucçiio Puulica.Correios e 
Telcgr:~phos. t>·au$mittindo, ~m additamento 
"'o :niso de W de maio de 1892, utn otlicio da 
htendenci!l. lllunicipal d:l. villa do Calçarlo, 
1·lsto como. ~m face elas leis orçament:~l'jas 
em Vlg'O(', não pode O governo o.Uende~ :1.0 
aagme1Ito de vencituentos solicit:~do pa'=a o 
agente do cor~eio <laq uclla loelllidaele. 
Pag. ug (G3• aess5:o em 5 de ago->to). 

Do 31ir.isterí~ dM Negocio~ da Gucrt·:i, remct
t-en,!o o requerimeni;Q, iaform:tdo, em q<tc os 
auxílíares de escdpla cl~. l~~cola Superio~ de 
Guerra, Antonio Mello de Lin1:J. c ~ízinio de 
C:tr,·alho, pedem :ttzgmento de ''Nlcimcn
tos. Po.g. tl9 \il3• $O~siio em 5 de o.gos1.o). 

no mesmo Uínistedo, l'entett~núo o r<qucri
mento e tn:tis Jl"-Peís em qne o capíUo re
lorma'to do exercita José .Joaquim Pinto de 
A1.ovellO Goytacaz Rede melhoramento ele re~ 
fol'ma. Pag. iHl (ú3asessiio em 5 de "gosto). 

Do mesmo ?>{itüsterio, remettendo o reqtleri~ 
rnento, info,·mado, em q11o o 2o cadet~ do i• 
bn~alhão de infantaria. Tr,>jano Fe!'L'aZ l\lo· 
reiro. pede lli~p~ttS..'l. de idt~de, p~N no anno 
proxíroo vindouro poder se n1att"icu~ar na. 
f:scolo. Z\Iilitar desta capital. Pag. H9 (ô:3~ 
s~ssão í!m 5 d~ agoslio). 

Do ~1\tlisterio dos Neg"Qcios d~ ::lb.t·inho,, !ram
miHindo um rNJtll'rime nto do c:u:pint~iro da 
b•·ígada cl~ :.trtiíices mílit;.res, .Jon.<l'Üm Jo~6 
d11 :Silva, pedindo, em. UOllle de seus c<Jmpa
nheiros, a equipa.r~ção de seus \'encimentas 
aos dos caldeireiros c serralheiros da mesm;J. 
brigada, como lambem a informação em ori
g-inal q•1e prestou o ~Urtl'lel-goeneral soln·e 
semelhante ass!lmpto. Png. :15:J (64° s<>osilo 
em 6 de agosto), 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em t B/0512015 10:55 - Página41 de 95 

INDfCE 21 

Do N:inisterio dos Ne:rocios d:1 .Agricultura, 
Comme~cio e Obra..~ Puhlieas, reroettendo, :i 
requi~ição des~ C:l.tnllra em ofilcio n. i51, 
de 3 de :1.goHo, as informações pre~ta.das 
~bro o requerimento em flUe Fr~nctsco Lo
bato Lopes se propiie, medea.ntecertos favores. 
a executar as obras de melhoramento no 
porco, cies e dócns da cidade de Pelotas . 
Pag . i54 (64a sessiio em 6 de :1gosto). 

Do mesmo Ministerío, cnvi:Lndo um offi cio do 
;;;overn(l(lor tlo R.io Grande do Sul, em que 
pede rccnrsos para mel hora.mento da b:u·ra 
ue S. Gonç:>lo c do Canal d<l Seitia, acomp:t
nh.1uo de côpia. da. informação do inspccror 
do distrieto m:>ritimo respeclivo. Pag. i~1 
(6!• sessiio em 6 d~ agosto). 

Do 11Hoisterio do! Negocias da li'awnd:., re
metcendo, para que seja aprcsentadtl :i. com
missão de orçamento de~ L:~ Cam!lr:t, cópii\ do 
officio n. ~S da Recebedoria da Cllpitnl Fo
tl.oral, de 30 de jnnho ele iS92 o 11 parecer da. 
Direetorlll Geral de Contahilida.d" do 'l'hc
souro Nacional, com o qual cauCilrda :tqud lc 
:Mini~terio, sobre a necessidade !lc s.·r c-•nce
dicl.o o credito de doQI! contos e qua:.rocentos 
míl réis para pa~amento ria porceni.'lgem do 

· col>rndor d:. razenda de Santa. Cr11z, no exer
cício de iSIJ3, aftm de que a referida com mis
são ~& &irv"- con ten~plar essa deRpe7.a no orca
m at\lO do e:.:ercíc•o ei I:!. do. Pag. 154 (64~ 
sessão em 6 de agosto) . 

Do I>Iini~terio dos Negocios do Interior. trans
mit\indo um r eqtteriruento em qne pede pen
são D. Leopoldina Augusta Pereira de Oli
veira, viuva do a lferes do 1• batalblto de in
fantaria Francisco J osé de Carvulho Oliveira. 
P~. i5! (fi.!~ $es.são em ô de agosto). 

Do i\Iínister io dos Negocias d:>. Guerra, ~sti
tttindo, devidamente informado, o r equer i
mento em que o marechal de carupo, gradn:l.· 
clo, ~:!anoel Lucas de Souza pede qne sua re-

.forma seja consíder:~da no post~ de mnr~chal 
de campc .,rrectivo, com a grad•.tação de te
nente-general. Pag. i75 (65~ scssiio em S de 
agos~o.) 

Do mesmoMinist~rio,restitu.indo o requerimeoto 
e mais papeis em que o tenente reformado e ca

.. J)it;i.o honorario doe~ercilo Adalberto Jo'lé de 
Cns~ro pede ao Congresso $Ua readmissão no 
quadro etfectivo. nnquelle poslo, co o tnndo 
como antiguidade para todos os effeit>S o 
tempo em que, depois de refo rmado, tem es
tado em serviço militar. P ag-. 175 (65~ ses
sõ:o em S da .,_gosto). 

Do m~sn~o )linisterio, remettendo, informado, 
o re~r1erim~n1o em que o 2~ cadete do 23° ha
t:~lhuo de infanLal.'Í<t e 1tmunuense da Escola 
Pratica do Exercito, Francisco dJ. Silva, 
~de ao Congres;o dispen~o. de c:~:eesso de 
Jda.de ali m de matricular-se n:~o Escola Mili
t a r de'ill\ capit:tl, no anno vindouro. 
Pag. ií5 (65-~ sess.'lo em S do agoslo). 

Do me>mo Ministcrio, remettendo o requeri
meu to e mais papeis ern que o 2o sar""ento do 
280 batalhão de wfantaria Ida liliO 'Pompeu 
de 1'oleclo pede ao Congreaso dispensa de 
~xcesso ele idade para matricular-se na E scola 

Militai.' do Rio Or ancle do Sul. P a.s-. 175 
(6.'i• sessão em !3 de agosto). 

Do mesmo .M:inisterio, tra.nsmittintlo devida,. 
mente infor mado, o offieio em que o 'comman
dante do 32° Lutalhão de infantaria, do Es
tado do E~pirito Santo, em nome dos oJllein.es 
~u mesmo .l>atallnio, pede ~tUe sej~ elevada. a 
tmpol.'tancta. da etapa. dos mesmos o.flicines. 
Pag. 1í5 (65" ses~ão em S de agosto). 

Do 1úi nis~rio dos Ncgocios d:l. Guerra, trans· 
mittindo o requcrimen lo em que os opera rios 
civis do at-scnal de guerra do Estado de P er
nambuco p~dem a.o Congresso atwmento de 
vencimentos. Pag. 109 (66" ~s3it~ em 9 de 
ngo.sro). 

Do ~finisterio elos Negocias ch Fa1.end:l, t.ro.ns
mittint!o, :tlilll de tiUII esta Cnmarn tomo na. 
~oneideraç:i:o que merecor. um requorimen\o 
em quo o~ pOltrões o remadores[ dos C8Cal~res 
da alfandcg11 elo Est:~.do do l\!:~r.tnll:i:o pedem 
a11gmcnto de vencimcn ~$. P:tg. 222 (Gi~ seesiio 
om to de a~osto). 

Do Ministorio dos Negocies da. Agricul tura, 
Comm,~rcio c Obrna P ublicas, em resposLa ao 
officio dest:l C:unara, em q•ro pediu providen
ci:J.s para quo pt>r aqnelle 1\Iini~terio fossem 
.~n dMI09 e~clnrceimen to~ sobre o requeri
mento em q11e E~tg•nio Dilermando da Sil
veil"a o l•'ir111ino AncQrll Lins de Vasconcel
los pedem conce!são para abrir um boule
·ea;rd. t•eme\tenclo p or cópia as info~ma.ções 
preslad:J.S l!Obre o aS>;umpto, em vista das 
~unes íoi in~eferid:. aquella. prelençiio. P ag. 
~22 (6i" stssão em 10 de a gos\a). 

Do :Ministet'io dos Negocias do Intêrior, remet
tendo o requerimento em que pede pensão 
D. Henr ique\a. Ferreh:~o dos Santos Pereira, 
vi uva. do jnil de direito Dr. Antonio J osé Pe· 
reira. Pag. 256 (68~ sessão em 11 de agosto). 

Do Aiinister io dos Ne~ocios da Ju~tiça, enviando 
o antogra pho s.:tnccionado do <lecreto do Con
grPsso, <tne amnistiv.. todos os cidadãos irn· 
pllcados nos ncontec1mentos que motiv:uam 
o decreto e::.:ecutivo d;, 10 de abril deste anno, 
decl o.r audo em estado ele sitio a Capital Fe
deral e :1 to<ios que, dírecta ou indlreeta
mente, tomaTam parte na l'e'llolt:. das rorta
lezas da L:L~e e Sãnta Cru:~;, om 19 de janeiro 
de iS92. Pa;. 256 (6S" se~s;.Ü> em H de 
agosto). 

Do I>Iiuisterio dos Negocias dA Guena, resti
tuindo convcni&ntem~"te informado o l'Cque
rimento e mais papeis, que acomJianhara.m, o 
odicio dest:l. Camara n . 130, de 25 de julho 
ultimo, no qual o i• t~nen~e graduado Teíor~ 
ma.do do exeroito Ter(u[i~no de Campos Duarte 
pede ao Coogresso me lhorn.mento de refoJ'ma, 
Jieando ns~im sa.tisfeíta a l"equisíção do refe
rido officio. Pag. 2513 (63~ se~são em i1 de 
agos to). 

Do mesmo ~Iinistetio, r~sti\uindo, devidamente 
informado, o requerimento em q11e o maJor do 
7• batalhão de inla.ntaria. Fra.nci~co Felix de 
Araujo pede que a acttiguidade do sen pos1o 
seja con t~a de 7 de ja.neiro de 1800, sntis
fazendo MSim a r~quisiçã:o contido. em oflicio 
de3ta C11mara n. 128 A de 25 do mez findo 
:?ag. 256 (68• seS5Íío em il de agosto). 
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Do mesmo Miniderio, remetúmdo o requeri
mento em que o ten.ente-coronel gr:~dnado ~e
formado do er.ercito Antonio A11gusto No
gueira de B:tt~mann, pede solução de outro q 11e 
dirigiu no Congresso em i de o a tubro de 1891, 
solicitando que sua reforma. seja considerada 
no posto de tenente-coronel e a gr:J.d uaçii.o do 
immediato. Pag. 256 (6S~ sessão em H de 
agosto}. 

Do Minísterio dos Negocias da. Justiça., coiUIUil
nicando que devolveu ao Senado o aulograph0 

da resoluvão do Congresso sobr~ nposent:tdoria 
de nu,giatrados, sobra o qual foi M:;ada. 
8aneção pelos motivos exposto~ que :t elle 
acompanham. Pag. 2~ (69~ sessito em 12 de 
agosto). 

Do i\linisterit> dos Negocies da Agricttltura.> 
Commercio e Obras Publicas, em respos'a nn 
dosta C!lmara, cn,·iando a cópia do col'ltraclo 
cele!,r:J.do com o Banco Uoi:i.o de S. P:utlo " 
20 de ontubro de 1800, pa.r.~ consLrucç:<o. uso ~ 
~s~ de uma ~stt·ada Je f~rro de Ul>cmb:t a 
Gox1m e roqucrtlnento que vem ann~"o :to rc
fertrl~ oillcio. Pag. 209 (69• ~essiio em 12 de 
agosto). 

Do MinístP.río d:t Instrucçii.o Puolian. CtJrreíos e 
Telegr:tphos, remPttendo o recp1el'Ínwnto em 
que o Dr. Joiio Tíllemont Font~s, leJttc de ali· 
nic:\ psycbiatric:l. da. Faculdade de !llerlicin:J. 
da Bahia., p~uc :l. conces~iio de 11m:l. verha de 
5();0)0~ pMa a. installação de duas enferma
ri~S}l:n·a. doentes alienados e um:J. sn~vencào 
mensal de 3:000$ para occorN•r á despeza. cÕm 
a mann(.(\l'lção e trata monte dos ditos doente~. 
Pas. ~9 (G9·' ~es~ão em 12 de "-g'osto}, 

Do lli.nistet·io dos Negocios da :1\Iariaha. remet,.. 
tende o requ1>rimento em que o a.ju.d<.nte de 
machini~t:l. extranuruerarío Pedro Luir. de 
Lemos pede ioclusilo no quadro tios machi
nistas nn.nas. Pago. 299 (69• ses~io em {2 de 
agosto). 

Do 1nesmo Ministêrio, remet tendo o~ requ~ri
mentos em q11e o escriptura~io e an'l:iliar de 
~script~, _ porteiro ~ ,senente emp~egado ua 
~eparhçao dos Pharoes desta ca[>ilaJ, soli. 
cLtarn augmento de vencimentos. Pag. 2!19 
(69" sessão em !2 de agos lo.) 

Do mesmo Ministério, remett<>ndo o 1·equeri· 
mento em qu~ Carlos Dias !Iedrinho am:~.
nuense da directoria de construcções 'na~aes 
do Arsenal de Marinha: de>la. caplt:tl, ]le<le 

, que seus vencun~ntos seJa.m egu.iparados aos 
dos amauucnses da secretaria de estado. Pag. 

· 299 (69~ se~siio em i2d~ agosto.) 

Do .Ministerio dos Negocias da Fazenda en
\'taodo o feguerimento dirigido a ~st~ Ca
~ara e remettido âqnelle lf:linisterio pelo 
1nspeetor da AHandeg3. do Rio de Janeiro 
e:n qu~ o i•. escriptu:;ario daquel!a repa~t!cii~ 
Anlon10 P1res Durao, pede o adia a tamento 
da quantia de tres contos de réis para in
demnisa.r. mede ante desconto em seus \"e.nci· 
mentos, afim de occorre~ ãs des~•as que tem 
de faz.,~ com a operação e amputação de 
uma pot'!l.a, por queda que deu no exercício 
~e sett emprego. Pag. 341 ( i()• sessão em 13 
ae agosto}. 

Do rne!mo }linisterio, remettendo o req neri
mento em qu.e o pessoal dGs guindast..es e ele· 
vadores hydr:mlicos da Alrandega dest~. capital 
solicitam :<ugmenlo da diaria.. Pag. 3H (7ll• 
sessãa om 13 de agosto.) 

Do Minist~rio d~ Agricultura, Commercio e 
Ob~as Publicas, enviando o officio em que 
aquelle:\Iinisterio pediu infol·maçôes a.o nosso 
cousul em C<trdiff, relativamente ás vaa
tagens da. iutl"oducÇão no Bra.zil, de immi
grames Galéuses. para conl elle~ serem fun
dadas colo!lias, i semelha.11ç:t da~ qua teom 
sido estabelecida.s nos Estados Unidos do. 
Amm·Jc., do ~orle. uo C:.nad,;, ~ em di>·c~sas 
pos~eRôÕ~s inglezas. Pag. 341 (70" se~ são em 
i3 de agosw). 

Do lllini•terio do:; N~gccios da Marinha, pres
t:J.ndoas informacõos po~ copia em officio da. 
c:tpit~~iado pot·t-> e devolve,,oio o rQflnerimento 
em <).'IC o eugenheit·o civil hlelvilie Hnr:t. 
pede para ancet:J.r ob1·as no porto desla cidade. 
Pag. 341 (70• sessão em 13 de agosto}. 

Do ~linisterío dns Negocios da Ju~tiç:t, rnmct
tendD os requerimeatos e mais p:tp >. i~ anne:t.os 
em que o bacha~el Jo:vpiim Ign3.cio Nog~cÍt'll. 
Penido, e:.:-ju\r. de dirêito da anti~a comarca 
do P~r,i (bstado de lllinas G~rne<). recla ma 
o pag:Lmen~n da. quant:a de 12:0():)~. que 
allcg·a ter direito pelo t.•rn po em que éste,·e 
av11lso. Pnr:;. 358 ( 7:1.• sessão em. i6 de 
agosto). 

Do me,mv i\íiuisterio, t·emeltendo o requeri
ll1ento em l[ue :Fra:1cisco l.ei1e Nerv. carce-
1·eiro da cadoí:~. do mutlicipio de À.maragy 
( Estado de Pernambnco ). ped~ o pag:uuento 
dos ''lmcimenlos a. que tem direito descl~ ou
t~bro à e lS90 ats dezêmbt•o ultim~. Pag. 35S 
( 71 ~ scssiio ~m 16 de agosto). 

Do Ministedo dos Negocias da. l\Iarinha. en
viando o reqilerimento em que o secret-ario e 
o encarreS"ado das diligenci~t~ e u1als empre· 
!(ados da. capltani~ do porto do Estado do 
Rio Grancle do Nort~. ~,J icit:un au!!mento 
de Tencitl1entos. Pag. 381 (72" ~essào ' em i7 
de agosto). 

Do mes,mo nii~isterio. en\'iandoo requerimento 
e m:ns p~.peis em que o profes~or da E•col:~. de 
aprend ize< mar i~ hei ros do Estado de Peruazn. 
buco, Antonio Cesarío Moreir;l Di:>s Junior 
pede angmento de wncimentos. Pag. 381 (72~ 
ses>ão elll i7 tle agost,l), 

Do Ministcrio dos Neg•'Cios da Gu~rrn. remet· 
tendu o l"equerim~nto em que o 2o · cada: e. 
2• sargen t·o add.ido ao corpo de alumnos da 
E'lcola Mllitar desta capital. Jo;o\ Ma~itt da 
Fnnva, peJe disfiensa de exeesso de idade 
para. no """no •mdouro mat6cular-se nas 
a:tla.s daquella. es~ola.. Pags. 39$ e399 (73• ses· 
sa.o em 18de agost<>.) 

Do mesmo l>iinisterio, enviando o ~equeritoento 
em que o te~e·,te-coronel graduado, refor
rn;~.do do c~crclio, Joaq;lim Jose News Seixas. 
pede que a. tua reforma s~ja coo.siderada no 
posto de tenent~-coronel com a graduação 
iltl coronel. Pag. 399 (73• ~e.ssào em iS de 
agosto}. 
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no Mi 1isterio do~ ~ezocios dn F:\~enda. l'emet
tendo a informação· ~~loth·a. ao p•didr1 que 
diri~m no Poder Legisla t içu Franoir.co J:ü
beiro Gaimarães e outro•, herdeiro~ de D. 
Francisca Marianna da Conceição, da de cre
tação da vet·ba p~ra pagam~nto d!i quantia de 
i7:340$000, qu~. se~undo ai!~ gam. n:i o lhes 
P;t!!a por raHa de eredlto, Pag. 42õ (74• aes
Sll.Oe•n 19 de agasto). 

Do mesmo Mini; te .. i o, remett •ndo, por incum
IJenci t d_., $r. Vice-Pre~identc da Repub!ica. 
o r·~quer•men~o doc~unen ta.do, no qual li. ir
m-.ndad• do ::>a m1s.;uno S;ocr:tmento da Can
delarta. de5t:.t Cll.pita.l, pede 11. ceo.~:io gr:~ t.uit.o 
ou medeant: arr·!•· larne!lt" jl<•rp-·tuo, d<> ter
ren(), propno nae1on:d. ~i~tudo no-; fundo; d~ 
Qttint;'l da .Boa Visb:o., a!im d · nelle cousLrui r 
uo; o>di!icio dt•s·in;J.do ao :osylo, p<\ra e·1sino 
pnmarl•J e p~oli•stonal de crianc~~ de 
am bo• us ~eios. Pag . .J,26 (74• ~ess:!.o em 19 
de •S'•>SCH). 

Do :1-linio;t~rio d·)~ :\'egocir>s da GotPrra. remat
•endo o_ reqne~im7nto e m ais I"' P"is cnt q ·;e 
D Mnt• >a Jose Cuhole .• ~iuvn d•• tenente do 
exercit • Joié Geminia· o Cid tde, pede ao Con
gre·so lhe ~ .. j .• oollcedi•lo mero w Jcl., corre,;.. 
poudenle :< ualeute <le e ·pi · ào . Pag. 4.26 (74~ 
s~s~tio em 19 d • agosto). 

Do me~mo l\liaisteri-1. remettendo o. requeri
me•JtO e:n q ·e o capit!i reforma 'o ch ~x ·rcit(o 
Bibiano Jose d:. Gonce1~ã" pedP. ao Cronl!ress- · 
rewrsiin an g adro elfoc:i '<'O -.em prej uizu de 

·allliguiclade . Pll; . 4.26 (H" sessão om f9 de 
llg'OStO) . 

Do Mini~terio do• :>regocios do Interior, en
vw.ndo os documentos e r ··l::l.<;ào concernentes 
:i. apuraçn:., s-erallla elú ç:lo a. que se procedeu 
n~ Estado da Bahia em 2i de JUnho pru· 
x1mo findo. Pag. 459 (75~ ~eos:io em 20 de 
agosto). 

Do ~Iinisterio dos Negocies d:t Far.enda, remet· 
. tento o requer imento em que n$ Rar:;entos c 
guardas da Alfa"deg;~ do Maranhão pedem 
augmento de vencimentos. Pag. 450 •75" ses-
são em 20 de agosto) , ' 

Do me3mo Ministerio, rcmettendo, em solução 
ao oflicio desta Caro ara, ll. relação dos ~igarios 
coll:J.dos que a inda percebem congruas pelo 
orçamento da Uni:b , no~ termos d l) decreto 
n. 119 A, de 7 de janeiro de 1S90. com de
claração da importartci:~. da desJ>eza que se 
far, com o respectivo pagamento. b g . 459 
(75• sessão em i9 de agosto). 

Do Ministerio da Guerra, enviando o requer i
mento em que D. Francisca da Serra. Car
neiro Dt•tra, ftlh<~ do alf2res do exerci~o Al
varo de Serra Carneiro, r eclama contra o 
arl>itramento do meio soldo, que lhe foi feito 
:í. razão de 6S® por m•z e relevaç:io da 
prescripçào em q ••e incorreu pelo3 meios sol
dos não l'ece~idos alé 1S87. Pa.g. 459 (75" ses
são em 19 de agosto). 

Do J.Iini~crio da Instrucçã~ Publica., Correios 
e Telegraphos, em resposta aos officios desta 
Cam?.ra, remettendo não só cópia. dos offi.cios 
que as eonaregações e dire.ctorlas· dos insti- l 

tutos de in~trucçiio superior teern dirigido ao 
go~erno sobr~ a execução dos regulamentos 
I!Xp~didn~ por Benjamin Con~tllnt, com as 
a l1 erações conswnte~ dos decretos de G o 7 
de fe,·ereiro do anno proximo findo, mas 
tambem o mappa, do qual constam as in
formações p~didas, sendo que, oppot"tuna
m ... nt~, !erã" ~nviados os ~clare~iroentos so· 
licita<los Sl•bre a importancia. da cobrança. 
da~ ta:tr<s de mat:·icuh\a, etc., em cada esta
belecintent<l no ultimo ex~rcicio. visto ~ó o 
\lini~terio da F a zenda, :.. quem a.quelle Mi
nisterio> se dirige, podet' pre~to.J -n.q, Pags. 
48! e 485 ( 76a sessão em 2-2 de agosto} . 

Do >Jini~•erill da Agricultura, Commercio a 
Ob•-n• Puhlicas, .em resposta ac de•tn Cam11ra, 
jJre•tanrto por cópia as informaçõu _vind;~.s 
ilo E•to.d ,. de S . Pa:>lo, sobre a petlçao, ora. 
de v lvi(b, em qu" Fr:mci~co Cr 11. r~qacr :>. 
C011CQS~:lo p:l.l'a. C1ln!t.tt'Uf!çâ.rl, U~O e f:r~~O de 
um·t estr:o d:>. de ferro rl• S. Bento ele Sapu
cahy a Santos Pag. 485 (i6" ses•ào em 22 de 
agos tu). 

D~ ~íinist•riro tla In,trucçio Pufllica. Correios 
e '1' -· le,.:rapbos, enviando CÓ(oia dn p.'\:'<•CC>' da 
c.)ngr ·2ação ria F :o cd dade rle M-·dici na tl:J. 
Bahia. solo1·~ ~s roodific:oçõ.!• nt-cei~3.~ no~ es
ta: 11tn~ vigctltes. Pag. 519 os~ sessão em 2-l 
de ago.>to). 

Do ~Ii : li s terio dos Negocias d:J. Ju~tiça. •~Olt'e~· 
poR, ao <!f!ici,, d. st11. ';ama.ra, prestando in
formD.~ões t•e'atil'J.m•ute :l.<~s vencima:.to• d,,B 
ofr.ciae< dr; j-tstiça do atlligol Tribunal da Re
l,.çào. Pag. 5U (i~· sessã" em 25 de ag:.Jeto). 

Do Minislerio d!t Gu,rra, commnnicalldn que 
c:>.da distr ioto militll.r tem um a uditor de 
guerra. e~ce1>to o 4•, cuja ~éde é na ('.apital 
do E stado de S. Paulo. e que é converuente 
:.. creação do tog;~r de (I.Uditor de guerra neste 
discricto, para o qual figura nas tabeHas de 
orçamento a res~ctiYa verba. Pag. 541 (79~ 
sessão em 25 de agost<J} • 

Do mesmo Mtni~t·~r io, onviando o req11eriment~ 
e mais papeis em que os empregados. do Ar
senal de Guerra de Pernambuco pedem au
gmento de \'encimentos. Pag. 5U (79• sessã~ 
em 25 de ag.,sto) . 

Do i\finisberlo dos Negocios. da Fazenda, em 
respos!A no desta Camara, remdtendo cópi11. 
do contraclo, em Tirtu-le do qual o goTerno 
respon.~abilisou.se como fiador da AsJooiaçii:o 
Commercial do Rio de Janeiro. pelo empres
timo de 5.000:000.$. por.· ella. levantado na 
cidade dr, Porto. reino de Portll€al. Pag'. 566 
(SO• sessão em 26 de agosto). 

Do Minislerto dos Negocios do Intet•ior, remet·· 
teudo o requerimento em que Leopoldina. 
Ca ndida de Araujo Jacobina, viuva do Dr. 
Francisco Justiniano Cesar Jn.eobiu., juiz de 
direito de Penedo (Alagõas);. pede pensão 
r·ara si e suas ci nco filhas. Pag. ~ (80~ 
sessão em 26 de agosto). · 

Do Minislerio dos Ne;rocios da Justiç~. en
"iando o requerimento em que os lripolantes 
da lancha de visita da policia. do porto. pe
dem a~ento de \tencimentos·. Pag. ô07 
(St a Sell83.o em 27 de agosto). 
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Do Ministerio dos ~cgocio$ da Agl'icultu~a. 
Commerci~ e Obras P!lb!icas, em respos ~:i 
ao de~ta Camara, enviando um exemplar im
pre~so do eontract<> celebrado com Fernando 
aa Rocha àliran.da, pal.'õl. a conser~açiio da 
estrada Uniiío e lndnst~ia, o qtlal foi pro
rogado por prazo que deve llndal' eru il! de 
JUnho de 1893. Pag. G07 (Si~ sessão em 27 de 
agosto). 

Do M:inisterio dos Negocias d:~. Gllerr:~., en· 
viando o requerimento em que D. Norl.Jerta 
do P~.tracin i o e C:~.s~ro pede u1n:L pensão. em 
r~muoeraçüo dos ser•kos prestados por seu 
irmiío tea~nte Me~chiades Hermogenes Beato 
do Castro, n1ot·to na campanha Jc, Pa.rauuay. 
Pa.g. 607 (S1• sOS$1io em 27 ele agosbo). " 

D() mesmo !\rini~teriv, l'Cnt&ttendo o.; papeis em 
qne o Ml'Onel g•adtt3.do refol·m~do do ~!<c rei lo 
.José Nunes s~rmento pede gnc Sllll. reforma. 
seja. cansidm·:lda na. eifectiYidade do posto de 
co•one!. P:~g. ti07 (Si• sess:\o em 27 de 
agosto}. 

Do Miniaterlo da lnstcucção P11hlic~ Correios 
e Telegraphos, devohendo com o parecet· da 
Faculdil<le Livre de Dil•eito dest:.\ cr .. pilal 
copi;: do officio do respectivo director e re~ 
q~ertmento em que João Ribeiro pede 
d1spcn~a. do cume de trigonometria. afim de 
mo.trlcular-se n;~. :nesma fuculdade, e decla
rando que o r~fer1do exume nas facutdades 
federaes, de acco~do com a ultima parte do 
arl. 430 do re:~ulamen~o approva.do pelo 
d~reto ~· i23~ 11 de 2 de janeiro de i89i, é 
hoJe obr1gatorw para admissão á matricula 
nestas fact<ldad es. Pag. 6H (82• sessão em 
29 de agos\c). 

Do. Ministerio dos Negocios da Justiça, en
'Vlalldo o requedmen to em que os "\\ardas da 
YiSHi da policia do pott<J p~deni' augmento 
de venc1men.tos. Pag. G41 (~2• sessão em 29 
do agosto). 

Do mcs,_no Ministcrio, en•iando o autograJ>hO 
$3.D.CCIO_n:!l.do da resoluçà•l do Congresso que 
determ1n~ que. ~das as pessoas habilitadas 
para; a nela cwd P_Odem p~ssar procuração 
part!cular de propr•o punho. Pag. 641 (82"
sessao em 29 ue agosto). 

Do Ministério da Agricultura Comrnercio e 
Obras P~blicas, em resposta a~ de6ta. Cnmara. 
commumca!'doqn:, relati,·amente â peliçiió 
do engenhetro Joao Gonçahes d~ Araujo, de 
uma estrada de ferro entre esln. capital e 
Porto Nov_o do Cltnha, com o fim de acabar 
com a criSe de tr:msportes da. Estrada de 
F~r~o Ce_n tral do !3razil, não parece á.qnellc 
·MtnJste:rto COIHentente fater tul coaceesão 
Pll!)· 6H (8.2d sesaão em 2~ de agosto). ' 

Do llilinisterio d~ Negocias da Marinha, :remet
tendo o l'<lqueumento em que o correio apo
sentado da.quellt~. ftecretaria de estado, Ti
berio Anton10 de Vasconcellos, pede que a 
sua apo_sen tador~.a SeJa considerado. com todos 
os ~encun.entos. Pag. 676 [S3• sessão em 31 
d&agosto). 

Do Ministerio dos Negocias da Guerra, en,·iando 
o :e•i u.ertmento em que o alf<lres do :12• bata.
lhao de infantaria Joaquim Pereirn. de 

Macedo C ou to Sobrinho pede licença para no 
anuo proximo vindouro matricular-se na. 
Escola MilHar do ltio Grande do Sul. visto 
ter sido jubibdo enl i886, e não poder aquelle 
.ltiinisLel'io pelo l'Pgulameuto da. mesma escola. 
c"nc~der-llie a refe!'ida licen~a. Pag. 676 
(83'> sessão em. 31 de agosto). 

Dt~ Camara Cl'inlinal <lo Tribunal Civil e Cri
minal. accusll.ndo o receiJimento do officio 
desta Camar:., em que lhe são pedidas infor
mn.~ües sobt·e a prctençiio do escri,·iio da Ca
mar<'l Criminal A rnn.ldo l!'redel'ico de Al· 
mcid<\ !l.lbuquerqne e declara•ldo c1uo Jlll~>:~. de 
todn. JUStl~a :1 preteoç:io da<tllelle serven
tu:trio, :J.ttenc!endo :1 flUe são ÍllSig'llÍficantc~ 
a$ Yantagcns que pódc auferir do ca~tol'io a 
seu cr.rgo. Pag. 49. \60• scss:1o em :2 ele 
agosto). 

Do Sr. d~putado N o·~o.M ;\Icllo, comm•micand~ 
nio te~ comparecido ú se.~são po1' havet· rallQ· 
c ido seu pae, o coronel João III<tch:ulo üe 
Novaes MilHo. Pag. ili (6:3"' sessão em 5uo 
:1-gosto). 

Da Companhia de Moveis Cm·~:~dos d~sl:t ce.
pita.l, peclindo isenção de dü·~ltos de impor
~a~ào e de e:~:padiente para as machinas, 
:Lpparelhos, utensilios, ferramentas, co~r~ias 
e accessorios e para as peças mctallico.~ a 
empregar na construcçiic dçs edillcios destí· 
nados ;is falmcas de moveis Cllrl'ados com 
madeira do paiz, ne;ta capital e na do 
Estado de S. Pattlo. Pag. 119 [G3> ses!iio 
eru. 5 d~ l,"''stç,,} 

Do Banco União Agrico~a do Br:.túl, pedindo 
an tarisa~ão p:<ra fn~er empres tinto$ ás em
pre&~s indnstrlaes por meio de letras hrpo
thecarias. Pag. !19 {ô3• se>sio em 5 de 
agosto). 

De P~dro de A1cantara Sa.Ues, inspecwt• :ãpo
>enhdo da Thesouraria de Fazenda da 
P"~ah}·ba, pedindo melboramen~o de apo
senta-doria. Pag. ii9 (63• sessio em 5 de 
agos~o.) 

Do \enen~ot"Onel Joio Campbell, pedindo a. 
garantia de j~t;os e outros favores para a 
m ontag~m de um engenho ce1ttral de canna. 
de assucar no .Est:ldo do P::1.d., etc., Pag. H9 
[63• se~U:a em 5 de agosto). 

De J oanna. Por tílllo Basws. viu •·a do maehi
nistt~. e:s.tranurnerario José Alves Partilho 
Bastos, morto no n~ufragio do Solimões, 
p~dindo uo:w. pensão. Pag. 119 (6S> sessão 
em 5 de agosto.) 

Do St•. Satltl·nino Nicohí.o Cardozo, convidando 
asta Ca.mara a fo.z~r-se reprcsent:tr no ccnte
nal•io da ProcJumaçiio da Republica no Occi
dcn te e a assistir i1 commemo ra~ii.o e i •·Jca, 
que reali>m~-se-ha no cemilerio d~ S. João 
Bap~ista, em homenagem á memoria de 
BeoJamim Cons1ant e sob a direcção do 
Apostolado PosltiYis la do Bro.zil. Pag. i7S 
(65"- se5,âo em S de agosto). 
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Do Sr. deputado .T oão da l\fa tta. Zlfn.chado, co!H
municando que re~igna. o lag-ar tle U<'J)lltn.do 
pelD Esta(h de Minas G-er:leR. Pag. 358 t71~ 
sessãoem iU de agosto). 

,Da In:tendencia lolunicipal da c:~.pital da Bahia. 
- env1ando oito copias d::Ls actas díari:l.s dos tra

balhos dn apnraçio geral da ~!ei•;io a q ae 
se procedeu naquelle Estado em 27 de Junho 
do corrente auno, para [)l·eenchimento de 
duas \'agas de senador e de nes deputa.llos 
ao Congresso Nacioaal. Pag. 35S (71" ~es
sio em 1G de agosto). 

Do seet·et:wio da Aõsctnl.llJ<~. Legislath·:~clo P:mi, 
enviando clou.s <'~elllplnrM <la Constituiç~o 
política d:tttllelle Est:.Luo. Pag. -iSii(7G~ sr.ss:'to 
em 22 de agosto). 

Do St•. tl~p·1tado Alminn ,\ !Y<ll'e!! All'·>n50, com
mrtu i"rt11clo :i. C;~mar;t rp~e tendo se a;!':;t'a\·;rtlu 
o~ S<'HS p:ttle..:imalliO~ ]>hysicol, deixa.rli. de 
.:ou1 p:Lt'c.: ·r li.s seso;u~., por :~Ig-11 ns ,Uas. P~:;. 
t;!O (7~u ses~io ··m 2:ide :r.~;,-•sto). 

D:t .-\s~cml.ll~:,~. Leglqbliva do E~t;ldo do l·tio d"' 
.Tanelrcl. 011 viam! o umrt l'Cpl'e~ellta~.;to sobre ;o 

cülll'c•niencia da. C':O::C~III;ào dn tratado ~cl;,bt•:tdo 
com a China em 5 de setembro do 1·~80. e t!c 
aux ilios :i. im m igraç:'io ex tens i 1·os :r.•>s i ndi vi
(hws d~ todas :ts naciona!i(l:J.des. Pag. 5H 
(iO~ scs~iio em 25 de :1go~to). 

DD 1° Yice-pr~sidenle do Estado do Ceará, com
munica.ndo que ass'll11iu o exercicio daqnclle 
cargo p~t·ante o respecLh·o Congt•esso, pre$
t:lndo o tez·.mo de compt·omisso. Pag. 567 (Soa 
sessão em 26 de agosto). 

Do go\"et'nador do Estado do Amazonas, Tem~t
tendo o exP.mplar do regulam eu Lo rrue baix:ou 
para a. execaçã.o do clect"e to n. 4 de i6 de 
março deste :tnno, sobr~ alienarão de t~rt•as 
devolutas naquelle E3t:l.do. Pa;. 637 (81~ ses
sao ez.l 27 ele ago~to). 

Do Sr. deputado João Alvares Ruuião Junior 
commtLnicando que, ·~endo acceitado o carg~ 
de secretm·io de fazend<t elo Estado de Sito 
Paulo, por e~~ motivo renuncia o mand<tto 
de dep"Ut::\do fed~ral pelo refet·ido Estado. 
P:~.g. 6-11 (82" sessiio em 29 de ago~ to). 

Orgaoi-ção- do districto fedet'al. Yide 
projecto n. G A de 1892. 

Pareceres: 

N. 3!- Indeferindo, pof nii.o set· da compe
tencia elo Congresso Nacion:tl, a petiçuo do 
co nego Amador Bueno de Barros, sobre a i~~n
çii:o do imposto de tro.ilsmi~siio àe pt•opr:ied~tde 
c dedecimas urbanas par:~. o predio em que 
funcciouir. o Asylo I;;a!Jel. na Gapito.!Fetlerat 
Pago. 514 (78" sessiio em2! de agosto). 

N. 48 - Indeferinrlo o reqnerimento em que o 
eaho de esquadra Vicente Borges Fialbo perle 
mellwra:nenta de soldo, Pag. 53 (GO"'.~ess(io 
em .2 de o.g-osto). 

N. 49- Opinando no sentido de entra.r a~ 
novo Ellt discussã() o projecto n_ 225 de iS91 
por não sel" contrario {~-; altribuições do Con
gresso Na~ional. Pags. 71 e 72 (61"' sessão em 

3 de o.gosto). Pa~. · 214 (Gi• ses$[0 em fO 
de a~osto). Png. ~247 (68~ sessiio em 1i de 
agosto). 

~- 50- P1•op01Jdo a appl·r,vaçiio da indicaçã.o 
do Sc11ado, para que seja separado do pro
jecto n . .22 C, deH~ ann<l. o art. 1 •, q11e ap
prov;t os actos do gove1·no , po~ não depender 
de sancçào, dando-se-lhe a fórma ele resolu
c;.ão : e que cons~itna p::>t' si s(, o projecto a 
sancr:ionar o a.rt. 2u dnqttellc projedo, rela.
tiYO ú :tmnistia dos irnplic:~dos nos aconteci
men Los de iO de abríl do corrente a.nno e na 
revoltn. das for~rtlezas de Sant:t Cruz e d:l. 
Lt~.ge. Pa7s ()!e \JG (u~" ses~iio em 4 de ago~to). 
Pags. 100, lOi e 108 (63a sessão ~m 5 de 
:r gosto). 

N. i:it - lnltefcrindo o ri'I"J.llerimento dos :tv:t
lia.dores pt·ivativo~ e jrtdicíncs d:t Capital 
Fc<lct•ul, p~díndl) augmen to nas custas que 
"<'llC~'ILl. ]';13~• ()(:j C m ((i2~ SCSSii:O em 4 de 
~lg-osto). 

?i. 52 - Dcclar:tndo s·.•r d:1. compe!cnci~ do 
Poder J•:xccucb:o ~csoh·ct• :t prctenqito do mll
jol' I·\·anc[8c•• Lair. )!oreira Janior, pedindo 
c1ue ~C,Í(l. coattula a snn arttigaidadc de i de 
.1a.ne i~o de 1800. Png·. 07 (G2>~ sessiio em 4 de 
agosto). 

N. 53 - Indeferindo o rcqrtcrimen\o de 'Vir
gílio Alves de Carvalho e ontm, pedindo con
cess[o de uma estrada de ferro de Cananêa, 
em S. Paulo, ::t cidade de Ca.stl"o, no Paran;i.. 
Pag. 14'7 (G3" sessii.o em 5 1le agosto). 

N. 54 - Indeferindo o requerimento da Com
panhia Es•1·a.da de Ferro ela Tijuca. pedindo 
a concessão de nma estt•ada de !errD subur
bana. Pag. i47 (&3• sessão em 5 de agosto). 

N _55- Indeferindo o reque~imento de \Ven
~esl(\o Antunes de Abreu peuinrlo a concessão, 
uso e gooso de uma e1W·ada de fel'!'O de bitoht 
larga de Cuyau:í. á Repttblioa. do Perú. Pag. 
1-!S (6:3" sessão ent 5 a e agosto). 

N. 5() - Julgando que não deve ser tomado em 
consideração, pol' incompetente e iHegal, o 
protesto de Castro Yturt•a!Je contra a con
cessào que possa ser fett:l. dos favores auto
risados palo decreto n. S33S de i7 de dezem
bro de 1SSl para a es:plot'ação d<t industria 
de pesca no li t toral do Brazil. Pag. 156 ( 64>. 
sessão em 6 de agosto}. 

N. 51- Indeferindo o t'eqnerimP.nto d~ Manoel 
Lniz de l\Jesqnita pedindo a.rttorisação para 
Clxtrahir um<L loteria a favo1' clD 1lonLepio dos 
Funccionarios Puhlicos. P:1g. 203 íGG• sessão 
em \l de :~..;;-osto). Pag. 639 (82"' sessão em 26 
de ngosto]. 

N 5S- Inde[erindo o requel'imento ele Mano~l 
.Tacintho de ~ot·onhn l,'ei1al pedindo autort
saçiio para fazer s•1 bscripções public:u; com o 
fim ele serem ::tdqniri<los edilicios pat·a. o Con• 
gre.>~o Nacional e Jury desta capital, além de 
Úivc1'sos favot·es a rstal.Jelecilncmtos pios. Pag. 
2U3 (66:>. s"ssii:o crn ~ de ag:rsto). 

N ••• ·.-Sobre ::ts emendas apresen•adas em 3;.. · 
discussão ao p~ojecto n. 87 fixando :1. despeza 
do ~Iinisterio <k\s Relações E~terior~s. Pags. 
223 e 2.24 (67 .. sessão em :10 de agosto). 
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N. 59 - Acc•itándo a renMcia do Sr. Lauro So
drê de car~o de dep11tado pelo ~stado d o Pará, 
e m:.ndando preP-nchet• a rBspecti v a vaga. de 
nccordo com a l~i em vigor. Pag. 230 (6Ja 
se~são em i O de agosto). Pag. 233 (6S .. ~eesa.o 
em 11 d~ agosto). Pa.g. 273 (69a sessão em1:2 
de agosto). 

N. õO- E xigindo apresentação da relação dos 
objectos a qu<l se refere a petição da Compa
nhia de Fiação e Tecidos .Magéense. Pag. 3.23 
(69~sessão e ;n12de agosto). 

N. 61 - lnc\efer indo o r equerimonto do ba.cha
rel Heraclito Vespasiano Fioch Romano, pe
d indo a revog-Jçiio do decreto de 7 de feve
reiro de 1.89L que rleclnrou e:l.lluca. a concess:lo 
dt> garantia de juro$ lei t.'\ por deerft~ ue j .tho 
de 1889 par:~. um engenhn C)('n•r:~. l do Pará. 
Pag. 323 l€!9> êessâ() em 12 de :~.gos\0). 

N. 62- Indeferindo o reqllerlmento de> c:;pitão
toaenle Co lia li no i\larq ues de Souz« pe!lindo 
a concessão de 11ma liuba. de paquetes e:t
presso; entre o Rio de Janeiro e o P aL·á para 
traoaporte de immigrantes dtl China o do 
Japão . Pag. 324 (G:I~ sessão em 12 de agosto) . 

N. 63- I ttdeferindo o req uerimento de Rodol
pho Nunes Pereira p-dindo di •·~rso~ favores 
pa.r:1. estabelecitnentos pastoris. fa bris e ag-ri
C• las que se p.-opõ• crea1·. Pag. 3.2.\ (69n 
aess[o em 1.2 a.e ag•·sto). 

N . _64- Indeferindo o ~querimento da Agen
Cia Ccns truc,ora Pau!1sta que pede a ulol'i
sa.;ão .para. eontracla~ com o ~finisterio da 
Fa.zenlfa a. fundação, uso e goso por 50 annos 
de armazens geraes (dochs) na capilal de 
S. Paulo. Pag. 324 (69• sessão em 12 de 
a gosto). 

N. 65- I adeferi ndo o requerimento da A"en
c~a Co!lstructora. Paulista pedindo nutor'isn
çao para eontra.ct ar com o Mmi&t~rio da Fa
zenda a fundação, u~o e goso de armazeus 
alfandegados, na capital de S. Paulo. Pag. 
324 (6~ ~essão em i2 de agosto). 

N. 6õ - Indeferindo o~ requerimentos de: 
M~noe! Apollonio d os PMsos, patrão do Com
lUu~:u.•lado Geral da Armada ; José Anton io 
de Siqu~ira e outros, porteiros <lo Arsenal de 
:Marinha desta capital; João Evangelista de 
Azevedo e outro, serventes do Quartel Gen.eral 
da Marinha; Carlos J osé Gonçal.-es d:~. Cal 
e nu~ro, portei r~> e aj~dante d" li O'! pita! de 
Jl.f~rmha ; dos op·~artos das secções de me.
chn:tas do Arsenal de !>!arinh·• desta capital · 
J oão :Maria Duarr.e. professor da E•cola d~ 
aprendizes marinheiros de Santa Catharina· 
Raymundo N~oato ~e Ca~valho. patrão-m6; 
do Arsennl.de M~~•nha desta ca.pital: ser
ve~tres da <hrector,a. de mach[nas do mesruo 
ar:;eaa.l, pedindo ;tns equiparação e oatros 

· :tu:;menlo de \'eacunentus ou sala.rios. Pag. 
325 (69" sessão em i2 de ag-osto) . 

N . õJ- Opína.Hdo no sentido de não ba\"er o 
Sr. Victorino 1\fonteir;> perdido o mandato 
de deputado pelo Estado do Rio Grande do 
Slll J>Or es tar !n 'l"estido do governo do mesmo 
Est.ado, em v•rtud~ de aclo revolucioc.ario, 
e<tm _ dous votos em separado. Pag. 43t (74k 
JeS~ ~m i9 de:agotto) . 

N . 68- Co ncede ndo licença :to S r. deputado 
Ju~üniauo de Serpa para r~t rar-se desb. 
ca[>[,al. P:~.gs. 433 e 434 (71• sessão em i 9 de 
agcsto) . 

N. 69 - Accei1and1 a renuncia feita. pelo Dr. 
Joãt> d:• ~iatt.a Machado do man dato de de-· 
pu I •do p~lo Estado· de Minas Geraes. Pag. 
434 (71• s,,ssão em i9 de agos~o). 

N. 70 - Appronndo as eleições realizadas 
llO ~stado da Bahia, menos as impuguadns, 
c rccoabee• ndo deput:~dos pelo mesmo Ji:s~ado 
os Sr s. Dr. Manoel Ca~tnuo de Oliv~ira Pa.ssos, 
1• t~ a: en te Fra ncisco de iUat tos e engenheiro 
Lycurgo Jo;;é de ~lGilo (vi•le n. 70 A) . Paor 496 
(76> ~essão em 22 de. :~.go;,o) . Pa.:. 529 (71J>. 
se,siio em 25 de a;;osto). Pags . 677 a 681 (8.:la 
sessão em 31 de agosto). 

N . 71 - Concedendo dispensa de serviço 0\0 
eontin\lo Luiz F3rreira de 8arros. Pag. 5-l7 
(W~ sessão em 25 de agosLO). 

N. 72- indefer indo o req_uerimeato de An
tonio da Silveira Varella e Raym Hndo An
tonio Femandes de ,\tirand:., pedindo a~to-
l'ÍSMàO para es a \Jele<>!r ne;til. capi tal, me
deante cert.os favores, um Ban co !i:mi:;so•· com 
base metallica de prata, c,;m o capital de 
5'J.OOO:OOo$0(l;J. Pags. 5·17 a 549 {7!1, s ~ss:io 
Qlll. 25 de agosto). . 

N. 73 - Iotleferindo o~ req·1erimentos do Dr. 
· Henrique F•treir:\ França, F r 'de.r ·,co Adrião 

l hav.,s, O!orio Mendes dos Prazeres e :VIa~ 
noel do B"m Despacho, empre.•ados d3 R-pa r
tição dos pharóes destn c:-.pital, podi tdo au• 
gme1lto de v~ncimentos. Pag_ 549 (7~ se•s iio 
em 25 de agosto). 

N. 74- Indetlnindo os requerimento3 d e Joa· 
qu!m J'nsê da Silva, li:uc!ides da Sil.,-a. PeNira. 
e ont1-os; J'ocelyno Ceoar de Menetes e Olltro ; 
dos remadores das embarcações do Commissa
riado Geral da. Arn1ada e de ·Jose Quirino do 
Nasciruent:•. pedin do ~<ugmento de \'encimen• 
tos. P ag, 59~ tSO~ sessão em 26 de a gosto). 

N. 75- Indeferin do o requerimento de José 
Carrilho Videira e ou tr o, pediudo autorisaçào 
para or~nizar. nledeante ce~las con dições e 
f:t v ores, nas pt'lncipaes cidades est•·angeim s, 
•~posições permanentes de producLos brazi
leiros. Pag-s. 615 e 616 (Si~ sessão om 27 de 
agoato). 

N . 75 - Ma.ndando que seja :tpre-en tada pela 
Companhia Taabalé Induõlrial a relaç.'io dos 
objecto~ q11e tem de importar ;>ara a sua fa
hrica. Pag. 616 {81> sesoão em 27 de agosto). 

N. 77 - Julgando o Congresio Na cion:t.l in
oomp•tenl~ para conceder a permissãv pedida. 

!>or Victorino Aft'LJoso Pereira Ramos e Cu
os Bap$is a de Caslrl) para esl.,b!;lecer uma 

linha de b>nds e11tre as e51ações de Entre
Rio-~. na Estrada de Ferro Cen tral do Bra2il, 
e a do Are~l. na do Gr:tm-Parli., collocando 
os tr ilhos no leito da es trada d~ r oda.gem 
União e lndnskia. Pa!n!. 681 e 6S2 {83&sessão 
em Si de ago·s:o). ~ 

Plauo de en•ioo para o C<>llegio e Gvmna· 
sio ~a.cional. Pllgl!. 283 a 297 (69a se3são em 
i 2 de ago&to). . 
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Pret:er~çõe& resu\t:1.nt~e da~ prom,~ões de 
7 de Janeiro rlc i8\l0 n<J exercito. Pag~. 284 
a 286 (69• sessão em i2 de agus~o). 

Projeetos: 

1891 

N. i4- Dando direito de poder passar procura
ção por inst~·nmenw particuJa~· de propl"iú 
pu••ho a todas as pe•s •a> habilitadas p 1ra os 
act1s da vida civil. P:~g. 329 ( 71J• ses~ão .•m 
i3 de agosto). P(lgs. 371 é 372 (72• sessãc' em 
i7 de agosto). 

N. 46 A- Dando proddencias sohre as promo
ÇÔ•!S de 7 de janeiro de 18JO. P:~.~. 55 ( 71• 
S<>$Silo em 3 de ugo.;toj. Viu e prOjecto n. !OU 
de 1892. 

N- St- Regubnclo ::1~ pro•no~õo;; na armada 
crn ~emno de paz c em 1empo de guerra. 
P"g. 553 (SO~ 5RS8:io em 26 I e ago~to). 

N. S7 :1.-Ann•tli:~.~aoas C•)OCeiSõc~ d~ cskudas 
de ferr~, t'o·itas pelo e-.o':.erno •lcpois <1~ pro
n~ul"açao da Con~tltHIÇ:I.o. P~g. 214 67• s~:;
sao em 10 de agosto). P:1g. 249 168~ ~~~~ãv 
em 1i de agosto). 

N. 106- Pas~ando a jl•!nioip:l.lir!ade n. admi
nist.rnçiin. rJoq ?em i terias p\iblicas; dandu oll
tras pro~1denc1as ~ au~ori•ando o PresidPnte 
d~ Republica a ma.nrtar fa.,e:· a eo•1ta i1fi m d · 
ser indemnisn.da" irmand:u\e da sa'nto·• Ca•a 
d • l.Ii~eric<•rdia daC•pital Federal. Pag. 553 
(80~ sessãu em 26 de agost~)-

N. _145 A.-:- l\Iandao.do rea!itar pol' concurren
Cia publ1ca as ohras puhlicas fed~raes qu~ 
devem ~er construidl\S excl,lsinmente a e:s:~ 
pens~. da U_ni:io, pode a do ~er tambem pnr 
adunmstraçao as obras militares. "s de 
g_ra1~de urg112~~b. e ~s de pequena .inlpol"t:.an .. 
c~a. Pag. 5:3:3 {80• sessão em .26 de agosto}. 

N. :153 A- RegulandQ as l'~Ia,ões ~ntre lo
cador e locatario. Pag. 553 (Sú' sessão em 
26 de agosto,. Pa!.!. 653 {83" sessão em 31 de 
agosto). ~ 

N. 184- Elcvantlo ~' quanti~ de 3UO;; mensa~s 
a pen~ão concedida, p0r d~cret!:l "de 22 d~ 
fevereiro de i89ú, do gov~rno provi~.·rio, a 
~- Mar1a Gertrudes d<t l\JoHa Vieim d<t 
S,h·a (Viscon~essa Vieir" da :li!l'a), viu1·a 
tio estad1sta VIsconde Vieira d:l. :Silva. (Vide 
n. 153 de 1892). 

N. 225 - Approvando. na parte que com
pete ao Po.Ler Le(rislativo. o con:ractn ce
l~brado em 3 de 1t»·ereiro. de 1877 en•r•· o 
mini<tro ~~ imp~rio do Ol(tincto regimen e o 
Dr. P.,ullno Franklin do A.rnaral (B triio de 
Cnnindé), para o ala.rg:•meut'l e prolonga
mento da rua Gonçalves Dia• desde ;, r1ta 
~a Prainha a:é o lal'go d~t :lclã~ do Bispo. ern 
!rente ao m!tt'. Pag. 72 {Gl" sessão ~w 3 de 
agosto). Pags. 247 e 24S ~oS• ses~:Io em H 
de agosto). Pag-. 274 (69• sessão em 12 de 
<~gOSto). P;tg. 329 (70• sesião e111 13 àe 
agosto) • Pag. 373 (72.. sessão em f7 de 
agosto). 

CD.m.:u-a.-4 

N. 24S- Au~ori~ando o governo a mandar 
canst.rolir poc;oc; a.rte~ianl)~ no municipio de. 
Cu•••po Maio•· c o'>tNõ (l~~tado do Piauhy). 
Pag. 214 (67as~ssào em lO de ago~IO}. Pags. 
2~8 e i!~ (6Ba. sc><ão em 11 de agos\o). 
(Vide projecto n. 132}. 

:'-1. 256- Concede·\do licença ao medico de 4 .. 
cht~se Dr. Agitiv Vlllaboim, P:tg. 33() (72• 
se>sã~ em '17 de agosto). 

M. 270 -Concedendo um an.no de licença, 
com orclenõdo, a Jose àiendes AbL·a,ches, 
rne"rc d:~ o!liclna d~ a.pp:nclhos e ,·elas 
da directori:. de coas\:·uc,õe• navae~ do ,\.r
•en:•l de .H:L~·inha ([a C:~.pit• l Fed.ral. P ag. 
;;u ('j$~ sc;são em U ele ag >sto). 

N. · 2i-1 -Co)nc denào ao cíd:vlão .toã" Pereira 
V11hl isenç' o d<J d•reít· s •obro "az.•ite doce, 
chumbo, e<tanho c folha de FlandNS em 
l<l.minas. q te lmpon•r para o consttmo da 
pr·~ca. "'' EBt:irlo de Sanla CaLh3rin:1.. Pag. 
640 (S2~ s~.s~:1o em 20 de agosto). 

N. 4 A (cloSena,lo) -Dandodit'eiw aos s~cre
t~rios d;.. Corte de Appeihçiiu e 1\o T.riban1ll 
Ci~il e Cr·iminal da Çapit<~.\ F<·d,~l·:JI a per
cebe!' c · r~ta•, quan''o t.raho.lliaren\ como es
eriv:\e>. P:<gs. 2ii e 275 (69> se;siio em 12 
de ugo~to]. 

:i. G A- Or·!nnizalldO o dístt'ido federal. Pag~. 
319 a 315 (6~• sessiio em 12 rl~ a.;osto). Pag. 
25i (8Q:J.. se~si"J e1u 26 Ue ~.gosto). 

N. 7 B- Cre:tndo uma. Alf:uldélP em S. Paulo 
e o tt·a em Juiz ele Feira. P.•g. 25 (60• sessão 
em ~ d< a~osto. Pags) .. iDl e li) • (6la sess;io 
em a ele agosto). Paz. 155 (ô·i"' sessão em 6 
de agosto). Pag. iôZ ~65" sessão em S de 
a.gosto). 

N. H A do (Senado)-Reorl(ll.nizanrlo o corpo 
de engenheiros no.vaes. P:tb"· 214 (ôi~ Seos:io 
em 10 de agosto). (Vide n. i1 B). Pag. 249 
{68• se~são em U de n.gostoj. Pag•. 48:; a 494 
!76' ses~ão em 22 de ago~~>). P:rg. 527(79a 
s~ssão em 25 d~ agos to)- Pags . .53:l e 634 (S2" · 
sessi\o em ~9 de agosto). Pags . G5S a 66J ( 83" 
ses<;J.o em 31 de agosto). 

N. 17- Isea>ando de direitos de imp·' r!:lção os 
lt}aterbes e m:1chinism os que a Companhia 
Nacional de ForjM e L!:sta.'eiros destina~ á. 
installaçã0 dcs seus ~stabelecímentos. Pa ... 
6~0 (S~a sessão em 29 de :~.gosto.) 

0 

:-I. i9 .- Atltoris:tndo a go-;~rno a c~ncede1· aos 
officta~s e praç:ts do exercito. maiores de 21 
a nuos. d ispens ct <lo excesso de ida de para a 
m~tricula nas escola~ militares da Repu
hlLca. Pag. 329 (70~ ses;ão em 13 de agosto). 
Pag. 372 (7~> sessão em 17 de agos to ). 

N. 22 C-App,·ovando, em c:tmprlmento do 
d ispo• to no ad. 81) e do n. 21 do art. 34 ela 
Con>tituição FeJeral, os :tetos do go,·erno, 
1·efereutes aos acontecimentos d:l. noi 1e de 
:1.() rleabri! e const:.tntes dos decretos de iO e 
i2 do mesmo mez e cnncedendo amnistia. :1 

todos os cidadãos implicados nos aconteci~ 
Yol. lV 
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mentes que moti1•nam o deereto ~:tecutiva de 
'O de abril deste :mno, d~cb!':tndo em es·ado 
de sitio ~ Capit~l Fedel·a.l c a todos vs 'l"e 
dire~ta on indirecl~menle tomar:Lm paric 
na rel'ol:a das r~rtalezns da L~ge L' Santa 
Cruz, em 19 de j;tneiro tio 1::;92, quanto a~s 
erím~s ~.\mento ~ue ê';ti~erem l íg~dos !> este 
mo,•imento. Pag. 108 (G3~ scsséco om G de 
~gosto). 

N. 2:3 C- Fix~ndo a~ força;; tle ~~r r:>. pc.t·a o 
e:.:ercicio de {891. {Vide ns. 2:3 D o E.) Pags, 
3~\l e 360 (71" >~ssãC> ~m {6 rle a::-osto). Pa;:. 
402 (i·1" sP.ss:~o em i() de a;l:<J<to). P:l!!. ·a./2 
(76~ ses$5:o ~m 22 úc ago~t•Jj~ I'ag. 5{1G {Í7·' 
~c.~são em 23 de a~'úRto). Pa~. ;,~o (~9> 
sessão em:?;; rle :lh"OSlo). 

:N. 23 F- :\<ldiliYo de;;tacar!o do pt·oj~c~') d~ 
lei da~ forcas rle t~rra, m;~11d:mdo rectiiicr.r, 
no s<!rl rido <(110 indic:t, rr~ pali'!ntM do ref~r
m.a dos ;.!~~nm·a.•·~. cu,ia::: t~erorm~~- volunta"L'hl~ 
Ool nii:o, lh·P.rcm •ido cil'cctuada., o:~ m:uub
rh.~ comprohelldet• como c0n:pnl~urías. P3". 
G77 (S:l• sc.s~;[o em :H de ;tgoslo), ~ 

~'. 23 G- Adtlitiro destacado uo projecto de 
lei da~ rorçn~ dn terra. irn.nsf~ria<!o p:trn. o 
Estado de P<!rnamhnco a E~cola Jllilitnr do 
Ce:1r(c c n.ntorisando o go,·etno a far.er 
as despez:iJS nccc~s;~ial·ias par:t a~q·.tl~i~;ão c 
:td:lpta~ão tle nm edi!icío onde flmccione a 
dita oscola. Pago. 677 (83~ sessão ~m :H de 
:tgostfi). 

N. 23 H- Acldith·o do~tuc:ul.o ,;o pr<>j~do de 
lei d~$ forç~s tle tcrr::>., :nandando' pt·eell• 
cbcr desde p. a metl1.cle dns n~:l.; !los postas 
de (enante :t coronel das :trr.i~s de c:tl'nl
lurin. e infanlaria segundo :ts ~ot\diçü~s que 
cs ~~belece. l'ag: 677 (S3a ses~ito cru 3i de 
:~gosto). 

:N. 28- R~form:tndo o phuo Nem! do orçu
men~o da Re[Jubllcu e cletel"n~inando o modo 
de. ot·ga,li~ar ;~s leis ela t·eceita e despeza JlU
blLcas (Vtdc n, 2S A). Pago. 63(6l" ses5ií.o em 
:3 de ago•to). l':t(l. 213 (67~ 'essão em 10 de 
agosto}. Pags. 2-l5 :t :?47 (f,S~ s~~são em U de 
agow:q. Pags. 307 a 309 (G9a s~ssào em 12 d~ 
agosto). Pag. 353 (71" sessão em 16 de 
agvslo). 

N. Sl- Tornando applíc:J.Ve! aos :tnimMs ele 
todu e qualquer especie a clisposiçi0 do 
a~L 1° do decreto n. 3i63 de i ele julho d~ 
i~S3, :t que se refere a ld n. 21 üe :!4 de ou
tubro de 1891, P3.g 419 {74" sessão ~Jll t9 
de agosto).Pa.g-.475 (íô•ses~ITQem22 de àDosto• 
!'ag-. ~O~ ll7~ s~ss~o em 23~de ago•:o). i"a.g-;': 
531 e ,,3~ (•9• ses•ao em 2~ de agos1o). Pn" 
G52 (83~ sessio em 3i de ago~to). · ' "· 

N. 33 - Conc~dendo aos governos do< Est:tdos 
a f:tcal!lade de ct•ea~, de accm·do eo1n 0 !ede
ral. laborntorios de n.nalyse~ anne:<os ás ,\1-
íanc!o;_r,as. n. (Vide 33,\..) Pag. 380 (7:?n ses~ão 
em i; de agasto). 

N. ~-l.- Aul?Ú$:tndo o governo" despender 
u.1.é" quantm ele i.(!:OO~ com o l<.hot·:norio de 
pl1y~ica e chimica do curso anne;:o da Fa
culd:\de de Dir>üo de S. P:>.alo, (\'ide n. 34 A, 
P<>~S. 3S6 e 387 (7~a sessão em 17 de agosto}. 

N. 3S A - Auto~isando o goveruo a desp~nder 
a quantia de 250:000$ eom a. acquisíç:i.o de 
nm predio onde ftmccione o 'l'ribuntll do Jnry 
destucnpita.l. (Vide ns. 38 B e C. P;1..~. Gi (64~ 
<es~fio em 3 de' agosto). P<tg. 75 (G2a sessão em 
4 de agosto). Png-. ill5 (G3~ sessfLo em 5 de ~!!:Os
to). Pn.g. t5ã (G4~ ~essão em 6 de :q;osto). P:tg. 
2:33 (GS• sesW.o em H de agosto). Pn.~;s. 272 c 3~7 
(G\)~ :<eRsti:o em '12 de tt;;osto). Pag-. 353 (7ia 
se~sao em 1ô de ago;; ~')). 

X. 41 - ,>ntoris9.ndo o !lOI'Grno ;L conceder á 
Comp~nllia l•'ahril I11du~t~L'l.1 o Con~tru
ctora os mesmos favores concedidos ú. Com
pnnhía Indnstrinl ele C:ll G ).!armares rle G:t
ran,iahy. hoje Cnmp:mhht Pt•ogresso l•Hlns
tri:,[ rlc c~~:wrl:thy. P:•g-. 41D (14~ s~s:.ão em 
Hl de a:;o,lv). P!l.gs . 475 ,. 4.S'i (7G' ~<l8~:io em 
22 du agosto ). Pag. i'i2~1 (7\1~ sessàD em ;?;:) de 
:1~;osto). 

X. ·1v (do Senndo)- Autoris~ndo o g~Ycrtto a 
J)l'rJrogat.~ puy cinco annos o cQnL1·a~.:to cont ;~ 
A~:;ociução :Ser:;ipcn•e, ptu•a o ~crl·lco d~ rc
boqnc a va.po~ nas tra~ra~ de Cotin~niba, 
S. Cht·istovtloc Estnncin. (Vide n. <l5 .\..)P:tgs. 
271 c 273 (Gll~ sessã.o em 1.2 dP. agosto) Pa;,::. 
~U3 173~ •e~s~o em t8 de n~osb). P:tgs. 480 e 
481 (i6" sessão em 22 ela agosto). 

N. 4ôA- Opinnndo no sentido de sel' appro
vado o prvjecto da Sen;;.da q11e r~stabel~ctl o 
Ministcrío d<t Justiça que foi 1m ido ao do In
let•ior poln lei n. 23 cte 3ü ele out"l>ro de 189i e 
)'1:\SSttndo p:l.ra (l.<l ' 'ell~ :i\linisterio os seniços 
tle cot·reios "teleQ'raphos. Pn.g. 9l (G2" $~s~ão 
em 4 de :tgo~to l. Pags. 181 e i8ú (60• sessão em 
9 <!e ugosto). P~!:'. 3.56 (iia sess:Lo em 113 ele 
agosto.) Pags). 37ú e 371 (72• se;;são em 17 de 
:t.g'OSto.) 

N. 4S- Regulan,lo a nave:pç5.o de c::bota· 
g~m. l'~g. 553 (80" s~ssão em 26 de ~gosto). 
P<tg. GG(i (83° sessão em 31 de agosto). 

~. 52 - Rezulanclo a con~e•süo de apos~nt:l.
a oria nos fimccionurios publicas. de accordo 
com o .,n. 75 da. Constituição Feder~ i. Png. 
41.9 (N• sess;io em i\1 de "gosto). Pags. 473 e 
474 (76> sessiio em 22 de agosto). Pag. 526 (ses· 
são em 25 de agosto). Pngs. ti3i o 632. 
,B2> sessão em 2í) de agosto). · 

N. 53 - Concedendo isençiio ele dil•ei tos •1e im
pot•ta~ão, e~cepto o de- ~~>:pedieu~~ P•Wn os 
matcriaes d~stinndos â illum inacão de Pjra
cic.abn, em S. Paulo. Pag. 420.l71a sessão 
em t9 à~ agosto;. 

N. 56- Intel'Jlrcbndoo § 2° elo at·l. i o do di· 
cret1 n. 14~0 D. de 21 de fever~iro ile ·1891 
l'e!ati\'o ;i apo~entaclorí:l. dos mag-ist1·ados: 
(~1de n. 56 A.) Pag-s. 92 e 03 (62~~t)S~ii.o em :3 
de a~osto.} Pa;::. 39.! (iS, ses~iio em 18 de 
agosto). Png. 474 (16• sessii.o em 22de agosto). 

N. 59~\.- Concedemlo ;,comi:>anhia 'Pi~cato
ri:t S!!l-Amet·ic,ma os f"yores do :>rt. 3• §§2• 
e 3° do regulnment? mandado ob~an-ar 
por dect·~to n. 8338 de 17 de dezembro de 
1S)1. P~ ~:s. 155 e 15(; [6!" scs,ão em (j de 
agooto). p.,g, 366 (i~~ sessii.o em 17 de :l."'oS
to). Png. 476 (itl> s~;;si\o em 22 de :t~r.~\.o). 
Pag. E05 [77• ~ess!to em 23 de agosto)~ Pa,;;. 
52D (•9a sess5.o em 25 d.e agosto). ~ 
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N. 62- Gõncedendo a D. Therc~a Floren1ina 
d-. Cant~lice. lrr.o~ do capitão de frag<J.la 

,Francisco Flaviano de Cantalice. morto no 
naufragio do encouraçado S'Jlímü.:5. uma pen
são mensnl c qui valente ao meio-soldá o:bquolh 
p:~.tente, segundo a actual ta.bell:~.. (Viu• ~- G2 
A.) Pags. 54-t c !)45 (79~ s~ssio em .2j <le 
agosto). 

N. G5 - Rcgul:lndo os trabo.lllos <.b• dtta• Ca
~aras do Congt·esso nacional, qua.ndo func
Clonar~m em cornruum. Pa"'~- 477 a 4150 
(76~ s~ssiio em 22 d~ agosto). o 

N. G6 A {do Senado)- Regul:J.udo a8 provi
dcncl:ts :1. :tdopt."lr ao ser decl:u·atlo o estado de 
sitio. P:1-g. 2 (59• sessão ~rn i de :.gosto). 
Pag. 37, !GÜ·' sess:i.o ôr.L 2 de "gosto). Pàg. 75, 
(62" sessao em 4 de agosto). Pa.<>s, iOO e 150 
(63•, sessão em 5 de agosto). Pn~. fS3 (66• •~
ssiio em ~ de agosto). 

~. 70- Isentando do$ direitos d~ im]lo~L:J.~:i:o 
e ex~d1en1.c todo o m:J.i;el'ird e m:tchinismog 
ucstin:tdos :i cons~t·ncçiio da fil1H·ica de. te· 
ciclos d~ Companhia ?.Ianntac!or:• Flmnl
nensc, sitaada em Nitllcroy, no Estado do H.io 
de Janeiro. e mandando res•ittlic os direitos 
porven!u~a cobrados. Pag. 420. (Vid.:. n, 70 A.) 
(i4• sessão em Hl de agosto). P:;,?s. 475 c 416 
(7G• seasã.o em 22 ele :\g'Osto). !"a~. G4:3 (791-
sessiio ~"n 25 de agosto). o 

'N. 71 - I~entando d,e direitos de impor!:tção 
os ma.t.ert:_tes ~-~r>ecdlc~s necessarios pat•:~. a 
constt•ucçao e HlStallaç:.o do Coil~g-io ,\me!"i
cano de 'l'o.ul>a.té, no E<~do de S. Paulo. e 
de propl'iedade de J. L. Kennedy. Pa:r. 422 

· (7 4• ses~~o em 19 de n.gost1>}. ~ 

N. 72 A- Fíx:mda a for~a naval pan1. o anno 
de 1893 (,-ide n. 72 B. C, D.) Pags. :104 e iG9 
(6:lo ~e!sil:o e~ 5 de ago~to). Pag. 151 (61~ 
~essao em 6 ae agosto). Pag. 174 (65• sessão 
em S de agosto.) Pag. 193 (6G~ se>são em 9 
de ago~to.) Pag-. 213 (õi, s~~são em iO de 
:.gosto). Png. ;241 ( 68~ sesgii.o em l:l de 
agosto). Pag. 318 e 3:19 (69e sessão em 12 de 
agostt\1. Pag. 353 (71' sessão em :16 de 
agoslo). Pag. 306 (72° ses~iio em i7 de 
agost-o). Pa;,"'l. 47•·. 471 e 472 e 483 (i()a se.~são 
em 22 de agooto ). Pag. 6~9 (79~ sessilo em 
25 de agosto). 

N. 72 B- At\ditivo destacado na 2n discussão 
do pt·ojecto de !ixaçiio de força naval para 6 
c:.ercicío de i80-~, n.utorisanelo o ;:ovemo " 
remo..-er o luse1~:t.l de />larinha. dá Bahia, a 
mandai' constrmr uma mortona em i\Iatto 
Grosso, a estabelecer n:t Escola Naval o 
ensino de torpedos e de applicaçio da cle
ctricidade ó. marinl•a, creando uma cadeira 
especial, e a refo~mar as escolas praticas de 
artilhal'i:l e t{•rpedos e a crear d1versas ~s
colas. P:~g_. GOG (Si~ sessão em f!'l do agosto). 
Pag. 620 (~2· se~~ilo em 29 de agostCl), 

N. TI- Au tol'isaridO o governo a con v e~ ter o~ 
juro> de 4 •Jo , ouro, d'i> apolié~s da clivida 
publica int~t·na noR de 5 "/o, p~peJ. n fa1.er 
as operaçõ~s de cr~dho precisas pn~~- : em
bolsar ~s pQssuidores de apolices que não 
acceitarem a cou;-er.>iio: con.~olldar a dívida 
Jl.uctuaute e supprir quilquer deiiciencia de 

renda do e:<ercicio cot·rentc. P:J.~s. 271 e 275 
(69~ _sessão em 12 de agosto.) Pago. 348 (71"
ses sao em 16 de agosto.) Pag. 370 (12>. 
sessio em i7 de ag-o~to.) Pag. 451 (75a s~ssiio 
em 20 de o.~osto .) Pa~ . i69 17G• sc~siio em 22. 
de O.!;:osto). l"ag-. 511 (78a ~essiio em24 de agos~ 
to). Pag. 523 (/'.)• õessi).o em 25 de ago~\o). 
Pa;;. 6()1 e 602 (S1a SB~>ão em 27 de a:::-osto\. 
Pag. 512 (Sta sessão em Z1 ct~ agostoí. 
I>t:~.g. 629 (SZa se~.;iio em .2(1 do :t:;-os Lo). 

X. 7S- Rclaeh·o ;,~ em<lncl:\s do Senado {, 
proposição da Camar.~ dos Dcl'utõJ.dos, u. 108 
de 1891. es ~abe!ecendo os caso.~ de compa
l;mcb. exclttl;iva dos pode~c~ fcf!cr:-cc' o;~ csr~
doaes para resolverem sobre vio.s de comrnn
nlc:.1Cil<~ !luviõJ.es ort terrestres c aqueUes em 
9,uc deve h3~er accordo entre a U niâo e M 
bsrados ou destes entre si. Pa:;s. 271 c 21:, 
(GO" sessiio e•n i2 ele o.go;to). 

K. 79- Concede••do isa:1~ilo dcdir·citos de irn
por\.3-çi:i:o e m:l.is iJnp<ls~os pa~o. introduc-.ão 
de i~Ocasa~ do m:tdeira da Companhia S. La
zaro, p~ra h~hitaçiio de opcrat"ios. P~g. 2H 
(57~ sessiio em 10 d~ agosto). Pag. 24\J 
(6S~C sessiio em 11 de agosto). Pag-. 273 
(69• se~siio em 12 de agosto). 

N. 81 - Autori<ando o ~o,•erno a. mandar 
po.g:w a.o o.lfer~s honor;J.\,io do exercito An
wuio Paes de Sá na~reto, a qttantia de 
2:592$, j'IOY dillereo.ta de sol• los r~traz:tdos, 11ue 
dei:.ou de receber. Pag. :i15 (78' sessão ~rn 
24 ele :~g-osto). 

N. S2- Aatorisando o gov~rno a refrlrm:lr no 
posto ele tencn te do e~tin~to corpo de polida 
desta capital, o capi tio houorario do e~e~
cito, e-s:~1enente deste corpo, Antonio Jos~ 
Ahes. Pag. 515 (78a sessão em 24 de agosto)-

N. 83 - ::II~nel:tndo pagar a. pensão de i20$, 
concedi<l:t a D. i\Ia1·ia Augusta Fcrt·eira de 
Souza, yiuva do brigm\eiN> Antonio Tibnreio 
Fen·eir~ de Souza, desde a dn L:l. do falleci
meuto de seu ma.rido. Pag. 51S (18• sess~o 
em 24 de ag~~~~). 

N. 85 - Autorhando o go,·erno a rever a ta
bella dos Yencimentos dos oi!icia.es da armada 
e classe• annexas e a l'eform:tl' o conselho 
na vai. Pag. 49$ (Ti~ s~ssão em 23 de :t;j'OSto). 
Pag~. 531 e 532 (7íl·' ses;;iio em 25 de agosto). 

N. 86 B- Fixando a. despeza do Minist~rio da. 
Jttstiça. e Negocias Inte.-iores para o ex~r· 
cicio deiS93, (Vide ns. SGD e E.) Pag. 276 (G7~ 
sessão em i O de ag•>Sto.) P;~g. 250 (68~ 
sessfLu em H de agosto.) Pag. 333 (70, sessão 
em i3 de agosto). Pa~. 356 (7P sessão em 
i6 de agosto). Pag. 3i4 (72" sessiio em 17 
de ug-os to). l~ags. 4.60 a. 464 (75> sessão em 
20 de agosto), Pag-. 50:) (70o. sessão em 23 de 
agosto), Pa:;. 509 (7Sa s~s$ii:o em 24 ele 
agosto). Po.g-s. 56:~ a 55.) (80" ~essilo em 20 
de agosto.) Pag. 629 (82~ sessão em 29 de 
agosto)~ 

N. SG C - Additivo destàcado n:l. 2> discussão 
do pNjecto do ot'çamento da. desp~z:t do !H
nisterio da JQstiça a Negocias do Iuterior, 
para. o execcicio de 1893, considerando como 
lentes substitutos das l'aculd:.des ele meoicin:. 
os ex~adjuntos q11e passaram a preparadores 
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e os adjlt"tos aetuae~ q_ue não foram con
~mpbd~s na ultima ret .. rm·•. P:,p-. 50 (ilO• 
sessã•, em 2 de :.gosto). Pag. 213 (6j• sessãt> 
em iV <.!c ugo·to). P~g. 248 (6.>" ~•ssào ent 
1i de ;,gosto). Pag. 2tl6 (6:l" s~ssiio em 12 
dr• ~b'fiS1,()} ~ 

N. 87 A -Fixando a. de'p~7.a do i\ fi n i•terio 
das Rel:lções '~;~:~eri0res. [Vide ns. Si B ,; C.) 
Pn)!. il (;,ga •es,ãr, em l d.• 3gMin:) P~g. 45 
(6\J"- s-.s<to em ~ de '<!!'••·n). Pa ·!. 37 (72• 
se~'<io em 4 de ag ><to).- Pa". llO (:S3"- sos
s5.~ em 5 d<! '-!.g'<'~' ).) P;1.;:. '152 (61a s~s:::ào em 
6 J·> n~·osto). t·a~• 15!1 e !6~ [6.)• ses"i" em 
~ rle :•g'•s~")· PaJ. i.:st [60~ s ·•são Pm 9 fie 
~~'"'to) p,,g$. ~~O e 243 ~ -21!, 2àZ •• 2(};3 
(6~• ~es~iio em 1i de agosto). P"g. i73 (8J• 
ses~ã:' em i.2 de ag&;tu). 

N. 'JO- Aut->ris:llldo o Pod•r E~~c11tivo :t 
manda~ abon~~ rle:>rle ji a D. Const ·n~<l 
E:phigeni:'l Cuelho. filh;< do finailo len~n~e-cu
t•oncl Viccn(c Ce>é:ho. o mc• io soldo co:·r~•
pondenle a es~' pa1. ·nte, <ogu- .do a lah .. Ua 
annexa i lei de 1 de detomln·o de 184! 
Pag. 41\l (74" ses<ãc) em 19 de ago~ <>). 
Pa.!. <Si (7ti• ~~ssiio em 22 de ago>to). 
Pag 505 (i1• >ossào ~m 23 de agostvl. 
Pag. 529 (70• se5~ão em 25 de agosto). 

N. 'l2 - Auluri•nnrlo o go~·erno a mandar 
cont<lt como ~empo de emb:trq·w, pam o' 
effeilos lezaes, o tempo em que o capit:io te
n•nLe Joio ·l~ A~dr.1de Leite ,eni•• como 
offi~ial supe •inr c instructot• da K<coh :-la'Val. 
e (";,tendo t..:)>.'t. .. ·nn;.l\'a, ao!S inSLl'ucrore-s e ma. i~ 
offi.ciaes qUê a:e~·\'iren".. no;;; na vius (l~~t.inaclos á 
iasn•:tc~à d'·S :l>)Jírantes a ~uardas-mariobu 
a disp<~sição do arL. iil do decr ·t·1 n. 2J, de 
i4 de março do 1.:m1. Pag. 518 ç;sa sessio 
em 24 de ~gosl.ú). 

N. 93 - ReCil$ando o~ credites p~dido5 ele 
540:01)03 ()a~:\ (\H4C\ruplíca.ç:lo da linha tele· 
!jr<J.phic::l de \'isett a Jagua1·ão, e da 730:1)00 ~ 
para. a construcção da. linha de Uberal,a it 
Cor•1mb~\ : autodsando a abertur·a do credikl 
supplementar de iS:OOOS pura pa.s-o.m·'nto d2 
veucrmeutos aos lentes do G"t"mlla~io i:'/acio
na.l e approvando a d"speZ<\ feita com a mu
dança do )Ii.ts,.o Naci•mal pat·a a qulnta da 
Boa Vista, n<t irnpod"-"Ci:t d~ 25:000~. p"-1!'· 
235 (hS~ ses~ãv em ti de agost ... ) Putrs. 27f ~ 

. 275 1?9a S'S'!'\o em 1~ de ag-osto). Pags. '10õ e 
::-~ 41S ( ,4:o. ses.,,o em 1g üe ••go,to). Pag. 473 (75• 
-·~"'ses~ii.<.t em 22',Je agoslo 1 Pags. 505 c 51)6 (77> 

se~são em 23 de r.gost\1). Pa!!. 52~ (79~ s~ssii~ 
em 2-'j t\e ~gost-o). -

N. 91- .-\ntorisandiJ o governo 1). mand:u· pa
g~'r ao 2° tenen1e do corpo de la~~nd~t da ;cr
mada \Vauderlino Zozim~ Ferreir;\ da Sil
'l'a, a impor~ancia do soldo rle s"a patente. 
descle i.J. rle jntlho de 1890 até 28 de abril de 
!.892. sendo con ~ado e o te tempo 1•ara todos os 
et!'eitos. Pag. 3li6 (i2-• s~ssão em n rle a;:osto]. 
Pags. 430 '' ·lS::i (7f!a ses.~iio om 2t tle :o.go.~ to) . 
Pag, 529 (7'J• sessão em 25 (le agosto}. 

N. 96 A (do Setlailo)- Anlorisando o go<·erno 
a contractn.r, com quem rn:J.is vantag-em offe
recer, o S•rviço de reboque, por meio deva
:pores, nas barras dos rios ltapemirim ~ Bc
Mvente, no E$tado do Espiri~ Santo. (Yide 

n. 96 B.) P~g. 329 (70• se~são <"m 13 de agos
to). Pag. 37:2.•72a sessão e1u 7 de agos:o). 
P ;cgs. 46! e 46;3 (75• se~siio em 20 de a.go~to.) 
Pa,... ~ 51.4 (78a. sessào em 2.1 de agosto~) Pag. 
63! (8.2' sessão em .29 de agos~o). . 

N. 97- ~lelhorando a apo;entadoria dos func
cí;>nn.rios publicos até á data desta lei apo
sent:ulus, que contarem mais de ;~() an
no' de ~erviço eífeotivo a tres do ultimo Jo
gar qtle e~e~cer:J.m. e não o hou'l'er,,m sido 
<JOr Ca.!ta de ··:s:~c.;ito UQ cu" pdllle:Jtc dos 
tlerer;'$ •.ks ~VU.i carg''J:i,_ sulvo si pr .\rarem a. 
fa:sidad· de impnbaçào. Pag. -118 !74• sessão 
em 19 de ac;osto). 

:-1. ~9- fo.:l<>•·an1lo o~ l'encim~nt0~ d<'l!'. p~ep~
radt"·es-e nservadore> ,Jo• g-abinetes d' mi
n~r:tlogi"- e geo:o;ía. <le bota üea e zoologia 
rla l·;scul a Saperior de Guerra., e do d" chimi
c:l da !!:~cola Mimar üa t ;~pital l•'ed•ral. 
Pag 418 (iJa ~e,são e:n !9 de ag>Jstu). Pag. 
481 ('IGa ~essio a:u l!2 rle agosw). · 

~. 100- Red •cçiio do sul,,titutivo offerecido 
e ar>prov>Ldl' na 21 disctt<"<ito rlo projecto 
n. 46 A de 189l, qqe attlorisa o Pode1· ~;xecu
tivo <1 m:cndar p~oced-·r á revi•ão ger<Ll das 
promoções realizad~s no exercito cle•de 15 
de no-.emhro <!e iSS9 c<ié 2! ele fevet•,iro d~ 
iS9!, M~undo :IS reg-ras que es "belece . (Vide 
n. 100 ,\..) Pa;ts. 59 e 6~ ('it••eoa:io em 3! 
cie agosto). P:cgs. 22 e 23 (59> ~essã.o em 
de u.gv,to). Pag. 237 !ô8"- se.~s5~ e:m H de 
:tl!'osto). Pa!!S. ~7t e 276 (6G• sessio em 12 de 
:tg.•stoJ. Pug. :3S2 liOa sessão em i3 deagosto), 
P"~· 5H (78a sessã.o em 24 de <•g<>sto}. 
Pa~. 602 (il a sessào em 27 de ;~.gosto 1 • Pag. 
63tf (82'1 seasii.o em 29 de agosto). 

N. 101- Dispensando o an:no de serviço na 
fileira. e:dgido pelo art. 6° da lei n. 3\l A de 
30 de janeiro de 1S92, ao~ oflicíaes qne ~eien
tificaOlPnt~ se acharem habilitltdos a preen
cher l\S <-:tgas acmaes de corpo do estado
m:~ior de 1"- chlsse. (Vide a. iul A.) Pag. 23 
1591 sc~~ão em 1 de a -,osto). Pagos. 2'JS e 234 
(~!l•s·~~ão em 11 d" agosto). Pag. 214 (()9~ ses
são em 1:2 de agosto). 

K. 103- Cteanclo o l~(:M de D.udhor de 1-."ller
ra n0 Estado de S. Paulo. Pa.gs. 5 e o5 (5\)a 
se~ são em i de ag:osto). Pags. ~76 e 577 (SO• 
sessã:o em 26 de agosto). 

>i. 10! - Au tori•ando o !l'Overno :1. conceder no 
:~s~•tdo d.c P~\rahyb" utn crauito de t.OOO:~OD$ 
:p;-.ra que est·~ regttl<:~t·;~e S'.tas de~pazas no 
J!el'io<lo deor!!:l.nização dos Retl$ s~r~lços. P>\g, 
ti (5~a sessl\o ~en1 1 de agosto). 

N. l05- Ele-r.~ndo á cate$'ori:~. de alfandega a 
mesa de renda~ geraes tle Sn~ll' Anna dv Li
,·ramento. no Estndo do Rio Gran:.le do SuL 
(Vicie n. 105 A.) Pa'!. 6{(59a se<sii:o em 1 de 
ngosto). Pags. 22·C225 e 226 (67• ses~ão e1n 
tO de ag-os LO). 

N. ·106- AutDri~ando o eo,·erno a rever a ma
teria ref~reme ao regist1'o civil de caaarne!l
tos e ohitris, formulan<lo noTo l'egulamento. 
Pa;. 6 (5g~se~sãoem 1 de agC>sto). Pago. 52\? 
{79o. sessão em 25 de agosto). 
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N. i07- Cre:>.ndo umn Galetia Nacional de 
l3ellas -~r'e' na. Capital Federal, distinctn. 
e independ<ante da ac.,tal escola üu me,mo 
titulo. Pag. 6 (59> gessão ~!11 i de agosto). 

N; 108- Autori~~ ndo o governo a fundtn um 
Instituto Dram<"ltico com os Jin., c ;,. organi
zação que estabelec~. Pag. 7 (39a ses>ão en1 i 
de agosto). 

N. 109 -Creo.ndo conjunctamente com a ~sco
la de machinisats uru. c1zrso llc na:!ticn. 110 Es
tado do Pa.t·:i e l he dando organ iza.~iio. (Vide 
n.100 A.) Pag. 7('\9> sessão em i d• ;~.go'to) . 
Pag. 9{ (G2~ s~ss~o em 4 de a.~osto). Pag. 419 
(74a sessiio em :1.9 de agosto). P•~g•. 474 e 475 
(76~ sessão am 22 d~ ag-osto). Pag. 535 (79"' 
sessão em 2.'5 de agosto). 

N. 110- Isentando üc di,-cítos do impot·L;,çiio o 
tnateria.l destinado :\. canalis~ção d~ a$'.nll 
potavel n;). cidade do Pomba, em Minas.lro
raes, imp0rt~do pela re~pecti,•a c~.mar~ mu-

. nicipal. Png. 8 (59• sesoiio em i de agos~oJ-

N. iH- Re-~rganízando a r.:ua.rda nacional. 
Pag-s. 9, lO e 11 (59~ ses$~o em ~ de 
agosto). 

N. 112- I'ent11.nd<~ de direito> de importa~~o, 
exc~pto os de e:<pediMtc, os machi11isme>s rtu< 
forem importados paro. instalbç5.n 1\:1 i"abriça 
ela tecido~ a conõtrair em Tibiry, comac·c:J. <le 
Santa Rita. gsta(lo da P;ll·tthyba do ~arte. 
Pag. 51 (6(\" sessi<l em 2 ele" gosto). 

N. 1·13- Autorisando o govér!l(l (I melhor:l.r as 
reformns dos offi.daes c(o e~ercito . concedid:ts 
pn· decreto de :~ele (evaeiro dP. 1S90. ertuip ,_ 
rand<f-!l.l< nas "<:.ntagcns do dc~c~tc de 1.9 de 
abril do mesmo a ntio. Pag. 51 (50" sessão em 
2 de agoslo). 

N. H4- J!elhorando a t•erorma c·mcedicla. uor 
d~creto ele i4 de aiJri! de 1SfJl. a~ cap·tio âg
gregado á arma de infantari'\ Antonio GctlUinu 
'l'ravas~os A.h-es, de conformid:.de com o 
art. 4° do d~creto li. 193 A, de 30 de .i tn<?iro 
de 1800. Pag. 51 (60"- s~sõiio em 2 de "g''~to). 

N. 115- Autori~ando o gm·et·no a trar.sferit• 
pat·a as armas de infanw.ri<J. ecavallaria. con
forme ~s l1abilitn:ções de cad:l. uru. os otllcütes 
do e:<erclto promo\'ic\,,s chr:tnt<! a guerra do 
P(t.ragll:l.J", p:~.~a a de :wmlla.ia. e qn<> nesta 
~e a.ehar.m sem poder ter accesso por fn! h de 
habilita~õe:; scien lilic<ts. Pag. '>2 (íiO~ se,~iio 
em 2 de agOSto). Pa~. 367 [12" sessão em L7 
de ngosto). Pa.~. 417 (76"' sessii'' em 22 de 
ago$to.) Pags. 534 e 535 ( i9a ses~iio em 25 de 
n.gosm). 

N: _ H6- A. utori~a11do o governo. ~endo de 
desa.nne:.ar o s>!rvi<;<.• dos s•tbllrbios na Es
tt·nda de Fi!rro Ce"tral de Bratil. a con Ira
c bar com Ju~tíao &.Bandeira. on ce>mp~nbia 
que orga.niza~em a conslrucção d~ uma. estrada 
de ferro aerea do la.rgo de S. Francisco a 
Sapopemba," seyundo as condiç5~s que esta
belece. Pag~. 70· e il (6!a sessão ~m 3 de 
agosto). Png. 214 (rJ7a sessão e1n 10 de agosto). 
Pa.g. 639 {82> sessão em 29 de agosto). 

:N. H7 -Antorisando o governo a nh:rir :>o cor
rente exercido um crediw supplemeotn.r de 
5.674:57\li578, ao cambio de 2idc por 1$, á 

verb:t- E•'.rad:t de Ferro Central. P~gs. 141 
a l43 ~.G~a •oss·lo em 5 de "gosto). Pa~:. 233 
(q_s~ se>sa" em li de agosto). Pa~. 273 69• s~s
sJ.o em 12 de ~::o~to.) Pago. 329 (70• se~sii:o 
em 13 de o.g-o~to). P~g. :371 ( 72• sessão em 17 
de agost~). Pttg. 470 (76• sessão em 22 de 
ago.sto 

N. U8-Autntisando o gtwernn a t-eOl'!!"anizar 
o ser•ko dn. Hepattiçã•) Geral dos 'l'elegraphos 
e a :lttar~r o resp'!Cti~o rz>gtllamcnto, segundo 
a• bases fJUC estabelece . Pa.g>. IH il 14-5 
(f~3a sess:io em 5cle :lf!OSto). P:tg. 653(83·' ses
são elo :;-! de ago.1to J: 

N. 11!l - Co 11ccdenrlo aos i•• c zo' cirTu·<>iúes do 
c~~rpo Ue Bomb.~iL·o:; dfl C<.~p:kt1 "F\.,d:;,el·.d os 
posto~ de nt;1.jor e c.:tpitii.') con1 ~~s va.nt·:.Jgens 
q~.L! !';t~o b1l1cr~utesa. c~t-c~ postos. Pagd. 1A5 e 
Hô (6:)" seos~o em 5 de agosto ). Pac·s. 271. '' 
2_T> (69"_ s•ss:io em i2 do ~tgosto). Png-. 4iS 
(1-1• _:;e;;.~ao em 19 de <l;iDstu). Pag. -!8[ (76~ 
ses.c;ao en1 22 de agosto). P:1g. G2U (7014 s;f'ss:Io 
em 25 d~ agost<J ). P~s,. 68~ (S2n sessão c1n 
29 de ngosto). 

N. 12()- Aat-ori.n.ndo o ;,omrT\0 a contraclnr 
C'Jill João- 'rav;Lrof' U:t. Silva ;.t cou~ ~ro ucy[o. u:;o 
e g'(J.Sn d~ uma esLra.dn. (le Cetro c<'m pr~\';h·gio 
pot· 50 .lTlUO,, de acconlo com "~ l;;is sobre 
e.:;:.ra,las de ft~n~G. <! g":lran tia de: juros de t3% 
sol•re 3 "J:OGO~ ]lO<" kilomeLt·o. po.r:índ0 .<\o Rio 
P:u·Jo, ll<> !Csp\útu S'lnto. :o.té S. Joii.o !3apti>ta, 
em :\Unas Ge1·ae<;. Pags. 146 e H7 163~ ses
s(in em 5 do a2oslo). Pag. 45S (75" s,·s1ão em 
2') de :1go~to). P:<g. 4S2 (i()a s~s~i(,, em 22 de 
agosk•). Pafk 518 (/S' se,;siio em 24 d~ agosto). 
Pag. G39 (~;." ses~i'o em 2(1 de agosto). 

N. ~~~ - Roor1;1>11izando o S·1premo Tt·ibunal 
Militat·. Pa;;s. i/6 a 178 (:ma s~s•iio em S de 
agosto). P~!Çs. :3~1 e:)\!.) (7;Ja sessão em iS de 
lJ.;;osto ). l:'ag- 527 (i9' se~são em 25 de agosto). 
Pa:;. 554 (~0" ses.iio em 26 d~ :lPO~to). Pag. 
633 (S3a ses~::b em ::li de agosto).

0 

N. 124 -Concedendo t·~pnnido.mente a DD. 
Luiz:t G-ai!hc~mínn de Campos e Anna Julia 
de Campos a rew!rs:1o ele> parte da pensão de 
que ~os.-1 nun com saa i~rnã Emilia. Adela.ide 
de Mi:-attda Rlbeiro. fallecidn. pel~ decre~o 
n . .2$30 de 23 de março. Pag. 202 (68• sessio 
ern 9 d.e ;~gosto\. 

N. i25- Au.torisando o g-overno a abrir o cre
dito de 3.4i:l:2íJ9S214 p:11·a despez;i5 por va
rias ,·erbas !lu orcamento vir;ente do Ministe
rio da ;\"larin h a. P9f!S- 202 e 2ol3 (66• .~ess:io 
em 9 de agosto). Pag- 367 1 72• sessão em i7 
rle agosto(- P3.!és. 472 P. 4i:> (i tia ~·ssiio em 
2~ de agosto). Pag. 526- (79a sess:<o em 
25 de agosto). fag. 631 (82• sessão em 29 de 
agosto). 

N. 126- Reg1<lando a concessito de dispenso. 
de direlt)S de imporüção em favor das fa~ 
bri.::as índ11striaes existentes 011 que vierem 
a. ~, montao no paiz. Pags. i83, i84 e 185 
(66• sessão em i> de :tgos:o). 

N _ 12i- Autori~:mdo o governo a alfandegal' 
as m•sas de rend:>s d~ It~jahy e Laguna. no 
Estado deSantaCa.barilla. Pag. i85(õ6ases• 
5âo em 9 de ao""<lsto). 
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N. i2S-Reg-ulando a compra do ouro 1emdo 
por particubre~ :i Cas;t da, Moeda para ser 
atiloedarlo ou tr:>.nsformado em moedn dú paíz. 
I'ags. iS~ e i86 (6G" sessiio elll 9 do agosto). 

N. i.W- Aug-mcntando de iO 0
/ 0 ::ts joiM e 

mensalidades para o montepil) dos f!mccionn
l.'ios íederae:; e o.ucol'i.Htndo o goYel'nú l\. te-ç~1· 
os rcgulamenlos de meio soldo e n•ont-epio 
elo e:-.ercito e da armad:l e o do montepio da.~ 
q11ellcs f11nccionarios. l>ag. i87 (Gü~ sessão 
em U de o.g.;sw}. Pab'. ;iZI) (6~):< ses;rco em 12 
do agosro). 

N. 1.30-Perdoando a D. RiJsa!in~L Pires de 
BítLen~ourt Barcellos a. dil'ida de que ern. 
clewdor {, Faze tida Nacional . () seu Jlnado 
mari<lú D•·· I;~ael Rodrígiles Barcellos. Pag. 
226 (6i" sessão em :lO ([~ agosto). 

X. 131- A11torisando o governo a contr:J.ctar 
com o cidad.iio peruano Julio Ben:wides o 
se~viço de nayegaç:1() o transporte de merca
dorias pelo rio Iç:í. on Pnt,,rnayo sob as con
diçues q\le e~tabelece. (Vide n. 131 A.) Pags. 
220 e 227 (1)7• sessão em 10 de a:;osto). Pag. 
320 (70• sessiio em 'l3 de agosto). Paga. 372 
c 37:3 ('i2• sessKo em H ele 3.g0sta). Pago. 455 
(75• se>s:io em 20 de ago.~to). Png. 5Ü (79• 
sessii.o em 25 d.~ :J.gosta). Pag. 634 (S2• sessão 
em 2G de ~gosto). 

N. i32-Isentando do pagamento do imposto 
pt•edial o ediflcio em que fnnccion~ o Gabi
nete Po~tn:::uez de Leiltl\'a. <l~sCJ. cidade. 
Pag. 227 (íH• sessão em 10 rl~ :lo:!osto). Pag. 
63ô l S2~ $CSS[O elll. 20 de agosto r 

N. 133- Derogaudo o :~.rt. 187 do decreto 
Jt. 1030 de H <.le. ~ovemllro de 18~0, dispondo 
que os set.< cõcrt'l'a~ s das camaras ciril e cri
minal do Tribun:~l Civil e Cl'imil1al sir~am 
cumubtiv~.men1c perante as duas c:1.mu.ras 
mediante distribuicão. Pa~. 22i (G7" ~essão 
em 10 de agos1o). " 

N. 'l:U- Autorisando '' go1·e~no a n.brir um 
ct·Pdito J.e 21 :01)0.3 pat·a pagame!lto elo alu"uel 
dos salões de a ud ienci:J.s do~ pretores desta 
capitll. Po.g. 228 (67·• sessão em i O de agosto). 

N. 135- Con~edendo iscuçfio dos imp()Stos de 
importa.ção dos machinismos e accessorius 
dcs\inados ao fabrico do all\ne~es, grampos, 
colchetes e pontas de Pu?iz que a ~rnpreza 
Ger~l de i\lau,,facturas desf..". cidade intro
(\Um. Pags. 2.i!B é 229 (G7> sess:i.o em i O de 
agost~). 

N. 136-0pinaudo no sentido de ser :tdop~~do 
~om a eme~<t qtte S.[n"<lSenta, o prohct~ 
n. 2~6 A d~. iS~:l, (fUe ~a no\'a vrgüni?.ação a0 
serv1ço saruto.rtD ma~llllllo e fl.u•ial do Brazil 
~ de ser arcbi1·:ulo o de n. 216 do mesrn~ 
:J.nno, que dá por linda lt con>~nçi'LO sanitnd:l. 
entre o_go'l"ern? do BJ•azil e o das Republicas 
Argentt11a e Orten\aL (Víd~ n8. 21() c 21G A r[~ 
.i SOL) Png>. 2G3 " 2G7 (ôS' ~es~ão em a' de 
agosto). 

N. 137- Declarando nãotersidorevott~do nem 
alte~ndo pelo daoreto n. :1030. C:e 14 de no
vembro de 1890. o disposto no 'art. 70 do de
creto n. 2433, de 15 de .hllho de f659. Par:. 320 
[69• sessão e:n 12 de agosto). Pags, 366, Si3 e 

374 (72" sessão em J.7 de agosto) . P:tg. 45~ 
(75• sessão em 20 de agos~o). Pag. 473 (16" 
sessão em 22 de agosto;. Pag. 526 (79"- sessflo 
em 25 de ag-oslo} Pag. 63i e 633 (82~ SO$Sii.o 
em 29 de ag-osto). 

}l'. iSS- E6 ta.beleeendo as condições em que 
pode se r exercida a facu!da<.le couferidll. ás 
sodedades anonymas pelo ;wt. 32 do dec~~to 
n. 16~, de 17 de janeiro de 1S90; marcando o 
pr:~:zo de um an?-o para o rceolhimeuto, pelos 
emmores, dos l.>1lhetes ao portldor emittido~ 
illegülmente; e a.utodsanJo o gowrno ;J. cmit· 
tír Dotas de 500 rs., i:), 2$ e 5$ no ,·alor de 
5.000:000~ l'eco~hendo igual somrna em notas 
de 505 para cima. Pago;;. 321 a 323 (59"' sessão <~In. 
12 de agosto). P:.~. 370 (i2~ sessão ~m i'l' de 
agosto). Pago, 477(76• seAsão em 22 cleagG!to). 
Pag. 534 (i9• sessão em 25 de a.gosto). 

N .. 139-Creando uma escol:l. de machiní~~as 
no Estado do Parà. PJ.gs. 3()0 e 361 17 l • ses~ão 
~m 16 de agosto.) Pag. 419 (i!• sess;lo em 
19 de agosto). Png. -174 (7Go. sessão em 22 de 
agosto). 

N. 1~0- Fixando a despeza do Ministerio da 
l\ial'inha para.'J8~3. (Yid~ t1s. 14.0 A c B). Pags. 
351 e 3G2 (7ia scs>ào eo116 de agosto.) Pag. 
437 (75n ses>ão em 20 de .~~osto), P:t"'. 4~14 
(76"- _sessão tm 22 de agosto). Pag. 5Dfl psa 
se>sM ~~u ?i de a:;osto). Pvg. 5!}5 .($0• s~ssão 
em 26 oe agosto). P:1.gs. 6110 e 601 ($!" >êSsü:o 
em 27 ele ago~to). P;~.gs. 61-1 <• 6!5 (82• sessão 
em~~ de o.gostó). Pag. 650 (S3> sessão em 31 
de ogosto). 

N. Hl -.Isentando ~os dh·eitos de_ huportMii:o 
c eipedJente 05 ObJectcs necess~r10s itO est<t
belecimento do « Sttan~t's Hospital•. Pago. 
362 (71"- sessão em iG de ag-osto), Pa"'. ,tu~ 
(74"- sessão em 19 de agosto). P:t g~ 634 
(S2a sessiio em :2!1 de ap-osto). 

~. 142- Autori.>;l.ndo o 1-!'0Verno a ra.~cr trans· 
portar, pela Es tradn. de $et•t·o Cen Lrat, í~ent~s 
de fretes, ela esut.~;io cont~a.i :'< de Qilclllz, 
wdos os matoriaes excln~i"amenle dostin:J.clm; 
ils obras do abastecl=nto de agu;• pa~;t. a 
cidade de Ar~a.s, em S. Paulo, P;~oo:. :l(i3 (71• 
~eó!Sfio em i(i de agosto), · 

N. :!.4:)- Autoris:J.ndo <> gov~1·no n abrir o 
credito dê 16U:OOO~, ao camllio d~ 27 d, 
por 1~, para despezafi, no coi'Tentc PX~rcieio. 
âa rul.Jrica 2~-Legações e Consulados-do 
o:çamento do i\liní.~terío dt~ Relaçücs li:xte• 
r1ores. _P<lg. ~3 (71, ~assão ~m 16 de agosto). 
P~g. -~ )"~ s~~sa.G e':?- 23 de ago~to). 
Png. •N2 (•9" se5sao em 2-J de a~:os(o). Pau, 
652 (S:3" sessão em 3"1 de ag:o sto j.- ~ 

::.:. '144 (do Sen:tdo)-Permitt<ndo a livre en
tr<l.da, no terrítorio da Republica .,_ immi
grantes de ~::cionalidade chineza 'e japonez:t, 
sob as cotHhçoes que e&tabelece : e auto1·isand o 
o go1·erno n Pl'Omover :1 c:<ccnÇiio do t~at.".do 
àe 3 de setembro d~ iSSO com a. Chino., a ce
lebrar t•atado de commerclo, pa11 e :1.mizadc 
com. o Japão, e a estabelecer agent~s diplo
matJCO$ e coMulnL·es n•ss~s pai.es. (Yide 
n.144 A.};Pag. 545 (7~n ses~ãQ em 25 dea~osto). 
Pag. 565 (SO~ s~s[o em l?6 de agosto)." Pag. 
667 (83A sessão em 31 de agosto). 
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N - '145 A-Con~edendoamnístia llOS rcvolloso~ 
que tomar am parte ll\JS movim~ntos revolu
cional'i,ls de i\latto Gr osso de j;cnei ro a j unhCl 
ue i892. (Vide n. Wi B_) Paz . 4S5 {75" BeS>àO 
e m 2:J de ago5lo) . Pag. 311 (78~ sessão em 
2-1 de OJ.go~~u) . Pago.;. 032 e ü:H ($2' se~sã.o 
e m 20 d~ ago~to) . P:tgs. G76 e 077 (~3· se~sitCl 
em 31 de agosto) . 

N. H6 - Autorisaudo o govem o a conceder um 
mmo de licenç.t, com ordcn(l.do. a PaHio Cor
nclin ([o:l Santo~, amanu,~nsc da J nut.a Co ln
merci:d dtt C~pil><o l Fedet•al, p.<t'a Lt·~•t~ •· rj., 
sua 6aotd" onde lhe convíct·. l':og . -130 ( 7-J" 
~es~i1o em 1'.) de agu>to . ) 

X. i-!1 - Concedendo 11111 anno de lic~nça com 
ordenado a Pedro Candido da Cun ha V:dlo, 
2" offici a l da Secrct:J.••ia (la .llarinbn, p:•m 
tratar de sua saude onde lhe <:On\'icr. Pa;::s. 
430 e ·131 { 7-1' s~~siG em i9 de agosLo) . Pi•:;. 
639 ( S2o. scs>J<> em zg de agosLo) . 

N . i~S - Au-Lori~;ttulo o governo a contracLar 
<:o>m F1•ancisco Fe1•roira de Moraes. sem nnu~ 
a lgum pa1·a o Es t.ado, a i ntrodttcçã o- de 500 ('" 
m;tis trOJ.L.:tlhadot·es libeda11ns p;l.r;). au>til iat· 
o sen lco de carg:a, e des~:trga de n:n·io~ nu 
por to de Santús. Pags . 465 e -!Gii (75" sc~:;;l.o 
(: nt 20 de a~osto J. Pá:;- . 639 ( S2'-' s<;s;;fio e:m 
2!! da ag-osto) . 

N. 14.0 - AuLcriS:Lndo o !!Ovct•no a co ncede,· ~ ·i• 
l1~(.!~C'i d~ licen c :~ sem .... venciluGn t~s a I~111U io 
Odebrecht, chef~ interi no do 'lO• di~trído 
t!:iegraphico . Pag- . 466 t 75"- sessã o em ;!V de 
ttgos~o . ) 

N. 150- i\la.n dando fa·rer nas capLtaes de to<los 
. os Es'l;:ulos da Un;ão solem nes fun eraes no :30" 
dia do [1:\ss~.mento do ma1·echal ~bnoel 
Deodoro cl:\ Foosec.~ ; (lec:aran<l<> d0 lnV• 
n ncional o dia 23 de agosto ; maudan<lo cl'Í
gh- na Praçu. d:-. RcpulJ!ica, nesta capi t:1.l, 
uru:l l'Stnlua <la'l'lelle ciclatl:io ; ro:\nd:uu.lu 
hm:un ar no ccmitct·io ue S. Fraac~co Xu
,· iet· um lUOilu1nento e nr que s~ guard:n·:io as 
su:n cinzas, e ~lUOO!is:t.ndo o guve1·no a <h·spo!l · 
der a quant i::~. neccs.>:l.ria. Pago. 52S ( i !J" ~c~~ 
s•1o em 25 de ngostQ). 

N. 151- Greanclo urna colonia cot•rcccional 110 
propt·io nacional - Fazenda <laBon.-Yi~L:t - . 
n:c P~rn.hyb:~. el o Sul, Estado do R io olc h 
neiL·o ; especificando os ir.dividuos q ue a e ll:> 
podem set• r~colhido;; ., dando O!! tras p•·ovi~ 
denci:ts. Pog- . 5'16 ( 7~"- sessão em 25 de 
agos~1). Pag-. ;595 ( SL "- sess:lo em 2i ele 
:>.gosto). 

N. 1.52- Opinanclo 110 sentido de serem Sttu
mettido• :i. discussão o p!'Ojecto n. 24S do 
i891 ( do Se nado ) ~ d!l:lS emond,ls o!l'et·~c idas 
ao mesmo ~obre con.\tr ncç:lo de ~Çllfles ou 
coll~caçiro de po<;os ~r ~cs ia t~os em \':.ll'io ~ mll· 
nicipios elos Estados do Piauby e d~ Par:~- ~ 
hyba. rlo NOJ~t:e. Pags. 54t~ , ~ 547 ( 7!? ~\!~~~i.o 
em 25 de agoHo). Pa:;;o;. 5'J'J e m2 ( S l" I 
~ess:io ctn 27 ae agosto.) P a:;;. 620 (82• se~~;;.o 
em 29 deag-osto). I 

N _ 153- Opi n••ndo no sentido de ser ado>ptado o I 
p~-oj~c\o .a. iS-l <le 189l,qttc ele"'' :J. 300.~ ;• pcn· 
sao concedida o. D. Maria. Ge~t~udes da ~Iotta 

Vil:: ira da.Silv:t, Yinva. do V i,eonde Vieira da 
:ii,Lv:t. (V~de pt·oje~to n . 184 de 18~1. ) Pag-. 571 
( ::;u• Re~s:to em 2G de agosto). 

N. -15! - Fb:a ndCl a de,pez:J. uoMi niste.rio da 
F:uentln pat·a o ex~rcicio de tsm. Pa"s. 57i:t 
ii~S ( 80" ses~:io <>m 2G de ag-osto). P :1.g. 63t 
( :->2~ ~~ssào em 2'.1 d~ u.:-oslo). P<t~s . 6G3 a 
li(i5 ( <:i3" sessiio em :31 de agiJs\o). e 

N. i:t:; - Autorlsantlo o ;;ovel'llo a. contract<Ll' 
corn o cngenucit·o Melvillc llol':l. as ol1ras 
fJIIC ,;o, f 'I'Op<i~ a exc<:u tat·, por si ou <:OUJ P:>
ul.a ia. que or;:aniza,t\ na Hha das Enxadas. no 
l'<>l'lo. c_ho.loia do lUo de Ja nai·co, mecliante 
conol o~vcs CJUC csi.D.belP.ce. Pag• . 5SS ;; 592 
( :!t'ln ~os~:to e'n 20 de agosto}- Pa~. ôi>3 ( 83" 
>~o:~~:\u om 3L de agosto). 

0 

~. t;J; - Au tllrisando o go,·ert\o 11consídera~a. 
rcfvr1na compul:;oria111ente d:tda ao o!lici:ll de 
t'tt~r.n<la llo ~· cla.;sc :tn!on io.ll1ariano Barreto 
l',•t•o•íra Pin tll, M etreclivid..'ldc do posto tlc iD 
1 nncm l~ •:m _cp1e foi gr:~duadfl, pass:<ndo sua 
;.: tt:s. J ua~:.au a Jo J)l}sto unmedi:tto . Pags. 6!2 
,, •il:l ( ~ t• scs~ão con 27 de o.g-o5to). 

:\. l ~•i - lsenl:t ndo de direito;. niio incluídos 
" " tl• · "X!I<.H[i.,n t;.;.. , os rnachiu ismos e •• ccesso
l'iu.• qu~ l' .. r.-mo im porlo.dos peht Compa.nhia 
11•: Jo' irll;:io ,. T~o:idos ~hg-cense, no Es tado do 
l·<1o tio .lancn·o. Pa:..'l!. o1:3 e UH ( :ii" sessão 
nm ~t !11.1 :t :;os ~o). '"' 

l'i. l ~•S - IJo•:lat·a ndo rpte par~ o exercício u:~. 
•o i"ll'i' lll:t puli. ic:t 11 iio siioos :.:uardas das al~ 
f:LIHlt';::o., mt nip:cr:tdos :is praçàs de pt·et. Pags. 
IH·l o IJI ~, ( ~la ~ess:.to em 27 de ~gosto) . 

:-1. I ÜL'- .~utoris:t nol<> o go ver no a concedel· ao 
I" r: ~c t· i plo;r:J.l' io ri:~ 1'he~ouraria tle F azendn. do 
A1n :or."n :o ~ l•:miliattO O.Iympio de COJ.r valho 
I:•.J,.tlo 11111 anno de licença, com os Tenci-
111 1' 1\ll>~ :1. que t i ver direito, para ~rat a.r de 
""" <tliiLI•• uo\(le lhe cnnvie• . Pag. 615 { 81" 
~t~>~iio em 27 de agosto). 

:\ , lliO - Autoris:mdo .o gove1•no :• afJt·ir. no 
·· ~ , r cício c'lrren\e. um credito supplemeruar 
tlu .:E 33.S26-Q-O para a concl usão dao ohra.s do 
pt••d ung:uucnto d:1 e.>lrada d~ ferro de Sobral 
a lpoi, "" Cear:! .. Pag. G15 ( 81• sessã() em 
!!7 tlr :1~nst•-..) P:t~. 649 ( 8-3>- sess[o em 31 
l [C :\f;O$lO) . 

~- iiH - Antor isn.ndo o gcYer nc :-o. a brir um 
ct•e<lilo Rnppl>'men tat· ele 5-lO:OOOS iÍ. verb~ 
u . :17 Llo art. 7• d~ lei n . 26, de ;ro de rle
~~ltl !Jro de l :';'.H. Png>. 6H e G!4 ( sz~ sessiio 
em :.".~ do·: a:;os ~o) . 

N. il.i~ - Pt•ulo iuinclo ~LS cot·t•ida~ de Louros e.
wlu~ ,.,~ cR1~c taculos crueí;; e contr:~rios ;\ i'dso
dolc nacional. Pago . G.2.3 ( 82~ sessão em .. il6 
UC :I ~'OSI.O ). 

~. IG:'\ - A•tlol'i~~ndo <o go\'Cl'tlO a d~speMler 
at.; :~ (IU:.uti:l d<' :lúO:OUll$ com a cl'eaçilo de 
H l ll l:v:aw1tu nv J•;s t.ado de ~Jatto Gro:sso_ Pag. 
ú2:.l ( :'~" s~ssão om 29 de agosto\. 

X . 164 - Aul•wisando o govern" a abr i1· con
eurrencia public:~ para. um projN~fo de m<>
ll umonto :\ memori:~. do pr Mnrsor da RPpu
hlica '"' l3r.'l1.il,<~lferc,; J ()aquim Jose da Silva. 
X:\\'iet-- •l Tiradentes - e cr~audo premios 
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aos dous m~lhores projeetos elasisficados. 
P~!!. 623 (821 sessão em tJ de agosto). 

N. l65- Dispensando do imposto de transmis
sii.o de propriedad~ t'l isentando de dccima nr
o:~. na o predio em que fllnccion:~ o M)'IO Santa 
Js;).oel, na Capital Federal. Pag. 623 (S2' ses
si:io cUl 2'J <lo agosto). 

N. i6ô - Fix"1ndo o prar.o de TJU1 mcz p:u·;~ o 
]lreenc111men~o de vag:L~ pelo goV"crnadvr elo 
Estado em qu~ ciiM •c der:uu. da odo ao Con
gre,$0 esladua t a faculdade para fazel-o . no 
c::11;0 de 11:10 preenchimento dentro do t'!fcr;do 
)lrazo ~ esi:>heleccn<lo os ca.~o.' d~ adiamet\tos. 
Pa:; . 62~ (82'> ~cssão em i9 de ngostil). 

N. 167- lii;~ ndando preencher as ,·agas que se 
de\·em n:\ maA"i<tratut·:~ !',>der:ll. crceptu das 
do St!Jlremo Tri , ,un~l Ferlcral,' nomennrlo os 
magisLr~rlos pos~ns em di~ponlbilidade pelo> 
gov,·rr\~dot•e< dos Es~:J.do< e dando Otltl'a~ 
lJrO\'idenci~s . Pag. 259 (ôS• scs~iio em il 
de agoslo). P:>.g. G24 (SZ• 5ess;io em 2-;l ele 
ago~to) . 

N. i5S - "\utorisando o go,·eruo t\ :.poswtnr 
o por\eiro d:L Thesouraria de Fazenda de Pcr
n:uubuco Alex:~.ndrino Ah·~s de :illendonça. 
Pag. 624 {82" se~ão em 29 de agoslo). 

N. 1 ro - Â\l\orisanclo o :;overno :1. prOillOVer :L 
creaçiio de tres uni,·•rsidades e proçiden
ciando sol1r• su:'l. ot·ganizaç;i:o c mat\1.Uen
ç(i.o. P~g. 62-í (82" sessã:o ~m 2'J de agosto). 

!S'. 170 - Dccln.t•audo vitalicios os pl'etores crea
dos pelu decreto n. 1030, de 14 de novem
bro de lSOO. Pag. 625 (82' sessão em 29 de 
agosto.) 

N. i 71- A 11 lorisando o gov~rno a n1an<la.r 
ahrir concurso pul.l ico no pa.i7. e no ~stran
geiro para 'O p rojecto da e~l3. tna de B~nja
mtn CoMt:l.nt e a de•pender pnra ess~ lim 
atô {, som ma de SO:uOO~. e dando outras pro
videncias. Pag. 21 (59• s~ssào em i de agosto). 
P ag. 625 (82• sessão em 29 de agosto). 

N. ii2.- Regu1ando o p~ovimmto enHnlprcgo5 
pubhco·• pelo g .. 11·ernn federal, dos des.-ml>ar
~adore> e ju~zes <le diteito em disponibíli 
aa.de, pelv dmpo;to M art. 6" das disp<;.;;ições 
transitMias d:. Constituição e as condições 
de stta aposent:~doria. Pag. 625 (&2• sessão 
em. 29 d e agosto). 

N. 173 - Conce ·i~ndo a D. Luiza Caballero. 
•·iuva do c~pitiio de fragat.<t pratieo-mór 
Fernando Etchéba rne, a pe:1síl.o un , u:ü de 
2;400.;, p;>.ga em Montevidêo lto c?.mbio de 27 
d .. l'<'partidamenle c'.'m . suas filhas Pa<> 
626 (82" sessão em 29 de agosto) . • b • 

Prote•t.o• : 

De>s eleitores da frcg11ez.ia da Sé cont.ra. o vi
ciament:o do pro~esso elei~ral no interior do 
Est.'\do d:l. Halua. Pag. ii67 (SOa sessão em 
26 de agosto). 

Qne!d:õeM de ordem. Pag. i05 ( 63« sessüo em 
5 de a!;:o~\~.) P ag. 240 i 6~• •essão em. H de 
agC>sto ). PtL~· 353 \ 71" se~sio em iG de 
ago•to ). Pa.~. 373 ( 72a ses~ào em 17 de 
agosro ). P:l.gs. 47i e 480 { i6a sessão em 
2'2 de agosto ) • Pag. 532 ( i9• sessão em 
25 de agosto). 

l't.eeeito. Gemi dn. Republica. Vide pro
jecto o. 28 do 18!12) . 

Reelamacõe" de diw~~os officiacs dC> excr
ci~o cuntr:~ as pr~tericõcs da 11romoçiio de 
7 de j~mit·o rle 1$\J ~ . Pagos. 277 a 28.2 
( G9a sessão em 12 de ago~to ). 

ne~imenC:o comtnum ( projecto n. ii5 !, 
P ag. 366 q:za sesc,iio em li de aso~Lo ) . 
Pug. -17í ( 76~ s~ss:Xo em ~de agosto)· 

Regulamento : 

Do Corpo de E:ngenheit•os ;\'a\'aes. Pags. 490 a 
49! ( 7\l• sess;J;o e1u 2.2 de agosto ) • 

Relaçõet~ : 

Do material rneta.llico importado da Europa 
pela Camara Municlpnl do Ponlba. E~tado de 
l1Iinas GEraes, des~inado ae> ab:utacimeolo de 
:.g11a pota,·el á rn~sma cidarlc do P·,mbn, 
despach ;1do !ob t•rmo de respon~abilldade 
n:t Alf&ud~~ da Capital Federal. (Vide pro
je::to n. H v. ) Pas-. 8 (59" sessii.o em i de 
agosto.) 

Das despe:z.as a fazer-se com acquisição de ma
terial, c?ns~rucção de u':'a esra.çi.i.o de triagem 
~ ampltaçao da e~taçao de S. Diogo. por 
c011ta dll credito extr::.ordinario de ... .. : •••• 
5.674:5'79$5\8, solicitado em mensagem. de 
i3 d• julho de iS92, sendo o mesmo credito 
conver~ido em liht·:ts sterlinas ao cambio 
de :n d. por nül réis. Pag. 143 ( 63• sessão 
em 5 de al\"osto ). 

Da.s machinas c nccessorios a. que se refere o 
projecto n . 135. Pag. 229 ( 67• sessão em 
10 de ag-osto) . 

Reorganização do Corpo de EnO'enheiros 
Na vaes . Vide pro jecto n. H de .,i892, d'o 
Senado. 

Beorgaulzação da Guarda NacjoDa1. Vide 
N. 174 - Autor isando o governo :L equiparar projecto n. 111 de 1892. 

os vencimentos dos funccionarios da Casa da 
Moeda. aos do Tbesouro ~acionai. l'a.g!. 626 a 
629 (82• sessão em 29 de agos to). 

Reorgoni.zaeão do servico da Repartição 
G~raJ dos Telegrap'b.o.s. Vide projec1o n. U S 
de i 892. 

N. i75- Augmenta.nd.l do 30 •(oOS actuaes ven
cimentos dos empregados da .t:stradade Ferro Bepresenta~ôes: 
Centra.l do Brazt[ que percebem meno$ de Dos lentes cathedl'a.ticos do curso annexo .; 
ii:OOJ$, e autorisando o I!OVetno a abrir o/ F ld d d n· · ~ 
necessar io credito. Pa:;. c'l29 · (~ sessão em a cu a ~ e tr elto do Recife. pedindo a 
29 de agosto). I c"ns.?r~açao-do mesmo curso . Paga. 21 e 

22 (il9• ses:sao em 1 de agosto), 
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Dos p~aticantes ào :t• o 2~ classe da Directo
da Gerul dos Correios pedindo augmento t.le 
vencimentos. Po.g. 176 (G5a sessão em S de 
agosto). 

De empregados federaes residrmtes em Porto 
Al•gre. Pa.gs. 2')() e 201 (63" sessão ~m 9 
de ag"lsto). 

Dos empre::;-ados da Estra.d<l. de Ferro Cmtr:>.l 
do Brazil, pedindo <l.'l~pnento de Yencímen
tos. P~g. 300 ( O() a sessiio ~m :l2 de 
agosto). 

Do batalhilo ac:lllemico. Pttg. 3~5 (72"" scssiio 
em 17 de agosto). 

Dos l:wradores d:J. freguczí:J. de S:tnt'Anna do 
Dcser ~o (lllunicípio de Jttiz de Fora), EstaJo 
ue Minas Ger:to~. C li\ favor da im migradi.o 
cbiner.:~.. Pag. :~!l9 (laa s~s~ão em 18 de 
ago;Lo). 

Do apo~tnhrll) posil.ivista do Br:tzil, perlinuo 
interprP':.c~io do ar•L. 72 dn Constituiç~o 
l~ct!cral, q·tao\o) :, r"hninistl•:tçii.o dM cami
tcrios pu~lico~. Png. 520 (7S0 sass[o em 24 
de ago· ~o). 

Do. Co.mnra Lcg-islaLi\·:1. d<J Pi:tuhy, pedindo re
curB~s pccuniario< indispensavds :t c<Jbrir o 
d'ficit OL'çamcnL~rio rptc impos~iLílita a.quellc 
E~tndo :1 con<tltu i r-se :tutonomo. Pag. 5-H 
(70• s~.~s:io em 2;; de :tgosto). Pags. 5G7 a572 
(SO• sossii.o em 26 de ~gosto). 

D:1 Com •n.n\t ia InclustL•ial sollicit:mdo con
cessão tle favores. Pags. 5i2 e 573 (80" ses
são em 26 de agosto). 

Da A~sociação Cllrnmerc ial do Rio de Janeiro 
sobre o impos!o do fumo. Pag. 609 (8l• 
sessão em 27 de agosto). 

Da mesma, para que o Congresso se cligLLe 
autorisar o Minis~rio da Fa7.endo. a. resti
tuir-lhe a somma de 659:870$563 por ella 
adean ta da para o pagamen~o dos juros e 
resgate dos títulos do empr~s~imo, con~ro.
hido na Europa por intermedio do Banco 
11.lliança do Porto, bem como o. despender, 
quando e"f;otados os recursos da associação, 
até á qu;Lntia. de 740:000:) para a conclusão 
do edificio da Praça do Commercio, tudo jã 
hypothecado ao governo. Pags. 610 e 611 
(~i" sessiio em 27 de agosto). 

Da mesma, sobre facturas consulares. Pags. 
6li e 612 (Sia sessão em 'E1 de agostoj. 

De cornmercian tes residentes no Es~ado da 
Bahia, pedindo a revogação da lei n. S de 
i1 de Janeiro do corrente anno, promulgaria 
pelo governo daquelle Estado, que creou a ti
tulo- irnposlo de estatística-o de 2 •{o so-

. bre o· valor official de todos os generos e mer· 
cadorias despa.cb:tdas n;t Alfandega. Pag. 
642 (82• sessão· em 29 de agosto). 

llequertmenws: 

Do engenheiro João Teh:eira Soares e outros, 
propondc-se, medeante certos favores, que 
solicitam, a construir um ramal economico, 
))a-t'tíndo de Sapopemb:> ou suas· proximida
des á ilha do · Governador Pag. 20· (59a 
~essão· em 1 de agosto). 
Ca=ra-5 

Do t<!ncnt~ ~eformado Avelino Sc\'cro ue Car
valho Gama, pedindo meluornmento 1ie re
forma l>ag. 20 (5~• sessão em 1 de ~gosto). 

De Luiz Jnvencio da Silva L€iv:ts,p~dindo q_ue ~e 
torne eJfectiv~ ao petícion:H'rO :t concessao t:lo 
Pl'Oiccto do ramal t:le fer·ro-\'ia d~ Pelotas á ci
dade de Jagu:ll'ão. Png. 20 (õ9" sessão em 
i ·de agosto)- · 

De Maria José B;tccllar de Amorim é outra, 
psdindo uma pen'Silo. Pag. 2u (59> s<lss5n 
em 1 de agosto.) 

De l\Ielchcrt & Comp., pedindo a proro"':t<;i>l 
do pnzo gue lhes foi conceditl~ par~. ;':;:plo
l'ar o fabnco de papel, n:~. villo. do Salto, e 
r~s:ituição do Ji,·ciLo qno L"cm p:1go pela 
import.~ção de lro]l:l$ e btoacking-powtleL'. 
P:tg. 20 (59• sessão em 1 de agosto}. 

Do nCA'CCian~e m~.iL'iculndo ,João Br·uno, ].'lto
pontlo-~o. medcante certoR f.11•ore~. ~ne 80li
cikL, acron.t• nesta e na pro.çtt de Sant~s bol
x~cs d~ct.t{.J. }>ag. 20 (GD~ s~ssiio em 1 tlP. 
:~gosto). 

D~ C:tnr~to ela Cnnh:t Bittencourt, p~dintlo :tU· 
toris~çfi.o paro. inlt•odnr.i ,. 10.000 família.~ dP. 
imrnigrnmes. Pag.~2U (5Uasessio cn1 1 d~ 
agosto). 

Do engenheiro Ayres Pomp~tt do Canalha tlc 
Souza, protesL'Lndo cont~n. o reqne>·imento 
de .José Augusto Vieira c otl\ros, rel:J.th·o.· 
rnent~ ao pedido de conces~5:o de um11 esh·a
da de ferro de S3p~pemb:J. :i Ilh'L tlo GovcL'
no.dor. Pag. 4(.1 (r.iOa sessio em 2 de agoslCJ). 

Do en!!<lnheiro FL·ancisco nossi c outro, pro
pon::lo-se, rnede:1.nte certos favores que solici· 
tam, a realizar díversM me[bl)ramentos hy
gienieos na cidade do Rio üe Janeiro. Pa.g-. 
49 {GO> sessão em 2 de ago~to). 

Da Companhia Frigorifica e Pastoril Br·~zileira, 
pedindo uma subvençil:o pecuniar!a, para. o 
des~n,·olvimento de uma linha ele vapores, 
para o trnnsport~ de carne •·erde entre os . 
portos da Republica. Pag. 4!l (GO~ seB5:o em 
2 de agosto). 

De Antonio FL•ancisco Pereira, cx~solcl:tdo r.Lo 
7o batalhão de infant:tl'ia, pedindo uma pen
são. Pag. G6 (6i• sessão em3 de agosto). 

De João Ribeiro, pedindo dispensa de e:<:ame de 
trigoaome\ ria, u nico prepal'atol' i o q ""' lhe fa Ha 
para a matricula do ourso da. Fac>>ldade de 
Direito d~ S. Paulo. Pag. 66 (61 "- sessão em 3 
de agoMo). 

De Vicente Casali, professor de gymnastica do 
Instituto Benjami11 Con.~tant, pedindo equipa
ração dos seus vencimentos aos dos professo
res de musica do mesmo instituto. Pag, 66 
(6ta sessão em 3 de agosto). 

Do mesmo, professor de gymnastica do Insti
tuto dos Surdos-A:ludos, vedtndo o.ugmento 
de \'encimentos. Pag. fj6 (õi• sessão em 3 de 
agosto}. 

Dos engenheiros civis A. Tauguy e Pll. Pe,it, 
pedindo a. coneessiio por 00 an nos e out~os 
fa~ores, para construir um porto alfan
degado em It:teurrlssá, (l!:stado do Rio de Ja. 
nciro. Pago. 66 {ôi• sessão em 3 de agos~o). 
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De Thereza Florentina de cantalic~, pedindo 
que se lhe conceda o meio soldo a que tem 
direi lo como i.rmã do capitão de fraga ta. Fran

" císcoFla.vill.no de Cantalice,morlo no naufra
gio do Soli>nões. Pag. 89 (6.20- sessão em 4 de 
agosto). 

De Virgini~ Janual.'ia d:t Si~veil':t Soarel!, j!B
dindo me1o soldo a que se JUlga coro diretto 
como irmã do tenente reformado da. a\'mada 
nacional Manoel Jose da Silveira, Pag. 89 
{62' sessão em 4 de agosto). 

Dellla.~ia Nogueira. da.Silv:~, ~dindo ull)apan
são. Pa:;. 89 (02"' sessão em! do agosto). 

De Frn.nci= Elisa. de Castro Araujo, vi uva. do 
major do 1" corpo de caç(l.dores Manoel Por
ürio de Castro araujo, pedindo augmenlo da 
pensiio que ora percebe. Pag. 89 {62> sessão 
em 4 de agosto). 

De Aclonio José Ferreira., pedindo pel."missão 
paro. introduzil• 100.000 cofonos da lllla dos 
Açoree e ou Iras procedencitu, pagando o t;Oo
verno a~ resl'ectivns pnuo.gens. Png. 89 (62a 
$9Uào em 4 âo agosto). 

l)a. União lndustria.l dos Esta dos do Braz i!, 
cessionaria da. co ncessã.o do por to das Torres 
e estrada de t'erro ligando-o a Porto A.le
!lre, pedindo que o pngamento d::l garantia. de 
JUrOS de 6 ° { 0> ]Ú. cOnCedida, seja. feito em 
ouro ao cambio iie 21 d., Pag. 89 (62" aessão 
em 4 de agosto). 

Do bach:~rel Feli:t Antonio Ferreira Lima, pe
dindo a concessão, uso e gooeo, pelo prazo de 
50 annos, propondO-l!e constrnir um caminho 
de ferro sob a denominação de- Caminho de 
Ferro de Grande C~cuito no Dístriclo Fe
deral. Pag. !54 (64~ sessão em G de agosto). 

De Justa Emilia. da Silva Costa, pedindo rele
vaçiic. da pr4lscripção em que inconeu e mais 
o pagamento do meio soldo por inteiro, como 
!ilba. da tenente Francisco José da. Silva. 
Pag. i5! {64• sessão em 6 de agosto). 

De !IIaria Jeauina. Lisboa Monteiro >iuva do 
conselheiro hjanoel Fel~ppe Monteiro, pedin
do urna pensao. Pa.g. i::~4 (61" sessii.o em 6de 
agosto). 

D& Rosa. Pagels de Castro Chnes, viuva do 
ma.; o r Cbryssolito Ferreil'a de Castro Chaves 
ped.indo uma pensão, l'ag. i5! (64->- sessão en: 
6 de agosto). 

De José Carrilha Videira e Ol1tro, propondo-se 
mede3.nte certas condições e fa;ores, a or
ganizar nas principaes cidades estrangeiras 
e:tposições permanentes de productos brazi
leiros. Pag. iM {M" sessão em 6 de agos~o ). 

De :\ntoni~ ~ugusto de Menezes, pedindo isen• 
çao de dlreJtos para os materiaes destinados 
ao abaste~i!Denso de agua potavel á cidade 
de Batur1te, obra de que é concessionario 
Pag. i54 (64' sessão em 6 d<l a.,--osto}. ' 

Dos escreventes dos procuradores dos feitos da 
fuzeuda nacional, ~edindo a etrectividade do 
pagamento de fOO.'(:õ com que enm remune
rados. Pag. :1.54 (64~ sesaiio em 6 de agosto). 

Do porteiro da. A.l fandl!lJ's. desta capital Fausto 
José do Amaul, reclamando contn. o acto 

do Poder Executíço, que mando1.1 cessar o 
abono meneai da. quantia de !00$ que recebia 
para. occorrer ao., pagamento do aluguel da 
casa. Pags. i 75 e i76 (651 sessã:D em 8 de 
agosto). 

Dos engenheiros João Vieira da Cunha Guima
rães e outro, }1ro:pondo-se, mede ante certas 
condições, fundar 60 burgos agrícolas com 
27.500 famílias euTOpéas e cio co burgos com 
famUias naeion.aes. Pag. i76 (650- sessão em 
8 de agosto) • 

De ErnesHna Fontoura Fet"reira Souto, viuva 
do capi tio Salustiano Ferreira Souto Sobri
nho, pedindo uma pensio. Pa.g. 176 (65~ ses~ 
são em 8 de agos\Cl.) 

De Carlos Baptista de Castro, pedindo a. neceS• 
sa.ria permuslliio para. ligar as esuçõ es do 
Areal e Entre-Rios, da. linha Gram·Pa.râ, em
:[~regan,lo pan tal fim o typo de caminhos de 
lerN _POrta.tei.s por traeçiio animada.. Pag. 
176 (6"• sea são em 8 de agosto). 

De Argemiro Samuel 'Pereira da Rosa, pedindo 
a. e.tree~i.,.idade d11. concess;J:o de Um(!. quadra 
de terreno devoluta, que lhe foi dada em visla 
dos titulos e mai~ documentos que juntou, 
etc. Pag. 176 t65a sessão em 8 de agosto). 

DG Sr. Leite Oiticica, pedindo qtte o projecto 
n. 46 A. vá á commfssão de orçamento para 
interpô!' o seu parecei'. Pag. i83 (66• sessão 
em 9 de agosto). 

Do Sr, José Mariano, pedindo o n.dia.meMo da. 
discussão do projecto n. 116, até que seja 
votado o projecto n. 78, re~ndo a com
J>illeocia paTa a. CGllcassiio de estrada de 
ferro. Pag, 215 (6i• sessão em !O de agosto). 

De Ru:fi.na Ca.ndida. de Castro, viuva do alferes 
refoJ'ma.do 'fhomazLolll'enço da. Silva Castro, 
pedindo meio soldo a que tem direito, Pag. 
222 t6ia. sessão em 10 de agosto). 

De Bertram Rochfort, tNldindo pri~ilegio para 
a. construcçã~ de uma via·ferrea. a vapor ou 
~or electricidade, partindo do morro de 
:>. Bento e passando pelos morros da Con
ceição, Livramento, Providencia, Breves, 
largo de Bemfica e terminando nos vaUes de 
Sapucahy e Iguassú. Pag. 222 (67a sessão em 
iO de ago~to). 

·De João Luiz de Albuquerque, confereJlte aptl
aen ta do da Alfandega. desta capital, pedindo 
melhoramento de aposentadoria, Pag. 256 
(68" sessão em H de agosto). 

Do capitão ltonoral'iD José Juatiaiano de 
Oliveira, pedindo ucna pensiio. Pag. 256 (68a 
sessã~ em H de agosto). 

Do tenante reformado Henrique Manoel da. 
Silva, pedindo a sua reversão pa.ra. o quadro 
etreetivo do e::tercito. Pa.g. 2:>6 (6Sa sessã:o 
em. it de agosto), 

Da Fernando Dreyfus e outro, ptdindG isenção 
de direitos para o material da. limpeza. pu
bllea e pa.rticular da. cidade de S. Paulo, de 
que 6 con tractante. Pag. 256 (68a. sessão em 
i1 de agostG), 

Doa guardas da. A.lfa.ndega do Estado da. Bahia 
repre~enb.udo contra a dispoaiçio da lei 
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n. 534, de 9 de novembro de 1860, que equi
parou-os âs praças de pret. Pag. 256 (68" 
sessão em 11 de agosto). 

Do Sr. Chagas Loóato, para que o parecer ~obre 
o projeoto n . .225 de 1891 volte á. conunissão de 
legislação e justiça. Pag. 32S (70"- sesSão em 
13de agooto). · 

De Tlleophilo de Souza Lima e outro, pedindo 
diversos favores para organizarem uma. linha 
de vap<lres apr~priados pau. o tn.nsporte de 
gado va~um e liln.ar, entre os portos do Rit> 
de Janeiro e Buenos À}rcs. Pag. 341 (70" 
sessão ~m .!3 de agosto). 

De Antonio Frederico Gomes, ex-pllgador dlL 
Alfandeg!l. desta capita-l, pcd;indo aposenta
doria. Pap-, 341 (703 scs.,ão em f3 de agosto). 

D:~. Companhir~ 'L'auúat.: Industt'iJll, pedindo l). 

'l'e stillli~ão do~ di~eitos de expediente c con
sumo quo J~ pagou, e hem nltlsim i~enç:!o de 
iguaes direllos p:n-a. os ma.~hinisroo5 q11e tom 
a.indn de import..'\r. P:q. 34i (70~ sassU:o ~m 
13 de agosto). 

De >llnria D.trh08:1 ChiciJOrrG da Motta, pGdindo 
uma ~ns:~o. Pag. 35S \71.• sessiio em. :l6 de 
agosto.) 

Do capitão' de mnr o guerra Mnnoel Lope3 de 
Santa Ros:J., J>edindo melllora.m~nto de re-
forma. Pag. 358 (71" sessiio em iõ de agosto). 

Dos Srs. !Io'>met"O Baptistn, &1la.rmino CarnAiro 
e Borges de ~ledeiros, ped.indo a.nomca~ão da 
wna. oommissã:o especial de tres membros 
pal'a, tomando conhecimento de todos os 
projectos e pedidos de isenç;;;o de impostos, 
organizar um plano geral de isencões. Pag. 
35ll (7t~ sessão em :1.8 de :J.gosto). 

Do Sr; Retumba, pedindo que sobre o }ltojecto 
n. 94sejam ouvidas as commissôes de fazenda. 
e IN O\'Ç:l!l1ento. Pag. 356 (72" sessli.o e!ll :l7 
de ;lgosto). 

De Maria Mascarenhas de l\Ioraes, vluva do 
capitão Jeronymo Augustc-. Rodrigues de 
Mor~es, pedindo uma pensão. Pag. 38t (72" 
sessan em 17 de agosto). 

De Bazilia Ferreira de i'!Iello, viuva d~ major 
de infantaria A.ntonio Cardoso Pereira de 
Mello, pedindo uma pensão.· Pag. 3Si (72~ 
sessão tlm n de agos\o). 

Do capitão refo~mado do e:rército Valeria Segis
mund_o. de Carvalho, pedindo sua re~ersão _á 
efl'cottVIdade do ex:ercii.O, Pag. 3Si (72~ sessao 
em i7 de agos~o). 

Da Companhia Great Western of J$1'1Js~1 Rtzil. 
wa.u Limited, pedindo a illterpretação da. lei 
de 30 de dezembro de i89i, art. 8° § 4D; Pa.g. 
381 l72 .. sessão em n de agosto)• 

Da Venera.vel Orà.em Tel'Ceira da. Penitencia, 
pedindo a disper.sa. cf.a decíma addicional para. 
os predios perienceul.es ao pa.trimonio da 
mesma Veu.e~a.'<el Ordem Te-ceeira. Pag. 38i 
(7~ sessão em 17 de agosto). 

Do Congresso Operario Nacional, solicitando a 
decretaçã& de oito houa para. o dia normal 
do trabalho. Pags. 385 e 386 {72a sessão em i 7 
de agosto). 

De Antonio Peu~oCarne)r() da Cunha, pagador 
da Contadoria Get'al da Guerra, pedindo a sua 
aposentadoria com todos os ven~imeutos. Pag. 
399 {73~ sessiio em iS de 11gosto ). 

Doa el:l~en)leiros Jeronymo Rodrig11es de Moraes 
J ard1m e outro, propondo-se a. contractar, se
gundo companhia que organi::a~em, o arren~ 
d_amento Jl(lr tempo de*•minado, di> abasw~ 
camen.to de agua a es<a. Cll.pital. medea.nte 
inde:muisaçiio dll.s despnas feitas que iberem 
e revertendo, findo o pra'-O• o arrendamento 
á municipalidade. Pag. 399 (73a sessão em iS 
de agosto). 

De Arnelia. de Castro )Iurtinho, filha tlo te· 
ncnte-coronel Carlos Cyrillo d$ Cas t.ro, pe
dindo re"<~rsão da parte do maio soldo que 
P'rcebia ~"a. (i nada m:Le. P1lg. 399 ((3" se~
-~iio em i$ de t~.gos~o). 

De Philom~na de Lim.:1. Costa., pe<Undo llma 
pc 11~ilo. P~g, 3'JU (i3~ sc~siio em iS de 
agost;o). 

De Guilherme Gomes Pinto. pedindo dive~sos 
f:a.vore• p:Lra. as ía.brioas do lcnidos de algod:•o 
IJUO pretend~ fund~.r no E~t:a.do das Al:.g~lLS· 
Pag. 399 t73~ se~sii:o em 18 de ~gosto). 

Do eonegn Joio lgn:~-eio Bit~ncat1rt, como pro· 
\'edor dm; irma.ndadcsconj•ulct:IS do Santis
simo Sacramento, S. Sehnstiii.o e Ca..-idnde, na. 
parochia de BagJ, pedindo licen.,a para :~.s 
m.csm:~s irmaudaüts :~.cceita!em u.ma. do~çio 
~ue lhes toi feit:L de uma quadra de terreno. 
1 ng. 399 {i3o. ses~áo em 18 de ngosto). 

Dos Srs. Cantão e Montcneg~o. p:1-m que a 
e1nenda creando uma escola de mae!linistM 
ém Petna.mbuco Mja. de~tn.cada para. com
tituir um p'l'ojeeto especial. Pag. 419 (74~ 
sessiio em i9 de agosto). 

Do Sr. Cesario Motta, para que o pro)~o~o n. 90 
seja remettido v. commisslo de orçalll~nto. 
Pag. 41D (74"- sessão em i9 de agosto). 

De Sablna de Faria.II.íbeiro da Silva, viuva do 
ca.pitio de artUharia João llibeíro da Silva. 
Junior, pedindo eleva~iio da pensão que ora 
pet'cebe. Pag.426(74~ sessào em i9 de a~sto). 

Do Dr. Aatonio Carlos Ribeiro de A.ndrada 
Ma.ehado e Si! ~a, lente jubilado 'ele Fael\1-
dade de Direito de S. Pa.'lllo, pedindo inter
p~e\aç5.o do art. 23 da lei de 2~ de novemb~o 
de 1888, de combin~iio com as díspo$ições 
dos decretos ns. 1386 de 1854, 7247 de 18'N 
e 1232 F de 1891. Pag, 459 {7&- sessão em 
2~ de agosto). 

De Am.elia Fausto de Souza, viuva. do coronel 
Fausto de Souza, pedindo uma pe!lllao. P."lfr. 
459 (75"- sess:."io em 20 de agos ~o.) 

D~ Sr. Caetano de Albuquerque, sobre a.ssum
ptos da pasta da. agricultm·a. l'ag. 460 {15>
sessã:o em 20 de agosto.) 

Dos~. Cassiano do Nascimento para. que o 
projecto n. !20 vá á commissão de orça
mento. Pag. 483 (76~sessão em 22 de agosto.) 

De José Gonçalves Martins, iospector apo$en~ 
tado da 'l'hesoUJ:aria das Alagôa$, pedindo 
melhoria de aposentação. Pag. 485 (76" sessão 
em 22 de agosto.) 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 1 B/051201 5 10:55 - Pêgina 62 ae 95 

INDICE . 

J.)e Emiliano Ol,rn,pio àc C:ww.lh<) Rc~llo, 
1• e;;ct'ÍJWII'O.rio <la The~oural'ia. ile Far.en<h 
d~ E-;1-,.do do Amazonas, padindo wu anno de 
licença, com os ,-cncimen.t~_s ~a l~i , P.-ZL L'J. tr~; 
tar ,Jc~•;a s;J.ud~. Pae-. ~:SJ(16"ses.ao em-~ 
de ag-csto). 

Dv capi1:iu Pomp~o de SOIL~:l. At•arig-lJoia, pediu
do que se lhe cnnte :tnli<'uiilade de 6 ela ou
tul•ro de iS'itl. Png. -1~5 (76" sessão em 2~ ele 
:l!;OSto). 

De Jose de Lilna Coutinho, professor do Ins\i tu
t o ~:>cion;Ü d~ l\lmlca , pedi •td•> llUl auxilio 
lleCttniario p:wa a-.namanuteuçii:o na Euro p:1. 
onde (ll'eten de apel'feiçoar os seu.~ euu dos de 
musica ~ Pa~. 485 ~71)1\ sessão em 2.2 de 
a~os:c). 

J)Qs "ugenheiros do pro!M~~:um.nto da E~~rada. 
dP. F,•r!'t' Ceun-al do Braúl. !>~d ind•• a ugrucn
lo de venci !!lentos. Pags. i S5 e 45(/ (i O> ses
siio e:u :?t do ago.si·J). 

Dos Srs. Sen?rino Yiei t·:t, A • .'1.7.ere<to, Alci<les 
Lima e Lacerda ('.o1ttinho, p1r;1. q 1te se lnnce 
Jt:t OC(:\ ll!\1 YO to rle p~z:lr pelo plSS:tm OO(O 
inf:uo.t•J do i llustr-' l·•·azileiro. ::\I:u·eeha l 
lllanvcl De:>d oro da l!'ons:!e:\ e s~ nomeie t;ma. 
commí~~:io 11ara acomr,:tnhar o seu ~ahi men
t Q fun•IH·e. sendo ] e\':tO tad~ a sessão. Pag. 
50L (77• sessão em 2:~ de :tgosto). 

Dos Srs. Luiz 3Iurat. p,msec:t e Silvo. , Virgllio 
Pessoa. B~lbrn,inod~ ~Iencltlu'.:>., J. Re~Htllbn . 
J~sJ )I:l.~iantlo, Juvenciv de A.g-uiar, l<"lenry 
Cut-.~ck. Cassia rw do Nascimento e Amol'im 
G-arcia.: par:l que seja leva,a v.da a sessão em 
s ign;LI do mais pr ofundo pe1~u· p~Jo i nfausto 
p:usam.,nto <lo glorioso patriota marechal 
Deodo:·o dn Fonseca: e seja desig-n:~.d:~. uma 
sessão fttnellre em honro. :t sua. memoria. 
P~g- . 500 (7i• sessão eru 23 de agosto). 

Dos St·s. Búlarmino de ::IIeadonça e Lacerda 
Cou~inho, p~rn qHe a C.'lnl!\ra, por seu~ 
membros e; empre~ados, 1ome lu to por oito 
dias, como detUonstl'açiio do m:~ois pungente 
pezar q uc la.cer<~ a alma brazileira, pelo pas
samenl-0 do ~n·le cídadiW. marecbtil àianoel 
Deodt)ro da Jronseca . Pag. 504 (i7~ sessão em 
23 de agosto). 

Do Sr. Pires FerNíra, para que o projccto 
n. S2 vá á commissiio de mari nha e guerr a. 
Pag. 515 (iS' ses~iio em24 de agosto). 

Do en~enheiro ch·il Josê Martins e outro, pc
dinuo pri~ílegio por \J'J annos e 011tros fa.Yo
:res, p:-.ra. construirem uma e$tr;!.da. de fer ro 
partindo do ponto mais conveniente da })ahia 
de Camamú, inclusive o rio Marahú, ~e di
rij~ para as marg~us do Rio Ve~de, nas di
visas do E~tado de l\latto Grosso com a Ba.
hi~. Pag. 520 (íS• se..'São em 24 de agos~). 

De Juli.a Grul e Dias, pedindo que se lhe re· 
conheça o . direi~ á. percepção do montepio 
obrigatorio, a que se JUlga com direito oomo 
viuva do 2o-oJlicial da Uirectorla. Geral dos 
Correi<ts. Pag. 520 (78" sessão em 24 d& 
~r.osto). 

De àlarí:a . Caseau, pedindo urna pe:nsiio. Pa" . 
52() (78• ses$iio em 24 de r.gostQ) . " 

De Ft·ancisco Ah·es Limn., pedindo el~vação de 
pensão. P~s- 520 (7:3"- ses>iio em 24. de 
:>gosto). 

Dos encano~ados das manobru das cabines B 
e C d1t Estrada de Ferro Central dil Bra:t:il. 
pedindo equipar~ç:io de vencimentos aos dns 
~uL~as c~bin.e~ , etc . Png-. !l:!O (78• sessão em 
24 rle ag-osto). 

De IJhu·a Bastos de Andrade, viu~:~ do ~pi
tão José n!ar colitto de Andr:td~, pe:lindo 
um :L pen são . Pag . 520 (7S• sess:io em 24 de 
:lg'OSl-0). 

Do Dr. J nse Lom~lino Drnlllmonrl o oulros, 
propondQ-se,me<!ea ate c~rtas condições, rc~
l íz:lr melhor:uuentos hygion ico• 1):\m a salu
bri<bde do:; ta c-'llim l. Pag. 520 (iS"- sCdSilo 
em 2·1 etc a.;osl-0). 

Dos profes!;Ores d:.s :~.ul:u; de gymn:tstica . tra
b:\lbl>s ele a~ulh:t. e calli;:ra phi:~, d:t Estala 
!\omJal, pediucl? trnc W llS \'eilcí:ucnLo~ 3e
j arn eq·•ip:wados a os de m·lslca, ((csonho o 
t t• :~.!Ja l llos IIHlnttacs d:t. me~m!l escola.. P:l~. 
520 1"iS~ ses;;âll e m 2{ de ••gosto) . 

Do cn~cnbeiro civll Edmttndv Ihsch Vm·ell:l, 
propõndo-se, me(!e:ln te ccr t:~s c•Jmlicões. a 
c<J nstr.rir umn. esbçib da Bst•·ada de F ert•o 
Genl. t•a 1 <lo Brnz\1 no canal do ~faupc . p,,g. 
520 (68• ses~iio em 24. d' <~B;Jõ to) . 

De Odilon 'Iucumnn, pedindc u m auxilio pe
cu niMio para completa-r os 'etlS e.;hclo3 ele 
pintur ;• . Pag. 520 (78" sessão em 24 de 
agos;o). 

De Jo~~ Thimes Feneiro Jun ior. pedindo 11!Ú 
auxilio p~c11niario P"-N· conchti" os seus es
tudos de pintura. Pag. 520 (7S• sessão em 
24 de agosto). 

D~ T heod(•ro J ose d:J. Silva Braga, pscllndo um 
au:o:ilio pat"a concluir os seus es~udos de pin · · 
tura. P~. 520 (i'S" se:,são em 24 de agosto). 

Da Companhia Geral de Melboramc::ttos no Ua· 
l'nnhão, pedindo que as g-a:·anti:tS de juros 
para a es1~ada de ferro Ca~ias e Cajaselras, 
dos dous engenhos centraes de Pcr ic11man e 
:ls obras de melhor:lmentos do p orto de São 
Lni1., de que é eoncessionaria a ·mBsm;~. com
paohia, sep em ouro eaoc:l.mbio de 27 d, Pag. 
520 (7~• sessão em 24 de agosto). 

Do Sr . Cesar Zama, p:tra que o par ecer n. 70 
volte 6. commissão de petições e poderes, para 
que esclareça a Co.mar:l. q!laes "s e leições 
que devem ser annulladas por vici:l.dns, e 
:pt>oponha a responsalúlidade de quem couber , 
no caso de fraude pro~ada. Pag. 530 (79~ 
sessiio em 25 de agosto). 

Do~ 3•• escriptlll"arios e praticantes do i'he
souro Nacional, pedindo augmen~o de vell
eimcntos. Png. 541 (i9"- &essii:o em 25 de 
agosto). 

Do engenheiro F r ancisco de Salles T~n~s, 
pro}JOndo·se, medeante cer$1s cundições e ra
'VOres, a construir lUil ·teiTapleao sobr e o 
mar, para a!Zirgameuto da.i!ba .óe Willegti
go.on, ou abrangendo u ma ár2ade 70 - hec~a
res, etc. Pa.s. 54t (79>- ses~ão, em · 25 de 
agosto). 
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De Victor Bap:istn,. ·pedindo 0<Lra.ntii.l de ju1·os 
e outros favores, pura a construcciio de uma 
est~:J.d:l de ferro q•1c, p3.rtindo da colonia mi
litar do Alio Urug-u:-.y, i~•·mine na ft•onte:ra 
com o J.i:st.a<lo Oriental do Urugu:>y. Pag. 5'1 
(79• sessão em 25 de agosto). 

De Raymando do Carmo Ferreira Ch:wes, pe
dindo permissão para, meJeante cet·ta~ co:l
diçiie~, c:s:trahir 10 loterias om hcnclicio dn 
cli.lsse p1·oletaria de;ta capital. Pag. !;tL 
(79a sessão em 25 de agosto). 

Do en~anb eiro ch-il Tiw Barreto GahJ:o. olrc
recei\uo modHicações t< sua. peti~ii.~ de 7 de ju
lho de iSGJ, sohre concessão da alguns fa.Yot•es 
p.wa realíz~çiio de seu projecto de suiJstimiçiio 
da rua. Sete de Se•nmbt•o -por ltma avenida. 
P a.g. 5U (i!>-' scssiio em 25 de agosto). 

De Fernando M:lria do Prado. cOne<!ssion:~.rio e 
empt'eT.ar io da linha de c:irris de ferro de 
S:1.0t:• Cruz o It:Lf:U:Ihy, pedindo o di<eiLI> do 
nlrandegal' o porLQ d~ I=muss:i. no Est~do do 
Rio tle Jo.neiro, mc<lcanta os f a v oro~ d:l. lei 
n. i7'lu de l3 de oul ttiJro de 18&9 d•tran te 5I) 
a nnos sêm onw pat•a a Uni:io. Pag. 5G7 (80~ 
sessiio em 26 de agosto). 

Do Dr.A.ri~tides Americo de_uhga.lhies, mellico 
de 3~ classe do corpo ~mtario do exerci• o, 
major refonnado, pedindo a sua rcversiio 
ao ·quarlro ell"ecLh·o. Pag. 57-l (SO~ s~ss:io em 
2G de o.gosto). 

Do ropit:i.o refot•mado .Joio José de Oliveira 
Freitas, pedindo a. sua re1•ersiio no quadro 
efl'ectivo do c~et•cilo. P[lg-. G07 (81> sc.ssiio om 
27 de ag•>s~o). · 

Do ba.c:-.o.rel Manoel Josti C!J.aye;, e1:-propúe
. tario j ·o bil::o.do de phi!osophi:t. no curso ao

nexo á Faculda.de de Direito de S. Paulo, 
pedindo melhor:~mento da jubil~ão qu~ l he 
foi dada. Pag. 6J7 (Sl~ sessão em 27 de 
agosto.) 

Do Sr. Cassinno doN~·scirnento, paro. que op1·o
. jecto n. :12.2 volte á com missão de fazenda e 

indtuitria. P:tg. 638 (8.2"- sessão em 29 d~ 
:~sosto). 

Do St·. Pires I" errei r a, p:<ra que se envie o pro
jeclo n. H6 {<c'lmmissãode obras e colonis:t.
çi.o afim de q tte est.."l. r~quisite do lHnislerio 
d:1. AgriculLura os documentos que em req ue
rimento· enviou ao me~mo .Miltisterio o en
genheiro .-l.yre> de Carvalho em i9 de se
tembro de iS.Jl, e q11e subiu a de,.ptleho a. 5 de 
oumbr~ de 1891, devendo ser obtidas todas as 
informações existentes no Ministerio sobre 
o objecto r equerillo. Pag. 639 (82"- s2ssã:o ern 
29· de ag-osto) . 

De Proccpio João Paulo, pedindo uma pensão. 
. Pag. 642 (82" sessão em 29 de agosto). 

De Joseph Schleier, pedLdo isenção de direi
tos para o~ m<lteriaes destinados a uma fa
brica de _pianos que p~etende fundar n:t ca
pital do B:stado da Bahia. Pag. 64t (82~ ses
-são em 2g de agoslO). 

Da commis.~od~orça.men~o, para que a Cama
ra se re~tna•un com missão geral p:<ra tratar 
d:1. ques~o fiaaneeira.. Pa.gs. 65t e 658 (83~ 
sessão em 31 de ago$kl). 

Do arccuia;;o Dr- L11iz Franci~c~ de A1·aujo, 
petliad<> p:1ga.men lo \lu~ venci mente~ a que se 
julg-n com dir~ito, e que deixou de recebor 
corre~"(londentc ao espaço de 5 :LI> dia. 7 do 
rnez de le,·ereiro ttUinto. P~g-. 676 (S3~ ~ess:lo 
em Si de ngosto). 

Do Dt'. Jo.cinll,o Ah·~res Fc~raira. da Silv:~., e 
outN, :~.pr~sentanclo uro. pt•ojecto sobre ím
mi:;raçii.o e cololliJaçiio de todo o Bro.zil. 
Pa.g . li76 (a:3~ sessii.o en1 M. de agosl.o) . 

R.etJuet•iDllentos de in.forinações : 

Solicilando informações do Yice-Pro; idente da 
Rep11blica. sobre o faclo denun~ia.do pcb 
imprct.sa. desb capital de não terem :;ido 
stúl"ro.q-a.dos em algumas fregue.~ia.; os candi
datoS " v a~ do Dt•, Aristides Lobo, nesta 
Ca mo.ra. po1· ausenci:~. do5 mes.>rios eleito
rae:;. (DJ Sr. Luir. :IIur:tt c o :tl.rOS.) P:t;,. 1)9 
(Gi > S!ssiio em 3 do a;;o.~Lo). 

~o li citando do go,-erno relação dos olüeiacs t t·a':-~
íot·i<io;; d~ uns para out.t·os corpos c.lo cxcrcJtO 
de;dc 23 ele uo,·embro d~ iS!JL !ttê ;Í pr~saot~ 
dn. La, com declaraçiio das ajllclas tle cnslo ~ 
mah :~l,onos que ti~eram c d:. imporLanci:l. 
dcspc"did:~ cum ~s passag-ens uos mesmos 
officilcs P elas respectivas faoníli:ts. (Do Sr. 
Belbrmíno <lu Mcndouça.) P;~g-. Ul (63• 
sess~o em:. <le az~sto). 

Solicitam!<> iuformações do Poder Exccul ivo 
sohr~ o.s provid~ncias tomadas p:•.ra melhora
m ento <lo pot•to c tl:t h:u·ra dn Dest·!rt·o. em 
Sanla. Catho.rin:t. (Do Sr. L:tUN Muller.) 
Pag-. 2ôl (vS~ sess:Lo em i1 de o.c;osto). 

Solicitando in fo,·ma.ç(;es do governe sobro ne
gocias elo Pará.. (Do Sr. Marlinho Rodrigues). 
Pag. 3J:2 (Gil> sessão em i2 d~ agosto) . 

Solicitando informações do governo sobre ore
gulamento da.~ sociedades spOrtivas. {Dos 
::;rs. Luiz 1\!~tra.t, Epítacio Pessoa,_ 1\.. Ca
valcanti, F. de Carvalho, E~pu-tLo San
·oo. ) Pazg . 341 c 3-!2 {7(}>. sessão em i3 de 
:~gosto). 

Solicitando informações do goveruo sobre a<> 
quantias retiraclo.s do Tllesouro Nacional á. 
requisição do Miuis~erio d.L Guerra., baseada 
no decreto n. 664 d~ 14 de novembro de 1891, 
que lev:1.n Lou o credito d~ :13.0Jil::l00~ de~li~a
do ao melhoram~ aLo do nlalerial do exeretto. 
(Do Sr. Joii:o de Siqueira.) Pa.g. 3!3( 10a ses
são em 13 de agosto). 

Solicitândo do governo informações sobre o 
quanto despendeu etiectivamente com o Rio 
G•·o.ndo do Norte e quanto se consignou, desde 
que se J>roolamou a Republica, áquelle Estado, 
em bene!icio do me~mo; ou s..rúços foderaêS, 
pelos seir:J.iutes l\Iinisterios: J11stiça. e ~ego
elos fo~~ríores, relativamente a corretos e 
tele"raphos • .M~rinha, Co:.nmercio, Obras 
Pu:.~icas e ~'azenda. (0::. Sr. Almtno.-Ufonso 
Pag. 3-!3 (70>. senão em i3 de agosto). 

Solicitando informações • sollre as medidas .o
madas pelo governldor do l!!sl.ll':lo das Ala-· 
g.la.s· pa~:. impedir a sabida d~ tra..balhadores 
que daquelle· Estado prOClU'am Vl~ para. os 
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Est:ldos do sul. (0011 Srs. \!inltacs, B:~.daró o 
Gonçalves Ramos.) P:r.g. 384 (12" sessão em 
i7 de agosto). 

Solicit.ando informaçôP.s sobre o p•ocodimento 
do conselho de disciplina. para oom ul guroas 
praças do ba talbão academico. (Do Sr. Homero 
.13ap~i&ta.) P:tJ,'S. 486 e 4S7 (76• ~es!ão em 22 
de a.g"OSio). _ 

Solicilando informações sobre os ac\os do go
vernador de Sergipe impedindo o embarque 
de trl!-ba.lhadores para o .Eslado de S. Paulo. 
(Do Sr. Vinbaes.} Pag . 487 (i6a sessão em 
22 de agosto;. . 

Solicitando que se peçam informações sobre as 
r:~zões do nã:o preenchimento d:1.& va.gas e:s:is
tente5 no Tribunal Ci·fil e Criminc.l. (Do Sr. 
Je~uino de Albuquerque.) Pag. 541 (7\l• 
sessilo ero 25 de ag-osto); 

Solicitando que o governo informe si em cum
prltnento ;l lei da. amnistio. votada pelo Con
gresso ~obre os factos que teem relação com 
o estado de sitio, j :1 declt~.rou um etrei\o 
as demíS$õas dos lentes, o.s reformas dos 
milita~e~ e as demissões dos m&m bros do Su
premo Tribunal lllililar. (Dos Srs. Espi.l'ito 
Santo, Indio do Bro.zil, Virgílio P essoa e 

. ou\tos.) Pa.gs. 575 e 576 (80• sess:1o em 2G ele 
<Lgosto). 

Serviço eanlterio marilimo e .tluvi:l..l do 
. Brazil. Yide projecto n. :136 de :1892. 

I!Socledade• anoo;ymae. Vide projecto 
n. i38 de t892. · 

ISubatltut.lvoa: 

N. 00 B (ao Jll'Ojecto n. 66 do Senado- Regul:l.n· 
do o estado d.e sitio político. Pags. 3, 4 e 5. 
(59" sessio em i de agoHo) . hg-. :183 (()6• 
sessii:o em 9 de agosto). 

Ao pt·ojecto n. iOO - Autorisando o Poder El
ecuti v o o. attendel.' :í justiça que assiste aos 
oJ!lciaes do exercito que foram prejudic:~dos 
nas promo~ões de 7 de janeiro oc :1800 a fe•e· 
rairo de 1S'J1, tendo m11ito em considel'a.Çio 
os. su,iços prestados ã. procla.mac;io da. P..epu
bbca em todos os Estados da União. P o.g. 5~ 
(61 .. sessão em. 3 de a.gosto). 

N. iOi A (ao ;·Jlrojeeto n. 10:!)- Dtspenso.ndo o 
anno de serviço na fileira. axlll'ido pelo art. 6o 
da. lei n. 39 A. de 30 de janerro de :1892, aos 
ollieiaes que scietltificamente se acharem 
habilit.:ldos ~ preencher as vagas aotuaes do 
co:rp-J de estado-maior cie 1" c1asse. Pag. 234 

· (<iS" sessão em. ti de agosto). 

Ao projeeto n . 70- !sentando de direitos de 
importação os ma.\eriaes e· maehinismos des
hna.dos á fabriC'J. de tecidos da Companhia 
Manufactureiro Flumine11se, em. Nictberov. 
Pag. -1.20 {7~~ seSl;ii:o em i9 de agosto). Pag. 
i7õ (76•. ~e$Sã:o em 22 d.l o.gosco) . 

1\.o p:.recer n. 34. rel~tivo ao Asylo 13abel. Pag. 
515 (7So. sessão em 24 de agosto). 

•u.,remo TrJbunol FederaL Vide pro-
JCcto n, :122. · 

A que se refere o projecto de lM que erea um 
curso de na.utiea, anne:to ;í. escOla de machi
nistas. no E $tado da Pará (projec:to n , 100). 
Pag. 94 (62• sessão em 4 de agos~o). 

Pau a compra de ouro pela Casa da Moed:~.. 
(Vide projecto n. :128.) Pag. 186 (GG" ~;essão 
em 9 de agooto). 

:Oemonstr~tiva da insufficiencia do creditopal'a 
fardamento do exerciioo. Pa.g. 199 (66" sessão 
em 9de agosto), 

Dos •encimentos dos empregados da. Ca~a da 
Zlfoeda. Pag. 306 {69"- sessão em 12 de agosto.). 
P3g. fj29 (82" $e!são em29 de agosto). 

Dos vencimentos do pe!>soll;l da escola. ~ maeh}~ 
nistas do Es\ado do Para. P ag. 36i( ti•sessao 
em 16 de agosto). 

Do numero e <JeneimentosdepeS$oal do curso de 
nautiea do Pará. (projecto n. 109). P:~g. 47ã 
{76~ s~ssão em 2.2 de ngosto). 

Das gro.~i.íicações que de~em perceber os .en[;e
nheir~..-na vaes, conforme suas coromtllSoes 
(projecto n. H A do Senado) Pas. 494 (76~ 
~essão em 22 de ago~to), 

Do numero e vencimentos do pessoal do Tho
souro Federal. Pag. 585 (So~ sessão em 26 
de agosto). 

Do numero, classe e vencimentos dos emprega
dos das delegacias .fiacaes de S. Paulo e 
Minas Geraes. Pag. 586 (SCP- sessão em 2ô de 
agosto). 

Do numero, class~ e vencimentos dos emprega
dos das delega.cia.s fiscaes de Cuyabá, Cur;r
til.ia, Therezfna. e Goyaz. Pa.g. 587 (80• sessao 
em 26 de agosto). 

Telegrammas : 

De negociantes de l\Iossoró, communica.ndo re
sistirem ao pa.,<>•:unenio do imposto de impor
tação, contra~io ao art. H , disposição i .. da 
ConstHuição Federal. Pag. 154 (64• sessão 
em ô de agos\o). 

Do i o vice-presidente do E$tado do Espirito 
Santo, Dr. Graeiano Neves, communicando 
haver assumido o governo do Estado, por 
lb.'o h:1.ver passado o Dr. Muniz Freire. 
Pag. 199 (66' sessão em 9 de agosto) . 

Do presidente do E stado de S. Paulo, communi· 
cando ter assumido o res~ctivo exercício: 
Pag. 519 ('rsa sessão em 24 de agosto). 

Do governador do Maranhão, communicando 
\er adiado as eleições para preenchimento de 
oito vagas na CamanFédera1. Pag$. 519 e 520 
f78 .. sessão em 24 de agosto}. · 

Do Dr. Bernardino de ·campos, em agradeci
men~o. Pag. 54i (79• sessão em 25 
agosto). · 
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Da AssemblJa. Legislati\"!l. do Cea.rá, sobre o 
convcnio feito pela. Uniã.o con~ o governo por
turez sobre a entrada franca do sai. Pags . 
04 e 642 (82" sessão ·-:em 29 de agosto). 

Tribunal do ..Jury da Capital Federal. 
"Vide proJecto n. 38 .A de 1892. 

Uni"Versidades. Vide projecto n. 16\l de 
1892. 

Vaga~~ nas commiesões. Pag. 4~ (60<> 
sessão em 2 de agosto). Pag. 235 (68<> sessão 
em :1.1 de agosto). Pag. Z'/6 (69a sesstio em 
12 de agosto). Pag. 3i4 (72 .. sessão em 17 de 
agosto). Pag. 454 (75a sessão em 20 de agosto). 

Votos em separado : 

Do Sr. Joiio Vieira, sobre o projecto reorgani· 
za.ndl> o serviço sa.uitario ma.ritimo e Jl u-
vi:ll do Bra.zil (projecto n. i3ô). Pags. 2í57 
e 258 ( es~ sessão em i1 de agosto). 

Do Sr. S3;ntos Perein, sobre o projecto n. 136 
reorgaruza.ndo o serviço aanitario marítimo e 
fluvial do Bra.zil. Pag. 268 (68a sessão em 
H de agosto). 

Dos Srs. Francisco Glieerio e Chagas Loba. to, 
sobre incompatibilidade entre o mandato 
legislativo e cargos ea ~a.do:~.es. P:~.gs. 4'U :~. 
433 (74" stssão em f9 de agosto). 
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CCAMARA DOS DEPUTADOS 

SEGUNDA SESSÃO DA PPJ~YBIRA LEGISLATURA 

59a SESSÃO E~l l DE AGOSTO DE 1892 ] Badn.~·(l, .João Pinh~_il'O." Pacifico ~[asca.renlu:l.s( 
1 Galmel ele ~I<tgalhaes. Leonel Filho, Chagas 

(Prasidencia dos S,-s. Bemardinu de Gtii lílOs, Lobato, .Ja.c'Ob tla Paixão, Francisco Vei••a 
Viotti (2· 1Jice-prcsidc111c) e Antonio ;i.;e;·e(lo Ferreira Bra.ndiio. GonÇuJ.ves Chu.ves, Am;ri: 
(1· sec?·ctario) co Luz, Viotti, Dutra. Nicacio, Manoel Ful"'en-

cio, Al'istides Mah, Carlos das Chagas, C~sta, 
. Ao meio dia procede-se á cbamada.. ,·t qua.l :Macllaclo. Luiz Murat. Domino·os Porto Pttl· 
respondem os Srs. Bernardino de Campos, leta. Fcrreim Ral1ello, Ferreira Pires,' Joã.o 
Antonio Azeredo, Atlw.yde Junior, Paula. Gui- Luiz, Francisco Glicerio, Ces..<trio Motta, Mo
marã.es, Cu.rlos Campos. Uchôu. Rodrigues, In-, raesBttrros,LopesClla.ves,Domingos de Moraes, 
dio do Brazil, C11ntão, Augusto Monteneg·ro, 1 C<U'YUll1ttL Mmsa. Alfredo Ellis, ~..ror·eira da 
Casimira Junior, Rodrigues Fernandes, Hen-. Silva, Almeida Nog1.1eíra, Bt~.tzilio dos Santos, 
rique de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira l"leury Cur"ndo, Alves de Castro, Urbano Gou
Paranaguá, Pedro Chermont. Ma.tta Bacellttr, veia, Caetano de Albuquerque, Bella.rmino de 
Costa Rocirigue::;, Pires Ferreira, Martinho :.VIendonça, Marciano de :Magalhães, Lacerda 
Rodrigues, Bezerril, .João Lopes, Frederico Coutinho, Pereira da Costa,Borges de Medeiros, 
Borges, Jose Bevilactna, Gonç..'1J.o de La- Alcides Lima, Thomaz Flores, Cassiano do 
gos, Nascimento, Almino Affonso, Amo- Nascimento, Demetrio Ribeiro, Leopoldo de 
rim Garcia, Epitacio Pessoa. Pedro Amel'ico, Bullliies e Lamounier. 
Couto Cartaxo, Sã Andrade, Tol-entino de Abre-se 11. sessão. 
Carvalho, Gonçalves Ferreira, Jose Mariano, 
Joaquim Pernambuco, Jnvencio de Aguiar, Deixam de comparecer com m-usa. partici
Andre Calvacante, Raymundo Bandeira, Pe- pada os Srs. João de Avellar, .Justiniano de 
reira Lyra, João de Siqueira, João Vieira, Serpa., .José Avelino, Miguel de Castro, Retu
Luiz de .Andrade, Espírito santo, Bell:1rmino mba, Rosa e Silv~, Anníbal Falcão, Meira ele 
Carneiro, Theophilo dos santos, Oiticica, Ro- Vasconcellos, Pontes de Míronda~ Augusto de 
drigo de Araujo, Euclides Malta, Ivo do Prado, Freitas, Seabra, Manhães Barreto, Viriato de 
Oliveira Va.lladão, Leandro Maciel, Felisbello ·Medeiros, Jacques Ouriq_ue, Mayrink, .Jesuino 
Freire, Paulo .Argollo, Tosta, zama, Arthur de Albuquerque. Alexandre Stockler, Matta 
Rios, Garcia Pires. Mareolino Moura, severi- Machado, Alvaro Botelho, Gonç~IYes Ramos, 
no Vieira, Santos' Pereira, Milton, Francisco Domingos Rocha, Lauro MiHler, Menna Bar
Sodre, Dionysio Cerqueira, Leovigildo Fil- reto, Alcindo Guanabara. 
gueiras, Barão de S. Marcos, Horacio Costa, Deb:.am de comparecer sem causa participa
Novaes_Mello, Fonseca e Silva, Fonseca Her-1 da os Srs. Nelson, Sebastiã~ Landulpho, Pires 
~es, Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, Cy- e Albuquerque, Prisco Parruso, Alberto Bran
rillo de Lemos, Virgílio Pessoa, França Car- , dão, Oliveira Pinto, Joaquim Breves, Furquim. 
va.!ho, Baptista da Motta., Frôes da Cruz, l Werneck. Figueredo; Costa. Senna., Mon~iro 
E~tco Coelho, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, da Silva, Martinho Prado Junior, Paulino 
Vmhaes, Thomaz Delfino, .Antonio Olyntho, Carlos, Costa Junior, Cincinnato Braga, Julio 

Ca~a V. lV 
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de Mesquita, Fermtndo Simas, Schimiclt, Victo
rino !\fonteiro, Julio de castnhos, A~sis Br<t
zil, Homero Baptist:L, Rocha Osorio, Femando 
Allbott ... 

E' lida e, sem debate, il.pprov-adn. a act;1. ela 
sessão antecedente. 

PRL\1EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a 2• discussfw do projecto n, 66 A, 
de 1892 (do Sen<l.do), rcguhndo <ts pro•iden
cias a adoptat· ao ser deélarado o estado <le 
sitio. 

O Sr. Leovi;;·il<lo Fil,;:.••tcirn~ 
diz que <tS couquisü~ polit:c:.\S flos povos.a.tol'· 
mentado:; pelo ide:1l cb. libcr·d:tde. que ~er;1. a.;; 
revoluçijes. nã.o ;:e !e:;ithn•••n sú tlelas mudan
ça:.:: de f<il·mas de ;."'Vel'no. O clespotismo. como 
a e:>cr;wi!li"LO. p&le ~ubsistü-, e. ;i> yeze:>. a 
:vretexto de tranquilichde pnhlica, tanto sob a 
1bl'tn;), repuhHc:.tn:t quanto sob a tor-tna mo 
narchico.. Compam a republic;\ dos EsÍil.(lo~
Unidos da Amel·ü:a do :Not·te com os republi
c.'l.nos tios antigos estados rmna.nas e de V e
neza, e, depois, colllJl:l.l'<t M monat•cltilS da Jn
gl:J.terra. e Belgic;~, com <\S da. Russia e Tur
quia. 

Mostra. que o que inquiet.1. um povo que a.s
pitl1 a dignidade de cíviE:>:.\:lo, não é sulJsti
tuir 11m chefe llet'edit'l.rio '{lOr um c h ele elec
tivo da n3.!_{lo, m .. '\S d~ü·uir '" a;utocril-CÍ<t,para 
fundar u. democrac!<l, pam o que Jtli.o l:iai!ta 
uerroca.r um tllrono, nem mesmo 1-estringir 
a$ a.ttribui~i'>Cs do goYcrno central; il pl'eciso, 
sobretudo. niio só reeonilecer. mas ~tmiJeur 
~rantir ÓS direitos c.-om:plementaJ'ê3 da liber
dade imli vi dual. 

Si os btw.ileiros aplJlautlira.m a. revolução 
de 15 ele novembr-o tle. 1SS9, nilo foi porque 
baniu-se a ftl.mHia. inmerial e i!Jstituiu-se 
]ll'O\"iSOl'iamente um;' clictadm·a ; mas pela 
es]Jerança, de uma con~tituição lirrc. em que 
se consagrasse ll.jnstíça. como supl'emo dever 
dos go>et·nist-a..~. e l~ liberdade, como supremo 
direito dos ;rovernaclos, pot•q ue a. libei'dade e 
a. j usti<;a são tJ.S condiç:ürs 1'unu~J,ment.'1.e~ d<l. 
ordem moraL como o mo>imento e o e<J\li· 
librio são as condiçiie.> i'l:n<lament.aes da or
dem material. 

Demonstra, depois, que esse supremo dever 
do go•·erno e esse direito supremo do povo 
conciliam-se nas org::mi~<:tções politicas pele. 
institui~.ão da res1mnSt'1.bilida.de do poder pu
lJlico quanto ;i. violação das leis, e pela. decla
-ra.Ç\\o e..xpres.<a nas consti.tuic;ões dos direitos. 
~ue constit uem a. personalidade huma.na., em 
sua vida de relação sotial. 
· Pergunta si a. COnstituição Brazilei.ra de 24 
de fevereiro de 189t- cot·respollcle üquella 
.espera.n~ nacional, desenvol>e ns doutrinas 

----------------------
de- r.n.stat't'iil., J.lcort..1.. Palma e Amngio Ruir.. 
so •;·e t• decln.mçiio dos direitos índividu~es e 
as r·especti ras garantias constitucionaes, e 
conclae que uma constituiç';:io que não sanc-
ciou:~. s2m resern1. esses direitos e deixa ao .. 
p(dét' 1mblíc-o o direito de limita.l-os por leis 
o1·· i ina1·ias, e o.té de suspendel·os ar!Jitraria
IU<'·Ht<' , ê umn. monstruos!dade: póde ser uma 
ho:n~nagem à tymnuia, mas nun,ca uma carta 
dt: : UJenlade . 

J ~c;mon:>t.m, em seguida., que a suspensão da 
l ih:•!,Jade, sob o nome de esiado de sitio, que· 
i t l!n.<,sa Constituiçi'i.o empl'eg'OU, e Ulll pheno
m:·;:o ·~wx!co do despotismo. empenhado antes 
pol:• tL'<\llqlúllidade <lo que pela. salvaç.ão
pu ~>' i ·:t. e. ol·i~ina,rio d:\ legislação fra.ncez<~ 
1111-. ,;cu,; tempo::: os mais calamitosos ; passou 
j):. , .. , l'ttl.t•ns n:tt; ~-e::: em rirtudc tio potlet· gene
l'a i : :ttlot· etc tn•lo o que é JhttJccz, quer seja. 
bou •. 1111t>1· :;ej:~ ruim. 

F i :: ~ell" da lihet·llade, exclama o orador,. 
q1: :: ,-e,üura que a joYen Republica Brazileirn. 
ttu:ul\[., muiro se tives~e limitutlo .:t ir1serü• na 
~n:.: • :onstitui\'~O a. respecti~·:t disposk;úo da 
elo.' !~st;l.•:los Umdos de~ Amer1et1. do Norte. em 
w;: tle t.r;tnsere\·er a des:l..'ls l'epu!Jlicns su1 
t\lll ;~ t·it-tttms. onde, ap~zar t.h\l'- medidt\5 rigo
ro...; ::<, em l.Jem d:~ ordem plllllica. ;mtorisadas 
po;· ~llG:> constit.uiC'ües. ror-J. é a. quo p:lssa tnn 
u n :t" no t,roso das f\'<U'tl ntias consti tuci onães. 

Pc•r· que não lleu o Brazil. na Amerit::<\ do 
Sttl. o e.xemplo liberal do:> Est..1.dos Unidos, na 
An~>'t'ÍC<~ do );forte? 

Dd xantl.o ao arbitt'io do IJ0.j,er publico inter
lll'eta.r u:> c-nS05, as condi~0es, as medidas e oo 
efli:l Lo~ do ~t...,<to de sitio, demon~tl'a o orador· 
a. \l(•t.:essltlaLle de Ullk'l. lei org;.1.nica. que esta-· 
be!Pt ;<~ "' espher<t de acção do poder publicO-· 
em c:a.so de emergencia. de a,<>gressii.o estran-. 
gei;·:t. oa de oomruoção interna, já. que o· 
lt!g-i.:h\dor '-onstituinte atldiu o direito ele 
tl~<.: ':wa.;-:ão de estado de sitio político ao de· 
cledar;lç:~.o de estado de sítio militar. 

A proposito, mostm " distincç:.i.o que fazem. 
todc•~ os publicistas modernos, que se occupa
r;tm e,:ped<tlmente do assumpto, 2ntre o es-· 
t3dL'l de sitio militar, regido .Pela lei ma.rcia.l,. 
co:n >\ suspen&io de .iuri~dição dos tribuna.es' 
de .i nstiç;\ ordinarios, e o estado de sitio poli-· 
tico. J'egido pela. Constituiçl(o ou por leis espe-· 
ciae~ de uma nação. 

Cr•mo a nos:;;1. Constitnição deix:ou ao arbí
trio do poder publico, quer legislatiYo, quer· 
uct:ntivo, o conhecimento dos factos consti
iu.ti \'OS de um:~. commQ\'.ÜO intestina, para. de
cl:l i·;\t' o e;:to.do de sitio, suspendendo as ga.
ranti;\S constitucionnes, e em face do mOdo 
e..~andalo30 porque foi interpt-et<ula a. respe-
cti•·a di$posiç;;i.o constitucional, pelos decretos 
de I o e 12 ele abril, n. opinião publica. _pronun· 
clot~-se lo.;o pela. Mcessidade ae uma lei or
gan~ca, que regula.sse os cast~s, condições e ef-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 10:55+ Pág ina 6 de 95 

Sessão em i de Agosto de 1892 

1eítos da. declarJ.Çilo do estado de sitio político, ' recinto do prinwh·o Cong·resso da lU>publiea.., 
porque a. declaração do estado de sitio militar nmlt bandeira de t~Tanni~L e uma l.tandeir:i. 
rege-se pela. lei nacional, que está. compre- de liberdai.le, o orado1· ~:x:clain<L: Esoolllei t 
hendida r;m nossa. legislação militar rebtiv<t- Vem it mesa. e lido e a.poiad~ o se!!uinte · 
mente (t.QS casos e condições de g·uerra, alem . ~ 
dos preceitos do direito internacional. que 
esta acima do direito naciona.l. Lê a respeito St:BSTITl'TIYO :x. G6 B-IS9Z 
trechos das _obr~ de Aicorta e Ar~~1,jo, distin-

1 guindo a le1 nacwnal das le1s IDihtar e de es- Re!Jtlla o esta(/ o tle ~ia~ poWico 
tado de sitio político, e demonstr:J. a evolução ' 
porque. em França, passou os decretos de b·t·t ,. · t ·~ .. 
lO ele jttlliO de 1191 e do anno V 17 fructidor, (Sl1 ~ 1 U•tVO ao pt'O.)ec. 0 11 · Gu cle.to anuo, de-
apreciando o decreto clictatorütl de Bonn.parte Se!l,tdo) 
de 24 de dezembro de 1811, depois elo estado 
ele sitio das lll'a<;a.s de Brest eArrus, assim O Congresso Nacional rQsolve: 
como rt Constituição de I 830. a decisiLo da Art. l." A commoç;(o intestina, de que trut..·H::. 
Ctkte de C<tssaçi:í.o em 1832. o i.liscurso de art. 80 da ConstitUi\.âO (];L Republic;!. ro S(" 

Grevi contt~t o rn·ojecto de Dufans!'!. que se verificv. no caso de insurrei~ii.o m'nHI.da, elo poYO> 
convm•teu na lei de!) 1lc o,gos,o de 1849, u~ ou da tr·optt. 
mo<lificaçGes porqut! esta atranssou, depois, Em tal caso. ni'io se ttchando reunido o Con
até á lei de :3 de alJril de 18í8. que justificou gresso, o Poder Executivo poderil declarai' em: 
ttrtigo pot• tLt•tigo. de accordo com o rehttorio estado de sitio o ponto ou o~ pontos t!oteiTitorio 
apresentado á Camara dos Deputados. nacional em que se veritlc-..tr a. iusurreiçil:o, sfí 

Pergunta, depois de muiros considemçi.ies as medidas !l?gaes ordina.rias, apoiadas- n~ 
políticas sobre a situação da. Frunçr. em 1Sí8 1brç:a de que disponham as ~tutorid<1.des, for-em 
e a. actmtl sitttação do Bt-azll, si o pro,jecto, manifest.tmente insnilicieutes pant a. repressãO< 
rindo do Senn.do, ~atisfuz a aspiruç;,1o demo- da. desordem e o rest..1.bel<'cimento à:\ paz. 
cratica. de nos•os compatriotas. § 1." Os crimes definidos nos <J.rts. S7 ar. 

Examina artigo por artigo, paragrapho por 1!4 e 118 a I 19 do Codigo Pemll vigente não
par:.tgrapho o projecto do Senaclo. e. á ex- autori7..am a declaração elo estauo (le ~itro si
cep~lo do art. 9·>, demonstra a improficuidade nlío quando tornarem as proporções da com
de uns, a inconstitucionalidade de outros, e moção intestina verificada me forma e nas con-
inco het·encia de outros, dic;ões indicadas na dísposiç;."ío anterior. 

Findo e~se exame, pergunta o orador si, § 2." O crime de conspir-ação (Cod. Pen
inutil em parte e tyrannico no todo, deve-se art. 115) só justificarã. a declamçiio de es
rejeitar o projecto do Senado, para. que con- tado de ~itio. si enYolvee a ibt·ça. armada. ou: 
tinue o arbitrio do po:ler publico, baseado as a,utoridades militares, a ponto de ab<tlar- a; 
apenas nM disposições constitucionaes, relati- : confiança do Governo uo seu coucur:so :pa~~-. 
vasa estado de sitio~ Entende que o prQjecto i o. repressii.o. · 
do Sem~do deve ser rep~llido in limbo, mas a I Art. 2. o Quando o Poder ExecntiYo exer
Camara deve substituíl-o por um pl'Qjecto de. cer a attribuição do art. 48 n. 15 d;t Consti
lei democratica. sobre o a~umpto e, por isso, I tuiç;ío, por não se achar func~ionando o Con-

. ousa sulJmetter it delibera(® da Camn.ra um , !::resso Kaciona! e v~rificar-se a commo<';ãO< 
outro projecto, substitutivo ao do Senado, qne 1l intestina m fOrma e nas condições üo art. l"" 
organisou e lhe parece satisfazer á anciedade desta lei. as duas camaras do Congresso re
legitima em que se acha o paiz, aguardando J unir-se-hão 30 dias depois da declaraç:íor 
do Congresso Nacional uma lei que eonciliei elo estado de sitio, independentemente tl.e con
os interesses da ordem e do prestigio da auto-! vocação. 
rida.de ~m os intere:;ses da liberdade elos ci-

1 
§ 1 . " Reunidas as ca.mnras por esse motiYo~ 

dadãos brazileiros, ja que amnistiamos o pas- podel-d.O, depois de examinado o neto do Go
sado e carecemos de acautelar o futuro. I verno e adoptarlas as medidas que, n. esse~ 

O orador lê e..ose substitutivo ao projecto do speito couberem, deliberar sobre outros as
Senado e o fundamenta, com longas consi- sum:ptos lle caracter urgente, cujl\ solu~.d.~ 
demções artigo por artigo, paragrnpho por I convier ao interesse geral. 
para,"Tapho e, findo esse exame minucioso . § 2. o Os funccionarios puolicos de qualquer
e longo, conclue, invocando o patriotismo 1 cla..ose ou categoria, que obstarem de qua.l
dos membros da Cama,ra para. que nãol' quer modo á reunião do Congresso, na. hypo
llesitem entre o projecto do Senado, a.meaça.- the::e deste artigo, ineorrer-Jo nas pen~ do. 
~or, como !l: espada de Damc_lCles, e o seu P!o- art. 109, parte primeira, do. Codigo Pe~~
Jecto substltuttvo, severo, r1goroso, nutor1ta- Art. 3.• Dentro dê tres d1as da reumao fli) 
rio,. mas recto e garantidor do direito, como a i' Congresso, nn. f6rma do artigo antecedente~ c• 
espada de Themis, e, arvoradas, assim, no Presidente da.Repul>lica., em mensagem espe.-
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cio.l, que· rcmetterá _á camara. dos_ Deputados çã.o do estado de sitio em vigorou áapprovação 
relatará e motivar"' todas as med.Jdas de ex- do estado de sitio j<í. levantado, consiaerar-se

.- cepçii.o que hottverem s~do tomadas, expondo lla de pleno direito suspenso ou não appro

. as razões em que se tlver fundado para de- vado o mesmo estado de sitio. 
· clarax o estado de sitio, e enviando-lhe, com Art. 6.0 Sll:ilpenso o estado de sitio, ou por 
a me1181\gem. cs inqueritos, processos e do- haver expirado o tempo determinado no de
cumentos de qualquer genero, que as jus tia- ereto 'de su:.t dedarução, ou por acto do Poder 
quem. . _ Execntivo ou Legislativo, ou por qualquer dos 

§ 1. o Esses documentos apr-esentar-st!-llao motivos previ~to.s nas disposições anteriores, 
sempre em oriainal e ser~, na Cumara e no ~es~ttm immediatamente o~ seus effeitos, read
Senaào, depois de remettiuo~ a~te pot· _aquel· quirindo a liberdade O$ cidadãos suje! tos ás 
la, livr~mente fra.nq ueados a mspe~o dos medidas de repressão que lhes tiverem sido a.p
seus respectivos mel_llbros, desde que seja ~a~o plicadas, sem prejuízo do processo pelos 
par-a. a ordem do dia o par:ecer da. comm1ss~o crimes que houverem commettido. 
a que ti·:er sido commetttdo o estudo preli- Es..o:e processo é independente das delibera.-
mina.r dos mesmos. ções do Congre.<;so ácerca. do estado de sitio e 

§ 2.• o exame dessa ma.teria seJ'á iniciado das medidas de repressão effectuadas. . 
na. Ca.ma.ra ... onde assim como no Sen:tdo, logo Art. 7." A suspens;io de gar<\ntias consti
após <t delii.lem~<.!D daquelle ramo do Congres- tucionaes, em•con..<oequencia. da. declaração do 
so, ella ter'ii. pr~c-edencia a quaesquer outros estac~o detiitio, ~1üo tem efl'eito sinão depois de 
a.ssumptos. considerando-se de 11rgenc1a o public-ado omcmlmente no Ioga.r o decreto ex-
parecer que bouvet• de pl'Onuncial•-sa. ec.utivo ou lcgislntlvo que o estatuir. 

§ 3.• Sl a Ca.mar-a não iniciar esses tr <tba- Art. 8.• Quer por acto do Poder Executivo, 
lhos dentro de cinco cU~\s da apre.oentuçiío da quer do Legislativo, o estado de sítio só se 
mensagem e do3 documentos, de que trata poderâ dooreta.r por tempo determinado e 
este artigo, o Senado requisital-os-lm da Ca- nunca se estenderi~ a todo territorio da nação, 
mara e iniciará Jogo o exame do assumpto. mas exclusivamente aos pontos onde se veri-

§ 4." Si n. Camttra lh'os recusr.r. o s~na.do fique a hypothese do art . L• · 
examinar-á. o assumpto pela vel'dade sabida, § 1 • " O decreto de declara~<Lo de estado ue 
esclarecendo-se com as informaçGes que puder sitio fixara os pontos ou o ponto do ierritorio 
obter, e communicarâ á Camara. a deliberação nacional em que tenha de produzir effeito. 
que tiver adoptado. § 2. • Findo o tempo determinado no (le-

§ 5. o Si, n~ste caso, a Carna.ra. não resolver ereto de declaração de. estado de sitio, se:rã. 
definitivr.mmte o assumpto no termo ele 20 este considerado suspenso de pleno direito, si 
dias do recebimento do projecto do Senado, por novo decreto nao tiver sido prorogado 
considerar-se-ha. não n.pprovado o estado de com anteced.encin. de dous dias, pelo menos . 
. sitio, que ficará logo suspenso, si ainda. e::tiver Art. 9.• Reuniuo o Congresso, cessa de todo 
em vigor. a autoridade do· Poder Executivo pa.ra. de-

§ 6.• Este mesmo prazo, nas mesma~ con- cretar, manter, :prorogar ou suspender o 
dições e com as ·mesm!\5 consequeucia.s, viga- estado de sitio. 
rari pa.ra o Senado, quando o assumpto Art. 10. Nem o Poder E'l'ecutivo, nem o 

· se tiver iniciado e resolvido r~ula.rmente na Legislativo poderá subtrahir os cidadãos aos 
camara. juizes ou tribunaes constitucionaes. (Const., 

§ 7.• Os clocumentos a que se refere este art. 72, § 15.) 
artigo serão publicados officit~.lmente ~-om o § l. • ~'ão se poderào crea.r commissões de 
parecer da. comp2tente commissão da Camara, julgamento, tribunaes extraordinarios ou jui
ou do Senado, ná hypotl1ese do §3 .o zes de ex:cep~Jo, ssja a que pretexto ou deno
. § 8." Não poderão ser recusados esses do- minaçiio for. 
cumentosaosexam.esordenadospelostribunaes § 2.• Ajurisdicçã.o de tribunaes militares 
de justica. para. a verificação da culpa.bilidade não se estenderá. a cidadãos que não forem 
de individues envolvidos em processo, ou que militares . . .:-
estejam so:trrend~ constrn,oi.mento por impn· Art. li . Decretado o .esta.do de sitio, in
tações ligadas aos moti;·os da. declttraçüo do cumbe às autoridades prep<istas á. policia. e â 
estado de si~io. . . . manu~çã.o da ordem empre,o-ar as medidas c 

Art. 4.• S1 o Presidente da Repubhca.droxar repressmts autorisadas pelo§ 2' do art. SO da 
de cumprir o seu dever constitucionaJ, sob a. Constituiç,'ío·. 
fórma.. e no ~ra.zo indicados no art!go_ ante- Art .. 12. As med.ida.s autorizadas pelo§ 2• 
cedente, oonslderar-se-ba._ 4e pleno d1re1t;o não do art. 80 da Constituição teem exclusiTa.
approvado o Pstado de s1tio, que ficara logo mente por fim remover os ind.i viduos suspei-

. suspen..<o, s! a.irrda. estiv~r em _vigor. tos dos logares onde a sua activida.de se possa· 
· :Art: 5Y Em ca.ro de dissentime~to entre os exercer com perigo para as instituições, ou 

dous· ramos do Congresro, quanto a ma.nuten- prevenir pela. detenção a. fuga daquelles con-·..... . 
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tra os quaes houver base para. 'ProcesSo pela IV. Para. os cidadãos detidos em lagares 
oopa.rtici:paç:ão criminosa nos factos que moti- destinados a cdruinosos communs ou cuja in
varem a decla.~ do estado de sitio. sa.lubriuade ponha em r isco a vida dos pa-

§ I.• No caso de detenção, as autoridades cientes (art. 12, § 3•) ; 
que a ordenarem promoverão os meios ne- V. Para os cidadiios degredados a pretexto 
cessa-rios á. formação do processo judicial con- de deste1·ro (art. 12, § 4"); 
tra os delinquentes. VI. Para. os condemnados a. pena. de qual-

§2.• Na ordem de. desterro serão designados· quer nat ureza pelo Poder E:o;:ecutivo ou por 
os pontos do terr itorio na.cional onde. por sens agentes (COnst .• :tl'L 80, § 2') ; 
segumnça da. ordem publica., não seja permit- VIL Para. os esbullw.do~. por acto executivo 
tido ao desterrado ba.bítar durante o estado ou legisla.tivo, (le qualquer dos direitos con
de sitio. ficando-lhe garantida, fóra. desses stitucionaes, cuja gar ant i<t é insus}Jendivel 
pontos, a.li!Jerdade de locomoção. (art . 13, § t•); 

§ 3." No caso de deten~:<io, os detentos uão VIII. Para os cidadãos não militares sub-
:poder;to ser recolhidos a. logares de cr imes mettidos a tribunaes militares ou por elles 
oommuns ou notoriamente insalubres. condcmno.dos (art. 10, § 2'); 

§ 4.• A declaração de estado de sitio não IX. Para os cidad~os julgados por commis-
autoríza. a accumulaç:ilo de detençfío com o sões ou tribuna~s ext raordinarios (art. 10, 
desterro, nem autoriza o dt>.gredo, t'Onstran § !•); 
gendo o cida.dii.o a permanecer em certas e X. Para. os cidadãos a. quem se t·ecus:\r a 
determinadas localidades. expa.triação nos casos autor izados por esta 

§ 5.• O cidadão detido on desterrado, em vit·- lei (art. 12, § 5"); . 
tu(le d<"L dcclar-<1çi.ío <lo estado de sitio, poL' sim- XJ. Par;~ os membros do Con.:;l'esso Yiolen-
ples medida de segumn<$, sem 1àctos que tados nas suas immtmitl<ldes em contraven- · 
dee1n logar a. procc..;:;;o criminal contra elle, ç-J:o do artigo a.nterior. 
tem o direito de opt.'l.r pela. expatriaç;.i o. Art. 16. A concessiio llO halieas-co,·pus, em 

Art. 13. Alnd.n no caso de decreta(:ii.o le- taes casos, compete indistinct-'\men~ a qua.l
gislativtl. do estado de sitio, sô se considerarfl.o quer ,iuiz ou tl'ibun:~.l feder&l, com recurso 
suspensa. as garantias consti.tucionaes iu· volunta.rio, dada a deneg-ac;ilo, pa.m o Supr e
compati>cis com •~ natureza <Le;;sa. medi<l<t. mo Tribm1nl , quando o. ·este nüo tiver sido 

§ 1.• Em caso nenhum. pois, se poderii.o originariamente requer ido . 
suspender o.~ direitos declara(los na Constituí- Art. 17. Os projectos (lo Congresso sobre 
ção, art. 72, §§ 1", 9". 10. 12, 15, li, 19, estado ele sitio, sua declara~ito, appro>a.ção, 
20, 2.1, 24, 2!). 26, 2ie2S. ;;u"pensuo e effeitos, as,im como os concer-

§2.• No ca:;o de occupa.ç-Jo ou approp r·i:1.- nentes ti. amnistia dos factos ligados ao estado 
ção.d.e bens pa.rticuL.1.res por exigencia milit.'l.r de sitio, terão uma só discussão em cada uma. 
ou policin.l, dada. a inTa..•i\o inimi~ ou a in- das ca.ma.ras e serão promulg".J.dos,in<lependen
surreição, a. e1:propria.çft.O considerar-se-1m temente de sa:.cçito, pelo Preshlente do Se
feita por utilidade publica, sob a. reser~-a da nado. 
indemnisa.çito de\1ida ao expt•opriudo, nos ter- Art. 18. Revogam-se as disposições em 
mos da 1egislaç-lo em vigot'. contral'io • 

.Art. 14. Só suspender-sc-ha , sob o esta.do S:ua. das sessões. 1 de agosto <le 1892 . 
de sitio. a. immunidade firmada. na. constitui-
ção, art . 20, quando o deputado ou senador - Leovigildo Filg ueil·as . 
for encontrado armado, em luta com as Fica a tllicussão adiada pela hora. 
forças legaes, ou á. frente dos insurgentes, (O S1-. Bemardino de CampDs rfeixa r1 ca-
dirigindo-os, ou animando-os por palavras ou deira tlu. p•·eoidenci<~ . lJ '~ e t! occup<ull~ pelo Sr. 
a.ctos. Viotti (2" 'llice-pn~sidente) 

Art. 15. Subsiste. durante o estado de d b 
sitio politicoou apõs.elle, em relação MS se\lS São lidos, julgados oQjecto de eli eração e 
e1feitos, 0 remedio do habcas-c<wpu.~; enviados lis respectivas commissties os se-

I. Para os cidadilos presos ou desterrados, gnintes 
a pretexto do estado de sitio, â.ntes da sua 
decla.raçã.o, publicada nos termos do art. 7•, 
ou depois de restabelecidas as garantias 

PROJECTOS 

N. 10.'3- 1892 
(arts. ~~. 5•, 6• e 7°) ; 

n. Pa.ra os cidadãos presos ou desterrados 
em virtude do estado de sitio, quando este se 
decr.etar sem fixaçã.o de prazo ou limitação de 
ãna;(art. 8") ; 

rn. Para os cidadãos constra.ngidos simUlta
neamente a desterro e prisão (art. 12, § 4•); 

C}·ea o loqa,· c!e aud ito1· de gucrrc~ no estado de 
· . S . Paulo 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. • Fica creado o lo~r de auditor de 

guerra no estado de S. Pamo. 
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. . - I S L ,, l ~ Med?•ad.o - ilfw·sa.- .Domirtgos Art '> • Revo!m-m-se as d1spos1çoes em con· • · WJv.~> P 10 • . • • · 1, : · ·' L a - . 
. • -· "' da J{o>·ae>.- Gltccr>O.- crc.ra t•e yr . 

trario. . " l t)!lacio Tosta.-A. Umten~r;ro.-For~Gc"' g~,·-
S. R . Sa.1:t das sassões,_ 26 .de ,JUlho d~ 189'-. 1i1es . - Fieu.ry Cr.wado. - A com!Ill~sao de 1à.-

. -Glice•·ifJ. - Bast"s. c~ 2vammc!'to.-::A s C?~- zemla e de orçla.mento. · 
missOes de e:onstituu~~\0, de Iegislaçao e JUS· 

:ãe.a e de orçamento. N. 100 _ 1892 

N 104 - 1892 · "' te . -· I Aulorisa 11 youc1•1w a re-ue1· a malena 1:e1 eren 
: · . . . ao registro ci~it de casamrmtos e o/nlos, for· 

Jl rtto;·:J" o {)O'tiC!'M ~ co.>cc,lcl ~o c·~:tdo (~a j 1,1uJando MVO t·equlamcnto 
llamll!Jbtt "ll~ crdtto de 1.000.00~ tl_(L·I a 
nu_ e este ;·crm!rC!i''t$C sua;; ,le,1Jc;;a;s rw i'~1 ·:aclo l . · 1 · . · .. ., " · O Con,..,., • ., -,.··ctonalreso "e . ,1../.e O'i'!fani;l!Ç110 das SeltS $Cí'ü!ÇOS , • c~·"""'"' ' · . 

· · Art. I.•llic-1. o Poder Executivo :1?-tOl'I~,O 
· · 1 1 . u ~ r~ver :~. matel'ia referente M reg1s:ro c1vil 

cO Cong-ros.;o )lacLon~ .: ec.\l e :l. ~ _ I ;te ~o.scimentos c obitos. 1ormulanllo novo re· 
FiC<l 0 goYe<·no ela. 'Cmao autor1satlo ~ cem· gnlamento. . . . . 

mder ao estaclo d;t Par-ahylm., nos t~:rmos ~o -\I't Z." Esse re~ulamento sel'<\ su.Jctto t\ 

.ar~ _4• das disp~iç0es tra.n~it<~rías .. d~ Constt- 1 ilp~t-o~ação do cOngre~o n<1. proxima re-
'tUlcao, u m cr1~1hto de 1.~0.000:;, lJM''.l. que umfio . . _ _ 
pn;;su, o dito estado regular!sar <~~> sms ~esp_e· Art. 3.• H.evoga.m-se as dlspoSlÇ.VCS em con· 
.x:rs durante o. ptesente llCl'lOdo de orgnrusaçao tt'M'ÍO. 

(}.os seus servll~os~ . . Sala. ,1.1.s se~. 23 de junho de 189'2._- . 
Saiu tla.s sessues. 2:3 de .J<\neJro de 189:2.- .Nilo Peçr:mha.- n(,pt=.,-t,~ tJ.a Jiotta.- Enco 

Pcth·o AMeJ·icc.- l:i'í A.11tl•·".dt:.- Ca1·,a.:co. - Coelho .-F,·ança Cwvoalho. - A' ('Ommis..::ã.o de 
Epitncío Pcsso(!. ,- ,tmo;·iHI- Gr.o·cia.~Thama:; l con•titui.;-1o lc"'ÍSl~.ão e jllsti~a. 
J)d[l.lto. - A' commissão (!e Ot'<;:a.mento. 1 ' < ' o 

N. 105- 189'2 I N. 107 - 1892. 

Q;·ll(t uma Gale1·ia lfacio;1a! ele Bclla> .4.;--tes, 
:ElcM á catego>·ia rle •ll(aa~IC!Ja f.t me~a de !'cil- 1111 C<tpiWL Fcdc;·at, distincta e i Jtdependcate 

. da$ qcntcs de Saat'~lnn(( do Li-aramcnlo, tto ela actuaL escoLa do mes.no titulo 
.estado do Rio Gm,1dc do Sul 

. . ' o: congresso Nacionnlresolve : 
'() COn!!I'esso :Nacton:ü de~rem : 

1 
F ' d G ,_ · ~•ac ·

0
nal · ·· . . . Ar t. .• 1ca. crea a uma. ya..,na ~' ! 

Art. 1.• E' eleYn.tln. •~ cate.. got•m ~e alf;\nue~ I de B ellas A.rtes na ca-pital Federal, distincta .e 
:t mesa de rendo.s geraes de Sant Anna ~o Lt· independente da actu<ü escola (lo mesmo tl
·vramento, no estado uo Rio Grm1de (\O Sul. tttlo . 

Art. 2.• A _me~ d~ renda~ ge~·~es de Pelo- i Ar t. 2.• o seu fim e abt•iga.r e cqnservar as 
i<ls, no reí'et'Ido est.1.do, fie:.\ .m,blluada para l oht'M artísticas de mel'ito ).lertencentes ao 
!nz~r os. rlespachos de que t~ata, o decreto n. ; E>tado. c aquellas que este julgM· conveniente 
J003 de .~1 d~ outulll'o de 18 t9. . . 1 adquirir. 

Art .. :3. • F1~\ o ~overno. auto:'IS<~d_o a a 1m r l Art. 3. n o seu C3J.'acter ê es.->enciltlmente na· 
() Cl:ed_It? 11ecessr.no pa.rn.l;tZel' lace as despe- ! cional sendo por isso preferidas nus novas 
7,llS or1gmadas por este Mereto . ucquisiç;Jes aquellas pro<luoções de arte que 

::saJa. d:~S :sessões, 30 <le julho de 1892. - representarem brazileiros illu~tres, f~ctos 1m· 
ATcicles Lima.- C. elo ~va~ci;;umto.- Thoma:; portantes da lüstoría pa,tl'ia, ou Jl:nsagens e 
1!_lorcs . - Badarú . -Borye$ rlc 11Ied.ciros.- G. scena.s características do Bl'l1Zil. 
Cl~a'lJeo.-P,n·eim der. Costa.-India do Bra;il. Art. 4.• Exce:ptuam-se do art. 2• as obras 
- Dom.:'ngos z>ry,·to.- BcUa,·mino Ca.·neiro.- qtre forem indispeosa.veis ao ensino da Escol.a 
. .Vcl.s01t de V<tscOIIcella.~.- Dutra N!cacio,- C. Nacional (la.s Bellas Artes, ou aos estal;elecl· 
Palcrta. - A ngelo. Pinheiro.- Paci[ICO Ma.~ctl· .

1

' mentos publicos onde actualm~nte se a.cbar~. 
s·clllJJ;I..~.- G. Ra.nos; -Lopes. Tro'\?iío. - A . .Art. 5,0 E' destinado pam sede da Galena 
Lg=. - A;·istidcs JJiaia.- P . Viotti. - Fcí·reim i Nacion:-.1 o antigo edificio uo'Musêo Nal"i?na.l,; 
Pires.- Leonel Ft;i.o. - A.nto•Jiú Oly1tthn.-! appli!.!àndo·se as modificações necessar1as a. 
:Ccs. ;•io .tllMta.-1'e iga .- Jfa Hoel p,,;!lellci.o.- -sua nova. destinaçito a. somm;• concedi~ par._a 
Al>;wlda NorJUci,.,..~.. - Jo<<o LMi;. - Pmdino l fim semelhante no presupposto de alh couu· 

Ca;·los.- .!ll[rcclo Ellis. - Fen·cim ! ab~Lo.- num• o dito musêo. . 
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Art •. 6.• Si. dessa somma sobrar qtt:t.!quer 
.quantta. sem esta. appli<:a.da a beneficio da. 
a.rte brazileira e elas collecç:ões do E:>tado. 

Art. i." Pura.. a _adtninistro.ção, acquisi~:;.\o 
de tr:t ba.ll~os m'ttstl<:os e set•viços tht g·aledu. 
concorrera, esw com a somuHt anuu~l de íO con
tos de r~:;, :~jwltu.nclo-se-lhe aquelll\ que ac
tualmente se acha consagrada pa,m « acqui --i
ção de obras de arte~ na Yerb;\ da Escola 
Nacional de Bellas Artes. 

Art. 8.• Fie:J.rá a Galeria Naclon;:~,l a C..1.l"'O 
ae um director ~lu. livre escolha e nomcaç1o 
tlo gm·ern?, e so rnn.nteri• o pessoal rigor·- sn~ 
mente mdtspensa >el aos fins tla sua crca!'ÜO . 

1\~t. 9." ~er~·L ü'n~queada no publico, ÚJdos 
os 1has nte1s ou fet·mdos, das 10 horas d•< ma-
nhã as 4 da t.on·de. ·::;-. 
A~t. 10. net·ognm-se .1.~ •lisposi\"tíes em ·c ll· 

t rm•to. 
~ala das ,;e.,•ti(•s. 15 de julho !le 18!.1'2. 

·Pcdfo Ama,·íco. 

X. !08-1892 

Autor!sn o (Jn ·c('l' iW li (wulo.1· um ]JI,<liluto ]),.,_ 
1iuuico co,~'· os fi.~1:; c: a o~-~c,n i.-:a~!(To qH c.: C':t,.. 
t(~belcce 

No intuito de crN\t na Capit..1.l da União um 
Tlzet.two -YrJI"JltCti , o Cong-resso Xaeional re
solve: 

Art. !.• Fica. o governo da Repu!Jlica. anto
risnilo a. fund.'\.l' um Instit<~to l)ramatico . tendo 
per fim : , 

Pa.rograllho uni<:o. Compete a esse· conselho 
promover a rea.liS<I.{:ão das medidas indicadas 
nos ns. I l~ 5 do art. l, devendo submetter ã. 
o.pprovação uo governo o orç'<tmento das des
pezas que .iul "'~r n~cesS1t%s. 

Art. :3.•• Poclerá o go\'~r·no clespendet' a.n
nualmentc com o Instituto Dramatico e tudo 
quanto 1or indispensavel ao funcciona.mento 
elo Thea.tro Xormal até I20:000XOOO. 

Art . 4.• Serão recolhidos ao i'he."Duro Na
cional, e applic:Ldo:S em l:eneficio cb institui
ç:ão creada. pela presente lei. qtmesq uct· saldos 
resul!;.;1.ntes desse funccionamento. 

Art. _5.'1 Revogam-:;c as disposir;ües em 
contrarto. 

Sa.ll\ das ~L'JCs. :z5 de julho da 1S9-2. 
- P&I;·o .-lmc;·i,o tl<l Fi!i•wiredo.-Lui;; Ji<t
,.,,t . - Lopes Trfl>or7o.-Bcltan.~ino .u~.,ulo;~r.tt . 
- Cas.,ituw rio .Va.~ci;,r,;,to.-.Jor7o L<rpcs.-Frm
.<t::.•n ][cr .. w;·.-E;;pi;·itr; Saiii~ . -Aii<ii ·J Caval
r:ualc.-Epitw;ia Pcs~va.-Viryilio J>essaQ. , -
1/ay;m.mdo fl,mdci;·u.- :1i-;,lino .•llow·es Aff;J;I-

! $11.-Felisbello F•·ci;·c.-F. BCid(•J••i.-Lco,;i
(!!lrlo Filrpteú·t~<-Titt:?ll(t:; Dcl{tllo.-Sd An
rh·,ul.;.- Flw;·!fCu;·atlo.-flCI.slo< dn N<~'cimen
to.-Cac/ano de .1\l/;i.< IJ•·w'·'luc.-C. zw,,rJ..
A. GtJ<!Il(t!Jcw•l.-1"olclit;nrl de Ca;··oalho.
A.morim G(tl'd(t . 

X. IO!J-189:~ 

C•·ca co;ljuncU!mcnte com a escola de macM
nistas wa Clll'SO rle wwtica, no estado do 
Pet:·ú c lhe d<1 orr~w<is<~::t1o. · 

· _ 10, educar no cnlto theo1•ico e pratico d:t 
.artedramatic:1. u. todos ttquelles que sentirem Entl·e as necessidnde~ que emergem da lei 
vocação }Y<tm a carreir-a. do palco ; que na.ciona.lis.>t e r~'ttl:~ a nM·eg~tçiío de ca1Jo-

2", org-<.tnis..w uma companhia. tlteatral, qtte: t."~.gem. occup.'l. o pl'imeiro plano a de crea.r e 
J >Ossa. desempenlmr <' correct:1. interprettu;:ão l e<luca.r o pessoal que se tiver de emprega.r 
de dritmatm·gos ln~.:\Zi!eiros, ou ele ;\ncto1·es ' nesse g-enn-o (le acti\"ithule. de mocto que 
estrangeiros, q.~ando fil.ltarem a.ouelles ; ' 'enha torn;tr-sc uma realidade es.~ gmnde 

- 3". tá.zer rep1·esentar, com elemêntos tmto : p:.tsso dado em pról do desenYolç-imento do 
quanto for po:;si,,el naciono.es, composi<;õ~s! nosso commercio 1Mritimn e indu$tl'ial ; e, 
dramaticas l;r<lzileiras, nii:o e:tcluso.~ as i;oas! consiclerando que só existe na Repuhlicn. um es
traducções ou atlapt..'1.{:ões do theatro estr:l.!l· / tahelecimento de instr·ucc:flo em que se póde 
:geiro, todas as \'('Z.C.S ÍJUe fa.llecerem ao no$SO 1 dü'undir os cJnhecimea to5 technicos indis-
:paiz originaes de merito; : pensu.>eis à forma.~iio tlesses profu$íouaes;. 

4' , estabelecer premias pt.m os auctor·es i Considera.ndo que :~o E~c:ohl. ;>;"tt val, alem de 
dram_ aticos dignos de animação e :\pph1.uso; i' sua mis.<:ão mais comple:ca.-a de preparar o. 

5•. institl1ir um montepio p:1.ra os Mti:-t,ns marinheiro p~m :~ guc;.'ra - está situad~ 
·da companhia e og empre.,"ados fixos •lo muito di$Ütnte uos estados do extremo norte. 
thea.tro ; _ j' onde il. pro.fissão 1lo nautíco v:..e se dil<ttando 

6•, promover, com o concurso n. um tempo com as necessidades cl;Js cornmunic.'\.ÇÕes mais 
do governo e elo municipío, n. cre~ão de um , frequentes, que o commercio maritimo e _fl:u
thea.tr-o especial. no = _de reconllecidr. i 111- l Yi:\.1 dos mC>.lllOS est.'\dos reclama; 
·possibilidade de-se adaptar :J.O fim cles::;ja._io'l Considerando que o estado do P..trá por 
com manifesta, economia para o Est."l.dc. algum : sna posiçilo geogr:l.phica e natu1·eza P~·ta.rno
·dos edificios ,já existentes. ! graphica e aq11elle dos do norte d;\ Republic..'l. 

Art. 2.'' Dir.ig'irá o Instituto Dt-:tmatico ~.nn ' que mais precisa desses pl'oiissiouaes ; 
consel1to composto ele um director e ta mos j Considerando que, creado este curso, elle 
vogaes quo.utos o go..-et•no julgar necesoaríus. póde ftmdir-se com a e>cola tle rnachinistas. 
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ja vot.'l.da no Senado c só pendente desta. Ca
mara em 3·• di..~us..oã.o, no que resulta, uma 
economia de mais de 5:000$ a.nnua€S com a 
dispensa do pessoal encarr6!,"3.Cl.O da. u.dmi nis· 
tração, que póde ser commum ás du~ 
escolas; 

Consider::tndo, finalmente, que a. despeza 
ceom a creação dessa. escola, sendo de proveito 
real, e relativamente insignifica.nte 

O Congres;:.o Nacional decreta. : 
.Ar~. 1." E' creado conjuncta.mente com a 

escola de machinistas um ClU'llO de nautica 
no estado do Par-d.. 

Art. 2." Este cm·so como aquelle será esta.
belecido no Arsenal de i\Ia!'inlla :;o!J a direc
ção do respectivo inspectot•. 

Art. 3.•' Para o preparo scientifico e pra· 
tico do 11essoai que se destinar i nauticn.. o 
curso const<trá de tres <J.nnos, sendo Llous 
"theoricos e um pratico, par<L cuja admissão o:> 
candidatos apresentarão certidilo de approvn.· 
<,ão de portugnez, francez, geogt·aphia e <tri
thmetic..'l.. 

Tabella a que se refer e o p!'ojecto de ltri !lU6" 
crea 1w1 c~(1·so d~ 1u.mtica, annexo â escola 
de machi-lliStrr.s, no estado do Pal·á 

3 profesSores a 3:000$ ........ . 
1 ser\"ente .................. . 
Expediente. etc •.. , ..• '., •..• 

Total 

9:000$000 
i20$000 

1:000$000 -----
10:720$000 

Sala das sessões, 7 de julho de 1892.-A • 
Indio do Bra~il.-A. Jf,.,teMgro.-Ma"a Ba
cellw·.-Crmtao,-Perlro Chermont.-A's com· 
missões de marinha e:guerra. e de orçamento. 

1.\, II0-1892 

l<tmta de dil·eito~ de it~lJ10I'taçüo o material 
dest;,wrf o rl can.{llisaçiio de aqwr. potavel na 
cidade do Pomba, <!Jll Mi;tas Ge1·ae~, imzJo7'
tado llCla ;·csp~c~i·M camm·a municipal 

a) 1" anuo: O Congresso Nacional resolve: 
Cadeiea.-ApplicM:.iío da theor-ia dos logari- Art. 1.<· ·Fica isento de direitos de impor-

thmos, algeb1•a ate equação do zo grao, geo- tação o. ma.terial destinado i ca.nalisacão de 
metria tl tl'igonometria rectilinea. agua potavel na cidade do Pomba, esta.do de 

Aula-Apparelho e r.omencl<•tura dos na.- Minas Gemes. importado pela respectiva 
vios em geral. camara municipal. 

b) z• a.nno: Art. 2." Revogam-se as disposições em con-
d traria, Ca eira-Geometri::~. e trigonometria esphe· 

rica., noções de astronomia com applicaç0.o :i. S<1.la das sessões, 20 de julho de 1892.-
navegru;oão-Navegaçi'io. Dutra 1V1ca.cio. 

Aula-Manobra dos navios à vela e a vapor. Relação do material meta.llko importa.do da 
c) 3' anno: Europa pela C'l.mara. Uunicipal d(l Pomba, 
Pratica de um anuo, sendo seis mezas em e~tadode Minas Geraes, d:stinado a~ abaste-

a.lto mar, a bordo dos navios de guerra da ar- Cimento de agua potavel a mesma Cldade ~o 
mada nacional ou nos da marinha mercante ~omba, despachado sob ter>~o de responsabl
de qualquer pa.iz, :findo 0 qual presta.rào 0 jlido.de na Alfandegada Cap1tal Federal: 

. ::~e~~~;:·rotas e noções praticas de machi- Qu~nlid:.d• Especi~ Peso 

Art. 4.0 O pessoal docente se compor<.\. de 
dous profesS0res de scieucias para cada uma 
das cadeiras e um professor para as duas au
las, e perceberão os vencimenios constantes 
da tabeHa annexa a este projecto. 

Pa.ra,'Tapho uníco. O pessoal da adminístra
ção ·sera o mesmo da e8oola de machinist'ls. 

Art. 5:• Fica. o Poder Executivo autorlsado 
a. coniecCionar o respectivo regulamento de 
aooordo com as bases aqui estabelecidas. ' j 
~t. 6.0 Revogam-se as di..sf>J~iç;ões em có~

tra.r!O. 

l . 2Gü tubos de i erro fundido de 
0,10 de diametro ...... 

51)0 tubos de fer1•o fundido de 
0,05 de diametro .•..... 

77 p~.a~ accessorías : r egis· 
tros, curvas, ventosas, 
etc ............. , ..... . 

5.100 k de chumbo em barra 
para soldar .......... : 

4 fo~:&~~~-a.s:. ~~. -f~r::: { 
2 fontes ( ornamentaes) de Í 

ferro fundido... . .. .. . • · 
Sala das sessãês, 7 de julho de 1892 -A 

lndio do B,·a:il.-A. Montenegro.-Malt~ Ba:_ Total ... ·····•····· 
(;i!J,o.r .-Cantao. -Pedro C1!emtont, A' oommissão de fazenda. 

96.000k 

2.6.600 k 

4.300 k 

5.100 k 

2.600 k 

134.600 k 
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N. 111-1892 guarda. na.cioMl dos estados pelo <lecret n. 146 
de 18 de abril de 1891. . . 

Art. 7 .• Os OO.i;\lhões de infimtarta do ser
viço u.cti"\'o c tia r·eservtt se compor.ão de qua
tro companhias cada um, os regimentos de 

O Conm-esso Nacional deeret:t : cara.Uaria dr quatro esquadrli~ cu.d:; Ul!l e os 
- redmentos e b:J.talhües de <J.rttlllarM. Jgual· 

Art. 1.• A guarda no.cionaJ é instituid<J. P<~ra m~nte de quatro ba~erias cado. u~. _ 
defender a Constitui~ão, a lillerdade, indepen· Teriío 0 est:ado-malor e a orgamz•l.Ç'·LO esta
cia e integridade t.la Republic-J. ; para. manter be.lecida nos arts. 3", 4", 5'' e 6" tio decreto 
a obediencia às leis, conservar ou resta.l.Jelecer n. 1121 de 5 de dezembro de 1800. 
a. ordem e tr-anquillid.a.de publica ; e parn ~-q.- Art. 8." Compete ao governo feder:1.1 nomea.r 
xiliar o exercito na defesa. das praças, frontet· os offi.ciaes da guar da na.cional. obser,·;mdo o 
rase costas. · seguinte : 

Art. 2.• A guarda nacionai ser-.:i. organ:isad~ 1". as nomeações. desde alteres a.t6 .tnt'-jor, 
em toda a Uniã.o por comarcas e a sua. orgmu. serão feitas sob proposta dos cl.Jeles <tos 
znção ser;\, permanente. í' - d mn.ndu1tcs de Art.. 3." Na capital de cada um dos estados corpos c in orma.ç"Oes os com t 
da Urtião haverá urn comrnando superior, que brigadas e dos superiores, seguindo-se sempre 
será exercido por genet·a1 ou oflicinl superior a orctem gradual ({O accesso. . ·-
do exercito. do quadro dfcctiYO OLl nilo. a quem Exceptuam-se dest:\ l'egra. os crrurgu.~s.qu~ 

· 1 d r poderão ser eS<.'Olltiuos de entre os $tmples serd. conferido o posto tle corone • quan _o or "'Uardas que ti vcr·cm titulo legal pam o cxer-
de patente inferior, e de livre nomca~~o <lo ~icio de medicina, conlcr·ido ou a.ppro,·ado 
go~e~~~~<lo maior compor-se-ha. de: pel<rs laculdad~ tnedic;t:;\la. Uniilo ; .. 

2<•, o logat· de chel~ do e;;tado-ma.ior scra. 
I chefe do estado m11.ior, o.ffieial superior ; preenchido sob propost:L do comman,J:tnte-su· 
l secretario geral, idem ; . . _ perior- e 11odet"it. ~er· exerci<lo por offic1al supc-
4 a,judàntes de ordens, ma.1~res ou caprtiles ; rior r;;Iortmdo do e':l;et·ctto ; . 
I quartel-mestre geral, maJOr ; 3<>. os majo1•es. •\iudantes de Ol'ucn~. sect·e-
1 cirurgião de divisão, tenente-coroneL ttrios gero.e~, qual"teis-mr:stre, _commt\nda~-
Art. 4." Em roda coml\!'ro haverá uma ou tes de lJt·i~ttdas e de corpo;; ser:w nome~tdos, 

mais brigadas de inf<mtaria, ca.v<J.llaria. ou precr:dendo proposr.as dos comm;J.l~d.Jl.ntes ~U~· 
artilharia., subordinadas ao commando $Upe· riores, e os olliciaes uo estado-mato~ uaS br1· 
riol' da. capital. <>ada.s sob propostas dos respecttvos com-

Quando, porém, o numeto de guardas na- ~andantes e iniõrmaç~'io d()l; commauda.nt~s 
cionaes alistados na comarca nã.o for. suffi- superiores. 
ciente para formar brigada, o governo poderá. Art. 9.• Os t'Ommandantes-superiores pre
ma.nda.r reunil-os para esse fim á da comarca :;ta.riio, pessoalmente ou por procut'll~Ol'eli, nas 
mais proXi.mn.. mãos elo ministro da jmtiç~'· o segmme .Jura-

Art. 5. • Cada .uma das brigadas de infan- mento: Prometto, sob minha honra, >er· ~et 
taria tera tres batalhões do serviço activo e e obediente á Constituição e leis da ltepubliea 
wn da reserva; a de cavalla.ria dons regi- e cumprir exa.ctam:mte os devere~ do .POSto 
mentos do serviçO <tctivo e um de reserva e de commandante superior ili1 g:mtrdtt ll<lClOnal, 
a de ar tilharia. um regimento de artilharia ele que me e conferido; os o~ciaes do esta.Uo 
campanha e um OO.talbào de artilharia de cam- maior do commando-super10r, os c~mma.n· 
pa.:nha. do serViço activo e um ba.talhão de ar· dantes de brigado. e <le corpos. nM . mu.os _dos 
tilharia. de campanha de reserva. comma.ndante..~-superiorese osdemal3 offictaes 

P.aragrapho unico. Cada brigada será. com- nas mãos dos respectivos commandantes. 
mandada. :por um coronel e terã. o se,l7llinte Art 1 o. As p:>.tentes seriio remettidas a.os 
estado-maior: cmnmandttntes-supel'iores, os quaes, d_epOlS ~.e 

2 ajudantes de ordens, capitães ou suba.!- lançarem nellas o-Cumpra-se-as farao regt::.· 
ternos; · trar e deferir o juramento por quem com-

2 ~iste~es, idem. idem ; . ,petir. . . 
I Cll'urgtao de ~rlgada, m~JOr . . . . I Art. 11 . Os prazos pa.ra os officiaes sohcl
Art. õ. • As brJ6(l.da.s serao dtstrtbtudas tarem as patentes. prestarem juramento e se 

pelas ~!_D-arcas_ do ~tado, de a.ccordo com a f apresentarem ih.rdados e promptos para o 
Cispos1çao .terrt~r~l de cada uma., gua.rdap- serviço ser-d.o. 
d<H>e na dlstrlbui<;;ao dellas a mesma relaça.o . · . . . 
da tac_tica._ moderna, _adoptada. pelo plan~ de f De 1 mez para. os res•dentes na Ca.ptw.l Fe-
orga.mzaçao da Ca.ptb.l Federal, que ba.u:ou uet'al ; . 
com o decreto n. 1121 de 5 de dezembro de De 2 mezes para o estado úo Rto de ,Ja-
1890, e mandado observar na organização da neiro ; 

Camara V. IV' 



Cfrnara aos oep<.~aaos- lmiJ"esso em 1 B/051201 5 10:55 - Pêgina 20 ae 95 

· sessllo em i de _Agoslo de 1S92 

De ~ mcze.~ )Xt.m os estados de Goyuz, M:•tto pronundarJos; condenmados e quaesquer ou-
. :ii'OS$0 e Amazono.s: tro~ presos. 

· E de li nwr. s p:n~··· os demais est.'luO-~- Al't. J:'i. Os comm10ndautes superiores p~r-
:&~cs lH~•zo~ >'t!t·:•o eon!.atlo:< tl:~ dat-. o.h~ p:t- Cllbet~'io de gro.tifie-~:Io mensal: 

hnu·~ e llO•lr:i.n ,-~~· pnn-og:ulo~ p?lO gO\'emo O da. Cttpit.o.l Federal. 250$000. . 
. oa rmlos comtiKl.rtthntes-supzt·lOre~ quando 0> ;los estados da. Ba.hia, Pernambuco, l!•o 
·Occvl't'el'em dr·cnmst;~ucias n.ttcndn'elS a f:J..· tle J:1.neiro, Rio Gr:.uldP. do Su.l, :Maranhuo, 
Yor rlo llOmeado, não devendo em caso algum Minas Geraes e Pará, 200;;;000. 
exceder n met.acle do tem110 acima I_Il~.rcado: E os dos (lemais estadoS.: 150$000. 

Art. 12. o~ commando.nte~-superJores e~ Esta. despeza cor:ret•á por conta. <W. ver~a -
de corpos un. gunrd<t uacioml do~ es~dos ll~ Gmu·d<' ~acionai-. por onde o Governo e au. 
mitrophes como os de otth'<!. ll<lC!O~a.hdade so torisado a íàze1' o fornecimento de papel, li· 
poderão ser ttcmittiLlos dos rcspedtvos com- -vros e mais ol\jectos necesS3.rios ás secretarias 
mandos de r-onll.l!'lnidnde com o art. lO _C!_,o tios commandos superiores, art. 80 da lei ele 
decretou . 20'20 de 18 tle novembro <~e _IS:'J ;, 1850. 
iiepois de suhm<'tti<lo:.: n. conse~h~ de_dtsctplmn. At·t. lG. Os officiacs .da guarda. 11aciona!, 
em que se.ía. promda t\ suo. crunma.hdnde. que forem prom<?'hlos _de um<\ _ont:o posto 

pag;trão tt quantia. eqtuvalentc a dill'ercnç;t Art . J:J. os of!lciaes d:l- ~uarda nn.cional do sello. 
"'o7.a.rão llas mesmas honras r1ue competem Alt.\m tlisso, todos os o1liclu.es pa.gal':io, 
aos do exercito e ~Ó perdei•ão OS po::tos ; qllrt.UdO ti>el·em a patente de lJOVO dit•eito, tl. 

I•, por cll':mi,s:1o a pedido; . . qmmtia equivalontc a mn mez de soldo que 
21•, qu;mdo niio procumrem as l>;•teut·s ou competir aos officiaes de linha. lle izuaes 

não se apre-.«entwem íitrdados e promptos nos ll0$tos. . . 
prams mareados nest<~ lei; Art. li. Tanto o sello como o nervo da'el· 

:3•, qunndo se nus~ntttrem do distl'icto do to pertencem it receita geral da União e se· 
"cu corpo por m:tis de seis mezes. sem !icen~. r·ão o.pplicaclos às despezas d:. guarda na~io· 
veríflcailtt :t Jitltn. por conselho cl·~ mvestt- nu.l. 
guçfio : Art. 18. E' probibida. a concessão de bo•n·a.s 
· 4~, quando mudarem de domicilio para de postos da guar(h nacional ; e n. melhoria 
fúm do districto (lJ<tvendo espera de seis me- de relorma só llOderh ser conc:edicla aos olll· 
zes) sem baverPm solicitado guia de mtlda.n- ciaes que forem rêfot'mados por· inC:.tpucidade 
~· Jlaqu~llo veríodo de tem]JO; pln-sic<\ e com serviços activos nu>; il·onteims, 

- na.· defesa das pra~-as e nos corpos chamados a 5•, quando !orem condemna<los ponenten- qmwteis. 
ç~ pa~tldi\ em julgado lJOr crime contm :t in - Art. 10. Na pa.ss..1.gem pa.rn. a. reserva. e na 
dcpendencia, itttcg1•ülade e dignidade da na- reJbrma. dos- officiues o governo observa.I'à uni
<~i:o. contt•a.a. Constituiç:ão eí<'wmo.degoverno; ca.mente as disposiçi:'.es do decreto n. 10.264 
contr:\ omne exet•cicio cl~ dir·eitos politico~; de 13 de julho de 1889. 

' pelos. dl' COMpimç--lo, rebcllião. se<li~\o, homi· A.rt. 20. Promulgada que s~a. esta lei, o Go· 
cidio. 1itl~i<hule. mood;t !iJJsa, resistencia.. Yerno expedit'<i. immedia.m.mente as neces
timda lle lJl'esos do poder da justiça, sQ.rias ordens a.fim de proceder-se em toda a 
arrombamento de ~tdcia.s, peita. sulJOr· L'nião ao l\listamento dos gnm'llas nacionM!s, 
uo, irregularidade de .couducta. rurto, de conformidade com o decreto n. 722 de 25 
bauc:a.rota. tmudulenb. roubo. fahr ica de de outubro de lS.'lO e 1!30 de 12 de In:J.t'ÇO de 
instrnm~ntos p.u>t\ l"DU b~r. ou r-or algum ou· l$5:3, e só depois disso poder'li. reorgl'nizll.l' ,, 
tro qu: o Slljci,;e i1. pris.\o por- dous ou In:J.is guM-da. nacional, de ac~ordo. com u. J?l'esente 
annos • leL marcando o pi'azo ma.xtmo de o mezes, 

6•, qua.nrlo se acharem comprell.endidos em ptcra. remessa do pla.no de reorg-J.niza~~1o, 
-:J.lg·UJmt dits disllOsi~ões elo n.rt. 99 cl;,t lei I acompanhado da. proposta dos res1retivos 
n. 60"2 de 19 (le setembro t.le 1850. officiaes. 

Att. 14. Oo comm:\lHla.ntes :;uperiore,; de- Pm•n.gra.pho unico. Fcitrt e~a reorga.niza."'-
>em, entendendo-se previamettte c~m o Go- c:;ão, só por lei do Congresso poder.i ser a 
-verno Fedet'\\1, pt·e~t:J.r todo o a,uxilio da. forç:~, mesma alterada. 

·que lhes fo1· requi:;!tada lJClos go,-e::-nadores Art. 21. Os ofiicines nomeados em virtude 
· ou llre:>ident~s para socc:orrer algum munici· de Ol'll.'(l.nizaç:ão feit:J. de accorxlo com o decreto 
))iodo mesmo ou de di,·erso est<J.do, no caso n. 1121 de 5 de dezembro de 1890, torna
'derebell:u,•, s.."<liç,ão ou (]Ua.lquer outt~t com- do extensivo aos estado pelo de n. 146 de 
1no~.io. de incnrsãode ladt· i3es oum:tlfeir.orcs; 18 de :tbril de l89L conservarão na futura. 
] >n.rn. ~wolt.u de 1lffi log-J.r part\ out:·o as re- 1 reorganí1.ação os seus l}():,'ios c commMdos. 
me:,--s~s de dinheiros ou de f:!l.l:tesq_uer etreitos 1 Al>t. 22. Nos preenchimentos das v:~.ena.s de · 

. pertej:cent.Es ;i. naçoão, ou pa.r-.1. conduzir os ! a.lreres, tenentes e capitii.es de comiJa.nbias, 
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que se forem dando depois da reorganização, o 
Governo poder.i. autorhar o governador ou 
prBSidente do estado a preenchel-as, de ac
oordo com o estabelecido nesta lei. 

Art. 23. continuam em vigor a lei n. 602 
de 19 de setembro de 1850 e mais 1·e~pectivos 
regulamento~ que níto tenham sido expressa
mente revogados pela presente lei. 

Art. 24. Revog«m-se as disposiç:ões em con
trario. 

Sala das sessões, uejullto tle 189:?.. -Carlos 
Cam1Jos. 

SEGGNDA PARTE DA ORDE~f DO D!A 

Etltm em :3• discn55ão o p1·qj ecto n. 87 A, 
fixando :1 lle~peza do :-.Hnistcrio das H.ehtr;0e$ 
Exteriores. 

O Sr . .A.ug·usto ::.u:ontenegro 
-St•. presidente, levanto-me oppt·es:<o p2l<J. 
gra.viclttde do encat·go que me impuz üe vir 
tratai' de uma m:\ter-ia que niio pet'tence ao 
numero daqnellas que excitam a cudosidatle 
de uma assemblea. politiea bruzileira.; levanto
me conscio de que nem siquer poderei provar 
a gx-o:viclad8 ltO assumpto que mr. l>n: rouba.t· 
alguns momentos a attençli.o (le meus nobres 
collegns 

:Mas V. Ex. devo comprehencler a obri~·ação 
que contrahi J.lara com meus compatriotas do 
Pat•à ao acceitar o honrr.t<;O cargo com que me 
distinguiram e que a minha posiçilo diplo
matica me coage a vi1· dizer alguns modestos 
.conceitos "obre a politica externa do Brazil. 

Não sei si v~nho evoca1• neste recinto ques
tões proprius a suscitar a esgrima cht palavra, 
nem sei mesmo, S1·. presidente, si o espirito 
dos meus illustres colleg;\s estit assaz desem
bttmçado t1as import:mtes,mas acanhadas q_u~s
tües Jocaes. par;t abrir lar·go deb.'1.te sol;ra as 
relaç-ões intemrcciomtes ele nosso pa.iz. 

C::~usa pasmo a indiffcl'on~·a com que siio 
~ratadas todas tlS questões que dizem respeito 
<t nossa. pollttc..1. ex:terna. 

Afor•t• as (:ulminancius das noss.."1.s reh\cues 
eom os demais paizes, esta. Camara. não exêrce 
seu direito de cl'itic:J. e insp~cç:ão, deixando <1 
ilit'ecção desses negocias gr(l. vissimos ao minis
tro d<L past:.~ 1.J. ue muitas "l"ezes tl.S desconhece, 
entreganào-as aos escaninhos de uma secre
taria meticulosa, cumpridora de seus cleve1·es, 
mas cheia efn g·eral de c ,rws preconceitos. 

Em g::ral, Sr. presiden~, em todos ·os po.i
zes que se honram com o titulo ele ci"vilisados, 
a política _exte_rn~. occupa. todos os espiritos. 
todos os cH.la~aos olham com cuidado e escru
pulo para a poli tiro. externa, segui da pelo seu 
governo que, mtencioso c vigilante. ~tuda o~ 
demn.is po\os, os seus costumes, seus ho1nens 
,e cousas. 

X esses paizes a politic;l. extern:t e em regr:• 
entregue as culmina.ncias da política na
cional. 

Por que a.-;:siní procedem esses pai~.es ? Por 
que. si o er·ro nos negocio> interno~ e muitas 
vezes repm·:lYe!, si :\ inepdlt (leiX<l. poucos 
vestígios, no8 ueg·ocios internacionaes, o erro 
e um crime e :t inepcia muitas >ezes deixa 
trttç:os ditiicei~ de :J.prtg-m· ... 

0 SR, PEDRO A~IERICO di~ um aparte. 
O SR. A t:(n;:STO ~{OX'l'K\""EGRO-Q uizera., Sr . 

presidente, poder consbtat· que e~t;,, Cmnara. 
dedictwn. alg-uns dias de suas se.<siíe~ <llttlU<tes. 
~o ex;Lme de~~as ~ue::;t<1es. quizer:\ (\UC a~ a.s
seml;lt>as lcg·i~ln.til'õl.~ lmuileiras não e~que
ces~~m que o J3l'azi L niio ü o 1m ico pai1. do 
mun!lo, iJ.Uc o 13l'n.zil niio é o lmicn IJ<u·co n. 
Yiaj~r· nos mar-es, ora enc:tpeU<LdO~, ora. bo
nanç•osos da po!itica intemncio11al. 

Qtlizet'tl. qn<' as na•:Gcs estl·t~ng-ciras. (]UC os 
ministros diplom<J.ticos junto •to no,:w go
verno Yissem n;c m:trclw. das nossa.~ Lliscus
siies regra>: fixas J.l:tl":l. regular a$ rdaç(íes 
internn.cion:tes. 

Mas a verdade e que o Bt•azil niT.o pos..~ue 
política. externn., o~ c;tso~ niio ~ão decididos 
po1· ceetas regra& ger;1.cs de tumt político. bo<t 
e sü: : elles s[Lo uecldiclos ele u:na umneim con
cret<i e á metlitl:.• que se vii.o apresentamlo. 

0 Srt. PEDRO A~IEltiCO - Kiio hn. systama. 
O SR. Mo:XTE:-."Ec,n.o-Eu quizero. que assim 

não J"osse; quizera que est<1. C<Lmar:J. traçasse ao 
governo as r·egras a seg-Ltit', e é neste intuito · 
que p2di a palavra para manifestar aos nobres 
deputados o meu modo de consicler:.tr essas 
causas extern[ls do Bt't~zil e dize1· ao mesmo 
tempo que e chegado .o momento tlo Bl"azil 
escollter um<J. nom111 que o1lereç:~1. ás m<ÜS 
naç·ües. :pn.ra estabelecer ''~ regras que devem 
regul:tr <~os suas relaçG~s com ellas. 

E' conh·a. est:~ ap:ühüt quo venho protestar 
do alto clest;t tribuna: e contl"i\ este inditfcren
tismo que lavro o meupr·otesto e é par;t con
sideNt' a posi~iio do Brazil no mundo civili~ 
sado que ouso roul;tt:·tempo aC<J.mo.ril que me
lhor t."LlYez o ernpt·eg;cri:t vot;tndo algumas 
pensões, concedendo isen;;oão d~ direitos par:t 
esta ou aq1.1ella f<\hdca ou concedendo alguma 
aposentadoria. (;.\'ílv apoi,tclo~.) 

St•, presidente. existe no mumlo o q11e ~e 
chama soliclilri~dade uui,·et·sal. Loni!e estao 
OS tempos em qne <tS llllÇties viviam comple
tamente separ·<tda$. em ]lleno estado de gue.r
ra. A inc:lustl"ia que ~e de~euvolveu d.;, um 
modo espa.ntaso e o pro;:;res3o que fizeram as 
art2s, estabelecet~m o é!o entre as n~tçi"í<!s que 
a anti pathi<l. dn s t"tt\.aS não tem JlO(hdo !àzer 
desap]JD.recer, a solir![tl'iechv!~ entre os p~vos 
civilisados da America e d:~ Europn.. E qual
quer que seja o ponto sobre que enca:·emos 
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a.~ cous;1.<, vil·cmos 110 mumlo. como no syste
IDII. sohu·. 

Exí~te o sol em torno do rtual todns n.s nu
(iies estabelec:Pram o ~(\\\ l!~·ro; existem pla.ne
tas tle 1" e de ~,ordem. Nilo devemos ter ;1 
pretenç"1o de ser no mnndo um phnet;t ue 
1" ordem. A Europa é o sol em torno do qual 
gyram todos os planetas, que são as naç:ües do 
mundo. 

Que precisamos da Enropa. e facto inconte.~
tavel. Precisamos da Europa rnonetariamente; 
precisamos rla Europa ind11strialmente ; prc
cisa.mos da Europa scientiticamente ; precisa
mos da. Euro:pa financeiramente. 

0 SR. PEDM A~IERICD- E <1.1'tiStic<~lllente 
tambcm. 

O SR. MO:">TEXECJRo-Responderei em tempo 
ao nobre deputado. Por outro lado, Sr. pre
sidente, a propaganda atroz que se faz na Eu
rop;t contra nós por povos que pertencem a.o 
mesmo continente, que nos ;~batem, mas que 
elevam os seus credi tos, propaganda. que le
vava seu cynismo ao ponto de ~!locar, o Br~
zil em condições de empobree1mento· e ml
sería. t . . 

Esta causa seria ele minim;J. impor ancu1 s1 
el!a não •·iesse corrol.Jorada por outras c.'l.usas 
mais graves. . ·-

V. Ex. deve conhecer que a~ opmtoe~ mo
narchícas s;.l.o domin:1.nte~ na Europa. 

A Europa constitue ul!_la. s~ric de_ monar
chias a. que fazem excepí'<tO dous p<~p:es, um 
dos quaes ~ monarchico, apczar do, lurma, re-
publicana. pelo qual se rege. . 

O SR. Mo:-.-rEXEGIW- Tudo nos vem da Por conse"uinte, é :thcil form:\r uma tr1ste 
Europa., desde as botas que c(l.lt<amos aw reputa<;>.ão ,1"uma Repuulic:t. desde CJ.U~ e_stn. 
o clla peo que nos cobre O:$ ca 1Jellos. DB ofi'ereça bases seguras f!l1.m es~ reputaç~to. 
modo que a nossa politica, externa dBve Este espirito monarc1l!co, umdo a o~tras 
gyrar neste olliectivo. sab~r o que õ1 Europa C<tusas que apontarei o. est.."L Camara.. ainda 
pensa, o que a Europ<t exige, o que a. Europ;J. veiu corroborar o es)?irito de d?sconfhmçaq:ue 
quar do nosgo paiz, qual o systemn. de rela- existe do outro lado do AtlantlCO contra n9s. 
ções que devemos estil.bclecer com a Europ::L Entre ellas, notarei a.s nossu.s perturbaç,oes 
porque ella e a locomotivn. Cj\1e conduz atrel- l)Oliticas que o telegraph? desfi~nra e a.ug. 
lada a sí o comboio de todas as na~'ões do menta, mas que nem por ISSO deixam de ser 
mundo. uma verdade. 

o SR. ARIS'l'IDES YL\IA - Emquanto não ror A Europa. wm med_o da s~par[lção (lO Bra-
conquistnd<~ pela A.merica.. :oU; receia. que o Para, o Rw Graude do Sul. 

. Pemambn~o e Matto Grosso se desllguem da 
O ~R. 11-loxrENEGRO-,MUlto. longe e::.~":- confecleraçã.o bra.zileira e constituam ~eque

mos d~sso e nem podemo~. ter vrsos de .P,liZ na_ repulJlicas imi "lliticantes e sem 1mpor-
conqmstador. A _v_erdade e. que esta.mos_ ~o.- t~~cia "' 
m~ad?S pelo ,esp1r1to e~~r~peo; .a ~lOS~ cmh: Esta$ idéas de separação, que o espiri!o 
s~ e europea, os no~~o~ babito~ sao. curo publico nU:o acceita. (ap.1iados), m:JS que sao 
~s; tudo nos vem da Europ~, artes, llld"US- alimentadas mt Europa, não si1 pol' brazi
trias, finanç~, emfim, tudo~ ~~guiado pelas le'ros mal intencionados ( apoia-los ), como 
Jlrru;ãS europe:cs .. t.~esm_o a Unmo ;'l.merica!;la ta~bem por estrangeiros que· esper·am tirar 
luta p~r,t desembarac:m·se dessa mtl\len~la, al"'uma causa <le~te bo.nrp.1ete ele eadaveres 
sente .drfficuldade, porque o laço de ~oh::lar:(,- ('tpoiarfos), este pretendido espi1•ito de sopa
da.de. e absoluto. mç.ão .,; 0 grande argumento, a g1·a.nde base 

Como paiz agricola. que somos, todos os nossos da desconfiança europea. E a elle ac~re~ce o 
productos &i.o en,iaclos para a Europa e lit soi di.~ant militarismo p~lo qual alli d1~em 
so:lfrem as manipul<tçõ~ das artes e dtts sclen- que estamos sendo g-overnados, est~ milita
cias; todos os productos de nosso mercado en- rlsmo não como o d<J. Europ(l. orgarnstldo em 
contram na Eln'Opll. bom acolhimento. E' evi- regras solida.s e s8guras, disciplinado de 
dente pois, c de g1~mde impor'tancia sabermos uma maneira extraordinaria. de modo a fa-
o que se diz de nós na Eur·opa" zer do ~olclado umil. verdalleira machina; mas 

Sr. presidente, de certo tempo pa.ra ci, é esse militarismo que nasceu no Bra.zü um 
melhor confessar, nós não somos ben~ .julga- pouco antes do. Republica e com ella tem 
dess n&. Em·opa. perdurado, apezar dos esforços. d~ classes 

patriotícas para acabal-o, para dimin'!ll-o ou 
Os .nossos el'ros, erros exllgerados pela dis- pelos menos para que não impreSSIQ!le os 

tancia, produziram. do outro lado do Attlan· estranhos da maneira porque está. impres-
tico uma impressão desastrosa. sionando. (Apoiadus.) 

Nos comparam ate com a.s republicas Sul Vemos ainda que uma ultima caiiSa do mal 
Americanas e nos qualificam na mesma linha estar das nossas relações externas é ~ es:pe
e muitas vezes em linha inferior. culação, essa espeellla.r;.ão desastrada, InfeliZ e 

O SR. s,~~!P.>..Io FERRAz-DeYido a nossll. re· antí-patriotica, si é que :podem~s a:pplicar o 
presemação que é pessima. termo ante·patriota para qualificar homens 
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que s'"~ po.rtidarios do cosmo:poiitismo mone- wiorer;~ em Fra.nça, na Russia 61 •f o ad ·va
ta.rio e industrial no mundo, homens que não lot·em .. 
teem a. pure7.a de sentimentos das <Llmas boas e De modo que o puiz da Europa que comnosco 
sãs, homens que são bruJ.zileiros pelvaccidente devia contmternistr ; o paiz a que nos une 
de terem aqui nasddo, como seriam fran- laços de raç,o. e ele etlucaçflo, onde Yamos 
cezes, allemü:es ou a.ustriacos si a sorte t i- ·lmscar ~t nossa i11strucção lítteroria e scien
vesse atirado seus paes a essas regiõe:;:. ti fica., donde tiramos a sciench CJ.Ue nos illus-

Essa. especulação desa.~tra.da. e infeliz, que tra, é o que mais m<tl nos trota. na Europa.. 
estabeleceu o desiquilibrio nas nossas rel~.ões 156 "I• de direito e incr ível ! 
commerciaes, que fez com que a balanç-a. do ;\gor:a. terei ensejo de respondet• ao Sr. 
commercio se nos .t01·nasse desfuvoravel pela. Sarnparo Fer raz quando 1àllou da nos..~..., di
grande exportação ele numera.rio, que não é plom,wi~ .. Todo~ os e::;forços po5síveís ioram 
computada nas tarilas elas Alfa.nde)l'as, mas empregados pel<1 diplom,•cia. brazileira pat~\ 
que exi~te impl:.lcavel; cst\\ esp~culaç[o que fa1..er sa.nnr este tra.t~mento injusto e tles
provoCJ. essa expori;J.Ç<i.o de ouro que se f<\Z leal, m~ ahi não fica. o modo porque MS 
].JOt' todos os póros do JXl.Í7. , :t>?is que por toda. irata a Fr<tll(}:l.. 
a po-rte o ouro s:J.he c;;pa.\·orldo fugindo n um Existe em Fr<m{~\ um:\ circular contra :t 
cu.taclysma. imminente; esta. e~pecul:wão de emigroç.;1o :p;wa. o territorío br:\7Jleiro, cir
qne se fa.Ha em Londr~s. tle que se tltlb em culat· em que ~e diz que o Brnzil é insalubre, 
Pariz, lle que se fa!La em Berlim, esta espe- que MJUi se morre nos milhares. r.. por is.~. 
eulação a.ttrahe contra <\ nossa politica exter- se pt·ollib • o embarque Ms emig-rantes nos 
na todos os máos elementos, ejà. valeu que por-tos de Ft':\UÇll., porf!ue, dizem, s:.w desti· 
umjornalda Europa nos tratasse de um pa,iz nados ô. morte. 
de covardes. Contra esta circular fot-a.m empr~ados 

!.-Ias, Sr presidente, como eu dizia e.:."i..'l.S todos o:> argumentos d:~ eloquenth~ Lt"J.zHeira, 
rousns multiplas, que tah·ez sem pensarem os que não é pouca; mc\S <\ i~to oppor.-~e o go
uobres deputados , estabeiecel'ÜO para o Brazil verM fmncez c:om <tquelle e~pirito pratico e 
uma posição desfaYorabilissima no mundo, segur·o que o C<trMterisa. 
nã:o podem eternisar-se. Qu:ll o meio de re- NiLo nos clev·emos admirar deste espirito 
movel·as, qual o meio de lazer com que o fr.mcez, por vermos que o sentimento da 
Brazil se colloqne na nosiç:ão que compete-lhe, Fratlça de hoje é diil'erente do da França do 
no_ lagar a que tem dü•eito pelas suas rendas, pt•inci pio ~o seculo; de\·emos notar mesmo 
pela sua producç.ão, pela sua r iqueza, pelo. que, depots de ;(1, o povo france:r. e o mais 
sua nacionalidade~ pmtic.'O que existe ~obre a. terr<~.. 

Nós devemos. assim como temos um orç.~
mento, Msim como temos leis internas, ele· 
vemos ter lambem em rchw;io .i. nossa p()
litica. ext2rna regras definidas pelas quMs 
regulemos as nossas reln.ções internacionaes. 

Nunca. a tivemos; a }JOJitica imperial a este 
respeito et·o. de umu bonbomia inqualificavel. 

U~I SR • DEPUTADO-De uma relaxaç-.;io, é O 
que se deve dizer; sempre fbi. 

O SR. 1\fo;>;TE.-;EGno-Quanto ti. politica. ex
terna, temos tr2s graves questões a. discorrer: 
temos de oonsideml-a, com relaç-.J.o à Europa. 
com rel~ão aos Estados Unidos da America 
do Norte e considerai-a em relação ao Rio da 
Prat.a. . · 
Par-~ ca.da um destes pontos entendo que 

o paiz deve a.pplicar uma doutl·ina opposta. ou 
ditrerente. 

A Camara desconhece o modo porque são 
tratados -~ nossos proouctos na Europa. 

As tar iias europeas sã.o verdadeiramente 
leoninas ~ntra os productos brazileiros. 

Ull! SR. DEPUTADo-Apoiado, e ainda. faze
mos contracto favorecend()-()s. 

0 SR. MONTEi\"EGR0-0 café paga _l5ô"/ o acl 

Para fll.zer-se um ,j uizo segut·o deste tt·ata.
mento rrancez. bt\St.l dizer-se que o Br·azil 
exporta annua.lmente para a 'FL<tnt;.;t 90 mi
lhi.ies de fr;oncos ele procluctos sohre os quaes 
o Br:tzil pag-a 45 milhões de direitos e unica
mente com o productode dom unieo:s 1àctores: 
- o cale e o cactio. emqtmnto que u. Republica. 
Argentina exporta 210 milbif('S. pelos qu;tes 
:p;tga stímente 1.500.000 francos de im
postos! 

Ma.~ como eu dizia, ao nol)re depttta.do, Sr. 
&l.mpa.io Ferraz, todos os esfor~.os fora.m em
pregados pela. diplomacia. bra.zileim; in.;tou-se, 
supplicou-se, ameaçou-se <\te, mas m\da se 
conseguiu, porque os governos da Europ,t, 
hoje, só cedem à forca. 

o SR. SA~IPAio FERRAz da um ,\pa_rte. 
o S:a. MoNn:-.wn.o-E...~ imposto de cafe, 

Sr. presidente, tem a. sua hi>toria. Depois de 
íO. quando a. Fmn~ agitada por uma guerra. 
externa. e pelas com-ulsões da communa pre
cisou pedir a.o seu orçamento os recursos para. 
pagar uma divida de cinco milhares de mi
lhões de francos, teve de ta...,;a.r di Yersos pro
duetos, que ate então uão eram taxados. 
e entre elles achou-se incluído o café, nfiÓ 
só o estrangeiro, mas o.té o café das colonia~. 
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Mas lwie, quando a Fru.nç(L se deseml>a
:rn.çou desse pes<ldO enc.'Lrgo, quando em ma
teria de nna.n~'<lS a Franç-a e hoje O paiz mais 
prosrJero que o céo cobre, hoje que ella j{~ 
tem diminuido o imposto sobre a grande Ye
Iocid;ule que, era, excessivo, e tem act\b:Hlo 
com o imposto sobre o café dus colou ias; pa
rece-me cllega,do o momento de tambemabmu
dax as smts exigencias pam com as nu.ções es
trang·eie:.u;, que ~e tinham conlurmado com 
ellas, visto que a Fmnç:J. estava. em condições 
muito especiaes, preci;:ando arrancar do seu 
_proprio seio recursos ]X\ra l)aga1' os erros do 
imperio. 

Entretanto. este imposto subsi:;to tal qual 
como ibi decreta.do em !Sil. c\. unic<L rú-.i:o 
que os e.~t..J.ttistns fmncezes dito pa1·,• '' conti
muç;io <leste in,posto, i: t\ suo. lb.cilinm co· 
branr;a.. que todos os annos cresce com uma. 
continuidade a. assegura.r })3.1'3. um futuro lle 
lO o.nnos proporções Yerdaâeimmente e:xtraor
dimrias. 

l'<Ias não ]l:1VCl'á meios a. empregar pelo go
-verno brazileiro para moclero.r e:;te jmposto 
exorbitante e injusto ? A razão poz' que 
trouxe est.'t questão á C:tmara, é porque tle
sejn:va 1ormar um<' cm-rento de opiniões o. 
ftWOr de cer·ta.s idéas que ente.mto boas pa.l'8d1 
cousecuç[o deste fim. 

Niio ha.verti. meio de podermos, com os 
:poucos recursos de que dispomo~, foL'Çat' os 
:paizes estr~mgeiros a tr~l'tarem-nos com ma.is 
cordialidade, pois a coz·dialida.dô não deve 
existir sómentenos discm•sos mas tambem nos 
actos? :1\ão ho.verá. meio tle íilzer com que os 
goYernos estro.ng:etL'os nos tl'atem melhor, c 
mais cOI'(lialmente, como verdadeiros amigos 
que t!evemos ser? Qui1ndo os Esbdos 'Gnidos 
se metteram na campanlm proteccioni:>ta, que 
hoje constitue a questão vitul naquelle paiz, 
não 1oi sõmente, o sentimento de p·l·otecç:ilo i~ 
industJ.'ia nacional que lez com qne Mac
lduley apresentas~e o seu famo~o uW.Depoi~ do 
ttugmento extraordinario t1t pro.luct;.ão dos 
Estados Unidos, a Em·opo. começou a to
mar medidas tendentes a proteg-er-se contra. 
essa '\'erdRdeira superabundancitt de produ~ 
ctos america.uos, que iam invadir o5 mercados 
do c mundo, estabelecendo uma. concurrencia 
aspero. e atroz com os proJuctos europeus. 
Meclitlas .fora.m decretadas ne~te sentido; e 
lembro-me de que uma destas medidas ioi a 
prohihkão tanto na. Allem:\nha como na 
FranÇ".a, d') consumo d<> ca••ne de porco. 

Deu-se então como razão a questrt.O da lly
giene; diziam que a. trichinose fiuia mal aos 
pulmces, como se elles não estivessem ,iti. 
acostumados a comer mnita. carne de porco 
de West.phalia e da Normandia.. 1In.s os Esta
(los Unidos não de~istiram, enviarão piira 
dív,;rsas legações de Berlim e P<triz os seus: 
melhores homens politieos e a. forç-.a do bill 

Ma.ckinley e outros disposiçÜC8 conseguiram, 
depois de alguns ~.nnos de lucta terrl vel o 
levantamento dess:l. pt·ollibiçiio. 

PL·olzibiu-se nos Esk•d~s linidos a entrada. 
de li•Tos. de quadro>, de ohjectos (le arte. 
prolübiu-se tudo qu:tndo afinal a lucta. foi 
impo~sivel pa.1~1 a Em·op1t, esta cedeu e l!Qje 
os Estados Unidos cantam uma estrondosa. vi
ctoria díplomati ca. 

Não teremos:por ventma. meio de empre"'ar 
com rc:!ação a Elll'opa este mesmo systema ?
Temos e muitos. 

Os 1'rm1cezes ultimn.mente, estabelecendo a. 
protec~;<'Lo aos seus productos tiveram a enor
me sa.gacidade de tlescohrlrum mecanismo de 
tarii\•s que e engenhoso: a t:~.rifa movel que 
consiste realmente em duas t.·u·ifas. sendo 
uma mínima c outra maximt\. · 

A mínima é concedich aos paizes rtue dão 
vantagens commercia.es e a.cll1 ;m eir;ts e tl ma
xima G concedid<t aos demais p:üzes. 

(Ilu Uii1 apru·le.) 
O espirito francez é tão contrario a nós que

pe-ru. o propt·io cal'e estnbelecen só uma tn.rifu. 
-a maxima.. 

O governo brazileiro nii.o poder-i fumbem 
estabclcc~r uma tal'if!l. com o maximo e o mi
nimo ~ 

Si por exemJllO, si tratar os pro<luctos al
lemães com h~neficio de ~uma tarifàminirna, o 
commeJ'cio franccz tem de cn:pitnlar; porque 
e...~a differenÇ3. esbbelecida. ~obl'e o preço da 
:producçJo é uma diirerença ta.! que o com
merç:io francez não potlel'ii. entrar no mer
cado. 

U~IA voz-Perfeitamente. 
O SR- .I,.UGUSTO MO:>:TES!;:caw-Si quizermos 

estabelecer esta politica com os pai.zes ex.
trangeiros, estou cerco ele qUe em menos de 
tlous annos de lllckt, desde que por estaCa
mttra c pelo Senatlo se,jtt adoptado. sempre a 
mesma política. teremos melhorado noss"' 
situação internacional. 

Desde que os gúvctnos estrangcit'ús soube
rem que os nossos diplomatu.s nllo são gar"'n
tidos, que as su:~s affirmaçües e palavras não 
são g<l.rantidas, por este Congresso e pelo 
!!overno, do que no~ s~rve a diplomacia ? 
Sera sempre esteril e ínutiL 

Accre.sce pu.r:J, est." política a·cit'cumsta.ncht 
de est:.trmos em con<liçlies melhores; exporta
mos pam a Franc;a produdos de primeira 
necessiilitdé e a Fl'a.nçtt não exporta -produ-· 
ctos da mesma necessjdatle. 

Em vista desta doutrina que tenho expen
dido é que me pronuncio cootra. os tratados 
de commercio. Sou contra os tratados de 
commercio, por muitas ra.sí:ies; 1• em absolu
to. porque entendo que um paiz não póde. 
hypotlleCM' o seu futUl'O. ma.cime um paiz 
novo como o nosso, fazendo trat.'tdos por 10, 
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20, :30 annos c até tratados perpetuas, !U<tndo a Allema.nlta. }.rnei·icann, n5.o em ca.s() 
(Apoiada;), tr<ttauos, que uevem vigor<tr em- da, França talhar neste gr"ande coUosso o seu 
quanto constituirmo~ uma 11<1\'ão.. pedaço. .· 

~ U)! Sn.. DEl'<iTAno- Qmtle essetr:1.tado? O SR. BBLLAR~nxo CAn:-.:F.rRo-fsw 11ão 
O SR. MÓ~"TE?IEGRO - E' o tratado tle lS2G, pn.ssa. de uma utopi:l. cm•opü 

com a Fran~a, o qual contem clausuhs pm'- / . O SR. AUGesT~ Mo;-;J'IDlEGRO- :\1as, o facto 
petuu.s. 

1 

e q<1e fhllou-se lll"SO. 

Sou t.."'.rnbem contra o:> -tratados tle com- Portanto, acho c1tegad:l. a o~cn.sião do nosso 
mercw, sob o ponto de vista rela.tivo-qunndo. p;:~.iz cntr·a~ n~ política l'Citl. mos_tr·.,.r <t ~urol!a 
eUes são feitos entre um<1 nação íbrb c outr<1.! que constttuun. os uma. venlaLletra naetonaLJ-
l:raca. lhule politiea. qne não somo~. como d\sse um 
. • . . · .iorno.r ;ttlcrniio. um p;úZ de CO>"<H'àes. 
. O. ~R. -~m.U.l0~'nx~ C.A~~Emo- E~tou de Di~~e lla. poucn rtue a. nosst~ politic:t ero.. 
mteno ac~ordo com'· Ex. . Uil\<l politk•t sentiment:ll. 

O SR. :\!o~TE:-;E<•I~O ••• porque iltl as nn.ç\,(·s !i:il~ctimlllentu, no~ tempos modcmos. :~: 
fortes engoth~ln a.~ n:u:ocs J'ro~as ul1r.endo JlOlitk<t t,e\'e f.rt\~ ph<\~es; ou clht li) i dassica. 
ma.iot•es v:wb:;cns c dc[lois exigem o cu111p1·i· rtn:tnt!o aiiÜ!l'ÍOL' :w cnngt·c~"o tle Vienn:t. ot;. 
mento do trabtt!O com a.~ u.rma.s na m:io; <lU ~uu iimc·nta.l. como 10i <t PL•litic..t. po~ecrior ;i 
qua.ndo S:C tt•;~t;l rlc lllll tratatlO \';L.HWjO~O {I l'C\'Ulll(,'i\0 lhtllCU~l. Oll elltt é l'C'tli~r.a, como e· 
ll;).ÇÜO fl't\C:I. llllO n Clllllpl'C!ln. r. dl~,·~ SCL' <tCLU;ÜIIlCIÜC. 
· Sit'\'<1 de exemplo o modo porque a Ent-opt\ Comprdtcmlo. St·.prc~idl';ltc, que. !uct;cndo-
trata, o~ v:Lize!; Iraco::-:. se com nm paiz que fize~sc política senti-· 

A Ali·ic:J. ú o c:tmpo ondt:> se degludimn mui- laent:ll. fizc:;sc o Hmzil cot·teziil.S ; c me lem-· 
tas U(l.çües emopéus, sob r>rctexto de civlli~a- oro dtar-vos um caso de politic<~ sentiurcnt<llr 
çti.o e progres~o; <~ Bulgn.ria. é victim:\ de quando ~c rormou a. na.ciona.licluth~ IJclg-.J.. Em 
C()ffiiDO(:iJes inte.~tinas }JOrque a Enrop11 nãn 1848. quan,lo t'!Úml.V:J. <t politic;J. ~ent.iment~\L 
deix<~ o seu governo agir com fibet•d<tde: o ns n;tçi:ies se reunirn.m e ga.t•antil':l.lll à Beig·fca 
Egrpto estil sujeito a commiss<>es int~rnacio- ;u;m\ integridade em um tr"Utado que existe
llMs; Portugal íbi nctima de affl'Ont.'1. e~tran- <1.inda hoje. 
geira, e viu quasi o seu porto bombaruê;ttlo, Estas naÇ:Ues tlí::cutirnm este tt'<ctado, e a 
porque e 11m P<~iz fraco. R nssia. a Pr·ussia, a lngh1.terra, <t Franc<te :ui. us-

E' por isso q 1.1e sou p,wtiuario da theOI·in das tria l}trantil·<~.m a inte,oridRde d:1 Belgica com 
C?mpensações ftnancei!'as e ttduaneirns imme- tts suas esqu::tdl'as o es seus exercitas. Hoje~ 
dt(l.tas, não por tratados, mas l)QI' leis- nacio- porem, estú verificado que esta g,wantia nã.o 
naes revoga>·eis por lloSS3. liYre e esponí:.c'\ne<t eÀiste mais. ·de modo que ~1s n<1r,:Ges visinhas
-vonta.de, de modo que n.:; lJOssamos suspender viram-~e obr·igadtts " fot·titicm• as purtes
no dia em (1ue não nos ror conveniente man· vu!nerlWeis de seus terrítol'ios e f'l'onteil~J.s. 
tel-as. Portanto, nôs ftc<noemos atl'<~ dns tlemais-

Sei que o estado de anarchia do paiz., a des- nações? Não; nôs somos os unicos quef~1-zemos 
org-anisaç;ão do ser \'iço publico, o espiri to re- aimla esta política. 
volucionario que lavra em tcdas as cltmar.hs Para e~tabelecer-se uma politica. real e· 
sociae~. obrip:am o ;mverno e todos os que pratica. Sr. p~:esklente, é preciso ~er-se mais
se occupam de questões políticas a se dedica· commedtdo e mais .insto nas a.preci<eçües que 
rem de pre1erencia à q nestües intern<\S. E' !i.1zemos das co usas externas. 
por isso que não hesito em tlizer que as nações :Kotava-se em gerl\1. quando esta Camara e
enropéas, e mesmo as naçõe::: americanas, os jornaes tinham lle pronuncia.r-se sobl'e a~. 

·aproveitam este momento propicio, em que a e:ousu.s extel'nas, que não tinham nas expres
. atteno;:ão lla na~o não pótte estar dirigida paro sües uma certa reserva, q11e todos <\S nações 
a política intt>t>n;\cional, para conseguirem 1.1sam nestes negocias. 
ob e subrepticiamente do Brazil, trat ados, E para :prova.r esta asserção. citarei o facto· 
cujas consequencias não poclemos calcular. E de um discurso proferhlo aqui -por um nob1'e 
esta interven,.ão da Europu. no Brazil é palpa deputado, e de que tive conhecimento pel<\ 
Tel.Quem estivesse comoeu na.Enropatlul'an· l>>dCJ)endence Bel[!e seguido Lle considera
te esse período de agitamento politico no Bra- ções relativas ao modo porque os deputados 

. zil, veria QUe si tratava tlesta questão com braziteiros tratam os seus rel)re5cntantes no· 
simplicidade verdadeiramente espantos<<, le- es.terior. 
ria. certos artigos, que a íorça de espertos V. Ex. comprehende que por melhor vou-
eram ineptos. · to.deQue tenha uma legaç-lo de contest&e taes 

.. Um jornal europeo falla.v:.t are em part.ilha:r noticiil.S, não e possível contestttl·as quando 
o Brazil, e perguntava si, cogit.•ndo a Alle- ella.s constam dos annaes. 
manha. intervir nos negocies do Bmzil, for- Lembra-me ainda o fa.cto de te•· um · elos 
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jornnes mais sisudos, mais impa1•ciaes desta 
·ca.pii<•l tratado _de 1ncntir~ .officio.l um te!e· 
gramma. e"-1Jedido pelo lllirustro d~ re~a{;OOS 
exteriores pa.r-a a Europa, e que ht f~1 pu
blicado. S<>tbe V. Ex. em que Jornal fm ler a 
noticia deste iacto q Em uma gazeta ua 

Csuissa! . 
Concorre tambem, Sr. pres1dente. para a 

não existeucia de um plano de política cxte· 
rior. o curto estadio elos ministros_ no. IKJ.sta 
respectiYa. Ou os ministro~ fa.?.Ml stmpl~ re
pouso nu. pnsta. uo exterior· a. I i m tle p;t.$>a.rem 
para. outra pasta, 'u eut<ia c todo_ o minis
teria que &tltc. que v_.,_e emhoz·a. deumn~lo os 
negados Itarrulos. dt:lXi\Udo (I l't!~tmmha· 
mento ele quC$tíies. l?a.m :L" qu;te.~ J<L e::;l;L ,.!l 
instruido o mini~tt-o n. decisi.o) lll' um :;ulJSti
tuto, que muit.a.s YCZC:> niio ieem oo estudei! 
neeessarios pam rcsol ,·el-a~. 

Tenho atk notÀl(lo. Sr. pre::idente. que o;: 
tr.ltarlos s;"io de ordint\r io a....si;;nauo:; pot· mi· 
nistt-os interinos: e t!m :tbono tia minhu. as
serl"lO cito o 1\l.cto ele tet· sido a conv~n~{t.o 
lhtét~ria com :t Fr!Lno;-a. a.-;signo.!la p:olo :it._ mi
llistro At<tripe, que exercia interlnament.e a 
IJ3.St:1.. logo depois d:~. a.scenç-::lo do mini:::terio 
Lucetia, cmquanto o Sr. Justo Chermont não 
ch~a. vn. <t e::.i.<t c:1.pita.l. 

O SR. Nn.o PEÇA!\IL\ - O tratado foi nego
cht.clo pelo goYerno anterior. 

O Sn.. MO:STE:<."EGRO-~Iuita.s vezes se negocia 
um trn.tado sem intenção deassignal-o; e o Sr. 
Araripe que uii.o conhecia a questão niio podia 
garantir que o seu antecessor estivesse dis
posto ;\ a..<.Signar essa. convenção. Ainda o. :pro
posito disto quero tornar bem patente q,ue esse 
tratado foi assignado por aquelle nnnistro, 
:porque aqui .i•~ se accusouoministro bra7..ileiro 
em Pa.riz, de tel-o assign .. 'tdO, como um dos 
títulos com que se quer attra.bir l""'ra esse mi
nistro o. malver~ção :puhliett. 

Qnanto às nossas re1<1çces com a America 
do Norte, V. E.:o;:. comprellende, Sr. presidente 
que de<o abster-me de quo.esquer oon~ide-
raçües mais circumstancia.das. Não estamos no 
momento de fa:zel-as ; não quero adiantar 
meu juizo, nem quero que as minhas pala
vra.s sirvam para. justificar ma.is t.arde qual
quer consequencia. desastrosa na :politica. que 
em má. hora iniciamos com i America do 
Norte. . 

Quanto às nossas r elações com as t•epublk'3S 
-do Prata., direi que sempre fui e sempre serei 
partidario da. politica de desconfiança, de con
tinua vigilancia. (Apoiados). 

Temos interesses de primeira ordem a 
zelar no estua.rio do Rio da. Prata.; devemos 
escolher para decidir e;ta.s quastões os nossos 
melhores diplomatas, e· devemos ter sempre 
em 'Vista. que nã.o são. bons am_igos aquelles que 
ieem interesses oppostos. 

.Antes de termi.na1•, SL'. presidente, pedirei 
licença ú.. casa. que já. est.à fatigada. de me 
ouvir •• . 

VozEs - Não apoiado; V. Ex. está falla.ndo 
muito bem. · 

O Sn. AuGv"STO ~lo:xT.E!I;EGno- • .• para dizer 
alguma. co usa. p;·o ''o"'? me a ; mas antes, 
St•. presidente. de estabelecer a defeza que 
pretendo fazer do nosso corpo diplomatico, 
que ha muitos annos não encontra. nesta. casa 
umu. VO'l auto1·isula e sympathica. que o d&
!cnlln.. quero terminar u.s minhas considera
~·,ics sobre politica. externa. geral com um 
conselho:- Acho que nm paiz como o nosso, 
<:om uma cost:t lmmensa. de interesses com
mercia.es r;~ g1·andes, de int?resses eeonomicos 
de primeira Ot"(lem, ent.endo f]tltl devemos 
flt7.er todos os es1im;os, :tftm de ad<)Uir ir uma 
porlet•osa e YU.Stit mal'inba.. E não tl desca.bida. 
est\ a;;serçã.o uesta. uiscus..~:io , porque a nossa 
politiCll. int.ern:l.cional !ta de sempre ser feita 
pela. marinha.. 

Ape:>ttr <lo meu sentimento, já muitas vezes 
m;~n ifl•si:.'\tlo nesta c~;;a com relação â.s couSJS 
militat-es, acho mesmo, na situ:l.Ção grove que 
atr:wess.."l.mos tlo equilibrio onamentarío, 
que deYemos fazer $llCriftcios ].l<\ra. possn.ir 
uma. mttrinha Yu.sta e poderosa, a maior da 
America do Sul ; porque com a. ma.rinha. nós 
l1avemos de sustentar a nossa posi~"io desas
sombrada, tão neces'<tria em face dlt política 
internacional, afim. ue que a Europa, nos não 
trate <:omo ao Coogo, Zanzi.har, Madagascar 
ou qu:llquer outt'O P<úz insigriificanie. 

Precis:J.mos adquirir uma boo. marinha., 
que possa competir • om os bons navios euro
peos e que :possa. defendet• a. nossa costa contra. 
qualquer ma.nites~J.o bellica de guerra. de 
quem quer que seja. E ate proporia,si os meus 
collegas niio achassem extraorclinario, que 
invertessemos o orç-amento dando os trinta. 
mil contos ~l'õ.\ a ma.rinha. e os quinze mil 
pa.r a. o exerc1 to . 

E' com esta marinha. que h!Lvemos de 
responder aos aggra>os Q\le ao paiz fizer a. 
Americu. do Not·t.e, que não se limita á su
prema. preponderancia economica e commer
cia.l; mas que aspira. <i. he,o-emonia. da. .Ame
rica, como se o isthmo do Panamà pudesse ser 
elo assaz forte pl1.I'a. nos ligal' áquelle pa.iz. 

Entro, portnnto, Sr presidente, nesta pa.rte 
para.m.im ditlicil, porque, como disse, tenho 
de tratar pt·o elo;, •. _ m···a · 

Por que é que se cl'itica as legações do Brozm 
Diz-se que ella.s ffio iuuteis, diz..se até que 
elles sf\0 pr~udicia· s, diz-se que o seu pessoa.!. 
é composto de anti-patriotas e ignora.ntes, . 
Mas, Sr. presid~nte, a.fóra. o conceito que se ~ 
deve dar a. cada. um dos membros do corpo 
diplomatico; pos."' affir.mar a Cama,ra que, a 
excepção da llllulla modesta pessoa., eUe é 
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.composto de bra.zileiroo distinctissímos,homens dres é um elos ornamentos do corpo diploma
promdos no ser\'Í('O do paiz. t ico, e que o Bt·:17.il não pocler·.i encontrar 

Tenho visto argumentar a fu;vor da. snp- outt•o d.iplornat.'t p01ra desempenhar este c<J.r,;o. 
pressão de leg!iç"Ões, ~;~ela. ~zilo de economiO; ;· o SR. St,)IPAIO FERR,\Z dá um apa.rte . 
mas, pela. ra:zao de mut;hda.de, nunca i'l. ~ 
'Posso dizet· que as le,n-a~.Des silo utilissimas M . O ::iR. A~omr? MoxTEXEGRo-Mas, Sr.: pre: 
Brazil mais do que 08 consulados · mas, iil- stdente, ~lem dtsto, ha !lestas ttccusu.çues, s1 
felizmente, pal'ece que o vento sop;'(l. do l:ldo me permt~tem <t expressao, um pouco de ft'a
·dos consulados, 0 quer-se f<~Zer pagar tJ.S le- quezn,, porque S. ~x. <le~e comp~ehencler que 
-gaçües o crime de lealdade que se imputa a os ~n:prega<lo? drp~oma~1cos cs0-o e~ urna, 
<U"'UOS de seus memht•os lJal•J. com pessoas do llOstç-ao es:pe~w.l. Imo sao fLmcctonarlOS q_ue 
_re'gimen decallido. Repito, a.~ Iegn.çtoes s;.l.o llOIDm se de1enuer contra t<J~~<l.ii <1-~ acc_u~ 
utilíssimas. ellas s;To n. r~preseutaçito politica que s~ leva.nmm. ~rque. al~m tl<l. <h~~'l.ncta. 
do p..1.lz ; e s;.i o Jiteto da. sua exi::<tencbl., p;.tgl~ que O-> sep:wa. do RJO de ·!ancn:o. _ ;~ poslC~l-0. <!e 
pcrléii.o.mente os sacrificios que ellus possam 1rcprG:renta.ntcs_ no cxtertor <;~ot·tg-.l. :t dtt•tglr 
custar ao pa.iz. As le,"ll~:Ü3S iã.r.em conhece!' o s~ta.> conteb~ue:;;. seu;; prot.estO<; M ~u snpe
nome tlo llaiz: sio um centro de reunião }J:U'a r~or l:yera.rcl~tco, p:u·J. es.t<: vct· ~~ c conve
os nossos pa.t1·icios na Enrop:~o . s:io red:~.m:ttl· mente 0'!_1 nao~ d.:w _publtcld::cle a.s mesn:as 
·tes constantes pelos direitos ele seus conciu:\· c:onte$Í:.~('1-'C~-- . .r.n SCL r1ue esta.-; c.-ontcstaÇt•~ 
à.iios. (Aptlrte.~. } tL-em_ :>tdo lctw.s, m<~-~ nenhuma. dell<tS fot 

A C'ttnn.m não t>Õdc conh('Cer dos imOO.thos puullcaJ.la · 
·das legaç~)es porr1ue no Brazil nlio se usa o O Stt. AU' rtEDO ELr.rs dit. u rn apn.rte. 
costume qne lw. n<~- Europ:~.. e que eu dcsejtlrin. 
ver introcluziclo aqui. do que se ehamo.- li wo 
-ama.rello, li n-o azul. etc., contendo todas as 
questües que são debatida.;; no corpo diploma
iico, com tod.a.s as peças officiaes. V. E:.:. e a 
Ca.marn desconhecem que no anno passado o 
nosso ministro em Po.riz estal:teleceu uma ver
dadeira campanha com o gove1·no ft'11ncez 
].lara ser levant.'1.da a circular contra a etni· 
-g~.ão, pa.ra ser diminui!LO o imposto do caie 
e para. ser acceito o arbitramento fi(!. nossa. 
-questão da Goyana.. 

Foram trocadas seis ou sete notas, l'espon
-didas ou não ; o governo daqui enviou sun. 
-nota. ao min~~tro íra.ncez a.qui acreditado, e o 
Sr. Piza. dirigiu va.rias notas ao governo fca.n
.ccz, tendo con1erancias com os ministros d(l.S 
1lna.nças, dos estrangeiroS e elo commercio. 
Mas, pergunt.o eu, a Camnra. conhece. por
ventura, essas negocia.ções1 como e que se 
accusa. o corpo diplomatico de ínutil 1 (Tn>· 
-cam-sedi,el·sos aparces.) Eu cito um exemplo. 
.Os nobl'es deputados sabem os esforç.os empre
gados pelo 11osso ministro em França.~ Não 
&tbem. 

o ~~. __ 5._.úlPAto FE&Mz-Si v. Ex:. symbo
:lisa ·o nosso corpo diploma.tico na pessoa do 
'Sr. Piz11, retiro o que disse. 

O SR. At7GüSTo Mo~;TE'-'"EURO-Não s;mbo-
'liso , cito um exemplo que conheço. • 

O Sn. ALFR.EM ELLIS,..... Na Europa. não co
nheci um unico ministro brazileiro. porque 
não eram encontrados em casa . (!ia outros 
apartes.) 

O Sn. AUGUSTO MO:.\'TE:O."EGRo-Citei este ex
emplo :porque o conh~.o, porque servi com o 

.Sr.'Piza. e copiei muitas dessas notas. Mas sei, 
_por exemplo, que o nosso ministro em Lon-

Cat11&ra V. l Y 

O Srt. Au<:t.:~1.'o :'>!o:-;rE:-o:!:Mlw-:~>Ias o que 
se nos proptíe p~.t·a substituir as Iega~:ües na 
Europa ~ Os consula.dos ~ 

Posso garanti!· a est.~ e<.J.ma.ra. que nilo ha 
sel'viço mais ml\l Ol'ganh\ado do que dos con
sulados na. E lll'Ol)a. 

Fui consutduranteum mez e interinamente 
em Paris. que é um dos principaes consnla
dos e sei qual o serviço que neUe ~e faz, como 
em toilos os outros, e.."ceptu:.tndo os consula
dos marítimos. 

O consul em geral é um rcconhecedor de 
firmas e :posso garantir ã. C1.marn que se fos
semos fazer uma reforma. justn, os consulados 
deca.pitaes de Estados, onde o governo tenha 
lCh'ttÇÕes, deviam ser exercidos por empréga
dos de legar;.ões, sem a.ugmento ele pessoal e 
dedespeza. 

MuiTos Sns. DEPL •. TAnoo- E' uma. idea 
magnifica. 

O Sn.. AUGuSTO ?1-fo:>.'TENEGRO- Gàrauto que 
o ser-.;'i.ço poderâ ser perfeitamente feito, com 
as mesmas garantias e com muito menor dis
peudio ; porque affirmo a e.-ta. Ca.mara. que os 
trabalhos das legoç;ões são muito mais impot'· 
tantes do que os dos consulados. 

Portanto, devemos limpar do horizonte esta 
mania. ele consulados com que se nos quer 
enc11er o orçamento do exterior. 

Demos prestigio ó.s legações, <.ligama.s ao . · 
exterior que garantimos o ministro com a. 
força. moral que elles devem ter, a-.::ija esta. 
Cam.ara, do ministro do exterior o fc,rneci
mento de todos os trabalhos cUplomaticos de 
que estão cheios os archi>O> e nos qna.es 
Poderia esta. Camara beber muitas ideas que 
lhe occorressem. 

São os nossos deplomatas que ouvem o que 
si diz desta. terra, que Yeem os remedios que 

3 
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· se prop\ie ttos nossos mates, e que a.pez:ll' quando teu11a. de t ratar de negocios religiosos 
·de tudo sóft'rem co.m as convulsões, co1n os relativos ao Brazil ~ 
males do nosso pai.z, porque são brazilciros O argumento de que a. Sa.nta. se é um podc.t' 
como quaesquer de nós. sem soberania não collle. emquantfl os impu-

De-se iorçà e prestigio a essas legações, es- gnadores da leg-a.;:J.o da Sant:t Sé nlio provarem 
·t.a.beleç-~m-sc corpos consulares habilitados, que para ter corpo diplom::.tico e pt·cciso tel' 
_por concurso, nos log-ares onde não haja lega.- wbemnia. 
!,--úes, não se crie consul;J.dos a pessoas deter-
minadas levando a.dresse para e>ta ou aqueUa. No entretAnto u. sobet'U.Ilia d••Santa.se existe 
roes .. •~oa. pela lei das g-.wantias, lei que está sob a 

~alv;~guo.rda. da Europa. . 
0 SR. SE~'ERL.'O VIEIRA.- Dif{icilr;'" ra,a . 
O Sa. AuGUSTO l\Io:c>TE:-\EGRO- E esta cá.- O Pap<' é um sobernno e, si o nobre depu-

ID:J.t'a vel'ú os 1·esul.ta.dos beneficos dest;'IS me- ~~ldo~u;l~~~~:ritorio para este soberano, 
didas q11e proponho e de ouk~ de que 1U.Ilt~· 

. rei. Em l'el:.l.Ção á q ue:stã.o de legac;Ve;;. Portu.nto. :l no.5S.'\ Constituíçiio podia. ter 
-direi a.l:;lmms palavJ~tS sobre a. leg-,u;--.do da, e:."ia-belecido o, ~pam(;fio tia Igeejà. do Estado. 
Sa.n ta Se. ,·isto como sobt·e ellL <1.presentei e no ertta.nto nos julgarmos de u,lta com· e-
uma emendtt. niencia. manter com o po~er csuirituall'ela.-

ções de cordial amiz<Ltle. • 
O S11. PttBSlDE:-.TE - Obs.er\'O a.o nohre O Po.pa e o unico poder no munc.Io que póde 

deput.-ldu que est.-i. ilndn a ho1·a. co•lter as e.xa.gge~~ües do catholicismo, porq_ue 
Vozes- Queremos ou vil-o; contillue, ou- dos catholJCOs. ~ lorça coafcsstll', o Papa e o 

vimos :10 nobre deputado <:om muito praze1•. mais J";.\zoavel. 
o s:a. AuGTh>'TO i\10i\TE:-IEGRO _ Sr. prcsi- O seu G$pirito elevado e o seu genio trans-

dente, a Santa se está em uma. posição es_pc- cendental, que o qualifim. como o maior sobe· 
cialissima no mundo. Das religiíes (;: a rano elo mundo, i: o unico com que o governo 
catholica a uni<:a orgt\nisada com e~ta hycrnr· br;J.zileiro púde obter concessões po.ra que 
chia enorme, com esta influenci:t ro1•miwwel niio se exacerbem os •tnimos catltolicos deste 
nas con.sciencias, tltZendo ate com que po· paiz. 
·nticos elevados. ca.tltolicos convictos obe:le- E" pol' isto que eu defendo u. legação do 
ça.m de preferencia. ao Papa á autoridade de Va.ticano, porque entendo que nós esta.mos em 
seus pa.izes. uma quadro ... 

A sua influencia sobre seus adP.ptos é co· O é'R. BEL'L.ill)Hl\O CARNEmo- Mesmo sepa-
lossal e, para mostrM', cito um exemplo, em ro.da J. Igreja tlo Estado. 
_que a encyclíca de um homem que nii.o tem O SR. AUCH:sTo i\{oNTE.'IEGno-Si nações Pl'O
tor~ material para fazer· va)el' os seus de- testa.ntes teem representantes no Papado, por 
eretos, de um homem que rege o mundo que uma nação como u. nossa., que e indi1fe
ca.tbolico, pelo dogma. fez com que homens rente á quest-ão religiosa. nã.o póde ter o seu 
de convicções monarchicas arraigadas, monar- representa.nte ~ 
chistas de paes a 1ilhos, homens que são no- A rainha. tla Ingla.terl';), é o superior reli
bres, e tt'em interesses direcros com as fami- gioso dos anglicanos, entretanto a rainha do. 
li:ts reaes, mudassem de opiniii.o, como nós Inglaterra tem seus representantes dea.nte 
mudamos de camisa. do Papa.. A. Russia. tem representantes no 

O SR. A.P..rsrrDFS MAlA-Mas, não tez o bispo Va,ti.ca.no porque tem interesses de à.lla monta 
d.o R.io de Janeiro mudar - de opillião sobre a na Polonia. · 
nossa ba.ncleira. E nós estamos nas mesmas condiçõe3. 

No periodo que atravessamos de exacerba-
O SR. AuGusTo MONTE:NEGRO - Porta.nto, ções políticas e de odios; nós não iria.mos 

Sr. :presidente, si a autoridade da. Santa,' Se agravar 0 nosso problema com o, intervenção 
e. incontestavel, si e maior do que a autori- do elemento catholico ~ 
dade de muitos poderes tempO!'ae.•, sobre seus 
-adeptos, si constituimos um pa.iz, na sua O SR. BEZERR.IL- Os catholicos da.qui não 
quasi totalidade ca.tholica. . . são ca.tholicos. 

0 SR. .ARISTIDFS MAL\. . Nã.o a,nnia<Jo o ·SR. AUGUSTO MoNTENEGRO - Por canse-
. · · - ~ "" - · · guinte nós temos necessidade de mil.nte~ esta o SR.. :MoRAES B.uutos-A;;oiado;. e uma. legação. 
>.erdade que ninguem. :pód.e contestAr. o nobre deputado o St•. Peàro A.merico 

O SR. ATJGUSTO· MmiTEl''EGRO- . • . por que fali ou no Mexico, na Russia. e na Suissa. 
ra:zão não havemos de ter na. Santa Sé um Com a Russia. ha. um facto especial' que 
representante dosnossosinteresses,queexerça quero citar a Cama.ra. · 
uma- tal ou qual infiuenciar perante- o· Pap ', Todos sabem que por muito._tempo a Russia. 
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a·eixou de reconhecer o governo bmsileh·o ; 1 por um regulamento antíquissimo"~ que jà 
só uitimamente o reconheceu. 11iio serve, que .i~t não cot'respomle ,aos intuitos 

O governo brazileiro irú supprimir a leg-.1-. do serriço. 
ção justamente no momento em que veiu o \ Logo. depois clltra,mos no pel'iodo constitu
reconhecimento que pedi mos ? eional. e ti remos de tl•at"'ll' lle necessidades 

Pode-se tratar urn sob~erano estr~l.ngeiro 'mais urgente~, seJ:-vi~,os mrtis necessa!·ios do 
dest.'l. maneira. ? que u. relot·ma do corpo consul~r. 

Quanto a Suis..oa exist" nm compromisso de Sr. l)residente, lemlm.l·eí ainda que até 
honra do g·o\'erno Bmziieira (ie ma.ntel' a. hqje nos temos esquecido de tlcc!'~tar tl· wrba 
legaç:ito, como ·um homem de llonm o go- que deve correspondel' a cre~çilo do cargo de 
verno deve m:J.nter a sua. Ih'lavra. c!l·,•ncel!er, feik\ p~la. ultim<ê rc1'urma. E' uma 

o sa. MoR,\ES BARRos- Qual e esse com- necessidade ~tne temos de s:ttisfazcJ". 
promi~so 9 Apresen:m tambem uma emenda, para a 

· · qual peço <t bontl:tde di< Camara. E~[11Jelec~n-
9 Sn.. AUGUSTO :\IOXTE::\ru::rw -Q~IU~IlO :1. do-se que a legnção junto a S<~nta Só SCt'Í<\ de 

SUJ~~n. reconheceu a ~~:o:puullc~ Braz:lél~''\ o 1.• clas.se, devemos nos Iembmr que ti.S lcgaçC:cs 
Bm7.tl peometteu que la mat;:.e~·~·~ um_envw.llO. ue \'' cla~se tlevem ter· 1.1m secrer.orlo de 1" 

Senhores, reconlteç:o queJaÜittp;um :1 ;J.tten- das~c. 
ção <la. GanW.l':l. (w1o .:poiadus 'JI'''"Ú) mas pre- · _ . . . . 
ciso dizer t1.imlu ttlgurnas 11alavrns solll'C ,, :\b~ r:omo d17:Ja, de\·e se~ (l.Ugmen!.a.do .mlHS 
relorma que entendo de,·er se1' l'c'it..'lo no corpo 1~111 1'• seoretar1?, pot·qt:te nos tem_o.> tun~ctOr~a
diploma.tico, a.p~r~'tr tle ser contr:trio a, reli.w- rtos rro corpo d1plom ~trco, qac amcla _m<o i~
mas, por que no Brazil o abuso e de tal ordem 1:a..m aproyelt<\dos: um pelo meno;; tn~dllo nao 
que reforma-se um servi\'O pelo simples f~1; s~rn_::.,lo e>te no r.-rextco, que e. lcga-;
gosto d~ relbrmo.l-o c temos de rcLon11ul' çao que na~ comporta. um 1" s~crct .. \l'lo. E 
ama.nhil o que hoje .ii reformt\mos. ( Apoietrlo•:) est<t anornalm que deseJO regulart~:l.l'. 

Devo entrct:wto dizer de pas;;,'l.g-em mesmo O SR. ARI~'TWES l\Lu,~c- ?\;'lo p)de ter· um 
porque a cliscussão do or(<1.mcnto não com- lo!,r::tr de 1• secl'atario no :\Icxic-o. por·que tem 
porta. estas indictlções que ~ou partida.rio dl) um:> le:~:a!J'Íi.O de 2' clru<se. 
system(l. Jt•ance~-. d~ confa_&I:O ,do c~rpo con- O Sn~ AT.:Gt:s-ro Mo~rll::\EGM- E' l');.~rn. es\a. 
sula.r e. do cot•po fhplomatteo. fazenüo que o uele~el' um<• e~onomia. que o.prcsenco u. mi
s~creti\1'10 de za classe ~nesponda ao cousul nlm emenda.. 
Slmple~, que ,o s;c~etarlOQ~e l' c~a.~S2 corres- E' pr~ci~o COIUP)':lhender uem, <\ proposk• 
ponda ~o ~n,~l ,et~l (le ~,: qu~ s_e de ~?s que lez a colflmissií:o de diplomacia. A com
C?llSU~" ,era..s ~~ 1"' em Cê~il>S ?,a.~e~ a ela~- missão dtYiJiu os typos de representa<;'!i-O, mas 
S1ticaç.ao de enron ega.do~ (L ne.,octo~ ·. não cr~ou tres cbsses dos a.o-enb~ chpioma.-

Sendo as nossas relaçues no estra.ngmro em , ~ " 
grande parte de natureza commercial, V. Ex. t.cos. . 
comprchende a vantagem que traria. este sys- O SR. ARISTIDES MAIA da um (!.parte. 
tema, pelo qual se llabilit<u-iaos moços a exet·· o Sn.. AUGUSTO Mü:'>TBXEGRO- A minha 
cer com muito _mais etficacia pa.r<~o os ip.te-1 e.mend<\ traz urna. real diminui,oão de (le.speza. 
ress~ de ~u pa~z os ca1'gos elevados da d1plo- com elh• se pa.gari~ a mai:;; dous l '' secretarias 
macl~- . . . . que cm·responde tt uma despez.1. annmtl de 

Alem d1sto, cl~se.Ja·m que a Camam llabllt- 12 contos de rei;:, ma>: dos q U<\CS o orçamanto 
ta.~ o gove.~o ~ fazer um regulamento carrega com seis contos e com a ~uppre::.s5.o de 
eXJgmQ.o llabtht>~çues pc~ra o emprego em dous lO:J'l\l';s de 2" ~ecratarios, diminue.se a 
postos c,msulares. despew. de 10 contos, o que da um resultado 

Actualmcnte nomea-se um consul com t\ fimtl de q_ul.\tro contos p<tra menos na despeza. 
mesma. facilidade com que ~e nome:t um ama· . .. .:- ,. , 
nuense de secr.3ta.ria: si urn cidadão protegido ProJ:lonho a "Jpp~es,.w de um se,undo ~e-
quer ir pal'!L a Europa, da.-._<:e·lhe um consub- cret:~w _na Sa.n~ ~e .. porquanto o_uum~ro de . 
do, e :>i não existe Va[<l pede-se a um ami(i(} se~:"~mos nad,\ rnllue na. elMSlficaçao da 
que proponha a cren.ca..o· do loga.r na Cam_a~-a. leg .. ~ao · _ . . 

Ora. desde que se eXIgirem certas halnltta- A leg-J.çao <le Bei'lun e da me;;m<J. cl:J.Ss; que 
ções tecllnicas para esse emprego, diminuiria! alegação de Pariz, tem um !• secretarto, e 
muito o numero dos candidatos e o corpo con- um 2°; mas a de Pariz, onde lnt mais trabalho, 
sula.l' seria. muito melhor servido. km tres sec1-etarios. 

O Sr. Quintino Bocayuva, quando reformou Portanto, quiz demonstrar a Ca.mara que 
o corpo diploma.tico, melhorando vencimentos lla. uma. economi~ no que. J!r~po~ho e ao 
com os quaes os diplomatas não podiam real- mesmo tempo se dá uma satlsfa.çao a eorpora
mente viver, esqueceu-se de dar regulamento ção dos empregados diplomati~os que se veem 
ao corpo consular, que ainda esta se regendo I prejlldicados nas suns promoçoes, .por serem 
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m.ui.tl.ls no quadro de 2"•, secreta.rios e reo:tri
(!to o quadro de primeiros. 

São no>e primeiros seci'eta.rios e 23 segun
~os, !uwendo ainda empregados Yelhos (1 uc. o 
go,-crno provisorio >elu injustamente pre-
Jtzdic:tr. · 

Vvtt termina.r pedin(lo disculpa i Cama.rn. 
de h <\YCl' roubado tanto tempo. 

Yon:s- Nãn apoiado. , 
D SR. Auc·.uSTo i\Io:-."l'Ei\"EGRO- :X<t temp<:s

t;lde que atravessa o pa.iz, GUa.ndo todas as 
-ta. boas do l.l:Lrco do Estado parecem estalar e 
mett.ll' agu3. no na. vi o; quu.lll!O as axes ag·o
-.:-eira.ss, veruadei!'O$corvos parecem esperar o 
;ultimoarr:mco d<:~ victima. para vir tom.u· no 
lJ:mquete dos cad:n-e••es a. sua. parte, quando 
tudOP'<~.rece que Yae mt\l. •. 

Vo:r.a.;- Não estamos t:"to mal. 
o SR. At:Gt:STO Mo"-"TE::'\EGno .•. resta t\ nós 

pa.triotas umtt esperança. : nós esperamos no 
~ra.cter brazileiro, nf1.0 neste que se encontra. 
ntus cidades cosmopolit:l.s, mas nesta. grande 
massa de cidadãos brttzileiros que u·aballla. c 
que S3 esforça, que p~n..~ e que retlecte; mas 
:para. que esse tmbalho se.ja frutilero, para 
·~Ue esse trabal\10 de ao paiz as sobras de re
-Ceita. neces..~ria.s para. p(}{,.-a.r todas os seus 
~ros financeiros passados, presentes e fu
turos ; e preciso que elle gose de paz no 
interior e tenha uma :política exterior segura. 
e firme. 

Si a C;una.ra enrender tomar em consitle
-.ra~il.o as minhas palavras humildes , mas 
fructo de uma convicção sincera, ella. no fu

. turo terá. direito ao pagamento que a histo1·ia 
()fl'erece ás boas instituiç-õe~ e aos gr:mcles 
homens, moeda mais brilhante do que o ouro, 
mais scintillante do que o dia.mante- o reco
nhecimento dos posteros. (.Jfuito áem 1 lilt~ico 
i!lem! o Ql·ador e fe!icita,Zo.) 

.A discuSS:\o fica adiada pela hora. 
(O S1·. Antonio A.;credo, 1.• sec1·ctar io, occHpa 

a cadeira da presi.clcnc!a.) 

Passa-se a hora destinada ao expecliente. 
0 SR. 2" SECRET.illÍO (servindo de ! 0) pro

eede á. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

llequerimentos : 
Do-engenheiro .João Teb:eira. Soares e ou· 

trüs, propondo-se, medea.nte certOs 1il.vores, 
(!Ue rolicitam. a. construir um ramal econo
.m.ioo, pa-rtindo de Sapopemba. ou suas proxi
midades á ilha do Governador.-A.' commissão 

Carvalho Gama, pedindo !nelllOramento de re
forma.-A commissão ele mal'inbo. e guerra. 

De Luiz Juvencio da SUva Leivas, pedindo 
que se torne effectivn. ao peticionaria a con
cessão llo projecto llO ramal de fe••ro-"\'ia de 
Pelotas à cidaüe de Jaguar-J.o.-A' commi.ssã.o 
de obras publicas. · · 

De :Maria Jose Bacellnr do Amorim e outra. 
pedindo uma pamiio.-A' commis~ de fa
zeml::t.. 

De Melchert & Comp,. p2dindo a prorop;ação 
do prazo que Ille foi concedido pat'<l. explorar 
o fttl.n·ico de papel, ut~. villa. do Salto, e resti
tuiçiio do direitO que tem png·o pela impor
tação!.le trapos e bleaclting-powt.ler . -A' coJn
mis>ão de fazenda .. 

Do negociante matriculado .João Bruno pro
pondo-5e. medeante certos faYQres, que solici· 
ta, a crear nesta e mt praça tle S!mtos Bol
sa~ de caf.J.-A' commis&io de fazenda. 

De Canuto da. cunha. Bittencourt, pedindo 
a.ntorisa~.ão para introduzir 10.000 familias ele 
immigrantes.-A' commissão de obras publi
cas e colonis.'lç~i.o . 

Fica sobre <t mesa, !ttê ulterior tleliberaçi\o, 
o seguinte 

!'ROJE<:TO 

O Congresso Naciona.l: 
Considerando que os votos do Cong-resso 

Constituinte, em sessão de 24 de janeiro de 
1891. ainda não foram attendidos em todos os 
seus e1feitos ; 

Considerando que o decreto de 24 de .janeiro 
de 1891 , emanado elo Governo Provisorio, in
terpretando esses votos, ainda estil. sem ex
ecução em ~eu art. 1" ; 

Decreta: 
Fica o Poder Executh'o autorisa.do a. man

dar abrir concurso publico, no pa.iz ou DO es
trangeiro, p1ra. o projecto da estatua de Ben
jamin Constant e a desP,ender, para esse fun, 
a tê a som:ma. de 30: 000~000. 

Esse monumento serà levantado no centro 
do quadrilatero, onde teve loga.r a. procl.a.ma
ç:ã~ da Republica, represe11tando o cidadão 
Be»jamin Constant naquelle momento deci
sivo . 

O .iury que houver de decidir sobre a esco-
lha do projecto do monumento, será composto 
de um represen~nte de cada uma. das casas 
do Congres..;;o Nacional, de um membro da Es
cola Nacional de Belhl.S Artes, escolhido pelo 
governo da União, de um artista brazilei.ro, 
pintor ou esculptor, alheio iJ. essa. escola, íu
dicado pela mesa da Camara e de um adepto 
reconhecido da doutrina a que se filiava Bende obras publicas. 

.Do tenente reformado A velino Severo de . jamin Constant . 
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Revogam-se as disposiç,iíes em contrario. 
Sala das sessões, 24 rle julho de 1892.- U;·

bano Marconrle~.-Demetrio Ribei·J•o.- A!lt(tycle 
lw1iOl".-Mat1a BaceU<C1".-.'ilmi1!0 Alva;·e.~ Af· 
fonso.-.-1ntonio Ol!Jr.tko.- Cc.~al"io Motta lH
nio;·.- Amtilml F'\lC<<o.-G'!.rcil!, I; i;·es.-A1-
j;•eclo EUis.-Erico Coelho.- ,1._ Stocl:!ar.
Pauta Ai'{JOlio.-il. Gw:m~tbm·a.-Be;eJ·;·il.
Sampaio l'í~;·m•.-~1. "l::c;·eao. 

O SL·. J oiio Vieir;,1,-Sr. presidente, 
o;; pt•oí~;sores tlo cur:-.'0 a.nncxo da l<tculdnue 
lle direiTA> do Recile, des,-onhecemlo que 
sou o menos competente !la. b<>ncalht pcrn;\m
buca.na., '[)a.l'<t a.ttentlerem o6mente a Qne son 
o seu collega. mais antigo e que tenho exer· 
CidO )JOl' Ye-t.es ;). uirectoria tlaquel!;l. lltCtÜ· 
dade, fizera.m-me põrt<'l.llor llo umil. represen· 
taç,;io :1.0 Congresso, :::olicit:tndo a conserraç·ito 
do me~mo cur-so; 1',mda.ntlo-se quer nu.Consti
tuiçli.o Federal. quer na relorm:~. Benjamim 
Constnnt, par:~, mostrar que o curao .:tnnexo 
t.l:J. f;~cnltiade deYe ser llW.nt i<lo; C que qU<tllÜO 
mesmo ncu.~em o Gymna.sio e cur:;o a nnexo. 
os dous estabelecimento~ não ser·iam demai~ 
pam a população q\te tem o Recite e o estado de 
Pel•nambuco. E em todo cnso, quando se tra
tns.oe de thzet' alter<J.çf\o em rçgulamc11to f~· 
dera! a. respeito <lo curso il.nnexo, se de,·eria. 
operar a conver:Sii.o elo mtXlo que a reforma. 
Benjt1.ruirn Constant pt>eviu. 

A Ca!ll;~r<l- j,~ se pNnunciou sob1·e este 
· assumpto. 

Entr-eianto, como o voto da Camara não f,)i 
definitivo, uma vez que se votou apen!l.'> o 
orçamento em 2" <liscussã.o, está sujeito a. 
umn. :9 por ~ rectueit•o a V. E::s:: . que 
SQ digne manclar publicat· no Di4rio Ojfic!af. a 
r epre .. -'lentru;iio de que soa pod.adot•. 

Vem á mesa., e lida e enviatl.a <.'!. ''Omm~ão 
<le orçamento a seguinte 

Illustres Cidadãos Membros do Con!l'l'esso 
Nacional. -Os abaixo assignados, lentes C<Hhe· 
d.r<\ticos do Curso Annexo á F;tcul<ln<le de Di· 

· reito do Recii~, veem t·epre~enta.r perante Yós 
contra. <J. disposição conticht no projecto de 
orçll.mento parn o anno financeiro fuiUl'o, 
disposiç,ão CJ. ue propõe :t suppl'essiio dos C nrsos 
Annexos às Faculdades. 

Razões de ordens cliversa.s actuam no espi
rito dos peticionarios para dit'i!l'ii·-vos esto. l'e-
:preseni:.:1.ção. -

Em :primeiro logar comprellende-se que o 
movel t.letermína.nte da. medid<t proposta. seja 
um~ economia no orç--amento da União ; mo.s 
.as economias em ma.teria de instrucç.ão pu
blica constituem perfeito <mtagonismo c-oro o 
espírito da.s instituições <l.Ctuaes. 

Esse illustre <.-ongresso, que tem pautado os. 
~~us actos. pela~ lx:ns normas r epubtican::tS. 
nao podel'i.l-. pol' certo. Q.Cceitar como compati
Yci~ com o sen proceder ani:eriOl' medidas: 
n.ttinentes á supp,·essüo de estu.belecimentos-. 
(le in~truc.;•iio. 

A Con8tituiç~.o Fcllcl'iJ.l ;:~u·ante em ~cu ar·
tigü 35 §§ 2" <L 3' :L aninúwiio e uescll\'olvi
ment•) da in~truc-~ão secnndario. e superior
no:;. est.'\(lo;; da. t:uiiio. c <~tú '' ~rc;:u,:ã<.• rle es
t;~lJei<.'Cimentos ·~e ta~ ot'tl.cm. ~em llOr.!i:t ser
outro o procednncnto u•) leg1:>1iulw C1)ll~ti
tnintc. pois. n.l~m ela;; Y;tnt.'l.gens moraes e ci
viliS..'l.(lOI'M que atlreem d•t uniformidade ú<> 
ensino secnnd:wio c ~uperior. as es<.-ot.u: t~le
raes s;i.o d.: ::tlto pt·oveito politico p;l.fa o ;tpok• 
e ~"-l~J.ntia. tia centl<tlis;.•<;iio nece:;s;n·ia il. vld..'l.. 
(.[(1. n.evublic::t Peder-ati V;l.. 

Es.c;;t.-; r;w· e.~, por~m. não p•·oceueria m sv 
J>Ol' ~i <.".l:::O o~ cursos ;umexo3 não Jll'eenc::he;;
scm. o~ ftn~ p:rr·.\ que íi)l·a.m crcatlos. e u [i.o. 
om~rec~;;em. como re;tlmente oilt!rec::em o d;:~o 
Facnltlade tlv ltecill!, elementos de pro~r<..-sso 
J.XW:.\ :.\s lettt,\;; e scienci:.1.s. 

Com ell~!t.o chn·ante cerc~ de trinta a.nnos 
de exi~tencia que teve este cur~o untes da. 
ltllnino;;a r(;j!orm:.t do pr:cnte<ldo Benjamim 
Con~tJ,nt e ::J.Uando apenas prepar<.W<1 ~:l.ndi
tbuos ú matl'icuh1. nas Faculdades de Dit·eito, 
nunc;J. se ~uscitou ;J. idéa 'le. t:.1.l extinct;ão. · 

Naqnell<:~ reforma, entretanto, como se vi?• 
tie t odo o titulo 3°do decreto n. 1232 F, ue 
:t tle ,janeiro de 1 S91. foi o ensino metho<iisatlo
:re~·nmlo os molcles dos institutos mais adian-
uaos. · 

Da>ido, certamente. a CSS.'\ systhem:ü.isaçiío, 
a t'requencin. cre;;;~eu ru:lmir;welmente, atten
gindo '\ ma.is do dobro daquell:t que teve 
mesmo n~ melhores tempos do antigo tUI':Y.l
anoe:'i:o. 

Relevae, Ílluskes citllldft.Os, que os peeticío
ntl.l'iOS <l.pontem o seguinte fàeto - a!ltes da, 
meucionada reforma a pro\inci:J., hoje t:St:;.tllo~ 
mantinha. como Ri nela. mt\ntcm. em cm>;;o <le 
<le mnter·iits secumlarias, cujoS exame~ J1ão· 
eram TaUdos pu,ra a m<ttr icula nas ütculdadr.;:. 
superiores. Hoje os exumes desse est:l.heleci
ment.o süo Yalidos JXt>-1. a.quelle fim ; mas 
apezar disso, a frequencía adun.l do Curso 
Fedem!, longe lle diminnit•, · augmcntou em. 
proporçüo de mais de cento ~or cento. 

Dal! i 5e vê cg1e a sup1H'essão do Cm·so Au
uexo t1·azia como consequencia. abril• uma.. 
corrente pam o estabelecimento esta.tloaL com. 
gl"-,.e pre.juiz() da instrucç;.'io. Yist.o como <> 
;1·~\nde numero de alumnos difficult..wia ~
t-ransmissão do ensino . 

E' uma preocupaç-:io sem fundamento en
tender que o estado de Pema.mlmco, que tem 
cerca de 1. 500.000 habitu.ntes e cuj:J. capital 
tem t:lh·az 18000. possa. ser sullicientementê 
serviclo apenas com um estabelecimento de 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 10:55 . Página 44 de 95 

22 Sessão em 1· ele Agosto de 1892 

instrucç.iio ~imu!;:w ao ele est<ldos muito menos 
populosos· 

Jú. o illustrado mestre Dr. Benjamim Con· 
st:'\nt havia reconhecido a nece.•sidade não ele 
supprimir esses cursos. mas de erigil-os em 
est.."lbeleclmentos moldudos pelo Gymnasio Nil.· 
cio na!. 

Os abaixo us;ignados niio so abai:nwa.m a 
cUrigir esta represent.'\ç5.o ao illustre corpo 
legislativo, movidos 11or mero interesse pes
soal. 

O seu direito est:i pa1·l"eitamente gamutido 
pelo art. 468 <lo citu.do decreto n. 1 2.'t2 F 
de 2 de janeiro de JSV J, Ctlj<\ integr·a e t\ 
seguinte «Os lentes e empregauos dos cursos 
a.nnexos :::er-Jo trnmi~ridos. com os respecti· 
vos 1'encimento.> pa.ra iguaes cargos llos 
~muasi('IS qué se organisarem de ronfol'
mlelade com o art 442». 

O sentimé'nto que move e.sta represent:H;:Üo 
é a per;;;pecti ,-a dtt situaç-4o que es~t-a h a mais 
de trescntos jovens l~m erx:aminbados nos 
seus estu<los, obedeeendo a. methodos deter
minados, tem! o frequen~"lrlo at& agora o cm":>o, 
na. .e.siJera nça ú.o premio de ~us esibrcos e 
o'br~ados de snbito, ou " s~r leccionaclos se
gun(lo JnethOllOS ui1Te!·entes, OU il. ficar par::t
lysados durante tempo impossível lle pre\·er. 

Por ess<t uni('a consideraçlo, os abaixo assi
gna.dos pedem licença par.1 otservar que a 
meuida. Ol'Ç<'mentat•ia não póde ser posta em 
execu<,;,U,O tmtes do. installaçito de g-ymnasios 
nacionaes nos e~tmlos, em :mbstitniç;.io aos 
cu1-so;; a.nnexos. · 

abaixo assignados acreditam que es..«a íllustre 
a.ssembléa. não se opporá ao progresso intelle
ct\lal do paiz, confiam e esperam q1.1e a me· 
c.lidà proposta pela mustrada. commissiio de 
or(;amento 11ão se convertel'"i éUl realidade, 
stüvo dando-se a substituiçii.o consecutiv-a dos 
~tetuaes cursos •~nnexos por gymnasios na
cionaes, e sendo respeitados o~ direitos dos 
petlcion"'rios, tudo conforme a disposição dos 
cit.\tlos arts. 444 e 468 do decreto n. 1~ F 
de 2 de .jo.neíro de 1891. 

R!!cife, 23 dejulho de 1892.-Dr . Ar.toriio 
Joarp1ilil cle B•.1rros Soú-r'nlr.c .-JtJiõo de Oli
veim. -Josd Gon(:alce;; .'!laia. - José JJawJeira 
rlc MeUo .- DI'. lu•7fl BtJ.~IO$ ele JieUo Gomes. 
- O.u·t-·s ce,, Cott"- Fe•·nin• Po1·t~ G.wrciro. 
.'J:(!noe~ ]i"', s,~ .-! n/Uilt~. -Dr. F/.•1V il1 Brcd.e
l'Oric Pe.-.~o" de "Jiello -Jn.~:I Fe,· .·eh·a da 
Oru. Viei1·a . 

Viio o. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 100-1892 

Rcrlcr.cv<<o do s~tbstitt!th'o ~•,f!i!recirlo c qpprc
varl,> ;w. 2• r.!iscww<o do p;·r.jecto a . 46 A àe 
1891 , I)UC r.wh•ri~·c; ,, Podo1· E x ccttlivl> a 
;nm·fnr pt·rCfdc•· a rr.vi>,7o qe1·al dtH pro
>17oçaP.' •·Miis~>da.< no exercito desd1~ 15 rle 
no·vemln·o de 1889 at~ :u de feverei,·o rie 
1891, .;cgmt•"lo a.~ 1·cgra.< que es:a/JclEee 

O citado decreto fol approvado pelo Con- O Cougl'esso Nacional decreta: 
gresso Constituinte e o provimento <ta..;; rodei· 
ras el'e;u.las pelo d!to decreto igualmente foi Art. 1. • Fica o Poder ~ecutivo a.utorisado 
~nccionado pela. constiiukão, quando consi- a. mand<\1' proceder. com urgencia., a. revisão 
derou como leis c((l. R.euublica todos os actos get>al elas promoçõ:~s l"e<'tüsadas no exel'cito 
do governo provisorlo. • desde 15 de no>embro de 1889 até 24 de feve-

Ora. o :u·t. 444 do citado decreto diz: reiro de 1891, com o fim de rüpa.rar as pre
-« E:nq nanto não se crearem <s e:>~:\beleci- teri~,j)es delk\s resultantes, observadas as se
mMtos a que se refere o artigo a.ntecedente guintes regras: 
(!J!/1lt~t:•$ío.~ nac:onae.·). serão mantidos os cur- a) :IS promOÇ{J€s com as clausulas- ser!Jiços 
sos annexos, mas reorganisMlos soh as se- l·cle~antes-serãodistrib\lidas, nos llOSÚJS su
guinte~ b~ses: {Segue-se a enumeração das ~riores, pelos princípios de anti{foídade e me
séries de :iiscíplinas de que se compoem os ,·ccimcr.to, e nos posr.os de alferes ou '2f> te
cursos annex:os. neote a. capitão pelo de antigtti.f{(de e estudos, 

Logo, uma si!nrJles disposição de lei orça- gpardadas as proporçües que entre esses prin
menta.ria não · (! natuml qtH~ derogue leis cipios estabelecem a lei n.585 de 6 ele setembro 
a.camdas e. sancciona(las pelo codig-o !'nnda- de 1850,0 reg·utamento approva.do pelo decreto 
.mental da União. n. 7i2 de 31 de março de 1851 e alei n. 1042 

Nem se argumente que a segunda plwfe do de 14 ele setembro de 1859; 
·artigo ultimamente citado não tenha cuidado- /1) os officiaes promovidos com pret.eri~.ão 
:samente sido cumprida.; porque os program- de seus camaradas e ~ estes avantajados em 
mas de ens:no dos cur>os <\nnexos, a.liás :tp- llOStos não poderão ter no\'O acc~-so emqua11to 
provados pe! .• con..;elho de instrucção, teem os preiel'idos não for~m elevados aos :postos 
sido fielmente executaüas segundo a lettra do que os primeiros actua.lmente occupam, desde 
art . 445 e seguintes . quando os mesmos preteridos retomarem a 

Deixando de parte muitas outras conside- devida precedencia; . 
• rações, entre as quaes as que se referem a c) os officia.es ].ll'e>judícados, que se a.cba.rem 

razões de ordem economica., e visto como os ! em postos iguaes aos occupados :por aquel.les 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 10:55+ Página46 de 95 

Sessão em 1 de Agô::to de i892 23 

que ?S pretez'irom, contar-lo as antiguidades 1 cer a necessidade de Tigorar a disposit;.ão do 
prectsas par:1retomarem os lagares querela- art. 6'• da lei n. 30 A de 30 de janeiro de 
tivamente a este~ lhes caLem, e os que se 1892. , 
acharem em postos infeeiores serão promo· Attendendo, porém, a conveniencia de pre
'idos nas vagas que tbrem <;ccorrendo, sendo encher-se quanto antes as Yagas que actua.t
suas promoçi!es cla.ssificadas nos prineipios mente existem no corpo de est.."l.do maior de 
reguladores correspondentes á qualidade e I" chsse, <:t commissito e de parecer que aos 
numero dessas vagu.s, ouservaua a ordem de officiaes que, scientiftcamente, se acharem em 
collocação que legitimamente lhes competít· condições ue ser transferidos p;trn. a.quelle 
:para. a promoção ; eorpo, seja dispensado o anno de serviço na. 

d! a observa.ncia tlo requisito de interstício fileira. exigido pela lei acima cito.du. 
sera consideracla. primordial, ainda nos casos Nesta confol'midade, a.prescntn. o seguinte 
<le merecimCl1tO ou serviços relevantes. si nas pro.jecto: 
~latas das promoç:ücs existiam nos quadros O Congresso ?\itcional resolve: 
respectiYo~ of!iciaes que tal condição &l~i~fi- ·Artig-o unicc-P<tra preenchimento llas m
zessem,, nao 1mpo~·t::mdo que e~se requmto gns que actuatmente existem no cor))O de 
tenha s1do yreenclmlo no proprw cm·po ou ,.stado maior de 1 a clnsse, fica dispen:::ado uos 
a.rma. ou for<e delles, ,de acco~'do com os. t~r- offidaes scientificamentc habilitaclos até esta 
mos do ~rt. 9' da Ie1 u. 3169 de 14 de .1ulLLO clam. 0 anno de ~ervir:o de fileien. exigido pelo 
de 1883, _ _ ar·t. G" ch lei n. 39 A de:30 (\ej:meiro do cor-

e) a.s reparaçues. ora decr~~tdns nao com-, rente anno: rcvo!!:am-sc as disposiçües em 
:prel~endcm os ?,flicw.cs que .)<t se aclmrem tle· contrnl'io. · -
:tlnitivamente Iora dos quadros e1TecttYos· ou . _ 
elevados aos ,POstos de generaes. Saln; das e_ommtssues, 1 de agosto de 1892.-

Al't. 2." A re...-isií.o será feHa com a m<txima JI. h (/{atlt.<o, relator- Ptmlo A;·:;oto - n, 
brevülade pelo ConsellJO supremo :\-Iilit.·w ou S. Jlarco;;- Pi1·a.~ FrJI·-,·cil·a. 
por seu succedn.neo constitucional, ao qual o 
governo fedem! cnviar•.i todos os documentos Erúe><da destacada M 2• disct~slio rlo 1wojecto 
e esclarecimentos neces;,arios. de (r.mç<l" de {u1·ças cl~ ten-a pa1·a o cxet-

Art. 3.• o trabalho de revisão serà pu- cicio de 189.'3 
blicado, logo que for concluído, conjuncta-. . . . 
mente com a relaç:ão nominal dos olficiaes Aos officraes de corpos arreg·unentudo~, que 
comprehendidos nos numeras b e c do nrt. , houverem de ~er transreridos para corpos 
na qual serão mencionadas <CS ela tas de.;: acces- especiaes, fica dispensado o tempo de pra tiro. 
sos que teve cada 11m deste>l. exigido pelo art. 6" da lei n. 39 A de :30 de 

Art. 4." o governo. :'lttentlerá as rechma- janeiro do corrente anno. 
ções comprovadas que 1brem apresentadas s R -Sala das sessões 2.'5 de junho de 
até seis mezes dCl)Ois de&:a publicação e cuja 189Z,_: Laum illullc1'. ' 
procedencia fôt reconl!ecida l)Or aquelle tri- 0 3 p d · 1 • 
bunal. . a. RESIDENTE. es1gna p.•ra am;J.lll;\ a 

Art. 5. • Re•·ogam-se n.s disposiç.ões em con- segmnte ordem do d1a : . 
trario. i" parte (ate ús 3 horas) - z• ctiscuss[o do 

Salt\ das commissües, 20 de julho de 1802.- projecto n. 7 B, de 1892. creando uma r.lfa.n· 
1lf. VallarU<o.-Bm·ao de s. ~lial·cos.- Pauto degn em S. Paulo e outra em .Juiz de Fõra,; 
ilrgoUo.-Pires Fer,·eira. Continuação da 2" dii::cuss[o do projeeto 

n. 66 A, de 1892 (do Senado), reg-ulando as 

N. !Ol-1892 

Dispe,tso. o t.mtlO de so,·viço '1a fileira, exig·ido 
pelo ort. 6 da lei n. 39 .A de 30 ele ,imwiro 
de i892, aos o{fic iaes fll~e scientijicmner.te se 
acharem habilitados a pree•tcher as uago.s 
actuaes do corvo de estado maior de 1• 
classe ~ 

providencias o. adaptar ao ~er deda,rado o 
estmlo de sitio ; 

3" discus..<ão do projecto n. iZ A, de !892, 
fi."(o.ndo o. força naval para o anno de 1893 ; 

2" discu:;são do projecto JL ii, de 1892. u.u
tOl'is:mdo o governo a converter os juro:; de 
4 ' /0 , ouro, das apoliccs da diYida public:J. ~n
terna nos de 5 "/o, papeL e fazer as operaçues 
de credito precisas para. : embolsn.r os possui
dores de apolices que não a.cceitarcm a can-

A commissão de marinha e guena, toman- versão; consolidar ê1. divida, tluctuante e 
do em consideração a emenda apresenta.da supprir qualquer deticiencio. de renda do 
pelo Sr. depu:tado Lauro Muller e que foi de~- , exercício co~rente. . _ 
tacada do proJecto de lei das forças ele terra, : 2~ parte (as 3 horas ou antes)-Contmuaça.o 
aíim de constituir projecto especial, opina 1 da. 3• discussão do projecto n. 87 A, fixando a. 
que não seja ella approvada, >isto reconhe- despcza. elo Ministerio das Rcl::Lções Exteriores; 
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3• discussüo do projecto n. SG B. fixando a as :pessoas llabilitatlas para os actos l11. Yicla· 
despez.'l. do ?IIiniste;·io da.Tusti~·J. e Negocias In- civil; 
teriores para o exercício de 1893 ; 3• diseussão doprojecto n. 4 A do (Semv1o): 

2• dL-;:cussão do projecto n. :38 A. deste anno de 1892. dundo direito aos secremrios da; 
autorisando o governo o despender a quu,ntia Corte de Appellaçflo e do Tribunal Civil e 
de 250:0fJO~. com a acqllis:ç:lo de um :predio Crímino.l da Capital Federal a perceber custas, 
onde i'unccione o Trilmnal do .Tl1r\· uesta ca- quando tr-abalharem como e'cri..,..ães; 
pita!; . 1" cli~cussão do pl'Qjec:to n. 17 deste a.nno 

2" discus~ão do projcdo n. !JG A (<lo Sen;ido) isentando de direitos de importaç:ão os m<tte
autol"i:s(l.ndo o governo a contractal' com q_uem riaes e ma.chinismos que ;1 Compa.nllitt N<l<:io
mais >antageus ollex·cc~r· o se1·\·i~o de rGIJOC]_Ue ciona.l de Forjas e Estaleiros destinur· ú instul
]?Ol' meio d,:: Yt\pores na.s kct'l':t~ do rio lt.1-pe· laç.Zto dos seus estabelecimentos; 
mirim e Benerentc, no estado (lo Espírito };• díscussilo do prc~iecr.o n. 79 concedendo 
Santo ; i~en(Ilo de direitos de import:tç·ão pa.ra a. intt·o-

2• discussiío do projecto u. ;o. deste <Umo, tlHcção de !50 casas de ma(leira da Conrp.'\· 
isentando do;; 1lil'eitos do im]JOl"tv.çiio e cxpc- Jlhi:l. S. La.zaro par-a Jw.bitaçiio tlé oparul'ios;· 
diente todo o ml'Lt erial e m:u;hinismos de~tina- 2;, discussão do projecto n. 87 :\ de ISül, 
dos <i. constr·ocç;."io tle titbric<t de tecidos da. Com- i'.nnulando as conce;;~óes de estt·t\tht de fel'l'O 
Jlanhia ~.fanuihctom Fluminense. sitL1ada. em leit<lS pelo governo depois du, :promulgaç~ií:o dt\ 
Nictheroy. no est...'lclo do Rio üe .Jo,neil'o. e Constitlúçiio; 
ma.nth restimir os direito~ porventura co· 
brados: 2' discus,;iLo do projecta n. 248 de 189L au-

:3• discussão do projecto n. ~8. ue .189~- re· torisando o governo a m::mda1· construir 
1ormando o plano ;;eml elo orçamento da H.e- po1;os artezi;J.nos nos munici])io~ ue Cu.mpo 
publica e determinando o modo 1le orgmliZ:J.J." 1IaiOl' e outro.~ (estado do Pi:~.uhy); 
as leis ch receit'' e cles].Je7z publiC<.ts; :!' discu~;;ão do projecto n. 93 dr..ste anno 

1• tlisccussão do pareCBr· n. 9 ,\, rQjei· recusundo os~1·etlitos pedidos de 540:000S.J:l:l.l':l. 
7.ando o projecto n. 9. deste anno. que pel'- qu~druplicaç:ão dll. linha telegmphie<\ clo'Viseo 
mitte aos estados da. Uniiiet <1 livre intro- ,~ .J;tgua:rfi:o, e de 730:000$,.pa.m,tconstrucçi1o 
duc<;J.o de immigm.ntes que mai~ cem·euham •ln linha de L'bera.ha. n. Corumbá: n.utorisa :t 
as suas necessidttcles. com dou> ,·otos em se- a,ber1nr<~. do credito supplementll.r de 18·000$' 
parado no sentido tln adop~fl.o do mesmo para pa;,'11mento de vencimentos aos lentes .do 
projecto; G~·mtJRsio N:lcional e approva :t despeza. fettn 

:!.• cliscussiio tloprojecta n. 3i .\ . .leste anno. colll n. 111udança do Museo Naciona.l parn. a 
prohi1)indo :1 conce~si'lo de honras milit.'1.l'es Q11intn. d:c Boa-Vista. na imporcancia ~te 
de oflicial de terra on mtn' :t qmllqner cidadão .2-S:000$000; 
bmzüeiro e d<"1 on tt<ts prO\'ltlencins: 

Discus~âo unica do Jll'Qir.ero. vindo do Discussão \mica llo pro,jecto n, 9-!. deste 
Senado n. G5. <lest~ annn ( ot·;~mn ;7;alo peln.s a.nno, au torist\ndo o governo a mund;J.r p:.tgm· 
mesas do Senado e dn. Cnmtll'a tlo.o; D~[!tltn.dos), tto 2• tenente do Corpo de Fazenda da. Armtld(t. 
regulando os trnbn.lllos (\ll.S tlualÕ C:.tm<u·a~ tlo \Vamle1:lino Zozimo Ferreira da Si~v<> a im
Congresso Xaclonal. quando l'uncdonttrcm )lO!'tn.ncw. do soldo. ~e sua }la~ente des~e 14 de 
em conunum; JUnho de 1890 ate _s de abril de 18~-· sendo 

Discussão única do projecto 11 . íS. t'ela- COJlta.do este tempo para todos os effeltos ; 
. tivo as emendas do Sentttlo ó. propo~kil.o da 3• discussií.o do projccto n. 53, deste anno, 
Ca.mara dos Deputados n. lOS de 189!. esta- concedendo isenção de direitos de importação, 
belecendo os casos de e:ompetencia exclusiva excepto o de «E:q)E\diente», para 08 materiaes 
dos :poderes federaes on estadoaeB J!<U'<\ resol- destinados á illnminação de Piracic<J.ba, em 
-verem sobre vias de conunuuicaç·.:ío ihwiaes S. Paulo, contractada pol" Luiz Vicente de 
ou terrestres e a.quelles em que deve !laser Soma Queiroz ; 
accordo entre a, União c os E:::tados ou destes 2• direussão do IJrojecto n. íl, deste anuo, 
.entre si; [isentando de direitos de importaçtLo as mate-

2• discussão do )Jrojecto n. 45 "L de 1892 riaes especi'flc-os necessarios para tt construc
< do Senado). a.utorizando o· gonrno a ].'H'O- çt"~o e installo.ção do CoUegio Amcrica.no de 
TOg-ar por 5 annos o contracto com a, Asso- TD.nbate, no estado ·de S. Paulo e de propric
cia.ção :iergipense para o serviço de reboqne da de de .J _ L .. Kenecly ; 
à vapor nas bal"l."J.S de Coutingutba, S. Clnis- Discussão 1mica do projecto u. S2,deste :mno. 
tovão e Est.1.ncia; o.utorisando o g·overno a reformar no posto de 
· 3• discussão do prQíecto 11. 14 A. que d;i tenente do extincto corpo de policia desta. ca
direito de poder passa1· procuração por ins- pito.l o capitão honorario do exercito ex-te
~rumento partiClllar de proprio punl1o a todas nente desse corpo Antonio Jose Alve~; 
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2• discussií.o elo projecto n. 69. deste anno. j Glicel"io, Ces:~rio :'>Iotl-1.. Mot•a.es BaJ•t•os, Lopes 
autorisa.ndo o governo a. coacedet• à Jose A ti.- ., Cha:ve:;, Domingos de !.Iorae:;. )i ursa.. Alfredo 
gusto Vieir:~, e outro a comtl'ncç~i.o, uso (I goso, Elli->. Morei r:.\ da Silva, Almeida. Nogueira, 
durante 30 annos. de uma estrrHl<t de !ln-r·o de Bmzilio dos S..1.ntos, PleU1'l' Curado, Leopoldo 
Sapopemb:l a lllm do GoYel'nãclol', meclront.e de Bulllües, Alves de Custro. Urbano Gotrvêa, 
certos il~Yot·e>. Caetano de Albuquerque, Bellttr-miuo de Men-

don~:a. M;u-ciano de ).f;l.gu.lllilcs, Fernando Si
Le'l'anta-se a s~ío <Í.S 4 horas e 2:>minu- m:ll', Schimidt . Lacerda, Coutinho, Pereira dil-

tos. Clr.\tt1..Thom:J.Z Delfino.Borgcs de ?1-Ied.eirm:. Al
cides Lüntt, Tl1oma.z FlorL>s. Homer•o Bap tista. 
Ca~sin.no do ~"scimento e Dcm~trlo H. I beiro. 

6-\.hre-:::c a. sessão. 
60~ SE.'lSlO Elt 2 DE AG O:ETO DE 1$!)-2 Deixalll tle <:omparccet• COll\ t;\U~~ ll:l.l'tid-

'1 p:ld:t os ::ir . • Joii.o de Avellar .. Jm:é Avcliu<J, Mi-
1~;-cside;-.cia dos S rs. E a·I'IUmii><o de C<"''íla.,·,. pu11l de Cnstl-o. Rutumba. Ros 1 ~ c Si!Y:l .. )lcit·;J . 

.Toao L,;pe~ ( t· tic~:-p•·cs:de11tc) c .Lntmtio .
1

· tll~ V;\~~Olt<..:·'~!Lo;; , Pont.e;; l~ )!irt\1\\b. An~~1sto 
:i:e;·edo (f· s:;crclrti''o) . de Fr·e1Üts. ~abm. )I:Lnliacs Barreto. Yn·t;\t-o 

. . . . j de. )Iedcil·os .. k\cquc; Out•iq~u!, )fart•in lc .Jc:-
Ao melo-<lla.procede·se a clm.mru.hl.aqua.l re..;;- ~ sumo tle :\lbuqucr~1uc. :\1:\tta. ).Ia.ch:u!o, Al

ponclem o> Srs. Ber·nardino de O.lmp<Ji:'. Anto- Y:ll'O Botelho. Domingo()!; Hoch;t, Adolplio Got·· 
nio ,l.zeredo, ,\tltaYd() .Junior. Paul:\ l;uima- do. C:u-n.lhal , Cari•JS G;tt·cio.. l{ttbi;lo .Junior, 
riles, C<wlos e<u0Xis, .t;chilo. Rodri~ue,, ImHo 

1 

Jnlio lle ?.lt'$C[lllt:\. E<ln;trtlo Gon.,,::~lves , LMtro 
do Bmzil. Cantao, Pedro Chat•mont. Jiatt<l Ji uller e l\Icnmt Barreto. 
Bacell<w.·. :\~tgusto _?.fontenef:TO, Cosi::\ Rocll·i· Dt'ixam uo comp.~rccer rem c:tnSõ\ }Xtrt!cipa
gues .. Gasttmro Jumor-, Rot~~l~es ?c•·nHnd~, 1 da. os Srs. Nelson .. Justinia.no de Serp:.L, Pereir~ 
Hen;1que de Carv!l-1110_, Anh•Jsl~ F1nlho .. . ~?'" I de Lv1·o.. SelJastiiio L:m<hüpllo, Pil'es c Alhu- . 
gue1~a Ptwc.nagut\: P1re~ Ferre1ra, ?.la!'tm_ao qne1·(p.1e.Prisco Pm·aiso,Olh·cil•a Pini;o,.Jot\Ctuim 
!lQ{lrigues. ~ezerr_ll, Soao Lopes. FreJ.cnco Bren>.S.S..~mpt1.io Fm·1·:l.Z.Fig-ueil·ei.lo, cost.:1. Sen
B_org~, .Jose Be~·llaqul!-• Gonçalo _de Lag?S· I m\, ~Ionteil•o Silv;~, ?.l:w tinho Pr-,!.uo .Junior , 
?\~lll_lento._ .. ummoAiionso. ;Vnornn p·.ll'Ct •~ · [ .Angelo Pinhdt·o.Pa:uli_no .Cul'!os, Costa. Jno~o1·. 
Eprtamo_Pessoa, Pedro Am~rtco, Cou.{l Car -

1 

Anr.onio Prado. c mcm:lto Bra.!fJ., Vtctormo 
taxo. Sa 1\ndr·~e, Tol~ntmo. de C:u·m!l~o. Monteiro, .Julio de Castilho:>, ·Assi;; Brazil, 
Gonçalves Ferren~,\, ~ose ~Iar~<\no, Jo:t~tunn Rocha. Osol'io e Fen1an(lO Abbott. 
Pernambuco, .Juvencw de "\gcuar, An<lr~ Ca- . . . 
valca.nte. Ravmundo Eandeira. Anni!Jal Fal- E l1da e $em del.;a,te apprO\ acla a acta da 
cito. João de Siqueira.. .Joilo Vieirn. Ltúz ~e5-.'<'i.o a.ntecedeute. 
de Andr-.lde, Espírito &uliO, BeUa.rroi11o Cu·-
neiro, Tlteopllilo dos S::totos, Oitidcn.. Ro(h-igo PRDIEIRA PARTE DA ORDEM 00 DIA 
de Araujo. Euclides Malta,lvo do Prado, Oli-
veira Valhdão. L~andro :Maciel. Felli;obello Entm em '.l• discmsão o projecto 11. 7 B. de 
Freire, Po.ula Argallo, Tost.1., Zalll.3.. At·tlm r 1892, Cl'eando umo. <\!Jl\llde~ em S. P~ulo e 
Rios. Garch\ Pires, Marcollno ?11oura. Se,·e- omra. em Juiz de Fóra. . 
rino Vieir-a. S<Lntos Pereira. ~Iilton, Fr-J.ne:isco 1 
Sodrê, Diouysio Cerqneira., Leovigildo Fll- 1 O s~-.Arth-u.rRio$-Sr.presidente, 
gueíras. Barão de S. Mo.rc?s: Horac!o Costa,~· p~cli a_pai:J.,~r,, par<\CtlD_llll'ir. um dever de con
Novaes :Mello, Fonseca e Sll\ a, Fonsec-:t Her- sctencm. Se1 que lucto lllll)Qtentemeute contr:.>. 
mes. Nilo Peçanha., Urbano Marconde~. Cy- a. ond<\, mas nüo serti. is..c:o motí>o pa.ra que eu 
rillo de Lemos • .Alberto Bra.ndão. Vir~ilio Pes- não e~teme com tl':l.llquez.'\ a. minha. opinião 
soa, Fmn~~ Carvalho, Luiz !\-Iurat,Baptist..'\ d~ em t•elnçilo ao projecto que se discute. 
Motta.,Fróes da Cruz,_:l..lcindo G~ana.ba1·u..Erico Sr. p1•esidente, n[o me n.r..imt\ ~spiljto de 
Coelho, Lo].les Trovao, Furquun "'erneclc bail'l'ismo: não nutro no meu espirtto o menot• 
Vin!Hies, AJ?toDiG Olyntho, Badaró! Joii.o Pi- desejo de contrax·iar as justas aspírac~es de 
nhe1:0, Pactfico M~sca.renhas. Ga.lmel de ).ía-_ ·;t'll.ndes e impor tantes est.atlos, como sao os . 
~limes, _ Leonel Filho. Ch~,r,~ Lobato, .Ja;;_obl est:<dos de s. Paulo e de :Mimt.S Gera.es. 
a:' . Pa1~ao, _Ale::s:andr~ S.ockler,_ Fr;_mc1~0 0 SR. ALFREDO ELLrs-Qne, por m~ões dos 
Vetga, Ferreml. Br~ndao, Lr.rn_?un~er , Gon~.al- : seu~ con"res5osestadoaes,pedlram ao Congres
ves Chaves, Americo Luz, v10tt:, D~tn1. N1-1 , X· . "'·u . 'l .:- dessa. ·· medidas. 
cacio, Manoel Fulgencio, Aristides ?rima, Gon- · so • actOth a. (k op~ao - s . . 
çalves ful.mos, C&rlo~ das Cha,n-as. Costa. Ma- l O SR. A.n.Tnt:R Rros- 0 que me.traz a. t l'I-· 
chado. Domi!l"'OS Porto Pa.Ueta. 'Ferrei.r;.~ I buna é o sentimento da couerenCI<\. Julgo o 
Ra.belÍo, Ferrehoa Pires, João Luiz: Francisco projecto inopportuno, julgo a occa.sião mal 

cvm:~rn v. IV ~ 
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aclmda para se vir estabelecer despe1.as cujos 
resultados tal vez 11ão remunerem os sacrift
cios do Thesouro. 

0 SR. ALFREDO ELLIS- Então V. Ex. não 
me ou~·iu, quando, justificando o prqjecto, 
asseverei que a renda federal teri(l. notavel 
incremento com estas medidas, á vista de 
desfnlques que se da"l"am na aU:mdega de 
Santos. deslàlqu€S que eu calculava em qmm
tia ~uj)erior <1. lO. 000 contos an nuaes. 

O S1t. ARTJn;R Rros- Otn·i, St·. p1·esillmte, 
com r-e1igios11, 3 ctent;ão o di~cuJ•so com que o 
Lloure deput:.u:lo l'untl;unentolt o projecw que 
se discute. 

Ouvi, Sr. presidente, niTo sú p~la ~ymp~.thi:1. 
que S. Ex. me in;;:pi1·a. comi) pelo rpsp~íto que 
teu tio Jlelo seu clm·•t<lo t:tlen to c me ri to. 

O Sn. ALl'HEDI) Er,us - 1Iuito oltrigado. 
O SR. AnTI!tJR RIOs- ~f<\S. Sr. pt·c~i

c1eme, com pezttr declt~ro, po~w ser Yl.mcido 
nestv. questii.o, lll<L~ não rui con\·cncitlo por 
S. Ex. 

A Cc\mara. sa.lJ~ as circumstanci<~S üiillc~is 
em que estú o lhesourc publico e que um de
/iait eno!'me, q Uil$i impossi vel üc :>er preenchi 
do, a.ssouerua as nos:sus fi aa.nç:a.s, e nilo e est:~ 
occasião n mais oppot·tttna pam Yirmo.s 
crear despezas novas de resulta1.los duvidosos. 
(A.poi(ulos.) 

Sei, Sr. presicle11te. o grantl.e tles:wr:mjo. o 
grande desmttnchoqÚe existe no porto de San
tos em rehtção á impot·tação; mas não creio 
que e~se desarmnjo. esse atropello qne se dU. 
no seniço s~ja deYido iL má, ou a üeficiencht 
dn esta<;..\o encarregada desses sarviços. Nilo, 
Sr. presidente, :t c:.wsa e outra. 

0 SR. ALFREDO ELLIS -As causas SitO com
plexas. 

0 SR. ARTIIUR RIOS- A causa, Sr. presi
dente, ê JeYida á crise de tl'a.nspül'tes. 

0 SR. ALFREDO ELLIS- E' Uffitt dellas; e 
nem aillrmei pemnte a. Camam que ti ll.l
iandegu fosse o remedio prompto pt~ra a crise 
actttal; mas- o que g-aranti e que e uma. me
dida complementar it.s necessarias para resol
ver a, nossa situação. 

O SR. ART!lUR Rios -Tomo nota (la con
fissão que 1\J.z o nobre deputado-a creação da 
al.fandega não resolve a crise, e medida com
plement:lr-QuJ.l a principa-l 1 O augmento de 
ir.ansportes. Reso!vi.i.o-na. em primeiro logar 
e deixem a aUímdega. 1)3.l'a depois. 

0 SR. ALFREDO ELLIS - E' uma aspiraçii.o 
importante. 

0 SR. AU.IE!O,\. NOOu"EIRA da um aparte. 
O SR. AltTH1!'R ltios -:- Mas essa aspiração 

póde s~r muito nobre, e não se justificar pc· 
rante as necessidades da. occasião. 

Senhores, eu, que estou em inteiro acoordo 
com o QUe a.nnunciou hontem o llOnra.do de
putado que occupott a. attenção. da casa., 
discutindo o orçamento do exter10r, penso 
que e preciso que tomemos as noss:JS de
líber:J.Ções mtüs guiados pelo bom senso pl'3.
tico do que por esta politiCil. de sentimenta
lismo ... 

O SR. A1.nmoo Er.us- E' justamente por 
isso que não devem os l·eg-atear um3. verba. 
que vac influir nn. prospel'idade de um estado. 

O Sn. ARTHut< R1os- ~enhores. o que se 
(!ú, no porto ôe Santos c o seguinte: 

Süo descarregados tlos navio; ctue alli apor
tn.m. supponlm. n. C:\ma.rn. dos St~. Deputados, 
mil ,·otumcs t1in.dos. Jf:ts, :t f·stn\ÜU. lie. ferro 
nü.o p:'d•! leV!l,J' C!~(·S Yolumcs no seu destino 
senão em numero de ~t'i~cent.o< ou setecentos. 
Que acontece ? E' que no tlm J.e algumas 
~cmn-no.s o nccnmnlo dos volumes enche os de
po~itos lh\ :tlü~ndegtt c esptdlut-sc pelo c:i.es e 
pt·aia.s. 

A creação tle 11m:~. aHanüe:;,'a em S. Paulo 
\'em t·~mcditu- 12ste inconYeniente? Ab~oluta.-
mcnte não. 

S!'. presidente. ap]lellarei para o bom 
sen~o llO twhre deputado, t•ppel1'l,rei para o 
seu pntriotismo p<tr<t que (l.die n, soluçüo d~ta. 
matet•it\ p;u·a. depois ; quando a praticn. tiver 
demonstrallo que a Allandega de Santos não 
tem pessoal nem c-J.pacidade sufficiente para 
dar e1:pediente ;ws n.rtig-os alli oJferecidos a 
despacho, u. Camara tomar-á uma resolução. 

Antes disso, porém, Sr. presitlente, acho 
imprudente, acho precipitado o procedimento 
da Cama.m si crea.r semelhante alfande.:,oa ; 
porque suo enC(l.rgocom o pessoal da aliã.n
dega. não póde importar em menos de 500 
contos annuaes. 

O SR. ALFREDO EtLrs -Vou demonstrn.r em 
breve a. V. Ex. que não tem razão. 

o SR. ARl'uun. Rros - A alf<tndega ha de 
ser de 1" ordem. 

0 SR. ALFREDO ELLIS - :'.Ias a thesouraria 
de Fo.zendu, vae ser extincta. e póde esse pes-
soal servir para. a alíunde.,o-a. 

o Sa. ARTIWR Rros- Não creia V. Ex. 
nisso . Ent.re nos infelizmente as reformas são 
autorisadas no intuito de melhorar o serviço 
c eccmomisar ; mas a pratic-a. demonstra que 
as reformas não fazem mais do que · muitas 
vezes peiorar· o serviço e gravar os cofres pu
blicas; porque nessus occasiües apparecem <_JS 
afilhados a admittir ; ha os empregados anti-;
gos que se não pórle despedir, e tud~ isso dá 
em r'€sultado o gravame para os cofres pu
blicas. Alem disso o noure deputado deve 
estar convencido das diffi.culdades de rea.lisa.r 
a reforma para a qual o governo foi autori
sado, ha uns poucos de meres, sem, porém, 
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ter podido ate a.gom poi l·t\ em cxecuc;iio ; c I <;iio de ltrtigos c productos que são introduzi
não sd we:m:o ~i o ic"islll.uor cogitou bem, dcs. 
determinando a fusão d'as repartições de ar- A alli\ndega de S. Paulo, porem, não est.á 
reeadaçiio com <\S rep;.wtiç:õe~ fisca.li~lU!oras ; n~stas condiçõeg. ell:J. destina-se a despa
creio mesmo que.si essa re1o1·ma ror }JOsta em ehar mercador·i<J.s r1uc entram no porto de 
pratica., ell<1. peior:uoõl o servir;o, po!·que •• ex- Santos sem dcpcnllC!ncia da a.Hitndega aUl es· 
per·ieucin tem dcmon:>tro.do que o fisco seri tabelecida . 
sempre pr~judkado com annex<••~ão ri c S(W- Por melhort-.s que se.jam o~ meus desejos, 
vlços e funcc;.õPs distincta.s e diver.:;as. niio ve.jo utilidade algnma. IK\ medid;\: creio 

).fas, se;;a como for; a.inda. mesmo que a que elh.uugmencul•l o oscnc:wgos do Thesou
rerorma po;;sa ter Ioga•· U.::qui a algmn tempo, ro, lm de dc~f;~kar-lhe :~. rcceit:~ (lcscLwolven· 
si a aHant.!ega lür ct·enda sel-o-1m no~ moldes do em larga c;c:tkl, o contmbanlio . 
d.as dc~:J.is :~IJa;l(lcga.s. Por- r:o 1:~equend:t. con- Sr. prc;;idente, em re l:t í:<io :'1 ;tlfltnrlr;;o. de 
tmn~ra a CÀIStLr a. thesourar·m tio S. P(.l.ulo; Mina:·,, nlltl'O as mesma~ appreilen~l>cs que 
a. a! Janrleg;~ ;;(>t':: ole l" ordem, e tlern:tud:tra em rclaç~"io :·L ([e s. Paulo. 
P!lt'll o seu pessoal. cxpedic!lte c mate1·i:tl in- , . . , . . . . .. . v. 
dlspens;wel quant.i;t ~upcnor a ;'JIJI) cnntos. lhr St •. Dbl t:T.UXl-Qu.mto a conLL.:h<UlúO. 
Pet·guoto: •~ IJIIanto mont;.mi. a r!c~llé1J~ a O S1:. Ar..runt RlOs-~Ic,:mo rruant., a t~'lll
fazer <:orn •~ acquisir:ilo ou a etlific:tç{LO L los tt-abauJr_·. 
prcdio:> ncce;;sario~ ao f'uncc:ionameai; ' tia a l· O commeJ··~io clPsta. ca.pil:al r.liari«meule \'Cill 
lb.ntle~:a, armazens c o mais? recl.am:n· conn·n. o m:.LO S('l'\' i•:o Ja E:w·ntlu Cem· 

MttS uã.o é c:~w. t\ uni(:;). rtttestã.o que prc- trai. \'Clll t·cd:unal' IJUt; c~11 ·;;u>< tle:;pachada.s 
occupa.-me . o que me preoccupa é o r ec:clo t.lc para. estac;iir)~ d t) c·sta<l•HIO n.in, r lo •I e S. P ;tulO, 
que o cont.ra.ha.nrJo que.dizem, se f:.\7. em larga. e tlo rlc :\fimt$. :«'lo retir.I ;Lq qnatro e cinco 
es<:<tla nns pontes dt~ l\lli~I Hleg;.t de Santos, m21.es, ou no..; ;u·mazens •la . .: ,_.,:lrad;lS ou em 
seja. tmnspor t:u.lo par:~ u estrud:t ingleza, ono!e vi;~.gem, o.te rtur~ chc;,:uem ao sca rlestino. 
muito ma.L-, lh.cilmente se J:tr~t. em pt•ej uizo u~r Srt. DEI'CTAD<J-Muit;c:; vcJZ•!s cxka.· 
do Tl1esouro e do commercio honesto. viatlas. 

O Sn. Ar.Falwo Etus- V. Ex. est:i. d~mon- o SR. At•Tnt:R Rtn><-E. exn.cto. 
stl".tnr:lo que n<lo conhece a.lMlut<tmente <L m:1- Pot· fllH'. c qtw se u:'L isto. Sr. p:· ~'sidente~ 
teria. · Só se pótle da. r ou por de.•lcixo 1ltt admini-

0 SR. ART!IüR Rros - Não sou dos mais es- straçii.Q, o r!ue nl'1.0 cteio, ou pot· insuflicienck\ 
pertos, mas noi o estou disposto a :\list~r-me da estr•ula. 
v.olunt:.triamente M numero Llaquelles que se Si isto c ,·erri:l(lc, como '<!. que melhor:J. o 
honrariam ue peetence1· a 'Beocia. Sei que se servi~'o, estahelecenr.lo·se uma · ::t!Lilndega em 
diz que os \"Olumes sel'l1o descarregados nas .Ttüz de Fóra, q mtndo us (;arg-J.s destinadas 
pontes; elas pontes passato"io p:wa o wu.gon, :i.quelle ponto l1ão tle ser retid:ts longamente 
que seriL íec)w(lo. t.l-anc<\do e Iact•.tdo, e expe- no;; deposito< do Rio (le .Janeiro ~ 
dido pa.ra S. Paulo. Mas er:1 preciso em pt•.i- u)r Slt. DEI'O'!'A.DO da um a.p:~.rte . 
meiro log-J.r que eu ti,·e!'Se ~L ceriR'a\ de que 
o volume de:;.catre,n-ado t.iv~sse logo wa~on ao O Sn. Atmnm Rws - O nobre rieputa.do 
lado, primeiro. cousa que nJo posso ga.mntir. tlá-mc um :~parte que não tem procedencia. 

O mesmo wa.gon, quando se dirige a uma o SR. A LFREDO ELJ. lS - Posso garantir 11 estaçilo ue C?.rto. importancla. só leva cargas 
V. Ex. Que nas <\llandegas terrestres do. Eu- ~tra. nqnella estaç<to; para estações pequenas, 
ropa não S« fa.z contrab:tndo. que recebem pequenas co.vgas, e que o mesmo 

O Sn. 1\RTIItJR Rros- Isso é outt'a cousa.. O w •gon pôde lev·a.r cargas pa.m dua.s ou tres 
serviço póde ser o mesmo ; mas '" questão e est.c'lções. 
dos meios tle fisc:.lli>Rçiio. Mas, par•\ .Juiz de Fóra , cidade (le tanta. 

A questão e dos meios de inspecção, a. ques- importa.ncia, não creio que se dG es&'l mistura 
tão é da. vantagem que o individuo possa a.u- de cargas. 
ferir em commettendo o acto criminoso. VoZEs-E' o que parece. 

Sr. presidente, nãll comprehendo a com- _ o sa. ARTfltiR Rios-Então, 0 rcmedio não 
parru:.ã.o que o nobre deputado quiz f;J.?.l;r das e crea.r' uma alfande.,r.a.. 
a.lfandegas que existem no interior da. Europa 
mas situadas nas fronteiros de naçües indc- O SR. P,ULETA- N"ao é sô este o inconve-
pendentes, com a que quer estabelecer no in- niente. 
terior uo estado de S. Paulo . O SR. A.RT!lt'R. Rros-Os nobres deputados 

As alfandegas européas citadas pelo nobre reconhecem que ~te inconveniente precisa 
deputado estfio situadas nas fronteiras dos de outro coL·rectivo. St·. presidente, o meu 
estaàos ou na~ões soberanas par;J. fi~liso.- 1 llonrudo collega, deputado por S. Paulo, o:tre· 
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receu-m~ diYersos documentos justificatiYOS tiio grande nurnel'O, o subscreveram, pugna
da medidil. que se discute e entre elles só uma Yam pela sna approvação a.~ mo(}úas unani
razão rollou-me um pouco no espirito é ·que roes do3 Congres:oos de S. P<.1ulo e de. Minas, 
de envolw. com esses o~jectos que demoram endereçadas t\ este, instando ilela re<tlis~o uo
longo tempo no porto de Santos e rlepois sa- ge::mdíoso _pensamento consnbstancj.ado no· 
nem pam o intet·ior, er~\ importad;J. '" febre pt•Qjecto ora em cliscussão. · 
a.marell.a. Realmente ioi a ra7.ão Jll(l.ÍS íot·te . N"ào desejando tomar tempo, a iém do extre-· 
que S. Ex. apresentou, mtts nrro creio que mamente necess.'\rio, a esta augusta camara, 
ellà por siso den< actuar 110 cspil'Ho da Cama- i entr<trei, sem ID;J,iS prea.mbulo~, na su3. dctesa. 
1'<\ partt a.uoptltr o projecto. Dons fora.m os arg·nmentos empreg·ados pol:' 

Estabele~·a-:>e ltm trnh:tlho tlc desiniccç;l.o S. Ex. pm·a comhu.r.er ~ crenç'<io de um1. al-
m:l.i~ perfeito.... f.1.ndeg-a. mt cnpit:ü do est.ado de S. Po.ulo. 

O Su. Ar.~·mwo Er.r.B- Ficm·á mai~ cnt•o •lo Disse S. Ex .. em primeiro logar, que a 
que a 1wopi·it1. a.Hi<n•leg-a .tesiníect:H· llOO ou l'l:alisaçiio de;.:.~e plano cm·otver·ia uma Lles
l'iOO mil tonelnrltls de mercadOl'it.t.s. p~?~t extr:tOJ'tlinal'h p;J,r:t :1. União. visto que. 

:lk•m •b nlH\:1tlega projec t:td:t, em mi~ter !c-
O Sr.. Armn.:R Rw~ ... porque a en•a•.;:io vt.t.nt:u· vast:'~ construcr;i"ies para :tt·m:lZcns, 

Ll:t nora altlntlle)!-a não l'il·it san.1.r csh! mal, dcpcndcncias rr,: .. ficamlo t:tmbcm :t União 
porque as merc<Í..lOt·ias que sa.ltem (lo Santo,. ~oilre.::nrre)!ml:t c·om as r]UÔt•t~ nccemwias 
contimmriio n. sotli·er tlemol·:~ ttlli emquamo p:u•a. o 11ng:tmento de grande numero de .tunc
osmelos de tran:q1orte llàO iorem <J.U:rmcntndDs cion:ll'i08 que ns no,·as repartiçüe:: exig:iriam. 
((lpoiados) e a al!hndega de S. Pa.ttloscm i>so Em se.!,runJ.o logar, s. Bx. ttprcse::nton como 
não ser~t 1.1111 estabelecimento de arrecrcda~iio nrgnmento arl ten·orc"1 a rrequeneia olltcili
de grandes rendas pam <t "CniãD, mas com cer- tlnde do co11trn.h:1.ndo. mu; remessas de roer
tem serú. um lôüo tlc infecr,~"io, •le OJH!e se in:t- cadorías de S<u1tos par:t a futurn ullamleg;t 
diaró. o mttl que o nobl·e üepuü<do quer de s. Paulo. 
avít:w · Em rel'erenc::1. tt primeira p[wtc devo dizet• 

Sr. pr~siuent~. concll;lo certo ele que lucto on ~ntes repetir o que .já dissem. em apartes, 
contra 01roposstvel; set que o IH'O]ccto sera que s. Ex. bbor~1.va em ).ll'Ofll1Hlo equivoco, 
"Votado IJOl' grande maloem... pot"([uanto os (iesf<üqnes que soiT1·em as rendas 

O SR. P.ULETA- Porque é uma. aspü·ação 11M e. raes, na. arrecttdtt~i\o. das taxas aduane~-
muito justa,. · ras. são 10 Yezes maiores do que a quantia 

o s~. ALFREDO Er Lr- Apoiado precis.."' p:wo.. ,,, dc_tfinitint installnç,.\o de uma 
- ~ · allh11clega na capttal do Estado de S. Paulo. 

O SR. Jll~Triú~ Rros ... mas isso não me de· I Essf!s d&<J'alques desa.ppal'eterão - sem 
move de CUll;l[ll'll' o meu de•·et' justificar_1do ? a menor du>ida - porque as autoridades 
v~to contl•ar~o, q_ue lhe vou. dar. Obeneço '" superiores daquelie estado podem sem gran
mmlla consc;enc1a., que me llllllelle a cortar de trabalho, risco. 01l incOtlYeniente fiscali
despezus, sem desorganisar serYiças,~ evil1.r e sn.r e ter sob suai -vistas vígimntes af$-dmi
contraJ:iar novas adiaveis, ou não justiiicadas, nistraçii.o ele tão importante estabelecimento
como reputo a do Pl'Ojccto.(Ji~!ito õc;;t.j Essa fisc.c'1.lisr,ç-Jo, aliás tiio necessario., n~o 

póde ser effectiva em Santos porcJUe, alem da 
O Sr.Al:Cred<) Ellis-Sr.pt•esiden- dist~mcia, existe o gt>ande inconveniente da 

te.Conscio das sympathias e da boa Yontade ü:~. iebre am<u·ell<J.. que, reinando qnasi endemico.
maioria dest:.t co.mara, em relação <tO projecto mente Jmquella cidade, inspira, aos llabit:l.n
que ora em debate, supp11z qtle n1i.o soffresoe tes do pln.nalto, justos e serias l'eceios de 
elle impugnaÇ<'io, tanto mais qu<tni:o, ao nm- serem jJOl' ella victimados. 
(\amenw.l-o, justifiquei ampla e calJalmente a Sl não for cl'eada. a alfandega na capital, 
urgente necessidade de ser elle appro,-ado, será preciso augmentar extraordinariamente 
Visto essa medii.la importar a pro.sperictade e a. ex:istent'l em Sa.ntos, que estâ longe de com
desenvol>imemo do pujante estado que tenho portur <\ massa de mereüdorh\s importadas 
a llonr<t de representar neste congre;;so. naquelte estado, como uemonstra.m os depo-

Em fil.ce, porem, ·ela impngnação, feita pelo sitos nas praias e praças daquelle porto de 
íllustre deputn.clo peb. Bahia., meu distincto mar. .. 
collega Sr. Artlnu· Rios. pedi a palll.Yr<o para O movimento (le importa.ç:.1o affiuindo para. 
rebater os argumentos apresentados, apro- a capital, a. <\lfandega de Santos ficar:t desa.f
veitando a. OlJlJOrtllnidatle para,aindlt uma Yez, 1bg"J.cla e, com pequeno augmento, servirú. 
salientar os pontos fundament:ws do })l'ü- llBl'fcitamente por muitos annos ai.nda. 
jecto, que obteve parecer íavora vel das! Pois bem, fiquem Si11Jeudo os meus illustres 
commissões de fazenda e úe orça.mento. 1 colleg:as que as sommas precisas para a des-

Alêm das •sympathias manifest:J.das pelos , aproprio.ç:ão dos terrenos, e consequente
meus illustres collegas do Coug1'esso que, em l alarg-amento da a.J.tandega. deSn.nto~, são enor-
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mes e mais que duplas its necessnrias para a 1 meio de regn!:tt'i$ar u scrvi<'O muito meuos t) 

-construcç.i.o e iustallaç:ii.o da allunde;,;a em de puni!· os criminosos. • ' 
S. ~aulo. · . UM· Vo· - I•~ : 'to n· .. 

N~:~,oponllo lluvida em atrwnar que inten- · .\ z ··"0 e mm <> 1ave. 
dencia i:la.quella capital cederá, a titulo gra- O SR. A~FREDD Er.r.~s - Vou explicar ;i. Ca-
tuito, toda a <i.re(l. necessarí(l. par(l. o cstabele- mata a mmha asser•ç.ao. . 
cimento aduaneiro que se pretende. Os impat·tadores, ao receber suas mercado-

Effi rela<,ào aos fnncciona.rios rlecla.ro que, l'ia~. vet·ifirondo o desa.pparccimento ou furto 
s i houver accrcschno, s~rà insignificante por- ele parte delll.t.'l, tratam de pesquizar e fazer 
que podem ser aproveitados os à<\ Thesour;t- in<lttg<\Çlies para descubrir os culp:Vl.os. 
r ia. de Fazenda que, sinf:.o for em empragado5, Dil'igem-se em primeim log-ar aos ompr·e
nca.rii.o como pensionista.s do Estado depois de gados strperiore-s da. S. Pauto Raíl•cay de 
·extinct.'\aquell:t rep:\rti t;~IJ . quem reclamam os generos ext raviados . 

E d~stle qae os estados se incumLnm d:t .-u·. Estes. Jleugmatic:-..tmente, D.llOllt<'Lm 1Xtr''1. a. 
l'~~da<:âo ~os !mp~s íbdeme;;- essa.') _repu·- clausula_do c_o;lhccili'lcn.to q~e- declat~ 'luc " 
ttÇ'I.ICS ~emo mnenw:velmente suppt•tmldas cumpan/,u;t w1o se ,-cspon.~tMhsa po1· wl'qe~s ou 
por for~11. de lei que regula e;;.oe rt.'!>'lltllpto. ;w:l·cculoi'Ítl.< cuj o.< ennalt!Cro3 t;·ag<<ii~ 'V~-<Ii'Jio~ 

O outr·o o.r~<lllJento empregado l)Ol' ~ . Ex. de t.;1·c,, sido d alarlo.<. 
relet·e-se ti possibilidade do wntr-;tbando. as- Ora.. ~~- . presidente, todas ns ca.rgn.s tro
severando que a. s1w. pr-.J.ticn. e r~xercicio sct·it 7.em. iavar hweltnente, os vestígios lle vio
muíto m:tis Jacil operar-se no tntjecto de S.tn- l:H;ão llOrqne nü.o podem transitar pela a.lfan
tos <t S. Paulo, tlo que actualmcnte. cle:,ra s~m :;erem abertts llltt'a. tts devidas con-

S. Ex. l1a. de permittir que com tooa. a. 1e!'encias. 
fra.nque;-.a.lhe declare que tal tt!firmatiV<\ rc- O pobt•c importador lti. segue com a sua. 
vela pouco conhecimento c estmlo da. mttteria. reclo.maçüo pt'l.t'a. a a.llimdeg-n., procUl-:tado o 

Paira no esclarecido espirito de S. Ex. a. inspectot• pe1•a.nt.e quem !\tz as suas queixas. 
;>.Uspeito.de que uma <tlfll.ndego., no. Cllpitnl do E$te retrUC(I·lhe que os volumes niio po
estaclo de S. Paulo, está sugtlit.<t aos prec.-\lços diam deixar de ser abertos paro os competen
-e inconvenientes dns que existem acttmlmente tes exttmes e conferencias. e quasi sempt·e 
uns nossas fronteiras do Rio Grande do Sul. E' conclue atir(l,ndo a responsabilidade dos fur
um erro gr-cJ.vi:>simo que com·em rectillcar. tos sobre os empregados suhalternos da es-

As carg-as e mercadorias destinadas a ter trad(l, de ferro, ou então sobre os carroceiros. 
-entra.da no Rio Grande do Sul niio soiircm fis- incuml>idos do trans1JOrte das merc.1.dorias d\l. 
~alisaçãoalgumt\ e nem süo classüica(las 11:1. n!iànde,"ll. aos a.rmazens da estrada de í'erro
Republica do Uru~uay; de f\)rma. que, deante Os carroceiros,por sua vez,em:puttam, muito 
<l.e um.a. fronteira. aberta., impossível e vedar- naturalmente, a culpa p .. 'l.l'a os empregados 
se o contrabanclo que peide penetrar ou ser da alfandega, ou pt\ra os da. estrada de ferro. 
feito por varios ponto:\ da. linha. di \·isoria . Desta. ma.neh-;t fica. estabelecido um verda-

Ora isso que se dá. no Rio Grande do Sul deiro circulo vicioso, não baTendo meio de 
não póde succeder em relaç.ão <'- S. Paulo, por- descu brir-se os autores dos desfalques e furtos, 
-que as merca.dorias, á. medida que forem des- que são frequentes, e ate usua.es, segundo in-
-emb.'\rcadas dos navios ou va.pores, serão ca- rormaç.ões de pessoas die"''l<\S de todo o con-
r imbada.s e facturada.s, ·antes de embarcadas ceito. · 
nos W(l.gões da estrada de ferro. Fechados es- Julgo ter respondido satisfactoriamente aos 
tes, e devidamente seHados e cllumbt1.dos, se- argumentos adduzidos 11e1o illustre impugna
guirão soh a responsabilidade exclusiva da dor do projecm. 
Companhia Ingleza, ou outra qualquer, que Antes de senta.r-me, porem, farei mais a.l
se obrigarã. a entregai-os intactos na alfandega gumas considerações no intuito (te gravar no 
da. capital. espírito da camar-a a necessidade da approva-

Sr. presidente, o rontl'aba.ndo, ninguem ç-ão do projecto em discussão_ 
ignora, da-se nas costas, nas pequenas ensea- Sr. presidente, as idéas são relativas ao 
-das, sendo fa.ciilimo o seu exercício; para en- meio que surgem_ 
tal-o, tanto quanto possivel, as a.l!andega.s Os princípios mais scientüicos-as verdades 
precisam ter um serviço efficiente de guarda mais inconcussas-conforme nos demonstro a 
.costas . historia, não são acceitas sinão com o correr 

Actualmente o que se da rom frequencia e dos tempos porque tema luctar contra a.s tra
-o seguinte:- os importadores sflo constante e dicções-preconceitos-habitos- intereases e 
fr equentemente, defraud~dos ~m. suas merca.- ate paixões! _ ' 
<l.orm.s e encommendas, nao exlStl.lldO um r e- Para. que um pensamento novo predomme, 
sponsavel por taes delictos. para que uma. idêa. nova se concreti.se e se tra.-

0 roubo està elevado U. altura de um prin· duza. em factos, e mister que tenha a força. 
cipio usual e corrente, sem que hl'lja. um necessaria para. subjugar a vontade, vencer· 
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todas as clifficuldades, e impor-se,fina.lmente, 
claro. efficn e efficientemente ao ·raciocínio 
dos homens que p~nsam quebt•anclo os ve
lhos moldes, e apagando a n.ntiga rutina ! 
(Apoia!lo.l.) 

sima. l'eptn•tiçil.o publlc.'l, em quantia superior 
a lO 000:0()08. 

Fino.lmente: em terc-eiro Io:6M'. justifiquei 
amplamente o pt•oJecto (lehaixo do ponto de 
vista sanita.t·ío rlemonstrando, com f~1.ctos i r
l'CClmtveis que as me~·cadorias , demo1·adas no 
porto de Santos. espBrando despacho e trans
port~ serviam lie velliculo para os germens da. 

E' por essa ra.zão que ~ tiio lento e tilo de
morado o progtesso-tão V~::f<\l'Osa a m<trcha. 
evolutiva da civiliso.ção! Iebl'e am<weUa,que no ínteri01· do estado p7o

duúram a terrível epiclemia que, ba pouco, 
a.ssolou n.s mo.is importantes cidades n1orginaes 
ás estradas de fe1•ro. 

Qua.ntose quantos secnlo3 niio loran1 pl'c
cisos p(W<\ que o genet•o humano pudesse 
descrever, na. super~cie tio globo, essa. enorme 
tra.jectol'ia que pt•incipia no pobre e miscro 
trogl()(lyfu, ha.bit.'UlllO CSCUl11..~ e infOC!..~S C<l-
-vernas- mal balbncian1\0. ma.l a.rticulan<lo 
sons ine-s:pre..-sivos e gutmmes- n.tê o homem 
a.ctual 1! 

Lent.'l. e vaga.ros:t, é verdade, é a marclm 
da ci•ilis..t~'<'to , porom, ella e firme e regur(l.! 

Firme e s:-gum, porque no~ marcos millia· 
r ios da et~rna e>:trado. que a pobre lmmaui
dade percot're, t\tl'a..,.cz dos .seculos, em. busca. 
de sm perfectibilidade, vae elh• Ieutu. e }>a
cientemente escrevendo e nssignalando-p:w
cella por pa.rce lln-a integra~·ü.o dess ~ idenl 
que se cluuna liberllade! (;lúdto UCiiL) 

Pot•que, sen110res, todo o pro:,'TeS$0 re:tli
zado é uma. fr~cção ele liberdacle conqnistac\(t; 
(rnteito b!Jm) e assim como na. llhyslca é um 
:principio ~.xiomatico que a ma~ria e in<les
tructivel. podendo mudru.• ele fól'mn, de a ttl'i
butos e de propri&l<).des, sem jamais perd~r 
um só atemo, uma s.ó parrella., por intinite
sima que seja., de · su&. somma. tot.tl. assilll 
tambem: •. na ordem moral, a liberdade p<i<le, 
por momentos, ser dd ida, póde me::mo, appa
rentementc, ser suppla.ntada, ; IDt\s por mo
mentos, J?Ol'que fa2endo explosão. superando 
tod03 os obstaculos, e quebl'l\.lldo todos os la· 
ços, hade iufallivelmente. rasurgir ma.is pura, 
mais completa e mais t!'iumphante demon~ 
trando que clla é tambem inde.struotivel ! 
(jl{1tilo uem. ) 

EssM considerações, Sr. presidente, servem 
para provar que, ao apresentar est~ projecto, 
que, pttl'3. muitos, constitue idéa. nova. bem. 
conhecia eu as diffiouldades e emba.t'n.ços que 
teria de vencer antes de vel-o lleflinit immente 
convertido em lei . 

Quando ti>e a honra de justiftcal-o Viram 
todos desta casa que encarei a questão sob 
tres aspectos di >el'>.as, e sobre tres. ordens de 
considerações lancei os seus fundamentos. 

Em primeiro logar, salientei os vexames, os 
prejuízos. que a lavoura, a industria. e prin· 
cipalmente o oommercio soffriam oom as de·; 
long-tLS nas descargas das mercadorias na :tJ. 
fa.ndega de Santos. 

"Em segundo Logar, asseverei, como ~bei 
de dizer, franca, positiva e ca.th~rica.mente, 
perante todo o congresso, que as rendas fede· 
raes eram defraudadas, na.que& importao tis-

Xingu~m dei:xa.rit de reconhecer que, bem 
contra o. minha Yontade, vi-me força(lO \1. úes· 
nlllhr. a chaga. terrível que se não Jor prom
pta e cmegic;\men te muteJ•i&ul:t ameaçM·:~ sem 
U.u vida. o rutm-o e n. pro~pcridadc daq uelle (!o
rescente e::.-t.ado da granúe Uniiio Bt·a.zileira. 

Par;\ remeJ.itw tiio gr:wes incou,·cnientes. 
para obvio. r i<i.o critica, tii.o ominosa situa~:ão, 
apontei tt•zs medithl.S de urgente, imperios:J, e 
iln prcscindi.velne'ces;;idaole. 

Em primeiro log<tr, ;t cOJJstrucção de pontes 
provisori~.s munl!las dos r estlectl vos appare
lho~. porque e uma Yergonhr. p~\ra o nosso 
1xüz. e com profund.-t tr;steza o decl.:.ro perante 
todo o Congr<!sso: o porto lic Santos, o se· 
gutldo du. Uni(i.o por sn , importancia, não 
tem sinão um unico guindaste, e~~e mesmo 
p~rtencente a uma companhhl extrnngeira, e 
setn tt capaci(ladc pt•cci~:t pa.ro desc:trrega.r 
machinas ou pesos de mais de 8 ou 10 tone
lndas ! 

Em segundo lagar. apontei, como medida 
neces,a,rla. e essencialmente salvadora, a 
construc<:iío urgente de nov:LS linhas ferreas 
ligantlo o 1>0rto de Sa.ntos aü interior do es
tãdo; :porque devo tAmbem declarar, aprovei~ 
tando a opportunidttde, a principal l'ausa, o 
principal, ou antes, o wúca f<~.ctor da grande 
crise de transportes que tem avassalado e fla.
gella.do o Estado de S. Paulo e a estréldl\ de 
ferro ingleza. que não tem a capacidade exigida 
pelo a.ugmento tlo tThfego de $Ua linha. 

Dizem os entendidos que ella.. com pouco 
ex forço, póde augroentar essa cap~~eidalle a.lli
viando assim a desespe1•adora e terrivel.situa
ção em que nos achamos. . 

Duvido, porém. que o fll.Çit porque M[nella 
em preza. representa. um esta.do soberano den
tro de uma. pobre colonia ~ {Apoiad?s.) 

o que ê ex:acto, o que ninguem póde, decen
temente, contestar e que com o trafego no
cturno, nliás praticado e em uso em toda. a. 
Europa e Estados Unidos-a gerencia da. es
tradn podia. augmentar de 30 "/• pelo menos a 
sua oapacída.de. 

Entretanto es..<a. mPSma. gerencia. que. 
ha. t res a.n.nos mais ou menos- quando inter
pellada. ~obre a.s providencias precisas para. 
evitar-se a. crise de . transportes que, desde 
aquella. epoca, já. se a.nnuncia.va. ameaçadora.-
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affirmava e garanti:J. que não precis.'l.vadup~i-~ _ "Yiii.o_ ~enho alg~~ismos o!fici:tt>~ _ it minha· 
ca.r sutL linh;1, antes de 10 annos, porque, d1~1a d1~:eos1ç:to, !'Jem t:\o pouco posso dtzer qua.c~ 
ella, si com o tra.fego diDrno nü:o consegmr- scrao cfi'ectlvam~nte as de;;~JCZilS e as l'endAs 
mos vencer o trafego, estabelccer~mos o no- q~te o g-ov·erno ieder;~t tem com o_ esta.bele
cturno, essa mesma gereuci;J., repito, a.p2zar ctmento llc um;t allamleg<\ na ctdade de 
da critica situação actua!. tem demorado a. S. Paulo. 
tnstaUação rlos focos, electrl?os na serra, sem Por v. Ex. foí tiio hem tliscut ida essa ne
os q'!lae~ impossível e o serv1ço naquella parte cessid;J.de por causa elo pessimo estado hygie
da 1mba. nico d<t pr'll.(~ de Somos que deixo de parte 

Finalmente, em terceiro logo.r, como medida este argumento, que, por si sú. eonst.i tuc mo
oomplemento.r, baseando-me na.s exig:encias tivo assaz fotte. 
sanitarias. 1:~erli uma. alfandega na capttal elo Ent1·etanto devemos ponc.let;u• que :t:: eon
estu.do de ·s. PõJ.ulo. convencido de que n.s s~quencias do cstatlo anorm:1.l do ]Xwto de S:\n
despez:u; ser-lo insignificanu:_s, comp:mt.ndo:a.-> tos teem nos t.•w.illo Me t·<-cl:tm"~~\~:~ tlc )'I;\Í7~ 
com os proYeitos que advir:LO ao commerc,o. c>str~ut;;ciros. que pot· tor(;.1. hão de in.< i ~ti t· so
á. industt'ia. e i~ lavoura de. todo o estado. ht•e 0 me:-:mo Jhcto. tnuto 111:Li,: qunnw Jl(l pro-

Além tle q tU' o eu:<to d:L instu.llar;.io o d~- xi 111" vt~t-ão au:;mcnt:tt·-.:c-ltiio a::: •liffio;nlJ~e.~ 
pe:~a.s . inhet·entcs ao funccionamento r1o e.~t: L- de carga. c de:;c;J.rl(a. 
belecimento. ser-.lo ampln.mente remunerada:> /l epidl•min. 1te !'ebl'e :~mar-ella eJ;(;'t .-\tt':1.ves
pelD. fiscatis.t<ii.O das autot·idades supet·iores cl~ ""tntlo 0 invc.: t'IlO. ~ C()lll o vcrii.o tm de reau
esta.uo ; - ftscalis::u;ão essa. quG determin::.t•;t deccr·. aceumulmHlo maiorc:: cmpccill:os aos 
enorme augmcnto das rendas. (:1poi-:1Cto.<. ) ji~ existentes. 

Da coor:Ul("-L das taxas~ tarifa.s, como•wtual- Bem v. Ex. salJe que l,;t 1\:wios em Santos 
mente é 1~ita., resulta. grandes prejuízos pa.m h11. um ;t,nno it e~p)rfl tle p01ler tle.-;c~ll'l'~g:tr; 
o Thesouro Nacional,segnmloinlormações quc tripol:u;ves inteirns de muito;; u~vios tebm 
possuo. sido victimus da epidenti''· O resultado ~erá 

Para exempllfi~:<'\r a lli'OJJOSi~Zío annun- qnc o pol'to de Santos, ou sCI'l't decbtr;l.clo ia
ciad<t. direi que teem sido ~esp~ctu1-<.las sêdas íeccio!1a.do li:"lo goYm'llO lmw.ileir·o. ou ter e
por morins estn.mpados-brms, lmllo, etc. por mo~ o. intr}r~·ençii.o dos paizes estmngeiros por 
aniagem. 1'on!lt de direito internacionul-e então al.Jan-

-Pois hem, Sr. presidenro, si providencias dono completo pelos vapo1•es de lonn-o curso. 
ener!!'icas não lbrem dadas, si medidas extra- 1 Cessando <t possibili:!ade de embarcar-se 
or dinurias não iorem adopt:ld<\S, posso a.Cfi.r•- 1 caie em &1.ntos por fil.lta. ele navios, a inlluen
m&r que a. crise infallivelmente continuará; ci(l. sobre o rombia será. mais fm1esta do q_ue 
eom todas as probabilidade~ ~e . torna.r-s•l se :poder::i. prever; E. ~esse ponto, não ser~ o 
irremediavel. causando um tnstlssuno dese- estado de S. Paulo o umco a sofi'rel', mas Slm 
quilibrio-urÍI verdadeiro _desastre-: n~ rela- a. União inteira;. . 
ções ecouomica.s, financeu·as e s:1.mtanas da.- E' indispensavel o est.<\belecimento de uma. 
queUe grande estado. aJ.!àndega na. cidade de S. Paulo paro allivíar 

R.eeonltecendo a minha incompetenci!l. para. o movimento duplo de ca.rgM, que, pel<t sua 
tratar da parte comm~rc:ial dest_e assUJ_npto, natureza.. teem pa.S5agem obrigatorh\ pela. al
(não apoiados), formule1 um pedrdo d~ l!lfor- fandega. 
~~ ao meu illustre amigo _e ~1stmcto As condições topogra.phicas da cid.;1.de de 
CLdadiLO Sr. Herman Burchard-prmclpa.l i~- Santos são pouco f,•voraveis a um llesenvol
portador do estado de S- Paulo -:- que ~entll· vimet\to commercial; toda. a earg<~o sujeita. á. 
mente accede~do ?-O meu convt~e envtou-J?le conferencia interna ua alfamlega ;rem ditri
um trabalho mmuctoso e verdadeiro que multo oultar 0 serviço futuro do caes e das ca.rrovrus 
esclarece o assum:pto ora em debate. incumbidas do tra11sporte d'l.s mesmas para l\ 

Peço . Tetüa á Ca.mara pal'a. ler alguns .es~ão da estrada de ferro. 
trechos desse trabalho_ que.,_ além ~la mn!ta As obras da empreza do ca.es silo ~ecuta.
luz que lança. sobre_a d1scussao, revela mu1to dM com ·excessivo v-agar, e a terminaç.ão _será 
~do e_ obse1:va.çao praticalla parte· do-seu adiada para um prazo muito mais remoto do 
digno antot' (ld) : que o que está. fixa.do no contracto. 

<Accedendo, de bo.'l. vontade, ao pedido que E nesse intervullo como etrectuar·se a im-
V. Ex. teve a bondade de fazer-me, P.C~U~- port.ação e exportado do· estado de S. Pau- 
tando a minha opiniiLo ::..~obre a ~nveruenCJa. 10 ~ de fa7.er-se mua. alla.nde,o-a. na c1dade de S.. _ . . . . 
PaUlo \"OU externa.1' 0 meu pensamento a A ser exacb o que diz o di~n~ engenha-· 
esse respeito. . ro Domingos Sel'glo de Sab01a. e Silva no seu. 
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relatorio de 4 de fevereiro de ISSS ao conse-~ S. Panlo teYe mercadorias uo valor de mais 
Ihelro Rodrigo Augusto da Silva, então mi- de 30 mil contos de rais depositadas em taes 
:nistro da. :~.orrrícultut•J. que «~ çapacido-dc tle pon~ões. 
ttm cac;; c limitada e :rue(! excede ge,·almentc de j Nao JJa companlli<L de seguros que os 
:200 toneiiJ:I:lC's po1· •nMr. a con·iclo de ca(:o> en- accelte ~obre me1>eadorla.s depositttdas nos 
i:ão é certo que o cae~. conforme o contracto, pontões-vorctue este~ não são senão ca5cos 
~cabado em 1895, decreto n. 96C, ele 7 ele no- de n<>vios velhos e imprestaveis par<J.navegar 
:vembro de 1890, nüo tem capaciolade partL correndo o risco ele afundarem-se de um mo-
supportar a c<wga e descarga, pois só a ~x- menr.o para. ouü·o, <:omo já tem acontecido. 
portação de café, nessa epoca, será_ clem;üs rle A continl.l!l:r. este srstema de pontões, estão 
400 mil toneladas, rest:uulo ~00 mll para toda abertas as Ü\CJlldades para o contra.ll:tndo em 
imporl:.'\d:io. larga esc;tla. 

Julgo ~ue nã.o e ~xagerado dízet. que em E.~~ret~n!o po~e _o _l~nico meio. lle (tl;ri~r-se 
1895 a import.tçií.OJJiío serit ínie!'ior a_expo:· meJc,tc~o.r~~- e ::>ttJeJca.l-:-a.s .a esses ~~pos:tos. 
t'a.~.ão. donde se cO:lclue que não ha.;·er<L ent;tO r~~~!'O a.tu:-a.l as, UO httora.l, MS l'l'"'Ol'e:S do 
espaço_ p~r;t ~ rGXCedente que, de ,tUllO pnra :1-!il]ln.res de ~ttccns de farinha. de U5SUCnl' e 

anno, sem m<~.JO · _ _ . de outros genm·os teem ::tpoütecido na }H'll.ia. ! ! 
Qttem conhece a cHladede s~ntos ll<tO lll'OO· Niio dtr~·it!o qLte o estn.lJeledmento de uma. 

m <J. impo~si!Jilicla.cle de íl1.zer-se um tão :.;rtHHle nl!imdcgt~ n:\ chhvle de s. Paulo tl'UI·á :t des
movimento de transporte em cart·oc:ts n~~ p~r.a. 1l(L~ edific:v;ü(~S. e do pc>~on.l competente. 
ru11s que li_zam [lo ulf:tndcga aos al'm:tz~ns dtl rn:t$ tll•.ln potlc s~;L' :tmp!amente recribuiclo 
estrtlda. de ferro. p~l:t reéep.;iio de armazen:tg'em. t! si por 

Est<'l$ são t~o estreitils que ni\o comport<J.m :tcn.~c• o f;'O\"et•no n~o q uiz~L' !ii.Zet· •'- sua. 
um movimento ele SOO mil toneladas, m~~is cu~t:t, r:orn fttd !idade ncli:tri~ pal'tículare.:: 
cu menos, por mmo, portrmto ~C.UG tonclat!:LS que o Jitç:am sol> concessão de um atl<licional 
por dia, acceitando--se mesmo 300 dias tle tra· M n.rmar.ena.gcm ou qtmlquet· outro i'<WOl' 
balho e1Iectívo por aru1o. ((tte não prejttdique o fisco. 

o set·\·iço tht allandegn. de Sa.ntos é o mais 
Essas ruas niio se prestam :J. ser alargadas. pt·imith·c- que s~ pôde im~ginar. indigno de 
Eis a razão porque toda a e<~rga. sujeit.:i. ;', · UJU<l t'êJl<U'Li~·iio que produ~ Ul'l~ ,:•"\r~ irn· 

.,conJ'enmcia interna da altàndega deve passar IJOl'ta.ntíssirntl. po.ral\ receit<.\ da Republlc<t. 
directu.mente do ,-apor ptt.l'll. os wagões d:.t H:.t!;ütll. de gtüntla><tes e d~ todo e qualquer 
estrada de feri'O, evita.ndo assim um movi- m<tchinismo modemo po.ra substituir o servi
mento decarroca.s que a cidttde de Santos não ço ele liraç:os. 
eomporta. o pessoal, por isso, e 1orç:tdo a -vencer o 

De outro lado 0 caJé a emlXl.rcar em Santos duplo do serviço ~o que em qualctuer O!J-tra 
com áestino á Europa será tr<lliSpOrtado di- al.f<\~dega. <lO Brazll. como a.deante clarel as 
rcctamepte pelos wagões da estrada de ferro pr ~~;~nto a desnez.a com 0 novo "es5oa.l a 
aos vapores · .- ,.,. 

, . : .. ~ emprcgat' na alf<tnde,o-a. é com o de Santos, tal 
E Irnposs1vel a contmuaç~t~ da carga e d~- qual está, o necessurio para vencer o serviço 

.~rga como se_ faz nas condi9oes . actu~e~; nao da impo1•tação e exportação. 
som~nte em nsta da c:aresba ~ lent1dao _do Nii.o se póde compa.rm• com. o serviço da al
~erv~ço, como tambem pelo nsco e per1go fandega do-Rio, por ser ess&rapa.rtição dotada 
.lm.mJnente da perda totttl das mercadorJ.aS ex· ele to(los os melhoramentos modernos: com. c:J.
postas ás intemperies. paddade para fazer o serviço muito mais ba-

V. Ex. sabe que a commis&l.o do commercio rato do que qualqueroutra,especialmentea de 
-de S. Paulo apontou medidas urgentes para Santos. , . 
debella.r ou sua visar a crise de transporte, . Co~-p:'lran~o-se, porem, as despezas e o ser
apontando, entre outras, como medida muito -v;ço 1~to, v e-se qu~ o producto ~a, a~L'eet~da
acertada, acaba-r com a especulação torpe de çao da para a do Rw r~snltado mterLOr a. de 
depositarem mercadorias nos pontues, exigindo Santos. . 
os donos delles alu<>ueis exorbitantes. V. Ex. que1ra comparar as üespezas que se 

' " . fazem com as administra.çõcs das alfa.ndega.s 
~Consta.. que agen~es ~e- bnba~ de va:p~res da Bahia, Pernambuco, Sa11tos, Pará e Rio 

.s,wos,..mru.ores:ProprJeta.;w~ do~ dito~ l!0~tões, de Janeiro, com a renda total arrecadada. no 
que dao de aluguel 3oq$ e ~aJs P01 9Ja, na- anno de 189l, conforme o relatorio do Exm. 
turaJ.men~ esses propn~tar;os reem mteresse ministro da faz:enda, pag. 51, e tabella n. 31, 
-em que nao melhore esse estado de cousas. ver-.1 que o resultaclo da de Sa.ntos é relati-

Não é exagerado calcular-se que houve vamente muito maior do que a de qualquer 
-tem_po em que o commercio importador de das outras supra menciona.das. 
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Toroa.ndo-se um conto ,te rêis. como uni-
uade de llespeza, vt:-se quanto elle produziu 
ele arreca.dru;iio nas cinco a.Ultndeg;\s jú. ci-
t:l.d,ts. 
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Todo o commercio importador reside 
na cidn.de de S. Pa.ulo - por cau:>a do clillla 
pestiCero e in..<alubre da. cidade de Sémto3 -e 
sendo elle forçado a despachar sui.IS mercado
rias exclu>ivamente nest'l. ci(lade, tem de su
jeitar-se a.o verdadeiro monopolio de uma. 
classe; por essa razão o commercio <i sacrifi
cado nos seus íntet·esses porque não pôde }JeS· 
soalmente tiscali&\r os despachOO'. 
__ Comtu~ V. lV 

O !h c to tla.-s merca.t\orias sujeitas a.ue:;p(I.ChC> 
irem dil'ectam~ntc ll:.IL"<L S. P~utlo . torna mais 
1!:l.cil a Lo;J. f15l".ilisa~,:ào , diminuindo, portanto~ 
as opportunidades do contmbando e uesvios 
das mer~ldorias. -

Para res..·wcir os !ll'ejuizo5 I'JUC o commercio 
sofft·e f1-eqnentemente com os furtos em gr:m
de ~cah. é for\t\(to a. elevM· os ]lre\.OS, de sorte 
que o consumidor, alêm do mc'tU C;~ntiJio. vem. 
'' pag-J.t' os fur tos- commettido,; ! 

O llOUCO on nt>.nlmm cuidado que 113. na. 
r..hert!ll"(\ e encerr-..unento dos Yolumes. tl-:'l.z; 
prejuízo:> enormes, 110r rtucbms e lWarias. a
ponto üe one1m c:dt"UOrtlim.triamcnt.c o custO; 
tl:As mel'Cttdori~.s . 

rs:>o nii.o se durh ~i o destinn.ü~r lo os 1'.:!\:i!
hesse dil'ectamente 

Qlt~l' mt Europa, quer nos E.~tntlos l"nido~
em t01Jas as cirlutle.-:< do interior- o imJ.Xwb 
tl •~t· púde pngar o:; •lireir.os :tLitmneiros: mc.-smo 
no e:;tatlo do Uio Gl~tnde tio Sul o cornrnm·
chJ.llte go;:a. desta. 1\lcilidadc pois que po.':tle }Jõt
çmr 03 (lireitos 11:1 ci~ladc llO Rio Gt'<J.ndc ou na. 
d e Pelota;;. 

POJ' que t'azilo S.Paulo-cenh•o do (:ommet·
cio impor~do1· e d<t ;.:l-o.mlo intl1tStt•ht jit. 
tles~n·:oli·i,ln.- nito podct•it ter a stm ill lhn
deg·a? ~ 

E' impo::si vel contintHll' o estado tle S.Pmt!O< 
na. dependcncia d<t 3.lfandega. fle Santo; ; \u·~~'"' 
o gorel'llo relbrm<w o contracto que ~m cortt 
a. Comp.:mhia.lnglew. ampliando o ~ 5G do l'e
rel·itlo coutra.cto. 
Al~m de$t\S raZt':oe::t, t enl10 outro~ p ill':t. :tpon

t;.n·, e, entre ellt~~.as constantes ~rtivc~ flUe lw. 
em Santos occMionuthts, exclu~ivamente. pela. 
falt:.t Lle concurrencia q\le rião póde dar-~ 
em vh·tude do clima que afugenttt o bmço. 

E.~te gmnde inconveniente d<S<tpp•trer.:e com: 
a creaçào de urnu. allttndeg<t em S. Paulo cujo. 
clima e b!l.lubenimo e procmildl.l até pol" 
estrangeiros. 

Co1n as grandes demoras. no l'ecelJiment<> 
das merca.Uorias. occasionando Jàlta. no mer
.;;ado. e o empo.té de enormes capit:l.e.~ paraly-. 
sado~ no porto de S;tntos tornll.ram a impoc
t<1ç{io tão dispendiosa que so a póde 1à2.t>r 
quem dispõe de gL'aUdes reem>sos. 

Si o commercio grosso .clama. contra a 
actu<lol estado de causa~. e pede a <:rea.;iio de 
uma alfamlega em S. Paulo, não e exclusiva
mente le>ado pel.o egoistico desejo de ter suas: 
mercadorias it mão com mais facilidade, :m:2S 
tambem por patriotismo, porque a. importa
<;<'to dei:x:a.I".í. de ser um monopolio. 

O pro>eito directo e immediato dn. funda
\~O de uma <~lfandega em S. Paulo ser-J.. oo 
POYO. 

5 
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Exter-nando o mc11 juizo SCibre tão imP?r
ta.ntc as.•umpto, rest.1.-me a.graclecer sua m
terpcllação, assignando-me 

De V. Ex. 

Attento criado e amigo 

Rio de .Jttneiro. 12 <le junho de 1892. 

Sr. presidente, a. experiencia. tem demons
trado que nos pn.izes onde o serviço aduaneix·o 
terrestre está bem org-a,nisado como, por ex
emplo), n:t Ft~tn~,;,\.,o;; terrores e receios que as 
prnç.u; m:n•itim:ls m1triam da concunenncin. 
ua.s :t lll\nlle:;ns tcl'I'estres Jcn-:tm desa.rmsoados 
e sem l'tm•l:l.mento. 
Entr~ muitos exemplos, cscolhe1'ei o da al

lhmleJ.:n. tle Pnriz. 
A p·i~1.;1 do Ha.,·re, recei:w:t extmordinar•i:t

mente a. concnrrencio. tla o.llítndega de Pa.riz, 
cntt·et.anto n.~ estatisLicas viet'<\tn demonstra1· 
qu:ugo eram infundndo;; ·es;;es temores, nüo 
obstante o enorme e prodigioso uesenvol vi
meu to e lll'OSt)eridade desta o.Handega. 

Os 1'rancezes, reconhecendo :.1. mcessida<le de 
}lrestarem r, tlnoo e decidido apoio ás commo
didades do commercio :promulgamm n. le! de 
27 de fevereiro de 1832; lei que laeulta. a. to
das as cidades, cuja população exceda de 
10.000 habíta.nt "S, o estabelecimento de a.r
mazens a.If.mde..,n-ado.s. 

Fizeram mais, em 1855, ampliando e syste· 
mati.sa.ndo aquelló disposição legislativa, di'l"i
diram o territorio nacional em 26 districtos 

·. aduaneiros ; e nóte-se bem, nem sempre forn.m 
escolhidas ou preferidas para servir de capi
taes desSI"S districtos as cidades mais proximas
das· fronteiras. 

AS capitaes dessas divisões aduaneiras são: 
Dunkerque, Valencienn~s, Charleville, Thion
ville, Strasbm·go, Besançon, Digne. T<>tllon, 
Marselha, B~lley, Grenobb, Mont].JCllier, Per
pígnan, Abbeville, Brest, Saint Maio. Cher
burgo. Ruão, Boulogne, Rastía, Saint Gan
dens, Bayonne, Bordeaux, La Rocbella. Nan
tes e L'orient. 

A Europa, toda hoje tem alf.,.ndegas terres
tres, e não consta absolutamente que sejam 
frequentes os casos de contrabando. 

Mas mesmo que ha.ja. um ou outro caso,uã.o 
é isso razão sutnciente, para privarmo-nos 
das "t"antag·ens de tão grande melhoramento. 

o S:a.. · PIRE~ ' FERP.Elll.A - v. Ex. tem dis
cutido magistralmente o assumpto, edefen
dido patrioticamente os interesses de S. Paulo 
e da. União; 

o sa. AU'aEOO ELLJS-Isto demonstra. que 
não é cousa. nova. a que venho pedir; devo 
mesmo décltl.ra.r que si não fo$36 a antiga 

ferrenha e sugadora centralisaç.V.o do tempo 
do Impet·io, já o estado da S P;tulo teria 
obtido uma altímdega terrestre. 

Mas, Sr. prtlSidente, o que era antigamente 
uma necessidade economicu apenas, passou a 
ser ho.ie uma. exigencia sanitaria (appoiado) 

Acredito, pois, que o Congre..o.so Nacional o.p
:provarit o projecto: em primeiro logar, 'POrque 
e uma :tspimção ardente de dois iruportan
lissimo3 estados da União, dos prineipaes en
tre os que mais concorrem ).la.ra encher o Tlle
souro Nacional ; e, em segundo Jogar, porque 
não devemos. recus:J.ndo-o, assignula.r como 
evidente c certa o.quella celebrephrase de um 
publicista. estmng-eiro, quando uepois de a.na.
Jysar as >irttldes d3. nossa raç~. dizia que 
p..1.ra contmOO.l:~.n~ru-as todu.~, ba.st.-wa o grau 
ue deleito da incuria e da imprevidencia.
cara.cteristi(:05 d:~. raç~ la.tina ! 

Finalmente, Sr. p1•esidente, acrellito que 
terei o prazer de ver este projecto hl'evemen
tc con>ertido em lei, porque tenho certeza. 
de que _a Uniüo não ha. de ser para os estados 
o que ibi antigamente :1. cúrte imperial! 

Não ha de ser a. madrasta descaroavel e 
ciumenta., IDM sim a mãe carinhoso. e :~.mo
ravel que desejo.ntlo intimamente, sincera
mente, a pros:pel'idacle. o desenvolvimento e a 
1elicidude de seus filhos, aponta-lhes, com 
h1sto orgnlho e ufania. para·o lemma. de sua 
bandeira como a e:.'}>res.são mais pora da 
-verdade e nüo como um escarneo, uma irri
são. UJM Htlsidade e uma mentira ! 

(Jft•ito bem ! muito bem ! O orariG?' c cumpri· 
montado po1· muitos dos seus coUegas.) 

( DGi:ca a cadeira da preside>lcia o S1·. Ber· 
narclino de C:zmpos, occupando-a o Sr. Joüo 
Lopes, :1° 'I>Íce-presider.te.) 

Continúa a. discussão. · 

O Sr . .Esl>irito San-to-Sr. pre
sidente, o me o principal intuito tomando ::1 pa
la:n-a a respeito do presente projecto e expli
car o voto que sobreelle terei de dar. 

Esta necessidade impõe-se pelo facto de ter 
eu prestado a. minha assignatura. ao mesmo 
projecto, quando solicitado por . a.Jguns dos 
meus honrados collegas por S. Paulo. 

Sr. presidente, a coherencia e invariabili
dade de convicção é justamente o objecto de 
minha real preoccupação e constitue o prin
cipio que tenho procurado obecl.e<:er sempre 
em minha vida publica. 

Mas, Sr. presidente, a declaração que acabo 
de fazer, por certo que nilo pódereferir-se 
sinã.o a coherencia individual, a firmeza. de 
princípios. . 

Não se tra.t.J. de interesses que dizem res
peito a. individualidade; mas de interesses ge
raes que atrectam direcla.mente a fazenda publi
ca e nest.J. ordem de factos, Sr. presidente, não 
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faço questão de muda.:rde opinião de um momen
to para. outro, desde que ascircumstancias que 
. affectam a questão mudarem, de...<>deque reco
nheça. o erro, á má comprel1ensã.o em que 
me acha V<\ quando tomei a delibera~fio ante· 
·rior. 

Logo na _primeira ~essão da presente le· 
gislatura, um illustre representante por 
S. Paulo que me honr:J. com S\13. consideração 
e amizade, p€diu-me para que eu assigmsse 
um projecto ereando uma. alfandega. em 
S. Paulo affirma.ndo S. Ex. que esta creõl<;:Üo 
·era de real v;,lJltagem. era de necessidalie im· 
:prescíndivel e que niio ~.ca.rreta.vn. inconve
niente aJ::rom. 

De modo que entendi 1p1e <>lle se achaY;\ 
firmado em razões que justiftci\&'Cm Hm m•~· 
neira de cncat'll.l' as Y:lnt:l{,tcm; do pl'O.Í l~Ctt>. 

Entretanto depois, rcíll"Cti n:1.s diYe:rsa"' cir· 
cumst.1nci:~s que tlC\·eriam ncCln5<:lltar $emc· 
lhante medida e tb·c occu~iito ole cncnnt.J·:1:r 
em vez de vantagens, reaes <les\·anta;;ens. 

Iniciadl1. a. <liscusssão {la mn.teria. os :w;;ll· 
mentos aduzidos pelos or:l.(\Ore! rJnC me pr·e
cedera.m, aiml;~. mais fortaUcccram n. colwic
ção em ~ue me ach:rm de que não lirt conve
nicncio. n.lgum~t na, crcm.çii.o de 11 tn:\ ttll';mc\e~tn. 
em S. P<\Ulo. l'()~-on1H~ceudo aim\a que cst.n. 
crea~:ão é íncom·enicnte em vist.1. do nosso 
est'ldo iinanmMo. 

Alem disto esta. creaç:ã.o é inexplica.vel. . 
Sr. presidente, a creac;ü.o ·de esta{.-ões adua

neiras é destinaua a ga.rnntir ao Estado a 
arret-adac;:ão. das rendas provenientes do im· 
posto de impor·tação. 

A ·concepção, portanto, do que ~'Onstitue 
uma. alfandega presuppõe a existeuda tlos 
meios regulares de communicaçf..o entre o 
ponto em que ella e..~te e o ponto de con· 
sumo. 

Ora., a creaç:ão de uma. a.ltil.ndega em São 
Pa ulo é justificada pela insufficiencia. da que 
existe em Santos para a arrecadação de im
postos aduaneiros. Entretanto não existe com
municaçã.o alguma entre o principal centr·o 
de consumo do estado de S. Pttulo e o porto 
de mar onde se pretende fundar a nova 
alfa.ndega. 

Eu perguntaria : qual é a exequibilidade 
da arrecadação de taxas adunnei.ras em um 
porto diverso do de Santos, quando eate é o 
urlico que se acha ligado, por linha tle com
muuicação com a capital de S. Paulo 'I 

Ja se vê, por estas considerações, que sG 
seria. admissivel a cr~o de uma alfaudega 
em S. Paulo si, :porventura, se estabelecesse 
uma outra ordem de communica..<'.ões entre 
S. Paulo e um porto diverso de Santos • 

Uma. outra. concideração feita pelo illustre 
deputado por S. Paulo me parece impro
cedente. 

Disse S. Ex. que Od artigos destinados <i 

capital de S. Paulo ficavam na n.lfancl.ega de 
Santos, com ~r;J.Ye 11rejuizo do commercio 
daquelle grande cenh·o . 

Eu creio que ilemelhante facto e devido ti. 
insufficiencia de tmnsportes e não dos rerur
sos de :tiscalisa.ç,ão, e, desde que uma medida. 
q\lalquer que se pretenda tomar ê baseada 
em 1·a.zues improcedentes, ella perderá. por 
isso mesmo a sua razão de ;:el'. 

O noln·e deputado clisso que é de vantagem 
a creação de um:~. ::~l1il.ndega por·que ó neces
sa.:rio empregar os meios tendentes a evitar 
que cs volumes elas met•caúorias scj:ttn viola
l]os. sem 11Ue se pos:;a l>J'ecis:u• quo.es os 
agentes 1·espous;weis por eS.')C;l a.bu$0$. desde 
q uc os co1Uluctores do:; YChiculos se de.."(: ui· 
p:un com :t comp;• 11 hi:L d:.t c;;tr~td:~o dt:! ferro c 
~~·~ c'Om l'lS Himeit\r.<. 

!lins, :::enhorc~. si s;í.o ~tes os incom·e
nir·utes, d !cs ~CI;'i n t·cmo\"ÍdO:> pcltL Ct't'(l\,fi,O de 
11m : ~ outra aU:u~tlc;;a no poni.o pl'incipu.l de 
consumo~ 

M mc:oma~ üillk11hlatles liU'! llqjc existem 
p:tm. veri!ieo.r O$ 1\lttot•cs dos l'OUI>o;;, niio sub
~i~th•ii.o P:.l.l':\ vet·ificttr-se os tn\t0l'es d:~. quebra 
dos "'ello;; que liJrem colloc11.dos nos ·'>'olumes 
em tr:tm;ito do ponto (\e dcsemba!1tuc ].)::wa a 
n.\1\\ndei;'t\ de S. Paulo?Qu~ reemso no...-o SCl"á. 
posto em pratica IXI-l'O. evimr-se este abuso~ 

O SR. AL)!E!DA KoouErRA-Pelo menos ve
rific-....r"-Se-h<t o responsavel pelos delictos. 

O SR. Est>mrro SA:\ro-~las como? 
O Sn.. PALLET,\-A esi':racla ingleza nlio se 

resp:.nsabilisa pelos volumes desde que sejam 
abertos, e actm~lmeni;e é preciso a.bril-os em 
Santos llal'a a. coni~:renci:\ ll:J. alfànde,o-a., t\O 
passo que havendo alfandega em s. Paulo os 
volumes podem transitar int;,.ctos de Santos 
paru a C\l.pital. . 

0 SR. FsPI;UTO SANTo-Acceito O aparte do 
nob;-e deputado wr que procuro conYencer·me 
da. 'l"erdade. Não se da!"à o inconveniente 
de serem viol~dos os sellos durante esse 
tra.jecto de um ponto para outro ; rnil.S 
sel"á. talvez, muito difficil evitar o de...~ 
minl1o dos volumes a.nt~s de serem set
la(tos. Si nas alfandegas se dão contraban
do, muito mais facil, mente elles tel"d.o Jo
gar em um simples ].)Onto U.e desembarque 
onde poder;\,, ha;ver quando muito, um ou 
outro encarregado de fiscalisar o numero <le 
volumes desembilrcados. 

Senbo:res, este serviço de a.:rrecada.ç.&o de 
impostos exige uma serie de medidas cu,ia 
engrenagem esta estabelecida. de accordo .com 
a organisa.ção das nossas estações a.dua.neu'aS; 
e. a.peza.r de que eu não seja competente para 
descriminar qu.aés as condições especiaes que 
devem preencher uma reparti~.do aduaneira., 
afim de que ella. satisfaça a. garantia real dos 
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intm'csscs do Est::ulo, me parece que a inicia- personalidade desde que estou con>encülo de 
ção de um novo :sy~tema üe arrecaüa,;ão U.e que es,;a coíu~t'encü\ me le-v<wit\ a dar um. 
impostos ele importt\<.,ii.O deve exigir um e;;tudo voto cont~rio aos interesses rea.es do paiz. 
aturado, um lttrgo debttte pa.m que ft(jue de- . Fa\'0 pots, a minha confiss.i.o; errei, mas. 
moustrn.(lo com evidencia o zelo. no. c.rreca- que1'0 emendar o men erro, nU,o concorrendo
da~lo dns tax:as de importi1çii,o, ·de ma,neim p•wa a:ndt\ mais sacrificar os intet•es~es da. 
que esses intel'e...~e> lÜ:ÍO s~jam tlefraudados. minha patrht. 

Senhores, esse estudo e tanto mais necessa· Voto pois, contr-a o pt'ojecto. 
rio quanto nós vemos nas allà.nrlegas (le Santos, Est<t ligeira <tl)reciaçii.o que ac..'l.bo de fazer,. 
Porto Alegre e outros est;Hlos; apczt'.Í' de tod:t se 8.l)p!ic,, perfeitamente a creo,ção de uma 31-
a Ylgila.ncia por pM•te do,s autorülad s fisc<\es f\~ndega em Juiz de Fóm em comlições não 
na areecad<LÇilo do~ diPeitos r las merct\UO:'ÜtS per!eitamente idcnticas; mas, ·t1.té certo ponto 
entradas; a.peza.r da probHade clú~~us amor!- analog-as. 
thtdes, o c!csiquilibrio dr..s r~nd:1s Lle importa- Si nii.o ~ pda, improcedenc!a e inefficacia. 
<'iio é con~iüc-r:t\"el sem que haj:t 1·eme;lio 1nm que realmente se reconllece na t\líand~!!a.de 
eyif.ar ~emdlmnte rmud~. S. Paulo. ~ao menos pela. conYeniencia"' que-

Parece-me q<te ê muitl> p;tr:J. receia:• a ini- temos •lc impe•tir qnnnto possinJ a creaçã.o 
cinção do no•·o systenm de rts:::db:wiín. nn rle- de m:~i~ tlespeztts; pot·quc com eiTeito, :J.S con-· 
~emlnwqnc de mcrct\dol'ius. de modo qtw não üic;:ies da nlllmolega de .Juiz de Fc.!r:t nJ:o são 
ka.g-a. renes pt•ejnizos pat~l. o Estat!o. inteit·::unente a.nalog·as ú::: ele S. P::ntlo. 

A crea.c:ão ele uma ::t!Hu1dcg:1 clr ~2· ou I" o Sit. Fo~~i-:CA HER~ms-E' uruu. necessi~ 
cl<ts:>e não e n:.t occn.siito nre~cnte nn tr:J. couga dnde. 
nmis do fJUC onertw o E;tullo com um <HI-
gmento de runccüonnlismo e portanto dtls U.es- O Sl!. EsPIJUT(l SAxro-Si V .Ex. me mostrar-
pezD.s puhlir.-.ts, potque nma nltànddtt\ nüo se is80 vow a fa,YOl' della. 
creia com menos U.e mil cmüos. E~tou com lon>::v;el intuito dos meus cal-

De que set·Ye ct·e::w-s2 um~t allll.ncleg-v .. sem legas llonão <tugmentar as t]espezas com um. 
haver previ;\menw 0 Yehicnlo. 0 meio de ceitll siquer ; por isso voto contra a creação
transpm·to ~ Pm·ccít\-me melhor twg-menttl.l' de uma. a.if<tndeg~t em S. Paulo por julgai-a 

=-:· }lar exemplo o nnmero tlc cu.rros oulle Yí:tgens ine~caz. sam Y;u~i,1.gem alguma e :prejudicial 
da. estl·ad•t de fer1·o ingleza, pam dae vu.zão ao t t1esouro pnbltco.(!liuita bem). 
aos generos que se accumnhun em :Sllntos. de C SR.. PRESIDE:crE-Não hu.vendo mu.is quem 
modo a ::~.tcenU.et' ~<s exigencias llo commercío. peQ<\ a pn.Iana, fica a discus.~ão encereada 

Assim, pois, Sr. prêsidente. não ve.io razão e ;ra.e o pt•ojecto sersubmettido a votos. 
algum:J que justifiQue a. ct·eaçilo da alfa.ndegtt E' posto a. votos o seguint9 
de que tra.t.1. o pr~jecto. ApreCiei muí.to o que 
disse o ilinstrê representante por S. Paulo, 
{].uanclo exhibin rasgos lle eloquencüt, estuçlos 
·retrospectiYOS, >"!SU\S al'rojadas ~obre <t evo· 
lução do commercio e ela. inctustri:\; mas tudo 
isso me tiemonstrou apenas tt l:l1.tjançct de tu
lento do nobre deputatlo, e n:lo a .;:onveniencia 
de adaptar o pl'ojecto. 

E' certo que, lemdo pela confian~a e i!U
mitn.da sympat\üa que voto ao nobt·e rept•e
sentnute. asSiiJnei o projecto, convencido pelas 
ínfol'ma<;.Ues que S. Ex. me dero. 

:Mas, hoje, ..-endo in1etizmente que o proje· 
cto ni\.o traz v;tntagem a.lguma real 1mrn o 
paiz, devia sómente por cohct•encia, >otar 
_pelo l)rojec:to,. sacl'ifica.ndo os interesses do 
íisco, sa<lrlficando os preceitos q~le deYem pre
:;idir a creação de uma alfandega ? 

Devia insistil• nesse voto, quantlo chtmo 
const.'l.ntem~nte contr<t o augmento do func
cionalismo ? 

Em relà\:aO a minha personalidatle, tenho o 
direito de pugnar Jlela minha cohel'encia, 

. mostrando-meinabalavelnas minl1a.s opiniões; 
mas drsde que se trot11 dos Jnteresses do_pa_iz. 
V. Ex. comprehende que nao tenho ú dtretto 
de querer.deJiender" coherencia da minha. 

PR.OJECTO 

O Congresso Kacional decret·il.: 
Artigo unico. E' o Presidente clal~epublica 

autorisado a. crear uma alfandega na capital 
do estudo de S. Paulo, e ontra. na cidade de 
Juiz de Fõt·a., estado de Minas Ger•aes, abrindo· 
o necessario credito paru. oceorl'er às despezas. 
de installação e outras necessárias. 

Revogam-se as disiJosiçü~s em contrario. 
s. R.-Sala das commissões. 19 de julho de-

1892.-Jlore~s B(ll"rOS.~--l.l·istidcs Maia, re
lator.-F. Sod1·ê .-Leopoldo ele Btlll!Oes.-· 
Almeida Noqw~int.-Se1)~J·ino Yiei~·a.-Leite 
Oiticic~, vencido. 

Votam a íàvor 71 Srs. deputados. 
o SR. PRESIDE:WE-Foi al)provado o pro

jecto. 
O SR. Go:No.ILVES FERR.EIR..'I. -Requeiro a. 

verificação da votação • 
O SR- Pn.F..SIDE1'."1'E-Os senhores que votam. 

eontra. o prQjecto queira.m levantar-se. 
Votam contl'a o projecto 23 Srs. deputados. 
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. O SR. f:'RESIDE~TE-Não h:tnumel'O. Vae-se I posiçiies emittidas hontem por tão illustJ.·e 
procede!' <L votaçc,lQ, membro _des~;t ca~a. cujo talento e competencio. 

O Sr. 2• secretario procerle a c11amad;t. á sou o P!'J m~1ro a reconhecer. 
qual responU.em lll S1's. deputados, .-el'ifi- 1 Estranhe!_ q_ue S.Ex. tliss~sse, }lOl' exemplo, 
ca.ndu-se !Htver·em se retír·auo o~ St-s. Rotlri- i que OB publlclst:ts moderno~ distinguem clous 
gues Fernandes, Anfriso Fialho, Bezerril, I ~stados <le ~i~lo, ~) _e~W.<lo lle sitio politico e o 
Gonç<~.lo de La.a:os. Nascimento Tolentino de est~do de smo mllrtm'. 
Ca.rvall.J.o. Juvencio de A~'~~lÍaJ.'. Annibal De,·o decla.rar, com tüllit a ~inceridade, que 
Falcão, Luiz ele Andrade, Eu~licles-~Ia1b. lvo nunca encontrei e>sa distinCf:i\u em livro lle
do Prado, Art!mr Rios. Panl<t Guimarães. nlmm de direito publico. que me tem sido 
Francisco Socll·ê. Hora.cio costa. Lniz ~Imat. dado ler·. 
Baptista tln.Motti<. Furquim \Verneck. Thomaz O Sn.. LEO>"WILDO Fru:n:EIRl.s-Pois eu mos-
Delfino. Amcr·ico Luz. COst<t 1faclw.clo, .João trei. 
Luiz. Almeida Nogueira, ?.Iarciuno de :\Iag-a-
lhães e Demetl'io Rib~iro. -

0 SR. PRESIDEXTE-Convido o;: Sr~. dl~pu
Wlos a occn par os seus lagares. afim de 
procedt>r-~e á Yotaç~o-

Submettido o pro,jecto <\ \·atos, G :lppt·o\·ado 
POI' SG contra I O. 

O Sn. . .To~1:: :\I.\nuxo (pela ol•dc;o~) r•c•qnet• 
dispensa de inter~ticio. 

Consult;.~(la. tt C:umu·n. conce:le a d:spt!ll~t\ pe
dida. 

Continuação rl:l. 2• rli~cmsão do p1·ojccto 
n. 6G A. de lSOZ (do Senado). r·e;::-ulancio a~ 
pro.-idenci:.ts :1. adollhu· ~lo ser ded::u•:ulo o 
estado de sitio. 

O Sr. F'clisbello Freh.•c/'(?.Ío
'!Jinwnto de atrençtlo)- Sr. pL'eSillente, não 
·me ])roponho a fo.zer a. crític:l. do projecto do 
Senado que reguh\ o estado ue >itio. Este pro
jecto foi brilhantemente discutido nest<1. ca&l.. 
pelos meus illustrados coUeg-as. deputados 
pelo Rio de Janeiro e pela Bttbia. 

Seus deleit.os, suas inconstitucionalidades, o 
·caracter tyrannico de suas disposições. foram 
bem salientados pelos dous illustres depu
tados, princ~pa.lmente. o illmtt'<l.do . r2presen
tante do lho de .1ane1ro. o Sr·. Alcmtlo Gua
nabara, que, com o vigoi· do seu e~pirito, de 
sua competencht,mostrou ::1. impossibilidade da 
Olmal'lt appraYM' t<\1 pro.iecto. 

A mim só assiste hoje. na qualidade de 
membro da commissão de constitui<;:ft.o, legi5-
,Iação e justiça, que assignou com restricçõcs 
o parec~~ so~re o mesmo pr~jecto. a mim, 
como dl7..la, so assiste o dever de declarar que 
voto contra o projecto. a.cceitando as razi3es 
adduzida.s aqui pelo meu nobre ami"o o Sr. 
Alcindo Guamtbara. " 

O ql.te me traz o. tribuna. neste momento, 
não e mr.is a discussão do projecto do Semtdo 
mas, _sit_n o (liscurso prommcüulo ]leio 
meu dtsttncto <:ollega peht Bahi[l., Sr. Leovi
ll?-ldo Filgueiras, quando justificou o substitu-
.ttvo que apresentou ao mesmo projecto. 

Sr. presidente, ou :por ignorancia minha,ou 
por iitcompetencia sobre. o assumpto ( nao 
apoiados geraes), estranhei profundamente pro-

O Sr:.. FELISDET.LO Fm:m.E-Pon!m, sendo 
este tmJ ponto do di8cm·~o. V. Ex. c querendo 
estabelecel' methollo mt analyse f!Ue vou en
cetar n~o s<'• sohrc o mc~mo discurso. como 
tamlJem sol:<·.õ o sniJstitmivo. pl'incipio resu
mindo a,; Ct)tl$Ítlüt~t<;ÜeS llo llOIJl'l?. ueputaclo, 
t<tnto qaantt·, 111(;! toi possin~l entender :t su<t 
eloq\l(~nte oração pronuncinda ltonwm. 

O seu rliseur>o p,·,dc-se dividit· em tt•es pal'
tes: a ::H'imeir:L pnnc ú a dh•~u~silo dos pl'in
cipios de olil'Cit<) puhlicO SOlJt'C IIO::Sta<loflB SitiO, 
a ~c::run•l:t é :1. :malys(• do projeeto (lo Senado 
e ;1 t(!l'Ccim c a ju-;titkaçiTn ,[o S11hstituti-ro. 

D2ixo de lado a seg'llntl~t parte. isto é,a <J.ll(I.
Iyse tlo 1n·q_jecto do Scnatlo. contm o f!U<ll ,j;i. 
clcclm·ei que Vllto. 

P;l550 pol' conseguinte ft primcil•:.t parte tio 
rlisem·,;n de S. Ex. 

J.o:,:o. no começ-o. me encontro com uma 
propó:<k:1o euja verdatle historic;t contesto ; 
digo nHü-não contesto,contestam os escripto
l'es cn,ios lin•os aq_ui tr-J.go, ;tquell:t que u.ffir
m<t que o estado de sitio tem como ol'igem 
historlC:J. it legislaç·:Lo fr:mceza. 

A pala n·a. est;t(lo de sitio pet·tence realmente 
à leg·islação rranceza; ]_)Orem o principio ju
ritlico que nella se inclue .... 

0 SR. LEOVEWIDIO FlLG"L'EiR.A - dtt Um 
apal'te. 

O S!~. FE!LlSHERTO F RP.l:RE-Xão de•emos 
discutir lX"lavras; mas sim tt significaç:ão 
dellas. os principias de del'eito que ne!Ias se 
contem. 

Si S. Ex. quer dizer que a p:ll<wl'a estado 
de sitio pertence á legislaçãe fr-J.nceza, bem ; 
porem si quer dizer que o principio jurídico 
é de origem fronceza, eu contesto. 

:O.Ie JJ<'lrcce que o intuito elo nob1·e deputado 
foi dar á legisla~ão francez~ a.. origem hiséori
ca (!essa dispo~içii.o legal, desse meio extremo 
n. que rec'Orrem os poderes 1mblicos, em mo-: 
mentos cal:tmitasos da vida d;iS nações. E esta. 
interpretação eshi. nas proprias palavras de S . 
Ex. quando disse (18) : «demonstro, q_ue a. 
suspensão da liberdade. so!J o_ n_ome de e;:;tado 
de sitio, que a no5.;;(t constttmçao empregou,. 
é um phenomeno atavico uo despotismo, em-
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penhado ante.<; pela tranquilidade do que pela 
sa.J.vação publica, e originaria da legishtção 
franceza nos seus tempos os .mais calamitosos, 
passou p:u~a. outl'as nações em virtude do poder 
generalisador de tudo o que e francez, quer 
seja bom quer ruim ». 

Como se vê, Sr. presidente o nobre deputa
do quiz referir-se não !ts palavras. mas sim ao 
principio da dis]XJSição legaL 

0 SR. LEDYEGILDO FIT.Gl;EJRA- Eu refiro
me á terminologia, de- estado de sitio. 

0 SR. FELJSBELLO FREIRE- Não é. Alli estão 
as pahl:n-as de v_ Ex. 

Classificando v. Ex, de uespotismo, o que 
se inclue nas p:1lavras, estado de sitio, não 
podia reterir a ellas e sim ao prineipio 
de direito publioo. E llara proyar· a in
exactidão das palavras úo nobre deputado 
trago a opinião de Blunstchli quando diz 
que os p~vos politicos s~mprc reconheceram 
este principio. isto e, aquillo que Bluntscllli 
chama~ direito de necessidade a o.ue recor
rem os goYernos. 

O SR. LEOYEO!LDO FILG'UE:tR.a.s- Isto é di
reito romano e no direito romano não lttwia 
estado de sitio. 

0 SR- Eruco COELHO - Havia. 
0 SR. FELISBELLO FREIRE - Os :povos · po· 

titicas reconheceram sempre este principio: 
isto é, o estado de sitio como parte integntnte 
de wdas as constituições. 

Elle tem origem no direiio romano. 
o SR. LEO'\'EGILDO FILG-QEIR.-I.S - Ditadura e 

nma. causa e estado de sitio ê outra. Na dit1-
dura não ha, constitui~.ão não ha garantias 
constitucionaes par:t serem suspenso,s. 

O SR. Ertrco CoELao - No dil'eito l'Qmano 
havia a. ditadur<t que era causa equivalente, 

O S&. FELL'lBELLO FREIRE- Jâ v·ê Sr. pre
sidente, que e, origem do estado de sitio como 

- principio juriilico n~o e a legislação rra.nceza. 
0 SR.. LOPES TROVÃO-!lias :por que razão 

em vez de darmos outro nome damos este-
estado de ~i tio~ · 

0 SR.. FELISBELLO FREIRE-Podemos dar o 
nome de suspensão dohabeas-cotpus,éa mesmu. 
consa.. 

0 SR. LEOVIGILDO F!LG-VEllllS- In totum 
não. 

O SR- FELISBELLO FREmE-Acaba de rlizer 
o nobre deputado que n[o e a me:ima cousa. 
estado de sitio ou suspensão de habeas-ccYpus. 

. 0 SR. LEOYIGU.DO FlLG1JEIR.AS'-A suspensão 
de habeas-corpus e a consequencia do estado 
de sitio. 

O Sn.. FELISBELLO EREJ.RE-Este :principio <1 
que Bluntchli chama direito de necessidade, 

é, diz elle, a suspensão de habeas-c::J'I'pus nos' 
Estados Unidoa ou Inglaterra ou o estado de 
sitio na França. 

Como o nobre deputado quer dizer que a 
suspensão do habeas-corpttS não é o estado de· 
sitio ~ 

0 SR- LEOYIGILDO FlLGli'Eilu.s-E' <t oonse
quencía do estado de sitio- Ha garantias que 
nada teem que ver com a suspen&io do haõeas 
co,-pBs, assim por exemplo a garantia da pro-· 
príedade. 

O St~. FEt.ISBELLO Fl{Ell~I>- Provarei oo no
bre deputado que estit engann.do. 

Por ora- devo deixar a limpo a incxactídão 
dn. proposição do nobre deputado, quando li
gou a legislação franceza o pl'incipio jurídico 
do estado de sitio. 

EL~ textualmente :).S pala-vras de Bluntchli 
(lê): 

Appello ma.is para. as ca.rtas dWl colonias in
glezttS e para a constituição da conJ~lera.ção 
da. Arnerica do 'Nort~ ~m que está conti
gmtdo j;\. o principio du. snspensito de habea~
cM'pHs, antes da. revoluc:;io franceza do se
cuJo 17•. 

Sr. presidente, est..1. foi urna das :primeiras 
affit>mações do meu nobre collega. que por mim 
foram extranhadas. Depois quando S. El::. 
entra a demonstrar a. exístencia de dous es
tados de sitio, affirma existir um estado de 
sítio político e outro estado de sitio militar, 
procurando basear este conceito em textos da 
nosS<t Constituição e na opinião de publicista.s 
que S. Ex. classificou de mais modernos. 

0 SR. LEOVIlTU.DO FILGtmiR.As-N'ão, o que 
eu disse foi que o legisladot> constituinte ba
seou-se na doutrina dos _publicistas, susten
tada :pelos publicistas modernos ; e procurei 
interpretar a Constituiçiio de accordo com 
estes publicistas. 

0 SR, FRANCISCO GLXCERIO-.A.ssim e impos
sivel continuar; com tantos apartes. 

0 SR. FELISRELEO FREIRE-Sr. presidente, 
dizia que o nobre deputado pela Bahia pro
Cl.lrou "Ver no te:rlo da. Constituição de 24 de 
te.-eJ.'eiro a l'azâo de dous estados de sitio,_ um 
milit<>r e outro _politico. 

Vejamos si as disposições du. Constituil;ão . 
justificam esta doutrina. -

No axt. 48, que trata das attribuições do 
Poder Execu-tivo, vem no n. 15 a competencia. 
de decretar o estado de sitio em qualquer 
:ponto do territorio nacional nos casos de in
vasão estrangeira e de commoção iotesti.D.a. 

E' a mesma linguagem que U.'\a mais ou 
menos o art. 80, o.uando define o estAdo de 
sitio. 

No art. 80 se diz que elle serà decretado-
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nas mesmas hypotheses, isto é, invasão es
trangeira e commOÇão intestina. 

Sr _ presidente, em lace destes trechos vê-se 
que a commoção intestina e a in-va.são estra.n
geil"J. são, si posso usa.t· da linguagem das 
sciencias medicas, a etiologia do estado de 
sitjo. 

Elle ser-'.1 decretado. quer se dê uma quer 
outra cau8a. O acto constitucional de estado 
de sitio permanece o mesmo. nada ganha nem 
perde em sua natureza, quer seja motivado 
por a.g·gressão estmngeira., ou por commoção 
intestina. Elle é sempre quer em uma h;ypo
these, quer em outra, a suspensão das garan
tias. 

O SR. GoKçM.YES CnA.YEs- Apoiado. 

O Sn.. FEf.ISBilL.LO FREmE- Si o rst..tdo de 
sítio é;:~. mesma col1Si1 em uma. c em outra 
hypothese. que m~iio lw. llal-a udmittir-se 
essa dualidt~de ? 

Sr. p1e~idente, em ~ciencias biologicn.s 
quando estudamos um luctu. levamos em con
sideraç[to :1 sua. caus<t porque os processos 
etiologicos influem n<l rnan:restação dos ütdos. 

Porem, na questão de est:.tdo de ~i tio, elle 
conserva o me.<mo caracter. a mesma natu
re-ta, quer s~ja provoc~tdo peht commoç:úo in
testina ou pela illV<tsão estl-<1ngeit-a; e si o no
bre deputn.üo admitte <L jurisdiç:ão excepcional 
em um caso. (tua.nrlo é estado de sitio militat•, 
deve-admittir no outro Citso. 

0 SR. LEOYEI'ilf.D > FILGVElRAS- A razli.o 
eshl actuatmente na dMinçiio que eu e:;;. 
mbeleci. 

commoção interna., e ·q11e o estado de sitio 
é militar qua.n_do provocado por invasão 
estl'angeira. Mas, $i assim e, a que fica. redu
zida n. attt-ibuiçli.o conicríua ao Poder Execu
tivo no n. 8 do art. 48. de (leclarar immedia
tamente a guerra nos casos de invasão ou 
aggre.~são estra.ngeii"J. ~ 

Qual e entiio o estado que se crea pondo 
em execução essa attribuiçiLo ~ 

?>Ie par·<Oce qtLe e~ta atü·ibuic;d.o é que cara.
ctedsa verdadeiramente o estado de guerra. 

0 SR. LEOVl~lLDI) FILGl:EIRAS-il.Ias declarar 
a guerr1l. não quer <lizer declarar est;tdo de 
sitio. Em LSG4 nós não declaramos a uuerra. 
ao Paragu:.ty sem dechwar estado de sitio? 

0 SR. Go:-.;ç,~ YLES CriA VES -1-I~ts e.;sa decla.
r~wão é a comlemnaçiío da sua doutrino .. 

0 SP .. LEOVIGILDO FlLG'tiEffiAS-Perdão : 110 
caso de estado de sitio militar, o podet· public-o 
defende à nação contt't1 o inimigo estru,ngeiro, 
no caso de estado de sitio poütico el!e deiende 
as instttuições contm o~ rebeldes. 

o SR. GOXÇM.YE~ CnAvr:s-].Ias o perigo e o 
mesmo. como é da mesma. na.tnreztt o resul
ta.do da detlaração do estado de sitio, ~igniti
cu.ndo em uma e em out(-a hypotllese a sus
pensão dus garantias co nstitueionaes. 

0 SR. EIUCO COELHO- Pelo m ·nos a dis
tincção e sybillinu.. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- Sr presidente, 
acaho de demonstrar que na Constituição não 
existe razão de ser para a. distincçiio entre es
tallo de sttio politico e est<1do de si tio militar, 

O SR. FELISBELLO FREIRE-Si <1 Constituição e que a caracter-ística do estado de guerra. re
de24 ue íe,·ereiro, Sr. presidente, trouxesse pousa. n;:~. o.ttribuiç--..:ío do n. 8 do art. 48. 
outra camcleristica, do estado de sitio a não A alle"'<v:.ão i.lo meu colle"~ d;J. "U.err·a do 
ser a descri1Jta no art. 80, isto é a susp~nsão ParagU<\)' não invalido, o c que su~tento por
de g-<1.rantias constitncionaes,o nobre deputado que alli não verificou-se o principio do n. 8 
teria razão; mas o est<,do de sit!o traz o mes- "do art. 48, isto e, invasão estrangeira. A luta 
mo caracter de suspensão de g:tra.ntias quer 

1 

que tivemos não foi no territol'io nacional e 
:por um<" causa, quer por outra, quer por sim no territorio inimigo. Nada pl'ova o 
commoçii.o interna, quer p8r invasão estran- <<parte do nobre deput:.1.do. 
geii·a. . _ . , . .. l 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIR.AS - }fa.~ já 

_Por co~se~mte na~ :ncontro na Con~tlttu- dis~e que declar<cr a guerr<1 ·não que1• dizer 
~.a.o araz.tode~sa dua.ltd,tüe queo nobre depu- declarar estado de sitio. 
tado quer estabelecer. 

0 SR. LEOVIGILDO.FlL(;UlliRAS- Na Consti
tuição não encontro; mas e o pensa.mento do
minante da Constituição que se confat·ma 
com a doutrina do direito publico moderno. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-E tanto a dOU· 
trina do meu bonrado collega não está. de 
~WCordo com a Constituição, que na propria. 
constituicão 'I"OU encontrar que a na.tureza. 
do estado de sitio é a mesma, qualquer que 
seja. a causa que justifique a sua decla
ração. 
. Disse o meu honro.do collega. que o estado 
de sitio e politico quando e provocado por 

O Sa. Earco CoEr.nn-Neste ponto, apoiado. 
0 SR. FEUSBELLO FaE:mE - Vejamos agora 

si a doutrina do meu nobre collega está de 
accor,Jo com <l. opinião dos escriptores a que 
S. Ex ch;:~.ma publicistas moderno;;. 

Nunca li as obras de Alcorta. Boutymi,. o 
maior publicista. que ha tres mezes produziu 
a mell1or obra de direito constitucional, obra 
que obteYe o maior premio da academia de 
sciencias de Pariz. Buchimi dá-nos a seguinte 
defioi~.ão. (Lê) 

Tenho lido as obras de Bluntchli, Boutimy, 
Cooley, Curtis, Fischel e muitos outros. Em 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 181051201 5 10:57 . Página 16 de 29 

=: .• · .. 

Scsslc em 2 de Agosto de 189"2 

nen1mm:1. dellas encontrei n. distincçã.o que ' n. respectiva. dis]Josiçfio da dos Estados Unidos 
quer est1.be!ece1' o nobre deputado . d:~. Amet•ic.-'1. do Korte, em ,-ez de transcrever 
· Como se ...-ê na obra de direito c:onstitucio- n. <lest..1.s l'epublicas sul americo.nas etc. » 
nal de Bulclle não traz esta distinC\ÜO. Isto quer dizet' que. si a Constituição de 24 

o StL GoxçALVEs CHAVES_ Distingue 0 de fevereiro tivesse inserido dislJosição iden
estado íle siüo civil uo estaclo de sitio ue iica a d<\ constituiçliD americana, n:i.o seria o 

fia gello do. liberdacle- . . . 
,guerm.- Entretmto. pergunto- que dtiferen<;a e:nste 
· O Sn.. FELISBELLO FREXP.E-Sr. presitlente, entre 0 a.rt. soda Constituição de 14 de fe'l--e
eu affi.rmo a seguinte proposição sem medo de relro e o d<\ constitui~ão que dispõe sobre a. 
~rr~r. S. Ex. não me mostra, de pu blicistas no- sm:pens~o do l1.abeas-cm·JJ1.'s 'I . . 
ta.Yeis nenhtuna opiniiio que t\Ct-eite e:;.;;a Qmtl e a differençil- no facto em s~. naqttiD:o 
dua.litla.de, essa destincçfio, que S. Ex. estal;e- que p:)de u.1rectar as lihel'dacles puhltcMe n. 11-
!.eceu. berdade individual ? A constituição americana. 

O que todos os publicisla$ dizem, õ isto que di7. simplesmente qnc o ltavcas co11>us não se.l'l~ 
vou ler e que resume •• opinião de mn dcl- suspen .. <:O sinfto em certas e determino.das Clr-
les (lê): cumstanci:tS. 

O estado de ~i tio tem pot· etreito: 0 SR. Go:"iç.ALYES CltWES- E ê mais l:lrgo.. 
1•, JI.1S.."<l.l' ita.UtOl·id:tde militar todos os pode- :~.mplitL mn.i,; üo que a nm::1.. 

rcs de que" n.utorida<le ci.,.il é inYesLid•• p:tra 0 Sn.. FEUSBET.J.o Pm:mE-E' e."a.ctamente 
a mn.nutenção da. ordem ; 1 

2·. (:rear para o.~ crimes e delictos. um:\ .ia- onde queria chegar, e que si é um ftage lo o 
·- d' - · l d d preceito dil. nos~a. Con;:titni<~io . com mais razão 

r1s I~<~o especm n<\S mãos a n.uto!·i <t•le uü- cleYia sl:t\mt\r-se 1\ag-ello á tliSl)()~ição (h\ cons-
litnr. t" · - · 

«Um elos principaes effeitos uo estlulo de ~i - :tmçao amer1cam. 
tio ú estender a. competencia 'los tribtnmes Ella Z"-1'<\nte o direito do lwb~M-co:·rus ;en
milit:wes uos indivíduos não militares, entr·e- tre~cuto consigna n. e:xcepção a esse direito no 
tanto os tl'ibnno.es da direito e:ommnm ni~o cn.so de invt.são cstranaeir<1. ou commoção in
-des.'1.pp;J.recem com t1. decl::tração de es!M,lo de testina; n. nossa Constitl.üc;iio tambem _consigna 
sitio: pódem continuar a julgar mesmo os <le· <1. excepr;J.o da suspensão das garantras cons-

: lictos e os crimes cujo conhecimento é attri- tituieiona.e~ no c.1.so de guerra. estrangeira ou 
;J>uído it autoridade militar emquanto cst::t <lecommo~~i.o intestina. 
não o reevendi~1.. » A ditrerenç<> é que a Constitui<;ão de 24 de 

. E' isto o que tenho aureudido como est<ltlO iP.YeL'ciro regulameni..1. muito melhor a ques
de sitio. "' tão, JlOl' que niío dó. logar ;i.$ gra.mles ques-

·. o sa. LEOVEGILDO Fn.o.uEIR,I.S- Akorta. d!z- tõcs que se t\gitaram na America em 18~1-
llOS inteir:.t.mente 0 contrario. 1867; qual dos dou~ poderes por exemplo e o 

competeuie pa.ra. su:;pender o habeas- co}·pu.s : 
O SR.. FEu:>nEu.o FREIRE- rsto é a opinião ao pas:;o que a nos..'3. C{lllStitui("lo doi. a runiJOs 

de Bluntschli e de outroo. Não siLo op:niões elles a. prerogativa. de suspender ns ga.toantias 
minb.tl.S, uem autore:> que eu in>enta....c:se. constituciooaes. O nobre deputado sa.be per

Q SR.. LEO\''Er,n.oo FIL6t.:ElRAS- Tnmbem feit<1.mente que quando se·suspendeu o lu:Weas
não invent2i; citei as :masopiniUe~ e puz ·até cm·pus ·!)a Americ;\flo Norte. a primeir:J. .q~es
a.s obras a. <lisposic:-<1o íle quem quizesse. t<i.o foi a. da com).Jetencía. do Poder Executtvo 

p..-1.1~ suspendel-o, quwtiio s~tn raz:.1o entre nóg, 
O SR. F ELISBEEW FREIRE- Assim. resu- por que 0 Poder ExecutiYo póde dect·etar o 

mindo o que tenho. llito, ,-<!,se que ni.i.o só a. estado de sitio. 
Constituição. como a opinião de not..weis pu- :l.las <f\11).lldo 0 meu collega estudou o habeas
blicistas, não clistinguem csta.do ele sitio poli- co11,n~ e 0 estado üe sitio, quiz estabelecer 
tico c do e;tado <le sitio milit11r; de5cl-eYem o uma dilfer;mça. Não sei estahelece1., a dlll'e
-estado de sitio como um direito do poder pu- rença. entre a sus]!ensão do habeas-corpus 
.:blim~ ao na. Constitui"n:o de 24 de fe'.rereiro. pelo direito constitucional Americano, .. e sus-

• pensão das garantias Consti tucionaes p~lo 
<lOIDO na. opinião dos 1mblicistas não encontro no~so direito. 
fundamento para a doutrina 'lo meu nobre Vejamos, Sr. presidente, si existe esta. dif-
C()lle;a. · fere.nç~. 

Agom pa.::.~mos a outro ponto <1o discurso Quando se suspencleu o habeas-cor2>us na. 
.00 l!ob~e de~utado. . ~ Amerim do Norte, o qtle ioi que se cleu 1 Os 
D~e o no ore deputado pela Bahia (lc): tribunaes orllinarios de justiç'«. não tomaram 
~ Flagello da liberdade que ventum que a conhecimento de crimes e llelictoo que justi

joven Re.publica. Brazileira, quantlo muito se I tica va.m a susp~ns."io (lo ltabcas-~orynt.<. Eu cito 
tivesse lifuitado a inserir em sua. Constituiç-;io a.s l~is de 1863 e 186.'5, leis americanas (lUe 
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regulam a inter>enção dos tribunaes ordina· o meu sempre Iemhr·a.do Jnestre Tohit\S B:u·
rios nos casoo de havcas-c,;·pus. reto, (jUe abriu uma. no\"a era. no estudo ll<t 

Aindo. mais , o ultimo artigo da lei, que sciencit\ do direito. 
restitue as ga1•antins suspellsns pelo acto de Querendo defi.nir-sc 0 que seja commo\Ilo 
1861 diz qt:e o habeas-~wprts não s~r·;\ conce· intestina., não sG p0dc deixõ:Lr de att~nde1• 
dido nos cicladãosque promoYerem e <l.imlarem para a acc~pçii.o em que esra pnJana. e to
a revolução. mada 11:1.s sdencias biologicas, par~ us quaes 

b SR. LorES CIIAYEs-Isso eu interpreto di· cc:nnmor,'('i.O, e a Sll~lX!!lsiiO das fnncções de 
versamente. um orgüo . 

O SR.. FELL'>BELLO FREIRE-Pergunto eu, Pata o nobre depat.ado p~l(l. B:tltia. :~. com7 
onde está a dLtrere!lÇ'.!. entl'e suspensão de lvr- mor.ão intestinr.. é tt imurrei<;{to annada,, Abi 
beas·COI'J'"·~ c decr~t.'lÇ:ão (le e.~tado de sitio ? est:t :1. confmão entre a causa e o e licito, que 
Lú. suspendcndo-s~ o l~<:~be~-co•·pu.•, suspen· e pt·cci~o d istínguir e sepru-.n·-
deti·SC um:~ da.~ mn.iores g!l.l~.:tntius constitu- s. E~:. :~.qul não definiu 0 facto ; ~l~u uma 
cionn.es. Ond~ <'· rlifli:!:·:m~~t?- Entre nós, como d~ Sll<lS cati.<;IS. s. Ex., qmmdo lt\ !lou em 
disse houtem o meu illustrc collegn, cnt me- rommr.oc:.ão, disse que a insurreir;:í.o ~ que a. 
nos de 2 :~u nos uc governo rcpnu!icano. temos 1 a.osistido a duas •leci·et::c;•-JCS tlo ~t:1do tlc ~ i tio, pr·o. uz. 
e lembro á Ca-mm'<• que" pl'imci1~t toi aoom- O S1~. LEO\'lC.H.l)(• Frr.Gt:Err:As-Esi.t~ lleter-
paulm.da pela ('1-eaç{io tle commi:;:üt.-s militare:; min(l. o ~$tltdo tle :<i t io. 
e11ingucm protestou. A' conunOl;iio intestina. é c;;te amutinamento 

t:l l Sn. DEPGT.'.DD-PO~S-0 thu· tt-si.;,mtmlto [;.'l<WC . 
de que fui :w l' .. d; ;ttim de ~ct· pnlJlic~tdo nosso O Stt. FEusner.r.o FI:EiRE--Sr. pre.~idcnte, 
protesto c l;·t nito rtuizemm receber. ús scienc:hts münraes tomaram cst.a palavra. 

commor;ti.o na acccpç-ilío qu~ acalJei de dizer . 
O SR. Ft:T.lSUEr.r.o Fmm~E-Sr. p1·e;;íden"te ; Por urna semethança,portn.nto, potliamus üizel' 

nao . s~i discín;;uir a tlisp(o~l~·;1o tlo direito que co:mno~:iio õ a snsp~nsfto transitoria. da. 
constitucional americano quantn it suspensão yj(\(1 conscitucional ela naçãn. 
do h<t0C(t$·co;·p••s tla tli~po~i<:iiü o.llt nos.;:o. 
Constituiçilo coro rehtt:ão :w e:>tatto de ~itiL•. O SR. LEuYrcar.Do Fn.ct:Enus-,-Si isto é 
Si existe (listincçiio, elh e t:i.o st!htit que não commo~ão, est:~do de sitio que e ? 
pOSSO apn.nhal-a. . 0 SR. FEI.lSilELLO FREIRE-E' a suspenE[O 

O que caracterisa entre nós o est;ulo de si- d::s ::;aramia5 constitudonnes. E' o recurso 
tio é a suspensão dn.s garantia .. ~ constitncio- contr.\ a commO(.:iO. 
na.es. o que C(tracteris. .. a stt,:;pensiio do IL<we(!.~· 0 Sn. LmnGrLDO Fn.Gt:EIP--ts- Entilo qua.n-
c~rpus c a mesma ''úUSõ:L, e desde que eskt$ l>l' tii 
estejam suspensas_. . (Htt rli1:-c•·sos Gf'111'11Js). do 3.$ g-.:tmuüas dos poderes pu JCOS cs: o sus-

St·. presidente, discutid(l. a 1 a "'Wte do dis- p~n~\.~ c que se suspeudem as garantra.s con-
"' stituc:iooaes ·? eurw llo mel\ nobre cGllCf,'<t, entro na 3-•, 

deb:<1Jldo a 2•. porque j<i. 1oi britllante!llente O Sr:. EsrmrTo Ss:\--ro-:o roeu nobre col
di:scutida por S. Ex. e pelo Sr. tleputat!o pelo lega teri1 (1. 1Jor.da.de de dize_:-~e qu~l 1oi a de
Rio de Janeiro, o St'. Alcindo Guanab:u•,t. fin ic;iio que deu de comrnOl;<.~o mtestma. em so-

Pa.sso a estu<hl.l' o substitutivo !1ontem · ciolo~in. 
~presenti1dl? por S. ~. _ 0 SR. FELISBE!.LO FREffiE- :1\iio dei defini-
. ~r. preSidente, nas ques~ves de estat1o ele ~4o ne:Jinuua. Procurei esta belecer e expli

Sl_tlo e::ustern pontos que }n·ec1s..:-m. fica1· resol· ctu• 0 facto, inspirando-me na a.ccepçiio em 
v~dos e de entre ell~.s os de ma1s unportancm que as scienci~.s IJiolon·icns tomam a. pala.vra. 
sao, ~sa.~~r-se .o que se deve ent~n.der ~Ot' co~1: commoç,ilo. Gpsto 1,o~1co das definições, que 
mo9ao mtestu:~:a, 7 quando de• em m~er\.1 sempre amph;l.lll on restrmgem a natureza. 
<>S JUsttç:,as o!dinat'las, como de,em ser JUlg~- intima dos !;tetos e dos phenomenos. 
dos os cl!ladaos que prom?YC1'.1m o~ aconteet· Vejamos agora 0 substitutivo. 
mentos q~1.~ deram logm: a dechwaç:ao elo es- Fuiemlo-se um estuclo compat•ativo entre o 
tad_? de ~l~_o. . art. 1•' e seu § 2• ve-se umet contra<licç,iío fia-

Na :'Pl21t:~o do ~obr~ de:putado p~la Ba.l.ll<', a I grante. Na(tUelle artigo 0 meu nobre colle~ 
conumSS<to m testma. e a msurretçao armatla J define a com moção intestin(l. como a insurreça.o 
do povo e da t r·opa.. 1 do oovo; de maneíl'a que uma conspiração 

O SR. Leonarr.no FlLGUEU'\..\S- E'. 'nüÔ póde tr~er- uma insurreção. 
O SR. F'ELISBEr.Lo FREIRE- Sr. presidente, Eni.t•etantouo p;t:."<tgraph? :::nudit~O diz que 

n. orientação moderna.. no estudo das sciencias o crime de couspiraç.5.o só .Jnst!ficarc< o estado 
socia.es é tra.çada hoje pelas sciencias natnrMS, tle sitio. si envol \·e r a força armada. ou auto
sendo o iniciador dess<O propngan<la..en tre n~. 1 rida.<les militares, a lJOnto de :tba.l<Or 3. con-

C=an V. IY 
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fianç(!. ~o governo no seu concurso para a. O Sa. LEOVELGIOO FlLGUEla • ..s- Tudo que 
rept·e~~<LO. V. Ex. tem dito pr'Ova que 11a necessidade de 

Aqui, Sr. presidente. a. conspira-ção podendo definir o quee C0111mo~o. 
justificar o ~s~do de sitlo const!tue-se .<tf•"".''· 0 SR. FELISBELLO FREIRE- Parece que ha 
mo ue commoç-~o que ~ a. ,ra.zuo consütucw- necessidade entender-se 0 que seja commOÇão. 
nal do. suspe11sao de garantia~. . ., . 

Entrdanto o nobre deputado deftniu com- O S~. FE~ISBELLD. FREIRE- Ja. con.esser 
moção como insurreiçiLo da. tropa. ] que uao sabra defimr. 

Ainda ~~is. f'elo. mR~mo paragra.pho, o es- Vamos agora o, segunda questão, que é 
ta~o ~e srttO ~o p_ocle ser decretaclo quando grav~, que é muito importante, aquell~ que 
ex:~5trr a conspu·açao pela tropa. Isto quer se refet•e a. inte!'venção dos trabalhos JUdl
dizer que, a conspiração pelo elem~nto po:pn- ciarios nos casos de estado de sitio. 
lar não e uma ju$tífi.cativa de estado de sitio. Pelo substituth·o do meu nobre eollega 
. O S!. Lt:ovl~lf~O F~LGuE:~s -No art. l" vejo o seguinte (IJ): 
e o cnme e no "' e <t tenta.tna. Art. 6." Suspen>o o estado de sitio, ou por 

O Sr, FELLSBEr.r.o Fn.EmE-Portanto, ve- ha.\·er expirado o wmpo determinn.do no de
mos que, nop rimeiro caso, a commoç:ii.o c<wu.cte· ereto de su<J. decl.aJ:-a.ção, ou por acto do Poder 
risa-se pelo facto d~" insurl'eiçilo do povo e da Executivo ou Legisl;1tivo, ou por· quo.lquer 
irop?- .e no outr·o su se p?de ~eclt;rar o estado elos mo ti vos previsto~ IJas disposiç-.d.os ant~
U.e sltlo quando a. conspn•aç:ao for pela força riore.~. c~ssam immed1atamente os seus effel· 
armn,da. tos, 1·ea.clcquerido a. liherdttde os cidadi.to su-

Nós s:~.bemos que 11este paiz o eiemento jeitos às medidas de rept·essão que lhes tive
civ~ não tern..prqmovitlo revoluções ~em COtl- rem sido applicadas, sem pre.juizo _d<) vrocesso 
cort'ldo por Sl :>rJ para uma conq1ust:.t. )lOl' pelos crimes que houverem commettillo. 
meio da revoluçE.o. E;se ]Jrocesso é independente das deliÇe~a-

0 Sr. LEonon.oo FILGGEIRAS dá um aparta. ç:ões do Congresso acerc:_z do estado de süto e 
d<ls medidas de repressa.o effectuadas. 0 Sr. F ELISBELLO FREIRE -0 q ne querO lU OS· . . • . 

trar e a contradicção das cluas disposiç.ões do VeJO ffi:J.lS O Segumte : 
substitutivo do 11obre deput.a.clo. Art. 10. Nem o Poder Executi'ITo, nem o 

0 Sr. LEOVIGILDO FILGL'EIRAS-!"<ão é o q_ue ~e.gisl.ati YO pouera su.btJ-~hir. OS cidadãos a03 
está ahi. Jntzes ou trrbunaes comt1Lumonaes. ( Const. 
· art. 72, § 15.) 

O Sr. FllLISBELLO FREIRE :-wAcabei de pro- De maneira. que concluo deste artigo que a 
var. inteL·vençi.io do Poder Judiciario é i.nevrtavel. 

.As dU<ls disposições se contradizem. Mas quando~ Em que moroento1 
(Lê. ) Alem ilisto, o nobt·e deputado limita f1 0 SR. LEoYEwmo FlM1.iEtRAS - Logo que 

commo~.ii.o a ser provoc11da somente pela in- npue suspenso 0 estado de sitio. 
surreiçã.o, quJ.ndo·a, G'Ollsph·açU.o póde ser um 
dos seus ractores. O SR. ALci;o;oo GL'A;o;-ABALA- Independen-

0 SR.. LEOVELGlDO FlLGUEIRAS - Permi
ta-me um:t expUc..1.ção. 

A insurreç1io e um facto que :ttteni::.t. con
tra as instituições. 

A conspiração e um acto p1•eparatorio deste 
facto. 

O codigo penal quando 1mne a conspiração 
diz que ella é criminosa quando manifesta-se 
por actos. 

0 SR. FELISBELLO FRElRE -Desta ma
neira que, Sr. presidente, uma das questü'es 
.mais importantes rlo estado üe sitio que é re
solver o que s~.ia :1 commoç.ii.o, não fica resol
vida no substitutivo do nobre deputado. 

0 SR. LEOYELGIOO FILGUEIRA.S- Estimaria 
que V. Ex. desse uma outro definição sobre 
commoção. 

0 SR.. FELISBELLO FREIRE-SOU Coatra toda 
definição; ó nob1·a deputado não deve apanhar 
uma. phrase isolada.. 

temente do pronunciamento politico do Con
gres::.o ? 

O SR. LEOYELGIDO FrLGUEIR,\.S - Sim. 
O SR.. Ar.cr;o.;no GUANABM~A - Mil.S isso .é 

contrario a interpremç:iio do Supremo Tn
bunal. 

o SR. LEOVELGIDO Fn.Gu"EIRAS- No substi
tutivo haoutro~ pont-Js que tambem estão 
em desaceor,lo com ess;:1 interpretação. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA- Mas nós 
teremos U.e nos sul.nnetteL· a ella . 

0 SR. LBOVELGIDO FILGUEIR.AS- Por que ? 
EntiLo o Po<ler Leg-h;lati vo ha de submetter-se 
ao Supremo Tribunal ? . 

0 SL. ALCIXDO GUANABARA.- Pelo menos 
legislaremos em vão. 

0 SR.. LEOYELGlDO fuCiUEIR..'>.S-N"a.D apoiado; 
nós não estamos inhibidos de erear attri
buições. · 
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0 SR •. FELlSBELLO FREIRE-Diz V. Ex. que 
a intervenção do· PodeL' Judiciario da·se desde 
que fique suspenso o estado de sitio ... 

O SR. LEOVELGIPO Fu.Gl.."EIR.o'I.S -E em al
guns casos até mesmo dura.nte o estado de 
sitio. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE -Quae.s S[O elles? 
(Pausa) Mas como combina V. Ex:. o art. 6• 
de substitutivo com o a.rt 15 ~ 

O art. 6"' diz que suspenso o estado de sitio, 
ou por haver expirado o tempo determinado 
no decreto da sua declaração ou por acto 
do Poder Executivo ou Legislativo, ou por 
qualquer dos motivo;; previstos nas dispo
sições anteriores, ccss•w1. immediattwtente os 
seu.~ e(feitos, Y'Grlti<!fJ.Ui,·il<do a libei'"dcr(le os 
os cidadãos sujeitos its medidas de rept•essão 
que lhes ti verem sido appliC<\(la.s .•.. 

O Sa. LEO\'ELGllJO FlLGUEm .. ~ - lsso é 
quanto a.~ m~lidM de repressão. 

O Sa. Fli.LISill':r.r..o FREIW<; -Sem pr~jui.zo 
dos processo5 pelos crimes que houverem com
mettido, proceS!õo, que e independente das de
liberações do &;tad() de sitio e das medidas de 
repressiio effectnadas. 

O art. 15 diz que subsiste durante o estado 
de sitio ]JOlitico ou apôz elle, em relação aos 
seus effeitos, o remedio de haiJe.~s-corp•'·~. e 
enumera , casos que se resumem no se
guinte : ca.l~ esse remedio a todos os casos 
em que tivesse havido illegalidarles. 
. E, entretanto, este remedio assim concedido 

com tamanha liberalidade parece que não 
ter·ã occasião de ser aproveitado, porquanto 
podendo elle se~'vir somente aos que tomaram 
par·te no movimento e foram appr·ehendldos 
peltJ.S medidas-de repressão, estes pa1•ece que 
não precisaram delle em virtude da ilisposição 
doart.6• que diz que suspenso o estado de sítio 
cessam inmediatamente os seus effeitos ,·ect'le
quirfndo a liberdade os cidadãos sujeitos a 
essas medidas ! . 

E o substitutivo não autorisa o !labea .. ~ 
corpus durante o estado de sitio, pa.ro. os 
cidadã.os legalmente presos, 

Pergunto: suspenso o estado de sitio; os ci
dadãos envolvi~los na conspiração podem ter 
o direito de h(<b~as em-pus 1 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Si as medi
das de repressão não forem coníorme a lei, 
sim. 

O SR. FILISBELLo FaErnE-.Mas a.ceítemos 
que esteja.m dentro da lei. Não ha nada me
lhor para firma-r um principio de direito pu
blico do que argumentar com um racto pra
tico. Entre nós deu-se a declaração do es
tado de sitio ; foram empregadas medidM de 
repressão, h ou v eram presos e deportados ; 
qual ê a doutrina do seu substitutivo em re-

Jae;iln ao caso occur·t-ente? Quando os trilm
nacs.iwlil:iaJ·io~ poue1üm intervir r~c·ste caso? 
Ellcs negat•am o hor1,,,,~ c l';;t(~. E est() ;~resto 
já firmott dil'ci~o. 

O SR. LEO\"ll;tLI>O Fu.GVEUt.\s-Disse que 
prevalece o lw.i;ca.,·-cotJ!I'·'·· mesmo durante o 
estado de sitio. nos seguin tcs c::tsos : primeiro 
quando o cidad~to ibr- detitlo em lagar desti
nado a reos de cr·imes eommuns, etc., etc. 

O SR. FELlSBELLO FRE!l~E -Desde que o 
cidadão não seja detido em log-ar de prisão 
destin:ula aos rcos de crim~,s communs, esses 
cidudfw~ teern o direito de ho~ea~-cn rptcs _ 
l\1as não pergnn to isso ; per·:;,'lmto ao meu 
nobre collcga o seguinte : 

Xiio estando suspenso o estado de sitio. não 
tendo o Co ngz·esso tomado con h ecimellto dos 
acto> do g·o.•·erno. podem as justiça~ ordina
ria~ tom~tr' conhecimento do habeao-corpus? 
Este e o ponto essencial (!<1. questão, da. dou
trim•.que lez um prol-(Ta.nuna. c:r.ue fbi discutido 
m1. impren8a, em visttt da sentença do Su
premo Trilmnal, que jufgoLl-se incompetente 
para da.r um habeG.s-co,-pt!S. 

0 SR. LEOYIGILDO FlLGIJEIRAS-li'ÜtS n[O está 
conlerido o direito de f!abeos-ccrpus ~ 

0 SR. FELISBELLO E'RElliE-Clmmo l\ a.tten
ç.iio de S. Ex- para isto: o :wt. 15 tonlere 
o dil'eito de habea-5-c?rpv,s nos casos em que 
forem cidadãos. . . ( LG) . 

Q SR. LEOVEGir.DO Frr.GliEilUS d;L um 
aparte. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- S. Ex. acceitou 
o seguinte '' J.'espeito de habaas-~or]J~s : (tê). 

Cotn tudo isto, estou de pleno a.ccordo ; 
quero saber si um cicladií.o que promove 
insurreiç:iio, que ê preso, e derJOrtado este 
cidadão tem direito de habeas-~orpus ~ 

0 SR. LEO\'EGILDO FILGGEIRAS- !\TãO sendO 
illegala deport.'\Ção não tem. 

o Sa. FELlsBELLo FREIRE - Entretanro, 
S. Ex. clis5e no art. !O que nem o Poder 
Executivo nem o Legislativo poderiam subtra
hir o cidadão ao juizo do tl'ibunal judiciario. 

Diz isto tudo e oo mesmo tempo Jaz a de
cla.ra~:ü.o de que o cidadão que promover in
s urrei<;:ão, não tem o direito do lur.beas-corpus. 

0 SR LEOVELGlDO FILGUEIRA.S- Só O con
stl"an:;imcnto illegal autorisa a concessão de
ltabeM-carpus. 

O Sa. i?ELISBEJ.Lo FREIRE-Sr. presidente~ 
eu n1í.o quero me alongar mais na analyse do 
substitutivo do meu nobre col!e,o-a. · 

Qmmdo S. Ex. discutiu hontem o a...<>sum-
pto, extranhou que a ~mmissiio de consti
tuição, estudando o pro.)ecto do Sen~do. fizese 
um parece!' de 5 lin1w.s, entt:egando a dlscus
são da Camara o mesmo proJecto. 
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Is~ .i á Jhi muito lJem explic~o aqui pelo! sitio, nrio e o crim~ político do Codigo·Pena.l e 
meu illnstre collega o S1·. Alcmclo GuaM- tlt~. org<tnisação da. justiça federal; e me 
:ba.ra. que tlisse que havendo (l.ive~gencitts í <\Pt'oveito d:tS pal.an•as proleridas hontem pel0 

-entre o nos_:;o pensar e o cltt comm1;;siio do 1 nohre deputado pam pt•o-r;u· isto mesmo. O 
·senadn a respeito desta questilo, entreg-ava i~ I crime político de que cog:it;ou a Constituir;.ão 
··Camarn. afim de ella 1·e~olver como melllor no art GO, é o crimepolitico do CodigoPenal. 
julgasse. conspir·aç;1o e sediç-3.o. O mett nobre collega 

Eu terei de a.p1·esentar jtmtamente com -~ mesmo, 1JOntem disse qne o Codig·o Penal não 
outros collegas, nii.o como membro da commis- cogi!avtt d:t insurrek~. que caractei'isa a. 
-SJi,o de constituição. um substii.ntiYo sobt·e o! commoção e que dete:·mina o estado de sitio . 

.. esta.do de sitio : porque ums. lei CJlle regule o I Lo~o. as pa-la.vras -crime lJOlitico-, não 
estado de sitio clenl ser ·uma. Jei C!llC g';\l't\llt."\ , podem ;tbrangcr os crimes do art. 80. que se 
2- orclem pu1J1ica; porque ;1, nilo sel' istD ti <:.1-r<tct~ris.J.m :pela. commCJ<"JO intestín(l.. 
melhor a propria Constitni~~o em vigor. o codigo penal,quando trotada. competei!cia 

·(A.poi ados.) d;l. ju,;:tiç;t fe<lemr. descre•e .•. ; mru; não se 
Todos os escriptore.;; dizem que e8tado de ve :\hi o til.ctO <1:.1. comm01;.lo intestin(l.. e um 

sitio, suspensão ele J,al)CD.s--.;orptr.;, é um cU- c1·ime poHtico e<p~al. 
reito de nec.~idll.de , ê instincto ele con:;er\·a· Nest.'\s condi(i'JeS, e:>te crime, cliverso em si 
-~dos governo3 qne qunndo o governo re· d;\q_uelle que ê descripto pelo direito penn.l. 
corre a este meio extremo não póde deixn.r ele deve ter tribunal espechtl pamjulga.l-o,e uma. 

· S.'l.Crificar um lJOUco a. lil.ler·dade publie<"<, nem pena. 
J.lO<lia deixa.t' ele f<tzel-o. 1 Chn.mo ::1-tten~~o Ja Camara. para. est.~ ponto, 

Porta.nt.o o esta elo de sitio tra.z impliclW.· porque !oi o ponto de clil·ergencia. l)'U\ÍS seria 
mente a. crea4to de trilmn<tl de ex(:ell\•i'to ; e I no seio ela commis.~o. 
-eu pergunto, qual foi o paiz q~te suspen_deu. o J Qu~•nto _ú. m•eação _de ~r~bunal,que pela C?n· 
habett.NOI'p~rs ou as goo:·antms con~tttUClO- stituiç1\o e da. attrttbUJç<>o do Congresso, 1sto 
~<"Les e que não crea.5se tribun:tes ele excepç:ão? •

1 

ftcou vencido !lo seio ~a conu:nissã.o; entr:-
D SH. BEl~\ARDI:i'ODE ME:-:uo:\<;:A-0 nosso. tnnto hou--;e_ dtvergencm quamo _ao_ recurso 

· ('llC eu e otttl'os colleg·as da commJssao,basea· 
O SR. Fer.rsBELLO FREztzE -9 d~creto d_o dos no :u·t. so. contestámos. 

·marechal DeOo:loro _C!'eou comnnssul!s milt- ~ Acabei tle ·(le.moustt~ar que o substitutivo,. 
·iàres. (T;·ocam.-sç cl>,1otrentes c'l'~~·tas.) apresent.1.do pelo meu nobre collega _como 

Chamo a. attenç,fio da Camaro . Os }XJntos 
1 
uma. garailti<t das liberdades publica,estu. lon

·.que promove.toam ~ divergen_cia. entre :\ com-~ !:"e de corresp. oncler aos intuitos de sett autor. 
mi.ssi1o tla .Cama.ra e a do Senado. forttm os - Umn. lei qtte trcJ.tt\ de l'egula.r o estado de 
-s~uintes: no S_;Ibstitutiyo. a. commissúo ~o- 1 sitio deve attencler! não sóm~_nt~ â. liberdade 
gitou da crea.ç-ao de trllmnaes de exce~ao. do cidadii..o, como d1sse o meu illustra collega; 
cujo funccioua.mentO dar-se-hia. depois qM o 'i m:l.S deve tambem :J.tteucler a uma qu~stão de 
·Congr~ cumpri~se o dispost.o no nrt. SO. O &lto vaior, qu<\l se.ja.a:ordem publica. 
-outt'O ponto de diver-genci<\ foi o seguinte: si '! T;J.mbem não deixo 1le me impressionar 
I1avia reeuroo deste tl'ihunal pa.l'a- as .i nstiç."lS po1• esse 1acto. 

-- ot•dinarias. Sobre e:ote pl'imeíro ponto, não I o o-0 -;erno dos Estado> L'nidos jú. su3pendeu 
llouve unidade de opluiües. I o hatea.~-é~·-p ,u; uma. ycz sómente,em um se· 

Desde que _houvesse rectJrso para os trilm- culo de 1·epublic:t ; P~~.uyela. _exper.iencia. do 
·na.es ordinru.·!o.s, fica-ra. re<\lmente :umulla.clo 1 facto, como e.~~1.lllO> P..::.s.>a.ndo, entt e~nto, o 
completamente o tribuna.! ele excep~.iio. Cha.mo l Congr~s;;o :1.mer-1Cn.no nao promt~gou le1 n.Jgu· 
a.. attençfío da c :maro. pM·a este ponto que e.

1 

ma regubndo o c:1so (le suspeuS<~.o ele habrms-
"important~. Si me é dltdO dar<'. minha opiniii.o, co1·p~ts. 
direi que não vejo na nossa Cons-tituiçii.o razão o Sr.. LEonGlLDO FlLG1.""Elil.A.S-Estil. pre
que ul.lrigue o.o tectlr~o. App3lla-se rea,l!nente! Tenitlo. 
p~ _o ar~ .. 60, que estabele:e o recurso nos i' 0 SR. F.E!.Ii!<:Er.Lo FREIRE-O que quero·di-
cr.me::. poht1cos. . zer e que 0 legislador americano lltLO cogitou 

lJ)t SR. DEP"Cl'ADO !la. um aporte. I d~ promul~l1-l' m~l\ lei_p~ra. regul~~ t\_ s.us~=~-
0 Srt. FEL!SllELLO FREIRE - ObWl'VÇ ~o 1 s.:.o d~ 1w;•e ·~-Cil· p11$~!1JU~J:do-se ,\ d1spO:>l?\O 

nobre deputado que os membros d:1- comlllls$aO I ~nstttucwn<J, 11ue 11.10 de1xa de ser omts.sa e 
.do Senado não appellarn1u pa-ra o Rrt. i; e 1~compl~fu.. . _ . . 
·sim pat'a o art. 60. lettm i, que dá. dh•eito ! PreierJa, pois. q_ue_:> Cmmu a_ m~o c~g~wse 
aos juizes fcdemes ele processar e julgn.t• os ! aesse _ass_u;_npto. Lmntemo-nos a cltspo3t<:a.O da. 
-erimes politicos. Mas. acho que isw não ~·- ' Constltl~lÇ<~O. . . . . 
ra.nte o recurso. o crime politico que produz ! Esta e suillc!ente. Tudo ma-ls potle <~.brll' dif

.-commoçã~ intestina e justifica o eslM.o de 1 fieulclades. 
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Pan\ fundàmeut.1.e o que ~cr1.to tle dizer vou 
ler em trecho de Blnntsc:llll. ( L~. ) 

o sn:. LEDYl(iiLDO FlL\J1:EIRAS-E' porque o 
paiz delle tem um<t lei muito boa. 

a nação. O esr.auo tlcvc exi<tit• Jll"ll' 81. n lllr•tultt' 
a SU;L ;:m·;:on<J.Jii.latle, cmbu1~L a. ulla ~(' uppuuha 
<\dos ouh'os. e não reeonl1cccr nenhumi.l. ou· 
outt·~ autoriümle supet·ior ti ~tm lWupt•ia. 
(Apmados.) 

Mas o domínio int~llecwal dos ])o•·os n'lo 
telll 1'r·onteiras. ' 

As nações exer~em no seio uma Jas outras 
u:no. infl~1cncia. m<t~s .ou meno~ prepondero.nte,. 
ss mpttj,Jnc;1 e IJeneflc~adot-a. O e;;preit.o cosmo-· 

O Sn. FELimELLO FREme:-X em a libert.lrrtle J.lDltta se sentf! <l.tl'<We:l dos c~oismos nacionaes. 
indi vidm\l. d?s ,:;-mndc:; .attrictos, dus proruntli1s divet·g-en-

O SR. F'ELISUELW F'REmE-Jú ''ê. Sr•. presi
dente. que o substitmivo do nob1·e deputado 
pela Bahia, assim como o prQjecto do Senado, 
não garantem a orctem lltlbliea. 

0 SR. ALC~l>O GUAXAlUR.l..-Apolado. 

etns. llas rnai.S amplu.s ou das mais estrci tas or-· 
franisa.çOes soeiars. As lega~.Ues repPi·sen~Lm,. 

O Sr:. Fgr.JSIW:Lr.o FREmE-Prefiro o t2xto lJOrmnto. não sú o sentimento pn.tl'iotico pel<1. 
da Gonstíwiçiío. ~·•w<t e pdt~ Engua. como t;tmb~m um intenso 

Sr. presidente. hõ:\o Ulll<\ con~hler~.çf\o de j mtel'~ss~ humano. pel:t pa.z e :pela liberdade. 
grn.nde valor, pam tt qualclJamo a atten(·iio / { ~lb~:~" úa:n·) • 
da Ca.mtl.l'.t. Estn~ Jc:is t\Jlú(Una.~. como· tL> Extm_gl~Jl' legti.f;•~s sob o rn~c pretexto de 
denominou o meu lllustre collegtt o ~r. AI- ~cnno.mm Hannnncol:\r, no. extenor, o no>so ~es
cindo Guann.baro., com o ftm de manter a 1<•llecunento economtco. e lG\'ilntil.l' unm tr1ste 
ordem publi(·<\ e l'egulat• a deereta.,~1o do mtn~lha., no~ ~epa1·antlo tlo resto do nnmdo. 
estr1d0 de sitio, süo lei~ que não >"(l.lem n;J.t:h. (Apvtados._) . _ . 
.AJ.lpellar-se-ha para o sentimento demo- Ht\. J.lOt·em, \llll<t cmlxLLXt\Lla qne nno pude 
cratico. ~eL' re~tauradtt, a qne tem o Bra.zil no Va.ti-

Não são leis destas quo servem de thermo· Cttno. A ella. s~ oppiie um sotemni5simo voto 
metro aos sentimentos Llemocrttticos de da C:J.m;u·u. o CS!Ilrtro c~~ le~tra rto nos>o esta-· 
nin!Iuem. tuto político. (rljl.?iwlos, nao (!poimlos.) 

Deve-se appell...'\r não só pa~·:J. as gara.ntías ~Ex~nguil:<t, lui ile~!~l?-ir t;l;~ sittw.:,~o cre~td(L 
11essoaes como ])a.ra a ordem puhlica .. que ]) . .111 h.epul.Jh~a. no Bu:ml; lot (le~m1;· logle<l
deve ser a aspirae<io suprema do goverr!.O c mente ú<t l'~lO!'llltt que Separou <L lg"l'eJa tlo Es-· 
dos legisladores. tudo. 

(11Iuito bem, nwilo befl~. O cl·cdo1' d compd· 
mmtado.) 

A discussão fica o.diada. pela hora. 
O Sr. presid~Hlte nomei:J.·o Sre Almeida No

gueira parll. Sl\bstituir o Sr.Corrê<1 Rabello na 
commissão especial encarregada de re"l"'er· Oi! 

cod.igos da Repu l.Jlica. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE1I DO DIA 

Continu;J.ção da 3l cliscuôslio cto pro,jecto u . 
/'.7 A, fixando a despeza dCl 21-finisterio das Re· 
lações Exteriores. 

O Sr. Nilo PeGanha-Sustenta a 
nece.~ldade de legõl\:líes brazileirn.s .;unto dos 
ctiversos governos da America e da Europa. 
O direito das gentes não é obra de um sll povo; 
na opinião dos tratadist<Ls modernos. ha ao 
lado de um com mercio exterior, perm:J.ueu te e 
regu1'1.do entre estados autouomos, a obrigação 
de se submetterem todos a uma instituição ju
rídica commum. 

As leg-J.ções ]?õem em releYo certo d uàlisruo, 
a nacionalidade e o cosmopolitismo. Cit:J.ndo 
Ruvier, diz que a nacionalidade é a Juta ele 
tbrça.s ethnograpllicamente separadas IJrocn
rando uma iül'ma política, um ser individual, 

Porque restn.b<!lecel·<• ?- E~tude-sc a. mi~o 
do poder civil ; elle protege o direito c vela 
pelo accumulu dos interesses que, nem indivi-· 
•luas nem associações po[lcm ll.~a.melat·, mas. 
não tem inter1erencitt em matel'ia de religiUo, 
não potle ser ilbtrttmento ou orgii.o de crenç:as 
l'e•eladas. Cit<t ::\Iingheti, Bertine e outros 
publicistas libera.es. 

:Xega sobemnia. ao p<t!)<tdo não sú porque lhe 
falta o domínio t errJtoril\l, como t.'1.mbem o
imJJ~;·ium juriüicú pela Si1nc:;ií.o pemtl . 

. U:~tA. voz- O ptll)t\ é personaliLlo.de ,juri
tbctt. 

0 S~. NILO PEç,~:\1L~-Pude ~el' O J?il].l<.'1. ])Cl'
SOllltlidadejuridim, masno ponto de v-ista. do· 
dir~í to publico interno ii<.üíano, porém nas
relaçõ~s intel'n::teiona.es pow:o mú3 e."\':prime 
que uma tra(liçii.o que se Y<te ;tp~tgando com a 
deCOIDJ.l:)Si(ito elo~ prlnci]Jios e<ttllolicos nw 
paizes mais cultos do globo. pp?.ados .) 

Historia em seguida os concil i os simples e 
ecumenlcos, e especialmente o de Canltago, ~. 
de Mileve, o de Tonlouse,o de All1i, o de Nar
bonue, ap1•eciando RS diYeL'Sil.$ c,·oluçiíes da 
igreja, Ol'a implomndo a ac<;ão do Estado p\lm 
extermínio dos llet·eticos, ora transigindo com 
o progresso so~ial, perdendo prcrogativas e 
sacrlftc(l.ndo o dogm~~. (Jf11;to.< OJl~iarlos.) 

Comment:J. o mo,.imento da separa~ão, ir-
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l'lstivel e trinmphaddo por toda p.<tl'te; as suas 
consequcncias nn, Irlanda, na Belgica, nos Es
tados Uhido> da America. 

Nao e o orador inimigo da igreja, m:.1,s acha 
que e!la dei~a.jU. muito longe a. sua idade de 
~onquista.s e de glorias; a industria. governa 
us sociedades, e forrou de ouro, desde a re
nusc~nç.1., o berço da~ bellas-ar-tes, da.s sciencias 
e das lettras; o período do milagre, elas in-
1l.u~ncias sobren:tturMs e:xplíca.ndo pheno
menos, dn. mortiRc<tçiio. d:t penitencia, do e:;
pirito monastico. da renunda á lbrtun:., da 
vidtt sollto.ria. ces~oll p:\m liom'R (l;t civi!i&'t
~<.i.o e do t.rabn.lho hum:tno. (<1l)oiadiF gctc~~·'-) 

N;i.o receia o orndol' arreg-iment:v:ão tios 
c:\tho!icos contr:1. tt nosstt RepLtblic:t. O catlio
lico br:\Zill•iro :.llnct mu.is t~ SLl11 p;.1tri11. que no 
dogma, estremece maic:; o Bt·ar.í! que .Jerm<t
lem. Lembro. ~ Sll(l. :utitude n::t pris[io dos 
bispos, quando só tiYeram um ímpeto e um 
ruo,•imento, o de forca e tle u·auco n.poio- a 
autoridade ci>il, contra os excessos da igreja. 
(Apoiados, a;pal·les,} 

Rest..'l.belecer ~t legaç;iio bra-zileim .junto ao 
Vaticano, importf\. em uma conw<tmo.rcha 
perigosa, em uma viola~"i.o •'onstitucional. 
Pouco importa a nossa coherencia de repu
blicanos e de legi si adores os ultírnos actos de 
Leão XIII ; elles se prendem ~t sua. :posi~~o na 
paz armada. da Europa 

A igre,ja e <t infallibilidade pap<tL é o Syl
labus, o pesado cocligo onde se eondemna.m as 
constituições mu.is livres e mais adeanta.das. 
O orador concita os collegas a não fugirem 
dos princí-pios que a supp1.·essão .represen-ta, e 
que recorda o applauso da impr>ensa liberal 
da Europa. ~\O nosso pr-imeiro passo. 

Pensa, :finalmente. de:pois de referir-se a.os 
consulados , a cre.'l.r e cr~ados, e ele estudal-os 

-eompM"'J;tivamente com os da. Ingla.tet·ra., que 
a sua emenda extinguindo a le,o-ação jmJto ao 
papa, si não 1bJ' appron\da., devido a uma 
inexplica. Yel hypocl'isia <li _plomatica, o Pl'O
blema da separaç-J.o d<1. ígrej<1 do Estado, de
pendente do. parlamento, seri~t hoje 11m pro
blema insoluvel !(Apoiado3 gc-raes: ;;wito bem; 
muito u~m; o orador J abraçado.) 

(O s ... Joao Lopes deixa a cacteü·a da presr
. àeacia, que rf occv.padrJ. pelo Sr. Aj~t~wi11 .4-::e
redo, 1' secreta1·io) 

nobre de:putado o Sr. A. Montenegro e IJl) 

discur~ níi.o menos brilhante que acabamos 
de ouvir. 

Procurarei responder aos oradores qne 
aqui teem discutido,em todos os pontos em 
que. elles teem tocado. 

Começarei,como dejustiça,rdo primeiro dis
Cttrso _pronunciado na 2• discussão pelo nobre 
deputado pelo estado que tambem tenho a. 
l:onra. de reprt>sental',O Sr. Badaró. 

S. Ex. limitou a sua discussão a um ponto 
que niio tem importancia, ma.s levou essa 
dis~ussão para. um tel'reno que me parece 
dcscttbido. Como perfeitamente a.caba de dizer 
o nobre de:putaU.o p2Io Rio de ,Taneiro, a ques
tiio do. lega.çiio junto a Santtt Se. não e de 
catholicismo ou a~atholicismo ; a questão das 
legações não e mais do que uma. questão de 
interesses e. de C)nveniencias. 

A le,~ão junto ti. Santa. Sé, o., ca.mara jil. o 
uilirmou em tres •.;otações nominaes, e uma 
legação inutil. (.~poiados.) 

O SR. Mol\'"TE:\"E<'-10-Não apoiado. 
O Sa. ArusTIDEs MAIA-E' verdade que o 

nobre deputad" pelo Pará disse que não se 
póde arg-umer>' ~r dizendo que uma legaçcí.o é 
inutll, porque só tt sua existencinja constitue 
urna utilidad<>:, servindo ao menos para. que o 
paiz seja conhecido. Creio que ioi este o argu
mento <le S. Ex ... 

0 SR. MONTEXEGR.O- Um dos argumentos. 
O SR. Aru-sTIDE5 )L~u-Om, Sr. presidente, 

fm:erm'o-nos conhecidos do Vaticano ••. 
O SR. Mo~"''E?>."E&R.O - Perdão ; esse argu

rnenro eu empreguei quanto :-is l~ga.çlíes em 
geral. 

O Sl~- ARISJ'IDES 1-IAu.-... creio que não é 
uecessario. 

O SR. n,~D.uó-Sem cluvidl1. que jó. somos 
mnito conhecidos. 

0 SR. ARISTIDES MAL\.- Não po~so soccor
re:r-me sinão do resumo do discurso do nobre 
deputado. Recordo-me de que S. Ex. fallou 
longamente sobre este assumpto, e com muito 
brilhantismo ... ( .4.poiados.) 

O sa. l\fO:'>"'l'E?>EGRO- E' bondade de V. Ex:. 
0 Sa. ARISTIDES MAIA ... ma.s não tomei no-

O Sr. Aristides ~:lniar-- Venho fus do seu discurso. ' 
apenns cumprir o meu dever de relatot- 0 S&. ·Mo~"TE.l\'EGRo-Em relação ã Santa Sé 
da commissã.o de orçamento, defendendo-a e apresentei razões especian: os interesses do 
respondendo aos illustres oradores que se th r · t - d t"h li 
teem o~cupado com este importante projecto, ca o tClsmo, manu ençao a pa.z ca o ca. 
:não só na 2• como na 3• discussão. etc· 

Nãotenhoapretençãodeelevar·meaaltUl'a O SR. ARISTIDES MUA.- Não compre-
a. que se elevaram os dous ultimas oradores, hendo a existencia desses interesses :pa.ra o 
cujos discursos tão a.,<Tadavelmente impres- Estado, são interesses de individuas ••• 

, sionaram a Cama.ra ; retiro-me ao discurso do O SR. MoNTENEGRo- De uma grande classe. 
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o SR. ARI~TIDES lii.uA. ... e ninguem os im- . t'?>r Sa. DEPliTAD0-0 bispo declarou 0 .mo 
pede de se dirigir ao Papa. pnra tratar dessas üvo J.lOX' que se recusava <l lJcnzei" 11 bandeira. 
questões espirituaes. ~Ias quererem elles (lUe O SR. ARISTIDES ~h.rA-Devo, Sr.presidente 
tenhamos um representante junto ao Papa U.emomrme em outl'O ponto flo excellent~ 
para tratar desses interesses, quererem con- discurso do Sr. Monteneuro. 
fundir esses interesses com interesses de ordem c d ~ 

- 1 1 onoor o, Sr. presidente, no r11 ndo com to-
material, isso e que nao compre lem tl . e elas a~Heas expendidas pelo nobre d~puta.do. 
por isso é que n1io comprehendo essa legaç:to. C9ncordo com S. F.~. que precisamos mo-

O SR. MO'-\'T!Cl'iEGRO- O Estado não d:i re- dific<tr os no~~os ~el·\'lços de diplomacia tendo 
:presentante para. a classe, tem vantagem em ~m mui~ attençã~ o~ interesses ch politica. 
agir sobra o Vaticano, para. este agir sobre os nlterl~n.c!onal ; nmca.mente peçCJ 11c1·mis&to 
catholicos. ~am i<tzet' um ~pa~o ao mor~o por que S.Ex. 

o SR. ARI~TlDES !\LuA - O Estudo nada !allou com relaçao as republlcas Sltl-~Lillel'iC<L
tem com os catholíco$, o E;;tado nada tem com na.s. 
os individuas de qualquer religião. Sem •luvitla, Sr. pr?sidente, elevemos c~-

Dado o artigo constitucional que positiYil. .. tar st·mp~·e de ;;;oiJrcaY!~o. para não nos dei
tet•minante e J'adicn.lmentc sep.'lrOu :'1. ig-t·~ja. xa.rmos bt:tod":a~·· pcrmittam-me ::t cxpr~si.o, 
do E:>tado. dado o principio ~-onstituéional que pelos ':os~o8 Yl:"tnhos ; mas, Sr. presidente. a, 
sujeitou os IJens das or-den~ religio,:n.s ;\ legis- repu bhc<t _prectsa. tam IJCl)l_ nesse pont~ Jâzer 
!ação civil, fica.r.-m perfett.:l.r.nente S~l!ar~dos um<l. re~c·.r.~to contra <_t pol:ttca monn.rclnca .•. 
os interesses de ordem matet·ml c espmt1wl, e A polttLca monarclucn, procurou sempre im
absolutamellte a nossa lega~E.o junto á San1~t p~antm· nesta ter·r•..t o OlliO <lOS nossos visinlios_ 
Sé não terá uma nota a trocar. não ter-i~ um F1lbos ch mesm<t mça, ligados pm• intcre.~se~ 
servi~-o a prestar. · commur:.<, nfio devemos . absotut.1.mcnte ter-

O nobre deputado por· Minas f~.llou-nos aqui lhes od10. Devemos estar de sobreavi~o
nas reivinclica.~ões catbolicas e no momento em devemo;; anrlM· desconfiados; mas ao mesmo 
que ouvi S. Ex. pro~unciar essa palavra, tempo den~mos trabalhar P?t ap~gnr nelles n. 
parecia-me que S. Ex. tmha-se transporta.do clesconfiant.~ que t eem de 11M, devemos traba
para a Allema.nha ou para a Polonia... ll1ar ~r apagar ~o povo br·azileiro este adio, 

O SR. BADARó-Não me referi a separação que nno te~ r~ao de set~-.,. , _ . 
·da i"'reia do Estado. que acceitci. _ Falia-se ~empre nos artt'OOO~ d1famat01:10s d9s 
_ "' • · ;orna.es argentmos contt'a nos. mas nos na o 9 _SR._ ARI.:'ITIDESM.\L~-,--Ma~ V. Ex. fallou em thllamos nos artigos di!hmator·ios dos no~sos 
retvmdicaçoe~ c_at~oltc~>' e nao posso compre- jornaes contra elles. Entretant.o os jornaes 
bende~ que rer~nd1cac?es te_n~am a fa;zer ~sses 'a1·gentinos que mais nos insultam .não são 
cathohcos, depo!s da .f}l~postçao cons~ttuc10nal propriedade dos argentinos. Um dos jorna.es 
que lhe~ f:3-r~ntn~ a ma1s c?mpleta hberdude · argentinos que mais nos atac[l, é propriedade 

As re1Ym~tcaçues cath~licas _que _comprehen- <le \lffi individuo que foi deportado do Brazil. 
do, Sr: presidente! as ren~mbca~ues _que os E5Se indhiduo natur-almente ha de explorar 
catho!Jcos braz!l~rros J?reçtsam fazer e ele um essa desconfiança que a monarchia implantou 
pouco d_e ~lerancta e pru::ctpalmente um pouco e que tin1Ja interesse em conservar_ Mas nós 
de patno~tsmo, para_ entarmos o _escan.dalo republicanos temos interesse em seguir outra 
que, ha dms, presenciamos nesta C::tJ2Ital. onde, política. Xéos temos o dever de cultiva.r, de 
apesar das ordens do Papado aos ~tspos fl'<~n- crear a amisa~e de toda a America do Sul. 
cezes exborta.ndo·os a obedecerem a Rep\lbhca Recorllo-me de 11m tPeeho da minha circu
Franceza.nós vimos a noss~ ba~deira insul~ada lar quando me apresentei ca.ndidt\to ,·~ Consti
~em ~undamemo em uma tgT~J~ ~esta Ctt~tt.'l.l; tuinte, e peço licença para o repetir: « Desejo 
1st:<> e ~ que o~ ca.tlwhcos brazile1ros p~ec1sam pn.ra o meu paiz uma Constituição repu bli
rervm~car. E ~m po~co de ap10r '" patrra cana" federativa que J?OSS<'i. vir a 8er a Con
pa:a- nao consenttrem msultos a nossa ban- stituil(ão da Confederação Sul Americana. 
de1ra. Entenclo que o ideal para a America do Sul é 

UM Sa. DEPl;TAD0-0 bispo podia recusar tbrmar tada ella llma só e poderosa naç-:io.» 
benzer a bandeira unicamente pelo symbolo. UM SR. DEPUTA.OO-E' um idéai de distancia 

O SR. ARISTIDES MAIA-Perdão; podia recn· muito grande. . . 
:Sàr,mas a autoridade ecclesiastíca tin1m muito O SR. ARISTIDES MA.IA.-Mas e um 1deal que 
motivo honesto para o fazer e n.ã.o apro;eitar não devemos perder de vista; J_TICS!llO por
essa occasião para insultar a nossa bandeira. que desde que tenhamos esse 1d~l, mesmo 

Mas, Sr. presidente, esta questão já foi bri- que para o realisar sejam prec1sos 100 o~ 
lhantemente discutida pelo nobre deputado 200 :mnos, esse ideal ao menos concorrera. 
que oceupou a tribuna. e não quero a.lon- para que cultivemos a amisade dessas nar
gar·me maissobre o assumpto. ções, para que nos umunos, para. que 
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oomprehendamos a. c-ommunid:ule de inteL'CS. 
~es. anm ele rnn.is foz·temente, com m:tis 
:firmeza, seguirmos a politica que o nobre 
deputado aconselhou que sig:~.mos pal'a ;> 
Eur·opa, a. politic:J. M guerra commercial. 

O Sa. At:Gu:rro Mo"tE.'\"EGRo-Guerra, não 
apoia.Lto; ê emqua.uto não pudermos fazer a 
pa:z'. 

O SR. An.1STlDES :OI.~ou~E ne.;.te ponto es
tou de accordo com o nobre deputado. 

Precisa.mo;; tl'ata.t· a Eur·:)pa com mais 
altivez e ma.is dignitlatle u() que ~ostmnamos 
trotnl-a. Nilo de,·ernos l;tzet· n•:1.t:\dO~ corno 
o que se negociou a,iml;\ !la pouco com, 
n Fra.nç:~.. o tr:ttado de proprie<lad~ littel~wi;t. 
trata.tlo em que n. Fr:uwa. tem tudo a g-:~.nh:tr 
e nôs não tivemos a miuima compcusac;fw. 

Devo, Sr. presiMnte, (lizer aind;1 'lUC (:On· 
cordo em grltnde pa.rte com o plano du l'elin-
ma que o nobre tleput:mo pelo Pará ap1-esentou 
:pa.ra. o cot•po diplom;dico. 

Disse S. Ex . que p:~reci:1. ha,·er um t:?ntlen· 
cia. paro. a su]lpressito tle le~ac;-õe.s e CL'Cõl\<"iO de 
consulados. 

Sendo os nossos interesses, princip .. lmente na 
EuxC)pa, interesses de commertio, me pared(\ 11<\· 
tural es~a teutlencla. "mesmo :ta no bt'o:l deputado 
prestu·llle llomenag·em. fazendo dos dons corpos 
um e exigindo <J.Ue os ministros tenham o pre
paro, sejilo prep<t1':J.(los po1· meio .do exe1·eicio 
do cargo de consu! ; e, port:tnto. 'l.Ul1a home
nagem que o nobre cleput:tdo pre.>t..'L a is;o que 
S. Ex. <liz ser umo. manin.. 

Unica.mente o que me l:>UrElcia é que, Mtual
mente, não tendo grandes interes~es politicos 
na Europa., podia.mos niio construir a cu pula. 
dO e<litiC:iO, 1}0rque essa CUj)Ull\ ilÜO IJ.'L."-.'<1. de 
um gr-d.nde Ju:s:o. 

Estou, portanto, neste :ponto, de accorrlo 
com n.quell~s que entendem '!_UC ]>O:lerin.mos 
supprimil· legações. creando cons nlados, mas 
com uma nova organisaç-.ão. 1le modo que 
fossem o> consul~ habilitados a exercer as 
fuucçües diploma.tie<J.S. 

Esta ide~ foi t:\mbem brillt"ntemente de· 
fendida pelo nobre deputado o St•. Pedro 
Americo. 

O SR. A. ~Io:-,-n:xEGRO dá um aparte. 
O Sn.. ARn'<TIDES MAIA- Feit..1. a reforma. 

exacta.mente como V. Ex. quel', precisamos 
supprimir a.s legações ao menos dtu· .. mte o 
tempo em que temos necessidade, como actu
almente, de f<J.Zer toda a sorte t.le economias. 

Devo dizet' algumas palavms sobre outras 
emendas apresentadas ao projecto em (líscus
siio e creio que só tenho de me referir a uma. 
do nobre de:puta.do pelo Parã. e á.s emeudas 
(!Ue cL-eam um consulado em ~i:ilii.o e em 
.Roma. 

Quando, Sr. presidente, por parte da. com
missão de orçamento, procut•ei C(l!l versar com 
os membros da commis~iio de diplomacia e tr:J.
tados a respeito do orçamento do Mio isterio das 
Relaçües Exteriores, essa. cornmissão lembrou 
a ct·a:J,c;'<1o de;;se~ dons consulados. Proct1rando 
estuclar o assumpto. convenci-me U.e que real
mente podem .~er de grandes vantagens os 
consulados de :\filão e de Roma. O de Milão 
póde i:et> r esulütdos immc.>diatos e o ele Roma, 
creio que não poder<\ produzir os mesmos re
sult.ulos no me5mo e;:pttço de tempo. 

Declarei mc:>mn no parecer quo a tmica 
raz:io DOL' que :~ commiSEüo de or1,~tmcnto eu
tendio. dcvcL· a•.li:lr est..'\ creac~i:o, cr<\ a. rozão 
cconomiro. A e:t.m:tra é ju~ mais que com
peoonte l~H':l. decidir Losta qu~tão. 

A emendo. do nob1'~ deputado t•epresentante 
do P"l":\ ole\·anJo a 1• secr~ttwio o 2• da lega
ção <lo :'>Icxico e o 2.• seereta.r io d;• legação da 
Santa Sé. e suppriminllo, portanto, um logar 
de secretario. sem dnvid<\ nos traz uma eco
Mmia no orçamento. e c11, por parte da com
missão de Ol\;unento, não tenho si não que agra.· 
de~er ,,o nobre(leput..'1.do este auxilio que trou
xe ít commissão •. cujo intuito é fuzer a mais se· 
vera economi:1. 

Creio. Sr. presidente, te1' re.~pondido a todos 
os oradores que se te em occu p<ulo do pro. 
jec•o de orçamento uo :Mi11istcrio das Relações 
E:~.;terit,res e ratil'O·me da tribun:t conven
cido de que a. C..'\ma.ra Sll.ber;\. m:~.nter o voto 
já m<\Dit'.st:ldo o anno passado e em que ella. 
'"~signalou o intuito firme de manter intacta 
a Constitniç;.i o <la Repu bliC<\, isto ê, a plena 
liberdade espiritual, e por con.sequencia sun
})rimirá ~ le~1o ela &J.nt:l Sé. Te.nho cou
cluido.(J/u:to bem, m tdo bem. O oracU:!J· d cmn
primentad~. ) 

Fica. a discussão adiada. p~'l. horo.. 
O SR. 1' SECRETA.RIO procelle á leitur<> do 

segui me 

EXPEDIENTE 

Offic:ios : 
Do Ministerio dos Negocios da Agricultura, 

Commercio e Obras Publicas, de 30 de julho 
de 1892, So'Lti:líhzendo a requisic;ão con.<tante 
do officio do Sr. 1• secretario, n. 321 de 28 de 
outubro do anuo proximo findo, quanto a re
me~a <i. Camara llos Deputados do rela.tori~ 
dos estudos feitos nos rios Madeira e Ma,moré. 
pelos engenheiros Jose Franclsco Keler, d~ " 
conformidade com o a.>iso de 5 <le outubro de 
1861 do me;;mo ministerio e enviando o rela
torio apeesentulo em 1869 e ao qual vem ap
~nso. wb o titulo A.nn exo Y, o referente 
aquelles estudos. - A quem fez a requisição • 
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\A' commis~ão tle obras public:lS e colonisa- empt>estou á ex- pronncm de Sergipe o. 
çã.o). irnportancl:\ nomim\l <le 1.367:500::;, sendo 

·oo Ministerio dos Negocio:> ua Justlç1t, da nu respectivo. secr~mria Jan:u!o o cóntrt\Cto, 
I de a.;,:o<ro de IS9Z, rc~mettendo o auto- em pre;:enç~ do prN:umt.lor fisc:tl do Tl1e>ouro 
gro.pho sancciollado da l'CSoluçãodoCongr<·sso que, como represemantc do !\Iinistel"io da 
Nacional de 25 do mez findo. autol'iSMltlo o Fazentl.a. U.ecliwou g;tramir o governo o fiel 
governo n·conc:cder 10 mezes ·de !icCll~a. sem cumpr·imento üe tod;J.~ as dausÚI:~" do mesmo 
vencimentos, tlú ba.chal'el Eenesto Rud::;c da contracto, obrig:~ondo-sc '' lbrn~~c::r <1~ sonunas 
Silva Ramo;;. p:·ocu1~1dor· s:xe;iom\l ([;~ Repu- pt·(:ci:>:JS p:n~• o serviço tlo empt·esLimo n;\ 
blica. no e:;tado de S. Pa.t!lo, parn. tratar de ihlta da 1)l'OI'inci:J. contl<V:tttlltc, conlot·me fi
sua. S..'lutle onde lh ·~ con \'io::r. -lntcit':lcln. cou exposto i~ ~(1.gin;~ -1:~ do r~!;J.torio du 

Do Mini:>tetio rlos l\egocios du. Ag!'icultUl·a. min::::wo da Jitzenda, que vos loi apr~seutudo 
Comm~rcio e Olm:..~ Pl!bli t.;;l~. o[e I de :-:.go-t.o em maio u!t,imo. 
de 1S02, rcmcttcntlo o;; exc;ntJbt·e.Hlo.s ,'Oiitea- O mesmo b.:tnco cmpt-c~tou ao e>r. .o.lo •.lo 
ctos celebrado~ entre ~te mi!Jist~\'io e ;1 com· Phnr:1y, pot• <.'S~r-iptum de 2,1 de m•H'o;o ele 
panhia /~;,, rlt: .Trmr;in CU!J f,rtWn'IJCú~rmk- i SOU e na:; me~ma~ ~ondi('C>L..-; expo,;l;a,;, a ~vlll· 
A qu~m le~. tt t·cqtli$lr;i~o. (.\' cmnmis~ii.o de m;t de ::i~fi:OOIJ:=;ooo. 
instru~<,:ITo e saw!c publica). X o t'l·g·i mcn do ;.roverno pt·owisorio, r.m l·l 

Da Camara Cl'iminal. llo Tt•ibntml Civil c o[c; ;;go~i.o ue l~!JO. fo: exp~uido o dc:·t'dt> 
Crimin;tl. çll' 2 rlc •WO:>to tlc 18!)2. accusamlo n. (>60 A attlot'Ítiu.ndo o govel·no a gamntit• os 
o receblm<:nto do uflicio dt!s::\ camat-a, de :~o cmpr~stimo~ cxtel'nos que ::e t-e.tlis;~::::;em. :lii: 
de julho Jn•oxinto íintlo, em que lhe são pedi· :->0.000:0~ mn f:L\'Ol' tio:; cost:ttlo:; rh [(C 'l>ll
das informaç~:es so[n-c n. pt·ct t:m;iio do e~1·i\·ão blicn.. 
da. Camat·a. Crimill<\l Armt!ao Ft·e!bri<.'O tle · Deu-se a hrpot1:cse prc::vista nos ~.-~n tt~wl.o,: 
Almeida Albuquerque e d~ar;mdo que julga. r-cl'eríuos. pois os 1,'0\'erna.dores dos dou~ c•st:t· 
de toda ,jnstiç:tt a pt·ctmçito daqucllc serven tlos decl<U'<Lt'am u.o Nlinisterio th Fazcnd:.t e :t(o 
tuario, u.ttendendo a que silo in:>ignlfic:<tnte.~ banco contl'atant:~ deficicnd:Hlc r<.:Clll'~l·~ llõl.t~t 
as vantagens .que pooe a.uierii· do cat•tol·io a ~:tti sth;wrem os enc:u-gos vcm:iuo~ do~ t!mpres
seu cargo. ti mos c: cst.c rcquct·cu tio Thespm·o cflc:;tivi-

Sobre o 'l''f.lnlum. que l!;c deve ser n.r1Jitr:tuo datle til\ Jhnç:\ r.ln governo. 
e de pitrecer ·qn~ se lhe conceda. o mesmo que Com t·eia:;;in ;111 c.•t.:1.dode See!{p~. u;:denou ll 
aos escrivães-da. policio.. isto e, 400$000 men- ant:'ce.>SOl' elo miniilt.ro da. !hzentl:\ o lll~g-<uncn· 
saes ou ordenado que vencem os e,cJ•ivite;; do to d<~ quan ti<~ üe 77:0!)8$-'350 r~h\tiv:t :t ju!'os. 
jury. - A CJ·Uem fe:t. a requisiç-:io. (A' com- <tmorti:<:tç:.1o e <.'Oncessão bancaria no segtmdo 
misS<1o de or,·amen:.o.) · smm·stre üe 1891. semlo tal qmtntia. compreen-

Requei'imentos : <l ida rmesct·iptura\(1o do Tllesouro como ade;1.n· 
tamento úquelle estado. 

Do engenheiro Arres Pompeo de Cat' l';tlho Foi posteriormente reclttmo.da a importo.n-
de Sou.za protestaEd.o contra o r equ.er·imento ci:J. de i 11 :904.$ii0 par:l os P<tgamentos no 
de Jost:: Augusto V1e1ra e outt'O, rel;)..ttn\mentc anno cot·rrente, setldo: 
ao pedido de conces,-ão d:;: uma estrnd<t de . . ,· 
ferro> de &wopemba ú. Illl:t do Governailor.-1 Ju_ros '.e~cJdo~ em 1 d~ <J.bi;l. 
A~ commi:>São de ob!'as pu_ blicas. . . tnc~u;; 'e of da mo~a, na raza.o 

Do en~enhctro Francts:o R·Js.>t e outro, ' .de_ !J , •. ~e outubw .... · · .. · 33:518$-~i5 
propondo-se medi::mte certos f;tYores que so· Dl~:s a. pngo.r em outubro :pro-
1icito.m, a realisa.r iliverso~ melhoramento:: Xltn~ • · ~ • · • • • • • • • · · • • • • · · • 3Z:075SOOO -
bygienicos na. cida.Ue tlo Rio -de Janeiro.-A'. Amort_~s~!i:to no m:-smo m~z~... 45:526$918 
commissão ile obras publicas. Com~ISSU.O bnn~rta. de 3t4.J· · 833$477 

Da comp;tnhia Fri,.orirera. c P<lstoril Brazi· Est:.\ndo Pl'OXlmO. a. reun1ao do Co_ngt·~sso e 
.leira, petlindo um; subvcmçilo pecunial'ia., convindo agnard~tr a sua decisã? , não ibi or· 
:para o des::lnvolvimento de 11m~' linllr~ de. va- tlenacll) o pa.~r;tmento de~sa quantta. 
pores, paru. o transporte de carne vercle -~n tre ,com re!erencL:t ao ~ta do do Pi~u.hy, reclat:na. 
-os.portos do. Republíe<t. -A' commissao de o ~ll1nco <t tmport..'\ucta de 42:9,6$460, a3Slffi 
orçamento. distribuída : 
. Pelo Ministet·ip d,os Negocios d(l Fazenda, Prestu.r;<"io dos juros ~·encidos, 

em data. de 30 de julllo do correnie u.nno, !oi em 30dejunho ultimo. inclu· 
-enviada t\ seguinte sive os da mora., :ttê 31 de 

dezembro .. .. . ........... . 
Dita t\ vencer-a 31 de dezem-

' .-bro . ........... .. ..... .. .. 
'Srs. membros do Congresso Nacional - O Amortisat;.ão iilem .. . · ... • · .. · 

banco da Lavoura. ·e ·Commercio do Bmzil Commissii.o bancarht de 1/2"/• 

12:88'J$í99 

12:334$í3() 
1.7:538$110 

213$815 
7 
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Parecendo-me que o governo está obriga.do 
a. t:.\es uag;.tmentos, m\ qua.lidaüe de ft~tdOl' dos 
contratos. tot•na-se preciso (jUe o Congresso. 
n:to só «ppro.-e o pagamento ja reali&\do e 
autorise os acima. declm•ooos para o exercicio 
cor.rente. mas to1.mbem inclua no 01·~~1.men to 
da ih.zend<t as quotas precisas p~wt\. o exe:·
cicio de 1893, sendo: 

P::~.ra o em:prestimo a Sergipe: 

Juros ................•.. -· .. . 
AmoniSil~ão ................ .. 
Commi~ão il.O lJUneü {:'l/4 ';,) .. . 

P•n~t o e,m:prestimo ao Piuhy : 

Jnro~· ....•.....•.•.......... 
Amortis;tçã.o ............... ., . 
Commissi.í:J de Ij2% ao ba.nco ... 

G.l: 150.';/)()0 
45: 5:)(jSIJ!8 

S~$632 

110:500 :5)0 

Z-l:GG9;;t;2 
17:531'\:-iiiO 

211~037 

42418$(;19 

Cap\tai Federal, 29 (le jull1o de 1S9Z..-Plo
~·icmo Pei;coto,-A' commissão de or~amento. 

Pelo mesmo ministet·io e em igual data, foi 
enviada. a. se~uinte 

SL~. membros do Congres._~ NacionaL
Do rel(l.tot·io do :Ministerio da. Fazenda. que 
vos foi apresentado em maio pro::dmo findo, 
consta quanto tem occorrido com re1íõr~ncia 
ao emprestimo de 5.000:000$ levantado na 
cid<~de (lO Po1•to , reino de Portugal, peh\ As
sociação commercial do Rio de Janeiro, sob 
:fianç-a elo governo do Brazil e de conlurmi
dade com o art.2", n. 15 da lei n. 3396 de 24 
de uovembN de 1SSS, ragulameuta.d<t pelo 
decreto n. 10"235 de 27 de ahril ele lSS9. 

Como se disse naquelle relàtorio, a associa
ção,acllando-se sem recursos 1:>ara recorrer ao 
serviço do emprestimo, lançon mão da reser
-va. feib. para a conclusão das .obms e pediu 
afinal ao governo que, como 'fiador do con
trato, cha.ma.."Se a si os :pagamentos da amor
tisação e juros, até que se achasse em condi
ções de satistàzel-as pelo w.leantameuto das 
construcções e aproveitamento do edificio, 
para o que pediu tambem indemnisação da 
1mportaucia de 659:870$563 que dera em pa
~-amento das prestações do emprestimo, ven
cidas em 1890 e 1891 e adiantasseaquantiade 
740:000!;, reconhecida agora necessaria, alem 
<laquellâ. somma, em -vista da baixa do cam
bio, para a conclusão das obra.s. 

E' natu.ral que, não tendo podido annuir à 
segunda parte do pedido, seja elle . r~nov:a«o 
pzlo. ass~ciu~io ao Congresso, que ~,}msara da 

conv-eniencia de defel'il-o, em vista da. impor-
tMtcia. da construcç:.'lo. · 

A Asso~iaç~o Comm~rcial est}j. p~rsuadida 
de q nc, acabadas as o bras, pro~!uzirii.o e lias a 
re:1da aecessa:•ia par<t o s~t·viço do juro e 
arnortiS:l('<tO da di viela c1n trahidJ.. Tr"'taudo
se, porém, rle um contracto garantido pelo 
governo da União, em >irtucle de a.utorisa.
r;Sto legisla. ti •·a, torna.-se p~eciso que o Con
g.·esso habilit ~o g'O\·erno a fazer os pagamell
ws a que est<i. obriga.do como fiador e princi
pal paga.• lar, consignando na. lei li e orçamento 
para. I 89:3 o credito ne~ce.::s<:~.z·ío pa.ra, n. despe7.(1. 
ne.-se exercício. no total ele .\: :·:6.502-10-0. 
,.enrlo ·~ t'.4S7-t0-0 :p<tr.~ ;~mm·ti~uç1o 5:: 
2S.I·t5 p:1.m .itH·os. 

Convir;i ainda. Ql_te o Congresso autorise ll 
pag-a.mento (le <.: 2Z. 500 ji r~clttmutlas pela. 
t\ssocia\'fto. prt.m o segundo s~me~t1·e do cor
z·emgexet·cicio, seml1;.: 14.062-10-0 ile.iu
l'OS c .<: 8.4:37-!0-0 de ttmortisaçiio annual 
e ;lpJWO<"e os pa.ga.mentos .jti. feitos tla som ma 
equivalente, sen(lo: 

Amorlis::tr;fto do exercício tle 1891 paga. em 
virttule (le deõpaclw do ex-ministro da. fa
zenda. t: 8.437-10-0 juros do l" semestre, 
:p:1gos em virtude do despacho do n.ct.tml de 
15 de j,meiro do corrente nm1o ~ 14.062-10-0. 

Estas pro,idencin.s p..u·eccm-se indispanslt
>eis pàl'a. a sa.tisll.tção 1ios encargos pro>Emien
tes daquelle contrn.cto, ]Jelo que venho sub
mett~l-os ao vosso esclarecido critet·io. 

Càpit:ll Federal, 29 de julho (le 189-2. -
Floriano Peixoto.»- A' co:nmissilo tlc orça· 
meu to. 

PROJECTOS 

N.860-1892 

rlàditivJ Jc>tawdo nc! 2• rUscussc1o do pNJjecta 
tio m·rwnento da âe,·pe~a. t~o Millistel·io de 
Je!S!iça e ~Ye{Jocios elo lnt~l'io, ·, p(mt o exer
cicio ele 189.'3, c:Jr:sidel·awlo camo Zsntes 
substitutos das fac~udaáes de medicina os 
e~:-mljemtos qHe tJasscm:'lm Cl Jl!'e}Xtradores o 
os cl!ljw~tos actuacs qtte ac'1o foram. contllm
plados mt ultima reforma. 

O Cong-resso Xacional decreta, : 
Art. 1.• Ficam considerados lentes substi

tutos das faculcla.des ele medicina os ex-adjun
tos que passar..1,m a preparadores e os adjuntos 
actuaes que não foram contemplados na ulti
ma reforma. e distibaidos pelas cadeiras ou 
secções, sagundo as habilitações provadas em 
concursos anteriores. . 

Art. z." Revogam-se as ilisposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 29 de julho de 
1892-llforaes Bar;·os- Arthur Rios -Leite 
Oiticicn - Se-ve1·ilto Vieira - Arislides Maia
F. Sod1•e- L. ele BulMes, 
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N 112-1892 O ajurluntc>-;;ener-.ll O}JiiUL cont ra ó 11edido 
üo supplicame. 

Jsen~a de direitos de importaç<io, e:.;ceplo o.~ de Do parece1' <lo Cou8clho Supremo Militar 
CXJJ~diente, os mac/oi,li,·mos qve {Oí'Cul : .. 1. clestaea-::.e J\1SOl'<IVel o do c:onselheiro de 
1)ortado~ pai '(( a installa,-,;o da (au>·tec( de te- guerra Vis~cmcle de ~Inrac:.2jÚ. 
cidos a con~tl·iúJ· em Tib il'!f• co>nn.•·ca de O GoYel'llO Pl'Ovisorio, I.Jelo <lecreto ele :3 de 
Sa,l!a Rita, estmlo da Pa;·ahy&a elo .No1·te. . fe•:er·eil'o de 1890, fixou a idade :J.k'll'a a 

relor·ma dos officiaes elo exercito. 
Presenw it commi;;são de t~tzenth da Cama.ra Foi t-~t:• nmn. mecli<ht gtm1.I. 'tue tLbrangeu 

·a. petição junta. da. direcr.ori:t da Comp:J.nliia. um ;;ra.nde nnmer·o ole ofiic!at-s de todas a,s 
de Teci <los Pa.r·ahyba.na. e ;t mesma. ete p:1.r2- g:aduaç!?e.~ e arJn.ts . 
.cer que seja. u.pi·e;;enta.tlo o s~;,'1lint~ pn•.iecto: l~osterwrmente o üo,·erno clet;< nov(l. organi-

0 con~ot·esso Kaciomtl rcsoJ ,·e: ~\(.~!o ao rtua~lro do5 ~;cner;tes. · ~ vist:l. •lo '1\le 
Art . I" Ficam isentos de tlircit.n., tlCl im- .)a r.mh;\ praticado m\ m·muda. 

pOt'tttçãO.l' expediente,.,,_ machinbmos c o)ur.ro~ :\'e~,;:t nov:1. Col'gtmi,;•v;ãu SUJ?primiu tlm dos 
. accessorio::: que !orem imp.~rrMlo:; p;u·a a in· po5io•> no mesmo f[lltldro, e mud<•u aos rtue 
i::t:tlla.•;•ií.u llO. n~Ll'ica u!l tecioln~ :t con~ti·uil· em ~:om~~·!•\'llll :ts <lcnomilla•;lies. 
T~'hury- omai'C<' til: Sant:t Rita. no e~l.udo .\s><im !oi 'I tto (•S antigos in'igadciros }X\SSa· 

. da Par~thyl>;~ tlo No•·tt~. ram :~ clw.mar-:;e gencràc.> de hl'igad<J.. ''Oll-
Art. a.• Flo:.un rcvo;;<tdt"l.$ ;tS dispr>sio~)c~ sena~ulo-re. <·ntl'ctanto, àS mesm:tS runc~ues 

·em contm•:io. · · e <L~ me:;:nw.s hom':L~, apenas dilferindo no 
sa.Ia. das commi~ões, 2.'5 de julho de JS()Z.- soldo ? . Yylcimc~lto" , nfl.O -~o; lo•·t;n. o la. n?v~ 

.ili•u-sa, presitlente.-SrunpctiO Pcr.-c!;;. - !Jc;;cr-. ~~n~~1~ 11~::~·l0, mas peta. ele\<J.Ç.\0 que roL d<l(l.1. 
;·il, relu.tor .-B. Ca1·nciro, Yend do.-flra· ·~·'c e .... e;'Ct:~· .. ~ , . • 
;;ilin r los Sa>ttos, vencido. -Thomct;; Dut(in.o. Os~ ilPhçanlc iu1 "e!orm.tdo <1-nte::- do decreto 

--Horacio Costa. de ISlll_. j)Ol' L'O!l..~cgm_nte _n.ntes tlc d:.t.r-~c a 

~- 113-1892 

_4u!orisa o qoucrno a melhora;· as re{ormas 
dcs officiacs do excrcitr> concedicla.~ 110,. de

· creto de :J de {cue,·eiro ele :(8{)(), C')l!iJ.>a· 
rwtdo-os ~a.• uam agens elo c?cc.-cto de 19 cl~ 
ab1·il do mesmo cmno. 

A' commis;ão de marinha e guerra. foi pre
:sente o requerimento em que o brig-adeiro 
:reform:W.o João do Rego Barros Cavalcanti de 
AlbU([Uerque pede que seja considerada li sua 
refvrma pam todos os e!l'eitos, ele accortlo com 
{1 disposto no decreto de 19 clealJril de 1891. 

Alle,'"a. o supplicante que íbi reformac\o 
compulsol'iamente por força. do decreto de 3 
.~e fevereiro de 1890. que limitou JK'U'a os 
-officiaes do exercito a idade para u. reforma, 
.{Juando sentia-se capaz de continuar a prestar 
·SCI'V"ÍÇIOS á }Jatria ; 

Que serviu <lurante 42 annos no exercito. 
-tomando parte nas operaçõos ])ara r epressão 
. das re,oluções de Pernambuco e Rio G:rn.nde 
. do Sul, nas campanhas Cisplatina e guerra. 
. do Pi\I'~uay ; 

Que a ~ua reforma ao po~to de brigadeiro 
traz-lhe offensa. aos seus direitos, não só 
quanto â. ~i!"cl.duação, como à priol·idade, no 

-caso de concorrer em sernço o supplicante e 
outro reformado de accordo com o decreto de 
1891. 

Ouvido o Poder Executivo, este 1ez infor· 
mar pelo aJudante-general do exercito e 

•{)onselllo Supremo :Militar. 

· :.t.lteraçao chs tlenommaçues e tlo ttc~x·esc1mo 
de vencimentos . 

E" certo que o snpplic:.tnte tem excellente~ 
se~'riço,; preSt<ulos m~ guerra., que prestou-os 
pelo longo lli':I.ZO de 42 annos, mas pondero. a 
commissão que outros officiaes existem em 
identicas concliçües, e que mantb a, justiça. 
que se lhes attenda.. e por isso pro}>Õe uma 
meditl<~o ~er:U e o.crerece o seguinte pro,jecto: 

O COugr es:><> Nacional decreta. : 
Art. 1.° Fie<~. o Poder Executivo autorisado 

a melhoral' 11.s relilrmas dos officiaes do e.x
ercito concedidi1$ em virlude do elecreto do 
Go1•erno ProYisorio de3 de fevereiro de 1890, 
pa.r:~ equipn.ral-os em toclos os seus ' e:fieitos 
na.~ vantagens do decreto de 19 tle a.bril de 
1S!JO. 

Art. 2." Re\·ogn.m.-se a.s disposições em con
trado. 

Sal;\ das commissüe;, I tle agosto tle 189-2.
Pa'l.l<l ..!lrr;ollo, relator.-S. J1IC~rcos.- z>l1·es 
Fc>'?'eira.-Jla·;·cimto de Jlar;alltaes.-JI. Va!
Z...tdt.1o • 

N. 114-1802 _ 

11{ell,.o:·~t a ,·cto•·ma concedicla . 2lOl' dec;·eto de 
1.4 de aZn·il <lc 1801, cto copil<'lo · atJ!JYCIJado à 
tl rma rl.c ill{atltaria Antonio Ga«liao Fra:oas- . 
sos A.l'Des, rle conformidade con1 o at't. 4v 
clil decreto a. :193 A, de 30 <le ja11eiro de 
1890. 

A comm1ssão de marinha e guerra, exami 
! a:c o o nqucrln n:tc q1'e t:.o <..o'lllt ~ 
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nal didge o major gradu;a1o refom:nrlo do I conheceu ser de toda a. justiça o seu deferi-
exército Antonio Galilino Tra.vassos Alves, e mento. 
no qtml pede que a sun,reformn. seja conside- O requerente assentou praç.a em 1859. foi 
rada no posto de major com o l'espectivo sol-~ promovido a 2' tenente em .janeiro de 186i3, 
do e a g"rallllaÇo;.\0 ele tenente-coronel, Ó de p;_~- i' 1" tenente em OUiUbi'O de 1869, por 
r~cer <Jue seja elle a.ttendido, poL·qua.nto, exis-

1 
actos (!e bmvr:_t•a., e a t;-tpí~úo graduado 

tmdo 1m 5ua. arma 17 vagas úo 110o>to lle ma.- em abt·ll de lSrl, eom o.ntt~utdttde <le Q de 
jor, umtl das quaes llte competia pDr antigni- Otüul_.m de 1870; H:z todt\ tt campanha. do 
dade, lbi elle, tres tlit\S antes de se realizat· a Pa.r:l!:)'tul~- e to i distinguido com a metblba. de 
promoç-ii.o Lle 17 de IU<lrço dt 1890, tr,,usteddo, merito milit.:ou·; conta., llortanto, 33 (l.illlOS de 
sem tleclaravlo de motivo, P<W<L :1. 2• classe, servko, ~endo 22 n;t g-r<l.uttV.(\[0 do posto de 
fi~ant.lo a<sim pre.imlicado em s~u~ tlíl'eitos. capitfto. c por f:1.lt• de lw.tilit.wlíes scientificas, 

Si t.·ü tmnsl"erend:t ~e não Uvcss" dado, inherentes ~ . sua. ••~·ma, t~clm-se paralyso.do 
-terht o supplicu.ntc sido promo>ido tt rnaj~L' em ~~a C<t~T:!r~ .1.1 ~~~tm·, v.o pa.s_s~ que out,ros, 
e11'ecti v o. e ma i:-: mt'üc t•elémnado. como !bt, que m~ m~~nu occ,\.JaO em qu~ lO! ~lle el~\ a.do 
tel-o-hia sítio w)~ let·mos (ll~t snlicitados, llOl' ao prllllCtl'O posto pat:: at·~üha1·m o. iot"<LID 
isso que c•_.nttw:t muis Ül' :~o ;mnos Üo"J sen'iÇO, pam outrus !Ll'lnas, estão hoJe coroneLs c ge
comput;utdo-:;e pelo üoi.Jt·o o tempo d.c c:lJupa- nemes. 
nlla. - Pela necessidade ue preencher os cll).rre 

. , , -~~-- . . u . ,._ aberto,; nos c::orpos de artilh[tl'i<\ em cr.mpanha, 
r:o~,.t~tl!t? .. .'~ ~~~;l~·L .• to,. to,~,t~l o em c?n~l o general em cllele promoveu p:tra elles pr:1ças 

:ter.·1~·'o ·\» l.lzu-. .~un.t 1 ef~udas, oiTerçce 0 QU(~ não tinham cmso, e ttinda deu-lhes uc
~cgmnw cesso, não só urgítlo por• ~sa. neeessidàde, 

P;·ojecto 

O Congresso Nacional decreüt: 
Artigo unico. A reforma concecUll<1. por de

creto de 14 ele abril de 1891 ao capitão aggre· 
gado " arma de infttnta.ria Antonio Galdino 
Travassos Alves, tle conformidade com o art. 
4• do ílect·eto n. 193 A, de 30 de janeiro tlo 
a.nno anterior, deve s~t' considerada. no posto 
de mDjor com o respectivo soldo e a. gradua
ção de tenente;.eoronel ; revogadas as clispcr
sições em contr;wio. 

Sala das commissü.:s, 1 de agosto de 1892.
Pires Fe1-reira. relator.-Ji. Valiad<io.-Baniu 
de -S. Hw·cos.~Pu1~!a ~tn;ollo. 

N. 115- 1892 

Auto1·isa o (IW<Il"»o a t;·w~~feri1· para as W"i>~(tS 
de in{tmtar ia e caval-fa;·ia, confon><e aK lLaOi
litaçiJes de C(td" tlilt. QS officiaes do ex~1·cito 

- p<·am.Gvidos dm·a11le a gtJerra do Pa;·nguay, 
pant a de m·tilharía, e CJ_tle He~l" se <~Chare,n 
sem 2nricr ter acces~o JJ{};' (<1lta de habilitaçües 
scientiflcas. 

O capitíio gr-aduado da armá de.artilha.1·ia 
José Antonio Colonia. pede transíerencia. para. 
a ds infantaria.. sem perda de antiguidade, 
allegMdo achar-se ínhlbido de ter accesso, por 
não poosuh· o curso daquella. arma. 

A commíssão de marinlta e guerra, tendo 
examinado attentamente esta. pretenç--J:o, re-

como tambem paw, l'€compen:>arserviç05 pre
stados em combate. 

Ora. a comm;s..~"io, considerando que o regu
la.menr.o ele 31 de mn.rço de 1851, expedido 
para execução dttlei ele 6 de setembro del850, 
mamla passar lJcH'a !l~ anmts de infantaria e 
cavalla.ria, sem perda de antiguidade, os 2" te-· 
nentes de n.rtilharia que não pos>am comple
tar o -curso de estunos; considerando mais 
não ser justo q11e continue o supplicante nas 
condições peecarias em que foi collocado, e de 
parecer q_ue se lhe a]_)pliqne aquella disposição, 
<lSSim como a outros que pot'ventum existam 
em circumstaucias identic:•s, e por isso apr~ 
senta o seguiu te 

PROJECTO 

O Congresso N<:~cional decret.1.. 
Art. l. • Fica. o Governo uutorisado a. 

transfel'il' para a.s armas de infantaria e 
ca valla.ria, conforme as llahilitaç:ões de ca.da 
um, os officiaes I}Ue no exercii:Q em operaç-.ões 
contra. o governo da Rcpublica. do P;waguay 
foram promovidos para a de artilharia, e que 
porventura ainda nella ::e achem sem poder 
ter accesso por f:1lta ele llabilitações scienti
:ficas. 

Art. 2. o Os otficiaes assim transferidos 
conservarão suas antiguidades nas armas 
:pa.ra que passarem. 

Art. 3 _" Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissõru;, I de agosto de 1892; 
-Pi>·es Fer1•eira, relator. - U. Va.llad<Zo.
Paula ATtJo!lo. -Ba1·ao de S, llfarcos. 
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Vae a imprimir o soguínte 

I'ARECER ?\. 48-1892, 

3• disc:ussii.o do )lro.iecto n . S6 B. tixn-ndo a 
d\'spez~ do :Ministe1·io <h .Justiça e Negados 
Iriteriores. pa.m. o cxercicio Je 1893 ; 

3·• discn$St"io do ]Wojcctf> 11. í B, ele I SIJ2, 
cr·e~ndo nma :cl1h ndega. rtn S. P;tulo e outra 

Iwl e(ct"e o t·eql.t~rime;rto e;11. qtte o (':dJo •I c l?ó- em .Jnit. de Fól'~\ ~ · 
qua!ll'(t ViCf.h'!t~ lJOl"rJC·' Fialho i•Jd~ nlf.JII.wa- za di$CU~ii.o do prn.ie:cl..) n. !Jti .\. illO Scna
'IIICIIIO de :srJt.-!o. ' üo). am:or·i:;unllo o g-t)\"CL"llll a contnt<:im·. tom 

qnem nuüs Ya.nt:•g-em n1l"et·r:ert·. o ~ervi•:o de 
re!:Or]Uf• por ml'i•) de.• r::p~t·i·~ 11:1~ l~;t. t• t·a,; do 

Foi pl·es2t1te ú commtS3õlO de nwrinii;~ c t·io Jt~tpé:nit·im e HenYento;. nu E."i"tl(t \in 05• 
guerra. o t•eq uel'imento em rtuc o e<1bo tle es-

d V•. tcB p· 11 d 11 pit•ito _Santo_. . . . __ , 
qua. r<t tcen· org-cs •1a tu pe e queu so to :~· tltscu:ed:~o •lll pro.Jecto u ..•..•. 1! 1~-w anno, 
de Sll<L ref:•rm:t lh" S(\Í:L pago du a cc1mlu com couc,~tlcn:ln isL•nc;~o de direito~ de imJ"Jt'1; tl;ãO, 
tl. tt\belln. em ,·igo t·, alle;,-,tndu ter :::idú rel\>t·· P.li:CClltO 0 uc- Expedientc-.pill'a O:" m:ll:t'l'i:\C.'l 
rnatlo pot: Jerim_e~~ ~·e::cl~il~o: .~:~~ ~-umi>:L!·~ .n~ el~ti'n a•1úi' ;1 ilhuninaç:u' ~c Ei t~uo ic:•i ~t:, em 
cn.mpanlta do P.u.t.,"l.la) e ,tclt .~ . _seunptt::-:;tb~h s P· P io ('OnLnl;n]a. 1)Qt' Lmz \ u:C'u t:. •Ir: son-
t.Mlo de prccurar lHtt.ro~ meto:> tlu su h~t;;- · · 

0 
,t ·. 'O.Z ' 

tench 'l~~ , 11c 11 .: 
'·. . . . . • . :2 • di:;.:;H:,:;iio •lo [H'Oj:-c:t•.J n./0. deste anno, 

.. O petteiOnm·lO,alc~ . do ~~Ido u.t; .:;u:\ r~· llot•m:L. i~:·uúotl.,lü th>S •lir. •i to~· de ÍlllJlOrt<\e;<'i•> o expc· 
Jil._llCl'CCb~ nnm ycn~w d; "0? r:et:; • lt:~t:~r·~ na? I oli t•nl.e totlu o llt;ttcrial e ma.cltiu i.~mo:; <.lc<Lin:t· 
fot o umcu rekmnatlo em t.tes contl l ~·· • ... , e ·L 1 . : ,1 ,1 .11 .. ~0 ll-t f:t\wic:~ 1lc· t•ctelos da. 
commis&i.o, não dew~ndo fitzer scl(:(;çf.c:;. é de j'c0

' ·'·. (.' .1
1!>~1.';1.'1

1

11, ·- t~·1 .. 1 'F·t 1 1 111 iw· t~ st:" -úunda 
po• · · 1 1 · 1 t• - 0111 p 11 1 11 .. '"n . Lc t , . , . ... , , 

.·ecer que Se.] a In< e el'lf. a :1 snu P~ u.;;.w. 0111 :\i l; lJeror. nn eô-t;,dn du Hi11 ele .l:t.tH!iro, 
Sal<\ das co;~uuiss"e~. 2:J de .i ~llro d_e I_~m. 

1 
c m:\ntla r·c$:,ituh· os tlil•eitos pon·!~ttt.m·a. co· 

-Pa~Ata ,tn;w·.•o, r-clator·.-N·o·r:o rlc .':i. :•wr- h:-aclüs 
cos.-Pi·rc.· Ferreu·(;.- JJ .. ,,.c:aM rl·: JI~v.-a- :{• diSéussiio do lli'O.]ccto n. 41, au lm·is:mdo 
lhii~~ .-M. \"n!l<odü". o U<WC!·no a .::oncetler :'~ Conwanhia. Fabril 

O Sn. PRESIDE:l\'TE cieslgna para:; a seguinte In;_lnstrinl e Constructor·~J. os me-mo; lllsores 
.ordem do dia : eoncedi(lo:; á Companllia Imlus~t·ia~ de Cu.l. e 

~[:wmores de C:1rantl<thy, ho.1e Vlln].l<mlua 
l" -p:ntc (at~ :'ts 2 horas)- 3• 1liscu~s:'io tio Prc.g-l·c~so ln!lustr·io.! ele Ol.t~tnthlty _: . . 

projêcto n. 46 B. ll•mdo proviuencias soln-c <t:> 1 .• discus~rro do pttrccm' tl. \) :1.. rl'JC~tAtndo o 
promocües de I de .i<tneit·o ele 1~90 ; pt·o,iccto n. Q, tleste anno, que 11e~nuttc ;tüs 

Continua.ç;.io da 2~ cliscussão do proj ecto e;to.dos d"' l.Jniiío "' livre mtl·atlnec.,ao de tm· 
n. 6() A, tle 1892 (do Senado), rcg-nhUJclo as mi~r:1ntes que mais conven ltam á.-; ~ua.s ne· 
providencias"' adopkw M ser declamdo o cs- cr~sid:\ües, com dom votos em sep:u"<ulo no 
~~~ ~~~~~~~~~~ 

3' diSCll$sií.o do pr·oj ecto n. -72 A, de I S!:Z, 2·• uiscus::fio do project<~ n. 57 A, !l~~ 
fu(1,ndo a !orça. mwal w m o anuo tle 189:3 ; an!'..:- . lJroltibindo :\ conces..•:ao tle hom;LS tmh-

2" di~cus>lo do pr"O.:e<:to n. li , de 189-2, <'-11- tàt·es de oflicial ele ter ra ou m:~ '-" qm\ lquer 
torisanclo <t go,'erno a conve1·~r 0$ j nros de cid<1tlii.o l>razileh'O e di• outl'<l.S pro•idencias ; 
4 "/o, ouro, das a{Y.llices d:\ divid:1 publica Oi$cns-s;1o nnic:1 do projecto, vindo do Se
interno. nos de 5 "/o, papel. e:\ faZN' as ope- nado, n. 05. cleste anno (org-a.nisado pelas 
rações de credito precisas para. : embolsar os me:i-i\.'1 elo Senado e da Ca.mar:t dos D2pntados), 
posstúdores de tlpolices que não :\ceita1'cm :~. r·eg·ulnndo os tr"balltos <lil.S duas _c:tm:was do 
conversão; conwlid:J.r '' dh'kla. fluctn:mte e Congr.'sso Ntlcional, quando fnncc:ton:ttem em 
supprir qualquer deficieucü\ ele remia !lo commum ; . 
exercicio corrente. Dlscus;:iio uniei'. do :pro,;ecto n . 78, rela.tivo 

2" pm·te (ás 2 homs ou antes) - 2~ clis- its emendas elo Sen:J.do :i proiJosição da. Cam~ra. 
cussii.() do projecto n. 38 A, deste ,, nno, elos Deputados n. 108 de 1891, e;:tabelecendo 
autor-is~mdq o goYerno a. despender a quanti:t 

1 

os etts-os de competenci:J. exclusiYa. dos poderes 
de 250:000!; com :1. acquisiç..'i.o de um pt•edio ledcmes ou cstaduaes para. resoh·ercm sobre 
onde funccione o Tribunal ·do Jury tlest::\ ca.- vias de conununicaçio fiu 1tit\~S on ter·restres 
pita!; e aquelles em que eleve 1t<1veraccordo entre a 

3• discussão do pro,jecto n. 28, de 1892, re- ~ t:nião e os estados ou destes entre Sl; 
1ormando o plano geral do orç.amento da Re- 2" discusst'io do proj~cto n . 45 A, (!e 1892 
publica e determinando o modo de organisar (do Senu.úo), :1.utorlsundo o governo a. pro~g~ 
as leis da receita e dPspeza.s publicas; i por cinco annos o contracto com a Assoct~O 

Continuação da. 3• discussã.o do projecto n. ! Sergípense para. o servi~ de rebow:~ :J_. '"~por 
8í ~· tixanqo a. despeza do Minisr.erio dM Re- i nas furras de Cotíngml?a-, S, Clms w>ao e 
lar,.oesEx.tet·1ores; · Esta.nci~ ; 
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. 3> tliscussio elo prqjecto u. 14 A. que dú I Disc<mito unica do projecto JL SI. de !SD-2,: 
direito de podel' pl\SS<W p~octuaç1i.o pm· instru· autol"isando o goYerno u mandar pa.gar ao 
mento particular de prOJ.ll'iO punho a todas ..;Js ;ti feres honorm•lo elo exerCitv,·Antonio Paes de 
pessoashü.bilitatlas J?<W<t os ado~ ll:1 vida ci\·H; i Sú. Ba.r1·eto a qu:mti<~o 2:592::;, por diiflm~nçé\. 

3" discuss::i.o <lo pT_oj~cto u. 4 A (Ü~l S'-:lladoj. i <le .~.Jldos ~1tras~dos, que deixou lle recebel'; 
de rsn~. d:UlilO du·elto ao;; ~ecr·et<H'lO~ da I lll$(;1]S,';ao nmca do pt\"!'eeer u. 34, de 1892 .. 
Côrte de Appel!a<:;;i.o e do Tt•ibumü Civil e Ct·í· intle!e1·indo. po1· nf.to 5e1· da competenoia do 
minnl Jtt Capiw,l Fedem! illll'!r<.:~\Jcr C'.lStas, Con;::-re~,;o ~<tcional. '' petic;fto do conego j,ffi(\.• 
quando traballuu·cm como ~sCl'lYiles: i dor ntwnn de E<u·ros. sobre í:'-mw:to tlo imlJOsto
. 1• discussão do projedo 11. li. c.le~te rnmo. 1 de transmi;<são c.le proprie(l:::.cie e de decimt\5 
J~entando 1le llir·eitos (le impol"tn.ç·il.o os mak-l rtr-lxmas pat<'· o prcdio Glll que funcciona. o 
rzaes emo.ctünismos que :1. compa.nhb. :\itdo- ! .Asylo Isahel. !resta capital; 
n~•l de. For,jas e Est:ll ::'i~·o-~ cl~stiniw á in,t<üb-, Di."~U~são unic.a elo pro.)ecto n, g;?., <le IS92, 
\;<LO dO:~ SC\lS estabelCClffietttO:>j UUt0i'lZ:1TillO O gll\'(;)l'JlO a lUül1\llU' COUt<tl'COlllO 

I• d1scu~:;üo do pl'o.ie<:to n. 7D contedendo tempo de emb<\r([tle, 1xwa os elte.ltos le· 
isençi.i.o 1le tlir~ito.:: üe imj)Ol'tntií.o e IU[l.i~ im-I ;:·aC's, o tempo em que o ca.pitiío-tcnom~ .João 
po~to~ pai0 <t ínt.rotluc~::io de 150 cnst~ 1le de Anür;:~de Leite serviu como ofli[~ial supe
I~adeira. da C~mp<.\nllia S. Lazaro p:H':t hitbiU<·IriOl'.e in;;r,r1,1ctor n:1. E•co.b. :X~,·at. c _lilz ex· 
c;ao de opewtt·los; tens1 Y<t tW~ 1nstructores e m:J.ts oiftcmes que 

~· disc:us<!:o tlo prQ}i.'clO n. S7 "i.. tle 1::\'J!,, servirem :.ws m~•ios destinados ú in~trucc;ün 
<Ll~Ullamlo as concesslíe,; 1lc estt'ada~ de 1en·o dos <~SlJimmcs a guard;J.s·mal'inh:t tt tih,po;;i
feJta~ pelo ;JW:eruo depois tli1 J?l'omulgit<:iio (b ~iLo <lo urt. 1:3 do decreto n. 20 de 14 de 
Coustitui<,:ão; março de 1:391 ; 

2:• discnsilo do projecto n. 248 de JS0L :1U· 2"·' discussão do 1woj~cto n. 52. tle 189:~, 
torlZ<1.ndo o governo a mn.nd:w comtnür p:>ços l'egubntlo a concessão de nposenhtdorin. õlOS 
artezhmos nos municípios üe Campo ~Iaior e runcciontu'ios publicos, e de :.t(:COrdo com o 
outros ( estauo do Piaulty j: art. 75 ela Constitniç-ão Fedeml; 

2" discussão do projedo ú. o:), deste :umo. Díse;n::.s5o unicndo pro,jecto 11. se c (<1.ddi-
recns~nclo os creditas pet1ido::. de :S40:COO~ tivo desta.cado elo or·.:amento do ~Iinisterio üa, 
p~m qm<rlriplícaçmo da linha telegra.pllica. de Jnstiç~t e ):'egocios Interiores); 
V1seu a Jagua1'íi.o, e de 7:30:000;;. p~n':"t n. con· 1·· discussão do projecto n. 97, ele 1892, 
strucçii.o da linhq. de C"kraba a Corumbá; melltOl'itndo a l\:,;JOsentadorí<1. dos fnnecionarios 
:mtori.Ba ~. :1bertm·:t do crerliio snpplementm.• pubHeos ltte " tlat<t desca lei aposentados, qne 
de 18:000$ p::tra paga.mento de vencimentos eontzm;m mais t1e 30 anaos (le serviço e:ife
aos lentes do Gymnasio Xaciona1 e :tppl'OYn. cti\"O e tres no ·ultimo Jogar em qne exerce
a despez;c · reifu. com a mmhnç·,, do i\Iusêo J 1~\nl e não o houverem sido poe fiüt•• de ex
Naeioua_l para~ Qtli .. nttt tl<J. BOil. Yist:l., na im-~ ac~ão no eumpri_mento dos devores ~los se11s. 
portanc1a de :b:OOO~OOO; c;u·go~, salvo :;;1 provarem a fillstdmle da. 

Discussite unica do projedo n. 9c!, deste imputação. 
anno. autorisando o governo a ma.nda.r p~tgar 1 

ao 2" tenente elo Corpo de Fazenda d;\ Ar· LeTanta-se a. sessão ás 4 horas. 
mada \Va.nderlino Zozimo Fcrreil~J. da SilY:t. 
a. importaucia elo soldo d.e sua patente, d~sde 
l4 de junho de 1890 iUC 2S de abril dó lSD~. 
sendo contado e~te tempo para todos os ell'eitos; 

2" di:>cussão do projedo n. i!. deste anuo. 
isentando de clíreitos ((e importação os mate
riaes especificas nece~"lr'iO~ par-J. a construc· 
ção e insta.Inç-.:io elo Collegio "\.merieano de 
Tanb<Ltê, no est.<J.do de S. P:L-ulo, e de propl•ic
dade de J. L. Ke.nedy; 

Discussão unica do }lrQiecto n. 8~, deste 
anno, autori~anclo o governo Q reformar. no 
:posto d~ tenente do extincto corpo de policia 

. desta capital, o capitão honor:Lrio do exercito 
ex-tenente desse corpo Antonio .Jose "\lves ; 

2" discussão do proje<-iO lJ. 09, deste armo. 
a.ntori&tndo o goYerno :a conceder õl Jose Au
gusto Vieira e outros a construcçilo, uso e 
goso, duTante 30 annos, de um<t estrada de 
ferl'o de SaJlOpemàa á ilha do Governador, 
med.eaute certos fu:vores ; 

61• SESSIO E:.'>r 3 DE MOSTO DE 1SG2 

Prcside11cia; dos S1·s. Bemal·cZirlo de Campos,. 
Joao Lopes (t• více·p,·csídente) e _4ntoltio 
.-Letedo (t0 seCl'etLwio). 

Ao meio-clia precede-se (L el!amadu., ú qual 
respondem os Srs. Bernardino de Campos, An
tonio Azeredo, Atlm.yde .Junior, P<tula Guí
lllel~ães, Carlos Campos, Uchôa. Rodrigues. In
diodo Bra.zíl, Cantao, Pedm Chermont, Mutta. 
Ba.cellar, Augusto ~Iontenegro, Costa Rodri
gues. Casimir:o Jnnior. Rodrigues Fernancl~~
Anfrisio Fialho, Nogueira. Pn.ranaguú., Pil-es 
Ferreil'i.l, Martiuho Rodrigue~. Bezerril, João 
Lopes, Frede1'ico Borges, Jose Bevilaqua. Gon"" 
Çc'\lo de Lagos, Nascimento, Almino Affouso,. 
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Amorlm Garcia. Epita<;io Pessoa. Pet~ro Ame- I •ia SiJ,,·a, ~.I:n;tinilo ~i'à<~O .Jnniol', Costa. Jtt· 
x·lco, Conto C<l.rl.<txo, S:t Andr-ade, Gon,alve:>l mOI'. AntOlllO 1>rado, Cmcw::tto Braga, Lo.ccr
Fim·eira.,, Jo~e }faria~JO, J oaqulm Pel'll<llll.hU·I ua çontEnho,. "\'icto~·i.no ?llonteiro. ' .Julio ue 
co. Andre Co:val<:antt, Ravmtmdo Bamlemt, C~1.stliiJO:'i. As:n~ Bt·a~ll. Rocha OsOL'lO e Fer
Annibal F:Llcã.o, Pereim Lyra, .João de Si· nn.w:l•) Abhott. 
<tueira, .Toii.o Vieira, Luit: de c\.ndt·ade, Espiri-1 E" lhh e :tppro,·ad:l. sem tlelJate :1. acút do. 
'00-Santo, BelliD'mino Cal'l1CÍL'O. TllcophilJ tles 1 'e>são •~ntecedente. 
santos, Oith:'ca, Rodl'igo de"\.raujo, Euclides I 
}falta .. l~·o do P1:at!o, Oli_;ei_ra Vallndão. Lean· p~U:\IEIIlA PARTE DA OHDE~[ DO DL\. 
tlro MilcJel, Feh~bello t•ren·e, To~ta. Arthm· 
Rios, G<\rcia Pit·es. :I'Iarcollino Moura. SeYe-
rino Vieirrr. S:mto,: Pereir<\. :\Iilllln, F:~ulcisco I Entl'<\ em 3' discus;;ão o J.ll'r~it.~:io n. -IG A. 
Sodrc,Dion~·sio Cerqu;;ira. Bariio de S. :\f:lt·~o;;. d:\ndo pr-oYidcmcias sobre as pt\JlllO•, .. ·"~s de i 
Hor-acio Costa. 1\ova<.>s ~Jello, Fonseca e Silva. (le janeil'O de !800. 
Fonseca Hermes. [l•bano :\I;weomles. c~·t•illo 
de Lemos. ViL·:.rilio Pe~oa., Franr·a C;wl·alho. O Sr.l\-Ia.rcial.1.ode ~:l~t~·a-lh.iie.;: 
Luiz :'\IU l~.tt. ti:1pti:-;L<.\ tht :IIott.-1., FÍ····e:s da Crnz, -:::r. lJl'P~ i<.lente entro IA1.stante t:on~tra. n;:;ld•J 
il.lcindo Guan:ti ~Lm, Erico Coelho, &"\mpaio na di~cu;;~ão tio pro.;ecto que mand;\ t'CY•'L' a::t 
Ferra.z, Lopes Troviio. Vinhar.s, 1~ilom_az -J?Cl· •

1 

p:·om•)•:'·es l't!Íf:<\..;; pelo gove1·no did:1.tor·i•tl th~ 
fino, ,\ntomo Olyntho, Badat'U . . Joao P!ilht>lr-o. RE:pH1)lic;1. por 1s~o que ent€L'eS.'<l. elle n;~o >•) 
Paciftc:o :II:!.::iC:~t·cnha~. Gal!l'iel :\fag:\lhiie~. •J~ "<"'" pt'i•PtJ:;nadot'CS como tamlJem ao ilu· 

_Leonel Filho, Cha:;.v: LoiJ<.\tO . .Jacoh :b P:l ixiio, I milt.le o!'adot· que se p1·opue ,, di~cutil-o. 
Alexn.ndt•e Stockler·, Francisco Vei;;a. F0t'!'eir-a Dlrei üc antemão .-i. illustre Cilmat;l , qne 
l~ranclão, Lamonnier, c:onça.!Yes Clwses. Ame- .-1cceito em lll'incipio o pensmnento Ü•) pn~iecto 
rico Luz, Viotti. Dutt~, :1\ic~'.CÍO, :\rano~l Ful- ,leSlle que o 3eu íim elazerju~tü;~'\ ao~olileiae~ 
gencio, J\ri,;:titles :\Ia-iic. Gonç:Jb·es Ramo~, p!·e.inük~tüo:; nas 11romo~ües tle j anei1.·o u:'l 
Carlos da~ C !Jogas. Domingos Porto, Pallet:t, 1800 . pcn·em em r·ehç-[Lo ao lJrocessl) propo~to 
Fer1'eira. Rabdlo, Fl'anciBc:o Glicer·ío, Costu•io di\·h:jo 1ll'O l'tulllamentc elo seu sign:\t:u·io o 
?vfuttR, :\Ioraes Barros, Lopes Clt;wes,Domin~ços Sr. depittadu Bdlarminu de :IIemlonc;t\ meu 
de l\Iot•acs. l\Iut-sa. Paulino Carlos. Alft·etlo dio·nn éoll~··a tle representação (lo P:u·n.ni e 
Ellis, Almekh :\ogueirtl, B~-azilio dos Santos, Jll~l.~o que t~,1.rit\ elle ::il'amle deSOrllent :w .::cio 
Fleury CnL·<.~.do, Leopoldo de Bulhões, Ah·e.:; de do exercito, porque irnpiie uma lmmilhaçfto 
Castro, Ll'IXõllO Gouvi!a,:\ilo p.,~·anha. caet:.UlO ~t:)~ herõt:S tl!! 15 de 110\'Cillbl'O e ni:ío ~<Üi:> lària. 
de AlbuqUP.I'([UC, Ballarmiuo ue ~Ieudony;\. llS exürenci.-. de jnstiç:a. 1)01' ;;m· impr:ttiC<I\'Cl. 
i:\:!arcia.no ?\Ilt.g.-1lhães, Feulil.ndo Simas, Lauro Lan'iento que semelh:'.mtc des<\c<1tv se (to;, 
2.Iull~r. Scllimid~. ~ereira. da Cvsta. Bot-ges ue qu;l.ndo é cet·to que o_m_eu digno ''Ollegõ1. em 
:lledeJros; /1Jc:nles L1ma, Thomaz Fl01·es, Ho· um tlí:,(;Ul'SO de oppo:"Lçao "'o go•·;,1·no. ..tecla, 
mero Ba.pt.ista, Ca.--si:J.no •lo i'i.-u;c:imento e 1·ou de;;t:t r.riLuna, que o exer·cit.o il'>f't\ t·eO.ti· 
Demetrio Ribeiro. xatlo . .-<cceit.•ndo promo~-õe5 nas vagas abertas 

Abre-se a ses..<ã.o. l pelos generaes ~:etbrma~tos t\rlministr:iti.~·a · 
• .. q , • ., • , . _ mente pelo Sr_. v JCe·Pl'CSLdente d~t Repnbuca 

. DeLXa.m_ de :omp~recet c-ou~ c~-~1:><1., P.'tl'.~l <:!. ~endo-li1e (h to em a}J<tr te pelo ::;r. U.cpul.<'.tl? 
Clpada. o~ Sr~. ,)0;;,0 _d~ A' ell,l!. denu-; [1"0 uo Pl<.tdO. que S. E:c. COllllemn:tY<t·~ a. 
qu~ ~e Ol!;'alho, J~~mmno cl~· :s;rp:~ ~?~ll si pr·oprio _po1~ue 1um~m acceitim1 utll:\ p~-o
-~<elmo, ~[10Uel d~ C,\:stro, Retuml..a, Ro •• <_e moc;iio ne.~as vagas eibnt a!!:r<l.dccel-.-:l.no :::r . 
SllYa, Men'l.t de vasconc~~o.s, Pontes de :Ih- marecll:ti vice-presidente, ·s. Ex. sentiu-se 
~nda., Augusto • <le ! reLLa>. Paulo __ A_rgollo. mal na. sua attitude e ~ô respondeu mi\is tarde 
~ealu:n. Za.m;t, }.w.nha~ Ru•t•e•o7 .' ll'to.to. de decht\\nclo. que acceibim essa. promoçii.o por· 
:\1edmos, Ju.(ques O~i'Hl~tc,. :l·~a.?-1'111 !~, .J:s~~11.0 j n,l~e .. si o. nãot!zesse, incorreria nus penas c!a 
de Albuquerq_ue, ll.att,t .liachado . . • U .. 1.10 h?L. 1sto e, serm al·catu=ado ou condemnB~t 
Bo5elho. __ Donung-os Rocha., _ r'?~ln. 1:\Ia.(:h~do, Lw carimbo 1_)erpétuo. _Assi~ _poi:; , ~i s. bt . 
J~ao l:~1z, A~~lP!lO Gor~.o , c.,t_: ·:l~l:\ .. ."~~~::~lo 1 Yiu- -e 1\.m;:<J.d_o ~elas leL:> milttares ;t acce r 
Pm~;t.o, ~ai lo~ G_arci,\, )Io._e~t .• t ü;t .. Ll~a, uma. promoçao 1Ueg-.J.l, achando-se em um. · 
Rubtu.o Jumor, Julio de ~Iesqmta, Edmudo ~imen constituído, como pretende. que esta 
Gon~.a.lves e ~IenM Barreto. Ct1.mar<\ decrete hoje uru\1. hnmillmçlio pa.ra. os 

Deixum de comparece!' sem cau:>-'1 pa.rt í- seus camaradas, que acceitáram promoç'Õeil UI) 
cipa.da. O!! Srs. Nelson. Tolentino de Cat·valiJo, reglmen de um governo despotico ~ .,_ _ 
Juvencio de Aguiar, Leo>i;tildo Fil:,:nei1·as, s. Ex. não póde comlemnar as pron,:a<;:oes 
Sebastião Land:1lpho, Pires · e Albuquerque, de i üe jaueiro, porque ior-a.m ellas decr~ta
Prisco P.a.roi50.Alberto Bl'andão,Oliveim Pinto. I da.c; em um l)eriiXlo anorma.l e tambem COutf':1-
.Jooquim Breves, Furquim Werneck, Fi:,"Uei- a. vontatle de grande numero de officiaes seus 
redo, Costa. Senna, Ferreira Pires, i\Ionteiro companheiros de c:Iasse. 
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Restabelecido esle tàcto, : Sr·. presidente. O Sa. ~fARIAxo DE :MaGALUlEs- A:s pro-
entro na. questão que se debate sem senti- moQües rle janeiro t rouxemm grande prejuizo 
meutu.lismo e sem retl!Qrica. estou nisso de :tcconlo, por&m, não preteríra.m 

Tem-se dito nesta. c:lS<t, que (tS }'Jrorno<;:(i:,s a ninguem, ])D!·que fon•m 'feitas em nome da 
de 7 deja11eiro l'omm illegn.es einjnsk'l.>' eqcHl revo!Lll;;in e pel;J. ~·evoluçi.lo. Em tempo rele
forJm p<·otei"idos dous terços da officio.Hd:1de l'irei melha;· a. su<t hi<toria. 
do exenito. Venho demanstrn.r o contmrio Si l!Qje entendeis l'cnhores, que t'. reor!,'l1ni
do que se tem a!Tit·!.nado, i8to o. rJue :•ss:1s l':v:ão sor:i:ll que esse go~·er·no revolucíona.rio 
promoç:'es foram lti;<le$, H>r<tm jusws e que deu{\ naçilo bi'~l7.ile:ra, vos p~rnlitte annul!ar 
não houve Pl'êWl'i(,'l:es, pol' te;· deixttdo o touos os seus ;.cto5, e.,ütis em erro, em con
gover'!1o de promover t\ todos O$ otricitws do tradiçilo, po:s :~cceita.~te~ a sml ::;r-;tnde obra a 
exercito por occasil<o ela r2clanmç;.1o daRe- , -Republica-e sulJescreYestes ;J.s suas hases a 
public:n.. :-constituição nac:ínnal. Deveis acceit.a.r as 

Sr. pr~iclentc. o qu'3 era o governo do Ytlntagens e os onus do poder revoiucionario. 
Bl\tt.ilt'· 7 de jnneiro de 1890 ~ : Todas ás Yc~zes que esta Camem ú pi·opu-

E!' :-1 l!lll gm·ernoravolucionario, r d.egpotico. : zet• :t ;tnnull:u· os ac~o~ do governo p;·ovisorio 
por que tinha concentructo em :>ua;:; m~oE to-· pmtica.!'ú, no meu fraco entenll.er. um :J.buso 
dos os poclcl'c;; politicos, sem leis;\, olJedc::,·r 'Ü(• poclet· , que llte deu ,·lqueile g-overno em 
e sem limites na ~na n.c(;ão. Todas n~ lei~ c nome da. c·onfii1n<,::t e d;\ leaMautl, qne elle 
dirC'itos tinham tlc~ap:pt\recido com o Sr. D dcpo;;itou na~ mãos dos delcg<\do;:; •.lo J.lOVO. 
Peclro Lle Alco.ntara e os poder2s legisbtb·o O Congres;o XacionalniLo deFe poi~ maui
e ,jnflJ(,iflr]O esi:;J.va.m deSSO[YidOS pelO poder Ji:dar <l.l'I'Cj)erldendiment.(lS t:trJiOS, qUandO e 
revnlucil)nario. cet·toqne, no exercido ([O sen poder constitu-

O pl'..iz est<wa ]Joi~ clesorganisado e vor ter- inte, acceiton a Republicll., acal'l'etaado com 
ra todos os di1•eitos ate então cxi~tentes. todt~s as suas Y(<nt .. 'l-gens e pl'ejnizo.s u.os di
Todas :1.s cla&;e.' so.frr(!t'tt!ll abato e tt class;.; l':>.iros Mú en1~o <ldqnir·idoi< J?Ol' todns as dn.sses 
milít ;\1• niio 1bi exceptmlliu.. mch:es. 

Como Yincles :trg-umentar com direitos e lei~ O vosso arl'ependimento poderia arrastar-
que jú. niío e:-.:isti::tm ?- O goveruo proví~orio YOS ú. mancht!·-se consid~>r:<r a inju~tiç<' prati
:podh~ f~zer tle um ~oldaclo um g-ener:ü e de C:J.(h Tlo.:'\l'êt com a famílil\ r~in:mte que tinha 
um .~c1wral mn sotdado. Fosse etle menos o tlí1·eito de g·oYern:tr o poro bmzileiPo. Pra
moclerado c tMccz não podesse hoje tom;w- tic;tries a~sim nm acto dcslea.l e ·contrario ás 
lhe cont:ts de seus a c tos. 1Iossas instituições. 

Assim encat>ath :J. quesWo, siio inquis lio- ?\:'tO YOltemos potb.nto pata traz poequé a 
mJ.Yelme:üe legaes as pt·omoções do tempo da isso ~e oppüea con~aliclaç.ão da Republica, que 
dictadurcl. ni'í.o aclmítte vacilhv;;0es e duvldas sobr·e o que 

Esstts pt·omoç;r;s silo ainda justa~, pol'qae ,, e>ta feito. 
go•·m·no entendeu, que devh dístblp:llil' os Cor1sidera:• <\g'Ot'a <\questão, 0Sh!lelecendo a 
officiaes e pta(.'as que pri1tíCf\l'<'ln o ttcto de hypothese de qu~ o gomr·no proviSOl'ÍO era 
corugem, o1ferecen:.lo suas cabeç:as ao sacrlfi- <un podex· normal, isto e, 11m potler dentro de 
çio de uma irle:t, granàe e generosa ; porque b~ que se obrig:wa, ;1. 1·0speihw. Pois bem, 
entenden melhc.r g;mmtir· ~' oogumnç:1 e :t n.ind<t ne8t:1llypothese as promoçues de 7 de 
paz tht Repnblic<\, conthmdo n.Jguns pJ:.:tos janeiro são lef,"aes. 
superiores á verda.deü·os republicanos. vi:,to i As promoç:3es no exercito no tempo tle mo
como nfto tinh(t esLes repre~ento..ntes na classe I ntwchiu. cmm feitlts em geral no' tempos 
superior do exercito, t~ quv.l. ou em monar- normnes po1· antiguidade, por mel'edmento e 
cbista. ou indiift:rente às as:1im<;ües nacio- i pm· estudo; e pa.rticllbrmente nn, existcncia. 
naes,.. <mor-rn.al por acto5 de bm nu·;t e de intelligen· 

O povo con.fiira. na fOl\"aarmada '!Jam í\tzer cia e por serviços relevantes. 
~-\~';epublica, e1'n preciso assegurai-a. Como Lendo a loi de p1·omoçGes, t•econileC:el•eis que 
~~~~ u· ao go•-erno provisorio o direito de re- o gOYerno p1·ovisol'io attcudeu iLs suas clau
\.1iot1~'1ecer o importante serviço prestado á snla.s e exigencias e, ~i ;.~,busou como dizeis,. 
· 1\tJ,nsformaç.ão radical das antiga~ instituiç-.ões, int~rprcbu-a, como os ~overnos da monar
a qual foi teitn. tão digna e brilhantemente, clüa, por cuja. legislação l'eclama.i~. 
sem derramamemo de sangue, sem odio e sem Durante a existencia anormal do 110&.~ pa.iz, 
desvarios ~ . fizeram-se promoções por acto3 ele intell.igen-

A Camam querer-á. regatear a obro de 15 de cia, serviç:os relevantes e a.ctos de bravura., 
novembro 1 por occasiií.o da campau!w. do Pat'<Jguay. 

Neguei o meu voto a e..."Sas promoções, mas As prClmoç0es feitas por actos de intelligen.-
aeeeitei-as como um facto necessa.rio. cia. creieque foram 01-ganísadas dos estabeleci-o 

O SR. BADARó- O governo lucra.va. mais, mentos de uma linha telegrapllica de cujo 
si não tive5se feito essas promoções. serviço foi incumbido um digno engenheiro-
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militar, quando se operou a m::trclm. de flancos, pois a isso os obrig~wà o tl'aba.lho in termina
pela qual o Sr. I1!arquez de Caxias, general vel d:1. tlll:tly;;e de milhat·es de nome.-; e de 
em chefe do exercito. envoh·eu ns posi{-.ões pt·etcriçües, rlur-.:wtte o qual eseap:tl'Ú. o maior 
inimigas. E,;se officia.l foi promovido a Jn(ljor· numer'O {!as m:tllws de ~emell1ante pro-
por :u::to de intelligencia, jccto. 

As pt•omoç,õ;•s por s~rri<;os relevantes .Julgo, portanto, insufficientc. inellicaz, 
origimr·:•.m-~e da um imnr.rt:wtH ~r.r·•· i 1:o tWes- ill~X:er!Ui\·et o prcjecto em qucstilo, 
tado U. n;tçii.Cl nor· um cÔmmtmduntee'oillci<\eS Sr. pre:.idenw, tem-se condemmt{!o :tS pro
de um;t !::1ter:'a. de :trtilharia, o;; quaes puze- meçües de 7 de janeiro c'Omú injusta .. ~ c ille
ram a pique dotts n:tYios pat'a~ua.yo' nas ];o.r- gaes: mas prQjecto em (JUCSto"it• não Yem si
ran~ns d~ Tnhy •lo rio Pu.rug\t<1Y. nii.o :chu·,;ar e tuzet• U\'Ultm• o munero des>a.s 

Fo:·am. rwt·t;wto. n:itn.s pr·omor.,õespor sel'vi- pr'Dmoç;i:ies . 
ços rel~\':tntcs 'I ad~1stle intelligenc:b,alem <l:t.q i Si cs;;;ts promol.<ics foram viciosns por que 
pr.-·lllOI . ..:icS JlOr moti\·o~ de br<wum que tive- raziio pr;;tentlc o Jli'O.iecto multiplica l-a:H-sten
ra.m lo.::nr •.lur~tntea. camp.nha. do Pn.rn.gu:1y. do-as <t todos os ofiiciaeo do exertito~ Esta 
O e:~:or·cii.o nii.o >c .i u!g-ou p!·ci.:·rido poe essas llt'etcn<;~"io vem entl'etamlo (lemonstrnr·, que 
promoçües. nii.o JoJ·a nm Yicio, que, ao contr·ario, tora 

O go1•crno prO\'i:>O!'io conshlcrou, llOi.s, como am neto Je justi•;'<L do ;.!;O\"O:rno pravisorio, 
uma opct"tÇ•iio d~:;cuet ·l'a o tnoYimemo milibr 11ur fJUanto, )Jret:!llde-se litzt'l-o ('.Xt(!llSiYO i~ 
t.le 1:> d;· nonJtnlll'o.emi: .. l'll. niio ti \"<~e !fa'l'ido 1mtiori:\ tios olliciae~ tio exer·cito. Si c um acto 
dert<llll:•l:wnto \1'! S:\:Jgue. TOl!u:> nós ;,;~lJClllClS de j u:;Li\~l . por que nütl no~ sabmcttemos a. 
que a tO!IJ:t•!a tl<J l:'t·ug-u:tyana n:io foi 1\~ i tn. d[e ? 
com derr•Jmameutoc.le ;:an~ue e causou menos H:c pol'ttmto um:t <·e!·ett inco~renc·it\ neste 
a!JoJo no St·. D. Pedro de Alcant-1.m uo C]Ui:~ lH'Otcllílllcnto . O ~xct·cito niío p;';t.le :tcceitar 
o mo,·imcnto 1l<J 15 de llO''eutbro U(;l 188~); .>emellmntc pr<~l~cü> c re:;~·rir·et a. este resp· 
conse:fninr.emente, con:::ideradfJ como roi. pelo eito um i:: c.to alw.melüe>i~nilic.aut.o qne teve 
goremo ~t·oyisor io. uma opemc;ão tle gnerr·<~. Jogar· no lUo Grande (lo SuL 
patt·icular ao Rio de .J:>neil'O, :Linda neste c-Mo Ao sabtlt' a guarni•;,:lo tlo Rio Grande tio 
foraJH le;;acs as promo•;•'.~8 lci~s pelo.- dict;l.· Sul que se t init;ua feito promoç•i:íc;; po1· ser
dura. vi~·os r•~levt?lltes no Rio ele .Janeiro, <t ... meia.· 

Nesta$ I.'OntE~~ics nf1.0 pUde eot..'l. C;~m:tr:t lidttcle tonvocou. uma reunião, no intuito de 
tUzet· ho.ic :. t ·> pOdl!t' competente não intet•prc- iomar \l llltl tlelil!ei·açüo qu:t!quet· " r~peito 
ta.stes as i is de p!·omoç-ão dcYidu.mente. desse acto do go,·erno. 

Só C> poder:·~ liJ.zet· dL'I.:~·~t<tndo um:.\ nova b i , lhwia ~et-t:~ exalt<t~:rto de ttnimo:;. 
na qtmll·~speltc (•~· direitos Mlquiridos. E:;s,, r~.uniV.o te ll'<: Jogar em Porto-Alegre e 

:OI<tn.l:.tl' su i::::tituir pel;L .::htll$\rl:t .q :t1):'::o< j muitos ofíkiaes tom:tram :1 p:.thwr:1 em t·ela
•·ei.:'C·>,,!,;.< a •lc mdyu;,.f,.t/e e me.·eci,;euto e· r;íw ao a~sumpto em questfw , exf.;-anhn.ndo 
um:.t JH~Ji.·;·cnd:.t que :::ü pôde intereSS<w os alguns, que es;:a .. .;; pt'Omo~·:ies não tivP.Ssetn 
propn;.;n:Hl ot·('.~ do projceto. cheg:.tr.lo ao .Rin Gmntle do SuL onüe o exer·-

Dlr~l :ti!ttla que ciiSe p:o.jecto atém tle :.li· cit.o. tmllbt:in, .::urnpl'irt\ brillmntemente o seu 
tcntn t· cout•· ' o <.!X<·rcito é im\lEc:.c~. e ate inex- clevel', e outt·os, mo.nilest.a.ntlo-sc complet<t
eq uivl'ltwios motivo,; que pa.::so a expôr. mente coutl':wio:> ao :J.cto do ;;orerno, enten-

Vem c; >lloc:LL' nas mii:os do me>mo juiz o tlii\lll , que lle,'htm rep1•e.;;entar contl'a. elle. 
Pütler Ext"cutivo a re>O;!a;üo dos seus pro- En:r eW.uto um dos dignos oiliciaes o Sr. 
prio~ ado~ ; substituiclo o pl'incipio do mcn·c- ro.pitão Jorge 1\Ioreir<\, tomando<\ p<ti<IYI'U. em 
cimcml.o 1Joücri1 uconteC .'l' que "ej<:~m ainda se:;nid<\, disse aos seus C<:tmara,las, que;\ pro
mantidos os :<r~t·vi ç-os relevantes sou a mesm<t muçV.o tle 7 de .io.neiro er~t um ütcto, <tO CJU<tl, 
denouüm\~ilo - merecimento 1 tmns!ormada todo o exercito soli(h\l'io e unido de,·eria. sub
<t cl:m~ul:t - ,·cr\·iços relevantes- em ;-..nti- metter ·se e sustcnta.r por isso que elle ema.
guitl<tcle, o:; officiMs cgu~ ern.m ma.is antigo:; na.Ya. de um governo anorma.l e revolucio
que os promovidos :1. 7 de j<tneiro. mas que 

1
na.rio, que r01:cent.Pa.va em ::ma.s mãos todos 

1ia•;,un rdormad.os YOlun tariaou li:m;.:ad.~mente os peder·e~ e todos as J.ireitos do povo bra
pelo lll'~i ulzo que ti,'eram, niio ).JOder:uu ser zlleir·o. 
hoje excluitlos de_ss.~ sep11.1'~~ii'? d:~. justiça que o sa. ucuôa. Il.ODRIGTJES- Tinha. proruettido 
qu!!r f:1.1.er e ter-..to _1g~'d du·etto. sendo con:se- r~"]Jeit.."'.r todo:> os direitos :tdquiritlo:>, pelo 
~umtem~nte r~~uttidns no quadt·o e:treettvo decreto n. 2. 
uo exermt. •. pms.nmlruem coroprehende que se 

~ O SrL DroxYsto CERQT.iEIR;\. - E note-se se 1'a~~tju.;:ti~"J. por metade como querem os 
propugnallorcs do projecto; 0 conselho su- que o ca.pitii.o ~Jor~ilhJ. em o mais autigo do 
premo militar ter-~ de pa.r-J.r 0 seu k.tbalho, exercito na.quella. occasião. 
sacrificando o sen·iço gera.l de revisii.o de O SR. :\i.tt.RCU.:'\0 DE i\!AGA.LIL\ES-Por con
processos, pa.ss:~ndo assim a justiça militar; 1 sequencia., Sr. presidente, o exercito mos-:. 

C3tuar:l. Y, l Y S. 
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trou-sc scmprG conecto, digno d:l. c'Onfianç~ ! Sr. lJresidente. os amigo~ ilil. :~.boliçiio d&
de stl<\ cla~;;:e e da estima nacional . O exercito ! ca.ptiveiro em nossa. patda., os defensores das 
Dão qner prom()(,~s pelo Dro.iecto em questão, 1 nos.>ns liberdacles. isto e os abolicionistas c os 
o qu~ l vem romper a solida.rietlade q••e t1.t é l ·rerd(\(teil'OS republie<tnos do exercito ser-::io 
l1u,ie tem existido em suas tlleira.s. i humilh_ado~ po~· esse projecto. . 

O St~. t'cUtiA RonruGt'Es-Este prQjecto t~m! QLte .JUSCJC<t e e~s~ que se pretenue faze:. 
funthtmcnto em uma reclmnaçií.o apre~entada [ coll~co.nd? em1;0s1ç~w mdecor0;su. os p~u~os c1- · 
ú C:.unat".l pot· "r<tnlle numet•o de offi<:i<tes . tl.adaos uuht.:nes, que, tendo Sido pre,)Ulhcados 

, "' . , - . .. •• 1 e lJel'se<Jutdo:S i>Cla monarcllia formn os primei-· 
O 81t: ).I:':rt~I,\~0 DI· •• ~L\C.Al.!IAES-E~~,t , e- ; ro:;; o. t\preseut.w-se r·eYoluciouariamotlte em 

cl:tm;~c;ao !01 mconHmtenteme.nte provoc.'l~;:L ! frente a.o 'JOtler constituldo paro pt'O<:Iil.mM· a 
pot· tl t;:llll>' t'Oilt'J:,<a.' ~cst.;.~ C.1.ma_m, ~ne_ mam- · Repnbliet\ '?! 
fe:;tnm n• rdad~u';l. mcouercn~ta, 1ngmtlo <~ l . . _ . 
r<!spono;Llli lid:ulc que th·cm m com o gon:!r·no 1 S: ~e p~·eten~e premzar os am•~'?S da !llü--
pl'OYi~oríu. i na1-c:lm\ . 1sto ~· aqueltes que :ttt; a ultima 

" . : hora se mn.nti 'I' eram firmes t\O ~eu htdo. em-
_::;1 ::qt:Pl l.~.,. ;.:·o_1.~ 1.'no 

1
_ (! I~.;e c •• ll;·om~tt~_u i pr egue-se outl'O processo que não humilhe os 

m.tn~üt. ns l111 • ~~~~~c. ~.: _tnl .. Ul a.:; cla .. ~c, do JlO • o , $Ü1cer·os republicano~. · 
braz1lcwn P uao " I ex tle um mo1lo !!P-1'3-l e· 
eomp letr; ti1i i~~.,· <h•l'ir!o, naturalment.e, · ú. l'C· i O SR. 'l-CJ-t0,\. liODRWUES-~tpti>t:::'~a.m-se 
seJ'Y<t f!lll' 111zi:t t.lns :'<!HS }lt'Ollrio:s direi\os rs - i da([Uelles officmes qu~ estaYam Lliss_cnun(ldo:;-. 
volncionat•iu~ . :'t l•t·tn !In, .::UIS;\. que. rcpr esm1- . pelos estados. em Y!r tude üa attltude que 

· t<w:t- :o t·:<~d •i li tlaol" d:t RcpnbliC~\-a sua paz, 1 ti1~ha.m sustentado_ contr;J, o _go":et·no monar
a segu_t~l llt;.: t 1h\ vida. t.ln. propried:.tde r,u blica. ) cluco. Pam estes nao bouve .)\tStiÇ~. 
e p;~rtr<:lt!a l' · • . . i O SR. MACL\:'\0 DE )L\C.ALlllES - Sr. pre-

J:t t' t'l\ !ll t.l ·~ t•;ao do ;:m·cmo ~;-o\ISOrto es- ; siuente, si 03 inimigos da. I\c),mhllca, trJ.ba
tend~··t· :. Jll:>l. t ~l\ ti l'~~•:> pt'OtpO\'oes "' _tod.os os lh:t:>"Selll muitos unno; pr,m lól'JO.rem um np
omcmcs que ~\.) :tl!!ta\·:uu Jhl':l d.o Rw .e que. parel!Jo mortiJero destinado á tl.is~o luçl(o so
prest:u·:tlll "t' \l nJM~IO J_hmco e ~ledtcatio •t I!r o- chtl, o quu.l set•!tt um mec:.mismo sem imJ?Ol'
cl::tl!IOt;au tbt . ll l'lJiilll ~c a, porem, por· motlYos t.ancia comlJ:l.t'ado com esst; Il l'Oje~to bomba 
ml~ttu ~xc1•1:~~nna"~ twn ~heg:t t'!~!lt em tem:po que,, inexpet·lencia e :t lJt)tl. fé tle t•lgun:5 .::ol· 
as m ft,_t'J!l;ll;urs ]'cth<l<l:> tentlo~ alit\S o. go,·et•uo lega~ tem aqui <tdYogado. 
atte!l~tlo a mtu tas l'!;Clamacoes dentl~mente Basta dlz~r Srs. depntatlos ctue esse projed o 
J~Stthc:1t!:1~ ~.:m l'elac:.to a essas pt•omo<;:ue~ da 1 foi armn tle oppo~iç:i'lo ao Sr . üenet-ül Deodoro 
tbctatlm~t . . i dill'ante o primeil'O governo pro,·iôorio e ao· 

Entt·ct.'\Jtt? J'llll11 :~ c~tutelar todos os mteres- : qual não der:\ o :>eu ass:mtimento o l1Umilde 
1'0> lul~ \':l\'l! :ll ~-e!tttl\'Oi,: :\este Minttnpt<;> ap_re- r· Ol'(ldOl' e n, mc.iOI' :par·tc ÜD5 HOSSOS dignos
~etltara õ.\ l'~ l<~ I llu~ t.!'c C:.unaraum ~ubst1~U ~ 1vo eollegas ta.mbem em opposit;ão. 
P_!U':\ ([li<! 1!11:• ~c •lrgne tornai-o na condJ<.lem- i COn$iclero semelhmn.e lll'O.jecto um mixto 
t;.ao que lllCl'ccer -. I infernal inveniado para essa guerra ao go-

_Qu.a.nto, ;to }ll'C\iecto, t <ll qu~l se ~}Jresenta, verno e (1. pnz tla Repub.lictc. 
· H<lO e mats t!o que uma. monstruosidade ves-1 . 
· tiltn com n~ Jhl:;n:; 1·oupagens d:J. ju~tiç:l mas 1 O SR . G.\RCI,\ PL.TEs- Apota.do. 
escontlenrlo nas tlobr::ts elo seu m::mto uma. ' O Sn . :\I.\.RCL\XO DE ZIIA&,\.LliÃ.ES-Este pro
deslea.lt!tulc i~ Republica. e uma in:>idi!l. ao ljecto, Sr. })resitlente, truz no seu bi>jo um 
exercito brar.íleil'o. I composto de dynamiw de O<lios, ele myelithe 

' Xiío c C$-S(t a. inten~;;:io <lo ;;eu signat:.n·ia nêm ([e desp~itos, tudo mi::.turauo com a polvom 
daquelle:> .::otle;r-1.5 qne o :tpoi;;.m, ll<\ melhOl' 1 sem futnaç;\ de n.mbições immoder·.\.das e mal 
1Jon m. 1':1.<-o-lhe~ ju:,t íc;.•, mas estt1thu1do em contidas. E' um horror ! I! 
todas as Sl t:I.S c'Onsequencias cheguei "' esta Devo :>ffiJ;'ll)::tl' n. ~ta illustre Ca.mara,rontr a. 
t riste <-'Ond nsi'lo: kaz a cleslealda<le com.sigo o que dizem os seus pro1mgnadom . que esse 
porque intcn te humílho.l' o:> briosos militares pr~jecto nüo póda ser bem recebido pela- cla~e· 
cujo amor :'t patri:t. it. liberdade e ao dil·eitos, militar . 
sempre .::onc.<poud~u "' confiança. e estim::~ do Protesto, pois, contr:J. mn.is ess:l. insídia 
povo bt·:l:!ilciro. pr<üict1.d:1 contm a classe militar. 

Tr:tz l~ in~illla. :~ class3 militar queque e Esse exer cito que sentiu sempre com a 
clle uma t'C\'imtict.'1. ao moYimento de 15 de n~~o as me.smr.s e.spera.n<;:o.s, as mesmas ffi(l-

. novembro; c cst \ classe sempre uniúa e soli- )!OM, t\:S mesmas alegrias, conl'undinclo-se 
d~ri:t no :tpt·cço :t. swl dignidade c aos S2us éom eUa. illi.S suas mais justa.~ aspil•açi!es. esse 
tlircito~ . ~cmpl'C unid<" :1.0 sentimento n:teional exercito, pois, não quer esse }Jrojecto que o 
pelo re~lJeito que l tJe teem consagrado, não insult:\, lm millm, rebaixa e que o desuatura .. 
set•.i llc ccl·to aviltat!a llelos rep1-esentantes ô. face da Republica . 
üo povo generoso. Protesto finalmente contra semelhante ten-· 
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tatiYa de se fazer suppor nbto. casn. e de 
se fazer c!'er ao 1_)aiz q uc o exercito llra
zileiro pretende promoções com pt·~·juizo, 
desdouro para seus companheiro:;. 

Votu. contra semelh<J.nte tl.ttttata.do e oiTt:;
rece um substlttltivo que cermmente melhor 
gar~Htirá os interesse~ d:'tr ,·crd~u~cir:\ in~~if'a no e:xel'C·ito e na RepuilliC[l.. • . 

VozEs-).Itüto llúm. multo hem. (I) o;·rr.·!or 
d li;Ur:Uu.du pdo:i .~·>.~~. d~pt·l·ado;; l?i'c-·r;i,k.s. ) 

~I<tnd:• ilmc:<<l. liLl•J. itpohv!o 0 l)(lõto eon 
junctamenlc em lli:'cm~li.o o scgnintt: 

1.·• Fíca" [>11\!Ct' Execui:i\"O :u r tol'i~:l•.l•J n 
tütenrlcL' :~jn~t.ÍI;:~ rp1u ;\~sl;lt· :10~ ntlid:l~~ <lo 
exet•db rptc 1tmun lll'Cjtlllicadu~ na~ Jll'Oll1fi· 
çtíe~ de 7 •iejanrh"O de 1S90 tt te\"Cre!to de 
ISDI, ten(lo rnuit.o em con~itlt·raçilo n> s<>L"
Vl<:O~ IJt'e~J·:ttlo~ ú pi·oclam:H:ii.o lht Re!Jill.>lictt 
em rodos o~ t!SI~1LlO$ t\:c l:niii.o. 

di1·igir-se ne~c;1 matrria de accatYlo com a lei. 
e l:Om n justi•;:<\. :\h\~ a~ exig-encias cresciam 
dh1riamcnte e acalmt<Ull po1: desviar· o g·o
Yerno de seu primeiro vens<ttnento. 

O ot·ador lu Y;n•io~ dot:ument,o, e :1llalY~tt 
tcchs as promoç-ões Lei tas p~lo !.ton:mo pro\·i
sorio. p;.H'lt demonsteat· a ~tw. ;Ílíir·m;H,;~o. 

1.:m 11•.tto que o orador torn:t>ali~nte é que 
i•CJ pmprio coeoncl S1>lon, rcpublic<tno histu' 
t·lt:u e gran•ic n~rolution:•.ric•. o ::nn:t'tl<). IJar~t 
lJI'OillO\'C' l'. man<lou conta!' o t<'ll:po. de co:t
lúJ·:nitlatle com a ld. ao].'l<\,~0 quu Jl""'''l"Í<)r
menr.e lbt•:tm p;·nmo1·ido~ mo~"-' sem J.W:ttie~. 
~<O·m coniH!dmenlo nc<ees:>;trio •.lo> ,J,w,re~ nli· 
lit:l!'e~. de tn.l :<arte qtte. th•ntro eltl p<~neo, 
p:•cte-~e t.et· como comrw~ntl:wt~;; de Cút'[ln~ 
,; fficdaes r1 tw n tllW<l. couHu:uvhwam L11!Ht cum
p~l nllia~. 

-:\:1.< :trJJl:l~ <J,, ca ,·aJlaria, '"'~ pt·ornovidu 11111. 
enpir.:'lo a 1:-i do nrwmnk·o, :r. maj11t' :.;t·:•.ilH<l•lo 
;c :m tlO 1\llli!l\0 tllCZ. <'• lllil.\01' dTL'CtÍVO ;;, 7 de 
jaHr·ít·o. a terwn;:e-cm·ond a :.10 dt • .i:llle~r·o e n. 
cnt·oJtel :1 I; 1.le mm\-o. Rel'i.!t'c-;;~ ao St·. Bcn
j<wün J[ontci•·o. Continú,. ,. l~tzN· cun~ídr.:ra-

2. n l~t'\"0:,!-:\.m-sc il:' IÜSllOSir;liCS em contt·at·ir. (:uCS ne-:sc :;cntiilll. imlir.::uul•) pr~tt!l'Í<: ll()~ llr: 
-J[(wc;ww <I c .lf"~'allurc~. officiacs Ll[~tincto~. 

:'>Io~tr:t cOn\ • \ocument.os nffiche~. rpre t1fio 
O Sr. l?':i.res: ];<...,e:r~~eirrt pl'etc•ntlia. lr:1Yiit l'<l:tiio Llo oe;lcm <t\gum:L p:ll':l, o :;t·.m•le 

mt cli~wss;.\o do pru,jccto vir :tpenas ~<tti~lllzr;t· mtmet·o de e:!<tmotos:1s pt•cr,cr·ir,,.·>e~ que in· 
o compromisso que tormi.!·.1. apre;;entando um llitou. · 
st1bStitutiYo n.o pr~jecto. :o.ras. o discur~o tlo Apt·es~nw.. te!egro.mm:1;: de todas a>• gu;n
nobl·e deput.ado pelo P<~r<\llá, o S1·. ~f<n·ciano nic;;)cs tlos c~t,uloi', llBtlimh• re\·is:.'i.o th pt'O
de )I,<gal\iães, veiu murhw sua. resoluçii.o. moç:ITo. . · 

Não e. não ]JÓde ser uma tlcstealdacle pnm Niio pó1Ie co1wlrrhr CL)m a p:u·a.lysur;ito dm 
com i\ Repnl>lica. a ,~prcsentaç·iio de>~e pro- oHleiaes pr·omO\'Í•lo~. nem com :1-s ;:-esi.riN:0es. 
ject-o, porque o seu :tutor nlio pútb .>er sm- l'Clll.l\·amlo-~e ;t rçvisüo dos o!nciaes suha!
peito em sua àetlicaçiio pela ca.n,:..'l. repnbli· ternos e deix:l.r!do-se de parte os genrr~tes, e 
cana. Titmbem nrto poderit ha\·er deole.tld::ule poe isso resol\·eu alH'eSent(l.r um wh~t.it.utivo 
:por parte do orador, aponbm!o lalt;l~ ao pro- ao projecto elo illustJ•e ctcputado pelo Par·;wá. 
,jecto. Prevenitlo pelo Sr. })l'e~i,.lcnto do que ,i:\. 

Já no anno passado declarou que não Yotant es<it excedida l1. horn, üestinacl<~. ú discu:::&1o 
J>elo projecto em cleb<tte, porque, eomo Jb:;e, desta materia, o orador condne. dei!l;'l'andl) 
n~o h<J.vht representaçií.o de omciaes pr~te- tliscot'll:J.r do substitutivo aprescnt;J.Llo pelo 
ndos. Sr. !'.iarci:1no de li~.g:\llliies. pot·quc ellc aind:< 

O patriotismo e o a.mor ú. Republic:< tinha tt·at..'1.de clar promo,;iícs pot' ser\·iços rclc..-<J.ntes 
calado u.s queb;::.l.$, e o orudor não rtueri::. áquclles que :tjudanun a proclamaçüo tb Re-· 
tmzel-as pura o seio d<t represenla<::loJ n:~- puhliti.\. O exercito só quet• que sej:1.m garan
cional, e esper~wa que o tetn]JO n-on~esse tidos osse1.1s dirt>itos. Lembt•e-sc a C::tm~.ra. d3; 
calma aos espiritos. relut<nlci<t e dt\ repugnand<L cb Benj;uui!l 

Mas. republicanos llistoricos e:omo Barbo.>a Constant em ["azcr esst\ promoção e faç·a justi~.1 
Lima, o autor elo projctto c outro;; Yiermn i:\ quem de direito. (JfHito úe;,1: ,,wito b~ ú) .• ) 
pug11al' p~lo direito elos preteridos sem lta \e r i' Vem á mesn., é il.l)Díado e posto conjuncta-
recla!Jlaçues ~lestes. • mente em discusslí.o o se"uintc 

HOJe, porem, que as reclamn.çues (I.U-1 o 

gmentam ele dia para din, res(lh·e am•0sentar 
um substitutivo, que servit~c\. de 1i1êio-termo ! PROJEcro x. 10() A- 1802 
entre as pretenções, ba.se:.1do ms leis do go
verno provisorio, que tendem P'U'<t o reconhe
cimento dos direitos daquelles que fot';lm pre-
teridos. Como meml.>ro da commi»ão de marinha e· 

E'. \1m f<tCto que se Yeritica de documentos I guerra exi1mineicom a mais ::tcuradt\ otttenção,. 
escril)tos que o pensamento do governo er<J. entre muitas reclamações, a que, ao Congresso 
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Nacional, dirigiu o coronel de infa.nt.a.ria J. 
P . XaT-"ier da Camara., contra a preteriç-ão 
que soft'reu, em consequencia da promO<,:ão de 
17 tlc m01r{;o de 189(). 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art . 1." O.; oll1ciaes do {'Xercito preteridos 

em consequencin. das promoções que tiveram 
log<tr de 15 de novembro de 1889 a 3.1 de de

Diz o reclamante que, nes&\ <la:ta, for am 7.embro de l890, t-onta.rão as suas antígui
pt·otno\'i<los <\O posto de coronel 10 tenentes dndes de acces:>o, nas vagas c1ue se domm ou 
coroneis. sendo quo.tro por antiguidade e seis llt\S que se ;c'ilh;nn a. dar , desde <\S datas em 
por merecimento, c que, occupanào clle o nu- qtle tiverem ~Mo preteridos, de SOJ'tc que pos
mem 3 111~ Ol'dem <lo~ teno2ntes coroncis que sam adquiri!'. no almt~na.ck milito.r,. o !obrar 
e:>tudt\t·J.m o curso de sua. arma (o que consti· que lhes. competia., si llouvessem sido obser
tue merceimcnto legal) llcixou tle :~et· cCIIl· ntdos os princípios d:t lei então em vigor. 
templ:.do nu. }lromoj,'iiO <t que sn refel'e. ~em toLl01via tct·~m clireito t\ ind.emnisaçiío pe-

Com l.'ffclto. a lei de pr-omr:c,:ües no CXLor ci to, cunia.rht de qualquer or(lem. 
am vigor no :tntigo Pf!;;'Íifl(•n, l~i g<u>:t.nthl:~ l>Ot' At·t . Z " Pltr:t ;t red.•ão das promoções fei
})romc~sa .•olcmue tio poder· rcroludOJJ:l-rio. ta"' uo c:;.Paço de tem110 a. que se r efere o 
justifica c Je-.;itim:t o dirt!iW tlo ]l~til'ionm•io . art . I'' •l:t p:·<'~~:uw lei. o Con$!'lho Supremo 

~ntit:w de .Ju5t iç<t cxamina.rú. logo q ue s~a 
Ora, :'t Yi:<t<t •lo que di~l~jc ~\ lei ~.w:.mLith\, rtntori~:tdo. as ~:ondi<;õ~·s em que :se achavam 

tlevia o r<-<:lamante ser um dos coroneis pro- os ollicüte~ 1womovidi 'S e pr()tet•i<los nas t\;l.tas 
movi([os por nwt•eclm~ntv, mas, nüo o tendo em 11ne tiYcra.Ii\ tog-<lt' t:.v·s 11rorno~õc~ : e de
sido, f\li eíJ'ceti nunente pr-c:t~rido . pois de ver ificar, de entr e os pret.eridos, 
Entret~nto, eu não ignol'o \\S cir·cnmst..utda:s aquclles que, em Yista tla lei est.w;~m no caso 

em que aque!la pr omoção se íer. : c:;t;~ n. o de :;er prolllLll'ido.:.. immc·diatamente organi
:pa1t. ent5.CI em pleno regimen rcvoluciou:l.t·io, i!<tt·à nmn. rcln\'ÜO dos me...<o:moo officiaei:. a qua.l 
e a lei er a.:\ vontacle do vencedor. sl hem que seri~ pul>lic<tllit no lJi,•rio O[{lci!tl. p:\l':.t servir 
com lJr-J.ndu,·a, que govern:t<1t uict.1tori:\l- cl~ h:tsu ao GO\·erno m~ tlectet:\~ão da conta
mente. ~em das antiQ"UidadeS<\(lquil·idil.s por quem de 

Não 1br<Ull pois o;; pr·incipio" de ,jugtiç:\, tlir eíto. 
tr-J.d\nidos em lei, que lYresidimm áque!l;\ Art. S.•· A re,·isão de que t1·aro a presente 
promoção, e outras que ti\"et>a.m logltr mt lei não impcdit·:\ que o Go,·er·no, p:tt·a preen
mesma epoc-.1.. mas, simplesrnente,-exigen- chirnento das Yag-.:~s que se for~m ditudo, -pro· 
cias e 011tr~ wnsidemç-ões de ordem política, mov:.~. MlS officit..es jit favorecidos por e!Ieito 
tão commun.s em ta.es occasiões. da.quell'\.'> prorn~es, tlcsde que no posto em 

E não fi)i 0 reclamante 0 uni.co 1'iciimad(l que se achar~m tenham sa.ti:Sfeíto os req_ui
por e:!Ieito desse acto ; muitos outl'OS offi- sitos legaes. 
ciaes do exercito estiio em iilentíca:!. condi· Art. 4." Nas repMa(.-ões ora decreiada.s não 
<."Õi)S, a Falialido->e em cere<t de 66 "f_,<~, to- ~e com:prehendem os otriciaes que .iti se acllu.
ta.lidade dos oillcla.es que ltoje ainda. expiam rem definitivamente fóra dos quadros etre
as dolorO&\S consequencias c.lcssa.s :Preteriçõlls c ti vos. 
e arbitmried,ldes. Art. 5.' O Governo, immediatn.mente ~ 

Estou l)lemuuente convencido, que, em- s:mcçii.o da. presente lei, ordenari~, com urgen
quz.nto as preteri~;:ües tía ordem da do coronel! cía. ao conselho Supremo :mlitar, proceder á. 
Xavier d<t C:Lmara niõo fin ·em ''C:)Jt>raclas, .~t<b- i re,:isão de que trat:.\ o art. 2•, pa.ra o que lhe 
si$tin"lo, llo c:ce.-cilo. qerme;"' rl~ ser io,< rles-

1 
faculrarú os documentos e mais ]nformaçües 

contentumentos, ?c _c~~1·CQtlel_1~i« .' tataes e /IC:l~ 1 precis<lS. ·· , , . , 
IJl'().'OOS co1tlra << dtSc<pi.ma. mibt<•r . 1 Art. 6.• O Governo at'tender;t u.s reclo.ma.-

Por essa mzão, _penso que o Q:lngr.:sso Na- ções compro·n!.das que forem a.presen:.a.das até 
cional deve tomar uma. resoln~ZlO f,'<~ra.t, que s~is mez.cs depoís de's:t pnblicac;ii.o , e euja pro
tenha por fim- e>:tancar· essa Jimte perenne ele ctdencia seja reconhecida por aquelle tri
desgosios e mantet· e re~tatll'<ll' a. conJlança, a ounal. 
solidariedade e a lumnoni(t, l1oje ül,âs cl1 rrtce Art. 7." L"'go que se,j:t publicada a r ela.ç.ão 
n•wCl~ ncce$so1·ia~ nas cta.m" annadM da or"anisw:b pelo Conselho Supremo ?.r ilital', a 
}laçao, peHsctmento este qv.c, por inici•>tiva de que se refer<l o art. 2", o -Governo ·decretará 
a!gzms membros ''esta ca$a, jà. íoi objecto de as a.ntiguidl\des qu.e ti\eren\ recuperado os 
llcHbc,·a~:tõo . . officiaes pre_teridos. . . . 

Portanto. e como u m metO, que me parece Art. a.• SM revogadas tod:.\S as dtspostções 
ser o mais efficaz, afim de cJ1egür u seme- \ em contrario. 
lhante desitlc,·at~<m,- ('?nvitlo_ est~. Çamara a ( S 1 .. d "es- , Zde a.,o-osto de 18!.}2,-Pires 
tomar de novo em corwdera~uc a_tdea , a-lJ'Dl:<l. F1 -~ ~. as-Bo~!a. da. 1J.fotta. 
ex:pressu. em lei no pre..c:ente ]lrOJecto subst1- e'' a'"1

• c- " 
tuttvo. Fica a. discussão a.dia.da :Pela hora.. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDE:\! DO DlA 

Entra em :~· tli.scussão o pro,iecto n. :3S A 
deste a.nno. aatot•istmdo o governo a despen
der a quantia. ele 2.'50:000:) com a acQuisiçfio 
de-um predin onde funccione o Tribunal do 
.Jury dr::sta. ü iJ.li Lu.l. 

Vem ~~ - mes11.. é .lido,u.poimlo e posto conjLm
ctamente em tli:;cu>são, o se;:ruinte 

Additi •:o ao pro,jr:C;to n. :38 A. 
Para. a dc~p~Z<L autol'i&lcl;~ nr~ pt·esente ld, 

fica d~sde .iá aberto o ct•ctlito necess:trio. 
Rio. 1 de a:wsto clt: 18!J2.-S,~,,;1Wtio F<:•

ra.') .- Cit'"l' f!»' L ohrdo . - l•i·,if.!:> d :.! (;, ·u.;. - GI ;_ 
CC)'i? .. - Jlo 1·, ,,! ... /Jtt rro:s.-Ce .:r~ ,·~~J J[o: t~t Jtu Lior. 
-~tmlrri <i! c,dr;,u.ti. 

o r•~~·. _-\..u.d.ré Ca.va.lcõ.'l.ll:te niio 
teri<t neces:<itl:ttle t.lc tomar a. pal;n-ra em t:L
vor do :tudith·o liue as.~ig:nou com o Sr. Sam
paio Fct'l<I.Z c oLttro.;, ;;i u nolH·e Lleput~ttlo pelo 
Districto F~üct<tl sa aC;has:;e pt·r~ente. 

Te\·e a hL•!ll·a <le :J.pt•e:;cntar o prQjecto no 
sentido ele :;~L' tlo~.<tr.la. :\ r:apital com um:t \:aS<t 
a.proprin.dt\ m• Tribunal do .lm'y, !Xll'íllHi! a. 
existente llÚ(I 1·eunc as conoliç~)~'·' n.; .·e3-."'-Ll'hts 
nara 1>em runcdomtr o me:01mo tribuna.!. 
· O actual eüificiu es!.:t em conrlkües interio

res a. outro:; r.le comarc-as lórt\ üest:\ locali
dade. 

Alêm das in<.-onveniencias que mostrou por 
oceasiito <lc :Lpreseutar o prQjecto, está em 
más condiç.ie:> de l1n;iene, é pessim:1mente 
ventilado, ;(s 5 horas da. la.r tle .ia não ha luz 
para. que o escl'i vão con~ig<t proceder á leitura 
dos autos. 

Mas, pa m, o pt•ojecto ter e1Ieito,e preciso dar 
a.o governo os meios ; e foi por isso . que Joi 
apresentado o adcliti >o conc:edenclo ao governo, 
desde já.. o cl'edito de 250:000) afim de se 
adqttir~r o predio. _ · . _ 

Não e umaquest1to de vmdade, de 03tentaç.ao. 
mas nece...<:Sidade urgeiü.e, po:s quem quee 
que entre no editicio em que funciona. o Tri
bunal do .Jury. sente-se mal por ver que t\ 
casa onde o povo faz justiça pelo povo, nem 
está nas condiç:ões de decencia que eram para 
desejar. A mobilia., que é antiga., está estra
gada, imprestavel. 

Um tribunal não carece de luxo, mas deve 
't er uma (lecoração decente, cert.as condições 
de aceio.· -

Não é exaggerada a quantia que.~ p~de 
no add.iti-vo, nem •ledica.da a fim UlJUStlli~ 
cavei. O or·ador teve occasião de pessoalme~
te -.erlfi.car que ê impossível continuar o t rl
bunal naquelle edificio, quantlo olurante o 
mez de fevereiro presidiu ás sessõM alli. 

Ainda· ha outra consideraçEo, para. que 
pede a a.ttenção da Cama.r-a. : foi l'e~il'<t(Ja da.
~l,lelle ed.ificio o Tribunal da Relaçao e bem 

<l.'>~im o Fedet':l.l, pol'~Ue a casa :uueaç;tv;'l rui
na ; e, portant-o. n~u p<'•de continuat· a func
c!OwLL' t\lli u Tribunal tlo .Jury, por e>...;:a. mes· 
m t\ razV.o. 

Tet·mlna. d~cl:u-antlo nct·edit;U' que se niio 
enccre;~r:t est:t S'.'S&io ~em primeiJ~'lmeute do· 
rot• a Capita.l Federal com um prcdio a.pro
pt•intlo ao funccionamento de rão importan
te trilmno.l. 

Contin(~:\ tt disc:ussão do pt·oject.u . 
(O S,· . Bt.J ,·i~ f.t. J•cli;•o rl :~ Gt~o lJ•'i .'i ,J .~ixa.. l t 

(:rul-·i·1·!& rJrt pte.; :·, lciU;i~ ~ 'fHC ~~ IJt_'J'.!'J''"Iu 1Jetn 
Sr. JI)·11J LfJp tJ.; . t.n ek ·-p,•.-: ·i ,lt•,t!•: .) 

O Sr. E .-"pil·itn !":'Õa.ntO>-St·. pi-e.<:· 
üc·m•. r!$toU •lc plenn ;1.~~:oet!o eom :1..-: t•.• ;:ües 
:1ddu~itlas pelu nwu illu . .;tt-e éi)IIe;:·;t dt, l.~ t!IC1\
d:l :;obt·c i\ llCCCS.->Í•la• l•• e il. I!IJ!I\'Cll ÍCUCÍ;~ dü 
n•c.n·-~e nm;t ,·et·l~~. • lc~tinatl:t á aequi:;í<,::io 
du nm Jl!'eolio em rtne l'unccío;;c o .iut•y da 
Capi ta l Fc•lel':tl ; ma.-:. não uiJ~tante e:>sa con
c·OL'• l:tncí:t p('.t·li:ir,n., p:u·r:cc--me que, ape-r.u· tl;\ 
ncr.r-R'-'id;\•lt• urg-ente do prerlio :.l!wli•lo, ;L 

VObt<;:'iO tliJ. lei C tl:t \'Cl'tla e J.li'!'~CIIi'.Cill~lltC 
inoportuna . 

St•. pr•e,id t'nt~. o s~n·ir:o d<; .imy é ti.- Ol'· 

tlem •. hl.qtlullcs que se aclt:Lm a "''L·g·o da. mu
nicip:tlichulc. 

.Ti\ (':X:isr.e nest:1 c~tstl. nm pl'(~jccto de reor•ga
ni:><wi'io do Di>tricto Fetlcrttl, que c01·re O$ 

tranÍ!tes legaes,de maneirl\ q uc muito em bre
ve t·•rit a. m1micipalírlade a ~up:-wintcndencia 
sobt-c o scrvi~:o do jury. Pela. obrig ç:;io que 
dahi decor·r·.:: üe minist t·:w:· um edificio apro
pri:ulo ao f!Lnccion~_mento de~t li)>eml in~ti
tui<~'lo, nessaoccas mo a. mumct1mlidade, CUJ<tS 
L'enJa.::; sií.o sutricientes, polierà. p1·over it.s tli
ver:;as ordens de serviços que e.>tilo a seu 
cm·ç;o . 

Em vl$ta. dest<t~ razões, é claro que, por 
m~ior l)tte seja. i1. urgenci~ para <tcqu!siç.iio de
um predio onde funccione o j ll:ry. não ha.,·eri~ 
gr:tncle differença de tempo, St. ao em ve~ do 
Congresso most rar-se presurow em ,·otar· <\ 
verbtt. esperar que a intendencia o fa.ç.a;, 
a.ttendendo assim á necessidade tfio brilhante
meu te demonstrad<t pelo meu illustre co !lega.. 

0 Sa. ANDR.É CAVALCAi>TI-Y!a.s a munici
palidade nü.o se occupou de semelhante cous:J.. 

o Sn •. ESPllUTO SAl\'TO - Não e effectiva
mente uma cr~o de occa.sião. 

Com que dit•eito o meu nobre collega, reco
nhecendo e acha.ndo·se perfeitamente convicto 
de que ê necessida.de inadiavel a acquisição de 
um predio para. funccionar o jury, pergunto . 
eu: que motivos lev:~tn o meu nobre coUega. 
a suppor que a municipalidade seja ~escurada. 
no cumpri menti> de seus de>eres e merte- em 
a.ttender â.s necessidades que lhe sito pro
prias'~ 
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O meu collega attenda que o seu modo de 1 Qua~qmr que s:o>j<tlll os f<tctores que in 
ver impoeta, justamente continuar na Yellm I iluam dírectamente sobre o cn.mbio, qu~ é o 
:pratica. de :tb5oluta eoncentra.ção, supponuo 1 thermometro do est<cdo ftnance1ro do paíz, um 
que só o g-overno ~entrat tem lJasu~nte zelo e lllOti\·o poderoso lXll';l.cletermínar semelh~nte 
~olicittvle par;tgerlr os negocíos complexos da influencb consiste no criterlo com que os po
administJ'aç-.ão. deres puú!itos r>rncura.m equilibtar a receita 

Ait.ellll:l. o men nolJl'e collega ao bdo philo- com a <le!>p<'za. 
sol1hico du questão, porque não sepúde deixar Si o :;!'oYel'llO mostrar-se com séx-io emp~ 
de ta.zel' observaçües g·e1·a.e.~, qnamto liC ü·tüa nho n:t c.llminuiç·i\o tlas despez..'Ul, a co11fiança, 
de intm•e;se geral. ~ue ê um dos üwtores da oscilla~iio do caiU· 

Um p:·qw~no intere&se se presl.1. per·feit.l- bio. h'-s~-het rcsta.belecendo, 6. proporção que 
mente P<H';\ dclle til'm·mos ilhtç~es 1x1ra o;; o cr·lterío c '' (liScN~~:~ão do po(ler pul)líco fur- se 
;.tru.nrlcs íntct·cs~es. n.S$im como elos pequenos mani!e~tanrlo 1m regular appllcaçào das ren
Jh.ctos colligimos u.s gr•tndc~ c.on~cquencin.s. . jthls do~ sel'>"iç·os rigorosamente necessarios. 

De tlm l:~d~ .. ~~ qne. v:n~n.~. P o y_~d~t· .ccntrnl , Ora. o ntcto a qtle ~e refere o pt•ojecto de 
c'Ol:lO Ql~e .le' ~,!,t~~·lu :~ :;u,,. ~~~P -1 ·~ JlaL:J. m.a:,t:, aequi~ír:ão de um predio. pnra ser·viç'O que. 
ter. a -~r.rkn.t . .,~r,t.n~n ~ ;t~.l~t~o c atte~lt~:r .~\S! como üemlmstt·ei. e de n3.tureza mnnicipa.!, e. 
t~~· ~r"a~ Ol.dcn. ll~1nt~1 ~-~e~ da, a.tlm~m~tt:t· i que por i~so será em bre•e o.ttendido pela. 
<>·t.o •. ~e .nut10 ht'~o.\ell!~• -~ -~~-~p~cte~~~:J..O ~~e--,municiptt!idnde. :t decretação tla verba .re
m.!ca~.l.t ~le qn~ler (l.~l~~n. e:l.t•: o ··:r.; l~O ~ :sen I spet:tim vn.l'~ ()~Sn n.cquíSÍI,'ÚO, não c:on.sbtue 
~~.,o, pt etemLndo ,,~,01 \ e1 t~t!•' '' _serle de neces~i· la.rle u t'"ente e só demonstra.ra que 
m~l'e$$eS em sun,s variada;; ra~mtic:w~>c:;;, pro- n[o temos emp;nho em diminuir o deficit. 
ceduneu~o e~te que l'e\·ela iulto. de Ol'ten-~ · 
·ta('lio. E nii n ~el'it a long<t ser i e de factos desta ~11'· 

Vemos que. em pt·esenr;n. dt\ con;:.idera- rlén~ r1ue concm·t·e p:u•;t ::L ba.ix;t elo camb1o, 
\'áo de não ~er urgente a acqui~i~~-lO de um I P"l' tssoq~tecrmcol·~·epal't\:1 desconfiança e para 
predio para runccionm· o jury. porque muito u descrt:tl!to do pa.tz? Te!1ho t\ certc;w.üe que, 
em 'bz·ew; serú ora~nistldO o Disn·icto Fedet'"l •lesde que o Cong1•esso nao rote noYas rlespe
o "O>erno poclel·ú: re:;el'YM' ti ~m\ uctivir.laü~ zassini1o ptU'l\ se1·viçns inatlio.Yeis. desde que 
pa~a os negocias Ll~ sua exclusinJ. comp~- ·~ fac;t< PCSi.\:" \ t lllô. ()iJ\l~I.':1JiõiÇ:l.G, ~;,~"'~ :~l"' U!'
ctencia.. - quena, ~obre o fnncoiona.lismo e SOll1'e os pen-

Hoje. estamos em uma 1-erlladeira crise 1 s!or;.i:;t<l~, destle que l'e~trinj~ a st~;J. ~>espon
·finaneeira, o deflcit e immenso. novas verbas I S<~bllularle .PDl' g;mt.ntm. d.e .JUl'OS, <!. vzstu. do 
diariamente sobrecarregam o orçamento. nao cumpr11nento dechtttsulas de contracto~. 

Ainda. llOniem foi votada a cteação de uma t~nho a. certeza de que a confiança na adnn
·a.lfa.nde~ra s'"m necessidade justifica \-el e sem nistração do pa.iz ir-se-na rasta.b?lecendo, e 
utilidade ~·eal. corl·elath-amente iriio melhorando as concli-

. çüe:s do ct·edito publico. 
0 SR. ALFREDO ELLIS-CrelO que O nobre . . 

.·deputado e muiio competente 110 assumpto ; O SR. PRESLDEFrE-Por l!J.aLOr respe1to Ql!e 
mas creio que não seri mais·competente do me JUe('~Ç'..t a pahwru de v .. Ex., d~vo dl-;
que os congressos dos dous estados e as duas zer a ''. E_x. que a mat~r1a do proJecto e 
deputttç-ii.es dos dous estados, sollre a necessi- extrtmlJa <~s cons1deraçues que ú nobre 

-dade desta.s al!ànd(\,o-a.. j deputMlo est<t faze11do . 
o SR. EsPIRITO SA.NTO-Crelo que v. Ex. O S~t. EçPlru:~ SAxTo-Perdão; ~:trece que 

não de"'e .justificar ,, conYeniencia destas al- V. Ex .. n,to e~tó. prestando attençao ao que 
·fandegas pelo argumento da autol'idade, mas estou dlZendo. 
pelas razões justas e reae.~ ; porr1ue já se foi O Sa. Pt~ESlDE:oiTE-Estou, e tanto qu,e fui 
o tempo em que se aTalia>a ela 1iJrça dos ar- procur;w no regimento o apoio l)ara a obser
gl,lmen tos :pela fonte de onde elles partiam- va.cão que peço licen~,a. para dirigir a V. Ex. 
Acho desnecessaría a creaç[io da alfa.ndega, o SR. Esl'n:tiTo SAxm-Não rnntesto it 
porque vi a improcedencia. das razões jnstifi- mesa 0 direito que tem de chamar a ordem 
C<J.tivas delln. um deputado .... 

!\Ias, a medida que TalllOS SObrecarre-
,gando as despezas pubhcas. llào tem03 dado O SR. PRESIDE~TE-Mas não chamei á ordem 
um passo real para promover ou a.o menos a V. Ex. 
para íntluir na alta do cambio, cuja baixa se O SR. ESPIRITO SAxTo .. ·lJOrém não yejo no 
manifesta cada vez mais. regimento da casa. nenhum artigo que confira 

O deficit é superior a 125.000:000$. ao presidenie a attribuk.ão de juiz da.s obser-
Agora. não é occasiã.o de despender, atten· vações que o deputado entenda deYer fazer 

<le11do as cm1dições economic,ts e financeiras sobre a mat~ria em discussão . 
.Jo paiz. Trata-se ela •·ot:l.Ç'.ão de um credito :pa.ra. o· 

•' 
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P.elo pt'<tJ.ecto d_eorgants;\Ç'~tot:bmumcqJ:.l~td<tde, lttmc:lttu• jit banido- _ 
'i'et'viça ?o trilm nal <I? j~n-; rl(•mp:ür~i que I mente a c:msequcnch logie<t do regimen pa.r-

Ja emllt~cu~!>:tO li\l,;ta casa, esse serv1ço lhe Tl·atou de mostt·•u· os lÃmJ.Cteristicos dos 
p~r'tenc.e; tlee:lu.l~ que assim sentlo, t\ dccr·et.a- , rtou;; re~imcns, aHlrm:mdo que no regimen 
ç~ destll. verb:~. n<tocot•respondia a 'll!ll;t neces- i l);trlamentat• o miHisteá t) õ uma commissão 
s1dade m·g-ente, como, mts condições actuaes I do parlttmento e no lJresidencial li da. livr e 
dn.s nessas finanças, devem eorf'esponcler to- tJ.~c<•lh,1. tlo P1·e$idt>.nr.e d:t ll.t;puhlíc·~t. 
das ::LS rlespezas dcct·etadas; ll, finalmente, Est<l.belecicla a.ssim a su:t argumentação, 

• apontando par(l. o de~cretlito o par-<L <t llescmt- mostt•a que si a CltJllM'<l. lo::<se cotv;eder a 
:fla.nr;o.a. em que e>tamos_ eu dizia que o uniw S.l':x. um orçamento :permanente . tir:~s:1 de si 
meto de !'estabelecer a conthtnç'<\ e o ct•edito o. facnltl(l.de lle ;·ot.w ,utnmümentc. 
et".J. a mais rigoros(l. economia 1111 applicM,:ão O tlollre cleptlial.lo, cst<dJd~cmlu ;ts U.ilTet·on
aos dinheiros publicos, ideal c~t.e que é cotl- ças r!ntre o regimen presidencü\l e o p:wht
T.l'tWiado pelo prQíccto em discussti.o- ment.w, rlisse que c:on:>i~te etn qu() no l)t•i-

Onde. porr.a.nto, póde o Sr·. presidente eu- meiro não lta propost:t OJ'(;;tmcnlaria do 
contrat• tlisparirla.de entl'l'l :L 1nater ia sujeit<L :1 Ex:ect:ti ro: no scgnnflO- entretanto, li:t pr•.•-
'(].ebMe e os coosidet".J.çl'oet: l(tte eu li.tzht ? po.st.t tlo Executivo. . 
P at'a lJem cumvt·ir o> de...«ejos 1la mc::-a. seria O ur,br·e uevul<\tlo lalxmJ. emeng:ano; poi~t:tú
precL~o que o IH-esidente_ !Jlltt ndo qualquer to em um cumo em outro a. pro}JOSt<t. Yem SCIII
.orador toma:ss~ ;t 1>aht Yr<t, lhe <tpr·cscnt<tS~c a pt·c: do Exêettti YO. pois a. QJ.ma.t~t ni'to nl>de tet· 
:aerie de razõe-; de que se d~\-iQ, ser,-ir no seu conlac:c!mcnto exacto p:m1 por s: ol1f.tnis."l..' o 
·discurs•.• ; ...-olt:l.riamos a5l1im :to tempo tlo Ol.'t;amento_ Em m"tet•üt lle impostos, a inicia
mestt·e-cscola de palrnn.torit\. em qne o dbci- tint 6 do. Camm•;t, quei' em um quer em outro 
)mlo nii.o podia <üast:l.r-se uma só linha das x·cgimen. 
1iço)es do prof~s~r! A llilTerença que ha li que no rcglmcn )X\S-

E, senhores, sinto-me, cntr·et:l.nto, emb:'l.· s:ttlo o minh:terio em mna. commi;;:>rw pahtr
raçado com :t olJserva.ção olo St•_ pr~sitlcnr.e , m!;lntar, c a Cn.mar:\ tinh;~ contm elle o .vott• 
qu;tndo "E\ÍO que S. Ex:. tle\'ct•ia, set• um dos de de;;confia1wa; ag·om, o mini;;terlo tem vidu. 
I'epresenr..tntcs genninos du. democracia. ! independente da confiança ..ltt C:unM·a-

Sr. presidente, não suppunlw. que contrt\- Por isso mesmo, agora_ a : CD.maro. deve ser 
rlavtt a V_ Ex: . discutindo um l>rojecto d:l mais cio.>n. <le sua prerog:~.tint. 
lei. O no\l1•e deputado entende que :l. proposta 

Em presenç:1. tht serie de consideraçües que do Executivo é um ;;.ttenb.ttlo it iniciatim dn. 
ac::L bo de ihzer. declaro votar conk,t o 1•ro- Cama.t'tt e- entretanto, q ua.ndo estuda. a. difie-

- j ect.o,por julgai-o inopportuno, porque são a.f- renç:a.entre um e outro regimen, quer que 110 
fiictivas as nossas concli(;Cles ftmtncl!iras, e regimen novo o governo mande i~ Camara 
.Porque só devemos (I.Ugmentar as nossas des- uma. propo;i:it. 
pezas qu:mdo aproveitru•em a medidu.s urgen· :Não se comprebenrle como S. Ex:. quer 
te. e de real interesse publico. (Muito bem.; dividir o o~:ament.o em uma pa.rte varia.vel 
muito be>n.) e outra permanente, depois de SU::>ientar que . 

Ninguetn mo.is pedindo <t. p:tlttn'll., é cacer
rada. •~ discus&i:o e a.diacla (1. YOt.a~ão . 

Entm em 3" discussão o pro.iecto n. 28 de 
189?., reforma.ulo o plano geral do orçamento 
tia Republica e determinaddo o modo de or
ganisar n.s leis dtt receita e despeza publicas. 

6 da. competencia. da Camm-a. tudo qua.nto diz 
respeito it fu.::aç.ão da recei t.\ e dn. despez.."\. 

N;\ pa.rte permunenie, S. Ex:- nft.O consente 
que se toque, sinão mediante proposta do 
Executivo. 

Passu. a estudar o }lla.no de orça mento em 
si. O nobre deputado por Alag•)as <liz que pro
cedeu de a.ccordo com o principio acceito em 

O Sr _ Casi:m.iro .J'unio -r oc- finanças, de que para a confecç;ão dos orça
cupa. de novo a tribuna para mostrar que o il- mentos deve-se tomar (1. média do ultimo ex
l ustre deputado por Alagoas não tevera.zão na ercicio liquidado com o accrescimo de uma 
1·esposta. que deu as suas observaçõM. certa. porcentagem, mais ou menos compen-

Como está adeantada.a hora, ...-ae resumir a sativa de despezas que púdem augmenta.r. 
argumentação que produziu po1' occasiilo de Mas isso não é possíveL 
estudal' o prqjecto em za discussão, o ultimo orçamento definitivamente liqui-

Pede ao nobre deputado Jla:ra responder daclo e sempre o de dons ou tres annos an
stricta.mente aos argumentos qtte yae apre· tes. 
:sentar. O que deve servir IJ<'l.ra base do orçamento 

A primeira objecção que fez foi ser o pro- <lo exet•cicio futuro e o ultimo orçamento en-
jecto inconstitucional, quando, querendo_ ad- cerrad?· _ . ·-
optar as normas orçamentarías ao regtmen 1 Justttica. CSS..'l. a.ffirma.çao com opmtoes de 

. presidencial, apresenta medidas que &í.o real- Leroy-Be<mlieu e outros mestres das fina.uÇM. 
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Entencle q ne si for a.pprovado o pr()jecto do 
S1•. Oiticíca. nnnc:\ mais o Bi't\Zil tet•,'t orça
mentos t•egulare.s. 

Conclue, perJeít<1.mente Cllnvenc:uo ele q1.1e 
o pro.jectD vir.\. tt\lZ~r }):U>:t o ftttLu·o <ls mrtio. 
res pertui"btwõe~ para. o no•so pltiz. 

A Crunn.ra ttüvez entenda. que ellc cteYe set· 
mlopta;[o, n1na YQZ fl LV~ nilo ~studon tcs stw.s 
dispo~í~"ées como o de vel'a lhzet'. 

Mas, si rot• n~sim, o or:lflill' fic:trá com a 
sua conscien.:ht tra.nqni ih, j)O<' lla YGl' votado 
contra. l\S sn~1.s díspo8i~:ües. (:\:•·;i:uia.<: ;;wito 
D~:m. O o;·,Hlm· d (J/.ico!ll(ln.) 

A dis~u;siio fwa <Hli:v.b pel:t ho:·:.\. 
(neir.Yt a Ctl l/f}i.,·n da Jn·c .... i-le,,cin o 81·. Joltn 

l.dlpcs (111 vir~·~:~1 Jt·t;.~idl),tfa) , ,~:cadrJ ()("Ci rJvu.lr.t pelo 
Sr~ t\tt!~ ; ~ i() .t:c,·erfo (1"~ ·"C!f..~,·etrr,J'iú J 

Pas.~a-~e á hOl'it destinad•~ <lO expediente· 
O S!t. 2" S!,GllllTAlUO ($~,·~:n·lo •f e f'~ pro(;Cdt! 

á leitura tlo seguinte 

EXPEDIE\'TE 

Oíi\cios: 
Do Se. l" SN:l'ei:.;Jrio tlo Scmru.lo. tle 2 ele 

ugosto de 1802, commnnicando qtie ;t,quellit 
casa. tio CongPes~~ en v lou nes Ln. dnta ú ~nc
ção do PL-esidente d<t l~epublír.:t os antogr.t
-phos do dec1•eto 1io Congl'esso Xt\cional reb
tivo ao dlreito qne teem os magistr<tdo> <tpo
sent<<dos á percepç.ão ele seus vencimento~.
Inteir:tua. 

Do mesmo Sr., de 3 de (Lgo~to <le 1892, N~
mettcndo a esm Cam<•m o projecto que con
cede amnistht aos detido;: e desterrado;: por 
1brça do decreto de !2 de abeil do correrrte 
a.nno, c bem n.ssim as emench~s desta, Camara. 
approvadas em se.s3ã.o de !wntem pelo Senado, 
.qüe logo em segnül:t appro>Oll ta,mbem a in
dicação elas suM commissões reunid::'ls de jus
tiça e legislação e de consGitui~lto, podet'es e 
diplomacia, para o fim de se1• seiJaraclo e 
constiLUÍl' por ~i só -.ResoluÇ<to- uã:o clepeu
dente de Sl\n~ão, ~~ emenda relativa á a.ppro
vação dos actos do governo, const;1lltes dos 
decretos de lO e 12 de abril, tornnndo, todn· 
via, essa separação sujeitn, it approvação destn 
Camara..- A' commissão de constituição, le
gislação e justiÇ<>. 

Do Minis teria dos Negpcios da Agz:icultura, 
Commercio e Obras Puolícas, de 30 de julho 
de 1892, transmíLtindo O req i.torimen ta ttOS 
empreg-<tdos e!Iecti>osda E$tmda de Ferro Rio 
do Ouro, p~dindo ao Congresso N:J.cional au
gmento de seus Yencimentos, acompanhado de 
informações prestada~ sobre o assúmpto pela 
Insp3cção Geral de Obras Pnhlicas.-A' com
missão de orç:amento. 

Do mesmo Ministerio, de 1 de agosto de 189Z, 
l'estitilindo, por ordem do Sr. Vice·Presltlente 

tia Republica. em &Ltis!~t('.ilo ao objecto do o m
eio 1lestn, Ca.mar~\. n. 112 de 16 do pa.'l&Hlo, a. 
petiç-•'i.o e m;tis do~nmentos rel;~Li,·os ú in
demni:m('ão d~ 9:4:?:5$144. solicit..'td~. pelo Dr. 
Angmto Frauci~co :0.1ar:<t Glaziou ç t·em ,.tten
do as intlmm.ç:Cí~s que sobre o aliud:do us
SQll1J)tO tem sido prestadas por a.quel!t'. se~re
turin, cujos papeis pede que sejam devolvidos. 
-A· fl\Wll fez lt requ\si~Jo. ( A ' commissrro 
de tazenda e indust.ria. ) 

D:"l me~;n,) :Oíil1iSt;ePio.de2de:J.gosto(le 18\JZ, 
remettend ' o r<!qnerimento do p~ssoa.l empr-e
gndo nos esCl'ÍlJLOrios ela 2~ div-isilo th E.'trada 
•lo Fm't't• C •Jlr.i·;ü tlo Pernambuco, petlindo 
<wamcnl•., de Ycncimentos.-.\' commis:;<1o de 
orÇ·amen to. 

D" mesm" ~[ini~t~l'io, de i;.nt:\1 (ht~,, S..'ttis
l1LZc·ml'J a rNtlli~kã.o consronte rlo o('llcio uesttt 
Catnar;l, ll. !04. de 5 de.iulho ultimo. !l;t parte 
t'tÜ~t·cnte ú pretcn~;,ão de Victorino ,\1fonso 
Pcreim ltamo~, pedindo pcrm:s~üo p~m esttl
belccet· llffi<t linh:.~, de iJGnds <t v:tpJr entre as 
c.<;taçlies de Entre-Rios c Aru;.~.l.-A qnem fe:t.: 
" rcqnisi<:.ào. (A' commíssão de obras pu
blicas). 

DJ me$mo mlni~terio, de igual tln.ta., em 
additamznto ao s~u anterior n:.-iso, transmit
tindo os p:tpeis relativos iL prebnção de 
Al'thm• Ferdr'<• e \Venceslau Paunez·<,, q_ue 
deixa.r<llll de acompanhar o mesmo avi:>o .
A· commis>ão etc o~1l'M pub[ic.:"'.s. 

Do :\Iinisõerlo úos Ne~ocios d~t Gnem1, de l 
de ;t;:osto (\C 1892, pedinclo, de ordem do· 
SI'. Vice-Presidente tia R~publica., que lhe 
se.i<\ devolviilo o requerimento enviado a esta 
Ca.mar<t com o ;~v'iso de 1'2 de mar~.o ultimo c 
no qu<\1 o coronel João Pedro X.·wier da. 
Camara IJ~fle contar antiguülade anterior a 
que t em.-A' oommissão de ma.rinho. e guerr<L 
J)M'~ satislb.oel' a requisição, não havendo 
inca n veniP.nte. 

Do ~Iíuisterio dos Negocim da AgricuHura, 
Commercio e Obras Publicas, ele 1 de agosto· 
de 1892, enviando a. seguinte 

)lE:\'S,\GE~I 

Sr~. membros do Conge~ss:> Nacional
O prolongamento da es~rada de ferro do· 
Sobl'al <tté !pu constitue real neeessidade pa.ra 
fomentar a expansão da <tg:·icultura e permu· 
tas mercantis. facilitauüo <\O mesmo tempo ml 
relações admini:>tratiYas para o interior do 
estado elo Cear<\. 

Assim, foi ::~.utorisarla o anuo pas.."ll.do a con-
strncção daquello trecho ele fõrro-Yia, para 
cujo complemento urge adquirir o m.ate
rhtl fixo e rodante indispens<wel :p!l-ra que 
possa ser ultimada a constrncção e aberto ao 
trafego aquelle trecho, que mede 00 ldlo-· 
metr:os de terro-via, com· tres estações- • 
Cariré, Santa Cruz e Ipú •. 
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O matet'ia.l cuja acrtnis.ir;i\o ,;e torn:t m•:rente Pro.jacto para a decretacão de lei p:.ra re-
e orç-<ulO em f: 33 .S2(H)-(), que em c:ondiç(õ~:; gulnr n ímportlçii.J üe. plantJ.S e outros 
norma.es importati<\ em 300:(1í:5.';f.i0D. nm.~ ooject:>s relativ.:>s á viticultura, horticul-
que pela ac~ua.l baixa do cambio sob<> a hra e jardinagam 

773 ::oz.':;360 . . . . . I 
. I\ ao te1~do Stdo C?nce.lhdo, no actual exer~•- Art~ l ." E" prohibido impo:·tal' dir•ect,i\Jnr.nte 

cto, credtto . suffiurente para occo~·r!•r a ta o do estl'n.ngeir·o p:w;t ~ualquer d.o~ 0.~tndos da 
avulta.rla despeza com.y.quel!e. set•nr;o. r~pu- j{HpniJlicn. as cepas, mud:ts. úacellos, follw.s, 
tado da mms urgent~ necessrdade. conn cto. p.wtes lenhoo;.l-3 e quae.~uer fl'a."'mentos da 
porem, de que reconhecereis <\ utilidade tlo ,.i,le!l':l. . o 

prolonga~en~o claq nelht le~ro-~ia. esp:>yo do Mt. 2. ,., .·\ import.a~:ío rlesrA~ p:trtes d:L 
vosso po.tr!otlsmo que vos d1gno:s autot·ts:.w_o Yideira, mencionada:; no :-.rtigo pr~cedcnt.e, 
govel'UO a . ~e~pand.er <t ~JUMltW. nece~sal'i<t par:•. os est~.tlos d;J. RO]mblic':L 8'\me.n t~ p1\de 
com a <tcqurstç:w. c~o mo.tcrml! coneedenrlo:lhe. tet· log:w !J')t· intel'nll'üio ch esta~.i.i.o fiscal. 
no actual exerctCJO, o Cl'et!Jto nec~.,;.;:,rw a estabelecid:L na Hc'\rk\ Yiticob lh\ Ca.p!t:ll 
es..-:e fim, calculado em 773:2(;2.~'300 . Ft!UC'ral e incumbida 1le examinar e ü·~~iu-
~pital Federal. I de ago~to tle 1892.- Fi, . li!etar a,;; mesm:t.~ p:tr~s e os rcspzcth·os in

rictno Peü:&to.- A' commis;;;,lo lle C•r.;,amento. ,·ulucro;;, tle con!ornutlade com os proc-essos 
D ' u · . · ·~ . l .., I . rr -·. .1 mo!l:l!'llOS . g rne~~o ''11nt!S""';'? ~e - :7, ,t,~,:AJ ue ,\rt .. :J." O gon~rn o ct·c:m:t mai:> uma ou 

189-, en V!.tndo a. se,umL mens,t.,em . dntts e.<tM;iJe~ ti:>cu.e~ p:u·:J. 0 me~mo ttm. em 
Sen110res m~mbros do Congresso 1\:tcional. qna::squer <los estatlos lla ltepnhlic:t. logo qtte 

-H:~.venuo sido esk\lJele~id:\ uma Hor~t Yiti- s~ja. reconhecida essa necessidade. 
cola e Esh ção Pltylloxerie;\ na freguezia da Al't 4 . • ,\.s mesmas plrtes tl:t videit·a sti
Penlla., lll\ visinhança üest:\ capital. com o mente podem ser hnpot·tada-> dos p:üze:> que 
fim de a.lli serem cultiv:<das e <!studaclag a.;; i'nzem p;u·te d;l, conYenc~.lo ínternacion:J.l J.J\iyl
-vides norte-americanas e outras para for-nc- loxerlca., sendo acomp::mho.dns de documentos 
cimento ele bncellos e mudas aos vini:ateiros (JlHl mer·er;am fê publica, e lJl·ovcm a ~ua Jlro
naeionaes, e convindo que sejam tiscalisados t·enienci:J. de t·inhedos ou outros e'-talJele
taes vegetaes que to rem introduzidos do es- cimentos viticolas nií.o infecta.tlo.> pelo p:Jyllo
trang~iro, para evita.r-se a importação simut- xem. 
tanea dos que estiverem :.~.tacados pelo Phyl- Al't. 5. • E' prohiblda a. impor~.ilo de p!:m· 
loxera, que tem occasionado grases crises tes enraiza.cla~ e ele m-a.s provenientes de paiz-' S 
economícas e a. miseria <t varias "inlmte!ros que ;tiio fiuem pnrte ela con veuç[ío . 
. da Europa, o.Jg·uns dos quo.es t~bo.ndona1>am Art. 6." A import•tcão ele uvas provenientes 
suas terras, aütstando-se assim um l)~rigo de p:J.izes que rn.zcm pnrte di\ <:onvenl'fto é 
eminente e ameaç:aclot• á nossa industr:a viti- l)el'mittid:t. sendo acondicionadas ~em tolha.~ 
cola. em bom andamento de tornar-se uma ôu fr:\gme1itos ele videi!-..1. em cnixns Oll ce~tas 

· industria import.·~.nte e bem remuneradora hem r~cllarlas. mn.s de modo que ílwilitem o 
pa.ra a população agrícola <los estados meri- exame nas ;\lf<\lldeg-as. 
dionaes diL Republica., submetto {t ,·o~a . es- Art. 7. • o :;overno clesigna.l'á ns a.l fanclegas 
esclarecida apreciue<lo e deliberar;n,o o pr(ljed.o J>Ol' onde l)Úlle szr H:it<"\ <\ impoelar;i'i.o de UY<IS, 
junto par-a regul::tr a impot'to.\,'ão de :plo.ntas üoh\nclo-as com 1.1111 regulamento esp~cial para 
da -viticultura, hürticultum e ju.r<linagem. a especie. 

Esse trabalho permittc, sob certas condi· Art_. 8." Fica o Ministerio da. Agricultura 
ções, a importa.~.V.o de objectos suspeitos só- nutortsado: 
ment~ de paizes que fazem pn,rte dt\ conven- 1·•. a import..·w mudas e bacellos de videiras 
ção inter-uaci.onal pbvlloxerica, porque este.~ <lo3 Estados Unidos da America do Nort.e ou 
ofl.erec'm pelas leis ê organisa.t:iio do servi<X~ de out ro qttalquet• pa.iz; que não Lb.ça parte da 
respectivo a maior Zl.rantia contra a intros coJwençao ; 
ducção de t<1o terrivel p1·aga. 2, a perm.ittir excepç5es e:n rehtçiio ao QUe 

A Reptlblica Argentina., nossa, Yi:;ínlta. des- cl~t;rmimr. 0 ~rt. ~-, princip1Ll\~1~nt~ ~~~~6~ 
de muito prohihiu a importa.~ü.o da, vinha. e flore;; em-caco,., . u_-'ias ~m fol a; ' ' 
agora a do 'Cru!ma.Y tambem assim lll'OCerhiu. 1 tl~1dos })OL' vmJa.nres como bagagem de 
d d -T-d . d . t - • muo· 
ec_ret.~n o meru as e pro ecc'ct.v }Jar-.t ~u- 3. 'a conceder excepções pam o tmnsito nas 

viticultura . zonà.s limitrophes, em rela~.Uo :\ di~po~i~.ão do 
nrt. l", sendo pl'ovndo que o_s_ re~pectt:os ob
,jectos não pro,•e:)m de regnta mteccJOnad_a. 
pela phylloxer<t; assi~ c_omo a o~denar medl
dns <~propl'ia.das para u tmport~-<\o de produ-

Capital Feder;.\.1, 2 de agosto de 1882. 

FLOR.lA::\0 PEIXOTO, 

C3.'1!~A V. l V ~ 
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c~os de hort~~ult~r:; e. aeboricultur-a prove· ·r n« importancia de 150 contos, que ~urpre· 
mente de rPg-we~ mtecctonadas. hentleu o;; seu~ membros e fel·OS pedir- que a 

Art. 9." Os ob.JeC1í)S importados em c-ontra· sua prcsen<;-<t Yiesse o dir·ector do museo pa.ra 
venç::í.o dê\S dispo:.<iç.\ies est;;tbelecid"-s nos nrti· uar lt e:xplica~:ão conveniente. 
gos pref:edentBS se1·ão deYob•idos ao log:J.l' da Esse distincto funccionario declaron que a 
pr·oveniencia i custa do rcspousa,'el ou d~s- ct1J.:.Ul:t daquell.a g-aiola armada para a Q:Lmilr 
truidos pelo 1bgo, devendo este meio srer pre· nt fnnccionat', esti\ a desa.lJar. que os assoa
ferídn. lhos estão porlN:S,. as paredes alluidas, e as 

Art lO. Os o'bj~cto3. nos quacs o:; peritos vigas a et\hir a cttda insta.nte; e ainda mais, 
oflkiae'il en~orltrtlrem o pllylloxera, ou indi· que daquella mobilia, que a Camata tanto ad· 
dos suspeito~ do rn<tl, seriio immerlüttrcmente mir:tv:t g-rancle p.·u>te desappareceu ! O o:ra
destrtúlos pe!o log·o con.iunctament.e com o,; dot' não 1·cm levunt.at' accusações; mns dese,ja. 
respectivos enrolucros. htnamlo-se de tud.o s~l1er. e tal et'& o sou intuito apresentando 
umu. :1cta. tla qnu.l se l'<'l!letted copia ao go· <tquetll) requerimento, em que se gastou 
Yel'!lo do pni~ •l•• on•h· !br<~m o~ m~:>mos im· aquella. <tvultacla qtmntia; :para se pouer aju-
pot·tados.-A' cumml~s'ln lle Jiucndêt. iz:n· por· f[Ue procc~sos tle destruiçã-o aquillo 
Requerimento~: qne loi_ con\·enhmtc~mente reparado e ao me

nos assrm se de,·e pensar. attenta ~t quantia 
despt•ndidt\ no decurso de poucos mezes. ar
ruinou-se de mod.o a exigir mais um sacrifi
cio ao ThBSOuro. 

De Antonio Fmllci~co Pereit'tt. ex-soldndo 
tio I·' lJar-:Llhuo de inl~ttal'ia .• pedindo uma pen
&io.-A· commi~sãu de l(tzcntla. 

De .To:1n Ribeiro. pedill(lo di::-pensa do tJXnme 
de tL'ig:ül10llHJtt·ia, UtliC'(I)lr• 'Pttl~\tO!'lO que lhe 
!hli:t ptu•n.a m:~tt•icnl:~ tl•' curso tla Faculdade 
de Direito de S. J?aulo -A· commissão de 
instrnco:ão c snullC pul,liea. 

De Vicente Ca~ali, prol~-ssor de gymnc\st!ro 
uo instituto Benjamin Con~tant. pedindo equi· 
-pllraç·iio dos seus vencimenios aos dos protes
sore>c tle music:1 do mesmo instituto.- A' 
commissii.o de orç,amento. 

Do mesmo,proressot de gymnastica. do fnsti
tuto dos Surdos ·Mudos. pellíndo augme-nto de 
Yencimento:;. -A' commi:;são de orçamento. 

Dos engenheiro~ civis A. Tauguy e Ph. 
Petit pedindo ~~ cor1ces.'lâ.o por 90 annos e ou
tros ílwores pam construir um lJOrto a.lthn· 
degaclo em Itacurussà. ( est<<do do Rio de Ja
neh·o).-A' commissilo ele ol.lras llu'blicas. 

O SR. ~iRTIIl'R RIOs ( pela ,,.,.dem ) lembra 
que na sessão pRss.c'lda te1·e a honra de f<lZer 
um requerimento soliclW.ndo do Poder Ex· 
ecutiYo iníorm,H,.iJes so!:Jr~ as dtlspezas feitas 
na apropriação do palacio da. Boa VisU:t. parot 
funcciona.mento do Congresso. Este requeri· 
mento jn.z no limbo, não obstante ser de gl·an
de utilidafle. 

No per iodo d ifiiell que atravessa o pa,iz, 
com suas finanças embaraçadissimas, enco11· 
trando difficuldades 11 cada passo.a. commissfto 
de orça,men to deste anno foi sorprenendida 
por um pedido de credito prn·a noYas obras 
naquelle palaclo. 

A Camara. sa.be, não por informações orn.
eiaes, porque ellas ainda não lhe chegaram, 
que com as obras alli construídas e com 
a acquiskâo de meia duzia de casas que 
existiam na. quinta da Boa Vista, a Repu· 
lllica iez a i.nsignill.cante despeza de 930 con· 
tos. Entretanto, agora qt1e este :palacio foi 
destinado ao Museo Nacional, recebeu a com
missão de orçamento um pedido de credito 

Si existem culpadr.s, o Poüer Executivo to. 
me as mediclus r1ue a. lei lhe aconselha; ma.s 
mt opinião do OL·tulor O maior CUliJttdO e a de
Sídia elo Potle1· Executivo. 

Tm·ulinando e..<:tas ligei~as observações. pede 
<Í me~a o f<.WOl' de submetter á a.ppt·ov~ç~o da 
Cama,ra esse requerimento, para q\te t1. Ca· 
mara antes de votar o' orç:a.mentos pos~a 
ajuiznr 1lo C}Ue se tem dado em relru;-ão aos 
recursos do Tl1e~om·o. e t<llvez pensar que 
meUJOr fura que em 15 tle novC!mbro ardesse 
aquelle palacio, do que elle p~rmr,necesse 
como um c;~ncro roendo o Tilesouro. 

O SR. PRE:SLDE:\'T&-0 pedldo do nobl'e clepu· 
tado ser-.i. tomallo na deYi~a considet':L\:.ã.o. 

O !Sr. Viuhaes pede que, antes de 
trattw do assumpto que o trouxe à tribuna, 
a mesa. lhe permitta que lhe pergunte que é 
feito do projecto de organisa.ç-.d.o do Districto 
Federal. A mesa sabe que uma população de 
mais de GOO.OOO alma~ está auciosa por· Yer a 
sm• orga.nis~io clecretada, e, f1~J.ncamente. o 
ancl:unento deste projecto e vagaroso de mais. 

.A Gamara viu o abandono das urnas na 
elei<:à~> de domingo 11ltimo, e o orador póde 
uss<-gurar-lhe que a fu.lta •!e comparecimento 
do eleitorado deve attl'ibuir-se em grande 
par·te ao desgosto. ao (lesanimo que lavra no 
seio da população. 

Feita esta sua reclamação, que julgou de 
seu dever como r~presentante desta cidade, 
passa a. occupar-se do assumpto que o trouxe 
a tl·il.mna. 

Mais uma vez vem trazer á Camara justis
simas reclamações das clas.ses laboriosas deste 
paiz, que todos os dias se veem ma.is sobre· 
carregadas com a carestia dos geueros ali· 
menticios. &l.be perfeitamente que, os nobres 
deputados lhe podem estranhar que,bavendo 
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um cle(ici! talvez de 150 mil contos, o orador 
venlw. ainda propor maio1· augmento desse 
·deficit. 

Entende, pot·em, qnc cumpt·c o seu dever, 
e declina ele qualquer outra responsabilidade. 
Sabe perfeitamente que í• ~ua obPiga.<,fto ê 
ad\·og-J.t' oo intct•esses geraes do paiz ;'mas, 
pergunta, si udvogar<~sjustas reclamações th'ts 
massas m;tis populosas do paiz, nii.o e ta miJem 
advogar .os interesses geraes d11 naçii.o ~ Ao 
la.uo dos in teres'e~ cconomicos deve-se collo
car os interesses políticos e sociaes. E' neces
~<trio que o governo sejn. prevídente, antes 
que do sofrl·imento dCS!:.1.S cla.~~ilS ~obt-Cca t•r·c
gal]as e oppr-inJi,[a.s ,-,·rl11a t·ewlbl· al:::um 
g-rande c:'l.I.:Lclysnw. rpw pre,jiHiique ainda 
nmis o estado critico rln pai r.. 

OStt. OtTtctcA-EU q unt•i:~ ante~ que r) p:1.· 
triocismo de V. Ex. ~e J.urlic:•ssc1 "· ~eeundm· :1. 
commis.•iio 1h1 ot•,:amr•ul.o n:t t.l~nt.ativ:t Ju v:t
lOl'Íl'm' :t muedtt,tle mo\lrH[lll' o ~al:wio que L'S· 
sas cl:l~se:> t•ecCIH!In t>orle;;se rl:tt' p:lt':l. ellas 
viverem. 

O SR. YIXI!AF..S LliZ que L1.mb:•m eut.enole 
qtR1 r[tl, pl'OVn~ de p:ttriotismo M'ÍSanUO O ;:·o
verBO e o p:•tO::tnwut.o \le ([\1~ a onuu. ~uhc (\ t.!e 
Ql!e e Pl'CCiso lJ\'itar ([liC cll:.t inundu o 
paiz. 

E' tambem um:t maneira tlc tlcl'<.!nder· o ct·a
l'io publico esta de u.vis:tt' o gOYI' I"nO rle que 
de..-e oll1o.r, e muito, para nsitua(iiiO acLualúas 
cla..~es pobres. 

· · O SR. Otl'Icrc.~-E' o que estU. f<•.zendo a com
missão de orç<tmcnto ; a tliiTerenç·a c s6 ele 
ponto ele vist:t. 

O SR. Vl~HAES explica que o seu ponto de 
vista é o ponto (le vista ~ocial. e <1cita que o 
nobre deputado não deve consiúeraJ;· l1 qttes
táo só no ponto ue vista economico. 

-A reclamação que hoje truz á Cam<1m. é de 
um[!. classe que ate hoje tem vivido sobrecarre
gada ele serviços e s~m futuro :ti_ solutamente ; 
refere-s3 aos telegTaphistas <h> E5tradn cb 
Ferro Central do BraziL 

A Camara sabe que ell:1. ã. a clas;;e mais 
cheia de re~onsabilidade daquella. cskndn. ; 
nas mãos dos telegraphistas est;\. a sorte de 
milha.res de p2ssoas que transitam naquella 

·estrada. 
Os telegrapl1istas, que te~m trabalho enor

me, que passam mais de 3.000 telegramma.s 
})Or dia, no fim de 12 o:U: 14 anuas de servi
ços, quando chegam à I" classe. teem para. se 
sustentar e ás suas familias 150 ou 200$, que 
e o ma.ximo do ordenado. 

Ora, torna-se tanto mais injusto isto quando 
os Srs. depu fu.dos sabem que a CaJruLra ~-otou .. _ 
e a Camara acaba de votar que os telegraphis
tas da linha do Estado teem o direito de apo
sentadoria e foram dobrados os seus venci• 

mento~ .; quan~lo aquella. corporaÇ""Jo, apeza.:r 
de muttos ~€'rnços prcst:ldos ao p:liz não tem 
prestado muis llo que <t corporaç-;:L~ a que o 
or;ldor se refere. 

Xestas conui~""'ies, pergunta si estes homens 
IJUe t~em J!l'tiot• rc~l~unsu.1Ji!ithuie e t~eut pres
t.:1.uo os matores set·\•rços merecem ou não ser 
eqnipaeados a ~eus coll(•::,o-as da linh(t uo E::
taclo. 
Pa~sa a tr:Lt,·ll' de outr<t clas;;e, tam bem im

poetance. dn. Estr:Hht de r;:erro Cen l'àl, e pen· 
''" qtw. <":tudanrlo-8e dos tntm>esBes tlo pessoa.l 
daqnelht escnvla, tem-se re,olrí(lo o magno 
pt·oblem:t quanw aos r:'lcto~ qnc ttlll se teem 
tla,[o. Rell!t'r.·-se nos manrrl.Jt'iHa.~. 

O ~ · ·L·I-ir;n •la. ln;tnniJrn. (~ alti ll!ir.o [JIJl' seis 
lto r•ens c :1. C;unat•:t ~;d:c: qu:-~,1 :1. nnturc?.tt dessn 
"''l'l"iço, qnnl n. r.·~pon~;tiJi!ithde 1les~e~ ho
men~ e _rpr:tl 11 llllltWl'O de l"irl:t:< que estii.•) na.s 
~lt:L'i lll: l.Q,I , 

Pol·l.:l!11n, julg<~. pt'ncc•lcnt.e ~. l'cclam:t~iio 
ri C's~a t:!:t~.•e. 
. Tam he.11 rem lllll:t l'l.!Jll'~sellt:t•::io do~ opera

I' O> • lo "\r~onalr h: li UCl'l'" e ll:1 ~ Obnt,; P n
IJlir.:as. 

Como ,-G ·~ C:•mat't\. tle toLl<l. a p:u·tn .~urgem 
as t'<~c b.m:u,. •üs. 

O :';t:. ÜlT!ClCA -0 t·erueLlio lXtra o mal e 
OUtt•o;- l! V<t!Ol'Í$<\r li, lllOCÚtl.. 

O Sr... V!Xll.\ll$ affirmC~. [LO nob1•e deputado 
que ptitle ~OitUtr com a. sua boa Yontadc p;ua 
es~c Hm. 

!.[a:; o que c neccs:;al'io desde logo, e que o 
pa.l'larnento cuide em thtr uma so!U(<\o ;teste 
pr·ülrlemn. qne ~e lhe afigura. como o mnis ím
pori:..'l.nte pam o BraziL 

O ~R- PRESIDE:\'TE- Informo a V. Ex. que 
o prQjcdo que veiu do Sen::do acha-se n~. 
commiss:i.o de constitui~ilo, l<>gislar;üo e jm
tii,'ll.. 

São en viatlos da tribuna á mesa os seguintes 
requerimentos, que s:\o r·cmettidos <i. com
mí~s:.\o de orçamento : 

Dos operarias d<t Inspê~toria Geral ue Obms 
Publicas dest..1. capit:.\1, pedindo angmento de 
vendmentos. 

Dos oper<l.rios tlo Arsenal de Guerrt:~. dest.1. 
capital. pedindo augmento de Yencimentos. 

Dos tel~~-raphistas da Estrada de Ferro Cen
tr<\l do Bra.zil, pedindo eq uiparaç;.lo dos seus 
venclmentos aos elos telegrophistas da Repar
tiçii.o Gel'<Ü dos Telegraphos. 

DJs empregados das cabinas da Estrada de 
Ferro Centr-al do Brazil,pedíndo a e1I'ectiVidade 
das suas nome11ções. 

O Sr. '.l']l.om.az Delfino-Sr. pre
sidente. si V. Ex. não tive.ose dado ao nobre 
deputado que me precedeu na tribuna. expli
cações sobre o :1ndamento do pro_jecto de lei 
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organica. parn, o Districto Federal, com m1lito organisa<;~io, pocleria parece1· que con~idero.-o· 
pt~GZer tel-as·llia iol'necido, acudindo lli'eS$U· como o motiTO uo desgosto. 
roso ao appello de S. Ex. A aflirma.ção lle S. Ex. é muito vaga,. 

Como V. E:x. sabe. S1'. Jll'ei!identc. setn que n:io precisa. bem a quest<io; entretanto, Sr. 
houvesse perda de tempo, como ti1·e ense,jo p residente. si pot: acaso a população (lO Distri:... 
de damonstm1'. apoiado em (httas e dndos cet·· cto Federa! se acha. descontente, porque nã0 
ios e incg~weis, est:\ Cmn<\ra. desen1penhou-se cuidamos dos seus intere..<:ses, não póde ser 
de seu de,·er. em·ia.ndo o projf.'cW. que iika isso a.ttribnido á reorg-anis~.ão do Districto 
remettido do Semldo o (l.nno 'PMi<ado, nas pro- Fedem!, porque esr,a não tem sido descurada. . 

. ximirJades do encerramento d;1 ses;x1o extt-aor· Só em considera~iio ao nobre cleputado foi 
dinarh~, de novo para. uqnellll. cn&\ da repre· que dei esta explica.ç.;_'to. Xiio \'Ítn a trilmna 
sentat;,fio nacionaL pttrticuhmnente para. est?. !im. pois queja me 

Alli, ile•Jois fle estudo. foi ell'' si não clis- achtw<~ insc1•ipto anteS t!e ;;a,ber que S. ~. 
cutido, pêlo menos Yotado e sustentado l1<1.S ía. (r~.:cup:~r-se t!este e outt'Os pontos. 
alterac:,!Ões qtie sofi'l'el~l. o rrue me trnz Íl tribnna e \)seg-uinte: 

Prt'sentemente acha.·se mai; u:n:~. \'Ci:. e l:m dO:; titLtlo' •le bcnemcrencia ·Li o gl)verno 
finalmente, ne:;ta a~.m<ml. pi·oví:;ot•io co:•nsbtia e Lvnsistc na. orgaoisaçãv-

0 pl:tno primitivo de orga.ni;;aç:1n conc:!hido d:t lli:I.Jristmtm·a no Districto Fedet·~ Ll . 
pela commis..><l.o ~pedal nomenLI:~ pt!ll\C:tmnt·:• O tlu::1~r.n n. JO:~O.tl<l 1·1 ele llo,·emhro de 
era democt·J.tko e l;n·g'(l. contenüo Wtht$ ''" 1800. tl'\~hallw do illusu·e !it!!l<tdor Ctunpos. 
fl•;mql.lias crue é possível concehet• no tlllll:ici- S:~llc~. cnt;"to ministro ela jnsti(-a, collocou em 
pulismo, e entl'ctanto 1bi 110 SemHlo t·ef'unditln. molde~ intcim.mentc no\·os o :::ystcmn. judi· 
tornado estreito. t\Canllado. muito conscr· dm·io d:J. monnrchin.. 
Yaclor, muito tímido. · E~t:.' re!ut'!ll(l.. recebida (I pt·incipio com es-

V' v E s · 1 · tt~\nh~t e prevenr;.1o, tem vouco a pouco 
H · • ~:x . · · :·. lll'e~ t( ente, qne. m;;sa~ con· lli'OnHlo n;, pt·utica a sua utilidade e a sua 

dições.uo prQjccr.o qne no~ Yein do Senado não 
:potlia ser tlado um p:1recel' de momento lJill'O. vant.agem. e conquist-ado :o victor·ia. 
outro, nito se podia n.ppensar um parec~r $em )!ul ht\ v in, sitio e..'l:ccut:J.da., logo sa :pedilt 
estudo C<1ctteloso, sem me;:iii:<t~~o. a meno.s que a rclbrma della, · 
uã.o se ligasse pouco caso nos interes:>e~ )Ias vence o que tem de \·encer, o que tem. 
do D:strí~to Federal. e não se quiz?.sse a.tten- merito, e na nascente Repttolica o que mais
der ás cOiltliçôcs políticas, apm'l\cbs, !lO seu se coaduna com a. sut1. intlole e tendencias. 
entender, pelo sen.:tdo 110 S<!tt plnno ele orga· O ciecreto n. 1030 perm;tnecera. e eu mesmo 
ni.saÇl1o. que ao primeiro exame vacillei em rcconhe

eel-o bom. SOl! hoje um dos seus llefensores. 
O nobre deputado de\·e concorda,r que não ~iio levo, entretanto, o meu ardor na ue-

e sem tra.h\lho, sem cuidr.do, que 'e po- fe:õa.atêa.opoutocleachal·oa.bsolntame!ltesem 
derá re>er e3ss plano. inteiramente difl'erente jac;a e sem nt>nhum ponto íi.'i.\CO ou suscepti vel 
do concebido pela commissão. rever emendas de qualquer melhoria. 
·que devem ser :\Ceei tas on rejeitad<..s })Or est.1. Poderia, tom;mdo-o entra os :tetos do go
casa.. qua.ndo a.inda sobre a commis:><i.o esp~cia.l verno pro>isorio, mostl'a.r algum senão e 
-pesa grnnde l'e~ponsa.bilidat!e nesie negocio. qualquer· imperfeição que o tempo, a applica-

E a. proposito, Sr. presidente, esta commis· c;:ão tem feito <\ppa.recer. 
são esnecial n.c11a-se desíll.lcacht de tres dos Mas, reservo-me para outr<.\ oxasiã.o nessa 
aeus r:iiemlJros, um dos quae:;: ~Ja~<;OU para o ti·abl\.lho. 
Senado, e outros dous estií.o nnpedidos de No momento actua1, um ponto uuico pro--
.comparecer a esta casa. curo corrig-ir, p<!dindo para isso a benevo-

Chamo para ístD a attenção (le Y. ·Ex. e lencia. da C<\llltU'a, para commigo. 
peço que, tomando em con~ideraç-iio a necessi- E' aq uelie que se refet-e muito estrictamente· 
dade de sar recomposta a commissií.i), s~ digne á. independenci<> do magistrado, ittdependenci3. 
providencial'. que lhe garante o prestigio,i1 força, a elevação 

Si os membi•os que se :1eham impedidos de moral que lhe cumpre tm• em terra repu
comparecer a Camara, não uevem ser substi- bli~na. e democratica. 
tuidos, como parece ser norma ou costume. o A magistratura no Districto Federal com
ex-deputado Dr. Aristides Lobo não p:iíle dei- prehende pretores, tribunal civil e cri-

. :xar de o ser, porque já. não faz pn.rte desta minai, e a c\~rte de appellação. 
assemblea. Destes juizes os que nlo são vitalícios são os-

Disse o nobre cleputa.do que a absten\,'iio do pretot•es. 
elejtorado no 'ultimo pleito eJ-<\ devida. ao des- .Escol hitlo, segundo as prcrouçõ~ e cautelas 
~osto que la:rra. na massa popul~r, originado 

1 

da lei. o magistrndo cumpre que não exista. 
o.o facto de não se tramr dos seus interesses, nellenem o temor nem·a esperança,queambos· 
e referindo-se S. Ex. a este projecto de re- lhe intíbi.am o animo. 
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A vitaliciedade é o meio de Yencer uma. e 1 m:miiestu.mente incompatível em fi<ce de dis-
·o~tra ~ausa de ft:aqt!eza e ~rrup.~o _da ~on- 1 posi(;úes expl'es;;a~ da Jei eleitom.L . 
sctencta ~de amqmlamenw do dn·e1t0: e o 1 O Sr. Vicente de Souz•t e um l'unccionario 
me10 de hbertar o ~agistrado de todas as pêas I administratb·o. Todas quantas interpt·eta
que o poss.'l.m mo.metat•. I çües ~e inventá>Bem p:u·~t ~. lei eleitoral não o 

Attendendo a estas razões, proponho à ca- arredariam da olisc_us;;ii-o em q~w incprr:em. E' 
ma.radosDepumdos o seguinte 1n•ojccto ue lei, asmn. porque a let o quet· a~~HH. ~ all~ talvez 
que vae sanar uma dM ftllhas do projecto se constga !a;;el-o pa,;sa.r como :tlhew u.quella 
n. 1030 (li!). . class~ de f~lllcci?narios:. j~~ se chef;OU a ~iz.el' 

O Congresso ~aciona.! decr·eta: 
Art. l. • Silo vitalicios os pt·etores creados 

pelo decr~to n. 1030, de 14 ele novembro de 
1800, que ot·ga.ni~ou tt mau:istt·utum no Dis-
tricto Federn.l. -

Art. 2." Revogam·se as disposir:üe;; em con· 

[Ue tanccwmP"tr• nao e ~- Ex .. e o admnus· 
trttdor da lmpren&t l\acioaaL 

,\. di~tÍJl(;CrlÜ e t•klicul:t. e a,[iú, i'Lir:t hem 
pouco lwnestu.mente politic~. u c;tnrli,Jaturu do 
St'. Dr. Vieente de Souzn,. pelos Ses. deput~
dos C[ nc a l'Ccommend:tram :w eleitot'<1ÜO r\;\ 

Cnpiwl Ft•olet•aL 
Sabe pl•rieit~tll1ClltC qne não e e$te O mo· 

S:tla das sessGes, 3 de atrosto uc 1~9!.- mentll p:wa. di~cutit· o :1ssumpto ole ([JI(' 
Thonw.:;; ]Jci(iM. ·· tmta .. \'ae m~tnd<Jl' à mesa, (I Sfm l't•rJuel'im~n

tra.rio. 

Fica sobl'e n mesa o sc::ruinte 

l'RO.lECl"O JJE LEr 

O Congt·esso ~acionai decreta : 
Art.. 1". ~ rto viealícios os pretores cre:ulos 

:pelo decreto n. 1030 ,de 14 (le novembro de 
1890, que orgu.nisou a. ma.gistratut>::t no Dis
"tricto Federal. 

Al't. 2". Revog-am-se <lS tlisposiçü~ em con· 
tmrio. 

Sala das sess5es, 3 tle agosto de 1 S92. 
-Thonu;= De!{irw. 

to. O cusc1. por•t'•m. pr•rlia a,o. con~i~.lt'~m(,;líes fJli'J 
adcliiZlLt. E,:pcl~t ([llt• a Canmr:t $J Jli'OiltlllCi:t· 
l'á ~obl'c o caso c•>~ll tmlo li ~eu maiot· patrio
tismo, com wda :t sua maiot' cO\'l'L>eço"to de pro· 
C('(limento. 

Fict\ sob1·e :t me:<:t o seguinte 

Requeremos qu~. pClr ilttcemetlio do )linis· 
terio do Interiot·. se solicitem do Yice-Presi· 
dente da Republica inlhrm:lç>iies sobre o r<tcio 
dennnchtdo pd;t impt·en:Sa tleata capital, de 
nüo t~t·em ~idtl suil'L'C\~a.dos em :.tlgumas i're· 
guezia.s os c<tndid<\tos no ultimo pleito. paro. 
preenchimento de um•t ''1ga. nMta. cu.ma1>::t, 

_O Sr. Luiz J)'lurat vae ter n 1wnr11. por nKo se t~rem reuni(lo os cidt1dics que de
ele aprzsentaL· nm requel'imento ~\. considera~'ão vi;J.m compo)r a~ rne.•as eleitor-acs. 
tla. Camar•J.. ! Sala dtts sessõe.>. 3 de agosto de 1800. 

Antes, porem, pergunta,rà aos procere~ Lt(!~ Jlill'fi! .- Vil'(fi!io Pc::sor~ .. - knod,,. 
desta, Repnblic;.t se a occasião e IJ:W;t rir ou Cw·c:ia .-Fe•·;w;1(lo Simú.<.-Foascw l!e;·;1ws. 
chorar. Se ainclà estamos na tru,gedi\1.. ou Sé• j:·, -Flcur:; Cw·ado .. 
·chegamos ao eutremez da comedia. s~ resvah· 
mos pelo de~Ure suaYe da;; compen&wGes ou Vem ~t mesa a seguinte 
se temos de subir ::t arich1. monbnha ela dol' e 
llo soffrimento. 1Jecta.rac{~o 

Quer que a Camar;1. lhe dign se. este mo
·mento e para Ulmc ).lo1rase enygmntica e dubi:J. 
de Ha.mleto ou se estamos assistindo '" umct Daclarmnos subsct'e\·et· o projecto para a 
canalhada de Scapin. Ct'<!<tçilo üo Tltea.tro Xacional. 

Um dos l'•1ctos que mctis lhe d~o o dirziro de IIc,-,;·irpw t!c Cw·ur.lho.-.Josc' Jfo;;·icli1o.-
fallar assim, e a eleiç,Ko de domingo. Pergun- G!:cet"io.-Rnd,·iqo de A.!·at!j<í.-• .J.. Jivnte;w
ta que slgnifimção tem essa <\b&tenção elo dei- (JNJ.-.Tosd Be~il~JfJ•·w. (com restricções).-.'ll
torado ; nell'' s~ not.t uma eSjJecie de para- vc.< de Castro.-B. cl~ S. Jfm·c,.;s.-.lüm,oli~w 
Iysia. do nosso poYO, uma desconfianç--a geral, J[o,.wa.-U,·!Jano de Go·~ ~eia.-Jiatt" Bacel
uma inercia que não se explica sinii.o por [.(~J·.-eas;;;li?·o .Twlio1·.- Thm,,a:;; Pto,·es.
mn gronde tmhal!10 sn1Jterraneo. mna calm~. C11.1'lo.~ Ca;nz!os.-t!:·bano Jim·cMr.les .-El"ico 
de procedimento que deve ser o;; prodromos r:oelho.-.la~(!"'"' Pe,.,,-:z,;:buco .-Pedl'O Cher
deuma revolu~;<"ío. ·iiW>lt.-Jirr.n~el Fdi!Mcio.-Leonel Filho.-

"'Ins assim devüt ~er, dado o que ultima- GMcah~s Ra.,;zo~.-J!o;·acio C<Jsta.-No'V!t,C'i 
mente sig11ific<tm as eleições e principalmentll Jlelin.-Al(rcdo EW<.- Pauli:to Ca;·los.
qnando o candidato illdicallO pelo goYerno e Uchua Rorb·i:;!tes .. -Jo<io Vi~ira.-Pa•/la Gui-
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maraes.-Santos Pereit·a.-Jt!lío de Ne,,q·uit(t. 
-[,o do Pj·(J.(l'J-Fre:!e•·ico BoJ·ges- Vi•·gilio 
Pessoc~---Schi.·,Jidt.-HotlWl'O Bapâsta. 

V:1e a imprimir o seguinte 

sem prejuiso dos prolongamentos e ao m~_smo 
t~mpo a. construcçdo ue uma. terceit'"& lmha · 
paru o serviç:o dos suburbíos. cujo valor é 
avultadissimo por· cauSll. da bitola emprega:
da, parece à commiss.io q_ue o unico processo· 

I a. <WílPW e o se<>·unclo. isto e, commetter o 
Pl{O.JBC1'0 i\'. llG - 1892 

1 

serviço dos subur!bios tt particulares. 
As~im fte<u·ci. a Centl"al desembaraçada 

A.ulol·üa. o go~Gmo, lemlo- d~ desaa;>C:;:m· v deste olJstn,culo e ao me~mo tempo de posse 
sal'~7ôço aos subtwlJios na Eslmda de Ferz·o de rrrande copia de mu.ter>al para o serviç-.o do 
Cent,.al do Bncoil, <; co>1t?'<ccta?' com Jtt.•ti11o in~riol', par·u, o qual suas linl1as ficarão 
& Bondeiw ou comp·mhia que Oi'[Jcmisa;·eM completamente livres e poder~ realisar não 
a cons!ntcç,lo (b wwr es!rwia ti e (erro ae•·ea pequena economia no grande pes&oa.l exigido 
do Larga de S. Fnmci.,·co a Sa11opemua, pelo ramo üesamwx:l.do. 
scgwtdo as çoadõções que eslahelccc Por Slta vez a entpl'eza que explorar exclu-

sivMnent~ o serviço suburbano no transporte · 
A' commissiio de ob1·as publicas o colonís.."l- ue passa.g-ei1·os ou uc encommendas, poder<i. 

ção foitJresente o requerimentu ~m que .Justin com muito mais íl\cilidai.le facult<ir maior nu· 
& Bandeira pedem a concessão pm·u uma 1 mer-o tle v:1ntagens ao publico. 
v:ia-ier·re:t electric:1 ou a v;tpor paL"rt o scrvi<,'o Divez·sus proposttts tecm sido feitas e<~ coro-
de subm·lüos nesta. capit1.L missfto. lamentando não ha\"er ainda uma lei 

lncontestn:relmeute a Estr:1Lla de Ferro Cen- re:;ulnüor·<l· da. concurrencia pub!ica para 
tro..l nas condiçõ~s actunes não lllide ~<~-tislltzet' qu;Lc~quer G-ontt·actos dP.sta m1.tm:eZ\t, passa a 
-ront.tjo&un(!nte ús necessichues üe seu trn.l\!- <tm~lY~<ll' aquclla que lhe pa.reteu llHlrccct 
go, que . tem cr~scido pt·otlig·ios~tmente nos prefi:lt·eneia em Yista das vantagens que offe
ultimos tempos, e a ohscrvação clcmonstra rece etn troca dos li1,·<Jt-es pedidO$. 
que uma das c::lllsas de perturb<tção da. ·regu- J Os petidonar·h,s .1ustin & Bandeira por si 
laridade elo sen·iço (lO interior, sett pr·;ncipal ou pci:L COl111Xtnld:t que ot·g-;wis;:.rern obr-íg-am
objecti-vo. é sem duvida. o trecho do:; suuúr· ; se <t constr11ir um<' e$t\';td:t d" f~no de um 
bios, que-motiva frequentes demoras de llo· 'I' metro ue LiLOla, dcmd« de 5 mctL'05 acima. 
rario, com eUOJ"me prejuízo :p:.wa o publico. 1 do si· lo, l)ill'tindo úo largo de S. Francisco 

A' :primeira vista. atina-se com os dom 1.mí- r sobr·c YiuullctOS de aço ttt~ iL e.sw.<_,ão da Ccn
cos meios de obviar semelhante~ ineonre-

1 
trai, seguindo por sobre o tunnel tht mesma, 

mentes : morl'OS do Nheco, do Pinto e de S. Diogo, 
L" Separar os sel'VÍ\'ÜS do interior' e dos bi!'urc.;'tntlo·;·e em linh:.t dupla n~ estafo.iO de 

subUI'bios por conta da central ; S. Dioao e segnindo com o decliYe mn.ximo de 
2." Sep:lr3l' os mesmosser-viços, confiando o 2 "I• pelas m~u·g-en.s; do leito da Central ate 

dos suburbios a um particular. alcançar o mesmo nível e terminando em 
Em qualquer dos casos esta sep:mlÇ{to ~ó se Sapopeml:a. Petlem sempre que for lJOSsivel 

tornart't efiitaz opel~v.ndo-se tambem t1 s?pM'a- a utilisução do~ acosta-mentos da Central, dei~ 
ç.ão dos tl'il!.to> e dos armazens 1x1m as m. er·J' xando a entt·cvi<J. precisa ; dil•eito de desapro
cador-ias. priação por utilidadt: publica para. as ne~si-

A Ceniral merece incontt·süwelmcnte tetla 'tlades ·da .::onstrttc<;üo; isen~:ão de direitos 
sorte de auxilias compaliveis com :1 siiUttçiio lpam os materh1es importados; privilegio de 
actnal do;; cofres publioos , por i~so que e uma ' zomt de 5 kilomen·os pa1'a cadQ. lado do eixo; 
das princi}Jaes fontes de rendt\ da 'Cnifto ao I no avt. VIII dizem dar pt•efet'encia á tmcção 
mesmo temllD que li1,'l\ intim<uuente sua sorte el~tr-ica e no caso de empregar maclünas a 
á p:_ospel'idad~ d~ dous Íllll?ort<J.ntes e;;tados.

1 

~'apor,_ ~s~s sel'ãO J~uni:J.asde appttrel!.tos que 
Sao avulfudtSs1mos os dtsp~enutos tie que unpos:nbtlitem a pro)ecçao de fa~rulllas. 

carece de proropto pal"J. fazeJ: face ús urgen- I Estes si"to os fa vot·es, agora as ·vantagens: 
tes necessidad.;s publie<ts (1. que não lhe e 1 Deposit<tm uma t·au~:ão de ;;o conto~ ao firmae 
actualmente :possivel attender salisfactoria- ; o contracto, que 8er<\, de 35 annos dedu· 
mente, com gmvfs prejuízos para ambas as i raç:ão; apresentam os trabalhos definitivos 
partes -o publico e o Estado. : um a.nno depois da assignatnrado contrncto, 

Attendendo a urgencia de ol.Jviai· <t cl'ise de I c·)meçando as obx·as no prazo de G mezes depois 
transporte que tanto no3 pt·ejudic.o-t e a impos-j e terminando-as dentro de 3 a.unos no maxi
sibilidade de nossas forças orçarnenta.das para , mo ; d<t renda bruta. deduzem as despezas do 
autorisar todas as despe:zas de que carece a j custeio e mais umaquotuque rerresente í "/o 
Centrai para augmentar e sepn,rar seu mate- ; do capital empreg-ado e do excedente da renda, 
rial rodante, alargar seus armazens e con-; isto e da renda liquida dão 50 °/o para os cofres 
s~ruir outras obras custosas de maior mp;en- i publicos, sendo que esta. quota doEstadonun
eta como seja a. da estação marítima. etc., tudo ! ca será. inferior a 50 contos armuaes; embora 
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escolhendo o la.rgo de S. FranciSC(I para tro de um •~nno e os trabalhos fic::Lrão conclui
ponto de partida, cobrarão no Jn:J.ximo o pre- dos em ires. 
ço s~-tual das passagens da Central, iaz,·ndo o u) Os concessionar·it•s depositari'io no Thesou· 
percurso em muito ·menor rempo e ficando a ro um;• cau~:ão de cem c'Ontos p;•ra g;tl'n.ntia 
tarifa das cargas sujeit;t á a;ppr·o\"U(:ilo do go- tio contracto. 
verno; descrimina,ndo a excellenci;l. dos mo.te- c) O Estado tert~ tlircito a 50 "/. da renda 
riaes a empt•eg<~rem, subordiMm-se i~ mais liquido. d::t estrrirla. não poclenclo eskt quót.'\ 
absoiuw; fi~caii:.a..;~.o qner nr. escolha delles, Súi' iufer·io;· •~ cem c.•ntüi: anwmes. 
quer nas pL'Ovas, e finclo o pr·a;:o cJe 8.5 annos Art. 2." Os conce,siomu-ios tet·:ío i~enção ue 
tudo re,'erte sem rett•ibuição a.lguma. p;mt a tlirl':itos p~ra os materiae.;; e ma<;laiuismos 
Uni1i.o, e nes"<t ep"Jco., si ti ver da ser <:'ontül.<la ú ueces..:;.u•io;;: <I cons~;ruet;~1o, q uantlo não hou
direcç-.:i.o particular, p~lem prt~feren<:i;~ em verem similares de produc-<;:ão mcion;J.[. 
igu;Lidade de con·liçú<;:>, assim como para. o rr) Terão (lil'eito de desapropda<;Jo l lOl' 
prolon)!-amento no caso de cré'Scimento d;t :r.onn. utilítla.de public;t, segundo ::~:> leis r~m v i-
r eputada de suhurbios. gor. 

Este requerimento veiu ;\COmp:1.nhatlo das _v) ~~~·ão pt:iY ile~io U.e ~om~ d~ tr;s ltilon:e
respectivas plant~ c ultimamente d<dnfor·ma- ~~ ?S lJ; r ,L ca~.t la...~o .~o-et~? da. lrn~l~, sem ~r?
çõe;; d:t direr:tor ia. da. Estrtl.(la de Fel'l'o Ccn- )JHJ_z~ de_ q~ta~l~~r ~t.~,\~a~ .·~o. E!tado c lC•
tra.l. Est.1. <li r-ectoriô\ opina q11e l'Cmelhantc pclt<trlp~. o:> l~rr.er~o.,.dc.t~!;:cno~~ .. , , ·. 
serviço .p"l!.le ser feito vant.·tjo._;.:a.mcnt ~ p··h I <lJ. 1 er mtu.td.~ ,, cvn~ . . ao tetu.o Pl.efcl~llCJa 
Centr·::~[ "''"rlc IJHC .<•ja r:cec-•to,;1., 11,na 1 ,~;·rri,·~ em l;..!llaldade tle comlu;ues, p:.tr:l. a. du·cCÇ:tO dtt 
Li>ll'" ou ,, 1e~''w '"'w , •W• tw 110 caw. pOl'l'lll. ~~tr•vl;t c::u pm·R prolonga!-:.~. 
de lhe -~remn:· ":\ ]c,s 05'1 rect~t·so· nrc•·,.;• .·0~ r.: L :'lh'd_:;~ntc i\C:cot·~t~ _üc at·r .mdtu!l(jnto po-

:>~ ·~ t ' :; ._.all .. lc o tlt lt'tl ·'h I f ·10 I t ' '' ' " V · c· ' ttlltl' a este fin_l e acqnisição, de mai~r qm1.nl:i .fa:tb l .·~~.L, L :;~ • li> d ttc 5 "'"' ~""' ~''' "~ J -

de m"tct•m l rodtttllC. ac:ta que pode ~()[' :t~CCl t:~ ''
111

'
1 

• •. , I' . r . - . 
a pt·opo<t;~ Yi~to qae os peticion;trios ool'i.::::;un- . _A_~·c. ·>·" "cmg;un-sc as c 1 Spos1ç;ue~ em con-
se t<tmbcm ;1 re~peitar todas as JH~CC~$ída.des tr.uw. 
da Cenr.ral, sttl oruinando-sc alJsolnüuncnte ;_1 Sal:.t tlas commissi'ies. Z ,Je :.\gosto de 189:?., 
ellas e intlic;l.t\.~ segll inte~ modific:.tçGes a fazer: 4"(h RopnbHca..-~t.,t.,,,;,, 0/y.,tt.••, pr·esill(mte. 
Redtlét,:ão (lo pr·;tZo a. 20 ::~nnog. eleva~fto da -.lo~.: /:Jcvi1a?W.c relat~n· ·-:- Ur?<mo Nw·con
quotl. pertencente :.to E~tudo ao mínimo de <l-.:.~ .-1-oo dn Prr;.'lo.~r"c(rc1•1· Po'i~.<.-.l (llj!lsto 
cem contos e o t~ugmento da caução propost;t. ! y;,,;,aç.~ . -.loarri;;? PemnmiJ>•co . - Do;Jti»[JDS 

T , 'd . 1 . . l ·llr;.l[orar:,< . . cnuo st o ou I'K os os mter·essr.c os pela . . . 
commi:>•iio. :>empre mantida. uo proposito de Vne a Hnpt'Hlltr o seguinte 
1.ela1' eiicrupulosa.mente os intete..o::ses do The- \ 
souro e prover o k nAicio pul.olic'O, 1·ecommen- · . P.\RECER x. 49- 1892. 
dando as mettidas neeessM"ia.s às boas condi-~ 
~~s de hygíeue e g<lf•J.ntia dos C!l~a.na.mcntos Opin11 no sc;1tl<l'1 de cn!rm· de nooo crn 
diversos da zona. <L pet·rorrcr· c, rem C'S<Juecer I di.<w<.~t.To o ptojc,;!o n . 22:; de 189l tJor nrio 
o :u:cor·do de arrendamento .que d e\'C ha.Yet'l ser cOJ;lr·w -ío ;is e<!t ,·i/miçüe: dJ> Cony,·e.<>o 
entre os concessioua.rios e o governo par;1. se N((cioaat 
utilisarem ta.mbem dos -edificios ou pa.l'te · 
delle;; nas ~t;.u;.ões su J.,urbaJl:.I.S. p~n LO omi$.."0 , A· commi&;ão de constituição, legislação e 
no requer11nen~, apre:ent<~ a. con.stdeL';;çiio da/justiç<l- toi pre .~nt~ o- requedmemo do Sr. 
cama.m o se:;um~c pl'OJeCto de let Thomaz Delfino, pedrndo que o jll'O.]etto n. 225 

O Congre5so Nacional resolve: l ele !SOl Josse â ella. remettiuo :.tfim de i tltel'-

il.rt. !. ' Fi.~• o ~~':!~1· ~~~c~ !i•·o.at:tot·.is:tt~O~ DOÓ ~~j;~~;, cujo ol\jectivo ~ ;~ appt•o,•aç[o 
tendo de de~:mnex,.r o S-l \ JÇO <Ío~ :>Ub.1rbro, , por·pt~l'te do Poder Le::;is!ati v0 i lo contracto 
na Estl'~dtt _tlc Fer•:o Central, _ ~• contt'(l.d:.w i celebrado em 1877 entre 0 ministro do impe· 
co~ os ctúadaos. Justm & Bandetrt: ou comp::t· ! rio do extincto regimen e o Dr.Paulino Fra.n
nhi~ ~ue ?rga,t~l&<r~t~ a c?nstrut.':':~o ,de!. n r~<t! ldin do_ Amu.ral. mt Itu·tc dependente de ap
estrad,\ de feno o.ete,t, d~ um metlu tlc.. bJtol,t, 1 prov;wao do mesmo .poder, achava-se na 
nos t ·.•rmos ue seu :-. queruneJ_lLo, lXW<mdo do ·

1
ordem do;; tral,;,1U1o:; e pe.ndent~ de delibera

Largo ue s. Fra!~CISCO e termJO~tndo e~l s:~P?: ' ção da Camal'a. 
pemba. <: ~colhem o systema de tt·acc;ao llltl.)~ ! A commi:S>iio entende que o Congresso~~· 
convenlett.e. l sem exhorbitar da cspllei"J. das suM ~ttnbm-

<t) A concessão ser<i sem g.).rantia llc j Ul'O$ : <i>es, tomar conhecimento do [llludtdo pro
e vi"OI'a.rá durante 35 annos, pt'l\ZO em qt1e 'jecto para, a.j uisando do melhoramento que 
rev~ter-.i. gr-,Jtuitamente pam a. União, cle\'en· j visa o contr:J.':to e do modo por que nelle se 
do os estudo:> defini Li ''<JS ret· apt-eseut;vJos den- pretenrle r eahsa.r tal melhol':l.lllento, app~ova.r 
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ou rejeitar o mesmo projecto, como lhe pare
cer muis con veaiente, porquanto nenhuma 
disposi,:;"io constitucional impede que o Potler 
Legis!ath'o tenlla tal procedimento, nem im
port:trà,elle ofi'ensa áauoonomi<J. municipal do 
Districto Federal, cuja lei organica, aliás, ni\c:> 
e.~tà aind<~ definitivamente adoptada. 

Assim sendo, entende :finalment9 a commís
são que o yrojecto deve e11trar ele no;-o n:1. 
ordem dos trabalhos êta Camara. 

Sala das comrnis5iies, 28 de j ulhc üe 1 89"2. 
- Glicctio. -pr~sidente.- 1Jut1·a .Nicacio. l'e
l~tol'. - C. P.Uctta.- Fdis!Jcllo P.·~ir e . (\'"en
Ctdo.-O"rag«s Lobato (venc!<lo). 

dade essa reconhecida pelo governo do regi
men t t·ansn.cto, que celebrou com o :Peticio· 
mtrio o relerido contracto, como pela Camar-.1. 
<los Deputados em vrojecto de lei sob o 11: 107 
de l \le mu.io de 1S7i. metleante lummosc 
pa.recer tia commisslío ele fazenda. em 20 de · 
t~vel'eiro do mesmo anno. e a.pós !ong\"1 .. dis· 
ctmii.o. o <J.t1e cmsta dos anno.e:> uaquelle 
temyo; 

Considerando qtte, submettidos os papeis 
,i con~ideraçào do Senado com o projecoo <le 
lei n . 107 ele I ue maio subseq_uente, foram 
~tes l~wora.velmente informados pela com
mL~:;ão de emprezas pre\ileghdas e obl'aS 
puolica~. a qaal lleclarou em parecer de li 
•.le m;üo estar conver.cida de que a tttilidade . 

PROJECTO X. 22.5 - 1891, A QliE SE REFIWE O t>•M il"H de $t:.aelhunte e;np,•a;.L i manifesta C 
PARECER SUl'~\ b!CIJ;i(t.:.•taccl, visto ']!<t: t.:m, por fin~ T•rÜlCiiM<t 

. mclhorm· ct saltr.lw:"cl.m.le pttiJlica di.& capitn! ; 
.·1pp,·o ~<;. aa pm·te 'i"e compete <w Pode;· Lc- Com.idet':l.ndo que o conselho de lnten· 

!Ji~!,_rti·oo, v conlracto celeln-wlo c~< l S d e f"cn;- 1lencin. )funi<:ipal. ouviuo sobre o a5Sumpto, 
?"Cii":J ;lc 1877 .cnt.·e o !JI.irti$t•·o Jt~ i .. rpel'io I tlecl:u·on t•ec:entemente, em ofi!.cio ue. l l de 
do ~xt::u;lo i\1~,,/ICJ;'I o o D1·. P m1/mo F,·,.ra- ~etembro de JSDO, que t\ avemch pro.Jectaíla 
ldin rlo :liHarai ( Ban1o de Caniaclci), p~,;·,, o est;",. de nccordo com o plano de melhoramento 
t~/aJ ·:fcwm;to c 1'rol0ll(l(!mcn lo da -.·ua GoH- ~ret~al da cidade; 
~al-ec.~ Dins, dc.<dc a nt't dtt P 1•cti>1h!t "td M " Considerml,lo que o Miuisterio dn. Fa
~(li"!JO ela J.úícr elo Bispo em (reate ao ,,w;· zen<la. Ol!Vido por sua Tez, íoi de parecer 

· Foi presente u commissito de f<J.zenaa. e in
·uustriu. o officio de 2 do corrente mez. com 
que o ~Iintst~l'ic do Interior tmu.smittiu á 
Cam(l.ra dos Deputados o r equerimento elo 
Barão de Canindé, e mais plpeis relati,·cs <i 
n.bartnm e prolong(tmento da rua. Gonçalve~ 
Dias, de.<de a. tt<~ Prainha., com frente ao n.n
iigo Aljuba, ate no largo da. Ajuda em. n·znte 
a.o JU;JJ.' o • 

:\'esse I'equerimento pede o Barão· de Ca.· 
nindê que se.ja. ttpprovauo !>elo Congr•'SSO 
Nacionr~l. na parte em que depende de sanc
ç;1o do Poder Legislativo, o contracto que em 
3 de fevel"eir o de 18í7 celebrou pa.ra o fim 
i~dic:ulo, com o governo do e::ctincto re
glmen. 

A commis&io, havendo ex .. minado o as
sumpto, á vista do que consta. elos papeis. e 

Considerando que o melhommento pt•oje
ctadc e tle intlisctltiYel e r econhecid<\ utili
da<le publica, ate me>mo necessidade. per is~o 
que a avenida. aherta e-xactamente na di
recçãc dos ventos reinantes na barra ihcl
Jit.'uá em extremo a. ventilação daquella z,na. 
da cidade e constituirá elemento efficaz pam 
o sen saneamento, substituindo-se hniJit;<çces 
velhas e insalubres alli e!:istentes,por edifica
ções novas recommendo:veis pela su:J. belleza 
e condiço.ões hygienicas, dotando a Capital Fe
deral com uma. larga e artistica ~wterü\ ele 
communica.ç-J:o. qual a do prolongamento c 
alargamento da rua Gonçalves Dias desde <' 
rua da Prainha. em frente ao antigo Aljube. 
ate ao largo da Ajuda em !t-ente ao mar utili-

que cle\"i:t ser mantido o contracto em Stlll. 
integ"I"<~·, segundo const(l ~lo aviso lle ~O de 
janeiro ultimo : 

Entende a commissão de fazenda e indus
trias, louvando-se em M informações, pare
ceres e L'<:~oluções pt•oteridas anteriormente 
so1Jre o ccmtracto, que este enc:et'n\ incontes- · 
tM·eis 111.ntagens para o saneamento e em
bellezamento desta cidade, e que sem a 
ccadjuva<:io do governo ou da municip.<li<lade 
niio "se poder-.i. levar a e1l'eíto esses melhora· 
mentes, tão reclamados pela hygiene e pela. 
civilisa~;io . 

E ~im pensando, o.trerece à consideração 
do Congresso o seguinte pl"ojecto cte lei : 

Art. l. • O Congresso Xaciomll a.pprova. na. 
lXl.tte q\le compete ao Poder Le~islati.vo. o 
contructo celebrado em 3 (le fever:mo de 1877. 
entr e o ministro elo imper1.o do extiucto l 'e
gimen e o Dl' . P::wlino Franklin do Amaral 
(Ba-t·ao de Caninde) para o alargamento c pro
longamento dt1. ruu. Gon~alves Dias, desde a 
ru~ dt\. Pr,tinha ate uo largo da )1ãe tlo Bispo 
em frente o.o m<w. 

.-i..rt. Z.O Revogam-se as disposiçJes em con· 
trario. 

S:ll:l. (la commissões, 9 ele outubro de 1891. 
- .·L<toiJ)fio Pia.-,ll~.~.rsa . -Antonio Oly;ltho.
JIM·co!ino Jioura .-B~;;e"rril. 

O SR. PRESIDE:'>TE designa pu-a amanhrr. a 
seguinte OL'dem do dia : 

l ·• p.wte (ate às 2 hora;;)- Votaç.ão do pm
jecto n. 3SA, d~-te anno, auorisando o gover-
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no 11- despender a quantia de 250: 000$ com a 
acquisição de um predio onde funccione o 
Tribunal doJury destt Gapital {2" dis~ussão); 

Continua~~o da 2• discuSS<"io do projecto n. 
66 A. de 181l2 (do Senado), reg;tllanuo as pt'O· 
videncias a atloptar ao set· declarado o estado 
de sitio; 

3> <tiscus..<.i.o do :proj ecto 11. iZ A, <le 1 892. 
ftxa.nclo a força mrval para o anno de !893; 

Continu<:t~;;io d<t 3" discussiio do pl'o.jecto 
n. 100. deste anno (pro.jecto n. 46 A do anno 
passado) rebtivo iLS prorno<,;ões ele 7 de j;tn~i
ro de 1890; 

2• discussão do pro.:ecto n. 77. a.utorisa.ndo 
o governo a converter O$ j uros <le 4 •f• ,ouro, 
das apolices da. divida publica interna. 110s de 
5 •; .. papel, e a iar.er as oper-nçlíes de credito 
precisas pam embolsar os possuidore:; de apo
lices que não acceitarem <~. con ,·ers;lo; con;:o· 
lidar a. divida lluctua.nte e supprir q uo.Jquer 
deficienci::t de renclu. do exercicio cot•rente. 

2" parte (<\s 2 horns ou :mtesj- Continua
ção ela 3• discussão do projecto n. 87 A. deste 
anno, fixando o. despt~zo. do :Ministerio uns Re
laç:Ões Exteriores; 

3• díscmsão do prQiecto u. 8G B, Jhando a 
<lespeza uo :\Iinistel'io da J11stit;a e l\egocios 
Interiores, para o exercício ele !803; 

3" discussão do prQjecto 11. 7 B. (le 1892, 
creando Utn<\ alfandega em S. PMüa e outru. 
em Juiz de Fóra; 

3> discussão do projecto n. 28, ele 1892, re
formando o plano geral tlo orçamento tln. Re
pu blica e detêrmina.ndo o ·moo.o de org-a.nisru.• 
as leis da receita e Llesprza, publicas; 

2• discussão do llt'Ojecto n. 00 A (da Senaclo), 
a.utorisa.ndo o governo a. conix'act:lr. com 
quem mais vania4;,rem offerecer, o servi~:o ele 
reboque por meio de vapores n~ barr<\S do 
rio Ita.pernirim e Benevente no estado elo ~ 
pirita Santo; 

3• dis<:~l~s"io do projecto n. 53 deste illlllO, 
concedendo isenc~'io de direitcs de importa~:ão, 
excepto o de « Expediente » , para. os mai.e
riaes destinados à, illuminw.:ão de Piracic<tb..'\, 
em S. Paulo, contractaúa por Luiz Vicente úe 
Souza Queiroz; 

2• discussão do projecto Jl. 70, deste anuo. 
isentando dos direitos de import.lção e expe
·diente todo o material e m11clün ismos de~ti
nudos à construc(~o da fabrica de teddos dn, 
Compo.nllia 1Ianucfactol'a Fluminenst!. si
tuada em Nictheroy. no e~tado do Rio de .Ja~ 
neiJ'O, e mando. restituir os direitos porvetl
t um coh1•ados; 

3' discussão do projecto n. 41, autorisan~o 
o gov~rno a conceder ú Companhht Fabril ln
.tJustrial e Constl'uctor,\ os mesmos f<~vores 
concedidos ·á Companhia Industri<ll de Cal e 
:Marmores de Gar•mcln.lly, hoje Companhitt 
Progresso Industl'htl de Car'andahy; 

I• discus&lo do parecer n. O A, rejeit..1.lldo 
l::un:t:ll JV. 

o projccto n. 0, deste anno. que permit.te aos 
estados tla. tniiio a line introducç:"io de im
migmntes que mais t'Onvenhn.m iw suas neces
sidades, com tlous votos em sepn.rmlo no sen
tido da adopç,üo uo mc~mo projecto ; 

2" cli~cus~ão.r.lo prr~iecto n. :ii A, deste anno. 
prohil;indo a conccssrio tle llonl'ilS milit;we:;t 
<le oflicial de tel'l.';t ou lll<ll' a. qualquel' citla.dã.o 
brttzlleiro e tl;'~ Outl·as pro\·\dendas ; 

Discussão unic:~ do JlrQjecto, vindo do Se
nado. n. 65, deste unno (or~<J.ni&tLlo pelas 
mesas tlo Senado e da Camat'l'l.t.los Depu tttclos), 
J'egtJlando os trabalhos d:JS dn:ts Camara;; do 
Congresso Nacional, quando rutll:ciomu·em em 
oommum: 

Discn.<&io unic:.l elo projecto 11. iS. relativo 
as emendas do Sen<Mio á. P!'uJK>siç-.lo da Camm':l. 
llos D<-pui:.tilo~ n. lOS de 16'91. estal.>ell•c~nclo 
v~ c~tsos de comp<'tenchl cxclusi \':\ do~ podct•es 
federaes nu estadoa~ ]l:\l'õ.l. resoh·ercm ;;obre 
,-í~s J. , communíc:.tc;:io flu\·iacsou r.et·t·cstt·es 
c :touelles em que llt>Ye lw.vcr acconlo cnkc 
t\ Citiiío e os e~ttt•lo:> ou cle~tes cntt·e si ; 

2• di;;cn~;;ão do pr· ~iedo n. 45 A. de i S92 
(do S(~rmdo), :lUtOt'Í:SaJJ((O O g'OYerno a pro
rrtg<ll' por cinco <tnnos o contracto com ;\As
socia.<;ito Se1•g-i pmse }Xl.t'<\ o scr-vi<,:o de t•clJoq ue 
a .-apor· nas lJarra~ <lo Cotingniba, S. Chl'is
toYào e Esta.neht ; 

3À lli:;cu~~ií.l• úo r•ro.iecto n. U A, que di 
direito Je poder passar procura~:ão llOr in
sil•tanento particular llo proprio punho a 
tolln~ as pes;;oas h<\uilitatltt» pam Oil ::<<:tos da 
villa c i ''il : 

3·' disctis.~o do proje~to n. 4 A, (do Se· 
nado). r.le 18f.T2. •lando direito aos seeretl-1'ios 
d;\ ç.",l.'f.e de "lppellaç~io e elo Trihunal Oi vil e 
Criminal da Capim[ Federal a. perceher custas, 
quando tral:cllmrem como escrivii.es ; 

1• tli:5ClL"'--<iio do p1·ojecto n. !7 deste :l.nno 
isent<mdo de direitA:JS de import.t~iio os ma
tel'iae:; e maclliuismos que a. Companhia Na
cional de Forjas e Estaleiro;; destimtr à instal
laç:ii.o dos seus est.1.be1ecimentos ; . 

1• di~cus:;üo do projecto 11. 79 cant-edenclo 
isenc:ão de direit.o:;; tlc impot•tação e mais im
po~t<ls ptl.!1\ a introducç-ão lle 150 ca.;:<tS de 
madeira tht Companhia s. Lazaro pa.m habi· 
t:t~ão de opel'arios ; . 

2·• cUscns;:ão do projécto n. Si A. de 1892, 
<tllntdla1 •do as couce>sües de estr·J.das de 1't:rro 
feít:1s pelo go~·erno, depois J<t promulg-aç:ã.o 
llt> Con~tituiç:üo ; 

2• dist:n>são do projecto n. Z.18 de 189,1, au
tm·iS;J.ndo o g-ovet•no ·~ JM.n<htL' constrnit•· poç'Os 
::wtezia.nos no5 municípios de Campo ?viaior ~ 
outros (estado lto PiauiJY) ; 

2' discuss;;'lo do projedo n. fJ3 dest~ . anuo 
recu&tnclo os creditO$ pedidos ele 540: OOOi;.para. 
quadriplícação d<o liulHL te1egTaphica de Viz~ 
a Ja.gual'i't.o, e 1te í30:0(}(J5. pa.ma construcçao 
dtl. linha tle Gber.ll:.;t a Corumba; autorisa a. 

10 
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abertnra elo credito snpp1emP-ntar de !8:000$1 contarem mais 30 annos de serviço etreetivo e 
pal~t pa.ga~11ento de .-encimemos n0.3 lenws 3 no ultimo 1og11r que exerceram e não o hou-

. do G-ymnas10 Naciona.l e n,J>prova a despeza. verem sido por falta de exacção no cumpri
feita com a mudanç:t do Jiuseo Nacional menta dos devet'es uos seus cargos, salvo si 
pam a quinta da Bôa Vista, n<> impe~rtanci<t I pro•·arem a. fithídade da imputacao; 
de 25:000$000; l" discussão do projecto n. 101. de 1892, 

DL<cussão unica do pr<{jecto 11. 94. deste ) dispenJ>ando o anno de serviço na fileira, exi
a.nuo, autorisando o go'ierno ét ma.nd,tr pagar 1 gido pelo ltrt. G• da lei n. 39 A de 30 de ja
ao 2' tenente do Corpo de F<\Zenda d:1 Arma.- neiro de 1892-,aos omciaes qu· scientíficamente 
da Wanderlino Zozímo Ferreir:l. d<~- Sil~-u a SB ac11arcm llabílitados a preencher as va.ga.s 
inportancia. do soldo de SUit pat~nte, desde 14 actuaes do corpo (le estado maior de l" classe. 
de junlJo de lSW n.te 28 (le 3-lJril de 189;!. Len1nt~He a sessão ás 5 1/4 horas da 
sendo contadoest~ tempo pa.ra todo.> os eífi~itos; tarde. 

2" di8cuss:io do prQiecto 11. íL deste anno. 
isentando de tlil'eitos t1e importaçií.o o~ matc
riae> espedfkos Jlece~sario5 J'<'"LI':\ :t construcção 
e insU.Üi\•:ão tlo Cotlegio Americano tle TaulJa-
te, 110 e.~t;~do üe S. P<nllO, c tle propr. ie.Uade 

1 

G2' SE:iS:\0 E~r 4 DE AGOSTO DE 1892 
de .J. L I\.enecly ; 

Dism;;~ão Ullk:i~ elo pPo,jccto n. 82. deste Pre.<it/~lU;ia tf,l .'),·. Bcnlrcnii;w de Cmnpo .• · 
anno. aui:Qri~antlo o gOY<•rno u. l'elíll'lnar. no 
pesto de tenente do c~xtincto cot·po ele policia Ao meio·tli:tlll'Oce<le-se à cho.mada, à qual 
desta. capital, o capiiiio honol·m·io do exercito re:>pomll·m os Srs. BernutxUuo d.e Cu.mpos, 
ex-tenente tl.es~ecOl'].'lo Amonio.Tose Alves; Antonio Azer.'uo. Atll:1ydeJuniol'. P~tulo. Gni-

2• c!i~cnssão do pt•ojecto n. G0. deste ~tnno. Jll;~rilts. Cat·Los C<tmpos, Ucl!ôll. Rotlrlg-ues, In
autonso.ndo o governo a conceder ~t .Jooe Au- dio tlo l3mzil, Pi!dro Charmont. ;,.ra.tt~t Bacel
gusto Vieit·u e ouko, :t constt·uc1;iio. nso e lar, Augusto Montencgro, Costa Roodgues, . 
gozo, durante 3D t\nnos, de uma ~~tl'nth\ dr. Casimiro .Junior. Rodrigue3 Fernande:<, Hen
feno de Sapopemba. a íllm dn Gon:!rnador·, rique ele Carvalho, NogueirR Pu.r~tnag·mi, Nel
medeante certos f;wor·es: son, Pires Ferreit'<l., Martinho Rodrib'1.les, Be-
Discus~ão unica. do Jll'l\iedo n. 81, de l$92, zer+n. Joilo Lopes. Frederico Bor·ge:s, .José Be

amorisando o Governo a mr1.nd;n· pagar ao n!· Yílaqu:1, Gonça.lo de Lagos, Nascimento, Almi· 
feres honor·orio do exerdto Antonio Paes (le no Atron;:o, AmOl'im Gàrcia, Epitacío Pes>ea, 
Sá Barr-eto a qunnt.in. de 2:592.S, ]JOI'diffel'enç-~• Peclro Americo, Couto Cttrtaxo, Sâ Andrade, 
de soillos n.trm:ados. que deixou de recebet•; Tolentino de Carnülw, Gonçalves Ferreira., 

Discussão unica do parec2r n. 34 de 1892. Jose :M:n·i:Lno, Joo.quim Pernarnbuco, Juven
indeterindo por não ser rla crrmpeteucia. do cio de Aguiar, André Ca,·,uca.me, lbymundo 
Congl·esso Naciona.l. :L p3tiç:ão do concgo B:~ntleiz•a, Pereira Lyra, Jo[o d~ Siqu8ira., 
Amador Bueno de B:J.rr.:s, sol)!•e isenç·ão <lo João Vieira, Luiz de Andi'ttde, Espiriw Sa.nto, 
imposto ele tr· .. msmissão de propl'ied~tde e de Beilal.'mino c~n·neiro, 'Theophilo dos Santos, 
decimas ur·h1tnn.s para o pre(UO ('Jil que i'unc- Oiticica., Rodrigo de At'tmjo, Euclides Matta, 
ciona o Asylo Isabel. nest<'. Capit<"l.l; I\'O do Prado, Leo.ndro ~hciel, Felisb~l.lo Frei· 

Di~CU$.~ão unicn (tO }Jrojecto 11. 92 de E92, rz. P<1uh Al'goilo. To~t..1, Artlnn• Rios. Garcia 
antoriS;J.udo o gonlrno a mandal' cont;tr como Pires. Stontos Per·eira. Milton, Ftancisco So· 
telUllO de emlJlirque. p:wa os effeito< 1eg·aes, o dre. B••rJ.o de S. }'l;tr~o~, Hot·ado Cos;a, No· 
tempo em que o capitão te:lentc .João <le An- vaes }Iello, Fonsecn. e Silm, Fonsee2. Ibl'mes, 
drade Leit~ ser,-iu como official ~uperior e in- Nilo Peçanlia, UrlJa.Jlo !.furcondes, Oliveira 
strucror 11a E~cola Naval. e f<l.z ex~?nciva aos Pini:Q, Virgiiio Pesso:1, França CarvaH;o, Luiz 
instructores e mais officiaes que servirem nos Murat, Baptista da ?.·fotta.. Fró~s da Cruz, 
na.vios destinado5 ·a in4rucç,ão dos asph-.<ntes Zama. Díonysio Cerqueira, Alcindo Gua~a
a guardas-marinlm a disposição do art_ 13 do l)<l.l'a, Erico coelho, Lop~s Trovão. FnrquHn 
decreto n. 20 de 14 de m:wço de 1891; \VePnecl;:., Vinha.~s, Thomaz Del.fino, Antonio 

2> discm.s;io do proje~to n. 52. de !S'J2. re- Qlyntho, Badaró, Pncifico Mru:carenh~<o, Gar
gulando a conceção de i\posento.doria aos func- lJriel d2 1\Iagalllli.es, Leonel Filho, Cil~"'(l.S Lo
cionarios publicos, de ací:Ord.o com o art. J5 bato, Jacob da.. Paixão, Alexandre Stwliler, 
da Constituição .Federal; Francisco Veiga, Ferreira Brandão. Lamou-

Discussão unica do projecto n. 85 c (addi- nier, Gonçalves Chaves, Amerlco Luz. Viotti, 
tivo destacado do orÇ<~mento do }.Iinísterio d<1 Manoel Fulgencio, Aristides Mait1,, Gonçalves 
Just.i~ e Negocios Interiores); Ramos, Carlos da.s Chag-,tS, Costn. Machado, 

P iliSCU>são do projecto n. 97 de 1892. me- Domingos Porto, Palleta, Fer·reira Rabell?, 
lhOl'a!lclo a apos~utadoria dos fnnccionarios Ferreira Pires, Francisc'.l Glicerio, Cesa:rw 
publicas, ate a data desta lei, aposentados que Motta, Moraes Barros, Murs::t., Paulino Ca:t:-
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los, AHredo Ellis. Almeida. Nogucit·tl.. llt1t.:<ilio 
dos Santos, Flenry Cur.ttlo. Leopol,lo olc Bu
lhões, Alves de Castt"O, Grlmno Gouvckt. C::e
tano de AlbUq\terque. Bell;u·mino dn ~k•ndou
ça., Marciano de }1agull!;1e~. F<·r·mtudo :Sim:t~. 
Lauro Müller, Schimidt. Lacerda. Continlw. 
Pereira dn. Co$b, Borges de. Meileil'Os, Alcides 

· Lima, Thomaz Flore.s, Homero B:tptista, Clls
siano do Nascimento eDemetrio Ribeh"'. 

Abre-se a se.ssão. 
Deixam de comparecer com c:~.USil. p<trtici-

pa.da. o~ Srs .. }it:io de A vell<\1', Ctt11tii0, .Justi
niano de Serplt, .José A v-elino, i\Iiguel de 
Castro, RetumiJtt, Rosa e SilYa, · Annib:Ll 
Fale<"io, Meira de Vascon~ellos. Pontes de 
Miri1nd:t, Oliveit·a Vtt.Uad[o, Angusw lic 
Freitas, Seabra,. S:~veriuo Vieira, :Mu.ul1Dc..,: 
Barreto. Viri:Lto de !Hetleiros, .Jacques Our i
que, Mayrink, .Jesuino de Albuqucrque.:.ratu~ 
Ma.clta.c.lo, Alvaro Botelho, Dutt·a Xicacio. Do

por amor :l su:~ pL'Opria dignidade e por ;tmor 
à rcgul;l!'ida.lle dos r,m IJalhos, 

O SH. P1 :E:>l!lr!:"1'1~-CJ t'unt'Ciona.rio cnco,r. 
t·c~;Hiu 1la aci::.L iltl\•rJmt que Y. Ex . tem 
r:t7.àn e que. de Jh.ctn lt•t u m:t inexac~i tlüo 
n cs,;c re~peito. q uu ,·nc ~L·t· rediO.:::uht. 

E' apr·oYada :>:!m d!!liaLe ;~ ;i.ct.L·-u<~ ses..~v · 
;'Ln tece dente. 

PRDíEIRA PARTE DA ORDE:\[ DO DL\ 

O Stc PRESIDE~TE-Não h:~,·entlo numero 
põ1t~t a vot..1~:ío do projecto n. 3S A, P<'l.!>.'!tl-se 
ús ma,tcrin.s em discus>üo. 

Gonl.inu:t~ii.o (\(\ 2·• di~ns:Siio tio projccto 
n. üG A, de 180:?.. dfl Scnmlo, re;.!nl:tnclo as 
providencias <t ttdoptm· ao ser· declarado o 
est:;tdo tle sitio. 

mingo;: Rocha., Lop~s Cha\'M, Arlolpho Gordo. o Sr. C oa to O a.r l..ax o - E', Sr. 
Car\'ôl.lltal, Angelo Pio heiro. Cm•lo:; G;wci•~, pt·csiJmlte, digno tlo t·~pat'O. '1 ue o pt·ojecto . 
Moreim dn. Silva., Rubhio .Junior . . Julio de de lei org:mica sobre <J estadu J e sitio. que se 
Mesquita, Eduardo Gonçalves e ~Ienn;t 13;tr- discntt\ ,:indo do Sent\do. onde fot-a tt•iopto..do 
reto. por ;:t'ôl.nüe maiot·ia, não mcro2cessc umpo,re-

Deixôl.m de comparecer sem cmu:l parti- cer funu:tmenttHlo, íi~Yor;wcl ott contrario, 
cipadn os St'S. Antiis:o Fi:J.Iho, Mttrco[ino tla commis:;ilo de cons~icuh;~ o . ~~~is!:J.,:•ito e 
Moura. Leo\'Í"ildo Fil!:ueiras, Sebn.stHto Lttn- jt!süç:a.dcsta Cnma.r;L. :J. qu(tl ~im itou·sú a .iu
dulpho, Pires "e Alhuq'iierque, Prisco Pm·n.iso. dw~r Slll1Jllt>smente, que elle 1osse sut,metttdo 
Cyrillo de Lemos, Alberto Brandão, .Tonquim <L cliscussao. . ,. • . 
Breves, Sa.mpaio Fermz, Figueiredo, .João Pi- Pll.l'c~er, ~no:tca~.ao: . on. ~~.:r? quat;Ju.er 
nl1eiro, Costa. Senn:t. .. J,:l<1o Luiz . .;l.ionteiro dal nome que po;,Si1 ter. ' e.JO·O •"-'$~.., .t.tdo pot otto 
Silv-1t , Martinllo Prado .Juuioi··, Domingos mem)>ro~<; dtt mesm~ comt~ts:>a~: qu~tt"'. com 
Morães. Co;;t.'l. Junio:·. Antonlo Prado. Cinci- restrrcçoes e qt_tat~-o .~m ell.tS. na~ t~:spetta.u
nato Br-J.ga. Víctorino ~Ionte:ro. Julio ·de Clts- do-se t\S pre~cr1pço:-~ t.lo n?;~o. n·;;tmento. que 
tilhos, Assi~ Brt1zil. Rocha osorio e F~rnando mand:t que os ~CO.JCCWS ·~ncn\tl<JS nesr.u. Ca
Abbott . · mara ou na do :::;enado·tennmu parecm· fun· 

damentado, quet· approve-03. quet• emende·os, 
O Sn.. Tot'ENTIXO DE CARYALllO (Mia orlem) querreg:cite-os. 

diz que a.nt • -hont~m,ltpesar de ter comp;wc- Não comprehendo, St•. pi·esicletüe, o alc.,.nce 
cido nesta Cttsa.,não tomou p..trtc nos trabu.lllos d(I.S 1·estl·içt!es com q ne q Utlt.ro memlJt'OS da 
por motivo ele inc01umdo cl~ sa.ude; entr~tanr.o commi:>&io (lo constituiç~io, legi8la~iio eji.tstiça 
o Dhwio do Coaq-r.:M;o publica. o seguinte: que :l...~i~nat"J.m. 
por occasião da vow.ç.1o do projecto sobre cre:~- DÔttS de entt•e ellcs. que j;• se lll\)tlun
ção de aWmdega.s em S. futllO e :Mina;;, o cia['am neste recinto aceret do projecto, disse
Sr. deputado Tolentino de Ca.rva.lho r:eque- ram que não o ncceit..'l.va.m por inoonstitucio
reu a verificação da. mesma e proc:edendo-se a na!, e, po1• i~;;o, t!evo r.rer queM restrie~,~es 
essa veriftcaçii.o, chegou-se ao result.~do de em seguimento 4e suM assignatur~ inU.icam 
que não havia. numero, e que ausentaram-se a r~gekiio elo IJroje~to, e que as outr-.15 asstg
diversos deputados e entre elles o depuw.do na.tm~ts sem re:>tl'icçúes intlic<l ll1 sua appro-
Tolentino ele Car'\"alho. YiLc;ão. 

Isto é tão esc\l.udi1losorelativ?-mente ~t qua.l- Sendo n.s:>im, pttrece-tn:! regínwnto.l e tle 
q~el' deputado. que~ orador ve-s~ olJrJg·ado a bo:t t'àr.:'lo interpr~to.r-sc :t e:;uv.lJatl.e de vo
':!' fazer a decla!"..Lçao que ora faz, p:trtt que tos pro e ront ro. 0 proj(-cto, a. qual tnrera lo
nao fiq_ue J?as...<:ando como verdade o que de I ;;ar no seio dt\ cotnmiss:'io, em sentido fo.yo
fa.ctp nao o e. l~a.vel ,, elle pela. cirr.umsta.nci~\ de ter SJdo 

O deputado que fez o requerimento de ve- O.:QPl'Qvado pelo Senado, 1<t'Vl'•mdo-se o re::."Pe· 
rifica.Ç<'io deçia. na. ses:><io de hontcm, il. qual cttvo pa~ec~. . . 
tambem nã.o compnrec~u o oradorpelo mesmo E sel'Ia. amd~. m:u~ re;l'!menta.l. qu_e em 
motivo já alludido, fazer a necessari~ retifiC<\- "'"ista. de _se!_Ilelha~lte dtvet•gcnc~a o pre~!()cm;e 
ção; porém, já que nfto a 1ez, o orador vae 1\l.zer i da comm1ssao pedi~se o. nomea.~>ao de um outro · 
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~embl'O p<W[l. completai-a .. -e resolver o em- d1tria com a amnistia plena sinií.o depois ([Ue 
pate de opiniões úcerca do parec~r em mate- esti>es5e armado com uma lei de ex:cewJ.o. 
l'ia tão impor·t..'Lnte. (:lpuiados.) que lhe conll>ri<se poderes discricionarios. 

Tudo isso, Sr.presidente.leva-me <t supp0r, A rlmnisti:t, que 110r vezes tem ag-itado este 
qt~e reina di ''?'fLenci<\ de \~isc:;~~ lJOliti~<'-S ~o I recinto, n~o pó<Le. estar dependente da adop<::ão 
se1o d:J. comnnssao de coüstltuz~"'tO, .1eg1slaçao de uma l~z or·gamca sobre o est..'ldo d~ s1t1o. 
e justiça, a qual em sua tot<1lidade compõe-se A na\.ão. que desde muito ancia. por ella, jà 
de membros da nuüoria, e justifica. o meu vae impa.cientando-se com tanta, demora. já 
reparo, que e tanto m;üs p~·ocedente, por vae acrmlitando que viYemos sob o x·egímen 
quanto se sabe, que a maioria destJJ. Cam<tl'a e da fOl''la., desse regimen que se impõe á opi
do Senado tem-se reunldo por vrzes em It.'l.- niii.o pulJlíca e êi. lJoa mzao, dess~ reg:imen Q1~e 
mar?-tY para: presente o honrado Sr. marech~tl imp"Ale que I~os pa1zes. democratJCOS h<l.J<l. 
Flor1auo Pe1xoto, a~corda.r sobre a solnÇ,<to liberdade pmttca., que e a honra ele suas 
dos }Jroject·Js de amnisti:t, de <tppl'O"aç,1o dos instituiç:ües c f,tz a felicidade de seus habi· 
actos do governo de lO e de lZ de 1thril. ul- tante;;. (.-lp·io.dos.) 
timo, e de lei relar;h·a ao est.·vlo de sitio. .Já li.lram apresent.'l.dü$ qua.tro praje~tos 

o SR. ToLE:-1TI:->o DE CARYALno-Est<t de- sobre o nssumpto !'jt~e om ~se debate.; Yl\ pois: 
-cht.raç-d.o é impo1·t.•nte e si"nifict~tiYa. a. Camnra (Jtte fl. cllscuss~t? do pr0.Jecto d~ !e1 

" t•cguladort\ do estado de smo, de seus suhstttu • 
. O SR- Coti'ro C,\RT.\~o-Parece--me. S1·. pl'e- ti vos e ernenrhs consnmiri ainda muito tempo. 

l>ldent?, que este 11r~1Jecto vae pnssar p2lo~ sendo pnm ~uppor-sc que este anno nü.o seja 
~esmos tnm?s: e tera .a .ll?C!;mtt wrt~ ()o ~~-~- aindn lei. fictt.mlo o:; textDS constitucionaes 
Jecto tl~ amn1stru que. Hll(:m~do em o pr1nc1pto concer•nt~ntes ú. ma teria, sem lei oeg:.mic:t. e á 
da se~sil._O no Senado. onde 1oraap~ll·ovatlo PO;t' merce de i 11 tcrpreta~.ões cn.prichosas e arbi
llllnmn~tdade de voto8. em tt·es thtts S11Cletl$Sl· tnwittS. dictn.das pelas neces~idadcs da. politica 
"'"OS, vem kopeç;ar l~esta. Cil.mara.: qU<'ndo to- aovernament.al. o qne nos cumpre é ilC~tbar, 
dos, sem dt>crep<tncm de uma ~~J v~z. do eX·. (iu(tnto ~tntes, com esta inc:mde~cente qucstüo 
tr~m.o-norte ao extrem9-sul, :tpphl.uúü~m ~ pa· âa amrristb, ê >ota.r 0 projecto ele lei, como 
-tnottsmo e o despr~nd1mento tle :pal'tld<tl'l>'lfiO ,·eiu do Senado. cumpr<J,mOs o nosso dever. e 
do Senado, e espmm:t._m que, actuan~o .<t no- 0 cbele ilo Poder Exec.:ntivo ít~ç'il. o que enten
!Jreza dos me~m<?s sentlmemos no esptrtto d<~ cler. (Apoiados.) 
lllustt·ada mawn<t (leskt Camam. e do honrado , · 1 t · · t·n l a" 
PJ~esidente cltt Repul1lioo,, os nossos C)ncida.· PciS>O~ ::;r}n'esm~n ~- a_ JUS_;_ car a g~m, ~ 
-d.ãos, attingiclos: pela.~ medidas de repressão emenda~ que., ~em a pteo~_~:pac~<o do prc,~nt 
oriundas do clei::reto tle estado de sitio, dentro ou de um lla~sado recentl.>l~O, que. ~,uast se 
'de .POUCOS 1Has. estariam restitl.li\to:; á liber- confH;tde com o mesmo, !~lat1 y-o a? a.~~umJ?_~o 
dade, ás ftunilias e «os amigos. (Apoiados; ~\le >e debate, tenho d~ "UJertar a sabecloda 
muito liam.) · t.a Camai·a. . . 

Entretn.nto, n. m:tioria, destl\ camara. :pen- _:\'a pr·imeíra emenda ~ropon110 a ~ubstlt<u· 
sando diifere.ntemente da maioria do Senado Ç<J.O das palav_ras- segur,mça puhlica- do 
entencleu oppür embtU'"OS ú pa~s, 1gem elo pro: art.. l •, do pro,)ect?,Yo.r estas - segurança d~ 
jecto de amnistia, ad~Üciona.ndo-lhe a appro- Rep~bJ,ca- qne :;,tO ,ts \lo art. 80 tln. Constl 
'Vaçi\o dos }\Ctos do govct•no referentes ao es- tmç·ao. 
t.1.do de sitio, os quaes não podimn ser dis- ?\ão v~jo r:lzão para substituição das plt-
cutidos e votados conjuntamente. lavl'~\~ da Con~titttiç:ão, sinito no intuito de 

Todos inquirinm desta inopin<l.Ó(l. e bru~ca alargll.r·se a. e-~phet'a d<t acção do govemo em 
mudanç.-a ue opinião dn. maiol'ia. da C?.ma.m prejt~iso dos dü·citcs Üct liter·dadc. Ellas nã? 
em opposiç:ão a <11. m:liot•i:J. do Senado, e Ilin- teem ::t mesma significa.~Jo, como pai·ece a 
guem sabi::t responder, <\te que em a sessão cie :pt·imeira yi;;tu. O legislador constitni.nte teve 

· 6 de junho se fez a lllZ com a apresent'lção, em mente Mtentados contra. a existencia po
pm· parte de um illu~tre t•ep!•esent:J.nte ue litiC(l. ela. t:nião, contt•a a. Consç.itm~[o, contra 
.Perno.mbueo, dessa term chtssic.'1 da, demo· a fórmtl tle govei'llO federal e contra a. seg·u

. cra.cia, de um projecto confiscad01' de tod<tS a:;; rau~a mter-na do paíz, emquanto que atten
-uberdades ]Jatria.s, de um proje~to de lei tado contm a SÇ,"1.!Nnç:a publie<.\ l)Ócl.e ser tra· 
ma.rcial com toclos os seushoz·l·o;:-es.(Apoi·•rlos.) cluzldo pela oppo.;;i~:to da. XiJ."-i.o, ou de parte 

Esse projecto, Sr. pi'esídente, íoi o grito de della, a um<~ lei feder111 ou estadoa.l, que 
'desillusão para aquelles que n.ind"' <tcrecli.- repat::t i11consmucioml. oppr~;JSsinl e d·am
tavam na s!ucerldade do governo com rehl.ção no&•, pelo. re~ístenda r. ordens illegaes. pelo 
á amnistia uos prisioneiros e desterrrulos poli- pronunciamento de um estado.de uma comarca 
i:icos Verdade ou não, se disse então que o e de um municipio con Ira o despotismo de seu 
]lOnrado Presidente dt\ R~publica sómente goYetnlldor e de suas twtorklades, quer de 
acceitava a amnistia parcial, e não concor- nomea~.ão. quer electívus. (Apoiados.) 
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A s~gund:~ e m!!n1l:l tem lXll' tlm ~nbsl.ittti r 
o perwdo fi nal tlo :u·t. 1" :lo p1·oje~:u IJ•)l' 
~te: 

A tet't>cil-a emc>nd;l. refere-se ao 11. 2 do 
(l.l't. 2".o qual $UlJ~tituo peln ;;eguinte: 

_ O d~~tet·:·o jJill~t o esta <lu m:\is lli'Oximo que. 
« A su.-pcnsao tlcsw~ !.!'ôll~tnt.i;• ~ nii.o ntti nn-e ou CUJa pot·•::w de t€:rl'itC>r·io. indusive o ?.Iu

os membt'?". cio c.~u~r·Psso Naciuual, ~ah·o "0 J~i~ipio Fctll•rlll, !i'•r tle<:h\rarlo em e. t<ldo de 
C3.SO de Pi'JSao ~111 íla;;-t·;cui.t.>> · .· - .~1tw, lltn(l._yez <tue n~o ~I! limite \:Om elles. 

Sr. presidente. acerca de:;to. qu>-<t:io n'lo sü 1- E' Pt:eciso, ~r. preshlé1ú;(l_~~ii'Pi'tn llir:se-"'õ'"-
110 Senado como ne8t.a C<tm;\rl! ~-in 0 i;lilies 'erd:11leJro sentido do preceito constitucional. 
inteir?-m~1~te oppostas. quando ~nt~nd!c ue a, u~ndo ao che_fe do Poc~er ~ExectJ!,lYo n. 1hcl!l-
Constttu1çao por seu cont~xto e CP\ , l --1 dade ~le <le~el em log;.u n.to lle>t111àdi' aos reos 
rito niio olferec~ mesmo mar»em. ~~-~~.\~~~,de cr1me_s_ com.muns. ~u _t.le de:>tcn-ar pM1t 
vidas . " ~· ' ' ont~'OS ~1t10s . do terrttor·w nM!JOil<.ll . . os ci-

"' , '>" 
1 

,.., " t . d::tlhos que 1orem pr-esos llurante o est:.ttlo de 
_ ~,o ar:•· ---.., r a vonstt ui<;ão lbi t 'St:ttlli•lu a sitio. 
~mmumdo.de de_ não poder ~'!er preso o repre- O le;!isl:tdor constituinte. em o rneu hu
~entant~ l~<\ llõl.ÇaO, U.bstr:ac:;ao 1eim dt\ Jicell(~'\ milr!e JlNl~<U·. i ('.\"e e m YÍStit nao &j ;tlil~t.'lr · 
da_ resi>ecttV<t canuw;t, :<mao em 1la;;·raneia. de e~ses cidadilo~ do t.!te;ttro dos <tconte<:imcnto~ 
crtme maflanQa.vel. onrle :>lt<t pt·esença s~ri<t :tinda prejmlicittl i: 

A regrn. é rtne o Mputado e ~nador não Ot'<lcm publica. <-omo t.unbem sujei cal-os. Lo:;o 
}>Odem ser presos sinão com licen~~\ de ,;ua que ccs~;1..-;.;;e •) e~tutlo de sitio. i\ responder 
camn.ra, e a exc_evç:ã_ü e que podem ~er pr<'~o" por :::e11s cr·ime.•, e5ta.heiecendo, como medidai5 
em flagrante deact~ ma.tian~~wel ; portant.fJ. si t.lc pt·e,·cn,,,:;:o_ :t pri,;[lo 11nm aquelles que 
o pens..1.mento de lefpsl<).dor constitncionalfo 'Se, fossem suspeita.dos de rn.!!'a, c o destet·•·o pa.!'il
<J.Ue _o representa.~te (h\, nat;ii;' poclesse s~r ,1,t- aquel!~s a r e>-pe!to de quem ni1.0 houves:se o 
tmgtdo pelt':' med1dn.s de repres~1o result:.mtes mesmo l'eceio (le fucw.. 
ela. decret;\çao (lo E>Stado de sitio. 0 tei•ia ex:- Entrel::mtD, o hont't\tlo Pt'e:>itlcnte di\ Rspu
:pre~mente decl(l.raclo, c-omo fel-o.c•)m relaçiio l.Jlic-a, nas medidas de l'<!pi-e:;:süo que tomá.ra 
;tprls;to em flagmndt\ tle crime in;\.ftanç:avel. contra oo nossos concidadãos, em virtude da. 
(Apoi1,do.v: 11<10 1lp .;qdtu.) declaraçilo do estado d•: sitio de abril, assim 

E por qt!e não ha excep~<i.o de excep('.ií.o. e não entet<deu, 1êz·se ele juiz. ,julgou o et·ime 
a~surdo dtzer-se que o deputado ou 0 s:·n:!.clor de uns aggravado e o ct·ime de outr·oo atte-
pod~ cahir clebaixo da acção do Podel' Ex- nuado, mandou M!Ue!lcs pa.r'J, lórtalezas ou 
ecutlvo em a.s medidas ele ret:1:e;;õ,1io. qne elle logarês ele desterro, onue o vi ver fosse um· 
POS&'I. tomar durante o est.o·\{lo tle sitio. (:11,oia· martyl'io. e estes J?ll.J.'a íod:alezas ou lo<>·ares de 
dos-) desterro. onde a. YÍ<ht fosse menos "'penosa.,. 

O 
s e pt·ocedeu nessil selecçüo por ct·üninoso ar· 
R. FLEl.iR.Y Ct:R.~Do-:.Huito bem; V. Ex. bitrio. (Apoiados.) 

tem enromdo a que~t.:1o 1>0r um:J.lllce no~·a. 
o SR. Cot.iTO CAR.TAXO- Cada um tl.os mem- U)r SR. DEPLTADO- Por perrer::idade. 

bro;; cla.s clun.s c-asas do Congresso Nacion:1.Lre- O Sr.. Cot>TO CARTAXO - Pat-:t impedir se-
prescnta. uma u nidade da collecti\·id:ul.e da melhante ar-bítrio, C:: que lembt·o a con;-enien
representttÇtio m~eiom~l, uma unid<~.tle do Po· cia. de preci~r-se mais ou meno$ o Legar do
cler L~gi~l~tivo, soberano e independente pela desterro. E P'\l'l\. que possam ser postas, sem 
Const1tm~<10. Quando o Senado on ;1 C:tmtwa pe1•ua da tempo, ;i, disposiç-Jo da <\Utori(lade
delibera, sommam-se os votos de cada um de commum, logo que cesse a suspen&1o du.s ga
seus m~mbros, e a_snmn~a.. de.-,i...'\.S :pa.rcella.s é ra.ntias constituciona.es. as pesso:1s sobre quem 
que dec1de a e;;pec1e SU.)elta M seu conheci- houverem pesado as medidt\S de rep1·essii.o. 
mento, é que expriu\e o, vo11tade de todos. oiTereco aos .art;. 5> e Õ" a seguh1te emenda 
Assim, pois, a inclependeucia. do Poder Le"is· sul;stitutiva : 
lativo d~ppareccrá., a soberania da repre- Art . D2elarar.la a suspensi::o do estado de 
sentaçii.o nacional eotarit despedaçada, e o Se- sitio, ce.>sa, a sus_\)ensão da;; flll.ru.ntias consti
nado e :1. C amara formarão uma collecti v idade tucionn.es, sendo inune.diatamente postas i• 
ma.uca, toda vez que o senador ou o deputado disposição da a.ucorida.de cornpeten!ê,as pessoas 
puder ser preso por O<'casião de decretar-se o sobr·e quem reeahirem as medld<lS. de ex
estado de sitio, medida esta. de que a politica. cep~ito, 
go~·ernamental dos pn.izes, que teem ::tdoptado Não encontro. Sl'. :presidente, entre os pre
~ta. machina de compreõsiio, se serve para ceit.os constitucionae> referentes no estaclo de 
.JUStlíicar , sob o pretexto de ]>erturlx\<'ões in- sitio. artigo a.l:;um que se O}lponba <i. que~ 
ternas, uma. dictl1.dura . que permitta.-lhe re- levantado elle, itS pessoas attin.~idas por suas 
correr u prísão e ao desterro para. des~mbara- medidas de J•epre.."São s~jam postas a disposi
ça.r-se de seus il<h·ersarios, e até de seus jui· ç!ão da a.ut.orida.de commum para o summa.rio 
zes, como succedcu entre nôs. (.4poia!los.) e julgamento de seus crlme3, independente-
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mente do pronunciamen!o do Congresso N~- f do Poder Executivo, não só por que é contra 
ciono.l sobre a procedencm. ou improcedcntHt 

1
. todos os principios ele direito, que um cida

des motivos. que a.utorisaram o empreg·o, <'ão, lJOr mais respeitavel que seji1, possa 
des>o. providencia. excepcional e violenta.. I ser juiz de seus -pro-prios actos, como por-

Contea este\ doutrimt syntbetisada na emen-! que convem evitar delongas. quando a sal
ela. que snjeito à delibemção da, Ca.rn<tl"J.,! vacão d:J,Republicareclarna medidas promptas 
apenas lla o accordam elo Supremo Tribunal '! e efficazes. (;!l)oir.,dos.) 
Fe(!eral n.cGr?<: do :.-a/Je((.<-co;·lws requer·it~o. em Dcs.ejn.Ya. Sr .. Jlresidente~ p:onlHlciar-me 
favor dos prwoneu·os e clesterraclos pollt1cos arespe1to do p!'O.Jecto substttuLIYO do illus
pelos actos de abril. I trado representante de Sergip·•, Sr. Felisbello 

E' com etreito, unm opiniã<> muito rcspci-1 Freire, mas sutcede que. apez-'1.\' de S. Ex. 
ta.Yel, porem. cmittiü:c em circumst.ancias es- ltn.Yet· tHcto ao terminar seu cloquente dis
lleci~te~, sob a intlucnci:t de np-írm,iies dL\ mo- cnr;:o em n. s~ssão 1lc a.nte-hontem, que o en
mento. r,•;Lt?~ em tkticia:;, c, ~ohre tudo. Jl:J, Yinri<t a me~a. niío !i)i publicado <tinda no 
approximtlçoiio rla. l'l.mnião üo Cong1·esso N:tcio- Dim•io do Congt•sso Xacional. 
nat. . . . _ . I' isscrtt S. Ex. que seu projed;o, alem de 

Sendo. como 1.!, llill(l.ll\Lerprctaç.ao donlrmttl. ontr•ts rn·o\·idencias para a. :;m·antia da. or
cna nlo pôtlc se1· anteposta. a interpmt.acão tll'm public;\, creltY:~ um Ú•ilmnal especia~ 
~tuthentio-t~ pd1.1 Poder Ll.'~i~la.tivo,. que póde ptU'il.. pl'ocessa.r e julg-ar os crimes commetti
c t!e\'e rLilirlll<ll' .,, vcrrla<le!ra. doutr'mu. <los dut·;tnte o €St<1dO Jc sitio, e os que com 

E a. vetd<tdeil·;t doutl·iaa, ;;enlLor·es. <l.dmit
tidil. peln. ll'gislaç~1o do totlos o~ povos, repn
bli~anog e monõ1.rcllicos. e que. um<1 vez le
vantado n est;\do tle sitio. ce"-~'" incontinenti <t 
su;:p:msi.Lo das garmllias constitmionaes. e ... 

O SR. FE:R:":...::-.no SmAs- Apoiado; ces:>;\ 
o despotismo dos governos fracos e smn opi
niuo no paiz. 

O SR. Cou--ro CARTAXO- ••. volta-se ao 
regimen constitucional, ele modo que os di
reitos do criminoso. <lSsim eomo os do inno
cente, agom no domínio da· lei , são respei
tados e g<tramitlos, p~r·mittindo se aqueUe 

· todos os meios dil deü~.sa contr;o <t accu:-açãé'. 
que lhé! f'oi iniciada. durante o estado de sitio. 

Ao a!'t. 8". finalmente. o1Icreço es~a emenda 
substitutin: 

At·t. A Llecln.mção do estildo de sitio. qtw· 
pelo P1•esideute da Repnelic·'· por si ou seus 
agentes r•esponsavcis, quer pelo Congresso Na
cional, ter·á um<\ s0 discussão, cuj'<L resolução 
c·arece de s;mcção. reunindo-se no ).lrimeiro 
CMO . para os fins desta lei, o Congresso, inde· 
pendentementc de convocação, 30 dias depois 
ele sua dect'etaç-ão. 

Nos termos da emenda anterior pm•ece, á 
p•·imrt f"oie, tlispeusavel. a con>'oc~.il:o do 
Congresso Nacional, mas · torna-se necessarb 

· pa.ra q\1c ellc resolva i cerca da decretaçoão do 
estado de sitio de conformidade com o dispos
to no n. 2! no art. 34 da Constituição. suspen· 
dendo-o, se a.ssim entender, e ca;o o Presiden
te da Republica o não tenha ieito, ou mandan
do que continue, sl entender que a segumnç-.a 

· da Reptlblica ainda corr•a imminente perigo. 
E' uma providencia salutar co~~ra a prolon
ga<;ão caprichosa elo estado de sltlo e contra o 
abuso possível do Poder Executivo. (A.poiado.) 

Propon!w tambem, que a a.pprov~ção ou 
rejeição dos actos do governo relatlvos ao 
estado de sitio, independa da sa.ncçií.o do chefe 

e:le se relacionassem. 
~;i.o cabendo-me mais [1. p:J.lan·a nesta dis

cu:ss;.i.o, <~pr·oveito o ens~jo de estar na tribuna. 
pn.en. levt\ntat• meu protesto contra esse tribu
nal esi)echtl, differente tal vez na fót'mu, mas 
i!!:uo.l em os s~us elf :i tos ao tribunal militar 
Llo illnstre deputado por Pernambuco, cujo 
pr·o,jecto produzir<J. no ospirito de.i'ta Camara 
desa.gt'athvel ímpressiJ:o. 

Pel'mitta.-me o illustre deputado por Ser
gipe este juízo a.cerca ue seu projee:to, ainda 
que antecipado. de que peço-lhe desculpa, e 
qne se origina de suas :doutrina~ centra.li~
dOl'ttS, e, mormente, do. rigor com que S. Ex. 
impugmu'a o pl'ojecto subs: í~utivo elo distincto 
dcput..'1do pela Bahia, Sr. Leo;·egildo Fílguei
m::, que ern proposiç-ões, cheias de sabedoria e 
resumida..s com clar~zo., consub~tnnciou a ver
dadeira doutrina uemocratica sobre a mate
r ia., e sem vioht~.ão da ConstituiÇ<Io, que con
Sll{,'l'Oll it. ordem como meio, e <i. liberdade como 
principio e fim para a. felicidade da pa.tria. 
(Ap ;a.r.los. J 

S1·. presidente, seja tribunal especial o 
sug;;erio:lo pelo illustre deputado por Sergipe, 
s~ja tribunal milita r dis1arçado por a.q uella. 
phra.seologia, elle não poderá ser creado senão 
com a reforma da Constituiç;:'i.o pelos tramites 
estabelecidos em o seu art. 90. 

Pelo art. 60 da Constiiuiç.ão foi estatuída a 
jurisdicç5,o para. summariar e julgar os cri
mes, que houverem motivado a declaração 
do esr~ldo de sitio, e nestes termos . «Compete 
aos juizes e tribunaes federaes processa.r e jul· 
gar os cri mas políticos.» 

Para justificar a crea;;-.ão de um tribunal 
especial ou de excepção, o dis:incto Sr. Felis
b~llo Freire argumentara com o art. 34 da 
Constitui~o, que dá ao Congresso Nacional 
competencia para organizar a justiça federal, 
e que nesta com:petencia es~• incluida de 
c~nformidade com o di~posto no art. 55, :1 fa-
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cnllhu.le de Cl'CIIl" um tt·ilmmtl e~peci;tl paro. 
os ct•irncs cointn~ltidos dut~mtc o estado de 
sitio. 

Responderei :10 iltustre dcput.arlo POI' s~r
gi:pe que. si o at·t. 55 da Constitui<;ão t:ontém 
:preceito facultati>·o, podendo o Con;;res.-;o ?iia
cíonal crear iuizes e tríbun::es 1\xleme,:. dís
tribuido,; pelo paiz, ()ua.ntos,julgat· necessarios 
esta faculdade, quanto á cre:lç[o do tribunal 
especial, excelJio pa.rtt os crimes purament~ 
militares, lhe 1oi tir:\da pelo art. 77 tb mesma 
Constitui~:ao, que contêm preceito taxativo, 
assim diSl)Ondo: «OS militares de ierra e mar 
terão türo esp::cial nos delictos militat·es. » 

Esta e a unic<L excepção, que a ConsW.uiçiío 
estabeleceu ao iül'o commum; c lltlS pabnas 
«delictos milit:tres» está implicitamente con
tid<t a prohi1,ição de cre~u·-se outt'O qualquer 
tribnmü espechll, de motlv que os proprios 
militar·es. quando commettet>em crimes tle 
outr-J. na.turez-.t, nomet~damente os crimes que 
motivarem tt deCJ•eta~:[o do estado de sitio, 
estão sugeitos ao loro commum. (Apoiado.<). 

Revogue-õe. por n.mto, <t ConsLitniç:ão, c1uc 
nct espede, de que se trat.1 .• não póde set· so
pltismada., para. depois (rear-se tribnnal e~pe· 
cial, tribunal de ex.cepção, e mesmo tribtmu.l 
militar, si por i'<tt:tlidade chegarmos <tté e&<m 
situação extrema e d.esgraçad:.t (Jlnilo 1Jwl). 

Que pretende o illustrado repre:x:ntitntc 
de Sergip2 com essa lei de excepçilo, com esse 
tribunal especial, eom esse tribtmal militar 1 
Manter. como disse ao termina.r o seu discur
so, a ordem puhlicn., que deve ser a aspiração 
suprema do governo e dos leg!slatlores1 

De accôrdo com S. Ex:., mas não por meio 
U.e lei de exceprd.Q, que não tem senão forç:a 
momentanen.. Ilh1cle-se o governo fraco, que 
imagina pr-olongar sua. existencia C(lrn po·Jeres 
extrnordinarios, porque sua vicb de violen-

' cins e ele irresponsabilidade o estra,gaL'<Í. ca
t.la v-ez mais (Muito bem). 

Prefiro, Sr. presidente, um :poder ·que con
fessa o perigo, <tue cot'l'em as instituiç:ões, 
:ptua reclamar leal apoio de:tnte das Camams, 
a .um poder que, morto de medo. despeda
çando a legalidade, quer dellmder-se por meio 
de medidas oppressora.s, vexatorias e mesqui-
nhas. (Ap·,iados.) · 

exprobar-nos, que tto~ rnneraes da monarcbia 
tleposta, a lihcrd~vli; de nos.•os concidadãos foi 
immolada para servil' de hecatombe. (Ap,;iado; 
;u~tito ue;;,, -.. olito lJe •. t. O omdm· c.i f"elicitado 
pelos seus co!!egas.) 

Veem á m0~a. silo lidas. ilpoiadas e 11ostas 
conjuw.:t<\mente em Lli~cu ~~i"w. tlS ~egnin tcs 

Substituam-sem: palavrus-~e~lll·an•.'<~ pu
blita-pO!' e:>ttts-sc;;tH·anç·a d~1. Hrpul.tiett, 

SulJ:5titml-se tarniJem o prt'iodu final pelo 
~eg-uinte: 

«A ~liSpPns:."io destns gar;~ntias não t\ttingc o~ 
memJ,ros do Congt·e>so ::\aciona!. Ealvo o caso 
de pris[io ew flagrante.» 

Substitua-oco n. 2" pelo seguinte: 
<<2'', o desterro pa.m o estado mais !ll'ffximo 

uaquelle que, ou cujn.. porção de iel'ritorio, 
inelllSiYe o jfun icipio Fecler:tl, fi.w uecllU"UdO 
em estndo de sitio, um;L vez qne não se limite 
com ellcs. >> 

SubsLituam-se p?loseguínte: 
«Art. DechHaL!a. a suspensão do estado 

de si tio, cesstt <'L suspensão dttS g-arantias eon
stitucionaes, sendo inunediatamente postas (t 
dispo~ição d<.t tlutoridade competente t\S pe~
soas sobt·e quem recttllirem :.ts medidos dt! 
ex:cep~ão. » 

Sub~tinuHe pelo seguinte: 
«Art. A tledamr,:ão do estl\do de sitio, 

quer pelo Presidente da Repu blictt ou seu~ 
a<>entcs rrspons:J.veis, quer pelo Congresso 
~~cional. terá uma só discu~8ão, cuja res:o
luç;Jo cnr·ece de sancção. reunindo-~e. no pri
meiro cttso, o CongTesso, independentemente 
de convucaçiio, pai':t os fins desta lei, :30 dias 
depois de sua, decretação. 

S. R.-Camara, de :.tgosto de 1892.-
Couto Carlaxo, 

Si temos sob os pés um Yo!cão ~'l)volltcio
nario, si estamos ameaçados de uma guerr-a. 
civil, pertence á sabedoria do Collgres~o Na
cional, e ao patriotismo do chefe do Poder 
Executivo, desprendido de todo sentimento 
:pa.rtida.rio, dar por meio de leis, garantidoras 
da. lilJerdade das pessoas e da ordem publica, 
sahida vasta. e sulficiente á lava, que 1erve 
sob nossos pés. e conjurar o mal, que está im- O Sr. Goncal.ves Chaves- Sr. 
pendente; mas, receemos, iazendo uma lei presidente, muitas das con_Eiderações. que ~i
odiosa sem ser util, substituir o actual estado nha (le aventar sobre o proJec~o em d1scussao 
de cousas por um outro, que taça esquecer o já se acham, em :p~rie, :preremdas pelo nobre 
:primeiro; receemos que a posteridade possa- deputado JlOt" Serg1pe e. em parte, pelo nobre 
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deputado pela B:1hi.<\. na critica que instituiu 1 pracisa, para salvar-se. de converter a Iiber. 
sobre o mesmo pl:'o.)ecto. 1 dade em e$cravidiio, na qual a dignidade do 

lmpuiJnamlo-o ta~nbem com_ to~a convicçito.j cid<Ldi1o, os seu~ direit~s, que são a razão e o 
Sr. prestdente, accelto o suhstttmtvo do nol:>re I fundamento das orgamzaç:"ies sociaes. de:::an· 
deputado pel::l. Bahia com as l'astric,,Jes con- parecem lJRra da.r lugar ao espectaculo avil
stantes dtl, emend<• que forJ!mlei e que vou tante de uma nação dejo<!lhos aos pes de um 
ter <1 hom•a de apresentn.r a. Cmm1.m. despota (Adoi(l(lo~; nwíto be;n.) 

Sl'. presidentl"l. o nal)re deputu(b por· Ser- O estado de sitio, qual é instituído no pro-
gipe, combatendo o substitutivo do meu illus- jecto, determina. uma. decapitação, uma de{tra
tre collega. pela, B<thia, encetou o seu discurso dação ela ~ociedade, que desce abaixo dos povos 
contestando a. origem l1istoz·ica que <tttl•ibuiu barbaro~. E:;te~ s~oinstrumentos passivos, in, 
ã instituição do est;1-do de sitio aquella iiiLl~· con~cientes tlo de::;postimo, a que obedecem, 
tre l'eprc.•entante. Di'-~ S. Ex. CJUe o estudo mtüt.'lS vezes. com heroismo. emqm~nto que os 
de sitio não ê um<• cre:wrro do Llít•eito publi~o ll<J.izes org:tui;;;.tdos constitucionalmente fuem 
francez, mai; sim dtl. antiga politica. romana. a consdencia, dos direitos e ua dignitlade ltu-

Enteudo com o nobre deputado por Sergipe mana. ( :\))•Jiarlox.) 
que o estado de sitio, como pooet· que coao. Semelll•tnte instituiçi'Lo. como est<i. delineada 
cava. em nome da salmção publica, it merct! no pt•ojecto, ê de tal oedem ameaç,adora., que 
de mn üictador, os direitos da> cidad~o~. que devemos combatel-a com masculo esfot·co. em 
os despojaV"11 de todas as ~rantias, conf~rindo nome drt ~~h-:tÇão publ.ica ; e! h faz cahir a 
ao chefe da nação a mais (l,bsoluta :J.utQridade, sociedtt<le <1M lllmino$as l'-~giões do dil•eito 
vae buscat• a sua origem nas institul~,líes pO· para. os antt•os escuros <la tyra.nnia, onde a 
liticas do povo romano. p2r;;;ono.lidadedo homem 6 ap:=nas uma som-

Ka emergencia de graves perigos para a bra. p!Hitu bem.) 
patt•iil, os romanos tinha,m umn .lbrmuh<, não Sr. ptesiclente, o substituti'I'O formulado 
para aut.orisar medidas puramente pl'e\·enti- pelo meu nobre amigo deputado 1)ela Bahia 
vas, c<Loeilt cmtso~le.,·, mas medidas repressiYas modiftc.c1. prorundamentõ o pL'Ojecto,que foi vo
sem restric~'üesao poder publiico- D ·jot op~- ta.do pelo Sem~do e que a illustt~tda commis
,-am co1m:te~, ne quid Respl<Útica d<f;•ú;;m;i são de constituiçiio, legislação e justiç:a a.pre
CaJliat. sentou com resal vru;, que o torna1n _peior, ao 

Entr2tanto, essa in:;:tituição. definid~, como conhecimento da. Camara. (.~lpoiarlo$.) 
se acha no direito publico moàerno, tem. in· ~Ias, Sr. P''esidente, si em gemi acceito o 
conte:;ta•elmente, a. sua OL'igem no dil•eito substituti\'O do llObl'e deputado, abskacção 
íi:'::l!lcez: prende-se ao regimen constitucional, feita de ~et'Ül'> medidas, qne procm·arei corri
desconhecido dos }lO>os antigos. no qual se gir por meio de emendas. nüo posso, eu
discrimina direito~ e deveres do.s cidadãos do r.retanto, acom}_K1.nhaL' S. Ex. nos cotlsiderau· 
estado, constituindo parn aqueu~~ garu.ntta.s das com que fundamentou o mesm.o·substi
de ordem política e ci\·U. contra as quaes, sü. tutivo ; e neste ponto e~tou de pleno a.ce;ordo 
em circurnstancias anormali~simas e de gr-<~;•e com a contesü\~.U.o teita pe>lo illust1•e deputa.do 
perigo pLiblico, é lícito ao poder atr.ent(l,r, não por Sergipe. 
de modo absoluto. mas com as limit~~.ões que O estauo de sitio, tal como foi instituído pela 
a lei const\gT~t. (.~paír:clos.) Constituição da_ Repnhtíca, n~o pode soff!·er a. 

No organismo social. quando deUe se apode- distincr;J..a que iàz o uobl'e deputado, autor do 
ram parturba~'i:ie.s que o ametlÇ'<Llll de uecom- snlJstituti,'o. 
posição, o estado de sitio actua. como r~medio Não podemos, em face do artigo 80 da Con
extrerno, do mesmo mouo que o veneno no stituição,que define os caractet·e$ do estado de 
orgànismo animal, ameaçado de morte ( ~p1- sitio. admittir como politico tão sómente a.quel· 
iados), Niio é um meio natural de governo, leque e determinado por emerg-etlci[l. de grave 
como pàrece se atn_c;tu•J. ao nobra deputado I commQ\iiO intestina, deixando ás leis militares 
por Sergipe. a reguh1.mentação do estaclo de sitio, decla-

E, Sr. presidente, com a amplitude que o rado em vil'tude ue uma. a.ggt>essão extra.n
pt•ojecto,vindo ~() Senado.da a. e.."'Sainstituiçilo, geira. 
ella. constitue. verdadeira calarnidad~ llUblica, O nobre deputado a_presentou esta doutrina, 
que não· póde ser tolerada p<-lo paiz; que o como sendo a ultima conquista do direito pu
deshonra. (apoiaáos) e que a Carnara dos Depu- blico moderno, e baseou-a na opinião de um 
tados deve aiasta.r, custe o que custar. (AllDia· illustre publicist.c'\ italiano, o Sr. Arengi() 
dos.) Ruis. 

Sr. presidente, a suspensfí.o de todas as ga- Sr. Presidente, o estado de sitio e uma inS:-
rantias conshtuc:ionaes, p[)r mais angustio~os tituiçã.o de direito publico interno e orga.m
qne sejam os reclamos da. ordem publica .• não 1 S<'t-SC, modela-se em cada p<l.iz, conso(l.~te as 
tem justiticação D.O direito, na razão política e I circum$tancias que sobre elle actua.~ ; e um_a. 
nos proprios interesses da sociedade, que não instituição que se crêa. com modalidades di-
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'Versa;; nos tU versos p:~.ízes que a t~em orgo.- exclnsi vam~m~ úg lüi~ ejurisdic~ües- militare::: 
nisado. regnla,rem o estauo de sitin,no caso ele aggres-

0 que e verdade, Se. Prcsitlente. ú qne ~::to ex:tmng-eir'tl.,fazcntlo 8ument~ depender· üe 
ellil., como se acha rlefinicla. entre nú~. u:"io lel orclina.ri:t o caso ele cOtnmo~.ii,o int~stina. 
e siuão <1 me5ma que· exista na. In~Iaten·a :Xão temos outras jurisdic:ç·.:les militares 
e nos Estados Unidos. com a denominaçii.o de sinfio <LS Qtle con$ng-L'<J. o <~l't. i7 da. Constitui
-suspensão de lvd1eas cwpus (r,pníad")- divet·- ç:ío; e silo tribanaes que ,julgam, a}>plicam 
gente, por conseguinte, em pontos n.1:l<hmen- pena::;, medeante proces~o espec:i:Ll ; os tribu· 
-ta.es, de suas ~tmihwes em paizes chtEurop;l. nttes ordimu-io~ juig·<tm com !b!'mulas mais 
mesmo em outros paizes d<t Americ:\.. I ;tmpht~. mas :.LS decisões de uns e tlo outros 

:Mas, 81·. presidente, e~'<t di~tincr;ilo CJH.l'C i'itO sentcnç,•ts, e nii.o decisões de ordem admi
estaclo de sitio lJOlítico e est:v!o de sitio "miE-jni~trativ:~ ou policial. 
tl.t', apoiado na opíniã.o do not:wel pulJ!id~ta Si. como r1ner o nobre deputado pela Bahi:t, 
it.\lia.no, tc:1n a. sua. oric:~m hi&tor•ic[L no direito as lei8 e tt•ibm;ac;:; milit<n·c:1. disp~nsun ;t 
fmncez. re~·nhmentaçilo do e~tt.tdo de sitio. no c;cso de 

Com em~ito, ;t lei de li) de junho lle 1791 e gltéra ex:tJ·:l.ugeim, ~ CJile es~a;: leis e trilm
·bem assim o clect·~to de 2'1 de junho de 1811, n;.tes e"temlem-~e <t todo.;; os ddadilos. e o~ 
.autori~ando e reguhtmcnta.JlClo o estado ele ~i- crimes político.~ s~o equipaeatlos <tOS ctlme~ 
tio na.~ pr:1~,a,s üe guerr<t e no:> "[)Ortos milit:t- milit.-we:;; ma:> i.>to e contrario ú Constitui~~"io, 
.res, tivm~J.m em v-istit, pt·incipulmcnt.e, opcr:}· rtue c:·cou tl"ibunaes milit;n·e~ ~!)mente p:mt 
-ç:ões militares, nos casos ele gnetr-a cxtra,ng-eim m11itares e em crimes miltta1·es. e <L ~u~pens([o 
ou nas ii·onteims. . rle g-arantins, em nacht inve1·tendo a. compe-

>Ia.s n lei de I O rlo ü•ucr.illor ttmp li ou o cs.- tcnci<l. do.~ .imi:;dieç~cs cotl,;titudona.os. ,;,·, üú, 
tado de sitb às commums do intel"ior,em r1ue loga1· á Lletenç·ü.o e ao dcstclTO, corno medida:; 
.se cle~se rebelliii.o, e o. lei de I O de agosto de e repre,;"iio. 
1849 comprehencleu os dons C<lSOS, pois <>t- Eis porn,ue eu dizia qne a r1outrina. do 
tendeu «''eminente r>et·igo pam <1. segurança nolm~ deputado tra.z l'C$tricçfíe~, <1ue. <1 O::msti· 
-extel'ior ou interna. )lo tuiç,~o não previu. (.4.poia<los.) 

Alguns publicist:;u; di~tingt\em o e5t;\UD tle S!'. -pre~iclente, ptwe~e c111e nBsta que$tflO 
·sitio em civ-il e de guel'l'~. <;onJbrme clle <.1 d~- rein<L certa confusão de idêa:>. E' preciso q_ue. 
terminado por commoç[o intesLimt ou por no estaclo de sitio. se di::;crimine a. p:u•te penal 
inra...<:<\o inimiga. e o. part~ politie<J.. E' e~t:1 ultima. que um~ lei 

Si a distincção que o nobre deputa,do. <tutor r '"ganica. tem de regular; a, pat·te penal per
rlo substituti >O, estabelece. não J.Xt:\sasse de r.ence aos tríhunae$ civi~ ou )nilit:ares, se
uma definição escolastica,. si nii.o sahisse dos gu:1rlo a compet,eucüo de un:> e ([e outros. 
domínios da tlleorht, seria ella intlifferente. ÚL'<L, a parte polir.ic<t tem a me5m:t exten5ii:o. 
mas tem consequencias pm.tica.s,que a. torna.m quer ~e trat'2 de su~pensüo de gat"J.nti~s. ~m 
inuceitavcl, porQue crht L'igol'es não autoris<t· consequenda ·de commoção intestina. quel' 
do~. restricções que a Constituição não coru;a- s:j~ elh <leterminnd;t poe agg-r-e~,;ão extmn-
.gm. Eu o demonstral'ei depois. geira. 

E, S1~. presidente, sob o ponto ~le v~sta, do Demai:;. 0 nobre deputauo p~h Bahia deve 
.(J1.ta.lll<LO ~~s poden:?~ ilÍ:J.~tll.r, <~to e, .;s~u- ponde~·~r que, circumscre:~ndo .~ esphem da~ 
dando ? e~tado de :;1t1o, co1~o !!,St<t-ll1StL"UldO leis m1Iltares o estado de s1t10, (]_ttttndo deter
entre nos, chega:mo~ _a connccao _ele qne o mim1lia por gnerraextrangeil'<t, amplia <l. dis
art. SO dv. .. ~.:mst1ttuç;l~ d<t ~.epu?LJC:t deu ~o po~íçiTo constitucional, equiparando, po.ra ~ 
~stado de ~ltw, ou se nat~ de "ra>e c?mmoç,to ell'eitos respectivos a ~:ruerm de!ensiva, que e 
·'mtestma. ?\' tle. Rgg'L'e..'S\lO e;;trangetra, o ca- a unic<> p:J.ra ;.1. q\tal a Constituiç:iio concede 
racte1~ ~oht1co. __ ,.. .·. . .. . suspensão de gl\rantia.s, i;, guerra e:dl'11ngeira. 
~e .elto, ~ sus:pen&~o llas ,.:.rantM, cOJhtl- que n5:o H!r dei€msiva · 

•"tuc10mes so pode ter lO!t<ll' pelo Congres,;o on _ . 
pelo Poder E:x:ecttth·o,- quando 0 exigh· a A pl~r<.tôe_~a.gg~e:ssao e:dt•a.nge1r'?> re~ere:-se 
-regurançz. da. Re1mblica. quando, por· con~e- ~ .~erra r,e deíesa, ao caso de mvasao m
guinte, perigar com as insr;ir;tücGes politkas a lmlga · 
patJ'Ía. . . 0 Sr:.. Ei:'ITA.C!O PESsOA-Apoiado .. 

Eis ahi ?e~ _deter~in_n.do o caracter polt tic'O 0 SP.. Gox~:.\L VES Cn.\. VES- E' esse o sen-
. <~essa mstttuiÇ?O. (_."J.po:ar~~s.) _ • tido de semellmnte phr::t;e .. -\. <~.ntiga consti-
-. Os_ s~~ts effe1tos _1mmed_mt?s s;•o de o1de~ tuiçfío do imperio, a _constituiç~? portugueza, 
~mml::otrélttva, sao med1~as de t:lcance _P_o:l ,, amer:ie<.ona, a, prussw,n<t e a let mgleza, todas 

·ctco, de caracter repre..<s_l vo e na o pum t1' __?, fullam em-invasão inimi'!a. (.4.poiaclos.) 
·em defesa da. ordem pnbhca., e camo t'\es sao . . : . . 

. ~ommuns a uma e outt·a emergencia. Fe1to esta repar~ ao ~ubstltutrvo do nobr~ 
Dahi a ía.lsid.ade da doutrina. que attribue deputo.clo pela Balua. (e ne~te ponto ma.ndaret 

Ca.mM& V. IY :11 
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uma emsnda) pas~o <t aualyse do projecto do l m~ncaneo.,;wnle suspensa a appll~.ão (deter
Senado minn os direitos que podem ser suspensos) do 

Sr. ]ll'esidente,:t extensüo amphque o att.ro ar•t. 5" ao i", de 27 a 30 e 36 da constituição, 
do prQjecto reconiJece ao Congr·esso e ~0r1fcre que ~ão: liLerdade indivitlual; inviolabilidade 
ao Poder Executivo, a,ttribuindo-lhes o direito do domicilio; o julgamento pelo juiz proprio; 
de Sllspender todas as ga1•antias constitudo- <• liberdatle tle manifestação de pensamento 
naes. que 11ão são ontr:t causa mais que os pela palavra, peht impl'ensa, etc.; a liberdade 
direitos do hom~m. não pc"de ser, por teme- d~ reunião e a não intervensão de força ar
z·arin, dci'Íuu.mente verberrula.. (Ap·,iado.•.) mad;J. pal'tt r::-pressã.o de motim o desordens 

E' t1ma enorm\d:lde que n:lo encontm ~~"~H,·, inwriores-, si não á requisição (la o.utorhla.de 
em nenhum paiz ci..-ilisado. (All?i"tlos.) I'Í\"il. 

E" (le .t.~l orde1~ css:~ dís~osiçiio _c,ue. li ser o SR. EP!TAC!I) PessoA- E isso d(<-se em 
c?nvex"t.llla em lc~. pen~o. S!'• pt·es1d';:nte, que Ultlll<Üz de "D''erno militur. 
so fica.t•a no Rt•:tzll o c1dadao que na o puder "' O S1~. Go:-;çALVES CI!A.YE~- E' verdade. em cmit;l'ur. 

O Sr. EP11'AC!O PESSOA E olm~os Srt>:. D~:Pt:
TA!JO:>-<~poin.do. 

0 Srt. GOXÇ,AI.YE:.~ CIIAYES- Vou d::l.r·!De ao 
trnbnlllo, e peço cle:>culpa :~os m~ws illustres 
collê.g':l.,::, de. em re.~enhn. e rapilla.rnente, pas
sar em r·evist.-t. nesta p1wte. us constituições 
européas e da AmeriC<."t 

Em nenhurn:1 dellas, mesmo nas mais auto
rifadas, n(lqu~lias em que a liberdade é mais 
sacrificada. p>~ssou pela mente do legislador 
ampliar a. ac:ção do despotismo ate ~~ suppressão 
da clignidade hum<<na,sem a qual á impossivel 
viver. 

O SR. EPrrAcro PESso;~._ E oumos SRS. DEP"C· 
TADOS- Apoiado, muito bem. 

O SR. GOl\('AT,VES CH.-\XES- Senbores, ha 
constituições que nega.m absolutamente o di
reito de suspensão de garantias por e!ltls con
sagrado~. 

E' a._~im que a C'0nstitnição da Roumania, 
uma. (las mais modernas, no a.rt. 138, prohibe 
que se possam suspender, em parte ou na 
totalidade, n.s garantias constiLuciona.e': da 
mesma maneir<t dispõe n. Cons~ituição do Lu
xemburgo, no art. 113. 

O SR. EPITACIO PEssoA -A de Serda tam
bem não admitte. 

O SR. Oo1'.'CALYES Cl!A.VES- A de Sen-ia 
tambem. -

.A.. <mtiga. constituição do imperío que. em 
muitos ponto;;, nos poderia ~ervir de moU.e lo, 
como monumento de liberdade, no a.rt_ 179 
§ 35, admitte, em caso de rebellião e invasão 
inimiga, si a se,.,"ltrança elo Estado e~igir, a 
suspensiio, JlOr tempo determinado, de al
gullws (o1·nwiiúades 2ue !Janm!cm a li~erdar/e 
indiv:du.al- São algumas uas gamnttas que 
se referem i~ liberdade individual; é o caso 
aa Inglaterra e dos Estados Unidos, como 
depois mostra.rei. 

A constituição do imperio n.llemão manda 
vlgora.r a lei p:russiaua. de 4 de junho de l85L 

O a.rt. lll da Constituição prussiana., que não 
é das mais liberaes do mundo cicvilisado, diz: 
«No .caso de guerra ou invasão póde ser mo-

um paiz que r..indtt rcp!'esenta o leud;üismo. 
A constituição a.ustl'iactt tambem só au

torisa a suspensão leu!porm·in, sob a responsa.
bilidade do governo. dos seguintes direitos (lê)~ 
-1\berdad~ indivitlual; iuviohlbilidade do do
micilio; segredo ths car·tãs; o dir·ei to de peti
~,;üo; o dil-eito de r~união. 

A constitui(;iio da Hespanl1a, art. 17, au
torisa sómetlte a. suspensão das garantias se
guintes,rech\mando a segur01nça. do Estado em 
cireum;;w.ncias e:X:t!'M:rdina.rias (!é): prisão 
sem m;mdado do .iuiz competente e sêm as 
lormalida.des lega?;;; inviolabilidade uo domi
cilio; segredo de correspondencia. .Postal ;· 
lil>erdarle de reuniilo, de associação, de emit
til' opinião por pala na c pela. imprensa. 

0 SR. EPITACIO PESSOA-E logo após ha 
umil. disposição G. ue prollibe a su~pensão de 
qua1quer ouh-<.1 go.ranti<l. que não as especifi
cadas. 

O SR. GoNÇAL'VES CrL~YES-E' exacto. 
A constituição portugueza, art. 145 § 34 

(cópia litteral th• Coustitui\l"âO brazileira) au
toriza apenas a suspensão de algumas forma
lidades que ga.rn.ntem os direitos individuaes,' 
e note-se são os dir2itos individuaes e não po· 
liticos. 

O SR. Et>ILI.Cio PESSOA-Apoiado. 
O SR. GoNçALYES CHA.VES-A constituição 

da Servia, no art. 38 determina qne póde 
da.r·se temporari:J.m.ente suspensã.o das se
guintes gaJ:antias (liJ): liberwde indi-vidual 
(art. 27) inviolabilidade do domicilio, (ar. 26) 
liberdade da palavra e da imprensa (art. 32) 
e o a.J.'t. 111 -r·elativo a competencia dos tri
lJUnaes. 

A constituição argentino. traz o texto da. 
nossa. 

O SP.. EPITAC!o PESSoA-Ainda. ha. uma 
consideraç-:io e é que a constituição argentina 
traz a suspensão das gar.mtías no mesmo ca.
capitulo em que trata. dos direitos indivi
duaes. 

O SR. GoNç-.U.YES CriAVES-Essa constituição 
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da n. maior_latiLude c, toc1wia, rcs;;uo.J•tfa. cer- '! O Sa. Goxç,u.YE;; Cu,\n:s- St·. presi<J.ente., 
tas g-arantln.s. · o exame de no~~a Constitui('.ão coJn'enca de 

A constit,nir;~o americ:ma, ~eC!;ii.o g (lo art. l' que o est:\do d'• ~i tio$,·, :mtorisa a suspen&ío 
n. 2, so auto1·1sa a su~pCtlsao ela. lwu3c!.<-car- de ;!'ll\l,ntit\.S qu:! afl"ectam " Jit•enlaüe inr.li
pu.ç. isto e, de tlireitos fLUO a1Yecta.m a liber- Virlual. (.·l.MiarJo.~.) 
da.de indivíclnnl. E' esta a int.elli;rencia. o s:.•nüdo do Lexto 

A lei marcial inglczn. e a mesma (OLtsa, só constitucional. O ;:; z• tio ar·t. t!U. que limita 
concede <l ~uspensü.o •loi!.al,,,,'".çupHs. I ú. üeten~ii.o e ao destct·t·o ;ts rn~tl'ldas tlc ex-

A lei fi'a.ncezn. de D de ag-osw de lS4!J, U('--l r'updin, refel'e~se ta.:no :ti• CongJ•e,:~rJ como ao 
c:retau:.o pltr·.:. salV;)r 11 Fr'ioTIÇ<l. da >'<.m~g-em Llo Poder Exe::ul.ti'O. (.l1l .iml ,, ,, ,,,,, ,.1, ,; ,.,f..>.) 
socia.lismr•. limit:t a ac::,:i'io tb ;wtot·idauc mi· Xo,~o LP:;-isl:viol' cousLit ·:int." oh~LleL:~l\. i11-
lital·. a lhzet· p~~f!uiz:ts c rl:u· busc01;; na C:L~:L enatc~t:L;·elnwnt:•. a lllna ~ort·rmte •le opinião. 
do cithtdii.o; :c td'a.:"t.:.u· os ~n"pcitos e o~ illtli\·i- qu" Yl'ÍU ti\> i1npedo c CJlll~ T.!'a1r~po1. " Yalv 
duos nüo tlolllkiliar.lo~ no.-: lug~t·Ps 1lu sir.i11; ;L abl-J·tu p:.:la !','\'Oluo;:1.' Plltt•e n anti;!O r: o 
orclcnm· ;1 apprclit·n~r.o t• st•IJUt•sb·:t~:~o rlr: :u·- rw1·o t'L'gimrm . .E~-:;1, ourh ~e impoz :'1. · l<epu
m:ts. :t .[H'C•hihil' :1.~ Jll!blic.:;~<,;,..,,.," l'CIIIli•'l•;; de! blh1. cut.nc•.tuna, r:·~t.t·J:<;ii.n n.o jl<llh::t", Cúll\0 
natm•ez;L a rxeirat· 1111 eutr<:l;•r· :1. llc~"''<ll'IIl ttllla rt•adido th iiiJCl'tl:ttle. 

Sen\Hll't>'. pttrtL 11~0 ít· nHLi:< longe. ;d,u~:tntlo Tutlu. u. CanHll'a s:the qnc n. constituít;iiu 
de voss:l. atr.cn~~lo («'7" (lf'"''.l. ·lr~~ J . '"nwlnil'l•i I niH•lida ~,·, pet·mil.tin. ~. s:1spcnsio do n]gunHl.~ 
este esLutlo t':l.p'tr\o. lCJn:·t·nntlo a lei l!l'ltzileil·~ liJl'llltLiitla•les. flUe <fti i'<LIItcrn :L liiJ •td:ulc indi
uc lS dr~ St•f.Oill~l'U d:• 1:-:i:i), <lcllOIIÜHa•h f'l!l\ Yitln:tl. 
temp:)-leí «cnrt.tt t:lll''''.~'""· E e~S>o tlnutt·itm era lx•i:icl:t no l'egimen 

Poi:> lr:m. elb :-;(! :wtrll'i,\lsa, 1:m c<~~o 1\\\ inglez. que os est:.ulist~~ uo impcrio tinl:ttm o 
guerra. ;1 ~usp~us:lo tlc cel't.us dit·eit.os, ín~t.i- vezo de imit:lt·, menos quanto á ccntralisa~ão 
tuia tl'i\mn:1e~ •wtlimn·io~. de jttize~ tl:L~tl.()\'1~. :ulmitiÍ$tr:ttiY;t, que se in~pit;,t\':l no reg:imen 
com toda~~~~ g:wunl;h\' llc processo, pat'<l 11,ittl- l'r<tt1c ~z- Or<t. ni\ tuglll.t.crm. <t ~u~pca~f\O Lle 
gu.ID:cnto rle paü.:.ul?S; pet·rn ittia ao_ gov<;t·yw, gar:tntia.s. nilo é sinilo <t suspens~w tll) /t<tl,ea>
conlot·me t\ ne=,;;t,bd!l tla~ oper-,tç•.!es rmbta.· co .·pu.<. 
res, afastJtr o~ inuivitlno~ çujo. pt·t.!~enç-<t fb;~e N'os Estatlo> Unidos <lo :Xorte a susp~ns..1o tle 
perigos<t; pt'ohibiL· pnl.>licnçõ~s e r:)UIÜ~Ie~. ca- g:u·a.nti;J.~ S3 limit:·t it sn~pensií.o tlo J,, dwn~-col'
pn.zes de iin·oreccr o inimigo, exciru.t· ou ltl<ttt- JW~ ; e é """' in,:t itui<iie:< a.Jn\!t'Ícn.n;IS. que 
ter a ch~sordem. tmnsplantamos pam o Br'(L~il. Oiule \·mno~ 

Ve-se, }JL)t•ta.nto. Sr. rn·e.,i<leute, quc.em t.o- ll\lSC:u- ;t inl.ellíg-eneb, a int.urpertt·:l~;ii.o tlas 
das as çonstitui~·::e~ tios p0\'0' cultos,n. suspen- dl~posi1,'!'es cou.~titucionaes <1<1 R:·publícu. Mais 
slí.ode gar·antilLsafl'.,ctaapenasal;;tHlS<Iireitos, uma foute. 
que são cotlsillerados lncomjl<l.ti I" eis com a ~1.1· Est:.L íntei·pt•etaç;ão di ri >a-se, pot·tanto, das 
se!'vaçii.o tht ordem ].l\tblic:', em e:ircumst:.1.nc1as ol'igens histo1·icas c w.mbem d<t l'<1.Z<io policie.-., 
exc:eption:le.~ e. tne$1U() ~s;;im. est.1. suspsn~5.o é que nao reélama exeo:pç0es e;~o:cusudas par·a a 
momenta.nea. Em nenltum<t deitas chpg·on-:>c manm~nçilo Üil ordem c: !Üt p<tl ]JUblic:,J,. 
até ao confisco, segttnclo ;t doutrina. Llo go- (.-\Jloiwlos.J 
verno e de seus publicisw.,;. (Alla:a~l"s } Neste sentido, s~·. prê2idente, off~reço um;t 

Sr. pt·e.~ident~. é singultor esta excentric\-- em~ntb ao ;1rt. 1:~ do sat5tituti ro. sub~tituin· 
üade,em que o Senado br:J.zlleil·o quer collocar elo-o <t."e ao§ l".pelo seg·uinte. (LJ.) 
o nosso pa.íz, fl,.zendo uma.•lei qu~ potlel'ia. pro- Restl'injo as !:J.culda:!es que esse artigo. con-
duzir inveja e servir de müUelu ;:Lú:l po,·os ccn- fere aos Poder~ Le.:;isla.tiYo o Executi,·o. 
traes ela :1frica e M t·egimen mai~ de~potko A minha emenJa e simplesmente'' cópia do. 
ela Asia. (Apoiados ; m.ttilo !lo•'!.) art. 9 da lei f'ranceza de O d.e agosto de 1849, 

E notai ainüa, senhot·es, que o 11rojecto do cujas _dispo$~~~.::es a!:~i:;t~alei. . . 
Senad() ampU:1. as cmuliçi)~s em C[\la .o. Poder '"~n.uto ~le __ mtl~~trta. St·:.,Yrc:!~Cflt:. m:?c? 
Executivo pudl\ ileclara1• 0 estado de stbo. ..>~a let. cu.Ja razau d~ exL,e!JCt.t e conlt.;uctL 

cte toth~ n. C<1.mara., let q uc tm h;1. po1· fim d;u· 
A COustitniÇ"ão diz: «qtmndo o cxí:;ir <t se- rorÇ;"1 ao governo presidencial llttl'<l. combater 

!!llrança d;t Rell1ÜJ1ica e correr a lX1!,ri<t immi- o movimento sodalisr.a,ameaç-.tdor no~ dias de 
~ente }Jerif'O». o pro.;e~to set·l·e-se 1!;1 phri.!Se: junlto Je 1848, c que continuava ützcndo pro· 
«exigindo-o a ~e;ttra.nça publk.a>;. phr.J.se que jectar-SJ a sombra $i!listi".L do plm.Ia.nst~rio 
não detin2 e que. vaga como e. póde ser mter- soke as classes conservadorn.s d<1. Ft•aw~~ e a 
pretada {, wyriclto do Presidente ~a R.epu- bcu·guezia 1le toda a Enrop..'1.. Pois bem ;· esstt 
blica.; uma s:mples arm<Wl. de~rmma.l~ú. , a.o lei e infinitamente mús libero! que o pro
talante_ do go:"ertto, a suspensua de todas as jecto em discussão ! 
garantias const1tttciOna.~s . O SR. Et?lT:.cro PE;;soA - Isso mostra que 

O S&. C,\sHA~D DO NAscnrEl\"To E 01..7l'ROS nuo vamos corNndo vertiginos<.\mente no .ca.-
SRs. DEPt-rADOS-.Apoiado, muito bem. minho tlo progreSllo e da liberdade. 
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O Sr.. l~oxç,\LYES C!L\ YE~Poi:> lÜO! JV!as I ti.<lS cons!itutionilcs, c si o Poder Exec<ttivo. 
<1quclla le1, op~Zill' ele expr~mu· no seu u.rt1go 1

1 

soem ch·cumstanc!a.s muito especiaese na. ;m
fono ,<<S ga1:a:1bas que P,Ddla:m ~r::r ~~~pCllsas, se!1e:ia do C?ng-re._s~o. , pode ~tecid~ntalm_e1lte 
.• odu,' Ja no ,trt. 11 contem u. cl!:.po,l<;.IO que exerc~l' est;liuncçao.rel1urtando-;nmmedmta.-
p:mo a J~t·: . 1 mente ~>o po~ler que recel1eu a delegru;-:ão plena 

« Os eu.tadãos. não obstunte o est...ttlo Je I ~ta. naçao; sz o Congresso neste particular é <J 
sítio, continuarU.o a e..'>:er·c2r todos o.~ ,lil·elto~. !JUIZ elo acto do Presidente da Republica, si é 
cujo g-oso não fc'•r susp2nso pelo attigo ante-j o.o_ Co:1grc8so que el!e tem de. prestar conht 
®ente.)> mHmew;:a, plemt do setl Pl'OC2dimento, coa1o 

Acho conYetlient.e seguir t'S mesmo~ pt\:>$Os 1 epn1'er:r-lhe o poder lle o..m1ullo..r a ;\.cçií.o fisea
"t10 legielatlor ü.·ttncez,e cs..<;;.t G tt mz;\o por que j h~adora do Cong'l'~sso? (.·lpoiado.<.) 
,.,pt·c.~~nüJ l\ segttínte emenda. additiYa ao ;,;ub- Po;lem:t o Presrdente prep:u·~.l' a 'tpprora-
stituth·t• (L<:i:) c;:to do ~zt..1.do dn sitio. ;\intln.qu:<ndodecrotndo 

O ~r.. PnE-~IIlESl'E-PI'fWino ao nol.n•c dC'pll- ~(,J·~t tla;; itltàst~n\·~nim1c\a:> politicas e da <l-U• 
L<tllo que e~ti~ termÍltU.~ht a hot'tt 11t~. l·' parte orJ~a;:<W con~taucwna!. Pzloiwlo.~.) 
dt\ orrlem tln dia.. Dtzta o c0r1dc (le Ctt"OUl' que com o estudo 

o ~zt. GoxçAl.n::s C nA ,-E~-sr. pz·Qsidonte ,<'ll 
cont(osso a. V. Ex. c1uc nrío est.ou cnunetade do 
met< disctu·,;o; llll\S, ~i v. Ex.. nermitte. t;U 
re~umir-ei. 

O Slt. PRESlDE:'\TE-N<t fôr·ma elos preceden
tes a mesa terit para. com o orador a tole~·a.n
cia pr•ecis;t pttm que V. Ex. 1·esuma o seu 

de ::<ítiL' rtu•llque~· ;wentureit·o T1Ó<lc rn<Jnter-se 
no J.!\Werno de uma naçiio. O que pensat• si 
e~;::1. 1l\enldndc ])el'i!.!·osissimo.. levar no ho.io LI 

dire_ito l~e t:liminar Õ Congt·esso .~ (:\.poi!!d08,) 
E. llOlS, mcontest:J...-el qne (l.S rmrnunidn.des 

lXtrhJ.t nenU\res eon n~ridas ao Poder- Legislutivo, 
que tem <le.iulg<tr d;\ Legitimidade do estado ele 
Sttio. cgmm!o declarado pelo Po:!er Ex:ecutl>o, · 
n::to podem ticar ú merce do Presidem;e (la üí~curso . 

.. , . • u• ~ Repnb[ic;:~.enãopodem,portanto,sercompl'e-
0 Sr... Go:-.~ALH:~ Cl!A' ES-Ap_ad(\'0 a \ · hendidas no acto da decl'<:ta<,.:J.o do estado ele 

Ex. Outl'? ].Janto do art. _1• {]O prq)ect~.~l' ·lWe-

1 

~i tio. (~l1loiatlos,) stdeme, ~ uquelle que dzz J-espe1to as 1mmu· . . . 
nidades parl;tmentares, que o mesmo pl'Ojecto . O SR. EJ>lTACIO PE>SO.l..-Querem1mpl~tara 
não respeita _ t~lcta.dura como normC~. ele governo. Esta e que 

S1•. p:·esidente, a Yiolaç;J.o tlas immunldades e a verdade· . 
pa.rlamm1tares, e m;üs uma disposição 1•eac· O .SR. Go:'içALYES CnAn:s-Mas c~z-se, Sr. 
donaria. e l'.~Toluclonaria que o ]Jl'ojecto con- pres1dente, os representa.ntes da. naçao podem 
so.gri\. (Apoi..tdos.) : <:onspirt1.1' e o ~otlet' Executivo ha lle sentir-se 

As ilmnunida.des dos rept•escntantes da na- rie_sa.tma~o para manter ~· ordem e ~paz pu
.:;:ão não são privilegio3 ])essoaes. mas pre<li- bli<-3: ~!\ao, quando _Sl'-. eh1 a _suspe.nsao de ga
<wlo~, prerogativas inherentes ao corpo legi~- l'aD;tW.S por c~mm.o~ao mtestma, en~nde-se, e 
illtivo como or"ttO ch sobera.nh1 u;teicmal est<1. no su1Jstrtuttvo do nobre deputo.do 'S mt 
(.4.poi1;d(ls _) "' · Constitl~ção, ent~nde-se que é uma grave 

Eliminai essas immunidu.des e desaparecerá commo9ao, que J?ue em P~1·1go a segurança da 
a org:misação politica que temos. (A.p,;~ia~l(ls.) Repubhca . 

. A .sm;};!en~ã? de garantias só póde affect~l' Tro..ta-se de um<\ insurl'eíç-.iío, c nes:;e caso. 
d_n'elk\2. mdiVJduaes e nunca os poderes poh- per~unto ; que estü. disposto u. respeito 
t1cos. (Apoi~dos.) · das immunidades parlamentares não <ra-

. Est~ questão, S. r. presidente, foi lucidamente 11'<'-llte perfeitamente a ordem pnbli.etl ~ C~r
(hscutl~~ p.elo _110bre eleputado })ela. Para.hyl1tl, tamente q1.te sim ; porqt1e os deputado;; e se
como auRs o s~~ to1as aqu~llas de que S. Ex. naüores IJOÕ.em se1' presos em Jlagt-ante dElicto 
se oc!:upa ; fol ·hl'llhantemente sustentada e de crime;:. ina:fian~aveis. e et'ime inafi.cian
demonstra?a nesta ca&-. a verdade _da doutl'ina ç<~vel e a insurrei~ão e todo o acto q11e }mzer 
que enuncwu e s. Ex., a_quem d1ve~·sos ora- em preigo as institui('Ões ((lpoiados), conforme 
dores succedet'àrn em sentJdo contrarro. S .Ex". esü~ tMinido nos diversas hypotheses do Codl"'o 
teve como &inda tem a sua argumen'k'\ç,flc. de Penal. " 
))e e bem viva na. memoria de todo:; nus. O Sn.. EPlTAcro PEssoA- Nós, por co;se-
(Apoiao:tos.) . 

Sr. presidente, basta. uma só consideraç~1o: quencia, nfto apregoamos a. irresponsabilidade 
si as immunidades paria.mentares não silo re- elos deputados, como se diz por ahi. 
speitada;;, pergunto a v- Ex. o que e feito do o SR. GO:'\Ç.U.YES CirAVES-Sr. presidente, 
Congresso z..Tacional em 1rentc tl.o che1'e do Po- passarei muíto rapidamente sobre outros po
<ler Executivo? {Apoiaclos ) pontos do projecto :para abordar a m&teri~ 

Si o Congresso Nacional é que tem, origina- que me parece mais importante. E' assiiD. que 
riament€, a facltldade de suspender as garan- I acceito integralmente todas as consideraçDes 
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1eitJ:s pelo nobre_ deputado )1e~O e~t<ulo tla 1 Sr. p1·e~iuenf.e, essn. tl'C:tc;ii.o :tlJomin:tW!l rr.
~ahw .. con~ r:ela_c;ao _:10 ;J.l't.. .;'', 1sto e. qno.mo COl'<h nm~\ das ep"c-.:1 .. ~ m;tis cltt•i;1S tlc IJel'i!!OS 

- a convoc:tr,:ao umuedrht do Coll~'l'(;!:>~•), log•:O q ue }l:l1".:1. a libcrd:tde, llO sentlo actual.; es~a cee'a.-
0 Poder Executt,:o rlec~·et<"'r o ~sto.do de ~itio. \:fto appare<:eu pe!n. tn•imPit·a. Yez i10 decr·et.o 
~eclarado este: :pxo ,'uctn_, e~t~t C?m·ocaclo o rmper·inl ele :24 de dezembro de 1811. E' \lll\ 
Congresso; :c 1wo Se!' assnn poclen<1 cltu·-se o inn•nto do ;;·enio t!ispoticn c dominador d~; 
C.'\SO que long-os mezes se esconssem. c (!tle (f.; ~<'l)útei\c) I. 
cicln.dft~s incluídos nn.s mecl~d"~ de CX<'ep~ão,- Er·a-!he pl'ccim ;n·m;H·-~c. (\In todo." o~ ~en
~-~etenç<t~ ou clesterru. estrvc~sem a cumpr~r t itios para. a camJXLHI!a. Ll:.• í11:*'ia ; l' 1tv ce
'er<li~c_lemts penas, se_~ q_ue o Congre;;..,o t1- l'l::ill'o dn m,.,, lerrw . cnuqui;;t:.ttiOL' ;;ur:riu e~:>~ 
':~.se JU!g:tdo da legltullldmle do est«do de in~t.r-u nHmco tlc olx~tlit•nt:ia. 
Slf.IO. . . . !'-emclhante cr-r·;u;iio é ·~ mais :.emt-r·n<a. a. 

,~ propt'J:l. le1 ftan• ezn. de -H.!. fJ ue não c e;- m;, i:; J':mt'~!.:t c ucwsran ·l D<ll<~ "-' ll !Jt•ru:ttlc•:o 
;;are_i de Íll\'Ot::.ll' . JIOl'(jUC !-JiiO C n~lll .lllOt!c[O c lê Ulll j)O.i\"0. • 
,[e ltbenlndc. nem d:! respeito <\(15 du·t•Joo:> tlú~ 
ci<l :tdiio~. eon:'-itlera, con,·oc;~ílo o c-ot·po lc;;ü
LMI\'O fmO\.'CZ com •• tlech\1';\ç-âo tlc ~itio em 
Par iz. :)1.w / itc!n, Com!<:>t·do. pür con:>e~miute. 
com as re:>ti-ic•;i;c;; esr.aiJelccirla ti no snl ;;ti tu
tivo tln nolJl·e tle'j>Ut:vln ptüo e.<t:\do th B:thi:t. 
:>eg-undo o qual. dado o e;~tatlo d~ ~i tio. o Cou
:ç.:·e>so fic:t conYCl(;(l.do lte pleno 1Ur·eito 11<\l\\ 
~Odia.:; dtlpD~~-

0 Slt . Aterro GeAXABARA-?\ess~ pomo e;;
Ü\U\OS tOdOS de :.tCCOt'UO. 

O Sr:.. Go~ç.I.J.\'E:~ CHA\'ES-At-t;;. 5'• e Ü" . 
::3obt·c esb parte Jimitm·-me-l;ei <1. t·ecúrlh\1' " 
;wgument'l.~c.'lo valente do nobl'e ueputaüo pelo 
Rio da JaneiPo-

S. Ex. com mão firme, com tl!!l.(:OS inlle
le>eis, dem011Sh•ou qm~ e~sas tH~po~i('i:ie~ . n. 
pass..'\rem, conYertidum est'\ nnr;5.o em tlm 
rebanho de carneiro:;;, em um h:mdo de e~ci·a
>os. 

S. Ex, com ;-~:â(o f~z ;;ilüir que isso impor-
t :wi:'l. a. 11surpar:ãn do Podet· .lmlic:i:u·io pelo 
P oder Executivo e pelo Le~'i~h\tiYO, que ;\p
pli~ri<lP.ll'Pn:1s. E , Sr. presidente, nullillw.hl 
o Pode1~ .Judiei(wio ces.s..• tod:t. segma.nça }'l..'\l".l. 
os dil·eitos tlo humem .E' a soberania. do Poder 
.Tullíciar io i:J~l~-que t.or rm na gra 111le nac;ão 
>\nglo·sa~oni;\ in,\ir..\ lavel :\ lê no dil·eito.o riu e 
Ji\zin. o lor 'l Clmtam exclama:· 110 p;trlumeuto 
- ,\ e;~Sn. do citln_dão inglez c uma rork\leY.a. 
não porque tt c.:rquem lússos ou obras de tle
res~t: pode ser uma cltoupan:J.: I) .-cuto <tlli 
penetl'~ pel:~s fendas da:> p::.retlcs. a chuv:L 
pelo tecto tlpocl!·ecitlo. mas o t•ei não }Júde l'l<l· 
uetr:w. (.1/l!itl) úcm -:\ 

Entr:etanto. Sr. J.)'resitlente, ~i :tpplitUt!i o 
nobre J.cputatlo 11elo Rio de .J::.neil·o-mt ~ede 
luminostt de c-onsideraç0es (.:Qill que combateu 
~ts douü•in:ts ·dos arts. 5'' e 6" tlo pt·ojecto. 
sinto est..'\r em completo: c..l.e~tccordo com S. 
Ex. ,quando, pe7.a-rne dizel-o, contraclit::mdo 
a si proprio. considerou como consequencia 
necessar ia. do es.tado de si tio " exiscenci" de 
t.ribunae.,: lle excepçiio, de jnntas milit;.u·e:!, 
}1:\ra o julgamento (103 implicatlo.<> no> acont e-

. cimentos, que detel'mimu·em a su:!t>ens:io úe 
garantias. 

(I S:: . F r:.\:\"Cl>'/:0 Sorm~:-;\p(li :1c.lo : <~.n no~ 
rt'ilJllll; ::·~ rle ~al! ;!' llC UO tfurpw th· .\li•;!Oll 
Fhmdr'\'.<. 

0 :<t:. t ôn;>;<,,,\I.V!·:;;Cn .\ n:,;-E· Ul ll:t in~t.í tni· 
c;iiu hy i. t·ic.la. inr:ap:~'l. de &tti~f:tWl' :HH t·<•d :\ · 
rno:> •hl jtt$tio;a . ?'iio ú tr-il;nn:tl j ttdid:u ·i,.,. 
nc:yn 1'r:nh:<~mcnte -:ommis~~-" dt, :;.ab·<':/"1 pll· 
l •hc<\: rna;:cm;-:::c Cúlll" 11ome 1!11 trli.tll llill nd· 
lirm· p;u·a t:Xt;L'O::C•l' : t~ \·in;.;'<ll!<;:t$ tl<! um l'a t·thlo 
Y( .. w.::t:t.ltJi." t; inr..:•lC:t'iLlltc ou ~ct·,·il' ú ~ \•ilÍX.Ii(!~ 
sangnln;u·in;; de um rlespoí.it. :\;lo 1~111 .t·~s~~~ 
<.t•ihti llil l'~ ~t i~:•u;;~o da ju;;tir;;c c<.tll~l;.t . 'icsin
tere.;$;.,_la: o intli \·[,[uo dc·;;,1ppnr: c:•' e1n li.1.~~:: 
do (itle n~ cotwr:•Jüt;ncias U.tc o~c:nslàn :kaumi· 
nam-inWl'eõsc d11 Estado. 

,\ C•:•nstituít;:ii.o t·epeilc scmo::lklllte in;.ti -· 
ttii,:5o. 

Em w:·•I::Hle. si no e$t;J.<lo .lc s:tio ns medi
c1as que a Con~titnição <Httori~t õilo ,[e OL'llem 
aüminist.t":.l.t i 'l'i1 ou ]_Júlicial e não lJell:\e~ : si o::. 
!\tc·t$. qtw o determinam, consitlN'lt•lc~ cri
me:>. \;i'to :.le ser .i u lg;Hlos pelos r.ri1Jnm~t-:;, ::-i 
"ô poc:1em existit· os t r ihuuaes qne a Consti· 
tnif;.tn ct-eou, •~ s;thr-r, os tl·iiJunn.e:;; j udidn.rios 
ordm:n:i05, os trilmua.e~ nülit;H·e~ pel'tM.· 
ncntL'S p.'\1':.\ os officiaes J e i<-rr:.t e m:w. n~ 
e:r·inH.'." militM·E~>. e o juizo poli ti l-o do Senado, 
~~ Yi~!() que <\.~ j untas milit;n"es, ·de (t~mlqu et:' 
motlo !'JI\C ~jam c:on:;tituid:LS, s.io inc•)n~titu
ci (:tl<~es e n~1{lu. t eem '' !aze~· no redmen da. 
su;;p:~ns~o de g·n.ramias. (;lpl)i(!clo$ . )-

Ce~sndo o est:\do de sitio. só rest« a puniçfto 
do~ <:ulpados, o seu julgamento; c e;:te. ohser
vav:t Chur:1.m::.nde. requer totlcts :ls_g-arantia~. 
E' (1. vez dtt j\t:lti~tt. ( ,liJ'' iodo>.) 

-::=r. pl'esident~. eu ,·ou prejllllicamlo a dis
cuosilo de certos pontos que con;cídero ... 

O Sa. FR,\SCisco SonRt-;>.Ia~ esb discuiindo 
rle um modo muito brilhante. 

O SR. Goxr:,\LYE:> Cn.\ ,.!,, ____ se~muhtrios ... 
O SR. A::o;nÍü: C,\XAt C.DJn-Btit tliscutindo 

perfe[t:.unente bem. . 
O SR. Go:o:•;.AJ.YE~ Cn.\ n::s- •. • part'\ enca.r:l.r 

aindn. que pertnnctori:tmeni:e \1111:1 outl'~ ques
tt'i.o, que _julgo tio maior alcan:>e no nosso me
canismo poli ti co. 
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Disse o noore deputado lJelo Rio de Ja.neíro r Ren.tmente e o que resnlt3. d<\ constituição 
que, antes_ de pronunciamento do Congt•esso I e llt;m eomprelicndo, Sr . presidente, que uma 
sobre o estado de sit io, nüo era licito ao Poder situaç;io t.ão ;tnoma.la,, gr·nYissim~• pa.m :J.S in- . 
JudietaJ•io delle tomar conl1eeimento. sob nen- ! sti t~liç~"3es tosse tn.mbem confiada ao governo 
]JUI_!l ponto de vista, que era est.'\. <\ int.erpr e- i dos estados . . . . 
ta~:ao soberana da(h\ pelo Supremo Tr1bunal J E' ''erdade q1.1e, no rmperto. m•s tmhv.mos 
de .Justita . j o acto ;tddtcional que conferia esta attribui-

E' mais umt\ doutt"ina que car~ce de ser·J ção ás assembl~:ts provinr:i:tcs ; hada porem 
contl'<.\Stada. com -.ig:or pam que não vingue; o conet\\'O na ccntt~llis:H;iio :politica e admi
em nosso p::tíz, como prcceclente fune~to. I nistt·atiYa. 
( .Ar.itrdos. I Ho):l r:om '' cr~açiio tle e..;t..'VJo,; iudependen· 

:>r. presiflent.e, estou !le accordo que m\ j te>, mio compr-ehen\lo q11e poss.1. ::.Cl' confiado 
permanencia do l'~tn.do de ~it.io. o Poclee .Judi- 1 ao ~oYerno dos estauo;; essa. 1lu:ul!la.de . 
cia.rio a.b~tenHe de c:onhec?r dos t\etos incJ•i, I Sr. presidente. devi•lo a. benevol~ncia de 
minados e th: p1·ontmcia.1·-se ~obre n. constitu- V. Ex • eu lenho ütllado alem do termo que 
cionn.lidade do mesmo estado de sitio, corno me et'<~ destinado· 
me:li_tl:~. det~t·minada, por altas r:oavenienc_iM Vozr;s _ Tem fallallO muito b~m . 
poht1cas. )las. cessado lHJUCUe, rest:.lt-b2lectdtt · . 
a or.lem puhlic..'\ que est<tva. em perí "'O, 0 O SR. Go~çAI.YES CnAYJ::S_- Resu~1 tl\uto 
Poder .Judtciario, sempre ''igilante, 1l<\ Jl'f1 r·:\~e qm•nto Jmde :~s conSlllCraçu<:s que 1Jnha da 
de Labonhty. como ll.rbitro dos dir<'i"tos indi ,·i- ll\ZN , sal1en~ndo: <1.penas. aquelles pontos qutl 
dua.es. ou como org-:Lo da. Con~titniç-ão, int~1·- me p_:l-e<:-et·am ma1.s momentosos . . 
vem desde que encontra alguma, direito indi- Al_em tlcstas e:nend;t~ . Sr. preshleute, que 
vidual sacrt1k:uto ou 1.1.ma tHsposiç;.ão constl- em, t1 Ye \1 hont•,'\ de le1· p~:·ant.e ·~ Camam, 
t1.1cional violada . (tlr•oia,to.,.) CXJ St~::w outms que constam de$tep<1pcl,(mos, 

E' :~.~~im qnc cllc cx0rc~ <\ S\1<\ mi~St'lo j l1di- tt·;tnllo} 9ue ·~u t?nwttl't' ;~ me&L. . 
çir.ria e politíca., c e est"' du plo cn.mcter que Eu _detx:o de .Jus~t tlc;<tl;as . p:>rqtte a liot•a. está 

· distingue o poder· jnclic'al'io americano do> ex<:e{hda c conc!uJre1 Jazendo "'otos P<~ra que 
reglmens judici;tr íos da Em'Oll:\. A sm\ mio>- ''. C'!-mam dos Sr$. _D~put..'ldos d;t na.~<tO bra
são sober•nm n~• America elo i\'ort:e e eJltr!l zlletra. nesta que:>tito magn~, (le "!da. e de 

. nôs ~onsiste, pt'incJpalmente, na faculd<\ue que mot·t~ para ns_ll_bcnlades l?ubl!c'ts, d~!.tbere na. 
lhe c inhel'~nte e que 0 colloca. como pedr<~ att.ur,•_de seno tale~ltos e ttO sut p:h.J~tlsm~. 
anguln.r <Ia:; instituiçfoes. d e! cohibít· e corri~·ít' (JD<:t:; benl. , .. ,wto bem. O o1··•tlor c -,;·twto 
as demnsias, as usurpa<;{ies do Podct• Exeéu· ço;opl'ime;tiudo.) 
tiYo ou do Legisla.tiYo (JfHil<~ bem.) Ve•m <i mesa, são l idas, npoiM!us e post:l.$ 
· Restauradas a.~ garantias constitucion;\es. conjunl't.:'\tnente em discu~o, as se,<YUlntes 
elle nada tem ()\le Yer· com :t eompetencia do 
Congr~, QUe julga do estado de sitio. uni· 
~mente sou o ponto de \'ista. político. (.4Jloia· 
tlO$,) 

,'\cção do Poder Judíciai·io é t\bsotnt.~monte 
indep~n<lent,c . Approvado pal·l Congre•so o 
esu~llo de si ti? ·. n~o obstante, nad~ impede que 
o Poder mhcm.r-Jo abwl v a os mcttlpatlos e 
vice-Ycrs-'1., niio :•pprOY<tdo }leio Con:,;t·esso o 
estMio de sitio. o Podrtr ,Tntlici;wio pude consi
del'll.r criminosos e punir os fàctos que rleter
minaram a. su:>pen~üó de g"."lrnntia,; , (,4poi,l
,_lo.~ . ) 

A não ser :1sstm, o Poder Jnllicio.r!o pel·tle
l'ia o seu caracter funccional pa.m c:om·er
ter·se em mera chanc·elaria do Poder Executivo 
ou do Legiglat i>o. ( .lJJOir:rlus.) 

E', portanto, Sr. pt•esidcnte. fal$..'1. nt\ theo· 
ria e funesta ua pt-aLica, a doutrina susten
tada. pelo Supremo Tribunal de Justi~a, 
( Apoiculos.) 

Art. 18. Suhstitm- re este artigo pelo§ J•, 
coustit\lindo § l " o 2' do mesmo ar-tigo. 

Art. 12. Acc.:·es·:ente-s:! a.o § I•· -cessado o 
estado de sitio. 

Art. 13. Substitua-se este m·iigo ate ao§ 1~ 
pelo segnint" : 

« Deci:J.ratlo o estado de sitio, por acto do 
Con))resso ou do Presidente tla R~lm!Jlica, só 
-voder~o ser suspens:J.s as g·,u~antias constitu
cionae:;.. concernentes á liberdade iudivhlua.l e 
ao a.~ylo do homem, consal,"''a.das uos §§ 8", 10, 
ll , 12, 13 e 14, 

:;; 1 • A suspens\o do§ ll terá por fim e li· 
Juite as pesquiZ<tS e busca, para det,·nç-lo de 
pes::oas e appreheusi'o de ar·mas e munições ; 
_n suspensii.o dos §§ 8° e 12 niio autorisarâo si
não :\ prollihição de l'euniõe.~, discul'sos e pu
!Jlicaç:ões, com o fim de excitar a desordem ou 
tle compromettet· a. ordem publica..» 

Constituirá art . 14 o s~nuinte: 
Precisamos iirma.r precedentes que sen"i.o 

os melhore< comment.arios e a garantia. das 
novas instituiç:õ2s. (A_,•oitvlús. ) 

A decla.~-aç:ão do estado de si tio, di:.: 
jecto, é privativa. do poder federal. 

o pro-l « Continuarão em pleno vigor, não obstante' 
I <t declaraç.Uo de estado de sitio, todas ns ga-
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rantias c~mstitucion~es q_u~ não for~m suspen-1 Sóbe ã. tribun;1 para chn mar a attenç-;w da 
sas em vtrtude de dispos1çao do art1go antece- Cqrnar:1 para a politíC<.l. commercial em ([Ue 
dente.». . . o Brazil se tem envolvido desde o tempo do 

ConstttumJ. o att. 18, o se-guinte: governo provisorio. 
«O ClStado de sitio. decr;;t."\do em vil·tudc de São fruc:~s dessa politie<t os dous tl"J.tados 

aggre$si\o estmn;;eira, regulal'-Se-llêi. pelos. de commerc10 celeoraüos com o~ Estados Uni
disposiçiies da presente lei, com ~.s modifka- dos e ('Offi Portugttl, rtuc; s,·) no~ pl\dem traze!", 
çües re.,mlto.n tes da~ disposir;ões do art. Ti da e realment<: Sll t~em trazillo, pr.:j uizos e da-
Constituiç;lo. mno.~. 

S I _, l\Iu:Str<t o que se pt·ett~no:leu obt.rr dosEs-
a a uas sei'ScÍ("S, ·l de ngosto do 1802.-Gon- tados Inidos com o convenio americano e o 

çalv~.~ Utaves. 

Fie~~ tt discussão :tcliath pela. !1om. 

SEGUNDA PARTE D:l. ORDE~I DO DIA 

q ~~e allnai S8 o!Jt.eve realmente. Qua.ntlo se 
pen~ou que o convetüo IlOS ' inl1t1. dat· o mo
nopolio de uma parte do mcx·cado de assucar 
nos Est~ttlo;: Unidos, elle ní'i.o nos tr-ouxe sinão 
11ma isenç-ão de direitos pn.1·a o assucar abaixo 

. do n. lG •lo padrfio llollandez, üwoi' que os 
Continua\_~i.o dtl ga discussão tlo pl'n,jecto Est.ados Unidos .iú hn.vüt concedido a todos os 

n. Si A deste anno, fixnndo n olespeza do Jii- assuc.tres do mundo. 
nistet•io llns Relações Extet•itn·es. :\.li{t8, os miuistros <lo governo pro,•isorio 

E' lida, ;Lpoiadn e enYitttla ;i. commissão :1 já declimu:1m que n~s~e ttssurnpt? t\):·am en-
seguínte ;;;uw.o:lo5 pelo nosso munstL·o em \\' aslnngton ; 

o orador não sabe que mais ttdmim. se o g·enio 
E.nentla 

Fic:t desde ja em execw;fto o decreto de 11 
de novembro de 18\JO,naparte reterente it no
meaçiio de cho.ncelleres p<tl'a os consulados de 
Hamburgo, Lisboa, Jlueno.>-Ait·es. Genova e 
Liverpool. 

Esses funccionarios perceberão os seus or· 
denados e gTatificaç·ues pela renda dos consu· 
lados. 

Sala . das ses8ões, 4 de agosto de I 892.
N;fo Pe,,o,1hll.-A. Jionleneg·,·o.-A. Aoer~do. 

O Sr. Alcindo GLULnaba:ra
vem á trilJUna, prevll.lecentl0-8e dtt <\mplitude 
que teem as se~undas lliscussõ~s dos orçoamen
tos, para tratar de questões que depe11dem da 
pasta do exterior e que essencialmente inter
~<:Sa.m a P-epublica. 

Deixa llC anulysnr o que e propriamente a 
proposta orçamenta.ria em debttte. n:rá ape
nas que na di~tril.uição ditS legaç:ões não se 
attendcu a todas as circumstanciàS que de'>e
riam sei' ma.o:luramente pe~adas. 

Não Stcbe.por exemplo, por que razão 1óro.m 
incluidas na l• chtsse as lega~.ões de Berlim 
e Roma, :w passo que na 2' classe fie<wam <ts 
de S. Petersburgo e Vienna, onde a vida é 
mais cara.. 

A esse respeito p?nsa que só de,iamos ter 
quatro legações de 1• classe, em Buenos-Aires, 
"ra.sltington, Londres e Padz. 

E,a proposito U.os consulados não,vê por que 
se lla de remunerar o con~ulado de Caracas 
que é uma inutil.dade dispendiosa. 

Os consulados não devem ser mantio:los 
sinão nas cidades a que estivermos lig-ados por
interesses commerciaes ou de immigração_ 

engana(lor desse miní$tr·o, se a símpli<:idade 
dttq uelles. · 

O tmtatlo com Portugal é do mesmo g·e· 
nero. Quando u nosst\ exportaç,ã.o :p~u·J. lit é 
quasi in~ignificante e reduz-se ;t tl'es ou quatro 
mil toneladas de o.ssncar. outt·o tanto ou 
pouco mai;< ele algodão c ttlgum couro, nós 
contentiuno·nos com uma reo:ltJcç:ito de dil'eítos 
para. o aswctw e o algodü.o, e, em troca, re
duzimo;; os direitos de entrao:la do vinho, do 
oleo e do sal. 

Só de vinlto~ Portu:-,'<1-l exporl;;,t pari1 o 
Br·azil cerca de :300.000 hectolitros. que de
Yeriam pag·ar 7.000:000$ de direitos e que 
ngom só JXtgam perto ele 4. 000: O:i0$000. 

E~sa politicêi. absolutamente não convem ao 
Brazil. 

Antes de condui1', l'efere-~e it questão le
vantada pelo Sr. Nilo Pet;•anha: o I'esta.bele· 
cimento d.tt legação .junto it Santa Se. O orador 
continüa a Vl;tar contra cNe restn.beleci
mento. Fel-o, porém, com cel'to receio. porque 
,·stú. vendo que anda processado e n.meaçad.o 
de ir pu.mr â cadeia um cidadão, o Sr. Dr. 
l\Iiguel Víeiru. Ferreira, pelo simples crime 
de, como o orador. pcdh· que nes~tl. P<trte se 
cumpra a Constituição Federal. (:ipoiados; 
ntzdtu {Jenl~ 'últ!ito Uc:m .. ) 

Fita a discussão atlia<l<• pela hora.. 
PaS:"a-se â hortt destinada ao expediente. 

0 SR. 1° SECRETARIO lê O seguinte 

EXPEDIFNTE 

Ofll.cios: 
Do Sr. 1 n secretario do Senadu, de 3 da 

agosto de IS92,comrnunicando que,com officio 
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do :Mini:>terio dos Negocias da. Fozend:1, de dos os requisitos exigidos pela l1ygiene e de 
29 de julho passado, foram de>olvidos itqueHa iJ.(·corílo c.-orn os typos dos mais modernos es
Camara, sanccionutlos, os :ulto~rrapi1os con- tabelecimentos congeneres O.a Em•opa. 
tendo : A impo1·r.anda. dto i.les]_)Csa. '' fa.zer-se, no· 

l. '' O decreto elo Cont!Tesso Kacion·\l :mtori- C.'>:ercidil corrente. com esr.a. construcçào, que 
S<'tndo o Poder Executivo a de;;p;r;der IJela . conv~m s~.1n: inicinda desde jit, roi calculada . 
verba- . Exercícios findos- n qtu\nr.ia de em loO:O_uo.sooo.. . . 
405 : 622.~21 }X\l';J. pagamento ue Antonio de 0 llosp~tal da Cldnd~ do R!O Gr-ande está 
Alcantara Fonsee;J. Guimarães. ex- lhrneeedN· esuth~lel:ldo em predw part.tcul:w, alug-ru:lo 
das fbr~·as expediciomwia~ Qlll\ em JS(i:> lie;.;tü- 110r cento e :·i11~e mil réis (120$000} mensae:> 
ram de Uberahn p:~m ~Iatto Gl'o:;,;o : e sem capac:_ltlau_e P,m~ o twmem de pra~~as 

2." A resoluç<w do Con;rre..<.;;o ::\ucional an- que, ~te oru;_nattO, •J:.l!Xal!l por do~ntes , pelo 
tot•isa.ndo o go~·erno ·~ é(lnc·edel' a Antonio r1u~ l"~cam .or(,;OMttwnte ugglomer~.:las, <:om 
Vi::mna Gonç-al>es Fmgl~. fiel da tltt>soumri~ pl'C.\\HZO de ~ra.r.a.mr·n!-o que devem ter. 
da. Caixa. de :\11\0l'tis:.tç;.t.o, seis mezes da li· . SCf!nndo y1fot·mac;•:e.? _prestad:Js yor auto
cenr;a. com os ·vencimentos do :<en emm·e~o. !'td:tde:; nulttat·e;. extste. ne;;.._~ etd."lt.!e, um 
p.1.n tr::1.t:.w de sw~ s."lude onde lhoeon,:iet·:·_: pre<lio JKUtt o IJU<tl. depois de leit.as cerr..-u; 
Inteiralh. ' obras da adoptaç·ào. cujas despeza • .:; fot·am 

Do mesmo senllor. em e~n::ll thlt::t. <-ommu- otyJ.d;~s em o~to. contos de r~ls I S:OQ9:-;000 )
nicnndo que.com oll'icio do Ministe1·io do Int~- po:Iera tmns!ertr- se c-om mmta. vt~nta.;;em o 
rior. de 30 rle jtllho pa:)S:ulo, roi dw:o!villo ho~p, ral. . . . 
<iquell:t Ca.m~ll':t . o nutog-mpho, ~nnc~eionado. _A NmiJr·;t de:!teyred!O p.:d_? r2allz"'r-se pot~ 
da resolução pel:t qtutl o COnfr!'e~so 2\nciona,l trmm contos de; rc:t:> (30:000::;000 ). . . 
mandou reverter :1 D. Adelaitle C:J.r<•lina de Out}"' neces~1dade, W.!J!b?m m•gente, ~ .a, 
Oliveil·a, E nnes Bandelm e sua. tllha menor C!'eaç;ao, em log·:tr <o]Jroprtado, cle tun hospital 
Adeli"- Ennes Bandeh•a . rcp;.l.rti(hlmente, a l:lal'il. COllY<t!e>~entes. ·. . . 
))ensã.o r1ue :percebia D. ca.rolina Cccilin, cam- . Ha, n::t co10ma Ro(il'lgo Stlva. ar:ove lnlome-· 
;pos de Oliwira.-Inteiradn. . trCIS ele B~rbaG-ena, no estaclo de ~ll~w.s Ge1•aes, 

Do :1>Iinisterio dos N'egocios do Interior. de u_m precho que Pt:eenche asc~mllç,ues neceSAA· 
· 3 de agosto de 1892. 1·estltuindo, por pavte do rms ~- u:I fim, pOJs <tclnt-se sltuauo em local 

Sr. Vice-Presidente da. Republicu.. 0 ;.cu to- const1tmüo pon1m ~ erreno omlu~fldo, de n~tu-
. g1•apho. devidamente sanccionado, d:~ lei que reza arg1!oza, a 1.138 J_netros actma ~o mv~l 

altem as di:>posições do art. 3" <l:t lei n. :35, d_o mnr-, estreme ele Jl_:t~tes em_ s1~a.s ctrcumvt
de 2G do j~tneíro de JS9Z. -lnteil·ada. e sllll_t~tnças, com pc~·fe1ta venttlaçao, por esttw 
officianclo-se ao Senado. :tbl'l;rallo pelas collmas e com excellente agUt\ 

Do Ministerio da Guerm, de z de a;o.rto potavel. ~ _ . 
de 159-2. enviandoa, se,...<YUinte : ,\ s obras ole <ldoptaçao estão or~zdas em Otto· 

· - comos de r-éis (S:OO(}.:i)()O). 
m::xs,\GDI Como o minis teria d;.t guerra. não tem meios 

no orç-amento vigente. para 1>ealis::w:· tues des-

Se h b d 
lleUts , YCnllo, de conformida.de com o dist)OStO 

n o~s mem ro;; o Congre~o :Kacional. no § 4• do· art. 4" dt\ lei Jl. 589, 1le 9 de setcm~ 
E' de neee;sidad;} in<leclina•el remo>el'. no bro de 1850, em -rigor, pelo art. S3 <lo. Consti-

menor pra.so pos~ivel. dos locaes em que· se tui{'ão Federal, 80licimr qu e, })<trt~- esse e:ffeito. 
acbam o Hosrlital Centt~l.l do Exercito e o da íO:> dizneis conc.-ede!' um cr edito e.-~traonlina
cidJJ.de d o Rio Grn,nde. rio de ~u to e novent:1. e seis contos de reis 

O primeiro i'unccion:t em um edifici-o an· (196:000$000). . 
tiquissimo. situado no alto do morro elo Capital tlu. Repuhlic:.\ dos Estado:; Unidos 
Çastello,_ sem condiç-ões hygienic:-.s, dema- do Bra:dl em dóus de a,gosto ue mil e oito
siado batido pelo~ ventos e de difficil e ).leuoso centos e noveut;J. e Llous.-Floricmo Pei:~:oU1 •. 

· ~ccesso, alem disto obs~rva-~e. desde algum - A' commissão de orçamento. 
tempo, que ln':lças, em tratamento, n::ts suas Do mesmo ministe1·io. em igual d;.l.t<l., en· 
enferm;~,r-ias, teein sido acconunettidi\s de viu.ndo o requerimento e mnis pa:peis em que 
beril.Jer'i. pede melhoramento de r·etorma, o alferes r e· 

O governo, no intuito de obviar estes in- 1brmado do exere:ito Chilon .Tose A veliuo.-· 
convenientes e de melhoraL' cousequeme- A' commissiio de mnrinllà e " Ue!'l'<\ . 
mente as condi~-ões dos n?ssos ofliciaes e pl>a- Do mesmo mini8terio, de "'so de julho d·e· 
r;as ele :pret enfermas. attendendo ao mesrno 189-2. restituindo o requerimento que acom-. 
tempo a. economia dos dinbe\ros do e.stado, panhou o olficio que lhe dirigiu est.'l. camal'll. 
fez . acquisiç-.do, por compra.. de um tel'l>eno à 

1 

em 25 llO mez p..'1.S..c:ado, sob o i:l. 129, em que· 
ru:~, Jookey Club, p.-u':t nelle <~onstruir·-se um. o tenente-coronel Sil\"estre Rodri!roes da Sil>a 
]loopital de ilinlensces convenientes com to- Tt>a>a.."SSs pede que a. sb.a antiguidade de post rl· 
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seja conio.<ht dil. chtt:t em QUe iüi pt·eterillo ptonm tlo tempo ; e no devm· de evitm· males, 
pelo tenente-toronel Pedro Paulo cl<' Fon~em que v..\ rug-ir n~t~ entranlms do solo c pre~te,;. 
Gahão.- A quem fez a recLuhiçfLo. {:l.. com· ~. re1JenL<tL' em explo&"io tremenda. S. Ex. er-
missiio de marinha e guerra.) g-ueu a swt yo1., eomo os peophew.s :•ntigos. 

Requerimentos : tom~vlo,:; subLtonwntü (tO ,[um sublime e rii· 
vino. na:; Yizinliuw.;n.s das dt"~:.uaças e in!i•r· 

De Tl1ereza Florentlna de Camalice. pe,_Ea- r.unio;;,vewlo d:tro noopnb) ma$;;ic;o do tempo 
\lo que se lhe conceda o meio soitlo a que e 1.io esp11ço. 
tem direito como il·mfL do c~1.pitão de lh\)!<\t•c Sr. Presitlente. o nol.a·e tkpub.•lo u um 
Francisco l<'lnsümo C;tntt\!ie~· . mot·to no naa- pocm. antes de ser um político. um !tomem 
1ragiodo Sotimõe~.-A"commissãorlc~ 1:w~arl:l. ~n!ot,laclo p:1~~t o güYeL"no ü p:tm :1 admini,;.-

De Virgi:Ji:l .T:l.llll<l.l'Üt (l<l, Sih·eim Sn;u·t>~. traç-io. 
pedindo meio soldo a. que se .itllg·:c com tli- A mn:>a. •l' S.Ex. nii.o ú u in~pirmlom Y11l· 

reito como il·miL do tenente reformncio d<1 ~ar elo <Wtisttt cumtnum,Llo scntiment" L' i•h~:J.S. 
armada naciollal llbnoel Jo&; da Sil·•elra.- métlias. 
A" commí~~:•o de íl1zenda. E' a solemn~. altiY:t e mag~~to:::1, deu;a. ele 

De 11fal'i:1. Nogueira. Ü:t Si!Ya. pedindo nma. i• •tl.Q':1. az:.1. potent:; e f0l'I'ÍtiL> ~cio. ~ll(' o :m·e-
pensão-A' commis:;ão t\8 lhzonda. l\ ct, pelo :Lzn! afi:,t·:•, nos YOl'Lices da:> l)lt<tnta-

De r:r:•uci~c<e Elisa de C:1.~r.r.-o "~mn,)o. Yitrn\ sias 1n.ais dont!as.mabruut·a~ e mais douradas. 
do m::uor· do 1" corpo de ca.ç:J.dOl'L;~. "-Ianoel xa~ :tl.i:lll'a~ a ren<~ se pm·tle. a pt·opu!',·i:io 
Porfir-io lle C:1stt·o Ara.n,jo, pedindtJ nugmem.o das ~ou~~~~ s~; altem. t:::. alluclna.nGe musica 
da. pensão que ora. p3t'ccbe.-A' cmnmis~:'lo tios a.sr.t·os e~~ llnguagum qne s. Ex. enten
de fazemla. u.~. e tão IJetn waduz tlos ltllltHlo~ infinit.o~. ~ 

De Antonio .José FerPeira: pedindo permb- tuL·n,uu o polm.) plimci~t sem luz ([Ll~, h:dJita
~ão para iul.eotluzil·lOO.OOOcolonostla. Ilhado~ mo~. um olü:·cto r:dículo, e o~ J;H:tog qtw 11elle 
Açores e outms procede nela.~. }J:tg-ando o go- se· de~em·ol,tm. p(n' m:tb ([\W o~ jui~·Lwmos 
Yel'llo o.s eespecti vas pa~sngeus . -A' commi,__ ,Jra1Ui1. ticos e ;;m ves, tn berrL veí:s: -t uÜ•; p~tl';J. 
sfí.o de obr~s publica8 e coloniswilo, o ri~o c bom mra u d!Ol'O. 
D~ Uni~o Industrial_ dos est:~dos ,[o B1·;\Zil. Ri:J. s. Ex. ·ou cllure S. Ex. :o pobr·c ph· 

cessJOnorta tht con<:···e~~ao do por·to chts T. <Wreslneta \·ae cumi.Jrimln ~~ sua mis,;:io na htw
e Estrada de Ferro. ligando-o a Porto Alegre, monia e no cnnceno nniYer·s~~l ; os ltymnos, 
vedindo qne . .o pag-al?ento (~a Wtrantia de. as inspir:.wl'oes tlos poetas S~l'\'Íl':ÍO ao . menos 
.JUros cls q";, ... )a c~nc~chd~t, se.i<l f~Jr;\ em :)u~o pan1. d~~C<l.n>O rlo;; que moun:j:J.m nofew, pcltt 
ao cambro de 2, üml1en·o~ ·-A commrs~t'o contemplaçiio tlo bello, flUe tlcsper·tu. ;J.S espe
(\e oeçamcmto. ranç<e:> adormecülas no fundo do~ cor-J.~ões 

:ottribulados. 
O Sr. Tl'Q.OllU~zDel:G.no-S!'.pre-~ E. emquanto S. Ex. levantn. montanhas al-

sidente, antes por clererench pessoal pn·~< com ti;:,>imas de esc-amb.los aos nossos oll1o~ es[mn
o nobre denutn.do pelo Rio de .Janeiro. mcm bHlo~. e descobre ~·etlg:of.lms no~·os, mais som
~tmigo de limito tempo. do que }Jelas ~Ut\S a!~: lJl·ioa: ktdco> e u.u:3espm.Ld.OJ·cs que o }Wimeil·o. 
:firmações 1IOntem, a. est<t mr..sma llorn. ne~ta po\·oanclo-o com o selt e~pir·ito tr~tsbut·Ll<J.nte 
mesm:1. t\'ihuna, >"enho respondet'a S. Ex. de imagens tle Llo1·es nunc:t senthl:!s, de ge-
~uo e que julgue sem impot'to.ndu .. peso c miclo.~j~tm;tis ouvidos: op:tiz ... opaiztmballtt1.. 

•·alar as pttlavms e a <~rgttmenta\;âo tlo Illlllr" a~pira por· eng-l'anuccer-~e. ll'Jr ctl'ili~ur-se, 
deputado, não; jamais as .hei ele qll:.lliftc~n· rle .

1

pm• conquistar u heg(!monii1. pa1.·a onde c:l
insigni:ficant~s. leves e communs; mttS e que mi11ha, c t•einttm nollc <\ ordau. a p:tz c :t 
S. Ex. en..-eredou iuopportunameme pol' um tmnquillidade. 
terreno em qt1e me !orça a :tC:omp:mlnll-o Gt·:mde p1iz o no.>~o. Sr. presillente! O 
ta~ bem in~pportunamentc. . . 1 n_obt·e clepnttvlo pD!o RiL) tk.-JtUleÍl'O ciLOl':l. ~u 

Sr o ca.nchdato ':encedor no ,pleito nlnmo. ·
1

r·1 sol;re elle ! ..• Grande ptuz o nosso. que fez 
travado !lO Districto Fe(leral. e incompati'.'e! 1 a :t1Joli~oão pel:J. pet·stwsiio. pcia doutr·i:1<t l;t·o
com a ler·e com esta assemblea,. Yerrfical·o. p~tlad<t, p2lu. palMTll. elos 01·auores na~ tnbu
tliscutil·o, YOtal·O. e 1'Ul1C:\'ãO ([:1 C~~lll<ll'cl. nao>, 5001'3 (JS quaBS cho\'ialll flOl'~S, e Clll que 
quando chegarem ao seu conhecimento e ic cono>ummada a. :rrande obra, vm-se que os 
sua aprccía~ã.o as authcntic~s du. cloi~Jo. ensmmcs i'r:tternaes ert1.Jn os mesmos. que ~' 

Fazel·o D.gora é inutll tra.lJalllo, pcr·turlYJ.· diü'erença entre <ts ra~·:lS, nenhuma; e que· 
dor e improficno. I :lp:'!n:lsmelhorar•am peh\ posse eifecttva clc~a! 

Mas, disse S. Ex. que nest;J. eleic)liO não ([t\ lil:tcrdadc com:plet.1. e inte~ml os chamados 
dfscutia pr'opriamente o mOllo por que Jbi ell<\ escravos! 
levada. a eifeito. nem as cond!c;iíes Pm qn<~ . Gr:mtle 1xl.iz o nosso! O no~re deputado pelo. 
teve logar. nem o e<1.nuícbto quanto it inc:om·J Rio de .Janeiro chom ou l'l sobl'e. elle ~ · · -
pa.tibilidade: consi\lerava-a como um sym· Grande paíz o nos>o que mudon radie<<lmcnte. 

Cnnutr:>. Y. IV · 12 
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no systema político, social, administrativo e Chorando e rindo, o nobre deputado pelo 
economico tle um dia para o ou tro, que so(:.. estado do Rio fc•i longe, desfi.ando· as perolas 
fren a t ri\nsfoJ·maí:àO do imper·io em repnblica de suas harmonia.;; poeücas. 
fedel'ativa,, :pi"Ja 1li~cussão DUblica. pelo clel'l'O.· Um momento 11ensei ouvir de S. Ex. p:tla-
mamento das aspirações pela progagttlld<\, e vrns que me ofi'enderit1m. 
que se sente na posse de s~us recentes direitos Mas, logo, s. Ex. desfez as minllas suspeitas 
e de reg-alias com si jà os gos ~~se de tempos c:tvallleit•osarnente e retirou e explicou as ex-
immemoüaes ! pressões ma.l soantes. 

Rendo preito 1~ idé<t. que e uma cspnd<t e Foi istoqw1~do S. E:>:. achou que ~apresen-
um canltilo, e a unicn tbrça. que reconheç:o. ta.;i1o do candalato vencedo1· pelos rcpresen
Elh\ foi abolicionista e l':>pulllicamt: o llOVO, tantes do Di~t.ricto Fooer-J.l nflo obedecia. a. 
·civil ou soldt4do acompa11hou-u. e nàda mais. ponto ele doutrina, e não fazia. elo no enca.
Ella I! ~~ heroína, r,ert\ntc quem Clll'fO o deiamento:). que tudo se lig-a: Cl\te estu. a.pre-
joelho. sentn..,ào er-J. um erro. 

Rindo on cl1or;1ndo. entreviu o nobre depu· Corno s. Ex. llogmaiL"'u, apenas peço per-
tado pelo Rio de .bueiro '!He ;\ Re}>tt\..lica. não mis.~o par:~ discurtiar de S. Ex., e commigo 
est:wa solitla. tliscordam o eleitorado e os republicanos e 

Uma J<.irma de gtll'erno que ?)tle r.>sistir alJO!icionistas dt'St.1· cidade. 
ás ond;ts <to monarcllismo. de:'encad~ad;)S Tinhu. o candidato ;:ervi<--os il. mção ~ Quem 
pelo~ nel\ls tos homens d;\ dictadur:t, ;is snas os nega1·a? E' um pclU!isto. festejado em tri· 

. nmbiç:ões violentíssimas de IJO!ler, de lJOoiç~it'S. bttlli\. llOJJUhtt' , um p i'úleSi'Qr <:-onceituado, um 
de llinlleiro, às su~l.S ving;•nr;as longnmcnte medico distincto. 
sonhl\dil~. l'Uminatln.s, <\ct\riti:ulas. :lllCit\tbs. Tinha se1·viços <.1 Repuhlica? Quem o porá. 
querid•ts raivosam~nte ; um<t fórmu. de ~;{o.:. duvidn.? Foi t5o noü:.t,·ei batalhador 1~la abo· 
verno qn!l resiste ao maelstrom de l1orrores lição com() pela democracia pura. . 
ccnn que se-viu envol vida. c (\ <:>. q11e 1t~i. ar- Nüo Cl '<t nat\Wul <tJlYesental--o z.os <emlgo:! 
rancn.da. pelo 23 de novembro, é .firme como a. qnc orientámos e que dil'igimos ~ 
ordem univeroal. ina.ba.Javel como a propria Jll'a. <tttí obrig-acão proceder assim, e fu:e-
íi\talicl.'tde . ' mol-o e o üLremos ainda. 

Mas, por entre as rimas mais ricas c colo- A incompatibilidade do candidato eleito tão 
ridas do nobre depur;ado,pns:S&m amumcios üe patente, tão ibrm:.tl para o nobre deputado, 
est1·emecimentos vulcanicos na terra C:.'\lm:~ inimigo da. interpretação das lei~, n1M que 
em que l>isamo~ c-ontianr.es.. . votou pelo nito r-e<.-onllecimento dr~ Sr. Sever:o 

A elei~':o e 11 o.IJstenção notada no di:L 3! ue ~lt\r;tnhão, 0 que se Iez em attençao ao espi-;' 
julho p-.. wu. deputado por este Oistricto Federnl rito d<t lei e não aos seus exp1·essos termos, e 
'ê par-;1 o nobre deput..<ttlo um desses estreme- imeimmente proh!ematíco e nul!o no modo 
cimentos. de -pen,;a.\· de muitos mem~des~ MSembléa., 

Sr. presidente. a absten<;.io nesse }Jleito é c1ue pocler;\ ~t t~do _9-uanú? qmzet·em. mas 
obra. d:1 opposiç:io do Congresso, llella sô, tlella que sallc resi,'tlr e e a.lnva e mdepemtente. 
tão sómente. Chorando ou .rindo, o nobre de_pu~lo U[. 

Qu<-r<'is a;. explic:.\~ào? timou o seu discurso com uma. pa.gma. .te 
Result-u. de lei eleitoral que nzemos e eon- Switt- iriste pagina replecW. de ironi.t\s.· 

chümo~. quando, em janeiro, os esp!rit.os todos A iruag-jnáção do nobre deputad~ l he basta 
previam os movimento~ revoluciona)•íos ex- e lhe so l~·a para o brilho de seus <hScW'~OS-
cessivos, prestes a ;:mrgir, e I)Ue surgir<un na A ora<;ão de S. Ex- no momellto iez~me 
1brt."l.le7.a ele Santa. Ct·uz. 1\CUdir à memoria uma a.nedoct~ que llna 

No desa.ssoce.~·o gera-l e n:J. preoccup<\Ç~io hiogmpltht do rom::.nc'sw. Alexandre Dumas 
pela. wrte u<\ !i.lmil ia b1~1sileil~a,, UI\ on\em pae que era. tam.bem um :po:=ta. . 
publica e da Republica., essa lei foi votada. E;te popular e eonhecido autor ~e.!.ll sempre 

Ora.. n ella. ba Yicios extr..:toràina.ríos. que u. fuzla uso da >erdade nas exposl~:oes de sua 
pratica ].)07. em plena evidencia. Um delles é tC1"1ie celebre. 
a necessidade absoluta de cetto numero de A'svezesinventava.uma.boamentil'aeada-va. 
me..~'l.rios para. o recebimento das cednlns, como tal; dep:.is, aproveitando o e!l:eito pro
outro . serem as meszas (los lagares onde duzido. u.ffirmava-a como um fudo passado 
não houver goverllo municipal de origem lut multo tempo, depois em épOCà recente, 
popular, para o caso de preenchimento da depois um dia ~ntes de referil-a, e acaba.va. 
''3.c"a occorriua nesta casa, Ol'{,'<J.nisada.s pelas J.>Ol' decl<tra.r-se testemw1ha àeUe com todo o 
ultimas ca.mara.~ m1.mici1)l).eS eleitas. ~esembara.ço e firmeza. . 

.A da. cidade do R.io de Jeneiro não nçs Nã.o ê es1;9 o -process? ps~chologtco do nobre 
· podia ser sympa.thica e demonstrou-o. deputado, longe de m1m d1zel-o. 

Bata. a. op posição no peito em vez de le- E' outro. 
1 

an 
· vantar a. censura. Os aclares de o:fficio, pagos, nos pa. cos 
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nuncit:dos, interpretando ovaçiies alheias. <:n-~ E' lido, apoiaLio c fica stJbr·c n mesa par;• 
tra.m ~e~lus. a~ corporifLam, YiYem da Yitl:l c OPJlOr tunn.mentc eutr·J.r em rliscussii.o o sc-
daspallwes dos perscmagens das peças. guinte 

O publico deDm-se um instante engan1w · 
pelo jogo 5cenico. e ~a e tlo the:ttro di zen do : 
que bem repr·esentou ~ 

O no!m~ deput;ldo, poet.t de estro vilmtnte, 
·crea. P. infunde a. anima\·i'w : <i :ttll.ot• (! actor. 

O pul>:ico c;~lmo c frio de::Lc thc:trro em 
que nos a.ellamos. por mai' IJUC o nol ll'e depu
tado s~ eng<~.ne a si pt·opl'io. c ~i int :•t·prcte 
com o talento conhecido. n;io se :tíi•.~tlw:'t da 
realidade um só momento. (Jf a il" "~"'• .. wil:, 
bem. ) · 

O S r. B~:w:;~;e,. de ::'\Ic<leio.·os 

i{equeh•o que a commis.•ão ch! <:-onscit.uiçiio 
interponlm seu }lill'ecet· no sr;a t.itlo rlc decitlil.' 
si o Dr. Yictol'ino :'IIonteiro penl~u u ;:en mu.n · 
d:~to de depuüulo, por tet· assumido o g,"·et•no 
<lo Rio Grande do Sul. 

S:tht da;. ~esstoes . 4 de :t~o~tb 
Bll l-!fl~< de Maiciros . .. 

de 1 89:~. -

\'iio a imprimir os ~egui ntes 

l'lWJECT OS 

02Jt,u, H.? sc.·;l!!'r{o tlr! .~c ; · aJijirrJIJrldO o jtrn;"e.cto 
d o Sc,-,(~ c!n ']WJ. -r c~tr~JJ rJ f.t:'CC o _ J{?. ;-, i . ..:tc ,~ia r.la 
./u .. ,ti~~fl. r;ue ,fi' i 'Hiticlo (ro d,, J,lteí'i() ,' pe~'~ lei 
" · Z:J. r/c :;o de ov.!ub?·r> ([ ,! f8(JJ "jlll .<~a )JIH'" 
(Ú'N if:!!fc IJ~: rt islCJ'Ü) f._,'\ sct· (ji l: ti ::> 1.{ -: C01ePc io.s I) 

têlqJI'ICjú'ws. . 

vem dir igit· á. mesa. um requeri meu to ou 'in
dicaç-ão, que ju~tifica.ril. em pouca~ pal;nT;I~. 
Como Sll.l:c n. Camõl.r:.t , em eon~eqtwncia. do 
ultimo e g lof'iClSO mo•imento r•wnlucion:u·k1 
que se oper-ou H? Ri~ Gnutd~~ ~lo .~ui , o di;;no 
deput.'ldO Sr. \rrctor111o Monteuo. pehlrenun
cia e::q)ontanea uo i \lustre Dr. .Julio de Cas:i
lho~, ioi elevado ao posto tle vice-pl·;Jsident~ 
daquelle esto.do, meueante indkaçfto do pre
sidente J•esignatn.rio, na ii.)rm;t da consti· 
tuir;ão cst;tílua!. O r<~, em vi!'lude dc~ses Jhctos. 
entendem alguns (jUe o Dr·. Yict.ot·ino :llfon
teiro perdeu :.t cadeim que occtlp_"LY:l ne b A couuui~s~.o ~l~ r:ons ti;.uir;:i.o, 1.0gi•htç;fto ~ 
casa, niio só em titcc âil lei que l'e!rub as just.i~~. a qucr_n lm presente o l li'0.10Cto n. 46, 
incompat l,ilillades entre os cargos fb(ictacs e dcst~ ;~nno,, \'Jndo d? Senado c r1~u· r~;:tab~l~ce 
est:'ldnaes. como me•mo deante de outra· dis· , o M1m;;rerJ~1 d" JustJ'?· CJ~'~ lw.vm sJdo umdo 
posições le~'lles. Corno quer (j uc seja, lJo~·em , n.o elo InteriOr pel:J. letn. );!:3. ue 30 de outubr·o 
pensa o ol•tdOl' qw~ o moment.o G o m<tis op· de 189I : 
portuno ll<U"<L r~ sol vN· a Cttnmr•t o enso cmct·- Consitier :tndo q uc a clistril.mi~;.1o dos publico~ 
gente, por is~o q uc tem :;e de }ll'IJC("tlcr· no seu serriços por di!fcl'entes ministerio:;.ol!cdecendo 
estado ú. eleí~:ão ll<U'n. pi'Cl'Jwõlimento tlc :tl;.:n· ; ao principio dl\ divisão do trabalho, é um;t 
mas vugas, por ll<Wer ;1. C:11nam ou a. ;;ua. : gam.nti;L de orch:m e x·eguladdade, no de.~eo-
mesu., em sesst1cs lll'epar:ltm•ia~. t!t.'cl;tr·:Hlo ~ volvimento u ;L acção adminisn·;tth·:L; ' 
t~re.m p:-rdido o m;\ntl.ato ~;: dc(~ll l~tdo.< ,·ic(,_ I Cons!t.l er:an~lo_ que c~nvém ú. prolicuid:ltle 
<Wmrante Abren, Drs. Antao tlc l•at·r:L t: Fct~ dc~&~. t.lb"trlbu tc;.ao se estalJeleça., MnLo qu:~.nt.o 
n:wdo AlJbott. em Yi r wde tle r-enundtt c in- é possin:l , a ig-ualdade dos ~nc-.u·gos oriundos 
compatibilidade e hav~r tltllecido o d(·[)lttado desses senii;os, de modo que não >C accumu
Er·nesto Alves. lem eu1 l.lln minbterio, re1luziuos em outro, 

Sendo assim, paro evit.'ll' que se dccm fl'e· que os poderia, com n mtagem, sup[lür lar em 
quentes eleiçi;es, p:tm cvittu· que se pt·oced:t JOõl.ior numero ; 
agOI".J. a e!eic;ão pa.m pt·eenchimemo destas Considel'l\.ndo q11e '' rel.tnWo th-; funcções do 
vagas e m:J.is tarde. si ll. C<l.tna.r<t C!ntender que t.finisterio dtt .Justiç" <is do .Mínisterio do In· 
o Dr. Vit:torino Monteiro perdeu o seu logm· terior soiJrecaL"regou demasiadamllnte no este, 
de deputado, se proceda a uma novn. eleição, entorpecendo tl~ algum modo o <tnda.mento da 
formulou o orador um t·equerimento sobre o atlminisk a<;ii:o,como tem demonstm(lo a expe-
assumpto, desejando ao mesmo tempo qne a r iencia ; . 
casa. afiirme que a r·e8p~ito do seu U\ustre Considemndo que o serviço das commum
collega Dr. Julio de Castillros não póde se cações, quer terr·estl•es, quer m<lori~ima~, é 
levantar duvidas identieas, por isso que, como I um s~rviço que por sua natm·eza espef;ml pode 
entende o orat.lor, elle conserva. o mandato, correr por qualquer ministcrio,pois que todos 
por não ter incorrido nos casos de incompati- 1 se servem dos indispensa. vcis vehiculos h'ans· 
bilidade legal. 1 misso1·es do pensamento. e nesse ca.so a sua 

Pa-ra cortar, entretanto, essas duvidas, , distl'ilJuiç.ão sú atteode uo principio de igual
. envia o seu requerimento ú. mes:1., pedmdo ã. l' dade ; 
respectiv:l. commissào que intcrponl ~<\ qul\nto Considerando que, em ultima. a.nalyse. s~ 
antes o seu parecer. os ministe1·ios subordinados ao centro de um-
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d~e p~opu~r c regulador da_ :.\e<,:ti.o admi- ' Pa.ro.grapho unieo. o~ Io<•ares de direcoores. 
mst.r::ttl>;l. _e <le parecer C!UC seJa approvatlo o de ~ecç-:to set•[i.o preenchidos por accesso. 
pro.)ecto vmdo do Senado.- Glicel'in, llt'e~l- Art. i.'' Fi<::<'\m alterados os arts. 4", 5", 6° 
Clente.-Franl)'a Cm"ca.lhn, rel~\tor.-C. Pcc!leta. lcttra h, e í" lettr<J..s i> e c da rererilln.lei n . 23 
-~i'eli.~belfo F•~t:il·c.- Clw.;;as L~bato.- Casi- de 30 ele outubl'O do mmo pas>ndo, e revog<\
~,w·o Jwuor.-.4 . Oturnccbm·l<. · dos os ns. 1 e 2 do at·t. 4° <b lei n. 26 de 30 de 

dezem1n·o do mesmo anno. 
X. 4G- l 8U"2 

(Do Senatlo) 

Sula (lô\s ses~es. 20 de junho üe 1892. 
- P1·,,d.:lllt: J. de .Jlwrws JJa,·;'oS, vice-presi.:
tlente.- Jor7o Pc:J;-o Bd[e1·1 Vid1·a, I• sect·e
tario.- Uit JYni.~ Goulw·t, 2" secr·etu.rio.- Ila-

0 Congresso XacionaJ tlecret1: lo•iiv · S :colú'J Jloawil·o Har;.ut. 3 • secr-etario .. 
Ar-t. 1. • E' L'estn.hclecido 0 :.lfinistel'io <l;\ .lu;;. · -Do'•linf!O$ rice;;tc Go;1çaí·~~~ de Súu;a, 4" 

tiçu., que tlli unido ao do ltHeJ•ior p:~h rei sect·etario . 
n. 23, de 30 tb outubro de l~!H.1kando n(•.,r.~~ 
pll.rte olter·t~üo u :-:.rt. Jn da. mc.~tn<\ leL e p:l~· 
sando pam aquelle ministcrlo os $ünic;.o~ üe 
correios e tele.l!mpl1os. 

Art. 2." Per·tencem ao "linisteri:~ c.ht .Jus
tiça.: 

a) a :tdministra~.ão da .initiça lotnl tlo Di~ 
tricto Federo.l ; 

h) a du. justiç"'- H:~det•a.l , em todas as Sll(l.s 
depeudeucla::; e ~crvic,:os; . 

c ) " polici;J. tlo Districto Fedet~J.l ; 
<l) t\ gu~wdu. nacional, t.\lltO <lo DiEh·icto 

Federal, como dos estados : 
e ) Oi> CO!'l'CÍO.S terrestres e maritim OS ; 
f) os telegmphos c cabos su vm<trinos. 
Pt\rngrapl!o unico. Fic~\rá. a Secretar h\ da 

Just~çn. composta de <rm•tro sect,:iie8: l ' , th1 
ma{~1str<1.nrra ; 2", d:: segurança e fi>!~~ pu
blica. ; :h de con-eio.~ e t~le!!raphos. e 4' , tle 
contabilidade. ·· · 

Art. 3. • O Ministerio do Illtel'ior terá m~üs '~ 
seu co.rgo os ~~rviços du. ínstrncção publica. e 
d<~ estn.t!stlca; e a respecti ,,,, secret.;trb. !'lel'<í. 
constituidi!. por uinu. Dicectorin Ger·al. sulxli
v1clida. em quatro s.oo;ües, a saber : · 

a) a I• secçilo, de politíe;.\ e n.dminist!'adio 
i~eral ; · 

b) :1. 2• sei!çii.o, de &l.Utle, nssistenci<t e soc-
corl'os publ ico;; ; 

c) a 3• secçiio, de instrucçã.o publica ; 
c/.) a 4" se~.ão, de contabilich\de. 
Art. 4.• O servi~<> com ''· coloni~<\ç-.ão e !lU· 

cleos coloniaes, ele ca,tecllese e ci>ilis~t~.iLo dos 
indígenas p~rtencerú. ao }Iínisterio da Illdus
tria. e Obras Public.'ts. 

Art. 5," Os ministerios acima referidos se de
nominarão, respectivamente : :Ministet•io da 
Justiça, ~1inisterio do Interior e }Iinisterio de 
Industria e Obras PulJliC<\S. 

Art. 6." Os em}Jre.,"3.dos que 11ão forem con
templados na. orgn.ni~~o de.>SeS dous minis
terias, ficar-ao addidos atê serem aproveitadO>, 
á medida que se derem vagas, · :podendo, 
porém, o governo aposentar os que tiver·em 
adquiriuo direitos a aposeutação, nos termos 
dos respectivos regUlamentos. 

N. CiO A-1892 

I1ltc•p;·eta o§ 2" rl~ <:>·t.f> ~lo IICcJ·cto '1. 1-1'20 .D, 
de 21 de /e r: c··~i; ·o d.c 1891, l'clutica ri (1110- · 

se;W:d O'I·ia dos líll!fJ~s! rru:!o.< 

A commissito de constiiuiç:;i.o, l~isia~i.o e 
ju sti<;;l. cstmltmdo o }ll'Ojecto n . :'iG . .-te 1892. 
prececlitlo de umn, e~qlosi~:ão tle motiYOS. qne 
j ustific<t ~~, necessithcle de iuterpretm· u. dispo-· 
sii;ão tlo § Z• (lo art. 1• do decreto n. 1420 D 
tte 21 ele 1eYereiro de 1801. como p:trccc -terem 
üdo em \'isttt os seus auctot•es, reconltece por 
sua ].)<Wte a utilido.tle e nece~sid:.tde do pro-· 
jecto. 

EITectivamente, s1 nfto ha hqje lacun<l. nas 
dispo~iç.}es :;obr-e o ns..~umpto de que se trn.ta., 
ha ol.':'K!tu•icla•.le <]Ué' pú..le dar lo~r <t ;tbsurdos 
e injusciç<\S fl<t su:1. applicaç-d<J . 

.A .. :;:>im o decreto n. 848, de lt de outubro 
(le 1800, que OL'g:J.ni~ou tt magistraturn. fede
ra.!, 11:lo contem umo. pall\ VL'<\ nos textos ele 
seus numerosos <'l.l'ti;.;-os que regule o. no.tm·ez.:, 
do3 serriços que devem entrnr 110 computo 
lJ..'\ra a aposent ttdol'ia. da rcspectiYa magistra
tur<1. 

Yeio E'ID S2a\litb Q ueCJ-eto 11. 1018. de 14 de 
novembro de -1890, estal)elEcendo regrtls soln-e 
a apo;:entaç·ilo de juiz~ Iederaes, que ••ntcrior
mente houverem exet'Citlo out .·o$ c..wgos pu· 
hlicos, e mede::mte disthlC\{lO de ter ou nãc 
aclquirk!o direito ;\. ctposentil.dori<~ no cargo 
federal, est.~belece 'l ue no primeiro C<.\SO o 
1'ur.c~ionario dtt justiÇ<\ iedenl i<mh~~ como 
pensão ele ino.ctividade os vencimento$ do car· 
~eo nnterlot•, salv-n.n<lo a 1\J.vor dos membros ílC· 
Supremo Tl'ibnn~\l Feder<Ll em todo c~l.So. in
c:tusiYe os do decreto n. 3.309, de 188(), o di
reito aos -:-encirnentos if,'Uttes aos g.:.rantidos 
pel<\ Constituiç,ã.o aos ministros do extincto 
Supremo Tribunal de .Justiça. não aproveitados 
na orgu.uisa.ç.ão. · 

Xo segundo caso, o citado decreto n. 1018 
manda que se compute met.,de do tempo tle 
ser1·1ço <\nterior p.1m determinação dos ven.
dmentos. 
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Finalmente, vein o decreto n. 1420 D, a que 
se refere <J pro.jecto. que, :tlte~':lllÜO o ante
·!·ior com a suppressão 110. du.usub ele dez an
JlOS par<t ter direito ú. aposentadoria, mand:c 
que aos ,juize~ federaes se compute por 
met":de o tempo de set•viço em ot<t;·o~ e<.\rgos 
publico~. 

Em amlJos esses decL·etcJ:3 tr:.tnsp:tt'et:e n p~n
samento de respeita~· integTaiiiH>nte o rlireitu, 
que r3conhcccm come.' :tdquil'illo no~ ma;!is
traclo~ nilo ;tproveitmlo~. mandando com
pnt;w sú pcll' mot:ttle CJS ~en'it;•o~ em o••l;''J$ 
carg·os. 

X. 5fi ,t- 18!1:?. 

,\rt. !." O §2'' do ad. i " do decreto n. 1420 D 
de 21 tle üwet·eil'o de lSDl, 11:/.o comprelJell(le 
o tempo de servkos que lbt·:l.m prestados 
no~ ?<\rgos t~e 121agbtl~tmm ou semelhantes 
(LI,t: .. ;l, ~l'!.!':.tm~;tç-<~t) dos 0Sr,ados, O f(Ual para, OS 
eil<.! tto~ r! o ;n·t .39 do tlcct·"ttJ n. SeiS de 1 1 (le 
ouw hrü de 1800 ~cr:\ compm;tdo int~;.rr:\l
mcntc na;: ttposenta,(Ol'Jns ji1. eoncedidas nu 
r1ue o li.wem ao~ .i uizes 'li>dem.cs. 
. A~t. 2." !le\-•lg":tlll·SC as (!i~po~it;iit::> (~in con
tt·arlo. 

:--:. n .. -G'c . .;i,JI~~·n .l•!n.io~o. l'elatoJ•.--f; ftce;•io 
J'll't•si•luntto,-Jo}:/!,,ln:l/Q Ji,·oi,·v.-CI"':i'~' Lo bato: 
-l•'ot~~,:(t. ('f,i'Cfl.!ho. 

:-::. :ili-18D2 

l\In$. por infet•cncht. ~iniio JlOt' tle.tucc;ii:o lo;!·i
·ca. nii.o se t.ractan•lo d•· (·:u·~·o~ e>tt·:tn l!o~ ú 
magistr:ct.ura.. os $t.t·vko~ t•e::pl:'~•li ,.,,,., , levem 
$er compula•los inr.cg-t·a!mentf! aos jttizc~ li.!
det'O.Cs. que süo osjttizc.~da ti11iii.rJ eomn ··arH-
cter de gCI'~WS, que tinham 11s juiZt!S r.ht m11- n Con;n•;·~·o Xadon:l.l: 
Ilarcltia. Cun~idr·t•antlo 'Jlle o rh•ct·et.o n. ).J;!(I D da :!I 

A magistra.turo n~.o li'li alJolid::t. h:J'nt·cou-s~. tle l'e\·r·t·•·iro tlt~ I t:!Ol. :1.rt.. (" ~ ~", manch~ 
-s~nclo d~ novo org'3.ni~:Hl:1 11am ,~ mt•.,:m:L compn_r:Lr J~H' ,,,rtw(~. p:~ra ,,, :ipo.>~ntlldoría. 
UUiÜO e OS estado~: ell<L SCl'\'ill ue Yin~il·o L'ill r!o~ JlllZt•S J't,t)t·l~l.PS, O i~lllp<l t[C S(~l'\"it;l.l ptc
,pa..rte para ;u; duas noY:tntente cr~atla~. que sl.:t~in e_m outm~ ,.,,,.!!"·' ,,,IJ[iros: 
nella teem recrL1i:.aclo quasi que o ~~ou pc,;- COl~~t·l~r:md<HJIH:, n ,at·~- 9" ua~ (li~po~it;iíes 
·aoal. tra.nstc01'HLS úa CotlS~ttntr;ao ma.nda .::onhtt' 

Depois, o ultimo dccl'cto n. 1420 D atlquirin úrtcrr.t(,,~c~!t ,, p~r·~ a apo:::cntarlol'ia. o tempo 
Jorç·;t de lei a.o promulg:.w-se :~ constituiç<i:o, de exet:etcto tlo~ Jtllze,; e _tlesembarg:t<lot•es ni'LO 
·.Ctue no art. 6 elas disposiçf:es transitc>rias man- :tpro\·ettat.los na.~ tntt;!'lStl~J.turus lhler~tl ~ 
.(la contar todo o tempo 1le ser,·tço na ~tpo- es":tclu:\l : 
,senhdo1•ia dos m>tgistmdos nilo <tpr·oveitados Con~ideramlo que o cit..'Ldo decreto, art. I" 
na.ju:stiç<:L federal. §I". mand:L apos~nt.-tr cot~• tmlrM n., '!Jcnfi ,,lmtto:< 

Por esta ra.ziio, parecia á conunissão que o~ memhro~ do Supt·emo ~rll)l;;n:tl de Justiça. 
f.":r:t melhor rest<J.urar a di~posiçã.o llO decreto nao n.p.:oYelt<tdos na orgr~.m.sltr,::tO felleml. ~em 
n. 6.843, de 23 de feYereiro de 1878. que ~tttençuo n~ tempo de Sel'VJÇO, ao po.sso que 
manlh>'U. contar pa.r-~t "aposent1.doria. do:l mn.- -no § _2• extjfe dos aproveittulo5 dez annos de 
gistrados não sú o tempo de senip pot· elles ~~rvlço mtJu_sttç<e 1ederal1Ja~t a aposentado
])restado no~ respectivos cm·gos, mas em rm., com ve>K•mcntQ~ proporc,oHae.: ; 
([Uaesquer outros emp1·ego5 gerae~, ci•is ou Gon:;mter-,tml.o rtue o tempo de serviço em 
militares, retribuídos pelo Tllesouro. e que ~t•tros c,o·gos twbt;co~. a que <1.Llude o art. 1", 
DãO fi)SSCJn de ffietil. CQ!llll1iSSãQ, COJnQ Se !Jl'~),· ~;lO dJ.(lUC!le dCCl'~tO, Ll~"<ie &ei', p0L"ti:Ut0, 0 (lC 
tiro com as outras classes de fnnccion:trios pu- carg:os t:stl'<Ulh~s a mag1stratu~u., po1s do con
lJlico~. trDno os ma.gtstrado~ aprovettados ficariam 

Mas. circumscreTendo ~eu parecer n.o proje- e_1~ condiçüe:;: muito inferiores as do:> não apro· 
-cto. ~ubmettido a.o sen exame, entende que a "eJt,'1.d~3 ; . . 
imerpretaç:ão do decreto citado deve ser limi- Considerando que_ se ~eem ~eTantado duvl
mitada o.o tempo da organisa~iio definitivtt ílos das ~o~J~ :t verd<tdea·a mtelllgenci" daque.lla. 
estado~. porque de então em deaute ha. lluas drsposrçM; 
magistraturas distinctas e independentes. e Decret.'l: 
.assim a Uniã.o não pôde acceitar sem reservas Art. 1. 0 O § :?,o do art. 1• do decreto 
nem descontos os serviços prestados por JJ1n.- n. 1420 D de 21 de ievereiro de 1891 não se 
gistl-aturas d~tt:erentes e se~aradas; ·por _isso, re~ere ac tempo de exercicio na m.ag~tl"J.tura. 
eshndo.~ssa. 1dea ~m cons1gnatla no JII'OJecto ate ã orgmlis<J.ção do> estados, o qual será 
como utü cautela, e de lXtre~er que entre elle ~~mputa~o integralmente nas aposentadorias 
na ordem dos tralmlhos e seJa a.doptado, ape- Ja concedrdas, ou nas que tiverem de o ser 
nas com a ligeim n.ltemç.ão que, para evitar nos juizes federaes. 
duvidas, comprehenda os cargos de pt•omotor Art. 2.• Revo!!am-se as disposições em Cl)n-
publico, chefe de policia e outros, cujos serYi· trado. " 
ços eram cont'l.dOs aos desembarg·actores e Sala da.ssessões,27dejunllo de 1892.-Anclrli 
juizes ~e dir.;ito n~ aposent~do~ia.s, alteração Ca'!:'~alcanti.-Fn:derko Borges.-Jo,!o Viei1·a. 
attendtda no segnmte subsntut1vo. -Gonralces Ch~·ves.-.4.-.!g«-Sto de Freita$. 
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N, 109 A- 189-2 ! ex~tme de derrotas e noções prat icas de machi
: nas a vapor. 

O)J~nr! no sentido de s~•· appl' Jeçclr, o JJ•ojccto ! Art. 4." O pessoal dooente se compor-á. ele 
1t. 10.?, de.~te anno, que cr8!t corlju.>.;ta.,:r.e>zlc dous prl)1~ssores de sciencías para C..'tda uma 
com "escola de liHCitilti>ta.5 mn c'crso r.le · das cudeu·l\s e um professor para a.s duas 
,l,.,tli,·a no esta(lo do P<~r .. ; c llte t/ú m·r, (mi- :\Uias, e perceberilo os vencimentos constwnte.s. 
""!i'<o : diL t1bella ::umf'xa. a este pr·ojecto. 

Par<t~rapllo unico. O pessoal da administra-. 
Sendo presente it commiss;.'h) uc m:\l'iah;t e •;ii<) serà~ o mesmo da. escolt\ de ~achini~t.cs . 

":Uel'm o pro,jecr.o n. 109, que crt~a um curso · Ar~: ":J_. " Fu:a o Pllder· ~xecut1vo ;mt.orlsa.do 
de nttutica annexo :i. escoh1. de macllinist:.ts, jit · :.z. ccmlcec:omw o I'C.Spt'Ctt yo regulM!lcnto, de 
votada pelo Congresso. no e~t.'\do do Pul";, ; e actot·do c.:om <tS bases aq m e.st.tbelecHln.s. 
considemndo que esta. creaçi'lo veio ao ·~ncon- "\1:t · G. • n.evogam-se t\s díSlXl5i<;ões em ccm-
tro do p2nsamento ll ;t mesma. com missão, (] tl C . ü·m·Io. 
mostr ou !lo prqjedo <l:t lei de tor~,'l.~ tlu m:w : S;lh~ das s:·ss.j;_-s, 7 de julho de 1802. - ri . 
a. ncces:wladc de ~!.:tbeleccJ• no <tlluuidc) f wti " •l•• Jj,·,,;it .- ;L 11fo11tcMyr:~.- Malta 
estado e nos ua. Ba.lua e Pernambuco escolas Ba•;cl/ur. - Ca•tUl.o. -PoJ•l•·u Clv·r<~~Gnt . 
de ma.<:hinist:t~ e pi!ota; .. "Cm: c cH:t de pa.rcccr- · 
que n. ? tl_mu·t\ ~os Srs. D;putull?:' .::pf~'OYC tfLO ' 1'a/Jr.lla" 'Ju·: .,·c ,·,:f~•·e r, ~)rojc~lo 1l,1 lei 'JUC· 

r~c!:Lm.\d.\ me~rdn., que 'I em sa.tl:sfaz_t o.s con- c··ca '·'"' c,,-.,,o rw .,w~cc,l, <rnaw;;.> <i d.•cot<c 
d1çues que:\ let de c;Lbotagem t\r:abtt de deter- . ch: mac!tia;~ws, nu ejtttriu do Par<!. 
liÚU<Ll' pàr;\ O pelSO<J.l llOO na \' ÍOS lllCl'C<~ntes . 
n;:u:ionu.es. ' 

Sala d<l.S s::-ssGes. ,1 de n.gosto de 1892.- · 
B . de S. Jia>·cas, relator.- Pct<<la i ll·qolli). 
Pires F~r1·cim. - J[w·cimt·) de lf!t~tjiJlhl<e.1 . · 

:3 prol~sores a 3:000$., .. 
l servente ............. . . 
Expediente, etc ... , •... 

li:OOO;l;OOO 
i20~000 

l :OOO$•J00 

Tott~l ..•... IO:i20.~000 

i Sala. tl:l.s sesslíes, 7 de julho de 1892 - .4. 
O Con,.re:;so Nacional decret:.1. : l•!dio de• IJ,·";it.- A, Montmcr}"o.- .3fattl;l . 

N. IDO - 189-2 

Art . ~-"E' ct:e~do conjunctamente <:úrp;ti B((:~llm·:-C,·'.'u':o . -Peh·~ Chel'mont. 
e..~l:1 de maclu mst:\S um cur~ de nautlca 1 \'ao n. 1 mpr;mH' o~ seg-uwtes 
no estado do Pal·a. ; 

Ar!. 2. • Este curso, como aquelle, será. es· i 
tabelecido no Arsen.M de Marinha sob a direc- : 

PAltECERES 

~.ão do t·espectivo inspector. -: N . 50-189"2 
Art . 3." Pa.m o pl'epar o scientífico e pra- ~ 

tico do pessoa~ que se destintw ú. m•utica, o : PN.põe a appr·otlal:•.lo da _iwiic!Lç<Zo d? Scll'l.do, 
curso. constm-a de t~ a.nnos, _sendo ~~_!:l.S ! p !Lr('l qr.t.e seja SeJ.Jarado do projecto n . 22 O, 
theOrL~ e Ulll Jll'a.tico,y..tra. ~lli3. adJmssa,o : <l e.<IC a,1n>, O a rt. 1' , que apprOV:l <o.< actos Ú.O 
os ~udtdatos n.present..'l.rao certtdao de a.pt'rv- ; f/Ol)Jrno, )Jor naotlep~nder áe sancçit :>,.du.ndo
v~-c.~.o d~ portuguez. frnncez, geograpluu. e , se·lAe u. {ti.-m,a d.e ,.es .. luçi;;o; -r que co1witua 
ar1thmet1ca. por si sli o p1·ojecto a sa~ecionM o art. 2• · · 

a) 1• anno : dagt;e.'le projetiO, 1·a!ativo ú a•;m,stia tlos im- . 
plicado.1 >LOS vc.m!ec:memos de fO de flln-il do 

cadeira-Allplica<:".dO da theoria !los loguri- 00,·rente mmo c na· l·eç :J!t.t das fort'li.e;<~S d~ 
tllmos, algebra. até equ:u;.lo do 2• gráo, geo- Santu-Cru.; e d" L:cge 
metria. e trigonometria rectilinet'l . 

.Aula-Apparelho e nomenclatura dos na- A' commissão de constituiç:ão, legislação e 
vios em geraL ,justiça foi entr~gue o projecto n. 22, que cou. 

b) 2' ::tnno: cede a.mnistia aos cidadãos implicados nos . 
Cadeira-Geometria e trigonometria· esphe- a.contecimentos de 10 de abril e na revolta . 

rica., noçpes de astronomia com applicaç-J:o á das fortalezas cL'l. Lage e Santa. Cruz, .e approvo. 
na.vegação-Nil:vegaçã.o. os acto~ do govet·no referentes aos mesmos 

Aula- Manobra dos navios à vela e v;tpor. r acont~ctmento~ e constantes dos decretos de 
· lO e 12 de abrLI, pa.ra elaborar plrecer sobre 

c) 3• anno: ! a indicação do Senado ao mesmo pr;)jecto. . 
Prot ica de um anno, sando seis mezes em j A indicação consistiu em separar do pro

alto mar, a bordo dos navios de guer!"J. da jecto o a.rt. 1°, que approva os actos do go-.. 
armada. nacional ou nos·4a marinha. merca.nte I verno, dando-llte a fôrma parlamentar de re-
de qualquer paiz, findo o qual prestari\o o solução, por isso mesmo . que independe da 
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sa.Jl<:Ç".J.o do Poder Executivo, constituindo por • cru.lo.;; pelo Poder ExP.<:utivo, dt>erctan<lo. como 
si só o projecto de a~ni~ti:~. o a1·t. 2" e seus dcct•ctou, o estado de sitio desta Ca.pitu.l e 
~agraphos do Pl'QJecto q. 22 C, par-<L subir tomando med:(hl.il enm.ordinarías de re
(l. sa.ncçii.o presi(lencial, depois que a Ct~cm:u•a lJl'CS.;;;;i.o, ta e~ como a sit.ua<.<to o exigm e . 
resolvep sobre<~ índieação do Senatl.o. caLendo a íuiciutin\ Llesse exam~ i~ Co.m~ra: 

A commíssilo propõ3 á, ap:p1·ovação da Crt· dos S1·s. D~puta.dos. como o propt·io Senado o 
mara. dos Sr.o. Deputados a. iocli~ação úo Sz· r·<•conlJeceu, e se verifi(<l d:l.S disposi<;0es con
nado, cumprindo-se depois o disposto no a.rt. stitucionacs (;wt.:!. ~ e 5:3 d;t Con$títuição), a. 
48, n. J , da Con.stitui~:ão. ememl<t a~ PZ:OJecto ptu·ece à comtnissiio ple

Sala das <·ornmis,ües, -1 de \\gosto de 189~.
Felisúello !····d1·:•. relato!'. - ( ;liccrio, prc· 
sidento.- :t. (; ''"~"'''"l'''· - C t.<iuâ,·u Ju,,i·w. 
-C. J>,~ll~trr . - Cl,~r;rts Lo/,.,tr:. - F,·a;,ça Cttr· 
'1)(11htl. 

A~ commi;;.<ü(J~ do Senado dl:l _justic;a (:; lc
gislal,,fi:o. e Jt: con~Lit;uiç<'i.o c podere~. tendo 
pi'Csente o ]>ro.iecto n. 24. üc t;;, Lle julho tle 
18ll:?, appt'Omdo n L'St.:1 ca .. ~. ll tt C;tm:tl't\ tio;: 
Srs . Deput;ldO:>. (· pelo qua.l se COil<:cúe am
nistia a. todc1s os cidadãos implicn.dos nos a.cnn
tecimentos que motivamm o tiCCl'Cto e~;c
cutivo de lf.l de 1~bril deste anuo, pe!o quttl 
o cl1efe do Estado lleclarotl em est<tuo de sitio 
a. Capit:\l Fed~r,ü, e impo~ metlitbs de re
pressão contra todos que tomaram par te nas 
revoltas desta capital e tias 1brtaleza. s de 
Santa Cruz e Lage. que ha.viam tido log-.1r 
em 19 de ,i<meiro deste anuo, verificu.m: 

1•, que a Ct\ruara. dos Srs. Daputudos,usttndo 
da prerogativa que Ilte compete pero v..rt. 39 
da. Constituiç:ão e por [orç,a. de deliberar;ão 
sua, ementlou o projecto ele amnistitt n. 24,de 
25 de j ulho ele 1892, que recelleuanumeraç.ão 
de 22 C, mt ali udida. Ga.mara. ; 

2', que duM foram as emend<\S formulal1'\S 
pela. Gamat·:t dos Srs. Deput:ulos no prqjecto 
de amnisti.a approYado pelo 'Senado, a. saber : 

Uma, approYando os actos do governo l'e
rerentes aos acontecimentos de 10 e 12 do 
mez de abril do corrente a.uno, em cumpri· 
mento ao di..qposto no art. 80 e n. 21 do 
art. 34 da Constituição Federal, em:md;~. que 
ficou OCCUI>antll1 no projeto primitivo o loga.r 
de :.trl. 1.• 

Urna outra etnend.a. ttrnpliativ:>., que estende 
a medida da <\mnisti<> a tOdos os que directa 
ou indirectamente tomaram parte na revolta 
das fortalezas da Lage e Sa.nta Cruz em 19 
de janeiro deste anno, qua.uto aos cri~es que 
estiverem ligados a este movunento w monte. 

Nenhuma observação tem a commissão a 
fa.zer no que toca ú. primeira. da.s emendas 
addiciona.das pela Camara. dos Srs. Deputados 
ao projecto originado nesta casa. 

Não podendo o Senado conhecer, antes da 
Cama.ra. dos Srs. Deputados dos a.ct.os pra.ti-

nn.mcnte Jn,:;tlftcad;t . 

Con\·em, entret.<nto. pondm·~u· ttinda, que 
o 11l'imeiro Lle\'lw dos leg·isla4.lot·e~ ~ha.m<ldO:> ;t 
(·O altt·<:~t· dtt~ lllctlio.las tt.nn:~<itl $ p~lo.t o:II(•Ji• olo 
Poder EXt'Cnti ro. CJ:-â oiu u.t·t. ~O. ;:i :: •. ol:L 
Consti&nio.~i:o . (, o·oul l<'cot· cjul;..::w ant;o~ olc tw.ln 
tia o-onsr.itud oua!iol:tdc tlil:' ined itla:; l~l lll :u i:L~ 
J..ll-':o Pr,·~i•lcut ~ tb. ltupn~l io::l. 

A IIWdit.l;l que COI I~I/-!L'OU a tUIIIIÍ~ ! ia. C que 
pnt• dt·cum~tancias '-'~ l~~·ciar:s pa~sou l';Lp itla
moute IW :;:•n:to.lo. explica. pot· ,:11;~ Ye:r., ta m
betn tL ncccs..;idtvle. que teve a. Cam:m.1. dos 
Senltot·e~ Dc•putatl.os. •.lc S<tl v tu· a cxig-cncia 
con:stitucionu.l do t\l't. 80. ;=: :3 •. t'Ollocamlo no 
mo.<mo peojecto de t~tnnistf;L tt rcsolu<;:.i.o p:.:l<t 
qmtl o t;ongJ·e~o a,pprm·:t a .. ~ mcdithts extra
ortlinarhts tomaola.s pdo$ decretos de lO e I 1 
de ;1.bril do anno vigeut~ . 

Kelll outl'O a. I vitt·~ lhe <::tbht. em Yiskt da 
situat,~O (Jil.rlamentar que se fbnnou . 

Nem o::tbe, por outro lado, ao Senado a se
paraç.ão das duas dbJJo;içút.."> sinão depois de 
a.pprovudo o projecto inteiro . 

A r:.uão é c ·nstitucional e olJvitt . 
A Constituição no art . 3Q tliz: «0 pro_jecto 

de uma camara, emendado na, ou tt~J. , volvera 
á pl·imeiro. que, si aceít;w ;).S emenda.s. ett· 
vial-o-ha morlificado, em confot•midade dessas, 
tto Poder Executi-ro. 

No caso controt•io (art. 39 § I•), b--to é, si 
a." emeudas 1orem l'?.jeitadas, volverá á ca
mn.ra reYiwra, e, si as alterações obtiverem 
dous terços dos votos dos membros presentes, 
considemr-se-hlí.o approvadas, sendo entil:o 
remettidas com o projeet.o à e<\mar.t inicia
dor a, que poder~ raproval-a.s pela mesma-ma· 
neira.» 

Oro, ~endo assiln, muito embot•a. as duas 
medidas consagx·J.das no pt'C\jecto ~ivi~~a~ 
no seu proces>o · final, pm·que a prtme!ra e 
o.peuu.s ulll3. resolução do Congt•es..~ . que in· 
depende de sam\.ãO, e a outra. cat·eça. desta; 
com tudo, si fossem desligadas antes de serem , 
con,unctameote approvadas ou rep~o>adas, 
da.r-se-hia a impossibilidade de curoprn: o :J?re· 
ceit.o constitucional do art. 39 e§ 1•. ja. acim~t 
textualmente citado. _ . . _ 

Separadas antes da a.pprovaçao ou re,Jetçao 
do Senado, o resultado é este - o pr~jecto 
niio póde voltar ti. Ca.m[l.ra .. para sustentai-as 
por dous terços ·.ieseus votoS, caso os possa. 
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l'eunir, o que importa.ria fla.grants violaç:ão Prójecto do Sanado n. s, de 1892. a aue se 
-.constitucional. refere o parecer su.pra. · • 

Silo, pois, as co!nmissi:íes de parecer, quanto 
:il. esse ponto, que as duas metlülM entrem 0 C " • . 
conjnnctamente em delJate no Senado, para on,resso Namonal decreta: 
!lar legar ao cumprimento do art. 39, § I', tla Art. 1.• E' concedida amnistia.. ·a todos os 
Constituição Federal. I cidrul.ãos cleticlos e desterrados por força do 

decreto ele 12 <le abril do corrente anno. 
Art. 2.0 Revog<tm-se as disposkões em con-

. trario. 
Quanto a emend:1 ampliati1a, que estende ~ . 

QS beneficios da. <'nmísti(l. consagrú..llos 110 pro- :senn.do Fe<lerui, 8 de Julho d~ 1892.-:- P1-u-
. jecto do Senado aos implic:-tdos m. revolta, de th-ntc l. de )fomes Ba,~:?s! vJCe-prestden~. 

S<1.nta Croz e u~-ge •. a commis..-:fio niio se uespe1•• :'?:'0 I!_c~:,·o~ lJct(~'·t C)o••etrct, ~~ secretar1~. 
cebeu dos gt-aYt.'S mcom·enientes que podem /·.l .Dt-tt. (r~ula,t. - seeretauo.-:Antomo 
resulmr dc.>Sa inclusão do elemento milit<w -' :co/.tro -~Iorttcwo Bac111.t, 3• secrefu.rto.-Do

. em um acto de c:.ll'nCter ci -ril ; ma...~ 1>es.tndo >ílt:!r~o~ V r ccn.tv Gonç<U·ues de Sott;a, 4" secr·e-
COII\ ma.dnm reflex.ii.o ns mz·~·cs qne milit.'1m tauo. 
prb e contl-.l. n. refer-ida. medid:t. chegou :i. se-
guinte conclusão: Emendas cio C<l.tnara dos Deputados ao pro-

jacto do Senado 
Alêm tle parecet· pouco equit:Ltiva. <1. tli$p:t-

ridatle de condi~~ entre os elementos que 
-coln.l>or;wa.m em um sõ e mesmo a.cto crimi· 
noso, tli vet•sitlcando o modo de ap1·~cial-o, 
concedelldo <t amuistio. :\ uus e sujeitando os 

-outros ao _julgamento e a penas. o que p&d~ 
parecer irritante aos p1·incipios tl:\ mot•:cl e uo 
direito, as commiss<Jes entendem que só es.~e 
motivo torna difúcil a ~epuraçilo dos dous 
.elementos, si bem que aconselhado. pelo.~ iti
teresses da disciplina. 

Alêm disso, pUde pa.recer que esse neto de 
severidade da pa.rte do Cougres;;o, não !0 
niio consulta a política de paz e fraternidade 

· ~ue é -pr~iso tentar, como póde ter conse
~ue:acias contrarias a.os fins do projecto que 
se discute. 

A disci plim ta.l vez reclame :para manter
se essa medida. de rigor. mas as commissões, 
attenta.ndo ao pensamento que leva o con
,gt'esso a conce<ler a. amnistht ampla que se 
-contém no projecto sujeito a.o seu estudo e na. 
-emenda cxtemi1lcz da amnisth\ que ao mesmo 
1oi acm•escentada., pesando todas as considera.

.,ções pró e contra, resoh·em não infringir o 
~ande pensa.menio _Politico da amnistia. in
~iscriminada, tent.at1va generosa. pam a polí
tica ele fraternidade e de paz que convem em-

. prehender. 
· Assim. pois, entendem as commissões re
unidas que o project-o ementlado pela Camara. 

. dos Srs. Deputados deve ser· posto em debate 
ta.l como esta, e depois de approvado, sepa

'l'ar-se a emenda appt•ovati\·a dos actos do go
verno, oomo ja ficou dito, e remett!do de novo a Camara. para compleW.r os t ramites a que 
estâ. sujeito. . 

Sala da.s commisões, 2 de agosto de 189-2. 
-.4.rist~ Lobo, relator. - ](l(Lg«im Fe!icio. 
-Ta-oares BaS!os.-F' . .Macl«tdo.-Gomensoro. 
-Campos SaUes. 

Atct·escetüe-se como al't. l" : 
São n.pprov.:tdos, em cumprimento do Llis

posto no art . SO e do n. 21 do art. 34 da 
Gn~1~titnição Federal, . os actos do governo 
reler-entes aos n.contcctmeutos da noite de 10 
de n.bril e con$tl\tltes dos decretos de !O e 12 
do mesmo mez. 

O a.rt. I' ~nh~t:run-se pelo seguinte, pas
sando :t ser o :wt. 2· • 

E' concedida amnistia : 
I. A IOdos os cidadãos implicados nos acon

tecimentos que motivaram o decreto executivo 
de 10 de <1-bril deste anno, declarando em es
tudo de :õitio a O<~.pital Federal ; . 

11. A t odos os que directa ou ]ndirecta-' 
mente toma.ram parte na. revolta. das forta
lezas d:~. La.ge e Santa Cruz, em 19 de de ja
neiro (leste anno. quanto aos crimes sómente 
que estiverem ligados a este movimento. 

O nrt. 2" passa a ser 3. • 
Camara dos Deputados, 25 de julho de 

1892.-Beuuu·di:to de Campo.~, presidente.
.-l.nl(mio .-b erello, 1" secrcta.rio.-A.nl"onio J3o ,·
ges de .Ath(t!Jde Junio ,·, 3• secret.trio. 

N. 51- 1892 

livie(e•·a o •·eque1·ime11to rios avaUado1·es jWi·oo· 
ti~os e j ttdiciaes eLe. Capital Fedc,·czt, pedindo 
lltlljll!Crto nczs cus/as que ve;1ce;n 

A commissão de constituição e justiça, to
mando con11ecimento do requerimento dos 
a\'U.liadores privativos e judiciaes da. capital 
Federa.!, no qual solicitam do Congresso Na.
cional a.ugmento nas custas, que vencem, sob 
fundamento tle que todos os outros funccio· 
narios publicos ti vera.m elevação de sala.rios e 
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de se ter tornado custosn. a. 1·ida. pela carestia. o T!ibunal do Jury destA Capital ( 2> dis-
dos generos alimenticios, e considerando: cussao) ; 

1 o, que os lagares de avaliadores não são 
:propriamente emprego publico. que os pr·lve 
de outras occupações. em que tambem poàem 
ga.nl1ar a vida; . 

2•, que embora modicos os salnrios que ora 
vencem. como allega.m- não o sãn;- pel;J. re
pztíçtí.o das louvaçõ~s e reproducção dos mt>:>· 
mos sal.u·ios, estes afinal avultam. de modo 
que de.~'\ppar-&-e o al'gnmento que tiram da 
pretemlidtt exiguidade; 

3•, que si o.ctuu.IJn(•ntc n. sul.>si:>tcnci•• (: dif
ficil p;J.ro. a sua classe. eU:1. o é l~ual1m~m~ 
e quiç:i. em ma.iore.<> }Jropot·,;:ie~ }Xtt·:l ;mtlta~ 
das outras cb.sse~, que não tel:lm !ante cettn 
de renda, pa.m que fossem oner:.u.las em 
proveit.o úe quem não e.~ü~ mal consnlt;ldo e 
pôde ter diversos meios de vida; 

4°, que, tündaqu:mdo attendivei~ os r::tziies 
uroduzid>ts, não podi:J. de maneira alguma ser 
acceito o ph~no que os p~ticional'io:> :~.pre;;en
tam, visto como nas retrlbuiç:f>l's }lOI' porcenta
gem não estabelecem nenhum limite. ao p:\S
so que elevam e.-sa porcent..'\gem. que et~J. 
1/2 • 1 o repa1·tidamente, i1 1 ·!" pam cmla u m : 

E' de p:u·eccr que se.ja o requel'imento inde
ferido. 

Sala. da.scommissf>es, 25 de julho da 1892.
C!~qa~ Lobato, ralator.- Glic~l·io. presidente. 
- Ca...~imiro Juaio1·.- Felisbello F,·ci1·e.- C. 
Pcúezta.- . t. Guano.bara. 

N. 52-1892 

Dec.lcn·a se•· <la CIJmJJe~encia cl~; PIJder Excc u
tiuo ,.e,<olvcr a Jn·ete••ç/io do '"".iO,. P,·a; <
c;sco Lui;; Mul'1il'a JtLnioí', perlill(lo que sejit 
coatar.la a sua (Lill i yu·,dade d ~ i ú~ j<t:L~i? o 
de 1.890 

Continuac;.ão (h\ 2" discus..'<ii.o elo projecto n. 
G~ A. ~le 1892 (do Senado) . regul<tndo :l-s pro
" rden<:t<lS a adoptttt• ao ser cleclamtlo o estado 
de ~itio; 

Discuss:io nnic<~ li O pnt·ecc•e n. 50. tlest.e 
anno. propondo a a.pprovaçii.o cb indicaç:;.lo 
do Senatlo, p:wa que s:::ia. ~cp;.tratlo do l)l'Ojecto 
11. ~ C, deste :\nno. o :wt. !'·,que :q>pt·ovo. 
o:; :tdos do go\·erno por não tlepenllet· J.e 
stnc<;iío, dando-~·lbc :\ Ii.irm:L dl! rc.-;oltv)o ; 
c IJUe constir.u'L por :>i si• o pt·ojecto a S<Lllccio· 
11:1r o :wt. 2' rbquelle prqje:·to. t·cbth·o ,·,, 
!tmni:<t.ia do> implh·ados no~ :Lcontccirncutos 
r.ll.l W de nbril do cOJ'l'cate t\ ll llO e n:t rc· 
volt:L ü:t~ íbl'i;alez:ts <le S:tntn. Gt·uz e ol:t Ln;.re ; 

:3• <li~l:U$;>ão do JWOjecto n . i H, <h: ISO:?, 
C!'eanüo l.llll:t ;J.l(lmde!-{U. em :-5. Paulo e outrt' 
em .Jniz de For-.t; 

a• o.li:5Cus~o do pr<~ject .. IL ~A. •le j):l!)2, 
fixando :t fOI'\'<~ mwal p:J.t<t o anno tl~ ISO:~ ; 

ContimulÇ-,âo d<t :3• di;;cns.-:1u (lo pt'Oj~to n. 
100. d~·;te nnno (pt·ojeeto n. 4G A. do anno 
p;:t.;>a.tlo), rela.tlvo ús pt'OIDO<,~ 1le1 tle janei
ro de 1~90; 

2• •H~cus&io do 1)roject.o n. íi. üe 18!:12. ;\tt· 
tol'iS<.Ulllo o I!OVerno u. converter os .i ut•os do; 
4 •;,. out'o, das apolices th~ d ivida pnbliC<l, in• 
tet·na nos de 5 o;.,. pu.pel. e a 1h~et· as oper3.
(:ües de credito p•·eciSJ.S p;u·a. em IJoll'ar os po~
,;uidores de apolicE!s que niio :t.cceitarcm <\ 
con,·ers[io, cousoli<la.r a. lli\'itla flttdmtnte e 
~uppt•ir qua.lquet' defi<.:iencia de renda uo ex· 
ercio c:orrente. 

2' pa.rte ( ús :3 horas ou ant.es) -CNtti
nuação ua 3• diSCUS$it0 do pt·ojecto 1\. Si A. 
deste :1-nno, fixando n Llespeza <lo .Ministet'io 
das Re In coes Exteriorês; · 

3·' discussão elo projecto n. SIJ B, tix::mdo a 
de'Jlna. do Minlsterio da .Ju~i;i ~'tt e Ne:;ocios 
lntetiores. pa.ra o exercido de !893 ; 

Discuss:1o unica do projecto n. 8G C. (<tddi
A commissüo de mal•inho. e ;uer1".l. tendo th·o de~taca.do do orçamento <lo ~Iiuisterio da. 

exa.mino.do o requerimento derfdamente do- JustiÇ<\ e Negocio:> Interiores ) ; 
cumentaclo em que o major da arma ..te in..: Continua.<-ão da :3"• di~cn.ssão do projecto 
fanta.ria. do exercito Ft-a.ncisco Luiz Mol'<!it-a. n. 28. de 180'2, relbrmaudo o plano geral do 
Jmúor p3de ant-iguidade do seu po-;to de 7 ot~mento da Republica e determina.ndo o 
de janeiro de 1890, é <le parecer que cabe ao modo de orga.nis:tr n.s lei~ d:\ receita e despeza. 
Poder Executivo resOlYer a pretençiío do puhliCM ; 
supplica.nte, cujo direito a comruiss[o reput:t 2• discussão do projecto n. 11 A, lle 1892 
plenn.mentejustificauo. · (tio Senado), reorga.nisando o corpo de enge· 

Sala das commissões, 4 de ag·osto tle 1892. nheiros navn.es; 
.-M. V,./lar.úro.-B. d.e s. llf·u·cos. presi- 2~ <liscussãodo pro.jecto n. 91) A, do Sen<ldo, 
dente.-Pires Fen·círa.-Paula Ar'}olto. autorj.sando o governo a contm.ctat', com 

. _ quem mais vantagens offerP.cer, o serviço de 9 Sr. Pnt:SIDE~'T~ des1gnn. p:l.l."~ :> n se- reboque por meio de vapores nas !Jarras dos 
gumte ordem do ilia • rios 1 tapemirim e ~nevente, no est:l.do do 

Primeira. parte {aie á.s 3 horas ) - Yotaç-lo I Rspirito Sn.nto; 
do projecto n. 38 A, deste a.nno autorisando 3" di~cttssão llo _!lrojecto n . 53, deste anno, 
o governo a despender a quantia de 2.'50:000S concedendo isencao de direito5 de importa
com a acquisiç-J.o de um predio ondefunccione ç;ío, excepto o de « Expediente,., para. os 

Cam~ra V. IY il 
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ma.tc1•i:\e.:. Je;;timulos oi illuminação de Pim· ciona.l de Forjas e Est.aleil•os destinar i inst.:l.L· 
cicabu.. em S. Pi.\ulo, contl'actada por Luiz Vi· htc;ii.o dos seus estabelecimentos; 
cent.e de Sou1.a. Queiroz; I" discussão do projecto n. 79, concedendo 

2" Lliscu~s.."io do pr0jecto n. 70, deste mmo, i5en;;·ão de direitos de importação e mais im· 
isent~ndo (los direitos de import<J.Çi'io e expe- po~tos para a introdueção dE 150 casas de ma
diemél teci<) o material e machinismos de.~ ti- aeira do. Companhia S. La.za ro, pat·a habita
nados tJ. construcçiio da fu.brie,"\ de tecidos ila 1,:ão de op·· rorlos. 
Comp:mhi:\ M;\n~\nlctorn Fluminense, l"itua.da 2• discuss;io do prqjecto n. 87 "~• de 1891, 
em Nithct•oy. no :'St<tdo do Rio de .J~tneiro, e annuh\ndo as concessões de estrada. de ferro 
ma.ntla rcstímil· os direitos por·rentur:.t co- feitas pelo governo depois da. promulgação da 
ur:ulo:t; Coustituir;Jo; 

:3 ' discn;:;;:"io do tn'O.i<>Ct.o n. -li. a ntol'is:\nclo ~· dlscu>São do projecto n. 248, de 1891, 
o governo :\ <'Onl·cd•·r ú Companhi;\ Fahrilln- :mtot'iM.ndo o govet·no :l. mandar construir 
dusLl'i;\l e Con>Lruct.ot'<\ ns u1c::nv•~ tl\,·or~s po.;os :1rt.ezü\uos nos 11nmicipios de Campo· 
cnncediolo~ á Cump:whia Industl·lal tle C~l c :\f:.tifll' e outros (estMlo do Piauli r); · 
Ma.t•mot'l% .te Car~tncl;dty, hoje Companhia Pro· ~ • <li$CUss&1o do projccto n. 93, deste anno, 
gres::Jo Indttstt'Í:Ll tlu Cammlah~'; rccmando os ('t·editos pedidos de 540:000$. 

1" tli:;;•: us~flo tio parecer n. 9 A. reje :.uttlo o pa 1~1. q tt:lAll.'ttplicaç-Jo d;:~. linha!tele:,rra.phica. de 
proje~:Lo n. O, de:;tu ;umo. que permi '·· ao.-; ''is::m :.t Jagu::~.rlo,- c 730:000$, pM-a a coo~
estados t!:t União ::~. li\"t•e intl·01.lneç:t.o d~ im- trnC~.-ão da. linha ()e Ubera.ba a corumlâ.; au
migi'll.ntc:l q\1r mais convcuh:~m ú.,; ::<m'-> nc- t.ct·i:;a •~ ::~.bet•tm'a do credito supplement<\1' de 
cessitbde.', t·om doas voto:s em sep;u-ado no l $:000$ P•'-m pag-.~oment.c de Yencimentos aos 
sentit!o th :ulo_pc;~l.- • do mesmo l>rOO.iCt:to; lent.es do Gymnusio.)\aciona.l e appl'ova a des-

2? di:;cus,-ü.otlo pt'Oiecto n. 57 A, deste ;.umo, ]JCY.<\ feita com a mud::mça do Museu ~a.cion:.J.l 
:proltil>intlo a t:onccs~:i.o de honras milimres tle p:mt a Quinw. da Dua Vista., na impol'tancia 
officia l de tere:t ou mar •~ qualquet· ciún.dào tle 2:>:000&000; 
bmzil\!Íl'O e dando ouh·;1.5 pro\·idencia.;;· DiscLlssão unica do projecto n. fl4, deste 
· Discuss.io unica do projecto, vindo ~o Su· anuo,'autorisando o governo a mandar pagar 

nado, n. G5, deste anuo (org.mi:>tl.uo pei<1.5 ao 2' tenente tio COrpo de Fazenda tia. Armada 
mes11.5 do Senado e da. C<\mara. dos Depn- "':1.nderlino Zo:zímo Fa•t·eir<L da Sil v:J. a. im
ta.dcs), ;·e,"u laudo os traball.los das duas ca· porta.ncia do soldo de sua patente, desde 14 
mar:as do Congresso N;Jdona.l, quando func- de .i •1nlto de 1890 :\t.é 28 de ubril de 189-2. 
ciooa.rem em collllllum · seatlo coni."\do este tempo paro todos oS 

Discussão unica do projecto n. 78, relativo e1feitos; 
às ernendu.s do Senado á propo.;ição da C<t- 2• discuss:.lo do projecto n. 71 , de.ste a.nno, 
IUArn. dos Deputados n. 108, de lR91 , estabe- isentando de direitos de importaç-lo os mate
lecendo os casos de competencia e:s.:clu:>iva, dos riaes esllecifico;; necessu.rios pal'a u oonstruc
poderes fedemes ou esta.d.uaes p<wa. resolve· ção e instt\llo.<;<lo do Collegio Americano de 
rem sobre vias de communiC:.lQão fiuviaes ou T<>ub::tté, no estado de s. Paulo, e de pro
terrestre;; e aquelies em que deve Jw.ver priedade deJ. L. Kenedy; 
accortlo entre a Uniã.o e os estados ou destes Discus:>ii.o unica. do project.c n. 82, (!este 
entre si; ;.\' ~no. autoril!ando o go>erno a reformar, no 

21 discuss.i.o do projecto n. 45 A. t.le 189-2 posto tle tenente do extincto corpo de policia 
(do Senado}, <õutorisa.udo o governo a. proro- tlesi<\ Capitt\1, o c;l.piti'lo honormio do e."':ercito 
ga.r por cinco a.nnos o contracto com a Asso- e:x-tenenr.e desse corpo Antonio José Alves; ' 
ciaçiio S~l"~ipeuse para o servi{.o de reboque 2.• discussão do pl'Ojecto n . 69, deste anno, 
a. vapor nas barras de Cotinguiba, S. CIIristo- t1.utori:mndo o go>erno u. conceder a José AU· 
v-ão e Estancia; gusto Vieira e outro, a construcçlão, uso e 

3• cliscus...~o do projeci:o n. 14. A, que Llá goso, durtl.nte 30 annos, ue uma. estrada. de 
direito depoclerpassarprocuração pot· instl'U· ferro de Sv:popemba, à ilha do GoYernador, 
mento p:.trticu11.r de proprio punho a toda.s rnede-1.nte certos fa,wes; 
as 11essoas habilitadas pa.ra os a.ctos d<'- vida Db;cmsão unica. do :projecto n. 81, de 1892., 
civil; autori$aodo o governo a mandar pa..,'"3-I' a.o a.l-

3> di..ocussão doprojecto n. 4 A, (do Senado), fe::.-es honorar!o do exercito Antonio P'J.es de 
de 1892, dando direito aoo secretarias da Sá Ba1•reto a. quantia de 2:59'2$, por düferença. 
Curte de Appellaçiio e do Triburia.l Civil e de soldos atra.~.ados, que deixou de receber~ 
Crimma.J.da capital Federal a. perceber custas, Discussão unica do parecer n. 34, de 1892, 
qua.tHlo trabalharem como escrivães; indeíerindo. pqr não ser da oompetencia. do 

l• discussão do projecto n. 17, deste anno, Gongresso Nacional, a. petição do co nego Ama
isentando de direitos de im_portaçiio os mate-] dor Bueno ue Barros, sobre isen~o do im· 
riaes e . machinism.os que a Companhia. Na- posto de transmisssão de propriedade e de de· 
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cima.s urb~nas J.XWa o pre~lio em que runctimm 1 dl'atie. Espírito Smtto. Be!Ia.l·mino Carneiro, 
o Asylo Isabel, nest<t capital; Tlteop~1ilo do~ S:~.nr.os, Oiticica, Rodrio-o de 

Discussão unita do prQjecto n. 92, de 1892. Araujo, Em:liclcs ?.!alta. [\'O do Prado~ Oli
autorisando o governo a mandar contar como vcim Vtt.ll(l.dào, Leandro "i\Iaciel Felisbellll 
tem:po de embarque. para os elfeitos legaes, o F1'eirc. Paulo Argollo, Tosta, Zama, Arthur 
tempo em que o capitilo-"enente João de An· Rio~. G<wcia Pire>. 1\Iarcoliao Moura.,S1lYe1·ino 
drade Leite ser\·iu como ofilchtl snpel'ior e in- Vieir·u, Stt.Jüos Pereim.. 'Milton, I•'l·a.ncisco 
structor na Escola. Ntwal, e fo.z extenslva aos Satlrli, Dionysio Cerqueim, L<..'O \'igUllo Fi!~ 
instructores e mais offici•les q uc ser v irem nos gueiras, Ba.rão de S :vrarcos, Hot't<tio Costa, 
nanos destinado~ ' instrnc('J:O dos aspírnntes Fonseca c Silva, Fonsec;\ H~·t'mes, [t•bano 
a guardas-marinlw. á dispo~ição do n.rt. 13 do ~I~tt•t:onde~. Cy-rillo lle Lemos, Olivdm Pinto, 
decreto n. 29, de 1,1 de mar-ço de 1891; Yírt:ilio Pesso;t. Luiz ~hmtt, Bltptista. da. 

2" discussão do projecto n. 52, de 18!12, rt.'- ~lot.t;t, Frúe:< lh C!'U~. Alcinuo Gu:tnab:J.t<t, 
guiando ~.con~essiio~le apose-ntadorias aosfunc- Lope~ Tr,,\·iln, \"inha~s. Ti1omar. Delfino. An· 
cionarios pub!icos, de accordo com o art. 75 rorlin m,r:JI;Jw, Badaz·,i .. lrli.'io Pin!teir;'•, l'<·citloo 
da Constituiçiio FeLler:tl; )[;tst<ll'enha~. !<:tl n·i,~l :'lla,galll :ir•~.Leotwl Filhu, 

I• discussão do pro,je~i.o n. 9i. 1le 180:2. m~- Ch:\;.r.l." Lo!.a tn, .l:tc(ll, da J>aix•io, ,\lox:Lildre 
lllorando a npOS''nt.-ulorio. uo~ funccíomtl'io:; Sl.iJckler. l •'ranci~n.l \\:i;.:a. Fe!Tl'Íl'iL Brandão. 
:publicas a.téú. dat•1 dest:L lei aposenta•los qnc L:tll\Otlui•·t·. ,\lrat·" J:nu·!J' ' '· Cntl•;;t[I'I.'S Chtt· 
conmrem ma.ís 30 annos dn servi<,:o ellecr;i1·o c 1'<'~. Arn~J'i<:o 1.117.. \'i111ti. ~lauul'l Ful;.;eucio. 
tres no ultimo logar que exm·tet';Wl e niio n Ari:<tith:~ ~[,tia, ~<••lt•;ill r~s lt.unu~. Carlo~ ~las 
houverem sido por l'a.lt1 de e:xacr;ão no cnm- Ch;t:.:;as. Co~ I :1 ~l: te lt :ulo. Domingo~ Pot·to. P:tl· 
primanto dos dc•vet·cs llos seus c:u·~o~. s;J[\·o leL:t, F1.:rreit·a l1ahdl"· (?crt•cir:t Pirc•<. Ft•;tu
si pruvarem a. f;tl5idade da impntat;Iio: d~co (;Jicrriu. Ce:-~al'io ~!ot.t••·· :'>l•lrn.cs lhl'l'OS. 

Discus.....Uo UJÚlt do projecto n. lO f. de lSV2. J!ltt'!;<'. P;wJiuo C<tt'IL•S. Co~l~t .lttlliO!', Alfredo 
dispensando oanno <ie set•viço m\ filcim. cxi- lWi~. Almeh.l:t ~~Jgn<•irn . . Julio d!: ~lesqt~it.'1. 
gidopelo art. 0" do. lei n. ;~() A, de 30 de Btw.iliodo~ SanLo,.:,Lcopolo.ln de Bnlhüe:<,Alves 
janeiro ue 1892, aos offieiaes q_ue sdentilk:t- de Ctt~tr·o, Ct·bn!lO G'•HVê~~. CaeL:1no tlc Albu
mente seach::u·em \Ja.bilit.aüos :.\. pt·ccnclH~l·a;; que1·qu~. BJ>llnl'mino d~ ~rendonça. :'lht·ciano 
vagas actuaes do corpo de est.tdo-naior rlc l" ue ::'.Cag:lllnics, F'eenandoSirnM. L:mm :\Itiller. 
classe. Schimidt. Lncet·da. Coutinho. Pereira il:t costa., 

Bor'"es liu Medeit·o~. Alcid~ Lima, Tl10ma.z 
Levant:t-s~ a sessão às 'I horas e 20 minuto,_ Flores, Homero Baptista., Cassiano do Nasci-

dã tarde. mento, Demetrio Ribeiro. Annil.la.l Fn.lcilo e 
Fr<tnr;a C:tr vu.lllo. 

03" SESSÃO E~! 5 DE AGOSTO DE lc92 

( Prcsideacia rlos Srs. Violli, ( 2" çicc·p•'C· 
sirlen~e) lJer,·v:trdiHA> de Ca,ap;:-t, e CuJlo~ 
Cun<pos, ( s'lppt.mle rlo 3' ~ec•·etr~do) 

Al;re-se a sessão. 
Deixam de comparecer, com c<J.nsa :P::trtici

p3iht, os Srs. Atllayde .Ttmiot•, João de A vell:!.r . 
. Justini:mo de Serpa, Jose A velino, Miguel de 
Ci.\stro, RetumlJa, Rosa e Silvo,, i\Ieim deVas
concellos, Pontes de :.Iira.nua, Seflbra, Novaes 
')fello, 'Nilo Peçanha., ~fanhães BtL1·reto. Vi· 
rhtto de ':'.fedeiros, J;tcques Ourique, )la.yrink,~ 

Ao meio-dia procede-se à clw.ma.da, a qual Jesuinv d" Albuquerque, )fatta. MachRc!O, 
respondem os Srs. Bernardino de Campos, Domingos Rocha. Joiio Luiz, Lopes Cha.ves, 
Antonio .-.zeredo, Paula Gui!nar5e:s, Carlos Adolpho Goruo, Car>õJ.llial, Angelo Pinheiro, 
Campos, Fleury Curado, Uchua Rodrigues. Carlos G:ucia, 'Moreim da Silva. Rubiüo 
lndio do Brazil, Cttntão, Pedro Chermont, Junior, Edmtrdo Gonço.lves e Menna. Barreto. 
Matta Bacellar, Augusto rl'!ontenegro, Costa. Delxv.m de comp[l.recer. sem ca.usn. partici
RoJrigues, Casimiro Junior, Rodrigues Fer- pada, os Srs. Anfrisio Fialho, Agustr) de Frei
nandes, Henrique de Car;·a.lho, Nogueira. Pa- t<tS, Se ba~r.ião Landulpho, Pires e All.luquerque, 
ranagmi., Nelson, Pires Fi!rreira, Martinho Prisco Paraíso, Alberto Brandão, .Joaquim 
Rodrigues, Bezerra, João Lopes. Freder ico Breves, Erico Coellw. Sampaio Ferraz. Fur
Borges, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, quim ·werneck, Figueir~do. Cosl"' Senna, 
Nascimento, Almino Alfonso, Amorim Gnrch\. Dutra. Nicacio, Monteiro da Silva, Mri.rtinho 
i!pitacío Pessoa, Pedro Americo, Couto Gar· Prado Junior, Domingos de Moraes, Antonio 
taxo, Sa Andrade, Tolentino de Carvalho, Prado. Cincinato Braga, Victorino Monteiro. 
Gonçalves Ferreira, Jose Mariano, Joaquim .Julio de Gastilhos, Assis Brazil, Rocha Osorio 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar. Andre Ca.- e Fernando Abbott. 
valcante, R.a.ymundo Bandeira, Pereira Lyra., E' liua e sem debate approvada a acta. da 
João de Siqueira, João Vieira, Luiz de An·. sessão antecedente . 
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.l'HBIEIRA PARTE D.\ ORDEM DO DU. ) dos \LCCUStldo~. ces.~ndo em re!o.çiio a ell& 
i p<or. e5t~ crime_n. jur~it-ção dos. tJ1brum~ 

o Sn. PRl::~lDE~1'E- JS"ão hM·endo numero I or~hna.rws. potlendo o tribunal a.ss:m constl
:pnrn. <>S YOta(:ões incilcadtts m\ ordem do c.lia, · t utdo a>·ocar- para o .~e~ conhccrmento os. 
lxt;:sa-se ús mnter·h•~ em discus.>:lo . I processos ]llW>~ntura J<~. mstaul'a:<l·-~· 

Continuaç<lo da 2• discu~são tio p1'ojecto ! Art .. 10 .. O t r1b.unal asstm constltmclo pro-
n. &i A. de 189"~ do Seua.<lo. re~ul;uulo M I cessara e Julgal'<l. os ;J,Ufut•es, co-a.ntores e 
providencias a. :~doptar ao :;e.r ,fecla.mdo o cumplie<!S nos crimes a que esta lei se refere~ 
estado de sitio. 1 aí:Jda que os indiciados sa não achem ou l)ào 

Veem á me.."'l., sií.o Lidas. apoir~das e ).X':<tas 1 ~en~a.m sidoen~ontrll.dos no pont~ <!o let•ritorio 
conjunctn.mente ern discns..•iio us seguintes I nac1on:>l decl.arado em estJ.dode stt1o,ao tempo. 

· dessa dedat·a~iío. 
Emenc~C~s cto ll~ojecto n. ur; A. (lo Senado _Art. li. Recebi!la. do Poder Execu ti1'0 a. rel.a.-

. · · 1 (;;to dos deti•los e tlesterl-a.dos, Ol'deuado~ todos-
Ao :u-1:.. ~- " Snpprim;:~.-se no n . '2i;,- fine ns . o:; <tetos e diligenci;1s nec~·wi<IS !Xlrainstruc-· 

palavr-.l.\1 :- ruiu 1m.:{o1•·indo v p ack nte .• , ütk I c;;1o dos pl'Oee::sos. tlescober t:l. (!os cr·imes. !Jus-· 
.final. cas e Jli"O\"il~ m:ttl:r iacs. os rêos :>et~:lo notifica-

Ao :u·t.. 2. •· J~cdi.l:t-se n.•~illl: , dos p;u•a r1ue.dem1·o de cinco <lia:;. crJDt1•o.~.riem. 
Dcclar:tdo J.do> P01ler Execur,i·;o ,., ·~.-raol<) , !e , :1 :t.e<: us<~•;<i.u c [H'<'tmrem :1 ~lia t.lei'csa. E$t:\ 

~itio, o Cougre;;:<(t ~u.don;r,l con,.;idet·tH'-~t··lm i nor.ittcao;;1o den.H·:·,, L'Oilter t[o:tnllradmnente os 
ip.<n fado convoc:~tlo e reunit·->c -ha 11:1 Ca.pi-lllrHtiYn:l tlG tro·o:u~ndio, noLici:L Llo• docnmen· 
tal Fcdct'J.l denh·o tle :Jo ditL~. t:01Wltl01.~ oht i til,: !jlll' 1\ .illstillt•l\111 c rold:\..~ tes t CII\\lnl\:1$. 
data de~&~ decl<u~~<io. p;w:L o tlm l•Xdttsh·c.• l t\1·1., !:.!. Fli!I11J t·->te tel'lll l!. Jll'Oc·nler··se-ho. 
de dar cmnprimcutü :1.0 di~tlOSt.n no at·t . 80 iL ~·s.o;:io pul•lio•a do .ittlgllnwnto. pi•it!f:ipian~ 
da. Constitul~-ú.o. t!O·Sl' pda lt•iLrm~ tio proc~sso : ~ lt!ito inter-

§ l. ' O PJ-e.sidentc tia Rt!ll\lblie-,t t·e1:ltm··lh~- l'O;;:ttur·io tio~ t•Go~. ;t,udicnci:~ c·~ cull tl"i i U ictt~ tia:; 
1m, no pt•a.zo m:txirno t.le 8 ,Ji:~~ de ,:ua a her- 1 trstcmunlia~ c tlt:Jl)s:L w r!,.:tl tlos l'l'OS. prol't:· · 
tm<t, as mettkhts de ex~:ep~·ito que huli\"Cl"t:lll i l'it·--~ l;!·h:t n .~CIIWilÇit por m,u,n·in l'CI<Ltiva tle 
sido <nnpl'e;;atlus, junt;mdo iL :;11" lu~u~al-(t•m ! \"otos c em cOrlll•rmidttde dns ld ,: cn1 vigor· 
os !locnmentos e infot•m::u;õ~ q:ll' hom·et• pelos juizes llt't·s~utcs. Xo r:a~o dt• cmp<tte,ade· 
colligido. · ci:;rto S.'l'ti. J)illo \"Oto do presitlente. 

§ 2.• A fall<t do c:11nprimento •lesr.~, pl'e- j Al't ]:3. Da.ssemen(;.\:S que impm:erem pena 
ceito nã.o impediri (!Ue o Congrc5.;·n t!eli t·crc : nfLo llann~l re<:Ul'>O. S(l.!vo semp1·e o recurso 
e r~lnt ~omo é ue SUtl. competcncb, na. i de 1'1!\"Íôt:L consignado na Constituição Fe-
torma. un. Constitnição. I (iCl•(l[. 

Ao art . 5. ·• Accr~:::cente-se no fim : - An. 14. Quando os ril.os não t iverem sido 
ate sentença. defi11itL\·a do tl'ilJutl:tl (\que estt\ •letidos e nii.o comp..·wecerem p!•oceder-se-ha ÍL 
lei se retere . sua. 1·e•·clia. 

Ao art. 6.• Su_pp1·ima.m·sc as pa.lan:1s :- 1 Art. 15. Xiio teno.lo sido clescoberto o de--
mantendo, etc . . . a1:e final. J linquente uo pr·imeiro prorocsso, emquanto o 

ReJija.-se Msim o pàl>:J.graph o unico, que '[ cr·ime não prescrever, lia lagar nova. queixa. 
passa a. ser o . ou denuncia, e:c-officio, pelo promotor ou por 

Art. 7.• Ap_provado peio Congresso o ttcto ·qualquer do povo. 
do Poder E~ecuti,•o declm·atorio do e8tado de Art. lG. Fiettm extinctos, pa!'A os cr imes de 
sitio, as pessoas attingil\as pelas medidas de que trata ~sb lei, os juizos communs. 
repr_!!ssii.O autori.sadas pelo ad. SO da Consti- Ao art. 7• uo projecto - Supptima-5e por· 
tmÇI!.o e accusadas dos Cltme.s de conspirat;;ão desnecessa.rw. . 
e sedição ou de ct·imes connexos com o.;; ) O art. S' passa a. ser 17. 
desta. natureza. commettidos dumnte e depois 

1 

O twt. 9" passa a. s~'rt' 18. 
da declaração do estado !le sitio, ou tl.ntes O arL lO pas~n. a ser 19. 
de~ si a tiverem moti;·a;do, serilo proc~a.Uas [ Alcinda Gucmabara e outros. 
e Julgadas de conformtdade com o disposto ,- . 
na prese11te lei. 1 Sa.la das ses~oe~, 2 _agosto d_e 1S92.-A.I.ctnclo-

Art. S.• ~cla:ad? ~ ~ta.do de sitio , 0 ~ 01~~bara.:-:- ~Ltceno.-Fc~:sbcUo Ftc:re.
Poder Executivo 1_nstttun•u, com tt_P.Pl'OV:i!.çào Ca:;,,,t.ro Ju.11o1. 
elo Sena~o. um tr1buna1 que ~era pre.s.t~do I O SR. PRESJDE:O."'l'E - Niío se achando pre~ 
pelo presrdeu~ do Supremo TrJbn.nall\!lbtar r· sente nenhum dos orador·es inscriptos e não 
e se comyo~a. de quatro >ogaes. dous dos Jmvendo quem peça a. pa.Javra. fica. a discussão 
qua.es ~erao .JUIZes togados. l eacerrada. · 

Al't. 9.0 "Dentro de oito .<lias da approvaç;ão Discussão unica. do pa.reeer n . 50, deste 
d_,o :>cto do Poder.Exeeuti.v? _pe~o Congre...c;so a.nno, propondo a approvação da indicação 
l'ia.c-1onal, este tribunal uucJara o processo · do .Senado, pal'aque. seja separado do pl'oject(). 
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n. 22. C, de;:te anno. o art. 1• qne appro\·:t o~ ente n5o ~oifresso nest<t cas:t a menor impu
netos do go\·erno. por nilo depender de sane- ;;naç;1o ; tal é a imperio~u. necessidade das me
c;ão, damlo-se-llle a rllrma. de resoluç:io : e U.id:J$ 4[C cl ue neUe ~e cogita., legi1;imas aspira
que constitua por· si s:i o pt·ojecto, a sanccio- r;ues tle dous Import:tntes est:1dos d<t federaç:Io 
oar o art. 2• daquelle projecto l'elàth·o tt ·im\Zileira.legitimi(lt\de desde logo reconhecida 
amnisti.a. dos implicados nos <lcontecimeotos pOl' um considera....-el nnmero de represeutan
de lO de abril do corrente anno e na re~·olta tes que se promptificaram a subscrever o 
das fortalezas ele Santa Cruz e da Lage. prQjecto. legitimidade aindrt reconhecida 1Jela 

commis:lão lle. llvlend:.\ em s~u bem elaborado 
O Sr. Oantão-Xio Yem tle modo pat·ecer (apoiadas), do quo.! nuo destoou a 

algum oppor-se á rewluçti.o do Senado ; <LO com missão de orçamento em SU[L maioria. 
contrario vem cumr>ril-a.A ~ua opinião a ~~te Ou...-i com << cleYidc< u.ttenr;ii.o os argumentos 
respeito.j<i e~tá conhecida pela Camat"<<; ma- produzidos pelos dignos collegas que seoppu
nifestou-a por OCca$ülo de di~cutir-se a redac- zeram á :materia. deste projecto e tlo que ou-vi 
ç.ão deste p~o.;eetO,<lO qual o nobr·e Llepmatlo por <' SS.EEx. bem como a outros que negar-<J.m-lhe 
Pernambuco mandou uma t•edacção substitu- seu Yato em 2"cliscussão depreltendo que SS. 
tivu.OSt·. Presidento ltn. do recol'dar-~e Lle qu?. EEx. se <Lt'reteiam: I•, de que o contra.ba.ndo 
l11!S~<~. ocC<t~ião pronunciou-~e eontm,e:<~e atkli- S<ó pos-sr~ chr no tr<tjecto das mercadori<1.S, (\es
tivo, pol' niío obede(:C\' á fbPmula rt-;:rimeattl e rle o ponto de desemb~tr•que no littora.l até o 
dissemnisquc silclsscapresentmlosimpJesmcn- ponto de dE>~tínn nn;: nlfanrleg:ts de que ~e 
te um rertuerimento pa.rt1.rle5t.:tcm· o :n·t.l''.ap- tr:ua; :!.', qtw SS. EEx. nü lonv.wel intuito 
pron.n:lo o~ :wtos do Poder Exer,ttti \'fll'ei:tti- r.le litz~r ccotwmias, apa Yüt'rltlo~ com o duficit 
...-nmente aos <tcontecimeJltOs de 10 e !;?. tle q ne ame:l("''' os or•:amcntos. ob;;t.inam-se em 
abril, ;·ot..'tr-i;t pot· elle, l!~:q u_~ ;;r~m.rn·e ent,en- niio con:<entit· em de:lpezu. lll)ótmm, pouco ;;e 
deu e Jolga qtte u. sua opmmo losse corrobor:trl;J. !!les damlo que os (lespendios feito~ na. nctua .. 
pelo Senado. que o <n·tigo devi;J, constituir !idade, po~sam ~f'l· Ott não em l"ur.uro. bem pm
projecto sepat'ado daquillo que se l'l.)f~t·o ao xim;t lonte de compensadox·es 1'endimentos. 
projecto de amni,~tia. e tamlJem porque lhe :\Iu.s, Sr. peesiilente, os receios e ;.~.ppreiten
pa.recio. mais constitue:ionn.l e mo.is curmtr1ue s0es dt• meu~ lllnstres collega$ me par~cem in
a. approvr<~ii.Q dos actos do Potler ExecutiYo fund:ulo:> e improcedentes, O conwab;J,nuopótle 
não fosse submettido ã sancc:<1o. e sim Jb.~e dar-se. e verdatle, mas sô dat"-se-h<t se não 
um acto exclusiYO do Congl'e;;so, tle\•endo o hom·er a necessarüt e rigot·osa fiscalisa.çiío, 
presiclente do Senado promulgai-o em r10me como &~m cUt\ se du.rh c s~ d<wCt né\s :ü!ande· 
do COngres~o. Ye que o Senado em sua. sah3- gas exi~tente;::. 
dorüt entendeu u.ever as~im fazer. com o que Par~1. Qlle prevalecesse a r.rgumenta.c;.i.o 
muito folg<c. LeYantll.-se súmente pm·l•: deixar do3 meu:> hom·aclos coUegas mm misml' que 
Cúnsignado que está dàda já a ~m opinião;...-o- SS. EEx. proYt>-Ssem ã. saciedacie qul' esta fis
tando,port,"J.nto, declara que vot..-.pelo parecer c;üisaç-::ío en• de todo impo~sivel. J::liS S::l. EEx. 
q11e se di~cute. . n[o conseguiram fazel-o. Si na Em'OJ.m existem 

Não ba,·endo mais quem peça t~ pttlavra.. ttult:ls allltndegas terrestPes cemraes, e lá e 
fica a d!S(;U8são enc~·rr·ad<l. e adi<tda. a vota- possível a fi:;calisação, nüo comprehendo 
ção. como 11ào seja ella exequivel entre n0s, '"me

Entra em 3" discussii.o do projecto n. 7 B nos que se procbme a. inepcia de nossa. polici:t 
de 1892, creando uma. allu.ndega em s. Paulo administr:\tiva, <1. menos que se arv·ore em 
e outra em Juiz de Fóra. principio " incapa.ciclacle de nossos contidaclãos 

par(l. acautelarem os interesses do fisc"O. E nem 
O. Sr. Pale.ttl'l·-Sr. presidente, um se di!ra, c;.mo o fez o íllnske colleZ<t, deoutado 

(los signa.tu.dos llo prQjecto cuja, discussão peht 1~a.hüt, que não se lJóde in,~ol;<cr • ana.lo
V. E1::. acaba de ••nnunciar, tenho necessidade gia entre as alfancleg;t;; t2rrestres e:\:istentes 
(le adciuzir <tlgumas considcraçues, não tanto na Enropllo e as que se quer cre.:""Lr, por issoql.<e 
p~ra sustlmtal-o e o.os }J<tr~eres llas commis- aquellas ~e a.cllam sitnadas mos Jronteiras. en
sões de fazenda. e Ol"ç~mento, o que já brilit:tn- tre p(l.ize~ i'Obern.nos. :\ão é ist.o ex<Jcto. Si S. E:'~:. 
temente íez o holll'ado eollega, rcpr·cscntante ti Ye~se reHectido so 1JI'e a rria tez·it't. e a exami
de S. P<lltio. mas :principalmente }Jat~<~o que a nasse com cuidaüo. teria visto quP- na Europa 
deputl'lçãO mineira pelo mais humilde (n·to existem numerosa., alfandegascentra.!'.S. como 
at>oiados) ([e seus representantes nií.o deixe de ~ejam a. de Paris, Ruão e tun1X""Ls outras do im
manifesta.l·-se em relação á matet'ia lleste pro- perio Austro-Hunfi<lro. 
jecto que muito de perto diz re;;peito aos inter- E' íacillima a fisca.lisação, e simple:; o seu 
esses do estado que tenho a honra (le reJ")l'e- proc€sso pu.ra e-vi~"lr-se o conw a1Jando. Feito o 
$enu\,r nesta casa. - clesembarque das merc.:1.tlorias no litt.or;:~.l sob (1, 

A? subscr·ewl-o, esta.va. _pcr~ua.dido. Se. vigila.nciada policia elo porto, immediatamenre 
prestdente, de que o projecto que om se dis-. arroladas e -vigiltcntemente embarcadas nos 
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W:ti!Ons da Estrada de Ferro. que ser-lo in-! r·ação de dous estados importmtesda nossa íé-· 
continente ~ellados a chumbo, e então, sob a demção, exatamente aquelles que mais concor
responso.bilid.ade do lJe5SQaldos trens, transpor- rem para. os cofres da União. 
tailos a seu desfno, como é possivei o dewio, O estado que tenho a honra de representa:r 
o contr(L]Jando 1 . nesta, casa, sabem os meus nobres collegas que 

Si uão procetle o receio dos illustres 't'Olle- se acha. por assim dizer encravado no centro 
gas com relaçiio ao contrabando, não e me- da Uniilo, sem um porto por onde pos$a escoar 
nos impr-ocedente a apprehensão a proposito 

1 
sua producçiio, por onde pos:<a. directamente 

cht~ despew.s que se ihzem precisas. Corn re- : tttzer sua importaç:iio. O seu commercio, na. 
L"lção á de ~- Paulo. de :par~e me,mo tt con-; de}Jendencia exclusiva ch praça desta capital, 
sidera.;-ão feita 1)elo illustr'atlo representante) sente-se Mphixia.do e reclama providcnciilS no 
daquelle estado sobre o augmcnto de renda sentido de se llte. assegurar a iudep2ndencia, . 
compensador em mais de 2 mil contos, que a.' a espansibilidade de que carece pal'a satis
tanto so~e o desvio que em prejuízo do fisco zer com vantagem e promptidão as necessi
se dá na alfhndega de s,,ntos, J,asr.a consitle- chàes de consumo de um;o populução de mais 
rar-s:~ c1ue est1. ailltndeg<l. tem necessid:ule ~e de 4 milhões de habibnte.~. 
prompto ~1.ugmento par~• poder compor·tnr ::~s Demais, Sr. pl·cstdente, <t ::üf~tndega desta. 
miliHu·es de tonellad:ls de merettdorías que c1.pital nii.o comport:t aduttlm'Jnte <t grande 
dhtri:ll!ll'nfe :t ella <1.portnm. P:1m esse au-. importa~[lo, imp01·taçito tanto mais c1·esccnte. 
gmcnl.o lhz-s~ pr.;cis<t :t ([esapprop.tinção tlC t qnltlltO J~ClliDI'C~. ibt•em :1.s conaiç-üe:> do p>tndo 
ten~no~ conttgnos. Pot~ l,em ; po~w, a~'eve- i do cambw Dalu a :,rt:ant!e accumnl~~;ao ~e 
rnr a e.::s:t c:u:a que o liOlll':ldO mtrH~tm t!n . met·cadol'laS. a mom~tuatlc n:t conlt::rencta, 
fuzentl:t dando os pns>os p:o1•n. e;;tc llm. se lhe i p~rm:,1.neccn(lo eU:1~ ~Lhi l"n;.ros mc·r.e.: ~om mo.
e::d;;iu pela desappropriar;ii.o Llo~ t.ct-rctws ne-~ni rest.o pr;·j uiw th i nu. ll~tl'ht e tlo commercio 
cess:crios mais (le mil contos ; orn a crc:u:iio mineiro e em ultima :uml\·se elo consumidor. 
da :\lfhndegn am S. Panlo, qn~ d\slJen~:tri o (jtH~ i: sempre o mab onct·a-du. 
augment·J ela. de Sani?", se f<\rá com o tet·<;o Eu IJOd!'r·h mesmo de~ht cà<leir(l. itn·oc::n• o 
daquella somma ( . .O.potctdo.<). te~temunho (lo nobre colleg:t, industrial, o 

Com r-elação iL de Juiz de Fóra po~so n:>~e- Dr. Pacifiico Mr.st:trenilas. 
gu~~l' que_ P011CO m~is urt ~ecim~ pa .. t·t~ Selt~ o Sa. PACIFICO ~IASCARE~l!As-E' verdade. 
prec.so de.pender.,H.t, porem, SI. pte.~ 111en amnde' sfloospr·c.juizos c:msaúo.<pola demora 
uma pn.1•te que p;xle merecet· reparo e e ex- "ct· ·, 1 · , · , 1'(· J "'' 1 ~ . .. ·u 1 
actam~nte o dispendio que se rara neccssttrio .1$ mercal orms nu ·1 :J.n. '"'' (e, ta carn a · 
para a manutençií.o dos emprega-dos dessas SR. PALETI'A- S. Ex. tem luctaúo, como 
alftmdegas ; mas esttt objec9ão se resolve per- tanto~ outros, com difficuJduü:·~ lmmensas po.ra 
feítamence peht ultim11· lei que r,·gula '' orga- conseguir mu.chinismo ~ matcrius pl"imn.s im
nis.'tç.:"ío das repartições de fazenda . Como é portadas p:u·.t fakícRs cxist~nt;.s no nosso 
sabido. e não ignoram os meus colleg-a.s, set·iio esta.tlo, das qu<~.::>s muit:.ts se teem Yisto na 
ro::tinctas as tliezournri:~.s de !lczenda e os re- coatiug·encia de pttr<Üysar os seu~ serviços, 
spectivos emprl?.gauos, como dispõe a cir.ada pot·que a eonl'~r·tmcia nesta altiJ.ndegu. da ca
lei a. que me re!eri, e que tenho à vrsttt, pital e d<:masiada.nwnte clemora<l:t. 
se~iio l\ddido~ as al!an(legas, delegaclas e o SR. ALFREDO ELus- Devo declarar tam-
cauas economtc;J.S. bem que existem actualmente no porto _de 

O SR. ALTIIUR Rros -Isso quando 1 Essa Santos 15.000 a 20.000 contos ele mercadoriaS 
disposição não se e.."ecutat•ú. atiradas em ]JDntões e cascos de navios velhos 

O Stt. PALETI'A- Mas y. Ex. não ]lÓde e não ha companili~ alqu~a que ~u~i~t segu
aventtu•ar Essa affirmação. Acredito que rar essas mcrcadorw.s, ~ v1st:.t da íae1hdade do 
lia será executada. e não e por emq11anto- roubo ou do clesappareClmento. 
um argumento de que Y. Ex. possa se pre- o SR. PAL:ET'I.',I.-Esta lastimo.vel situação se 
valecer, é uma mera conjectura. t'esolverá pela, c reação das a.lfandegas de 

O Sa. Bn.AziLl:o JJO~ SA;-;Tos-A lei não rstá ~- Paulo e Minas, cuj:\ importação se augmen
ai.nda em execução, :pot· que ainda ni1ose íez terá de um modo assombroso, augmentando 
a liquidação da.s thezourariM. as rendas do thezouro e compensa.ndo ava.nta.-

, . , jadamente o despendio que >e fizer. 
~- Sa. PALLETA-Petfelta.mente, esta e a As ligeiras obsevaçües que aca.bo ele fazer, 

razao. não tanto para sustentar o parecar, repito,que 
Feii:.:'ls estas ligeiras observações Sr.pres'.den- está sustentado por si }Jropr.io, alliadas ásju

te, com relação aos argumentos produzidos d.iciosa.s ponderações feitM pelo honrado depu
pelos nobres colleg·as, acredito que não e justo tado de s. Paulo me lmi.Jilitam a esperar 
que a Camara negue seu voto a. este projecto que a. Camara, em 3' discussão, su~tente o 
que representa, comojã. disse, a legitima aspi- projecto,. pelo qual se interessam os' estados. 
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de :!.Hna.s e S. Paulo por seus rept•esentAtntes j' o erorio, !;em entretanto t razer pro\·eitos e 
nesta. casa. recompensas pa.ra essasdes]>e7.a.s . 

Este ii_Jteresse torna-se tanto ~a.is l>a.t~nte o sa. EsPI::t-ro s .. ,sro-Cr·eio que v. Ex. 
quanto e certo qu~;~_seus l'espectt;•os congl'es- nlio me comprelum<leu l.)(!m: combati a atam
sos,_rep:esentaram a. est.a assemblea,_a.o Poder dega que se pretend(l ct·ear em S . Paulo, não 
LegiSln.tn•o Fedem! sobre a necessidade de con testei a utilidade do. a\Cmde!!a em !vbna.s. 
serem cr<>adas as alfandega s de que trata esse . " . 
projecto. (3l t!ito bcrn· ..,,,, ;:0 bcrn . } O SR . FoxsECA IiER)LE:>-Agl~ldece mutto o 

· ' aparte do nobre deputa-do que Yem maís u rna 
o Sr. F < •n,...eca :f-Ie 1.·xnes bem . vez contirmat' a propo~l\;ii.O por S. Ex:. enun

compreliende que dentro em pouco o projeeto, cíacht de que existi11 seml)l'e h:u·monia de Yis
ora em di~cuss:ão, sero convertido em lei e tas ent1·e elle e S. Ex. r1ue, como diz, nil:o 
isto presu me não S.:. por·que em seu 1\J.vor· mi- combateu a a lfa.nclega.de.Juiz de Fot-J.., comlla
litern, nesta. cnsa. duas b:incadas, cu.jr. solidu- teu •I de S. Paulo. 
riedade sem~rc ss _tem rnaniles~1.do crn toda~ o s1~ . ALFREDO Er.r.rs- Qua.ndo a de Süo 
as _suas del•)lerat,:~re~. cC!mo tam~m por·quc Paulo é mnís nece;;sa,ria.. 
esth convencido de que ~sta. med1<la encerra 
mnt.ed:~ d:•. m:üor 1·elemncia. peta pro~p~l'i- _ q_ SR . Fo:>'SECA H8tn r_Es.-O _go,·e~·no . da. 
dolle indlscnt.i\'el qn~: Yem traze•· ;t c.,es ; t mao, no te~po d~_t adn~tmstm~"lo (·rii<~riOS.'\ 
dons est~td•J:~-S. P:wlri 1: ~n n:ts, que cones)t·- 1 do Sr . 0~;,:\t'IO _AI \'1m. firmou Ul!l cont.r::cto 
ret~tm ~'0111 :1 mai•w srmuna pam 0 emr io nu- f p;11~1 :u·r·c ~Hb(~LO 1 l:t~ J'enrlas :\qm tl::t <1tpJt."ll 
blico. 1 JliNler·:.Ll, metleantc apot·ccntagem de 't "/ , . 

Pc!n s1w. impol'I.:IIWi:t Wr1·ít.orial. pel:t nloer- \ Entl'e a;. chu>uhs <leste ~m\tt•ado, o ' 'O· 
du.clt~ de seu s•'•lo, J><·lo pl't!;,( l'C::Jo>o q til! tem • l•~- : ,.e1·no ua t:niiío fie:•. ' '"' ourig;ttlo a nl<\nter dous 
scn,·oiYloln IlM u lt imos 1.cmpos. e.~w~ l ';;ta<lo.-:: \ empn•;<'t'l.do~ YCllcL·udo um i :GOU.'; e o outt•o 
ntl(.-essut·htm:•nte dt•vern espei<ll' • L~ poderes tia i 5:-iUO . .:,.OOO . · 
Uni:\o maiol':~ inte1\·~•\.'il e o m:tiot· de~,·elo ' D~$r;t r.irrna. lt:Wi:.L p:n·a. a União :1. ue$peza 
pn.I':HJHI:! e.%c pl'o;.re>~o e e:ssa. pr'O~pe l'itlnde :.mnuat de :!O:Goo::; e'' re.-;t,~.nm cl:1. !l:Jt·ccnt:l
quasi l.ll ~ritlO< a sn:L exclush ·:t inid:tti\·a. :<e- :;em era. dh·idid:< peht quot:l., segundo a$ ui:>· 
jo.m , tlentro em pouG-o tempo,am1)liados ex.t.ra.- po~iç"•c>;: YÍ;!ent~·li d:' lei. 
ordinariamente de modll a ser vir de i ncira.- lliita quota mulcipliwla dnn . o resultt\ d.o 
mento <t oull·~ estutlo.s tla Re!ml:lica Brw;i- de m:ti:;: de 46:000.),que,a.ddiciona.da. :i som mo. 
leil'tl.. p['on:nicnt~ do::~ !tconomrio$ pagos ao:; empre-

Com rclaç~.t) á ul!l\ndega que se preten-. g-ados. pref;1zitt 1.1. dcspez<t de C.í:l48$000. 
de cre;,u- no estado Lle S. P~\ulo nad:t tem<\! Ot-a, depoi.~ do estabelecimento da alian
adíantar , visto conv eõ$lJ n ecessidade j :i. ioi I' dt>~·u.. cuja despeza foi o;·ça.d<\ pelo nohre se
cli>l\lment.e demonstmda palo Sr . deputntlo nudor por Minas ::m cenr.o e t.o.mto.:: contos. 
Dr. Alfr~<.lo E !li:>, di:;cincto repr .. ~en~·a.nte i d~ve1~os pro :uru~ um meio de prov;:r que a 
do mesmo E~tadu; ma$, com reln~o a :ü- · questão llO !uncctonameato de.>t::t :1lt.lnrlega, 
fa1tle;1·<~ a cre-".r-se em .THiz u.~ Fóro. é obr·i- !I longe ue Yit• tl':tzcr om1s par~> cs cof'res da 
g-ado a vir i t ribuna , não que represente aqui Uni[o, vem tr-J.zct' vanra.gem. . 
o estado <1::• ?.tinas Gerae:>, ma.s porque 1\ elle I Por uma tabella que Jimuulou, dos func· 
ligam- no laços que não ~a e..;,quecel', do eiouario .:. com seus respecti\·o~ ..-encimentos, 
tempo tb prop1g;tn t.ht r E:pttolicana, e que ll~r- sendo um lusp~ :tor, qu.:~!.ro primei!'ns escri· 
dur-am na:> •~mi"<cdes politiC().S q ne se d ~sva.-

1
1Jturarlos, sei5 seJlllldos, um thesoureiro, 

nece de po;suir a.inda. n'aqn:?-lle Estado. . um porteiro, um :tdministrador de capa--
Sente discord<\f' dr1 opinião do seu di~ tincto 1 tas ias e um fiel; com ortlenados mais ou 

colle{f<l: por Pet'm\mbuco. 0!'. Espil'ito Sa.nto. , menos lh 3.(l(:Qr•do com n. impor t:.m ·ia tlaqueue 
Não S;Lbe q_ue fa.talidru:h foi esiia que os se- I estado, • erificou que o l"efiLlímento d;t alfa.n

pM'0\1 <'JU mn p::mto (le Yisí:;l., qua.ndo <\ C.\- \ dcga. po E' sí só em m:J.is qu~; sutndente p~l':l. o 
ma.:·a toda. sabe que ambos se prendem pel<> I ]J:lgil.mento deste peSSO<J,l quf! ht~. de l'tVet' e 
mesma oríentaç,ão em diversos assumpt:os, i'Ltnc,"ion:w á cus ta !.los cof>•es da Un ii.'io. 
pois S'l pronunciam sempl'e pel.:l. eco no mio. dn. i i\<Ia.s, iiB s-.1 leva.1' em conta M quotas ríistl'i· 
União de modo a r <!COnquistar os ci·editos e os 1 buidas com os empregado:; e :ts desp·zas ja 
interesses sociae:: que lle algum t!!mpo <'t. esta. \ feitas pela U.!í.ião com a :ll'l'ecaLI:w:c'io tias ren
parte ie?m Sldo ludibriados pelo system;'l. que . tias de Minas, chega·se á, concluS<io de que a. 
tem impresso it a.d.ministruçii.o o Sr. Flol'iaoo i alfanuega em .Juiz de Fora vem trazer um. 
Peixoto. 1 saldo de 204:000$000. . 

Di..o:cor-d.a do nobre daputado por Perna.m1uco ! Levando-se agora ern cont<t "' ubcrd;tde do 
n.? ponto em queS. Ex . ?SSever;~ que a cre:t- j solo mll_leiro, ~ a.ctividade sempt-e _ct:e~~!lte 
ça.o de alta.ndegas em Jmz de Fora. veem tra.- de sua. mdustrlll., o esforç-o de sn:.t un w tt tva. 
zer excessos extraot•din(lrios de despe~as par:t I particular e a. dedicu~.ão enorme dos seus ha-
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bita.ntes o..o trabalho, püde·se <lizer :o estudo de: v:üe n de.~peza. -que vae fazer a. União com o 
Minas, dentro em pouco, competirâ, em rendr. esé..'l.belecimento de Utn(l. alf<l.ndeg-a, cuja re-
e expor-t:~.çiio. ao estado de S. Paulo. ceitn. e maior que o seu custeio? 

A n~c~~sidade. pois, de uma• alfande~'tl. em Justificando o pt'Ojecto que se debate, tem 
.Juiz de Fóm é J.)ern~itamente justific:1.di>. pelo cumpri<lo um dever de consciencia e ido M 
presen~e e rohustecida pelo futuro prospero e encontro dos rlese,ios da_ banca<la mi~1eira., _J., 
li~ongeu·o p:1ra aquelle estado. qua.llhe })rcm<lem O:'l mmores e os DJ(l.l S estre1· 

Quanto uo local. pensa que melhor inspit>ados t-'"lS la<:as de cot·dialii:L.1.de e .sympathia. 
niio po<lütm esta.r os autores do pro.jeeto: Faz votos part\ que a Ca.ma.m converta 
sentiu não ter conhecimento do projecto pam quanto antes em l~i o projecto. q~1e se dl:;eute, 
a.ssigna.l-o. prestando um serv1ço relevantlSsnno ao estado 

Eis :1. rn1 .. i'io por que toma :~.pa.lan-a uo pre- de ).líua~. :15 rendas da "Cuiiío e ás l'endas ~&:' 
sente debate 11a.ra.. justific-ar o lieU apoio ''o quelle e.sta<lo, porque e.."SlL alfandega vn·a 
projecto que se discüte. evitar o accumuloextt•aor·dinario naAlfandega 

A cidade de Juiz de Fóra. é a mais ímpw- da Capiüü Federal, dos machinismo~ que vão 
tante do e~tado de lVIinas, ~ aquella que mo,is servir- pam o desenvolvimento da industria 
directa.mente está lig<l(hl. à Capit<tl Fede!':tl, miueira. 
tanto as>im que um viGjor que pMseav•t por Fn.zendo deste projecto uma lei, presta-se 
aquelle c>tHlo no anno de JS89, quaiifieou Ulll servíç:o real. (Jl!dlo be;n, ,;witJ /Jcm.) 
aquella cidade como a sala de visita de ::'llinn" :1\ão havemlo mtú:> quem peç.a. a pal:t.vra, 
Ge1;-es. . . . . fi e<t i\ di:scuss<.lo encerrada e auindit a \"Ota\ão . 
• 1\e5ta. Ctdade Ye~-se hOJe es~heleeunentos I Entr·a em:~ • discu,;:s;i.o o projecto n. í2 A, de
lmporbnr.es de c·rethto <! mdustr1nes. . 1 ~f!~. fixan<lo t\ lor•·o. n;tv;ll p:l.r''\ o :~.nno 
·.Estes melhoramentos tmgment:\111 tle c!m i\ tle 18!J3. • 

tha, tle modo a. wrpreltender a.quelles c;ue 
pll!Sam alguns mezes ~em it• áquella cidade. Yeem ~~ me~a. siio lida.><, o.poi:1.d•1.S e post::ts 
. E t1.ulo isto tle>e-o excl11siv~\mente ti. i'U.:L conj unctamente em di~cnssii.o as se~uintes 

iníci:J.ti "'\ propria. <\O esforço de ~eus lmbi. 
tante::. 

E' umn. ci<bde moderníssimo.. que não tem 
talvez 50 nnnos e. entret<tnto. é uma ddmle 
11ue causa inveJa. a quanto~ vÍajam pelas cid~t· 
des impottani.f>$ do interior .de outros estados. 

Servido. pela. Estl~ld«. de Ferro CentralllO 
Br<uil, que entronca.-~ com a eswula de ferro 
de Juiz JeFót'a e de Parahvhuna. ella tem os 
maiores e o~ mais evidentes elementos tle 

Fica extensiva ac) capitão lle ID:\l' e guerra 
~r.moel Lopes de &:.nta Rosa a disposiç.:io do 
al't. 1• 110 <lecreto n. 29, de 8 de ,janeiro 
(le 1892.- Jlartinl;o Rorl,·iguc$. 

prosperidade e tle grandeza. Accrescente-se onde convier: 
E' penn, que ella não ti•esse sido locall~ada 

com boas condições topogra.phicns, de modo ~t O chefe de classe nos diver$OS posto~ do 
o!ferecer maior I:J.1•guez;t P<"ll':~. s~u :1ugmcnto. corpo da, ai'mada e chk"lles o.nnexas. que não 

Em consequencia de Slm colloea~:ão, cet'- tin·r a condiçii.o de emlmt•que exigida p2la lei 
cada, de 11m lado pot' um morro e, do outro de promoçGe.~, pot• motiYos alheios á sua ,·on
Iado, pelo rio P.a.rahylmna, eli;\ nii.o 1y,.,de tatle, deYeri~ ser promovido quando lhe tocar 
crescer latteralmente, mas póde atwmentar. ant l;,ruidade r igorosa . . 
tanto que ha llln projecto de estr-ad::. ~le ferro S..1.l~\ das s~ües. 4 de agosto de 189-2 - r,~. 
á Bemlica, de modo a romtituir um:~. cich<le clío do B··a;il.--Yc!.~on de iTaSctmccl/-Q.<.-La· 
enorme no sentido longitudinal. I c:c,··lc~ I.Õt!!i;~l:o. - z.~,Jíl·ito-.Swzto . - Lau;·o 

Apezn.r d~s. luctas . ~mpenhadas, j;\ pel:t ea-1 JitUlêi' .-Cas~iano elo Na.sci,l!eato. 
mara. _mumclpal anr.1ga daquella cidwle, ([e 1 
que fot obsauro membro, (11fio a1lrJiado~<) .i iL ao~' o 8r. Bat~ão de :§ . 3.[arcos diz 
esforços emp~·r.g;1dos pelos seus rep~·esentautes 1 que antes de ínici:u•-se a. dis~ussão deste pro
no par~amento, quer tla. monarch:a, que1· d~ jecto, tem de íi1~r Yc;r' ao Sr. presidente que 
Repubhca. p:~.r-:1.. que fo~se_ ater-r;tdo um)m<:o ha nelle um engano muito sensível e que 
do r10 Pa.rahyl>una.qlte ah1 ~reava. um loco de muito o altera. 
infecç~\o. pr?hibindo o alargamento dacid:t1le No § 2' do o.rt. 2•. onde ro diz- compon
e. o estabelecimento de. novos e<lificios, ro ul· llo-se esta classe de 20 cirurgiões. etc.-deve-se 
t1mamente se con~egm~ q!le.rosse nterrado dizer-compondo-se esta. classe de 2S cirur
aquelle pantano fJUe.allt ex1stta. pot' culpa da I giões, etc.-. e no § :;-- do mesmo artigo, em 
Estrada. de Ferro Cel!tral do Bt•azll . Iogar de - 28 - diga-se - ~o . 

Dea.nte dn prospendade e d:~. gr'll.ndeZ<1· d::t· C<?mo e~te projecto j:i. está 3Jlprovado. em 
quella chlat!e e do seu futuro enorme que 2• dtscus>ao, parece-lhe que so po<' me1o de 
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emen<.las se pórte corrigir esse en&'flno; e o q<le ·de adquirir um p1•edio. não existindo um pro
vae ter a l1onra de lazer. prio nacionRl, onde funccione o Tribunal do 

Vem á mesa. é lida, apoiad<t e. posta con- Jury dt\ Capital Federul. 
junctamente eut di$cussiio a seguinte Par;t~T~tplw unico. Xo edificio adquirido e, 

depois de de;:a.ppropt·iaçi'ies pttra esse mister, 
sú funccionat·;i o Tdbun:tl do Jury. · 

Ao })rajecto 11 , 72 A, fixanclo a. força. na.va}: ' Art.~-" Ficttm 1eYogalhl.;; <lS disposiçíJes em 
Ao art. 2", TI, em vez de- 20 CÍl'tll'giões contmrJO. 

<liga-se- a 28. Sala (h\s commissües, 9 de .julho de 189':?.. 
Ao mesmo ttrtigo, III, em Yez de-a 28 o -Jfw·s .. , presitiente.-8a;"paio F~:rTa::, l'ela

munero, etc .-cliga-se-a 20 o nnmero, etc. tcr.-7Yw;,la; Ddfhto.- Be::e;·ril.-Erbwrdo 
Sala das sessões, 29 de julho de l8flZ.- (;, H!':d·ves .-Bella1·"tiM CtL'r<tciro. 

S. "lfarcos. -Pkes Fer1·ei·;·a, Em seguida e submettido a 'l'otos e ::1 p:pro-

O Sr •. A.lmino .'\..ilionso diz que 
fór<J. d::t Ca,mam nito se pergunt.'\ Si o depu
tado le e pensa bem, mas ~i .ieg-isl:.L hon€st.'t
mente. 

O orador o acredita. 
i\fas, ao lnc!o da !eí feita. com lli\ü•iotísmo. 

preciso f3· o funccionario que a execute intei
rarncn te. E prccis~ rmüs t]lle elle l'ellicttt as 
necessida(ies suei a. e,;, os lm.bi to;; e os cost.nmcs 
do povo. 

Mas isto e o que nem sempre ~c tem feito. 
Para pl'O\"al-o. o O!'<ttlot• pas~t1. em revistt a 

llistori:J. d;L R<·publim BL':J.Zileit·;~. tornando :"[1.· 
liente um Jacto em sua OlJiniiio de grande 
valor. E' que pr2tendeu-se <~dt\pt"w <lO povo 
brazile!ro tudo CJ. ue os unglo-americ;\.nos fize
ram em leis. 

Om, a ver<hule é que os esti.t(lo~ a.mericn.no~ 
atravess;~.ram um~ longa expel'ienda. de U 
annos, a.nt~~ de e~t.1.belecer·em ~u:' lei Ol'ga
nic:J., e na discussão ,test<\. gastaram I 6 meze~. 
emqua.nto que o B:·azil gastou apenas tt·cs 

vaclo o seguinte: 

~tdditivo ao prn,iecto n. 38 .4. 

P<t ra ~. despesa autoris::td:J. n:o presente lei 
fLr:o. cle~de ,já aberto o credito nec~ssario. 

IUo.l de u.go~to (lo 1802.-Samp•tio Fen·a::.
Cfut•JU·' Lolp.ao.-"f.',··ic.,· dt( c.-.~; .-GI:ce,·ia.
Jfo;·aes /J(r,tto . .:.-C'c~r.trio Jlot!n .ltt;tio;~.-An
drJ ((l-r,~'cant~. 

O pl·~jed.o G em s;,gnith\ <ttlopbdo par:.1. pas
SiU' it :}• di,;cussilo. 

O Sa. A:-;r>n}; C.w .~>.cA;.;'tE ( 1Jcla od c<;;) re
quer dí>P=~~~~~ de inters_ticio. jlé\I'à que o pro-
jecto entre hOJe em :l• 1.hscus~ao. . 

Con~tütt\th, a Ca.mara. concede a dispensa 
perli1la. 

o St~. PREsmE:-"l'E-Vou submettet' 11 Yotos 
o })l'Qjecto n. 6G A, de 1892, (rlo Seoudo) regu· 
lando as providencia:> a ndópt:.u' ao ser decla
rado o estado de sitio. 

mezes ~ di:ls ua discus~~o (lo se11 P<lctO funda- o Sr. Frtl;acisco Glicerio 
mental, e ist.o s?m nenlmm<c experiencia an- (pela o;·tlcm)- Sr. pre>ideute, me ~üm<1ria 
terior que prea])risse o caminho P<Wa a Ol'dem a pedir ;t v. Ex:. que :.~dütss~ a votaçao deste 
e pM·n. a liberdnde. pl'o.iecto par<1. ama. nhil. não :>?mente :vorq~te }la. 

N5.o e, porütnto, ,le adrnil'étr o qt\e se tem MJC:iedade emvotar-se o pro.1ecto de ammst1a., 
repetido tanta;; Yezes, isw e, que a nossa Con· mt\.s ainda porque lw, grande di.fficuldade em 
stitui(!-3:o preci>:.1 ele t·i•tbr·ma.. dirigir a. 1ota.çüo deste pl'O.iecto, sem uma 

AYisam ao eradot· de que hn. numero po.r't prévh\ cl.\ssíficaçüo das emendas apre3ent~da:s, 
votar, e como llii.O qm:r coucorrer p~wa per· afim de que se ]lossa bem cotejttr o pro)ecto 
turbar o ~rYiço d:.~. Camn.ra, :.Ldia1'Ú. o seu dis· tom os ubstitmivo do honrado deputado pela 
curso. !3ahiu. e com as a.lteraçõe~ ptopo$tl.\S pelos 

O Sa. PRESIDE:XTE- O no1JL·e cleputado eon· Sr&. cleput.'l.dos Alcindo G-uanallttra, FelislJello 
tinuará o seu discurso depois de terminada <\. Fr::!il'e e rv,~lo humild~ Ot<ldor que ne;;te 
Totaçiío. mom~ntooc~upa a tribuna. {.2\'wlleN.,os apo:a

(0 Sr. Be~.vnrli>to de C!J.~<I[lOs occPpa a c~- dQs ·) 
âcira da prcs:clcncio.) Nestas çondiQ,)es me animo_ a. snbmetter: a 

. . . Y. Ex. 11m requerimento de a<hamento (Jlmto 
Htwenllo 1mn~eto, o St•. pre&~(leutesnhmette 1 bem.) · 

a votos, success!\·amente, e sao approvados, 
os artigos do seguinte projecto : Q'GESTÃO DE ORDE~I 

N. 28 A-189'2 O Sr. Leovigildo Filgue'ira~ 
• . , (pela onleiil ) diz qne so1Jre este pt•ojecto i~i de-

O Congre~so Nacwnnl decreta: I cl:.u•:.•do em clis~us~.o o a.rt. l". Or:.t, na forma 
Art. 1.° Fie.'\ o Pode\' E:tecutivoiloutorisado do regimento. que mand:.\ que ooprojec~os em 

a despander a qu(tlltia. l1e 250: 000~ pariL o ttm I 2~ di~cussão sejam dí~cu tidos por arttgos, a. 
Co.lllo.r<~. Y. I V 
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discussíio encerra.d ~.deve ser a do art. 1 • ~ · rígi(l. os trabalhos da rosa, annunciou a dis
niio de todo o projecto. cussão do projecto que regula v;1 o eshdo de 

Nest<ts condi('les, parece que não haveró.. sitio e deu a pala.>T(l. a. diversos deputados 
embamço algum em que s~ vote o a!'t. 1", inscriptos. Mas nenhum delles estando pre
continu;"tndo nas se::;s:les seguintes a discussão sentes e não tendo nenhum dos presentes pe
e vor.a.ç:i.o dos outms artigos. dido a. p(l.la Yl'a, S. Ex. tlechwou enc~rrada a 
. O Sa. PRESIDE:\"TE-Em rela.;-.ão ao reque~ • discus~iiO, e ~r:~o~- immcdi~tamento (~e sub

mnento do nobre dej}Utaúo por s. Paulo, 51 !llette1 a. apredaçao da cn.sa um outro pro· 
não houver reclamação ]_}()r pa.rte da C•tmar,l, Ject?. . _ _ 
a mes<t resolverá pelo adiamento. (Nt!ow,· .. ~_.,, S•_ se t;atasse de. 1" Oll 2' d1scus;:u_o, nao 
apoiados.) lmnn.razao para se le\"antt~.r :1 qu~'tão que 

Em rela~ilo, porem, 11 1-ecla.ma.ç~"i.o do nolJre levantou o honrado collcgn. p~la B~!:m ; .mas, 
deputadu pela Bahia. tlevo inJbrma.r a s. sem ~ueree_fazer offensa, o que ~ao ~~ti nas 
Ex. que não me achava na mesa quando fui : ~uas mtenço~. o neto da mesa nuo io1 con-
encerrada <t discussão tle:;;e pr.{jecto, ln[l.S 0 : lorme ao reguneoto. . . 
meu substituto informou-me que a 1[i:;;(:ussão! S. E~ .. por um desctndo. por um eqmvoco, 
tinha sido encerrada. _ qne pode acontecer <t qualqne1·. pa;;sou _a 

outra matel'la ~em S(;l rccord:tr q11c devm 
O SR. LEDYllG!LDO F!LOC:ElRAS- Sü tlo h:o.n~r nnuLtliscnssão solJl'~ catla. um dos nr-

artigo primeil'o. tigM. Isso n;i.o se (ez. appelln pam S. Ex. ; 
O Sr:.. PR~SlDE\"TE-Niio senhor; :t inli.wmn.- S Ex. não declarou encen·a.ola. a rna.teriu. do 

ção é de que foi enccrm<h <:t tlisctts~:i.o de art. 1", niio annnnc!ou t\ tliscu"-o:I.Q do:!", não 
todo o projPcto. E. realmcmc.nlo po•lia tl "ix;n· pt'OCL".leu ao eneetT:tnH:nto L10 ~'c as:;im sue
de ser assim. p 'l·que st se cncerl~t<~e l\,p~·n:t:> a. ccs;:ivat:>ente em reht~;:io :tos antros. 
di<cn<são tlo n~·tigo pt•imeiro ttlr-s~-hin pa~~atlo Ot·:t, perguni:<t o tW:td,,r a.o St•. lWe~identc : 
iJ. discus~iio dos <~.nigos seguinte:<. ~o pa.s~o. em vir-tmlc deste cqtü\·oco oleYc tt <.:tl.Stt ticar 
que o nobre tlcputado &tbc C)lle se ll<lSSJU á: inllilJiLl:tde lli~cut.it· a. matcrí:1. cont.irla nos ou
discussão tle outt••t mot.ter·i(t. o que t!etnon<t.rn. 1 t;ros :wtigos do projecto ? De cel'to que não. 
qut:~ a di;;cus>ão d~· todo o pro.lccto tinli•t sido Si csso. ê 11 vel'dadc do qnc occorrcu no come
encerrutla. {.-lpoirJ.do.q ço ela sessão de hoje. o requel'irnento do nobre 

rleputado por S. Paulo não tem ra.zlo de ser : 
O Sr •. ~i:sph~i~o :\!i:l:J.l.t.~• (pela :!'·de•;:) p:wque. pcl<.~s praxes cstab~lecirh1s, depois d<i 

-Sr. pr;stdente. :: Y~ta d<t~ pOlll~craç:()~~ 1et-: diswssão rlos projeetos em 2• tliscn>são ter 
tas por\. _Ex., •lc,_o tltzPr que a d!sc~1ssao en-' tido !ogm• por m•tigos, nã.o se submette o pro
cerrada for a.penas rlo ~tl't. to do pl'OJeCtO (}Ue jedo ft. YOtn.çiiO sinão d~pois de estur termi
est.t, COtnO Se 8.'\be, Clll 2·' diSCUSSÚO. KiiO loi nada:,:. diSCU..'•SáO de todOS OS al't.igos. (.4.p·)ili
encerra(\a a Llisc~JS5ão r~o todo o proje~to. e do.<.) 
~em me_smo po,ba. :;el-o, pot'C)ll1lll:tJ. nem frr:t. si não esta. t~rnünada a discussão de 
srquer _lbl annnnciadtl. a cli~cuss:Io do :ll't. 2·• todos os (l.~'tig-os tlo pro,jecto, o Sr. presidente 
e segmntes. não precisa do requerimentO do nobre depu· 

O Sr-. O :n1.ti'io r'•1eln o,·,Jem.l-Sr. lJ!"e· 
sidente. pe~.o lícmç:~ n ir. Ex_ p:u;.t ponder·ar 
que não é d:1 comperenci~ ua mesa. decidi!• 
sobr·e o requerimento ele a.diamemo. 

A' Co.m:wa, segnnelo a pr;tX·3 estab~lecitla, e 
que compete resoher·. 

E' esta a praxe que t~nlto >isto s~guir. 
0 8R. PRESirH>);TE-EU diss~ qHe a m:S[I. 

resol•ería por ~i. se não l1ou ve..."53 rechtma
ç~ão. Desde que lla redamaç.fb, submetterei ti. 
deliberuçãq (ltt CclSa. 

tado, uem pt·ecisa submettel-o t\, votação da 
c<tS<l. 1x1.ra :tntes de tw!o r~v.er su bmctt.er o 
prQj ~êto rel:\tivo ú. amniscia; porque o que 
dispõe o regimento é que depois ele exgotada 
e.>t<~ m~teria, se submctt<1 a discussão (\ arL 
2' elo pro.iecto que não foi discutido. 

Sii.o estas os obser.,ac:iies qLl" tinha a fa.zer. 
(Jiuito ber12.) 

O SR. PRESIDEl'TE-Acho conveniente, em 
vista da questão levanM1., submettel-a à de
liberação da ca.sa. 

VozEs-Não e pre':ÍSO ; e simplesmente uma 
q ue3tuo de interpretação regiment:Ll. o SR. CA:";T.:Í.O-"-Por isso e que :fiz ü. v. Ex. 

e com_ todo o resp::lito esta obset·\·aç~o, pam 
que V. Ex:. a tomasse n~t con<ideraçao que 
mel'ece..;;se. O 8r. ~~n.ton.ioA:;o;e, .. eclo-Creio 

que o nobre deputado pela BC~hia não tem 
o Sr. A ~·th.<~.r Jl.'~io,;-Q que se deu l';l.!3âo como não tem msão o illust,·e l'epresen-

no inicio da sessiio de hoje foi 0 s~guints : t<tnte de Pernambuco. O pen~a.mento da. Ca-
mm·a é claro : a Camam devê: votar hoje 

Estav(Lm presentes d~z ou floze de1mta.J.os mesmo o projecto de amnistia. Si fosse dis
~ómente. O llom•ado nce-pres1dentc, que di· tcutir os a.rk 1•. 2', 3', 4". ek do projecto, 
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havendo discnssão de cada um desses artigos· 
a amní~tla não podia ser vot.1.da hoje. 

O Sa. Et>IT.<~.cro PESSOA-E }lOr que ni\a se 
collocou a. amnistín. antes <lo projecto regu
lando o estado de sitio? (IntcrrHpçue$ e pro~ 
tcstos .) 

O SR.AZEREDO-A quesito está na ot•dern do 
dia. ; colloca. ern l" Iog;1r a úi,cus~ilo sobre o 
projccto regulõ.nlio o estado de ~i tio. como j!Í. 
estava hontem. Os nobres deputudos nii.o 
podem negn.r isto, porque <:uma quesi.ão !le 
til.cto, c-onsta da acta. e da ordem do dia p::tS-
sada. · 

O SR. ZAMA.-Aqui está., na ordem do din : 
- Continuo.di.o lio. 2• uiscus&to do projccto 
re:;:ulil.núo o estado de sitio. 

O Sa. AzEneoo-Perfcitumt:nte; <.'Stit em l 
log:u· o pt'Oj<!c:to S(lhre C'st:tth' •I c si tio, c em se· 
guiO.:\ e>t.i. a di~r:us:::io do p:n·&r>! t' da CtJil\:nis
silo de consmuil;i~o. le/,(islaç õo e jttstiç;t, 
appron\nuo a SCJla t·at iio proposta pelo :S~nad~r. 

Si apprOI'm·de.~ o projec:to tle :tmni~l ia. 
si essa tleci~ilo aimlit !tuje !üt· a.present1.1da. u,., 
Preside11te ela Republicn., a··redito qtle a ~-tn
nístia S!H':Í. concedi r.h hoje mesmo e o~ dester
rados cst:u-:i.o em li!.~rtlat!c. Et1t.retanto, VV. 
EExs. estii.c' rcmrd<tndo b~o e levr.nt<tndo Utll<\ 
questful que n::io tem rasiio de s:-t·: ;~ que;;tão 
e-qu~ foi c:nc:erl'l\i.h a úiscussito dos 3". 4", e 
5." ans. tto proj~cto :<Obre estado de sitio, 
po1· is.;o que não est•n·am pt·esent~s os no~r·es 
deputados. 

O SR. ESP!RlTO SANTO-Foi uma surpreza. 
O SR. JosÉ 1lARL\:\o-Pois, si nós somos op

J?QSição, o nosso de>er é estar aqui vigilantes, 
e n[o temos q ne allegar surpre1.as. ( AJ.>oi<~dos.) 

O SR. ,Jo.i.o Lor·Es-NU:o houve sUl-preza al-
gum:!.. 

O SR .. JosÉ M.utLI.:'W- Por estes motivos e 
desde que não recl:tmei, cst1.ndo p1·esente, con
sidex·ei cncem<rlo o prQjedo, e. portanto, en
tendo düver votar pelo rcquerimcnt.o do nobre 
deput:J.do por S. P~ulo pa.r,~ assim não pre.ju
oliC:;.Lr n vvta~..io fina.! do p1•ojecto de u.mnistia., 
que nií.o nos é dado demorar di!um sõ iu
sta.n te ma.is. 

O 8r. João Lopt!:S (p·:l·•- oal~nl)
CI·cio, Sr. pt•esi,lente, que o no§O iUustre 
cc.mp;tuheü·o, o Sr. 2" Yice-presidentc, enccr
I'OU muito l;em a~· dL~cu~ão do projcct.o sobre 
c.o:;tado de si~io. 

].)e.~i~tirn.rn llc n1ll<tr al;;uns elo~ nmdoreil 
in.><:!'ijl t<",~.nàrH:8i;.tntm na cas;1 :t lgum outros e 
nin." ul•lll nmi" pt'<liu a palan•J. sol!re ;t m:tte· 
da, 11pcr;tt' de anuunciar S. Ex. quo conti· 
nuav1t u. di:>r:nsg;í.o. A Cnma<·a. port•ulto. cou
sithmLm sutridt•ntemcnte discLttítlJ o Jlt'Qjecto 
c nii.o t'l~l'htmon cOtltt':\ o en~et·r·:unen:.u . ~:orno 
o))~el'I'OU milito h~m o nobr·~ deputado J?QI' 
Pem~un!.uco. 

A r~d:11mv;ão <'got•;-,. 4 liim de k:mpo. 
O SR, LEOYIGlLDO FrLGt:EU!.\.S d:'L um a.parte. 
O SR. JoÃO LoPES-Tem, a. meu n~r. inteh•o 

cnbimento o requel'imento do Sr. G-lic.-et•io, sal-
O Sr. -Tos-é M:'l.ri:~no (pet~t ontem) YO si V. Ex. estú. de acco1·do c.-om a opinião do 

- Appareci a.qui mais cetlo hqje, traído nobre ileputatlo p~l.n. Bahia. 
principalmente pelo projectO tle n.mnistil~ e Prev:J.leço-me do euS{ojo de (htr e.;; ta. ligeira. 
ouvi Q nobl'e depuittdo. 1" vice-pl'esidente, C.XJ?li<::J.Ção do meu voto l>al'<l. pr;)test:a· contra. 
a.nnunciar a discus-;ão do p;:Qjecto regulando a 1 n:;inna<·~o que acabo de ouvir e pedir 
o estado de sítio e depois adiar a. mesma. vo- mt\is justiça. d\1. p;u•t.e d3. illustr~ minorin. J.l<tt'3. 
tação pa1·a. se pa$:.U' i tliscussã.o· do p:u-ecer com ,~ 1ues"·• que <lc n~ntrum lllOdo concor
sobre amnistia. Ora, nem eu , nem rlinguem reu j~\mais '[)<\.1~,\. que o projecto de <1.mnistia. 
reclamou· sofft•e>se a menor pt•eteri~:ão; bem ao contra-

Pois i;em. cheguei a di.zPr em tom de gt".l· rio. V.It~õto~ "l'ai,u/1]$ e "''~ upoiados.) 
ce.jo ..• que o expediente já eot-1.'1<1. muito co-
nhecido, pois era 0 meio de obter 0 çucer1-a. A ve1xlade é que. na ma.rclta deste pt•ojecto, 
mento do projecto, pdo desejo de ver logo os d~st\' JTados e u~L··ntos de~·em m .. 1.i.s ;~ mesa. da. 
votada a a.mnistia.. Cama.m do q ne à ma.iot' partD dos honrados 

Ora. cada um de nús, que :pr esume conhece!' membro:; d t1. or>posi~~1o. (Jluito; c.poiad~> e não 
o regimento, teria certamente reclamado con- 011oiwl<J~.) 
tra a discussão do pr·ojecto de amnistia. si não O Sn.. PRESIDE~TE -Eu niio me ach<W<\. na. 
tivesse considerudo encer·ra.do em todos os meS<1. quando se deu o caso do encerr,uuento 
seus :l.rtigos o projecto regul<1.ndo o estado de da discussio do projecto soiJra esr.aJo tk sitio 
~itio. tm\S sou ~olidtwio com o meu colleg-<1. S1'. pre-

Sinto ter de separal'-me nesta questão de sitlente, que :::e c.'Oa\·enceu de que '" tliscussão· 
alguns de meus amigos; mas não se t:-at.a. de de todo o proje~t.o est:.tva. eucerra.da.. Entre
uma. questão de principio5, trata-se, por a~im tanto segundo u. norma por mim estabtõlecl(la-, 
dizer, de uma questão de facto, que me cum- vou sujeita.r á t.lelibõl"J.ç,;,l:o Ücl Camar:J. o in
pre a..c:signalar como testemunha. que fl1i . Nii.o cidente. SI a C.'l.ma.m entemler que :\ discussão 
reclamei porque considerei encerrado todo o do pl'ojecto sobre csta.úo de sitio est:í. encer
projecto . . 1-ada., passal'·se-lla. á. vor.açií.o. No ca.so con-
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.trorio, voltar·-se-ha it discussão elo art. 2• do j Reda~;!:áo rJa P..c.~alt~f''~ elo Congre.<so Nacio-
projecto. 1 >·1ul, d~:stwxula. (lo Jlroj~cto n. ~2 C. 

Consnlt.1.da, a Camara resolve que está 
. encerrada rodt~ tt discussão do projecto sobre Al't!go uni co. São approvauos, em cumpl'i-

e:S.tu.do de sitio· mentn do disposto no tH't. 80 e do n. 21 do 
O SR. EsPJJUTO S.\:\'TO requc1• a vcrifiC<.L· art. 34 da Constituiçii:o Federal, os actos do 

· cão 1.k•sta Yotaçii.o. ;!a\·erno. r-et~rentes aos acoTtecimeutos da 
'Pl·OCel.h'ndo-se á Yerifiea\'<io reconhece-se noutc de lO de abril e constantes dos decreto~ 

tere~ Y~ado a iitYor 102 Srs. deputadoa e I de lO e 12 do mesmo mez. 
COl~~la [ , , _ .. Sa.h\ das ~es.~ões. 5 de agr>stu de 1892-

E em segUI~a. submettidO a "0!05 e,a_ppr~ Leociq:tclo Fitqneõ,;as.-.4lcides Lima.-Froes 
vrui? o req_ u_eru11ento do Sr. Fr~iJCISCO Gh~~mo ctc1 Cru;. • 
}:Jedtrulo a.t\iamento da votaç;w lio proJecto 
n. 66 A, cle5te :mno. 

E' a.nnunciad:t a vof.a.ç;io do lJ<tt·ecer n .. :;o, 
· deste anno, propondo a. <t.ppt·o-ac;ão da indic:t· 
ç.ão do Sen;tdo, par-.t que ~ja. sep..'l.l';tdo do 
pro,jecto n. 22 C, de;;te anno, o art. 1• que 

Redacç<<o elo JJI'ojec!o 11. 22 C 

O Cong-mso ~a.cioual decreta, : 
"\.rt. I•. E' concedida amnistia : .-.approvo._ o:> a.ci;os (lO governo, por não depen

der de su.ncç;.'io, dando-se-lhe a 1urma. de re- I. A todos os ddadãos implicados nos acon
solnç~o; e que con:>t,i t mt por si s~ o pro.jecto. t~ciment,ct;; l).tW n~otinu-:un o decreto execn-
:t &tncciont'lr. o art. Z' d~~qnen ,~ [H'Oje<:to rei a- tn:o ,[.;, lO (~e; abt·J! tlr;ste ;J.nno, declamndo em 
th•o á amnistit~ dO$ imnlicallos nos ;t<.-ont.eci- · e~t.'l.(IO de sttlO t1. Ca-ptt.'ll Fetlet•al ; 
mentes lle lO de n.brll êlo corrente ;tnnr> e n<1.! 1!. A tú<los os <tue direct'\ ou inelil-ect-'l.men
Tevolt~t tl;ts iortRle~s de Sant:v Cruz e lh i te tomamm P<Wte na. revolta dttS fin·talezas 
La~·e . I <b L<~;;e e Sltntn. Cruz, em 19 d() jancil'O cleste 

0- S p.,,...~ , c· t . · . , + _ > <LllrtO. Cjli:UltO aos Cl'ÍlllCS SÓ!llente que estive-
:~· "~dD"::'iTE ~u~mette ,t '.9"0~ e !! I r·em li•··ado~ tt este movimento. 

ap~rovatltt unammemeute D. c:oncltL<tLO do se- j ''l't" ,,, ne.Y)"'·lm--e .10 u1·,10-1·,.- e - em <YLUnte ."'l. • . ..... 4 
... \, te... ~ L.., ~.t: :.;'s.tt ~ · 

" contml'IO. 
PARECER Sal;~ tlas sessC•e$. :) de n.uosio de 1892-

., . · - 1 t·t - - - 1 - I dLo~ifJildo Fit!reiYas-.4./âdi$ Lima- P 1·oes .. , comm1ssao c e· con-> 1 LU\'<tO. leg-LS o.çao e a
1 

c . .,. 
justi<:<"t foi entregue o projecw n . ~2. que COil - · ' .... 

-cede ... a~nni sti<J. ao3 cidadãos implicados nos . , _ . 
a.conrecm1entos de lO dealml e na t'eYolta dt~s O Sr. Ü<'l-ntao (pela orde;n) vem a 
fortalezas da. La.ge e S..'Lnta Crnz, e :tpprov~. o~ ü·ibuna. p~r<t pedir uo Sr. presidente um 
actos do governo referentes aO:>" mesmos a.con- esclm'(!(:unento. 
teeimentos e eou..o:tantes dos decretos de 10 e Qu~,l ê a marcbt\ agot>:cl a se~r-se pa.ro a 
I~ de abril , p1:.ra cboomr parecer sobre a. in- :publie<"Ç':i.o ou pr~mulgaçã? do art1go ~fe

·mca.ção do Senado ao mesmo pr((jec:.o. rente a approvaç;to dos a.ctos do Poder Exe-
A in•iicaç:ii.o consistiu em ~lJ::tJ'-'r do projecto cmivc>, o qual foi dest<\cado para constituir 

,o art. 1", que approva os a.ctos do o-ovérno. um proj~cto especial? 
-dnud9·llle a. fórma ~1'1\mentar de ré~tuç·5.o. COllllJeie ao_ Congr~so llt'Omulgal-o ou ~em 
poP 1s...~ mesmo que mdep2nde de S{t!lC\.ÜO do <le Si?.r remetttdo ao P 1·emlente ela Repubhca, 
?oder Execu~i.-~, constituin<lo por sl ~~ o pro- ;ttl.m deste_ m~~dar pul?lic-al-o ~ . 

_ Jecta d~ ammstm o art. 2" e seus P<lrag-rntlho;; A q_onsntmc;<tO e m:tllS~a. neste ponto; e um<t 
d_o pro,Jecro n. ~2 C, J?ttr:t subir i~ sancr:rto p1·e- 1 (jtle;;~o que pela prunelra vez se a.presenta . 
s1dem:Jal. depo1s que a Caruartl resoh·er so!,re 1 St e o Cong·resso que eleve promulgar esta 
a indica~<to elo Senatlo. 1resoluç,io. pet'gwlta ainda, sera a m~sa fla, 

A commi~siio pm]_:)õe ii. n.p!Jron>Çito ch Ca- 1 Camat•a, po,1endo fazet-o em nome do Con
mara dos Sr~. Deputados a indicação elo Se- I gr·esso 011 sem a mesa do Sentt(lo ? 
nado. cumprindo-se depois o disposto no De um lado, a iniciativa da itlea. pat'tiu d a. 
art 48, 11. l, da Constituiçilo. 1 Ca.mar~t dos Srs. Deputados e isto foi reconhe-

S~la. das co!llmissões, 4 de agosto de 1892. i <:ido 1~,"~~ p1:pr~_o Se~~d~, _quand~ ~t~ deu 
Fet<s~eUo p1-. , 1·e. rela.tot•-Giic&l'i<?. presiden- ' con~o 1 ilZaO dv 1~a~ ter mcl~nrl? , essa 1de.'\ no 
te. - .-1. G•.canabara.-C..,-i;;tiro.Twl iol_.. - C. Pa!-1 Pl'O,Je<::to de m~ul!Sba, que _la . Í~I apresentado, , 
leta. - C!to.fl!.lS Lobato.-Franr.a C.o·'t!alho que per;:.en::e a C;tmara a lncmtJva do ~xa.me · · ' I e •~ppro\'a~:ao dos a.ctos tlo Pocler l:,'xecutivo. _· .? Sn. ANT<?:.\10. ~~~l~EDO' (:L• -•:CI'êta>~o) pede " o~. lhe p:n·ece que por esta, roz~ compe
cli~~~S,'\ de unpr essao das dua.s segum~es re-

1 
t i r ta. tt me..~ da. Ca.mll.r'<-t promulgar a. resolu· 

dações, p:wa. que entrem logo em vot;-..çuo. · ção ; ma:;, por outro lado, a. iniciativa. da. se-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1 B/051201 5 11:01 - Pêgina 11 ae 62 

Sessuo em 5 de Ag-osto de i8G2 

paraçiío foi do Senado e é\ elle parece dever E' submetti•.to " votos c <lJJprontdo em 3" ... 
competir <t promulga~iio da mesrn::. l'esolução discussão o ~eguiute 

O or-ador de;:ejava um escl3rccimento a esse 
respeito ou por pal'te <b mesa ou por po,!'tc 
de c\ualquer-.do8 Sr·:>. tlepat.'tt~o.s. Inlimnem-o 
qu:.u a marcna agora a. ~egmr. 

Terá. esta resolução de ser remetti'h'· <tO 
Presidente da Repnblic.<t pam este mandal-n. 
publicar? Em suct opinhio. é á mesa do SenaLIO 
que compete, em nome do Congrc5so. mt1.1ldn.r 
promulgM' cs&l: resolu<;ão que na,la t~m com 
o Poder ExecutiYo, nem piLl-a ser :Sttncc tOII <~~l:~. . 
nem tambcm paro. ser pnlllieada.. pm'(jue 4.1 d:l. 
com)?et?.ncia ex:dusira do Congre:>so mandar 
pubhcal-a. independente rlP. qu:üqne:· intel'· 
v-en{:âo on <Wto do Podei' ExecntiYo. 

A pt'Opt·ia. amoisLi•~ p:tl~ ao Ol~td•>•· 'llle 
devia ser ttmiH3m assim. deYia ~er aCtJJ exdn· 

PROJECT<> :-;. i B- ],';!)~ 

O Cong-resso ::\acionai decrct.1. : 
At•tigo unico . E" o Presidente da RcpulJ!ica; 

mrtori~ado a er~Rl' uma. atnuulcg:t na capital 
do e.~t;vJo de S. Paulo e outr.- na cidade de 
Jniz de Ft.ir-..1., e:::hdo de J linas Gc;·ae". ;\brindo 
o neccssario credito par-,, occorrer ús tb pez<1S 
ele instnllaciío e outras nece..,.,-:arias. 

Rev-oga.m-se :~ dispo:>ições em contrario. 
Continú:1. a disc!!S-~i.o interrompida do pro-· 

jccto n. 7Z A. de 189:2, fixando <> força. na.,·aL 
lllll'l\ o a nnu de 1~9:t 

;;iv-o do Cong-resso; depois d"'l YO~ldt•. ~~~ O Sr. -~lntin.o A iF"on.so. conti-
devia ptvmulgal·tl. nuand~l o que ([iz!a.repol't<t·i'C M :ut. 20. que. 

A este re.~peitn .ià ha lH'L'Cel.lcuw. f[U().W.lo $E! comp11.mdo <:om o <tl'tig-o i;.:tml •l:t Constituiç:ão 
r.ra.tou da :tmni~ti<J, C\lllce<lid:.l ~(•,; l'~\'Olto:;os ÜO lmpel'io. é t\C',iCiPnt~. pnis st't previne<~ 
<lo seu estado. h~·por.ll~se de flngrancia em crime afian<::wel. 

Quanto <i pl'imelra. qn~stão não h~t natl:t, AS$im ttun!Jem a CoMtitukii.o do Imperlo. 
!!Je p:trcce reH•h·ida. Ententle que" deputa. to em <:aso ;:L[g·um deYe 

Dese.i:t pa1·a seu esclar~dmento. e me:; mo str J.ll'eso pol' ttlltrwidacle :tlgnmll-, mesmo em· 
para fil·mm· doutrina. salli:ll' qual n. m:tl'<:h't flngrttntc. lsso dew c:tber :L Cam:tr-a. 
rrue se deve seguir; si t': a mesa r.lo\ C::!n:u·::\ O no!.re dcpuculo peln. lhhi;t, comparando :1. 
ou n. do Senado que de,-0 puhlical-n. ou ú >e nossn. Const.i tuiçilo com o. r! e outros p:.t.izes, não 
deve remetter ao P1·esidente th\ Repuhlh·o. ti.1i teliz r1uo.ndo. rli,-se qu~ hstimo.Ya não tet• 
para. este manthn> pulJlicar. o leg·isl<t(lor con•tituinte se limitado a copiar 

Esta quest:io lhe parece de irnport~o.nc i;t e ne:>te ponto aConstituiç;io dos Esta(los Uniclos, 
pOI' isso lev,wr.ou-se par<\ que (1. cnmo.r:1 1·e- porque e;ta. não au torisa. a pl'isão do ([epu-· 
solT:J. como entender. tado ou dn senador; a constítui<:<"lo norte

O SR. PRESIDEXTE - Diz o par~cer t.h com- amel'ica.na. e muito ma.is dum do que a bra-
missiio o seguinte (lJ) : zileiro., pois deixa que uma simples lei do· 

regimento das cl\tnal~ :pos:OU. excluir um dos. 
«A commissão propõe oi approYaçiío da C.'l.· seus membros. 

maridos Srs. Deputado;; a, indiC'<v;ft.o do Se- Mostl·a-se em du,·id~t si o art. 29 da. Con· 
nado, cumprindo-se depois o di;;;posto no sütui<iiO autorisa. tt commi55ão de or-.,a.mento· 
art. 48. n. I, ilit Constituição.» a >ir· ):ll'opor que este 5eja. feito em duas. 

O art. -48 diz (IG): pt1.rtes, uma Yttrinxel e ontra permanente. 
«:eompeb priv1ttiY<tmente ao Pre$illent~ da. K<t constituinte.o Sr. :Meira de Vasconcellos·-

apr~sentou uma emenda nesse sentido. mas . 
RepulJlica : t<1.l emencla não p~sou a ser dispo~ição con-

!.• Sanccionar, promul;:-ar e fazer publicar stituciona l. e o oradot· tem (lttYidtts sobre si 
as leis e resoluç{ies do Congre~o ; expedir essa divis.io em rundo permanente e Yt\ria>el 
decretos. instl'llCÇije;; e reg·ulamentos para <J. nií.o implica com o preceituado no art. 29. 
sua fiel execuç:;"lo.» .... inda. e contra n. üisposiç:ii.o constitucional 

A commissão de constituição ententleu qu~ que estabelece -prohil.>ir:ão do elemento reli
a re~olução appronmdo .os actos do ~OYGl'llO '' doso. porque o deputado deYe repre$entar a. 
disposi~1.0 do§ 1••, a.rt 48. 'vontade da Dat;.à.O. 0 legislador constituinte . 

A Camv.ra _<Lppro•·o~. . . . foi pl1ilosopho, lll<lS legislou de accordo com 
Porta.nto, a mesn. so resta cum.rmr a. deh- ns ~uas crenç.-as, Jez lei indi>iclm\1. 

beração da C~m·a. . . Entra em largas. llOnde['(l.(-ões wbre a .. 
Em seguida sao snccess1vamen_te hdas.postas necessidade de uma religião, citando Val

a votos e approvadas as redacçues da r·e.solu- r.aire. Diderot e .-\.U!!"usto Comte. 
ção do Congresso Nacional, d~t:lcada do _pro- Acha que quasi tt~los os artigos da Con-· 
jecto n. 22 C, e a reda.cçao do proJecto stittticão de 24 de fevereiro se contradizem. 
n. 22 C. · I Reíerê-se ã. extincç-.:io de titulo>, condecora-

Segue á sancç-Jo do Sr. Yice·Pl'esidente da ~'.\íes e ord~ns honorifi91s; compara o a.rt. n . 
Republica o projecto n. 22 C. § 3• com o~ -i" do a.rt. JO. 
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Impugna o fi~cto de não serem S~llJmettid?-s 
á. o.pprova(;ío !lo Sen<!-do as nomea_coes de ll_lJ
nistro Póde ser log1ea essa p rat1ca, em vn·
tuue ua inucpcndcncia !los poderes; mas ê um 
peri><o !Xt. l~t. a~ libel'da.des publicas. 

L~nl•r:t :t f's~e propO>::ito o íàcto de ha\·er o 
sen~do ~ustcntado u m ministro dnm.nt~ dom; 
;umo;. G-ontnt a vontade do Pr~sidcntc da Re· 
pulolica _ . _ . , 

P..J.::-sa. "· tr-atar uo~ 3.1'!S. 48§ lo. 34 ~ 21 e so 
da Conslituiç;.1o, os qu::I.l'S, si são contr'll. a liber
dade indisillual, não se segue que sejam con
tra a liuer dade do povo. 
Re!erc-~e à dualidade do estado •le s itio. 

contrll. a qtH\l se manilesta. 
Acleant.'\da como e;;tú a ho1·a, rescrn\-SC para. 

cont inuar m ses...<:iio :>eguinte. 

SEG"CNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

Contin m<!,'ÜO lh\ :3~ discus~ão díJ pr~jecto n. 
87 ,L !leste :1.nno, ftxando <1. desp;;z;J elo l\lini::<
ter io das H.e!:~.ÇCes Exteriores. 

Vem :~ mes:L, e lida. (l.poi<ul:\ c posta c.·on
junct.Lmente em discussão ·~seguinte 

E~~~cncLa r.w 1Ji'Oj~clo n. 8í .-1 

Supprima-se o consularlo de C-:tl~lC:.lS. 

Salil. dns sessões, 4 de ngosto de !892. - .-l!
cindo Gu.·.:' :~tblll.,,. 

(Deix" ' '· c·1<leira da. 1>~esú.lenci<• o S1·. BtJ;·
nardiHo tle Gm~pos, se>Odo vCC"LI"'"'' pdo $;·. 

. Ctn-los Cv mpo.<, ~upp!ente rl/1 ;)<• s~c1·ctal'io.) 

systema. de politica. internacional seria. dif
ficil no ~stado actual do nosso paiz. 

A realisação desse plano presuppõe uma. 
sociedade em outras condições, em outro 
estado de tranquillidade e cultUI'a. em outro 
pede força. e consciencia de si proprio. ; cousas 
incompatíveis com o est."tdO embryona.rio, 
t'Oll't'ulso e confuso, em que ainda estamos, 
apnar de crermos o contrario. ( .4pc-iad<Js .) 

Porque. Srs. deputados, a sociedade bra.zi
leira. que. sob di versos as1)llctos, se nos affi
gura adeant.1.da e culta como as mais cultas, 
essa. sociedade que pelos seus oradores, seus 
publicist<ls. seus artistas, e em geral seus 
repesentantes intellectuaes parece uma filha 
di!ecta. deste secu!o de liberdade e de luz. a 
otltt-os respeitos n~o é nenhuma destas oou
>:ls. De modo qne, :l.\le:.tntadi$simo. por um 
Indo. el\a por outt·o contintm a. viver ·da.s trn
dic.i:es a~ Jn:liS fran~::~mentc medievaes. 

V4C'jamo~. por exemplo, CJUaes ~ methodos 
tlu di<\leetic;.\ :;e1·;ümente em vog;~ na eluci
d:t.Ç'<tO ela. Yerdade 10r a, ou dentro desta Ca.
mttra. São os methodo8 d:~. velha. escolastica, 
~i\o <)5 o.rgmnentos dos antigos peripa.teti
cos; methodos e argumentos que consistem 
em se provar um:1. proposiç-.io ou sustentar· 
mn:1. t hese com urna catadupa de cit<tções de 
autOL·idndes ; contt~\riamente ao verdadeir () 
methodo scientifico da demonstraçã.o. funda.tla. 
a um tempo 11<1, detlucção, na. inducção, e na. 
analyse dos !àctos. (1\Itcft•l I; em .) 

E' por isso. e pala tendencia. a collocar a. 
opinil'io individual sob a autoridade de ou
tt·~s opiniões igmümente individuaes, que 
dous ou mais or adores igualmente illustres. 
partiurlo dos mesmos pl'incipios que todos 

O Sr. Pedro Am.erico- St•. reputam scientificos, ct1egam ás mais das ve
presidente, depois dos <liscur~os que l'oi',tJn zes a conclusões tão exclusivas, e até diame
:aqu i proíer-idos acerca do o~·;cm~ento d'l J[ i- tralmente oppostas. 
1tisle1·io dos ~Vegoc•as Extel·il)l'e,,, pouco terei De tt-es urna : ou e3ses :principios nã.o são 
que dizer que se tJOS..~ considerar de algum scientiticos, ou as deducções siLo erradas, ou 
vo.lm'. ( .Nü.o Q.]lO ilulos. ) os argumentadores proc~dem de mã. fé _ 

Entretanto, se,ja-me permittido combater, Ora, estas dua.<> u ltimas hypothes~~ sendo in
ou huscar attenuar, o valor de algumas pro-1 ~dmissiveis, devemos concluir que não se 
posições, pe.los nobres oradores que me pre- 1 trata r! e pr incípios scientifico~. mas de fa.l
-cederam emittidas, quer sobre o a&>umpto em l ros postulados, si niio é proveniente a dis
discussão. quer sobre objectos que :1. ellcs se cordancia da miragem produzida deante do 
prendem. 

1 

espírito pela arhitrariedade das autoridades 
Não vejo presente o joven e illustrado e (los textos, à que se r ecorre p3.ra apoiar a. 

membro da. coounissão de diplomacia. e tra.- proposição e o l'Dciocinio. · 
dados_, qu~ lHI po~cos dias fàllou das_ nossas Tornando ao discurso do joven e csperan
relaçues mteruaCl?~.nes e da necess1dade_de \mD representante a quem mais particula.r
um systema. ~e polltma ext'7rna.. sendo ouv1~0 mente me retiro nesta. l)rimeiro. parte de 
com aatten~o qu~ mer~c111.. Istotanto.mais minhas observações, lembrarei que S. Ex. 
me contra~m, quan:to e _grande em m;~- a. referiu-se de um modo menos justo ao corpo 
repugnancta, de a.l!ud1r a. discursos ou op1010es consular . . . 
de um collega ausente . _ _ 

Ora, applaudo ao nobre deputado pelo Para O S!t· ~UGUSl'~ ii~Oi'<TE!:\'EGRo-ReferJ-me . a 
no que tange a algumas das suas ideas, de I orgam~o. e na.o .as pessoas. 
veras aproveitaveis, mas não posso deixar de J O SR. PEDRO A)lERico-E foi isso o que 
salientar o quanto a execução de um vasto pude aprehender das palavras do nobre col-
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le,"'lL. Mas, como S. Ex. accrescentou que os 
consules era.m empreg-J.dos desoccupaltoo, e 
simples tabelliíies, que tinba.m por todo mis
ter reconhec~r firmM . .. 

Al'a.guaya., daquelle gmnde littm~~to c tlístin· 
ctissimo philosopho, que dura.nte t:~ntos u.uno~ 
nos representou 11<\ Europa. e na Amel"ica · 
do;: nome~ do Visconde de Porto Seg-uro. cujos 

o SR . At:GüSTO Mo:.'iTENF.GRo-Exceptuei os trabalhos rel:t.tivos ·~ llistorla pa,trh.t. todos de· 
consulados maritimos. veri;~m conhecer ; do Sr. Bal'fi,o de TelTti, 

<lutar de tantos opnsculos do mais a lto a.l-
0 SR. P ET,RO A"~IERICO - .. • eis..~ involve c-ance scientitico, e douto oliicial da nossa mar

um desconhecimento nos meritos dessa cln.~sc r·inha. de gl.ter·ra, ; ele Luiz Guimo.ríies Junior 
comparativamente ao nos;o corpo diploma- primoroso p~t.u. e pros:11lor... .. ' 
tíco. que tn.mbem tem siclo objectú de j ni7.o;; 
injustos e temero.rio.>, ve,;o deante de. mim U~x .~R. DEt'.CTADo- V. Ex. não se esqueç'a 
posta a necessidade de ponderar o seg-u1nte : do Ruuo do Rto Branco. 
a <liplomacia é uma iu~titui(,'.ão essencial-i O SR. PEDRO AMERJCo-Esse illustre brnzi
mente aristoc!'<ttic:t.. . ~ lciro não ffi{' .• so.he do c:;pirito, e d<\qui a. 

O SR. AUC.GSTO 1[o:-:TE:.'\E:GRo-Em toda .- portco cllegar~t o. e_llc. . .. . 
parte ).ia.'<. como m dt7.2t' , ntruelles dtstmctos ci-

. rl:uliios. que tn.ml>em repre.-enl;;1rom ou aindil. 
O SR. PEDno A)fERrco .... o I'JUO t•cstllht <!:1 t·t~pr-c~entam n. ínwlligonda e,~ cultura intel· 

sua na.ture:-zn., is o ê. lh\ ot•dcm de set'\'ir;os leccu::tl !mtzileir:ts 1 1:.1..~ ocrasi<:es ern que furam 
que eno. deve de,;empenltt\r. inc:nmbidos de trn.t:u- propri~metlte de algum 

o SR. AU!>t:>Tn .\[u::-;T~XEGI\0-Xõ'to ptulc bem nO:>so urgente interl:ls:se no extet•ior, fizeram-o 
eomprehender a Y. Ex. de mollo a mere,;er a <.-o:Jsidera..,~1o e o reco

nhecimento patrios. 
0 SR. PEDRO A~lERICO-E' in<lispenswel que OS B - 1 I · b' homens distinctQs, envi;\<los por· um_ a. potenci;\ r · <U"<IO 1 e r;t.f ll tt, por exemplo. quan-

tio ern P<~ris, se estor"f;ou par-.t oMer da. Frm1ça. 
:para a. represen~.<wem junto a. outm., se pos- o r-econhecimento da Republica l3rtLú leira., Jel-o 
sam furtar á oln·i~a('.ão de trajat• primor·osa- com t.."l.l t.<tlento e p01T.riotismo, que bem se 
mente, pOS$U1r os usos da nlta. sociedade, t!·e· llÓ<le u!;m<tr tle ser credm· ela gratidiLo patria . 
quentar jantares, sa1·t~Os, bailes oinciaes. e 
outras reuniões. cnjo aspecto não 1xxlem ex· t:;~.I SR. DEPurADO - V. Ex. me permitte 
primtt as v;J.ntagens r1ue encern<m p~ro quem lima. pergtmta.? Em que idiorno. se exprime 
carece snrprehender o bom humor humano, e e!>Se diplomata ~ 
colheras re>ehwões impossi>eis nos momen- O Sn.. PEDRO Al>rERlCo-Em bomportuguez, 
tos de tedio. e Msim e.<ereve. Si o pronuncia com certo 

O SR. BA'DAR6-In v íno ve1·iÍus . sotactue. ou tem algum pequeno deféito de 
dição, isso se explica pela longa convi-vencia 

O Sn.. PEREIRA DE LYRA- Não hajaalgum:t no e~trangeiro. O distincto nosso repr·esen-
allusãc nessa observnção de V. Ex. ;mso.) tante é :filho do illnstrc ministro do mesmo 

O SR. P.soao A-:.IERICO- De modo que ;>Ob tilulo; na...<ceu e ed-:,;cou-se em Berlim; por
essa apparencia.de banalidade, esta um:1 cousa. t.'lnto nã~ é pm·a tl.dmirar que tenha contra
muito seria, e vem a ser o desempenho da hido com os criados de sua casa, corn sem 
funcção diplomatica. que exi~e as lll(I.ÍS das me>tres, com seus amigos de i.nf<,ncía, e nas 
vezes e!>Se cortejo de accessortos de aspecto continuas relações d;t ~ociedade em que -vive, 
futil para ser coroada do desejado surce::;so. cujo. lingua >i ni'LO é a allema é a fi'ance:w., 

U:>r SR. DEPm"ADO- Ha, porém, z:Kcpa-jaa- lingua usual dos sa.lües e_ da diplomacia. na 
tm·es. I Et:ropa, alguma. modulaA;'<\0 vocal estra.n-

"eu•ada .. 
O SR. PEDRO ,Un:ruco- Ha. homens cujo "' . 

pensamento ~ se _revela com ingenuidade e , O SR: BAn.mo-E por que é que rodos não 
clareza depOis d.o Jant:ar, !tora em que 0 bom i,\Z~m,;o~o2 V. Ex., que ihlla como falla o 
humor ganiu~ os convivas, e a convel'sação ad- portu..,uez · 
quire 3S e:tpunsões de tunn. expontaneidn.dt: O SR. PEDRO A>~IER.Ico-~em todos :são obri· 
preciosa para o diplomata fino e perspicaz. E' gados a. conservar os usos de sua in(anciu, e 
o momento para, conquistar a benevolenoia. nem todos a logt•:~oram no B!"aiL . 
dos estadisto.s com quem se tem que tratar. Não tenho, comeffeito, viciosdeli'nguagem, 

E e justamente o que não percebem aquelles a 9-ual. a_pezar de empeçada (não apoiad os) 
que, firmados ne..~ noticia. va,<>a de b:úl€$ e esta quasi isenta de au.sonismos, gallicismos, 
jantares, aliás obrigatorios,sustentam o. inuti- anglicismos, neologismos, ou barbarismos, 
lidade ou a nenhuma importancia. dn, nossa ainda depois de esular durante annose annos. 
repre..«e.ntação no exterior; e meno;:cabam os l\-fas porque foi que conservei a pureza re
nossos di_P,lomat.as, em geral, sem se recorda- latim da minha linguagem no meio de povos 
rem dos lllustres nomes de um Visconde de que não sabem o portuguez1 Porqu -viVi 
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constantemente no silencio d;.\ officinot, com a. 
memoria c 1t im:t:!iD[\("lo cheia. dos homen.<> e 
das COUSil.S do meu paiz ; C e por isso que me 
vejo emlxw:1.çado para responder a quem me 
per;runta onde tenl1o re$iuido. Pot·que si é 
verdatieque tenho vivido longamente entre 
povos di versos d? nosso,_ esse !iM!to._puro.mente 
accídent:l.l n;'l. mtnha. r.:x.Jstenet:t, n:LO me tem 
priva.do de con~num· · u. viv~r _na p..'ttria bra.
zileira. pelo COl",\ÇêLO e pelo esp1r1to . 

Passando. porem. da explicat;í.o a qnc fui 
obrigado peltt pergunta do nobre collega, ao 
assumpto úc que e~taY;1. ·tratitlHlO, uevo de
clarar que não c~pllSO a opinião tlo distincto 
rep,-csentmtte do P:m't 110 quo tange :i pre
tensa ociosi•l:ulc tio~ nu:<so~ CQO.~llles. S. Ex. 
firmando-s~ na o.:nrta C'Xpariend :\ de mn mez 
no con:<nltuh' h1·m:i Jeil'ú e1n P:wis, t•tl >~;>z em 
quadt~l. exL:epdomt l. rn~ T(;.-t:Orda a pr'ldpitaç~1o 
de jnizo clnquelle Yinjo.nte qne. clHl_:;.Ln~lo a 
uma ll()spc~!:1rio. tla ~el'!':t dos Alp~s e aln en
conLt'<lllliO lima. criado\ ,.Je callello -vermelho, 
escreven lo:;o entre as ~Ul\S J,;lprcs.wje~ do 
l/iageut : c NE-ste paiz todas :IS mulheres sií.o 
ruh<LS.» 

o s~. Ati~~t:STO ~IOXTEXEGM-E~sa historia 
não se u.ppllc,~.porque except·uei os consulados 
mat•itimos. 

o SR. PEDRO AliERICú - V. Ex . disse crne 
os consules em gercü nil.o tlnham que Jazel' : 
eram uma especie de t;.\bclliã.es a reconhecer 
firma5. Ora. si nôs pas ... "ll.r·mos em Lisboa., 
no Porto, no Htwre, si presenciarmo~ o tra
ha.lho quotidiano do consuln<lo em Geno\·a ... 

0 Sn. . MOXTEXEl~RO - Es>es 'tem qlle fa%er; 
e si aJ.guns nii.o teem, outros tr•abalham muito. 

mentos estmngeil'Os que obserrar e ha.rmo
nisa.r, questões com a. policia local, reclama.
ç:õos de parentes dos nossos connacionaes, 
delinquentes que fogem. moedeiros falsos, 
espo:;as e ti lhos n. bandontl.dos, testamentos 
complico.dos, má íe dos mmti.::os que recusam 
declarar o verdadeiro pre<;•O e a. uaLureza. das 
merca.dol'ias (jUe transportam, Obecliencia. ao 
emhaixador. as :~.utoridades loc,\es e ao mi
nistro das rela~-ões extet'iores. seducçt>es ele 
interessados no g·oso de beranÇi\S problema
tic:tS, despacho <le n(l.vios, estatística do mo
Yimento cornmercial lle expot'k\ção e impor
ta,fto. e:xpedi~~io de títulos ([e nacionalidade 
ba.~eada na verifico.ç-ilo de identidaüe, certifi
cados de vid;.L e de est.'\rlo civil, lega.lisa~.ão de 
firma.~ e de lilcr.t\'ra.~ consu lares. etc. etc. ; 
eis uma lJ<wtc apen:tS das haneiras que se 
elev«m contm a rectillão e a serenidnde desses 
mode>to~ fmw:ionarios. cujo tn.cto e :pruden
ci(l. os ütetos estii.o mo~ tmudo, e todos nós 
poclemos verificu.r para honra cie uma classe 
tão u til e tão ecoaomíc:t para o E,tado. 

( ro.;es; Muito benl.) 

O que se pass.1. em Genova. com poucas va
riant~s passa-;;e em Lisbôa, no Porto, no 
Ha.vre. em Livet•pool ; e pOl' isso é que o 
nosso consul geral na Italia esta. convencido 
cht m ilida.d.e de um c~nsulatio em ~Iilão, cen
tro de emigraçiío i mport.ante ... 

O SR. Mo:-;r.e:XEGRO - Cousula.do artisti-
co ... 

O Sa. PEDRO A~IERtco - Xão mo.is artístico 
do que seria p:a&re~m uma legação na Suissa. 
:\ímto mais artlstico, porem, t o ediftcio ao 
qual o nobre coll:?ga deu por alicet'CêS a ex
istencia. de uma. esquad1~t, cujo\ e:rea.ção nos 
cust.a.ria., pelo menos, 100 mil contos, e cuja 
manut~nçãoexigiria nunca menos de20ou 30 
mil cont.os annmLhnente. 

0 SR. AUG'CSTO )..!0:\'TE!I.'EGP..O - V. Ex: . nã(} 
me attl'ibua n idea. de qnerel' fund:1.r a nossa. 
política n;\ Em·opa. sobre uma esquadra. . 

0 SR. PEDRO .-t>IERlCO - NM minhas l'e
petidaspassagens por esse ultimo porto, tiYe 
muitas e muitas occasiões dea.Ter·ignar o que 
agora. digo. Como sou muito matinal, api·e
sentei-me às vezes demlsiado cedo no cansa
lado brazileiro, onde pergunta.Ya pelo consul 
geral do Brazil com o.lgum 1·eceio de o en
contrar na. cama. Pois achn•a- o no tJ·abalho. 
a sós ; da.hi a pouc,, í;,tm chet:mdo os empr~- _O SR PEDRO :~"~nwo- Tam?em não deve 
gados. os quaes sem se 3.rretlarem dos seus ! v. Ex. me attr1uw-:- a :ph~ntasm de querer 
ilever·es alli ficavam até ;is 4 ou 5 hl)ra.s d:>.. fundar um consulallo artis~1co , quando ainda 
tarde, ú.s vezes 11té á nome. como si estiYes- não propuz a. cre~.ão de um ministerio das 
sem no gabinete de um boni ministro de cs- 'bella.s artes. por exemplo, como existe em 
tado. Tal e a um tempo a affluencia de negocios Ft-a.u(:a · 
naquelle consulado, !! a activitlaue do nosso Longe de m:1.nifesta.r aqui preoccu~ão ar·
illustrado compat riota commeudador Joã.o tistica. tenho mantido as minhas ideas e as 
Rodrigues :Martins . ("Vo::;es : Muito bem . ) minbas pa.lavras na. esphera dos interesses 

Mas, dir-me-hão. quo.es são e..."SaS oc:cupa.- positivos que limit:lm esses assnmptos. 
ções tão complicadas, titO complexas ~ Kunca Esta observaçã.o leva-me a pond~ra.r que o 
fui consul, porem, ereio niio erra.r euume- nosso corpo consul:.'t.r não custo-r,\., no corr~nte 
ra.ndo as seguint~s especies, das quu.es só exercicio, um '\"iutem ao-Estado ; o .que não· 
algumas n(io 1brnecem a.:ssumptos tle quoti• pocler-á jámals acontecer com o corpo diplo-
<liano estudo : matko_ 

Pa.ssll.portes, regulamentos nossos e regula.- O SR. AuauSTO :Mo:-.'T&,EGRo-Xatura.lmente. 
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0 SR.. PEDRO. AMERICO - Só digo O que e 0 SR. IXDIO DO BRAZIL- \'. EX. está certo 
naturalmente .Jnsto e ronsent.'\neo. Elle não é desses mlcnlos 1 

·obrigado a despeZ<lS de ,·cp7·e.•entaçtio, como · 0 s p - \ -
este ultimo; g11;1rdando rm tudo asproporr•ões, __ ~- . EDRo' _~mruco - S~o c:-~lculos apl:o-
de uma institui<:ão democra.tica. e modesta: x~ma~!'~-~, que f~ !1-1. t~~ duts ; como l)Orem 

Isto tanto é verdade na t11eoria quanto na ~~? ,o~to t!e ''""nv~r_ 1d~as -~rro~cas sobre 

P
-tl'ca O anno p·F~a(lo por ·emnl e a .. ~umpto nenltum. üu llo.,e o~ mo,;tr:J.r a um ,., · · · • · , ex J! o, !Ort\m •lo· l e!~• t~ ~hc ·e•··· .-., · 'I l creados diverso< c·onsuh:tdos· OS D J r '.".c 1 ~- \ ~ ~~ t ,;),r h• que mettOr pü( em 

Chermont. então mini~tro cta:s rel~:õer:· ~~t~~ ~\l~Jzar da ,ma .. tel'nt, e elle na~a t(:\·~ que me 
riores, no intuito tle «~stender as 1~Ia~ões' ob.Jf!Ctal'. !,'1 '-:'e :' · ~);. que nao lieí de csta.r 
commerciacs sem onerar o· cof·cs ~. l·~ • . multo Ion"e ela 'iertta.~!e. 

' ' ' 1 h c 'é.ttb ; Mas tlS con 'tlles ll'to '~ · ' ul · · · 
com <lespeza s1~perinr ás l'ol'Ç1<lS do Thosomo.»: . , .· ~· .-. ' ... ~".v ~- lcet.~~:mos so
nomeou diversos con~ul··~. aos qnaes decl:trou r ~~ente .cd .. trtct?S ,tS >Ll,LS occup. u,-'J·~ üc ?ffi-
que não daria njutlll de cnsto })i1l't\. fazerem "'I c,o : ~~les .. tamlJ~Ill- ex~rceJ~l Ul!~"·.'"rg-tlanct~ e 
\iagem do Brazil aos pontos do gloho onde 1 l~r?tecç,t? ':<t[L~~,,~r. ~olJ~ e o~ n~~,?~. :vmp<ttt'IO-
iam exercer assnas func ·ões. I t,~~ no e;;tHn"'euo. O., CO\bUle~ •:wztlNros no 

. . ~ 1 Rto J.a Prat~t tem um trab<l.lho m~ano <'Oill J, 
Etrcctn·amcnt~. par·tn•;m1 o;:: nomeados sem 1 dete"tt dDs i'eus conrmdormcs contl'"- o~ tltten

cust:.lrem 11.m \'intem á nnçr.o; ao pasw que.!' 'Mlos <ln.s :lllctor·hl:ldes lo::acs :tos màís sugt'tl.· 
na mcsm~ epoca foram ;tbonadas !\ diplomat.ts, do~ din·i tos, e a. te ;~ ritbl.. 
q~er de untig~1. quct• de . reccnt~ nomea~5.o. O coumbdo do :5a.lw. na Repul·liC..'t Orien
nJudas ~·~~ cus~o qnc nu•tam de i il. 22 con· ktl do t"t·ugnn.y, t<•m :t seu ~·u·go ;·ehtr pelos 
tos -~e reiS para c·:td~t um. 1\ír·•·ito~ Lle nmb 1le (jO mil braziiciros, que 

Nu.o estou Cl'tt.te<l do : cstott prov;~.ndo lw.l.Jit.<ttn " cumpttnh<t em tol'!1o. e <L elle cons
apenas que os no~so~ eonsulc~ não trem sido tMt!.cmente N~<:otTcm para reh;-,.\-el'em ;t paz 
J_Jesados ao Est<ldo. nrcessaria.. 

E note-se CJlW ;tlgu:ls delles partiram para Por todas essa:< rnzões não po~so ce(ler a 
os seus empregos muJt? ~ntes ch eljOC(l. em exclusi\•ismo nenhum contra tl;-> dna~ corpo
que comrçn.ram a. ter lhrmto a venmmentos. 1 ra<;<•es que zelam os nossos interesses e nos 
(:lpm·Lr.g,) !' detendem no e:x:ter·iot·. ( ~poic1ilo$.) 

De modo q1.1e esses modestos e honrados Assim como ~do:-; <liplomatil5, conta a. classe 
f'tmcciona1·ios, entre os quaes tem havido dos consu~es r,razíleüos nomes ;;loriosos, quer 
tantos l1omens nota.vris, compõem" clnsse a cllronologita, r1uer r:ontemporane;tmente. O 
um tempo a mais n til c economiro de q uantt~s nome de Manoel rle A r~1ujo Porto Alegre, 
í\)~mam o quadro dos nossos empt•egados pu- cl~poís mucbdo nv ele. B:wão d~ Snnto Angel?. 
l;ihcos. (3fuit. r.,~,;L) nu.o eleve ~er desconlletidO a Ulllguem, clepms 

Accresce q<le, -pela. ult:m<1. e salutar refor- da pu!Jli~çiio_ (las ]],- •.::iti:-.1"a<, elo Co_t~m~o. e 
ma a instituição consular tc>nrle D. tmzer sal- das ~onle!·en~Hts em que ::M<tnoel Fellcwno de 
dos' do estrangei1·o p:\ra. o era rio ; ra:al.o po.r-1 C~t~~t;.o 8~p~co~, "'m~ .~:.t~uar :te_ P~~~u~t~~· :.ts 
que <L tre<tdi.O de um ,~onsulado em legar peu:!~1;na, bvllez~~- P~v~lh.tres .t.lln-<, t,n,~ç.ao c 
Mertado não importa. <1ugmento de desiJeza ao e~t)lO do no:;::;o ,rande poeta e prosador. 
para o Estado. UM SR. DEPc;-noo- Mas Y. Ex. não cita 

Com effeit.o. p?rtencendo hoje ao thesouro muitos PO!'to Alegre:>. 
nacional os elllolumentos consnhwes, q1.1e se O SR. PEDRO A~IEmco-Como? Em g~nero 
eleYllJil tJ. cerc;\ d.~ 500 contos de réis annu<Ü- üive1•so o seu filho Paulo é um digno herdeiro 
mente, e súmente aos eonsules uma parte in- d:•quelle nome glorioso. Aüest<tm·o as suas 
'<triavel desses emolumentos, parteque ponco ex\·elletües r•MoOf}ncph:as ... 
poderá exceder a 400 contos, ainda resta um o SR. PIRES GARCtA-Isto ni\o e propl'ia-
saldo de uns !OU contos a favor do ernrio. mentú illus~raç:.ão consular. 

U!II SR. DEP'GTADO- Quanto r~nderão os o SR. PEDRO _\:>IERICO-A- illustr·ação con-
))Pi~eipaesconsulados ~ su[ar revelã·S!? no dt sempenho da fancção, e 

O SR. PEDRO A~IERICO- Rendem annnal- sob esse a:specto .i á citei cidatlãos not;tveiS· 
mente : o de Liverpoor cerca. de 80 contos ; Mas, como entidaue intellr:ctua.l e como 
os de Llsb(:a e Porto mais cl.e 100 ; os de funccion:u•ío, haverá quem sobr~hwe ao nosso 
Buenos-Aires . e Montevidêo mais 40 ; os consul em Liverpoal. Barão do Rio Branco, 
dos Estados uniu os mais de 100 ; o de Ge- inca.nçavel propugnadoe dos nos~os ülteresses 
nova. talvez perto de 60, c assim por deaute. e da gloria do nome brasileiro onde quer que 
·Ora. as sobras desses e de outros que tam- se ache? ("1lt~itos ''PtJ'ado.•.) 
bem rendem, como o do Havre, de 1farsellm. O Barão do Rio Branco não é somente um 
de Barcelona, c .e,<>am para cobrír as despezas ex~mD1(l.r servidor do Estado: elle é tambem 
dos que não rendem, ou rendem pouco. um litterato ele merito, um esclt\recido pe~-

Cam:.r:~ Y. IV 15 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 1810512015 11:01- Página 16 ae 62 

114 Sessf.io em 5 de Agosto de 1892 
-----·---~----

quisarlot· do.> · lil.cto~ hi~t.oricos que nos illns- c-omp1·omisws contru.hido;; pela. F1-ança, ·o ulti
tr-.lm, e um ioolnça.Yel prop:1gadot· do CJile malwn do seu governo em 185G fo i que ~r:~ 
convem prupuga.r na. Em·opa pnr:~ torm~r t·es- ('(Z> o~-iltirir:o. /i iJ titc a!gwn 'i''C N:io {o~se pela 
pêitado o nome bt•azileh·o. (:\pui(u/o, .} ,;wJ·ge,n scpt~at1·ioJ1at do rio Ama.;mws. 

'-! t l ·1 · Ji Com <l Gi-an-Dr·etanha. nunca l1ouve ne""o-·· 
DrA voz-, a ouros )l'ttzl CJros qae <tzem 0 cl:\ç-âo rcg:t\l.al.'; llo de 1843, conflo.dtt em L~n

mesmo. 
lil'es ao Sr. conselheiro José de Araujo Ri

O StL Pe:ono A:UEtuco - Apoiado; e entre beír·o. B:1r;.1o do•Rio Gra.nde, fi>i ped'unctoria. _ 
elle;: o b:1.t·ão <le S:.tnC\.un;~. ~cry, o Sr .EÜU<1r· e nadtt se t-.~soiYeu llcfinitiva.mente sobre~ 
do Pra.do, e outros. limite;; do Brazil com a. Guyana. Ingleza. 

Pass<molo. porém n. ordem tliYet•.::a. tlc consi- Os t~rritorios cloAma.p-:t e do Pir:'tm fin·am 
derttções, cunrprc-me exprimir o m~n ~enti- neutt-aiisudo3 e continu:\m a. sel-o ttik hoje, por 
mento n,cerca.de 1.1m<t lacuna., t:mto rn:Lis pn.ra. a~ccmlos ceJebraU.os etn !84! e 18-12, cH;np,·i
la.mentar <)ll<\l1f.O e lll:tllif~t:> :\ ~Oiicitt:dC tl:l$ '''" f'O'' lKLrld rio lJm;it C il/u(/ido.~ i!IJ"I'' pal'lO 
commissiil.>s cJmpctentcs em ct·en:· ou supri- cln 1<'.-<m~rL e"'! (:,·<~>t·B•·<J!ual,, . 
mít· legllç:k-;: c consulados onde j ul~~ ac.:t·· Estas duns potenci:u; pers!:>lcm em dar :'IS 
tal! o. smt:; fHl"-.<c.'õSI"'íc$ n m:lior cstens:io lJO.'Si vel co1n 

Rcfil'li-HI<: it <'n:;wão <l•' tl lll <·ün,u\adn l.'.tl\ I) tlm. hem C\'Í\lun tto . llc S~l'C lll \'; IJcirinhus 
C:u1v·as. q 110 t'l'i:,;tl dc~n~cc~:>: ll·f :1. . !JI r :r ru.ln 1loA rn;tr.onÇt.> pt·!o r· i o :\ra;:ll;u·.r e Rio Br·a uco.* 
Uli~\~ ueln :\ l't•llli11ÍS$à.O tlc dipl0111:1d:t <.! tra- :\:io ~t!lÚ tempo. Sr~:. tlepU t!ldO~. tle \lesper-· 
tados. nem a. ,to <JL'<·tUlwnto cow:lW\\ th <:OB\'>'· tm• '' Bt•ar.il da ~~ll\ iuc~ci:t., p:u•:1. t•e ivin•lica.t• 
niencia th· t•~tah,•lecet· mn a.geut-e l1:':1zildt·o os seu;; tlirtito~ sem dever reconcr a. a.rma
cm ~1.lgnm:t t\:1s l; uym:as, e ma i~ acocl'la.•.!tt- rncnto:;:. que denunda.m :sern}lre um:1. uecessi
menteem Caycnmt . Üttde tloloros.., u<' nm <!St:lllo lm .. rb::l.l'o das sacie-

Todos o :>:ti>cm \':tgamcnte. l nt\$ ninf!llCm d:ule;; ~ (.·1po:wto~.) 
con:>itle!,t cum a Wl•.leir·a scricLI:t~lt~ :~ rp;l~.:3tão . Si a. _íntegt·itlacle territori:~l ~ um principio
que ~n~ ;;e v<te avolumam\o de u1l\ :t <h:t, e 1 mt;cn;pve! :10 sultb 1tepnhltea, 011tle se t mtu. 
que hn tl() explodit• metlonlw, quando .iú. 11iiú de es,~aecet· cln,·idas acel·c•• dO$ n05sos direito~ 
lot• tempo de l·esot·.-el-a , t'espeit:1 d0~ o~ no~sos i~ po~>ç5srlo du uma :i.rea 1le ternao rela.tiYa
di•·eito~. E' " questiio ti~ limit~s com a$ mente pequentt, como não o :>et'á ao norte. 
Gnyan~~ fl'n.ncezo.. hollamler41. t: in;;"le~t-. e onde. e.m urn futt.1ro talv<>.z menos remoto do 
principa.!rneutc com a Jl~mceza. e a ing!eZ<L. que qmzeramo;:. nos Yeremosa bro{>'JS com tres. 
~üo ro h:\ ele tl:n.i.:.\r • ..:omo a pt-opusito elo;; poteucio.s europe:\S, duas d:\S CJUaes poderosis

limite~ elo Bt·:~zil n.o sul. tle uma ue;g-;1. de ter· sirnas. pm-a relia vermos de?; mil ou mais legu
l'eno in!'et'iot· :t ~00 leguas quntlratla~. mas d ll M quaclradas do nosso ~rritorio, IJU::! en vol
Uffit\ extcns~\o immenst\ üe terrn. hrazí.leir·a., vem c:::tmpos vastos e uben•im~, se1·ra.s coher• 
terra, que Yae ílo C;•bo Ot·;mge n.o llio Bntnco. tas de florestas cornpostlts da ''e;;·eta~ft.o a mais 
abra.ç-antlo 12 :~. r:3 gritos (\e 0;te ;to oeste, e rica. de madeira.s precio~as e plantas utillis.si-
11'1. serra. tlo Tumucuraque <\O Amm;onas um<\ ma.s. l.'ios e ma.rgen$ 1le cuja posseSl>ão sü ])l>
faxa. de mais de 60 legnãs de largura . deremos ser despojados pela.. nossa. incuria.,. 

Depois de retleç:tit· sobre. este a.."-"mnpto e argumento tacito, porém irrefnt.wel, em 
assentat· em cha m;u- I><J.m elle a atten~-.;i.O ilo:; que 1tia. -para. ditt se vae firmamlo o principio 
meus nobres colleg:1s. tive <t 1br tun:c de en- elo l'ti pDssilleti.~, já ruais de uma YI:'Z invoca
c:ontraa: o volume qne aqui tenho. (le\·ido t\ do peles iuteressados na. conqttí>a de grande 
penna do Sr. conselheiro ~ascent~ rle Azam· p3.rte da margem ::eptentrional 1lo Amazonas~· 
buja, e em cnj;l. iutro!luc~iio leio o seguinte : (Jiuit~ apoiad_os.) 

« As negociac;:iiões de 1842 e hl4:~ com a :Xão esca.p.1.r:t, por certo, a perspicacill. de 
França. 101'11.\U epllemeras; 1'ech;wam·se após qu:l.lquer e:;tadistã. a importanck\ desta. ques
duas ou tres entrevistas dO:'J p!enipotencia- tcio; e é por isso que desejàr-a ver de_"lie 
rios, declaran"o. os da França, l;arão Rouen jit estabelecido um consulado, um cent ro de 
e De:i!audis, perem-ptoriamente, que wa intl· obs~rv~çiío em Cayenll., do qua.l }>udesscmos 
til qualquer discusscio emgtutnto lt<ío desistisse obter mforma.ç-ões exnctas ~olJre o qu~ se· 
o Bret::it (/e ~'tUlS zn·ctcnçii<l:>, o c'cceclesse ás que pa~a. naquella regiilo relativamente <i. iuva-
-tin/r.a sen12n·e fc~to 'lletle!' o setl go'OCl'M. sã.o do nos.."<> terr ltorio. 

No. de 185.'>, t1o acertadamente confi~<ln ao Porque. Srs. deputados, não sóment~ tra-. 
Sr. Visconde do Uruguay. dm>ante a a.d.minis- taria. ·es:se agente de obserrar· o grito de jus
t ração tio Sr. Visconde rlo Rio Branco, ibl'atn teza. do que act~.bo de a.fi<1.uçar , m~:~ ainda 31': 
por elle discutidos com toda a JWoficiench\ I esfot·<:n.ria por Ob$tar ao com1nercio de contra
os direitos do Brazi!. deri\·ados elo acto do bando, que por ~uella nossa vasta e des ... 
Congresso de Vienna de 18!5, intet'Pt'PO;<\çilo l gmwnecida fronieua se e::s:erce na mais va.;; r.a. 
a.uthentico. e a mais formal elo tt"atado de e..o:cala. (Apoiados.) 

·{Jtrecht de 1713; e a despeito do~ rolemues Os consules estrangeiros não si'LO sómente 
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runcciona,rio:; Cúmo o uo:>so go•·et•no conc~h~. i antipatlüa ::olcisttt a tnllo quanto pl'Clceàe d~ 
na sua tlesprevenção e bo(l. !e; elte» são· o.; vi- i:;rej;~.. X esse ponto somoo, ~em o ~·~l>"r. uns 
giM do que entre nós se pa<sa. e dhlritlmente poli ti co;; de sentimeutos. (Ap., irt,la.<.) 
inlbt·m;1m os seus sup~rie>r·es hyer·;u·~l:ieoi: B' pot· bs~ qne Jw, tlons r.lía~. rélérLndo-se 
acer.-::1. das metwr.::s cit•cumstanci:J.S de noso;a ao a;;$Ulll[lto, um ·lo.; mo.is !Jrilin•ntes ot·a.do
vida intem<L. Os consule.~ inglezes e none· re5 destll. t~ttmr<.~. !eml)l'(Jil a ltistH!« "~~~~r~
amer-i~auosviio:Lté suggerü·ás r~spectiva,; :.I.U· 'J'l.([._, ""' ig 1·~jcL 
toridades doE seus llt~izes. ],Jàra q11e elh<s. a Or:J.. ~enhore~, SL nós.ern wz de e~tudarnos 
seu t.u>·uo, inlotmem ao~ inter?.~Saclos . o collegios ou nos I~·c::o; a~ memor·ias do tlespo
modo como devem encab:omr os genero.> CJUe tismo das er11~ ahjectn~. cstm!n-s,:emo:; a do 
1mportamos. 011 clohr:w as l:tzendas que nos descohr·im~nto tla verdu.t.le. :t lri.~tol'i:r, do me
mandam, par-a que s~,jnm nl'tí~ bem <t~<::eicrrs thü,.lo, a bio:;t•;•phi<t do~ gT<ttltle.; inn::1t.ores. 
nos no3sos met'C<tdo~. . e do5 p;t·:tntle3 ::u·tf~t<ts ; ~i etluea.~,.,·mo3 o 

Os !lossos é que n:lo cogitam de Si•mellr:J.ntt>:< l no,~o cf;t·w;:'io no •tmot· tlo~ martYl'l'~ tia ôcien
c0115U~ ; e qu;>ndo nlgum tbllc.~ se lelll1Ji·;1,: <:h e o espil'il;o ll<L \·enera.;,,\o d:t imp-n·ciali
ue sug;get'ie <L secret~tl'ia urrl:L medida de i1:t~:· i tlatle CtllllU 1l:t l'irtnc\e :r. mnis digna tll'-'>li\ ~
reSS<!. ·'[lt\trio, J.l'rile o ~eu te1np3, l)Orrtm• ~ls I cut ... rúo IJrwi:Lmos de tb:~onhüet>t' qne. hi."
mõ1iS d<~~ vezc::; é :'t3 tt·a.o;.1 . .'l rpn~ se çomm~tt·, n wl'i~li!Will.(o, Heah uma. outra llOten•.: ia . :llúnt 
exame tlo u.s.-;umpT.O, l:w,::uu.lo-~> :1 c:lla,; li'' da anl.uridad:~ do~ lJL>nt.iHcl>:> de R•llll:'. :unpn.
memüritts em que se aclt:L tl':~t:Ldo. · r•ot: c •Lil ktt:d ctllell.d:•n t'>[lil'it•' llt! !it.cl•à;ulc. 

Aintht 1!:1 pllllCO~ tlia~. Jidl;twlo ea tle ;1~- i :<em o C[\HÜ Flt·:~ inqJti.":'ÍI'cl'1tl;tlrtn~l' pi•c)_:!\'t.'.~:;e> 
sump.to :wti~tico. ti,·c o~~a,,:ião de di7."l' rtw.• i ~ncial. 
os pt•ttnt;>res d.a.s IJdla.~ : ~l'te:> :ur.~·t\lrem ''~mu\l:- ' O ~1:. ,\r,cr:\'111> Ut:.\:>.UJ.\1<.\-\'ejamo~ cotn~l. 
mente :t müttcsw. c;tp!t<\l<h 1o5eanfl. ~~J nul i . · 
contos (le rds, c que ess~ liteto lbi as~igna.l;1.· i O ~1:. Pt·;t•t;o .\~r~:l:tr;, .- ~ir1to l!:'i.o.> C'.~f,;j,r 
rlo pelo con~nl tios Estatlo> l'nídos na.qul'll:l.. •l!.!artr.c Üt~ IIIIHt a~~cmhlt!:l. ncadem1~1- p:Lm 
cid:tda it attcnção do goY..n·no do scn paiz. l '.l:-~<·.'nl'ulvet• con \'eutuHtent ontiJ e:<~e ponto d<l .. 
couju~ct.'l.mcnte a_ mHi:·o;; 1hcto> fl,lW e;:capu-1 i!i~t~'ria. es~:• lhcc. g"f• ~·;t,lme:rtc úe.»<·•on\IQt.:itl~ 
riam ;t conte.mplaçil.o tle um m:Lo o~lSeL'\'Rdm·. ! tltt rn([uen~m tln. t:;:t-.'.1<' ~oiJt'P •> Ci;t<l.lldce\-
~ mmção do. um consulatlo ~m Ca.yennn. ~·: ~~~ea.to ,r,:. !t~r~la~lc mte.l~e~t\::'~.~~:~·.~~ rtue :~~: 

po1s, uma. mcdtlla. :.tlt~tmente d1gn<t do npow i·-- nt.\ C• .~tlthct~. d.~ .1~1otlcJ. n.t _u: ~~~·-·1~·" 1 • S~J~ _ 
do Sena.do, que podem com utm <'-'t::nd<t pl'c· I m~~ ~~~~111 •. ge: ~HI .. I.u.l~ .co~n Hl.~L ~- .. n.1el1, li 
encl1er tt lacuna deh:ada por esta. C::t.mara.. i ltut.~ .. ~ollea•1• ·' l,tnç .. u o. ollro~ P :J. L.t ,\ epoc-J. 

. . . . l medrcval. e aqucll<t grat1tle pa.gm(l. dJ.-> cltro-
0 SR. JosE 2-L\RL\Xo-Putle-~e mpprtmn· j lliCM do c.~pil'ito humano. conlleddn. pelo no

<l.lgum consulado em outr.J loga1·. e c:·;;~tl-o · nw tle lbna.~ci men to. 
alli. _ I Qlltlsí rJue rtdiYinho a. objecçfto que as mí-

q SR. Pr;::o~o A:\IERico-.A;: snppl'.es~ue;~ teem 

1 

nlHt~ pal<v:ras es[ão geran. do JJ;J. me. nte ttos 
o lllCOllvemente lle parecer metlulas de C<t· illustre.~ membto~ desta c;ts;l., i~to t!. a objec:
racter ~oa.l. _ • . çito tit·ada dit.~ p::t·segui<iies cont1·,~ G:l.lileo. 

I:>Ia$ amcht q~e o Cong1•zs~o nao t~c remeiltO I persegnK•ões a.ttt·ilmida.s :\o pocler ecclcsiastico
ao m<t;,l que.es~ crescentlo, eu, st1oose ~o,·el'·i qu:tndo li)ra.m insti3<tthls pel:L ín'·0ja. dos 
no, ntLO llesl~tt·t<t enl mc,ndar p:.w<t alu um 1 collegns. pc:Eo ütnati~mo dos pndpar.cticos

7 

<tgente de mtnlw. cofia.n~<t- ~11 •:o o de;e~· (~e 1 empel't'ados representn.ntes de nm:t sciencia. 
dar pRrte (lo meu act? p~tl'lOtteo ,_ao propr1o : alluid;t ao sopPc rh dernonsl.r:J.('fi,o ma.them:t-
CongTe:>~l) mt. sua. Pl'Hnen·<'t r?.unnto. I tic<t e do. o\.Jser,-a,·ii:o te1e;;copica.. 

Passando a. iil.tCL' algumas considet'J.Çôes

1

1 
T , • • • • ., • . • ., • 

àcerca da ;;:uppt·essao da nos:>:1 leg·aç:[to junto ~~1 .sr:. DEl n.\.Do-0 que e hrd.td. e qu~ 
á Sant.'l. Sé, lemlmcreí o ctne h<t p~uco di:;se o qnetm,tram. 
dos argumen-tos em que se tirmll.rn.m oõ meus I O Srt. PE>::RO AorEmco-Ga.liico nJ.o íoi quei
illustres predecessores ne,:,ta tribtul::l P<W:l 1 ma.do; foi a.peno.s ex.ilõ1do na sua am.enis~im(l. 
sustentarem a nec_es~ittade. d~a ~tlppressão; J vilh1.. a 'lilta ele! Gallo. da qual a ~·ist<t domi
a.rg~mentos, U<: mmlm opmmo, en·o.d~> .dos 1M de perto o estnp~nclo panoram:t de Floren
deteltos d.o:'t ant1ga escola.suca, que conststutm · ça e dos c;tmpos <tdJ<tcemes. · 
em ciw.r-se autoridacles, em vez de prod11zlr•- O prop1·io paptt m;mclon libert:ll-o daquella 
se demonstra~:ões, seg-undo requer o meêhoclo doce pl'isio palo inquisidor Fanano. 
verdadeir·amente scientitlco. A essa época o systema planetario betio-

Accrescentarei que todo essr~ zelo p~lo cmn- ccntrico já 1m. via sido alfirmaclo pelo cardeal 
Jlrimcnto ele uma. disposiçlo constitucional. Xícobo (le Cnsa, muito (l.ntes _de Copernieo~ 
<tliàs menos radieal do CJUe se quer thtr <1 en· cujo~ Leaba.lhos sobre a matemt de&...grada
tender, não procede do amor ú vm•d,tue e <tOs ram t[t.nto aos salJlos e aos Iitteratos seus con
int~r~sses chnaç:ão,mas simplesmente de um;;. tempor<eneo~. que atB foram llOl' elles postos. 
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:L ridículo no;, libellos d:1 sciencia e no.; titea
trinho~ de Vene7-a. 

o pt•(;pt•io o~ ancler, escrevendo a. introduc
ç.io do li no de Cop:~rnh;o,Re1:>olu~:üc~ do., Co '"" 
Cele.,t s, rledura um;t hypothese a rotação do 
gloho; contraritlmenie á_ opinião do \llu>tre 
polaco. o qual, tt propo~tto de sua obt'<t lm
mort;tl. :~-sim ~e exprime em uma cartlt a 
Paulo lii: «Dedico o meu livro a \'O~:><t s:•.n· 
tid<tde, pam demonstmr aos ~ah!os e :~us 
jrronorantes que niio temo o exame unpal'Ctt\l. 
si levianos ou mal intencionados quiz,~rem 
Íll\'Octer contra mim alg:um:1 }XIs&\gefl! ll:~ s 
Escript\n<L", dt~\-i;tndo-lhe o sentido. so me 
restmit despreJ.ttr semeliKmtes ataques: as 
verú:nlcs m:tr.henmtica_.; :SÓ devem ser· julgadas 

homens, e os manda, elle, leig-o, quer para o 
céo o::om os martyres e o> anjos, quer para. Q 

infet·no com um príncipe da igreja., ~eu con
te:nporaneo ; o outro concel.Je ingenuamente 
a igrej" univer~al. apl<1in<l as barreiras das 
seitas. nullifica os preconceitos dos cultos e 
glor·ifiea os mil modos de pensar da especie 
humana. Tal é a ohr;l, (]e ful.phaeL 

pelo)<; tn<lthcm:LtÍcO:> . » . . . 
Ei:;. :>enlil)rc~. po>:t.o pela. Jll'trnetm \'C7.o prrn

cipio. que uem Rog-el'io &tcon no :'Pll I..}P'~' 
.~.iloi" ·'·· nem Abeh~rdo. nem ,\rnau lLl de \-til ·· 
neuve. nem Siio Bemardo e os seus disci
pulos, p~rtll.!l':\.ln f'tt!l tl:II' ~h ~~ podm· t~O> pt•i u
cip<:~ lergos. isto e. o pr·mctp10 Üt\ tntl••tJen· 
dencia. intdlcctual em rnateritt sci~n1Hio:.1. 
(li't di·t;~~··.·os ''·'J:ldc . .:J 

Nii.o é s,:,memc ntt hí:>toria de um:J. o: ; outt•:~ 
sciencia em pat·ticul<J.r, que cncontr'<1.tnos :t 
conft:·ma~i.o da. influencia benetic:t do;>s pontí
fices. O dt:senvolrimento do. littcmr.Ul't\, o du. 
propl'ia comedia, mm :ts suas ousa.tliDs e ''~ 
seus :wi'L\jo . .:. d~re aos p:tpa:o: a incessante pro-

. gres:São que >ac de Er-.1smo, com o El''!J'" ,,,, 
toucll,.a, : ~ )bccllia\·ello, com a. Jftt ,lf.!r. ~~."),. •, 
em qtP Siro e Callimaco. personificn(~'io thtpht 
e summm·i:t da. m telligencia. e d:t a.;:tuch\ po 
puhtres triu mpha.ntes. repr~sentam o itleal 
reYolucion:~r o que atting'! :i. snt\ tllt iml\ ~x
-pre:"Sào ;cenica. no Figcwo de Bea.umarl!hals. 

· (Muit .. bc ... . ) 
E', porem, na h isto ri~ tlas l>ella.s a-rtes, da. 

lucta. travada no uLtimo quartel da idade me
dia ent t·e os e.~pectros do p:1ssado e as novas 
creaç&:s d<\ e ·thetiC<1, que se e'idencia. a MÇiio 
decisi~a dos pontiftces romanos em favor ll<l 
l iberdade de pen~\r. 

E' na. reforma. reo.lisada. por }.[igu~l "\.ogclo 
na capel!o, Sixtina, e pelo pintor de Urbmo 
nas eamar-as Llo Vaticano, que se púde apre· 
cinr a gra.r.dez.t d<t reac,.ão do espirlto moder
no contt·a as pêas de 1erro d<t tradiç.'io. E' a.lli 
que se pôde con'.emplar})elaprimeira vez, des
de a épQca grf:'gJ-l'Omana. ~• nudez e a lJel!eza. 
do corpo humano ; e ~om ellas, com a conscien· 
cia que aquel e• dons colossos do Renasci
mento te:·m da importancia do seu papel e da 
plenitl1de da. sua liberdade, a immensidude da. 
revolucão operada na esphera das idéas, do 
sentimento e da moraL 

Collocados sob a protecção do pontífice, no 
coração da Ro:na antiga, barba.ra. e intole
rante, um desses pintores abraça. em um só 
pa.inel a. vasta duraç-Jo dos seculos, julga. os 

E~sa. consag;ra(,"J:o de todos os tempos e fie 
todas :ts so~'íeclHles, no seio do Cl1l'istianismo, 
e""'' set·en:.~. re,-onciti:t<,,ão de todos o~ ;mta.go
ni~mos p~tilosop! t ico; e religioms no fundo do 
S<\l1êtll:\l'ÍO, e O CllSmopolitismo moderno, 
mais \.1J ill}>let.o do que o 1lo p·•p<L Eugenio e 
tlo Con<:ilio t!e Florençoa.; é t\ cidade •.le Deus 
rn:li$ \'a~U\ que~~ de Santo A!!O><t.inho ; é a his· 
tt.Jt' itt nltLis universa.l que :L rle Bo&;ne&; é, fi
l'lllhiiPnte, o gmndioso espect:tculo d:t liiJer
tl:ttle da. imagina.ç.ã.o e da. expl't!SS:iu. e o 
e,·ulnit· continuo d:1 eternidade <.il!ntt·o <los 
mm·o,; do Vaticano_ 

O Slt. BELl.ARllli"\O CAR:"EUW- A quest.1o 
n:'"' é ole merito historico tlos pa.pas ; ~ ue 
"'' her ~i " C.onst ltuiç-.ão sep<J.rou ou nii.n :L 
i:;t·t•.i:~ o.lu Estado. 

0 SR. PEDRO A~lERlCO-S~parou, ll~O ha 
d u ,. itla.. como lt tle 1 SZZ no , ~~p.wou úe 
Pol·Wg:ü : !•Orem o racto d:t -'C;l'"·açrin não 
ata t'l'~t.'t ne·:ess;:l.t'iamente o ro,l:i;iawn:o de 
l' ~! ~~,jes . (Jluito be;il.,) 

E não s~ olig<' que a Igreja não c uma po
teuch~. pot· lhe 1àlt..'tl' o c~tracterist!co. aliils 
ne~n.tivo, dos limites teritorriaes; do que se 
llretende inr~rir a. não sob~r-.t.n io. do ~ummo 
Ronr.ifice, como se fosse uma. cousa. muito 
1:\.Cil definir scientiticamente o qu~ e sobero
ni<t e o que é potencia. (Hrt 1liuers9s ap~1·tes.) 

Xão é cert.J.me11te n~ interessados contra. 
n. autoridade da. Santa se, em Minghetti, 
Bertlni. Sella. e Mandni, que de\·emos pro
curar apoio as nossas theses, a.'>Sim cvmo em 
Dupanloup e nos actuaes ferv·entes catholicos, 
mas nos fa.ct.os obset-va.-eis e p.tt~ntes, na 
influencia. irnmens.\ e real que ainda exerce 
Rom;\ sobr e as populações lht Irlanda., da Bel-

f
"'icu., dí1 :!f rança, da He:>pan lu\, da. propria 
w.lht, e ate de bo:1 }larte d:t Russi:t e ela Alie

manha.; influenci:.L as 'eze;; dicisiva em ques
tões sociaes, e que mais depressa e com ma.ior 
efficacia do que a de um agente pllysico, vae 
a.tro.vez do espaço impussion:~r o animo po-, 
pular e a consciencia. dos indivíduos. (Ap?ia
dos. m11ito bem.) 
. Si, dep~:s dessn. analyse rapida, mas \Uli

Ye!-'flal, nos transportarmos pela imaginação 
ate Roma, ao centro das gt•andes construcções 
arcllitectonicas realisaclas com os dinheiros da 
pa.r te ma.is selecta da humanidade duronte 
seculos e seculos, e entra.l'mos :finalmente na. 
cidacle Leonina, com seus 3í>. 000 habitantes, 
e na. regia do Vaticano, com sua. guarda, que 
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póde impedir o passo 11. todos o~ so!Jemnos da çada vo~ importunei dm·ante mais de uma 
EurCoJpa, com as SU<l>l 11.000 cama.ras, illus- hora (nao ap.íinlo.,, prok<t, ). seja-me per
tradas pelo) genio dos grandes artistas, e seus mittido cham<tr a voss<l. illuminilda atteno;-.ii:o 
admirav~is museos, e ~uas primorosas indus- para os pontos princip'l'.'S d;t minha aUocuç•ilo, 
trias de mo.-aicos e su;\s ricas bil>liothec..'IS. e isto é, para o que eu llis~e ti:í.o cunl'usa e pre
tudo quu.nto tmnsforma aquel!a. portentos<t cipitachune11te (niio apoi "h:<). a. respei;o dos 
regia. em um in~:omp·.wavel conser·v;Ltorio das mer:tos da nossa represent ·~":io d·plomatica. 
mais gloriosas tradições do e;;pirito humano. no extedor. uos l'el~\·a.ntes ser;·;ços que nos 
da qual sahe par<L tollos os ;;tnp;ulo.os cb. terra rwe$l;a o no~o cor·po consul;u', d>L neces~ida.de 
a voz que penP.tr'<t ate o fundo du nlmu. M de umpa,r;wmos contr:1 ,~ in~e3~<Ulte inV<lSào 
wntos Cl t:~ntos milltiies ele seres intellig·entc~; rstran.~·eira as nossas l't·onteiras do norte, e, 
si r.eflectirmos neo:se conjnncto de cir~um- fimtlm:>ntr, elos inton n~nient<'$ de COl'tarmos 
stancíu.s, qne fazem do chefe espit·ituat da L't•l:t,Ge~ ele qml.lqner Ol'([em. qne P"s~:\m in
igreja um sobera.no privill~;,dado e da ~na l1nit· tlirecht ou indit•rJetam.,nr.e nos ddtinos 
sobera.nin. urnn. so!Jero.1lia. excepcíon:1l, " um <lo nosw p<1iz. (Jl11ill) bc,n, "·" tn b·'"'· 0 m·u
temposcm tol•ritO!'iO e~ell) limites tCI'l'ÍtOI'Í:tCS, (/IJ( t! C'I"IFI'imç;.tad•l C a!),·al'·'d • ):Cius ,-;·,·s. de
deveremo~ reeon:1ecer que a b·roi:t catl1olie:t I, .. ,~~ .,,o.<.) 

ê n~o sr'11n~ntc. lllnn p1Jtencin:: Jnas uma po- · Fh::\ a. 1Jiscussiio a1li;111a pela Ml'tt. 
tenCJa t~tJ lJl'IIUell'<t ordem! (Jl•tti·J '''·~'~~ • •tt.>l1•'· Pa.<;;a-~~ it hm·a üe~tiuaua ao expediente. 
tes,. UJF' ~m/r;-: ) , • 

E' por ÍS$0. e porque: litl!o de~J.!l'CUCCllpado o ~!:. 1" S";CR81'.~HII) lWOCetle a lr.ltul'U 
de tod<L u. in f! nencia contmri« ao mteressc da. •lo scgn in te 
RepubUca. a qnal C;!!'et:e fir•m:tr-se r~ht sym
pathi;J. • !c todos os povos c pelo ttpoi•• uc todo~ 
os grande8 poll~l'es, <iU~ Julgo inccnvenient.t' 
suppdmirmos n. noss:t leg;lçiio jnnto ú. 
Santo. Só. · 

O SR. B.l.th\t~(>- Apoit\dissímo. (I!<~ ·li~c ,·sos 
aput·ks.) 

0 SR. PEDRO /Dfl:JIUCO- 0 grande homem 
que está hoje ... ~sent;Hlo no sotio pontificio. 
além d<t pure:m an:,relica Lle ~m e<tt·acto•t•. f\ 
11m espi:rito ndett.ntadis.~imo,quc comprehcnde 
a lC'gitimidade dn. Republim. A prt.wn. ahi 
estL nas sn;l~ recentes lettms õl.O clero tle 
Fran~a. P2'~"indo.<.) 

Demais. em qual momento vamos nó;: cort:tr 
reln.ç::~<>~. quando o ;:up1·emo pontilicc acaba 
de envia\· ao go-.;erno do Br::zil. como 
penhor t\<ts surrs meli:ores inten~,.)~·$ e da ~na 
coruialith tk {lous elo' Jll-l.b distincto• pre
lado~ i.t:;.Lianos: !llonscnhot· GCJtti, arcebislJG 
de Petra. e mon~enhor Guillí. e~-,·ncnJ'I'e~aJo 
da Santa Sé junto ú, curte tle BaYiCl'it? -
Demaí~, e~te;; chns distinctos pel'Wllt\gen~, 

de cujo e.~pirito de condliaç.1o c de cuj~\ pru
dcnch1 são g~wan tio.s o nHLis correcto paso:ndo 
na vid:L do ma);istedo e da alta diplomacia, 
estàll IJQje aelwlitado~ .innto ao go,·e1·no lll':t
Zileit·o ; \'. tcri:t m uit.o que ver, si no meio de 
tão corlli:t\!S l ';,la\·Õ •s pro~ma.ssemos esque,·er, 
a. proposito •.ht Santa Se, aqueU es mo ti ms tle 
convctliench c •le cortezia, que já tellm sido 
in.vocttdo~ aq;ü p:tt~L explicar·em a cxi~tenckt 
das nossas le:Jaç. ies ·em paizes com o~ quaes 
nii.o mnntemos t·~laçõcs qun.si alg-umn moral 
ou posii.i va. 

Voz:>s-:\luito bem. Apohlclo. 
O SR. 'PEL>RO A~lEIUCo - Srs. collega.>, clei

xando esta tribuna, onde com palavra empz-

EXPEDIE:\TE 

Officio~ : 
Do St·. deputado ?\ov(le~ :\lello, <lo 5 i.! e 

a.go,:;to de 189:?., commnnicanLlo niio tel' com
p:lt'ecido .:0 sessão por li<ner !hllc<:id<.> :;cu 
pn\!. o cor0nel Ja;-,o :Oiacl!ado tlc i\'ontes 
Mdlo.- inteiradn. e Llew.noj -se. 

Do :Hinistet·io tlo~ Neg••cius do Interior, de 
;) de ag·osto de 18!);?., rcmett~ndo o requeri
men o em que os ujudantes tle porteiJ'l•, ~on
tinuos e Cil.l't·eil'OS das ~ccre' ;n'ia~ de Estudo 
do Interior, Justiç(L e fn:<Lru~ç:lo PttiJUC<J.. 
Cort·eios e Telegruphos sollcit:l.m J.o Cou:;resso 
Kacion:ü equipar~w:i.o de seu~ \·encimentos 
M~ que per~e!J~m os funceionn.río::: de ígu:1.es 
c:ttl•uol'i;;.s d<t5 sect·et;trhts llo Senado e desta 
C:\m".wa.- A' commi;:sií.o de or~:tmento. 

Do l\Iinisterio dos Nefçocios dn. Agrícnltm~. 
CnnunPrcio e O!Jras Pnl olico.~. de 4 de :1gosto 
de 1892, euviMclo a $eguinte. 

S~nhores memh:·os do COn:::t·e,so Xaciorw.l
Tenolo a lei de orç,;tmem.o de 30 ue dezembro 
l.le IR9!. no seu n. 20 § 4'' art 8' obrigado "s 
companhbs e em preza" de c~traclas de ferro 
a entrar l'"'ra os coli.·es ))\lhlicos com as 
~ nor~ts fb:adas para as respecti ras despe7.a.s 
de fiscalisa~o. promulg·uei. p:u:1 que fosse 
c·m tudo cump:rid<t a.quo:lla di~po.sição . tn.xa
t va. o decreto n. 733 de 9 de ie,-eJ'eu·o do 
co:·rente anno, dando r~nhri;:ação <\O mod.o 
pelo qm~J ueYeri<t Sel' execut<J.da n. referida 
lei 

A m:tior parte dos contt•ados entl'e o go
verno e as companhias e empl'czas de. estradas 
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de ferro tem. pot' ct«nsuln., de~l<1r-J.ç5.o e:;pres-: prbceder-se â liquidação do.; serviços cxtinc
sa. de que t~e.l despeza~ corl'er·iam pol' conta i tos pelo orç:tmento Yigente. 
do p;over·no. tle modo que a. <~-pplici\Çã.o da- i :~a mensap:em que tliri::d M Congresso 
(!ue!lP. pt'eeeíto lep:ishttivo lHt trt:U:ido. como! "XationaL por oc.:c'lSião ele alwir-se a segunda 
{:()USeftuencia ille"'l·ifu.\·el, alter·açõ~s fí.W('fiuas [ s2s;:ão m•dinari:1 da pr·imeira legishttura dei 
11os comp:·omís;;os períeitn.mente contr<tbidos 1 <IS rur.ões por que ju!guei acertado adiar a 
.e antel'iores ic lei or<:am!"\nt:J.ria aq1li trn.i.'li.la. ! liqnl(hç;:to dos reH~l'idos servir,:os até que vos 

Essns altel':lç;<:e~ chr,tmente desp~rtam nn.[ r·2unis;;ei~.esp~r:mdo que concord:.tsseis na con· 
rom1Jr~heusão que n. exeqnibilichtde ui1 cit.a.da; ~erY;\ção das leg-a.ções extinctas e ~epat'õ.\das 
lei tem. contm todos os principias e pmxes i como se acll<tm. 
~1dmini~trativa;::. c.'!rrtcter ou anta.s eft'eito] O dispendio com a manutenção üess~s ser
l'etron.cri v o, não ~ podendo. pois, neg-a.r 'i \·ic;o<. ,,t,ê t:.o fim do exercicio, importa.rht em 
.raziío it:<: c,)mp:mltin;: c empl'ez~s de' stradas . HlO:OOOs ao C';tml.!io de 'Zí. como vereis do 
de feno subrencionadas. que pt·otest>:tm con-1 (i11,1lh'o junto : attendendo-~e. pot'l~lll. :1 que 
:tr:1 a exigcn~·~<t desse onns e não cncontr~- 1 nn. J'uoric;~ 1W~pl'Ü\ h,lvcra sobms pro>enien
nen htnn prrceH.o contractu:ü Qlll' lhe üe 

1 

ws d:1 extlllC(~lO de tres logarcHle 1• s2cret1.
p1a.usibilidrr(l!• 1W exectu"'çilo qne lhe é de>·id:l.. l'Íffi e um de ~egundo, de conformidade com 

A nllmini~!t'fl•;·fio tem se vii'to em embar:1.<,'o o decreto n. 140 de 1G de a.bril de 18Dl ; da 
m. rc:,:u!;tridatle e bom n.nd;unento !l05 MUt· ! quanti:t concedid:t p~.ra 3.S g-ratiflcn;.,Ges dos 
ze)'ei: ]Jl'csos ;t este us~mnpto, pois que. si lle i secrew.rios. que serl'issem de enctlt'l'egaclos 
~um lmlo c mpete-lhe dar cumprimento o, estaj de negocio~ dos }J:\izes em que :~s lega~ües 
lei, de outro bdo vil-se constrangida. pelos -

1 
í\Jssem r~unit1as. rJtH~ não 5('1'<·~ de~pendida; e 

seus j)l'Opt·ios ell'eitos. . de outr-ns economias ~et'it su fiieient-3 :t somma 
?>luito conYir·ia ao publico sct'>iç'o que des--1· Je lGO:OOO~ ao refél'ido cr.mlJio. 

·seis uma- solu~~o a este neg-ocio. ou reYogan-, A~si.m, nflo podendo o gm·erno utilisa.r-se 
do ü n. 20 § 4'' do :lrt. S• tln lei do Ol'Ç:n.mento j tl;t ::I.UT.Ol'ÍS:l.eii.G (JllC lhe foi d~d:l..})OJ' não terem 
v-igenb. ou )'c;;tr·inginclo sna ;tpplic<wii.o aos I se iiquidado os S3l'Yiços. tornu-se necessario 
coJltrnctos posterior-es, ou ainda, o que p:t- i (jne concedae~ 111n Cl'edito SUJlJJlcment:\.1' ú 
ree2-me lll:\i~ acert:~do. indic::mtlo outm lJl'o- rn1,l'iCõ\ 2"- Leg~1~·líes e consulados-do cor· 
videnciõl. que 1<ll·neça os l'BC1U'so' necess'l.do~ r~:me exercido. Jnll'a M despezas com a con
l,):tra <;. fi~c~li~t~Jo. que reputo de g-l'allde 1 serYac~;(o das referidas legaçües. 
neceswlade, lll:l~ sem noYas de$p~zu~ pttra o ! Canital Federal, 29 de .julho de 1892.
The~ouro; afim_ de qu~ :t ~esm<~-letnao t~nl1a · Fl~;·icmo Peb;ota, 
e1Tt~1 to retr·o~ctl n• e na o v:t. como aco.bet ele 
vos expor, nlter~ll' contmctos bihüeraes, ·ex- DESPEZ."- cmr A co:xsER>AçXo DAS LE;}AçiíE~ 
~cutndo;; lrn'~Jnente pol· nmhas '"'parte~. AIH.Ixo L'\"DICAD.u 

Espero <1<1e esto ussumpto serà. sabiamente 
l'esol >'ído con1 \·ossus luzes e vosso alto :p<l
triotismo. 

Cl1.pit;1l FeJeral. 4 de agosto de JS92.-F'L0-
~·ian·, p.~iro!o.-,\.· commís::<\o do orçmnento. 

S:nna Sé: 
e !li' in elo ext!·aor
din;n·io e mini~
tro plenipotenc:i;1-
rio ............ . Do mesmo ministerio, ele 5 de ~gosto de 

189~, 0nvi:ul'lo o nwnwrial que lhe lbi u.pre
senhltlo Nlo> ci<l:ldilos ,\rtllur Diniz La!!';u·rle 
-e Emile Duceu~.-A · commissão üe olm(s p t
blicas e co!on iffi(:iio. 

I ~egmtdo secret<l· 

Do :'\li ni~terio. (hs Relaçues Extcl'iores. tle 5. i 
.de ago~to de 1 S9Z, etwiando a ~eguin te 1 

1·io ..... ~ ....... . 

enviado e...~traor-
dinario e minis
t;-o pleni].lotencja-
r·ic' .• , ...••....•. 
seg-undo secr~ü\ · 
riõ ....... . Senhorc:> membt•os tlo Congr~sso ?\~lCÍ0!1,\l

Alei. n. 26 de BD de dezembro de 1891. no 
·§i lo d() art. 5' extinguiu as leg:açües em São I Russh1. : 
Petersbugo, Viezmn. e ./unto ii Santa Se e re· 1 l enviaclo extl•aor-
1miu <1S de c~ra.c:J..S e iiiexico. Lima. Ll\ P•u. i dinat'iLI e mini:>-
Lisll(J<L e ?.IndriLL · · ' t:·o plenijJOtench<-

Po$tel'iorme!lte, pelo § 1'' do decreto n. 36 rw ...•...•...... 
de 213 de j:J..lleiro do cmTente anno, o gnv:;r·no 1 ~egunclo secrent-
1oi autorisru\Q a ahr~r pt!la Yerha-Exot·aordi· rio ............ . 
.narío~ do exterior-o credito necessario }.Jlmt · 

20:000:::000 

õ;OOOSOOO 31:000~000 

2G:OON;OOO 

5:000~000 31:000$000 

ZG:OOO~OOO 

5:0[11)~000 31:0008000 
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Mexico: 

1 envi~,rlo extraor
diuario e minis
t:o plenipotencia-
rio ............ .. 
sr.:>gundo secreta-
rio .........•.... 

Hesp:tnh::t: 

em·iodo extraor~ 
din:u·io e mini,:
tr-o plenipot~ncia-
rio ............ .. 
se;:-undo secr·etu-
riõ ............. . 

Boliria.: 

1 e!'lYÍõi.I]O CXtl'<HW· 
<li nt~.I'io c minis
tl'O plenipotencia-
rio ............. . 

l segundo secreta· 
rio ............ .. 

1 ::.egundo secreta
rio tht lega~üo no 
Par·a.gmt}; ..•.•.. 

26:ooo;;ooo 
5: oooBooo 3 1 : ooo,:;ooo 

20:000:)000 

5:1WOMO•l :3! :000;-";000 

25:000~000 

'J:OOO~OOQ :30:000i;OOO 
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lltoramento de l'efOL·ma.-A · commissiio de 
m<uinlw. e gue1·rn.. 

Do mesmo minister·io, em i<•u;tl data re
mettendo u requerimento. info~·mado, e~ que 
o 2" e;tüete do 1 v ba.ü\hüo rle inlimtaria Tra
jano Ferraz :\Iorreim pede díspenstt de idade, 
p~u-;1. no a.nno prox:m?. Yindout·o poder se ma
r.r·tcuhu- n:~. C!:'cnbL mtltt.ae dest;L capittl.l.-A' 
eommissilndc: marinlme g"lWrra. 

Requerimento~: 

D.1. Cowp:mhi•t de :\IoYeis Curnulos ,]egt;;.\ 
<·apit.'"ll. p~t.lint!l) Í$CHç-.ào de direitos dt·. illlpot·-
1~H;ãu e do cxp~üiente p:cr<t a~ m:1.eliin:1~. :tp
p:~J·el!w~. mt·nsilics. tct•t•amcn~o.~. eOt·reia:; e 
:1çce;:,;;oríos '' pal'J. ''" JX'ças m~t.~Hleas :1 em
prt·;.:m· u:t cuu~r.rnr:r:üo do:: edificios rh'~tinatlos 
ils ilt!Jti~:L~ dt.! mv\·ei~ cm·vndos com mndeír;1. 
do p:lit.. nr·st•t ,.,1pit.al e n:t do e.•f.:u!o de ~;to 
Paulo. -o\' commbsão lle J\lzenda. 

Do Banco t:l1l:To ,\.grí<:ola. do Ht·llZí! , 11edínúo 
:;utui·i,;;H;:lo para I:tz~I' imp!'estimos ús empl'e-
7.ll,; indt1::!kiae~ pot· meito tle lettras hypotlte
r:aria~. - :\' commis:::ão ([e fazenda. 

D:) Pedro de Alcnnt;.1.l"<1. Salte~. inspector 
:t(X•~cma•.lo o!a Tltesom•::tr-k1 ,[,, Fazenda. da. 
P,u~thyba, P<'tlindo mclhor~\mento de :lpo;:en
t:tdoria. - .:\.' conunissüo de fazendll.. 

Do teneat~ coronel .;o:to Cttmpl~~u. p~dindo 
a ga.rttntia dn jnrus e outros 1hvores par-a a. 
montu.g-em de] um en~·en!IO central de canna 
dê a.<SUC<t!' no e~t:tdo do P.:u·[•, etc. -A' com· 
mi~:>üo de or~mnento. 

De Joann<1. Partilho Basto~. Yíun, do m<t-
4" seet;üo utl secreta:·h de Estado <las Reh\· c!1ini~t.'\ extr-anumemrio .Tose Alves Partilho 

- ç~es Extcriorc-.s, 27 de )uH!? de !8~2.- O B:tsto.'i, mor-t.:• no mmrmgio do So!imves, pe
director. Lm;; Cactro1o tw &lt'(L-A com- 1 dindo ~lllHt -:::en5i'lo.- A' commbs:io de f:.t-
missão de orç:1rnento. zen<h. -

O Sr. _,~~1.:uibal Fale>~ o toma u, 
pahtvL'<t p:t!'<1. dar algumas <'Xplié:t1·;ê:e5 pes
~oaes ;~ C:11n:w:t. 

Do l\linísterio da Instrucç,ão Pn blica, Cor
reio:> c Telegra.pho~, de 1 do corrente 
transmittinclo. em addit<nnento <lO aviso tle 
19 d~ maio ultimo. um oillcio cb Intell<lencia. 
:Munjcipal (.la vill3. elo Calçado. Yi~r,o como, em 
f:1.ce das leis or1:.amentares em vigor. não pú- Como s3 ~alo2. reque1•en e foi conceclid;\ no 
de o governo attcmler ao aul!:metltiJ ([~. Yeuci- Oi'ador lieenç<1. p:tra ausentar-se tlesra capital, 
mentos solicit&lo p;1.m o agetite do corl'eio dtt- JDl' mo ti v o de ~:mde,alJandonando os n·abalhos: 
quella localidade.-.:\' cotnmis;S;.:lo de orça- p;;t.:.:h\.Jncntares. 
menta. , X o mamemo em que i<l entr;w no goso des~;t 

Do :mnisterio dos Xegocios da Guena, 'lli.:enç-:t: &ervi<;-o urg_eute _do estado, a. q_ue não 
de ~ _do çorrente, remettendo o l'equcr_i· ,;e podw .. ful't<l\', determmott que r.ontmua~se 
mento. infot·mado, em qne os uuxilim•es •le. nesta captt..'l.L 
escripa clct ~scol::t S~p.e~ior de Guerr-n .. Antonio i Tod:.tVht nenmneceu no pl'Oposito de não 
:Mello de L1_ma. e ~tsmw _de C~r-r:tlhl~-~9dem, comr~recl!r ·ás ~es..<:Ves da camat·<t; entretanto, 
.:1.ugmento M >encunento~.-"\. commi~::.<~O de ' u. publicuç-i.i:o de um tUscurso do ;:eu compro
orç:amemo. vinci:J.no o SL'. tleputado Lyr:J. obrigou-o a vit• 

Do mesmo minis-terio, em b:ual tlata.. l'e· l1oje á tribml<t, não re5po111ler ús olx;er-vaçues 
mettenrlo o requet'imento e mais ]lr.peis em (le S. Ex., ma:< rectifie;w U.!g·umas deltas, 
que o etlpitiio refi)rmu(la tlo exe:·cho .José .Jm- visto Que nito se pjde se1~vir do vn·mo pro
quim Pinto de A~e-v~do Goyta~az petle me- prio. -
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0 SR. PEREIRA. DE LYRA- Servi-me do re
sumo do <liscmso ele V. Ex. feito l_)elo Jin·" ul 
do Co,JI'tJ terâo. 

O SR. Ai\'NlllAL FALCÃO diz que a. tres pontos 
se reduzem a~ observaçüe~ do nobre de:putudo: 
no primeiro S. Ex. attribue ao or-ador ares
ponsa bi !idade d<t administraç[o do Bar-Jo d~ 
Lucena em Pernambuco. 

O orador disse com abuntlanch• de eornçiío 
que esm l1.dminístt'<'(~o tinl~<t sido !elíz e tole
ra.nte,mas ao mesmo tempo r-es<tlvou, o que ~~-,• 
indispr·n~~wcl, toua a sohdarieditdr· com S. Ex. 
no governo tl.; Pernuml,uco S. Ex. bem Sil e 
que o or:ulor nrio t:;ve nessa oceo.siüo nenlnuna 
especic de respon;;u.! •ll idade, tenllo sido daq11clles 
que sempt•e L'Otnuater-amo goYeL·noprovisor·io, 
continuou emPernambnco a attil.ude mmltid<1 
nest1. c:•pit:1l : e Yolt<ttHloa. elht, ao inicl;u~m

11rimeit·o logar, )JOl'IJOe ni:i.o ••sistiam grandeS·· 
relnções entre a. ~U<L pess·•a e o Sr. João Al
tredo, e em segundo lowu·, porque nüo era o 
momeuto wais prapl'io [X'r" elh>. 

Qne pretendeu o nnl•r" deputndo jllStilicar 
com ess;1 nffirrnaçii.o ! Q • t·~ antigo> ekmeotos 
c.~nserv;:dore~. qu<~ htlill•ms l1on·~stoo, in~pi
r;uJos no bem publico, qner· "111 njud<\1' a causa 
•ht rormnç<io d•l nm pRrtiJo repuiJ:icauo em. 
l-'el·namllll•)O ~ Xii:o ll;c duv:.la. llenilum.~ •.• 

t) i>n.. P1mEIRA ull LY[{A- ~ .. ~:o 1\llle~emser
vico.s gue tive~se pr•e.>l;toln ,, ""nS'( rept!IJlicaua; 
d~f·:ndi simple:;mente o p:.t·ti lu; e ~i Y. Ex:. se 
dir-ige~ milllli.t [JCSôu •, ]J''~:o flli'J l'élÍl'0 a~ e:.:
pt·e~~ue~ , pol'q ue não m·~ e •, · ,h[epo cbef~, por
JI.lC :>~i qLle só couto e;n l·'e rn<tlnb itCO com '' 
min ll<l pe~~oa. 

se os tr:tba.llws dtt a~sembléa constituinte, um o SR. AxxrB,\L FALC},o diz ljlte as suas alfir • 
dos seu~ primeil·os :tc·tos foi da ltos"ilid<rtle maçi3es são eotTect:~s, clar-a.,; e ~imples. O que 
aos que cstavttm no gr•verno de Perllambuct~ •]U'~t· "l!inn<ll' é qne S. E~. e tndos os SI~U$ <lUJi
então p~tr-odn;t<IO pelo Sr. Lucena.. g"<J~ :.bsolutouneate nãil ""ceit:un as r/ivror·gen-

A s-·gunda rectifica~·ão qu(~ te-m a faze1· ás ..,;,r~, 'lue se e~lii.cl provoe '" 'io, dns elementos 
declaraçú<'S úo honrudo depuW.do e a seguinte: republicanos, seus <llnigo, ,,o111 o pt1.rtit.l.o ad

Dis>e S. Ex. que 0 01•1tdor :tffirmu.Y;\,"' pu- verso. E'·llle í~rlUTetente. 1) .i uizo qne de si i'or
janç:t do pllortido autonomista, p~lo qual sem- rnem, porque a sua attitu I · em r~tce dos prin· 
pre manire.ot<l.Yt\ con~taute sympathia. nipioo republic:1.nos é b~11: onlleci<L. ,\ 15 de 

novem~•·o de 1889, ach rY :-,;e proc!:rmando a 
O honrtvl_o (lepnt.1.do com ~erteza_ não ou\·~u l~epnblíe;t na C~l:naJ'tt ~I a•li<:Lp-,l e a 23 de 

a? orador ~emelllante ~laH•a. ? 1:ao se r,·l_?- uon"mbro de 1891 0 seu nome e~tava n:t lista 
rn~ t<o P:<r·truo au~onomJ~lli. l'eierm-se t~ nao 1 1Jo~ llroscriptos ... 
e:nstencm. do partJ.do republlct'.no orgaru:<ado I _ 
em seu estado. A Camar~t é te~temunli;L de que o orado:_ se 

. . tem procurado furt.u· ao ex· •lne da:; questoes 
O SR. PEnEm.~ DE LYRA dt\ um aparte. 1 politlCM locaes feibJ.o> no recinto rla Camara. 
O SR. AXNll3AL FALCÃO lembl'a que o qne ~ N~nhuma da;; dbcu~si3es l«v:tnbdas sobre o 

at:Iir-mou com totla a seguranç:I Joi que nii.o g-overno de Pei':\ambuco foi por· si tr~tada; 
se con;;eguiu p~r em or-dem em Pet'Llitmhuco . elltr<!tanto viu-se S. E~. r ·1\'a 'o a fazer esta 
lli~ :partido l·8publk-ano, e que os tr"btt!lHiS .

1
• li:,:-eil•a e rapir.h rectitiMG~·'' :is ;Jlleg-<v;iles do 

prepa.1atorio$ tinhtun nau!htgado eru Yista Jo, 1wure rleputado, r1ne nã.u tr·;tduzem o que 
fallecirtlento do Sr·. ~laciell'inlrdro. E~te ·'':11' realmente o orador lmvia pnJ!'et'ido na ses5ão 
con~ito veiu tet• llgcra '~ nwi:; ju~títi~tvel ~tnterior. 
das allit'llr ç-iie>. r1o lllHnil'e~to rrne (; ;;o,·et·r•"- Terminuudo esta recti tit,.:çlo, insiste em 
dor <k P:H·n:unhu~o a~~tl.Ja üe 1m\.llícar· e ctr.i • dizer fJ.Ue oão ~• téz e:n r·esp"st:1 ao discurso 
inclltsii:o pede H~ew;a ptn·a f.,zú!' un, pul>!i~"\';i." •lo honrado deputn.do, por·'l'l<~ t<LeS forum os 
das pa.Juvr;l~ qtu ngor•t e:;tá prol~rintln. termos de qne s. Ex. se ,,~r viu <llll re!Rçã.o a 

~inaimente, 1) l!Obl\) dE:pnhttlo, c. >lll um j,;_ peSSOal.lO oradot•, qne não lhe e [let•m[ttido· 
tiltto qu~ o Ot'ü•lor· nã.v deve cla::;,;ilic.u·... responder. 

O Sr... PER1-~IR.,\ n:> LYRA-v. Ex-. pó'lt~ c!,·"- Dirâ por ultimo quem s:lo o,; membros do 
siticar c~mo eott!nd~r. chamado rm.rtido re1mbl< :~n11 Uf) Pernam

O. SR. AX:-<IBAL FALC}o •.• :till!'li10l1 •J!W o 
orndor úissP-ra ~U•j c,•nta:·a com os etementu, 
politieo; do :llltign clrefe politico, Sr .. Jo,i<> 
Alfredo. Appetl" ll·•r.t todo$ os St·.;. tb[mt •do-; 
que o ou ,-iram pa1·:L q•te dig-n.m si o Ot\tdOl· ,;., 
referiu a este emhwnte e~tadi~b mo!l:•t•chir·o. 
CujoS :lltos 8efviço, il CaUSa da llOS~;I. ftatr·j;, Q 

orador é'' pri!lleb·o a. 1·econhecer e t1. <<Llmirar. 
E pretenrleu o llOlll'<! ueputtlllo justiric;tr essa 
affirm :ção alludlnr!o ~, lllllrt declar,.çiio 'I"'~ 
evídentemeat0 o m·ad.or nã.o poder-ia fa.ze1·; em 

buco. A' excepcão do Dr. :\I ·l'tius .Junior e do 
Dr. Ri~>eit•o de Brilo, os m , j, :;ão os rebu
talhos ria escravocoaci:( l"·'ru •mbucana, ainda. 
des.c;osto~os cDm.a lei de 1 ~ ~~~ rn tio, l'L·emente 
de itHliguaçã.o e não de v"'•·goub>~, que lloje, 
não tendo sincer;\mente atl 'r,·rido i> &epublica, 
pretendem tirar della. o ,1ue não conseguem 
mu.is tirar da escrn.vidilo. 

Ter111ino pediudo a. V. E~. licença para 
l'ublicat· !lo ])iaria Official o t~anifesto do go
vei'llador de Pernambuco. 
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O Governador de Pernambuco aos verda- se em vigol', impr·imindo á min11a arlministra-
deiros Republicanos çií.o c~r·;ccter·es de inquebrantn vel llt·mez..<t e 

paciente tenacidade ll<nealisaç;io des;;e plano. 
-« Falsus honor juvat, et mendax Assim Joi que aífimwi <to meu l1onrado 

· infamia terret o.mig•,, o Sr. Vice-Pr-esidente dn. R·publica, e 
«Quem, 1úsi mendosum et men- a varios dos seus ministros, que no governo 

dacem? » do '~bdo de PernamlJtico vi!" ia eu por em 
pt·atit;(). o p~·ogr-il.rulllà político de que e ponto 

IIon•cio, Epi,·r · L X"Fl. capít· 1 a não inten·ençflo dos poderes pablicos 
no pleito eleitor-al, de modo que os suJfra.gios 

J t"t" t obth.lo;; pelos camlilhttos q_ue 08 pntídos apre-
4. u 1 1" est cons ans et per•pelua sentassem lussem o resultado, uflo lia fraude 

-voluntasj us smtm clüque tribuenrii>>. n<;m dt1. pressiio. mas do li n·e e espont:meo 
Ja,tit. Just·. concmso dos cidadãos \'OI<>ntes. 

Cuida.va eu que em vez de contribuir para 
A attitude que o C;)ng-r;;sso do e.>tad.o assu- a su stittüção violenta •los governantes, leita 

miu votando'" 18 dcjunlio ultimo moções de· pelo:; govcrnndos, dirigidos por qualquer C<1U· 
desconfian(;.n. contm o meu governo. tornou díll10 c m o auxilo dtts a.t·mas e enr.1·e con
necessario o mtl.nil~sto com que hoJe me dirijo !lidos sangrento~. melhor se['b. tralJ<tlllar 
aos verdu.deiros repu"blí anos. nem só de Per- partt onsolidtu· o presti.:;io da a utol"id:ule tão 
nambuco como dos demais estados da Uaião. ftmd:tml'ntc n,lJ:l.lado pelos su~cessosdesses ul-
App~llo p;~.m todus os lm1.zileiros não ohce- timos ;tllnos. 

cados Jlelo e~tr·eito espirir.o lle pi1rticlarismo Ot·,t, para at,tin.~ie rss:• "''"';,1c1·"ru," e que a 
pessoal e por iSôo suet·epth·<· is tle IJeru disttn- doutrimt repulllicam. t~tO \'i;.wrosamente arma 
guh·em, elas gr·ande~ a~pínwGes C<tracter·isti- <'OS g-o1•ernos que~ praticam com sínc"-'rid:.ule; 
cll.s do regimen republicuno, os acanhados in- p01·quanto, nem m:.lis se !itl:: predso tlo que 
teresses dos tnclivitluos. pt·ov<tt diariJ.mente por actos que a d\l'ecçuo, 

Deputado ao Congr<c'$50 Frderai pelo estado qu· m a dá, ê :.t preoccnp:\ç-<to tb b ·m ··oro
do Cearit, preparava.-me, na Ca.pir.ai Federal, murn, do respeito aos interc:;sc~s <la grunde 
IJU.ra a reabm·tum d:1 Ci1mttl'<1 que devin. te!' coll ctividade em que peze l\ cobiç" e tt lly
lugar a 3 dr.: maio, quantlo fui surprehendido poct·ísiados (:heles dt: CI:Jrr·il:<os. 
com o convite que me loi feito pn.ra acceittu· ~huter a tmlem. gat~tntir a tr·anquillid.<1.de 
o cargo de govemn.tlot· do meu estado natal. pniJiica despertando t~ <tccenma.nd.o a contittn-

Diziam-rue quE•,-a.fittstat!o lle Pernambuco ç~• na esb~jlidade tlapn éincont-stavelmente 
por muitos anaos, não kndo jamais me eu- umt\ bella uspü·a~\o q11e s ~ eonseguiriL rea
voh·Jdo na pulitie<L lo~a.l, esw.va eu em condi-~lír.<tl' riefinith·amcntc n(lo rle:>tl' btdmlo pattu
ções de me deixar mai~ levar pelas sympa- lh:•s e multiplic~\l1llo metrallladot~ts pelas runs 
tl1ias pil.rtt com todos O$ bons pernambucanos e pra~·as, mas sim c lmici.\.mente cl:HJdO quem 
do que pelo l'nncor e antipMhias que separa- govt•J'l1lt o exemplo do t·esp~ito a todos os di-
-varo os grupos políticos tüli militantes. reitus, qu'' <e lei reconhece e a.<segnra. 

E que, honrado com <t e;:timtt e benevola. Por que hiio ele as 1acç:i)es partidari.;1s fo-
con·fi.ança elo mat·echa.l Floriano Peixow, eu menctu· conflicto:; na e~eranç:t~ de g-algar o 
:poderh esta.lJelecer e estreitar· ent1·e o governv poder·, se qu~m govenla com a opiuiuo ]lU· 
federal e o do estauo aqnelles l;\ç,os de reei- bli(;;c permitte e assegma a plena. liberdade de 
proca solit.lart·. dade tão necessarios na quadra vo. t', ~e.!Undo o q_ual paci1icamente tollas as 
que at.we:s~!Lmos e sobrem;tneira uteis á pad- c\iv(·t·g·enci<LS ~e apuram~ 
ticaç:ão e ú. consequent~ prosoerídiJ.Je ele Per· E .-;i a~ devastaç·::es llO espírito de cauclilha· 
nambuco. ~ gem podem levar aos pronunciam · nto~ <Í. mão 

Nesttl~ condições, não h;tvendo por õrm(l, armiu.la, qua.ndo das tu·nas nJ.o putler sahir o 
a.lgttma, dir~ct:.t ou indirectamante, solicitado triu1t1pl!o para. um chete ambicioso. quem 
de quem q ~!et• que fosse a. eleiç'lo ela minll:1, melhore~ recursos encontrarú p;J.t':l. resistiril. 
obscur·a indi·•idualidade ]);J.ffi govemador de suLver-;sií.o d.11 ordem e gar·antir o re&peito 
Pernambnc:o, e, entendendo de meu dever á legitima autoridade do que o :.:·onlrno 
eontribllir com o meu contingente. •tindaqu;:, que assim ;:e a.;lo•·~,o, para conqni~tat· a ~on· 
parco, pm'& o bem esta.r· de minha terra, ac- ti.ano,:;J. e a estima dos seus coucid:.tdiios, niio se 
cedi e consenti em ~er collocado no posto (le e.scm ví,<Lndo .-~ plli1'l.Ucia das carnttrilhas nem 
sacri.fidos que ora. occupo. as exig nchcs ,le regulas ? 

Fazenclo-o, tornei ençrdanw, e desde Ioga. E$:\e modo de pens,;-tr e ea&l. di5pDi'iç-~o po.ra 
bem patente que era o meu intuito envidar agir tle :tccôrc:l.o, os exp,tz sinceramente, leal-
todos os es:brços pa.riJ.. que o progra.mma po- ment · em antes de ~er eleito. . 
litico que ucccilo, como cunsubstanciundo Foi assim que apentts me constou cogltar-se 
idéa~ e }lt'3.ticas llever•a.s republicanas, entras· de e~colh~r-mc p:.tl'U· tão l10nro~o cargo, dirigi 

Cnwnra ·v. IV · 16 
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·ao meu honrado mnigo, o deputado Alcindo quanto coubesse na minha a.lçadn, para impe· 
·Guanabara, uma c:wtt1. em que lhe t'Ommuni- rlir os abusos e os excesso:> commum1neutc pos
caYn. e,;.oe projecto e que dizia fmncamente tos ~m pratica por autoridades partidar·ia.s; 
duvidar de que l'eulmcnte os politicos qtle IJ(I.- que o ~umprimento da lei seria minha pre
viam l~mbrarlo o men nome, confir·massem ç:ão dominante, nad<J. significando o matiz pc
essa. delilJeraçiío,uma Ycz scientes elas minl1as occup:1litico (le quem quer que, sob a acc;J.o 
disposiç:ües. dcll;t, Yies~e a cahir, não distinguindo eu, na 

Es&t,.as commnniquei ao Dr. Serzrtlello Cor· t\ppllcaç:-;1o de su;ls diSl)osiçües, amigos e ad
l iC.."l. mt secret.wia de Estrangeiros, •~ a.lgllns versarios. 
deputado~ íedera.es lJOr Pernambuco e, fina.l- Dlsse m:ü~ que m:<nteria em sua inteit':l. pie-
mente, ao sr. Dr. Uly~:res Via.nna. nitude tQ(h\sa.s lilJer(hdes gttrantidas pelo. Con-

ConY~lll referir mais particuhwmenteo que sti:uição F-'!deral. da. ctual, tmto quanto d<t 
~O!Jl e.::te cidadão w ~ou em YI!Speras da est11do:tl. ~e.ria zeloso guarda : assim e queen
.mmh<1. parti(la pam Pernaml1uco. Yid;J.ria. o:; esfor~~s O:.'OilllJi.ü iveís com as mi-

Acha:va-me na. lin>arü1 Ga;·ni~l' com o meu uhns atttibui<-õe.s p.:u-a. que fts...-em respeitadru> 
~•migo Alcinrlo Gn:.\llabara,Q tw.ndo. entt'<l.mio o effectiva.menie a lil;erdad.e de imprensa e a de 
Dr. lJly:>ses Vi~nn;~e comp~·iment.1.ndo-mecom reunião. 
aflitbilidacleque l lteê habitua l, lc,·ou ·me maL$ Emqu:mto á sitnm;ã:J fuJ.a.nceim de Pernmn
para o interior da. ca.s:1 e ah! procurou s1bet' huco. tlecl;U'ei qne :t jnlgaYa precaria, sendo 
dos in tu i tos qne me <\nimav:tm como gorl:!r· pt·eci.;o,:L meu vet·, para mclhorol-a., :\ ID<1iS ri
nadar deste estado. got•os;:. economia. no disp:mdio dos dinheiros 

Fra.nc<Lmente lhe oxpnz. alinn tlc ont.l'oS publi<.'Os, afim de que ol.JtíYessemos o equ ilibl'iO 
].JO!lto8 de meu l)rag·r amma, a~ minhas i<l~as orç:unenhu·io que nos l)ermitisse, nem sô re
sobre liberd<1de eleitoral. tluzlr o. 11ivida que onêr,, O$ c•Jt'l·es estncloaes, 

S. s.,üepois de me hav~r· otlviuo com atten- nus princip:tlmente promover o dese!l\'Olvi-
-ç-lo, pediu-me q1.1e ll1e :;;-(!i·mittis~e üar-me um me11to de nosso.s fot·c:.n.s prodnctora.s. . 
·('Onselho de politico exp~rimentado em luta~ Qunnto ó. instrucção publie<~ , confessei-me 
como aquelhts em q11e me ia ,·er envolvido. na.rtidm·io d:1 clontin:'l (lo ~staclo n~o docente, 

«Q\1e adi:.'\Sse a minha Yiag,•.m e só viesse ênten,lendo Ctne a u.~~üo elos poderes publicos se 
tomar posse do C<ll'f.!O para que íbra eleito de\·i:J. Emit;u· ao ensiuo m·imario, diss~minan
(lepois que se tivessem l'()atisado as elciç:Líes (lO· O m m;üor eBcal a. (jnê tbss~ possível; e mais 
pl\ra t1'C> >'agas de sena(lor•es e umn. de depu- que, iudirecto dcYitt ~et· o :wxilio olll.cial pres
tado fedem.es : pois esta\·:. cer·lo <leque esse tado au.~ outz·;ts arào~ tlo ensino, convindo 
meu progmmm da;·iu. log-.lr. com cert~z;,\, ú que mai> s:>. fizes.<;à sentir em rehtção i\ insti
·inevitavel rompilnento comigo daquellc s tuit;".lO de l<\l>Oratol'iOS e officinas onde ~e pra
que lla\·iam su1i'l':.\gade o meu nome pam pM-..\SSem o industrial c o Ia.-l~adot· escln.reci
go't'ernalioJ' tle Pern;unbuco.» tlns. r\o que ml continuação (lo regimen ntro-

S. S. era e e um dos eanrhlnbs il. scnntorin. pltiado;·. consentindo na. ma.nutenc:.1o de insti
por este e.~tado. Tr·~ ou quatt'O tlia~ depoi~ tu tos. \'i'eiros de Jittel"J.tos e bachareis. 
embarquei p;ll'lt Pernambuco. FirÍa.lmente. manifestei-me decididamente 

. . ui.sposto it moderaçUo e SZl'êllidade de animo 
mt uütl'ibui~iio de jnsti~-a. que me exforçaria 

Che~undo ao Recife :1 J!J (le al)rit t i t·e.desda p 1r g:wantir· nem sõ a. amigos, ll1<'1S ao:. atl >er
~ogo, ensejo de m;tiS llllla \'I)Z nmaifestal'·tne Si.ll'ÍOS lXllitiCOS, C.'2l'tO ele que nada liu. que 
acerca d:J. C>rienta.~:;o ;t que eu pl'etcnclia po~;;;,' ju~tifi<'m' mn p;on~rno l'<ll.lUblk<tno de. 
~ubordinar a minha a.olmini ;:t.1;1~ão. ·m\ :1.pp!icação da lei, clcixar-se ::~.rl't\Star pelo 

No banquete que me lh i entfll) o1Te1·ecido, cles\·,;rio da paixfto pm'thhtrin.. 
·tomando a P<tl:\.,1-:t em ~~.!:flli•b a nm do> ctm- V::u'ios discur·so> Ji)!'nm n.imh• feitos nes;:a 
-viv:ts que ae<üM·a de sand;.tr-me, exp~lZ o ocC<\Sião, e devo confessar, qn~ não me pnsson 
meu pro::,'l'<Hnmu. üe ;!OYet·no com '' ·ma.iOl' d~percebitlo a in:>isteJJcia. l'íüicula com que al
fraNtncza e em p!mts2' tiio ~imples (jll~ se não guns m:üs exttltmlos oradores npontavam-me 
:podcl'li. allcgnl' tivosscm a VCl'd(l.lieit';,\ ::i;;ni- o rigor·oso dever a quejc;lg,wam- me adotr·icto 
tic~1~ão dos Yo.:ni:lul(\s c :t t'c><tl inten<:iío do de ~ulJOr<linar-sc o meu governo con tinuada
orador ficado em duhio ..,.,~o envol\"ido~ pol' mente;·,. inde!ecth·el inspiração do Dr. Mar 
artificios de rhetoriea. tins .Junior «sem a quaL ficasse eu lJem certo, 

Assim, declarei que não me havia. encar·re- o n.nathellla. do s~u pari:ido e o cle>prezo dos 
gado (le nenhuma. em:preit~1lia eleitm-a.I. en- ~eu~ amigos est !:!rilisariam a minha udminis
tendenclo que a escolht1. dos candid.c'tto._ devi;1.1 tr;u,iil.l. cóm isso irremediavelmente desorien
ftcar ao livre ar!Jitl.'io dos p:1.1'ticlos, nii.o c;t- ta.lb.>> ::\ão :>e podia ser mais cla.l'O : ou eu 
'bendo ao governo sinão o (le\·er úe mante1• a a.cceitnria a hon,-o.<c! iuvestidur-.t de docil e 
:Pien:~. lihe!~ !mlc do pleito; que,nes~ >'entjdo. es- pMsivo instrumento n:~.S mãos do Sr. )lartins, 
til. V <\ disposto "'pr'Oridenci<w com energia em- I ou e desencade..·u·i<\m t'\.S furias do :.werno par-
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ticlario Cllle não mais d.eixarittm de a.gorentar I tes do; officios a qne me ratit·o no anr.exo 
todos os meus actos enegrecendo-os com o so- n. I. 
:pro pe.~ti~~ro elo l~ol.ncoros~ des11eito. .. . . Ora. logo no tlit~ 22 de abril p~ulic.:wa eu :1 

P~tt l.otJcamen. t.e nppar~lhado pttr.1. o S~Ico ( pm·taria abaixo tl·•m.;;cripl~'l: 
sacriticJO passagen·o do meu ~-:?nome pollttco . . 
é de minh:t prolJidntle de homem púl;lico, eu 1 , .« Pahtt;w_do goYcr:llO do esr,,do de Pe~na.m
ha,ia pee•.·isto todas <:\.~ a.ggress.:es dt~ calnm- J buco, em 2~ de r.lml de 1 802-4" s~cçao-0 
nia, tod;~s as i~1jurias g.el'<tda~ . da ganu.ncia e I govern(l.dor do estaüu de PcrJl:Lmhuco. 
do ~-mor p~op:·w_. . Con•ldcr·l\ndo que o rc;;iml·n rcpnblicano 
N_a~ ~ne mtllmdru:am taes ln·~"''tos nem o h<:\.<>e<t·'e ~ht·e o ,jmt11 exercício ü:~ LilJct'clatle 

vatlCllllO qm: os ~m;rm·es :;omlmos soletl'<J.l'l\lll l definida p2las leis r. gat~alltíll•t pt~!o~ po<lct·e.~ 
entito d Cl um fu tm·o de difficuldn.des e. tropc(·O> publico:: : 
que br~,,·c(:t ,!e encontra.~· p•·()(_tigu!ümlcs pelos j Con::<illi!r~molo na ueces;;i•l:ule tlc :t;:~e::urar a 
me~s <\ !nr;ros. :. . . . . expon'l.a!!eiolade das mu.nil~:>ta•:ü<:~ oln corpo 

)(o Ul<l. seg111 u~. 20 d? Mrrl. t.omer po~:>e do 1 eleit·•I'<\l n:J. eoeoll!a. de seus llt:tnd:Lt:H'in~ : 
<!a.rgo p: • t~t que lvr'il elert;, .. sem que Ue!\hnn'l Consiílet'<~ntlo <[LLC a. livre aptll~t•;iío ,(a.s •li· 
pt•otesto. nenhum r<>pa,ro no meu pt'Ogl-a.mma Yel'"'encius P<Wtidar;as medeante ru ~n llbt ;.dos 
tive:::>~ sido l'eito pe~o;; che!é;; do p..wtido. pon~lÍ<tl'~~ dignn,mcntc exer.::irlo;:, mHitu eon· 
Ao~! o acl!ML~l nnuw lJOm . . ·- triiJUir·:t pO.t'<\ evita.r os conflldo.~ rplt' :<e ol'i-

Verrtl<tt!el mms ~mie que essa opnnao ~~P· gina.m do ext~.ger·o üas p;üxüe> ~oliti·.~~~: . 
p:t.rente ern filh o. r~.l es}>et·auç:<\ em qt~e ~ta- Atteadtm•.lo a, que no proxuno rl.I:L :!c.J ~lu 
,-J.m. tle.que .as mm~HI.S p;J.hwro.s m;us UI~t\ mu.io .;e ll<L de proc"der, no c~ t.:.toln " dt·ll~u• 
;ez .]unJfte<.tt·tam o <lao Lle Tnllc)'l"antt, 11o1s p::trt\ 0 pl'~enchimento de ;n;;o.s no Ct•ll;(l'os:;o 
certamente nadtl. ma.is m·ttm !lo C}Ue o l igei t·o Fecteral: · 
vct~ com que encobria t\ minha llypoc:risia r~ . 1 .. ,J,. •·l~, , . qu·uün l'XI'l' '1'1' 1.1 polttlca . ~eso v e e, ~I~: q -~e, em , . . ' . 

Escustulo ~ notnl' que c~sn. v:~·twle , tii OalJL'C· C<trgo ll''r~ que 1?1 eletto IX:lo c:llu~· t·•- ~, '"' ~ l c~ t.o 
ciad11 cono .,..redien.ilo m·v:dmo 1w· poli tico· estt\clo. ser~t m:umcht i1 mtus _o.:mup~'·' .a. l tl.lo!l'-

' 1' ' '· ~ ~, 1 l t le ,·oc'o ""'I' •t" 1·'o ~ ll'l ·, ~"'XI' IP ll <'l n. do segnndc o~ meus llíll i•IO .<, nmis me elevarht no t ac e c · · "" ,n. ~1 '' •• 'L . ·. · ·•· ·· 1 conceito tlelles. Eu tei•í:J.sido 0 I!Omem de ClUC 1 ch<~pas ou ele Ct~·tlch~tt~uras nf!w'"','~ · .t; .K!IIl 
precisa:va111 . as~un ClUe ter·mu\t ellectn·a a. re~pull,:Lii.rlahuln 
ya vel'da.ue, si tal não pensassem, pol'quc I do~ l'lm~:t.ona.rios ~~~ .~~t(ldo P:'l~.~ :li ~11~~\~l~~ 

lHLO me ]lrocurarnm logo tlepois do b:1nquete, ,~mmett<:nem.. contr.t.ua.ntlo t•~ mtmtv~ rolt 
qul\odo &'•, no di:J. ::.egnintc. cu tomarht posse, c 1 ttco5 nas te ge>\·erno. 
nilo me dcclm"oll~tm: « <l.mig:o, th~oriettmeata \ O sect·e~ario do g-overno o l\u;u l'lll•li~t·. 
o vos.-o pt•ogr:llnmtt e bellis.~bno; não ê ent.t'fl· . expedindo n.~ communicaçút>;; ncL1!S~Il'ia.~.
to.nto o I(Ue ll!l!'COil\'etn; ~i \' tno.les since!'ltmen te I ~liC:J::1:td re .T"sJ Ba.1·bo.<a Li•ll!l . )> 

diSJl?S~) a pl•l-o em pt'a~iett , :p~limo~ niio \ Pouco m:üs tarde il.,; circultu-cs ~ue ir.;ua.l· 
.ac<:Ctlets ~~c posto tle s:tct•tfic,os; armla e tem-I mente tl'aslado para. este d t)l!lllllelltn . 
po: CIC;.!i' l'ClllQ:I I[UCill melhOl' l'e<tltse O UOSSO . 
itle.'tl. »E as3t';tiii'O aos nlell:; c'On::itladãos. eu f « PalacJO do governo do e;;t.ado ti~ I 'ct·nam
Y~lt:wia. :1 curnjwit· t":' meu.~ d~vere<> c!e r epu- i bnco,_ em 5 de ~ai~ de 1&~': - . ..... , 
bhc:tno em onr.;'O po:>to m:us motle>to, contente . . De' endo no Llta 20 tio no1rente prü«!<lm ~ll 
commi:;o lllt':<lno c sUt•.pdoso sc.ln·e "s vo>sa~ I <I ele!(:ito de tre:s semu!ores e um •lCjllt tatlo ao 
1:i, ·l~rcl.:.s r<Jpt~~lin1,: ,(s : . Conqre~so Fedet-a.l. llOr este l'':iadu. t•t•c:.m-

1 

memlo-vo:; :1 :::trict<t obs~l'V<\llct:\ do :tl't. 43 
§ 26 di!. lei n. :35. de 26 de janeiro •lo •·•wrnnt.c 
:\nnn, qm~ prohi1Je expressn.ment~ :1 . i n t· •t'\' ~11-

Como se ol'iginl\r:lll\ e como 5e accentuan<tn ção dt\ ílm;:t. publie<t no processo elCll.ot•n l c :J. 
~s dil·er:rencitts Qtle b,·aram finalmente o Dt'. sn~ com;erm~:;1o 11as imrnediuçü~~ dos Nl ilk ios 
:Mo.rtins Junior a romper toda :L solitlal'iedo.de em QUe funcciona.rem fl~ W!3pecth·a< nw:<:t:<. 
com o m~u governo ? E' o que tilo singelt< e Confio. que Sltbereis cumpt·ir o;; dc,· ... rcs <l.ue 
tão resnmidnmente quanto for 'JOssivel esuo- o YO:>so co.rgo vos impi'le e con,;;err~ l ' :1. Jll'CCI$:1. 
r ei. • - neutralid:tde no pleito do t·e!'e!'ido dia . 
. Desde cs lJl'imeiros dia:; de govern_o tive. .·\ /.cj;u.i1!l•·v .T.;:si na;ba.n Li.lHI - ::;1·. dl'le· 
ms~.ntes pedidos p~r?- demittit• tuttorLdad~' l!ado de :poEcht de .. . » 
pohcwes, .Porque, dtzmm-me. comqtmnto ti· ! ~ . . . , "' . , . . .. 1 1 l' ., • _ 
Yessem siao nomeada.~ por indicaç:Õe> e <1oecordo. . "P.tl.tct~ f,Q eO>_crno t~o ,~t:.u Q L c · d llt\ln 
com o Dr. Mar tins, entretanto ja não a~·Tad~- ~· hltco. em o de maio tle J~:;!J_ . 
-vnm :10:;1 chefe~ locaes. Devendo proc~det·-se no t!i:l 20 oln cot·rentc 

Foi assim que recebi numero de pt'Oposta::; • mez .~ e!ei1;Jo de tt-es sen.alot•cs c 11111 dPpu
do q uesto!' lJOlieial e, entre oun'ó\S, us constan- i i<u!o :10 Congresso Federal. por este e;t:.ulo, o 
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tendo este gt)Yerno recommendlldo expre~sa-: té! em demi.tttt-as, umas por desídia e outras 
mente ás respecti1•us auroridnctes a sun. não j por •·ontrariarem abet•ta.mente as minl1a:s 
inter\·ençoio no referido pleito, chn.mo a "''ssa ordens t•elatims ú. neutralidade do governo 
attenç:ão para o disposto no § 26 do art. 43 cb no pleito eleitoral. 
lei n. 35, •le :26 de janei:ro do cort·cnte anno, Foi assim • .POr exemplo, o ca>o de uma a.u· 
na cei'Wr.:J. de ()lle este gO\'erno r,trá e.'l':ecur.:.w, torida·le poli~·i:ü que luwia sido Cllndemnada. 

,. emsn:t integrid,ld~. u.s ulsposiç:ões do Cocligo a alguns 'lilllOS de prisão com tro.bttlliO ; o de 
Pewil e !lu citad:~ lei, rcrerentes iL pet·tur- 1 um officíal, cuj•t promoçii.o e<~ssú logo que ve
baçãn da or·dern e a i ttret·venç-.lo da for~~t rifiq ud ter shlo dias antBs mettido no xadrez 
pul.olka. sob quii.lqucr l>L·ctexto nos edificios fJOl' ha.verpro''Ottvb contlicto$ com rr·•wa.s de 
em qw• t'un<X:lonarem il.S mesas elcitol"Ues. - l,n\l<J. : o de um tleleg;~.d.o d;! poHci<t., Lh alto 
Al~:~.:aw/; ·c .los.! B-trúo~' Li.,nL -St•. presklente sertii.o, c:~ja nomeação, jú rei tu. em bo~< fé, teve 
e membro~ (te Con~elho :\Iunicipttl de ... » de ser cass;J.(ln, :LtJCZll.r dos empenhos çm cou· 

t1~1rio ele um magnata t.h situn.çfto. 
Foi assim que demittl um oillcial tlu. gua.rda 

«P~tlaeio tlo governo do c;:;t.1.do de Perll<\!U- loc:1l que estu.ndo cb serviço no quartRl cen· 
buco, 5 de m;<io tle lS:J~.» tra.l. loi lJOL' mim ett~ontrado em mangas de 

cami:<;t c qne. iute!'rogado, achei complClta· 
tUL'ntc ignor-.•nte dos seus tlevet·cs. 

?.Iais l.ttrdc ti,·e de tlemi~tir o commandaute, 
m:~jo1·es e quartel-mc~ire dessa guardél. em 
\'it·Wtl.c de tlcslll.lque em vuncim·~nto;;, 1\Lrua.
mento e ltrmt~:::cnto na import ;ncia de c~rca 
de 1)0:000.";000. 

Ig·utllme·n te foineéesSürio exonm•;u· um ca
pitão tle p;)lici;o que t:mt;u·a uepoi' O·SCU COlll
tmtl1Lhnte, allicümdo praças para ess[) fim e 
proeur;tndo se(luz.ir os seu~ .::ollegas. 

Mas o que, sobretmto, í lTi •on o DL'. ~Ict;:tin~ 
~ll,·xc,;•rl:e Jo.~d B·wbo~·, L;,;w.- Dr. juiz Junior foi a exonern.ção que th•e tle ln1!gir a0 

de direito de ... » · DL'. Guedes Pereira nos ter·mos d\1. por·taria 
inrm. 

Xesta datn. llle dirijo :to cons~lho desse 
município l·ecommemla.ndo-lhc a rig-ot·o;:;t 
obset·,·ancia do di~ posto tlo art. 4:3 § 2G da 
lei n. :-!.'5. 1le 26 de j:meit·o do corTente anno, 
qutl e:>t.1 belece o proces,;o ]);J.l'<t as eleio;ões 
te<1er~ws. ' O mo pr·imcim a.uto:·idade tl<:sse 
município cab:.•-vus provid2ncia.r no semido 
de serem pt·ocessados o• individuas que, po1· 
q1.lalquer mudo. pet·turlJar-em o proces;;o elei· 
tor·a.l no tli<\ 20 elo corrente ou inft·ingü·e.ul 
alguma das disposiçi"•cs illt c i w.tla lei. 

A primeirn. demissio 'le autot·ulade. por --· 
simples convenien,·ia p:trtithwia. ~eria ;t l)(ll't<1. . 'l-
larg;t tia int~r\renç;\o. t\lJerra nela preocupa.çiio I ~ttlilClO (\0 ~overn~ ue P2rnamlmco, ;co de 
official de ageit<1l' O}lleíto, p1r:J 0 que ba.s;ktria lll!l.lO de 189:..-;.:• secçtto. 
procurar para llS ('.;J.Pgos puhlicos o~ d~$<tbu- O gov('rm1<lor do est.ttlo tendo Vd'itic.c"tdo 
sados e os o.ffeiÇ:O<<dos ú tl'ica.s elettor«es. I que as ordens que hontem deu P<trl\ o fim lle 

Resistindo. tle:;<te logo. ao primeiro pedido, SCL'fli8_:lo_~vido o_ ajut~t~tn~::ut? _l,)t'O'.?'-~~.~lo ~m· 
:fie<tv1~ eu em coniliçõe.~ que me permitti<'-lll artl}l'O~ "l.Ç,Il2nto~ publ!c.t~t .s n.c rmpr~n~.• ~e~ta. 
r'?lisa;: e...o:se pontocapitll.l ~o meu prog_rammn: c~p1ml, n~o f~~-am. ~levr~;·un·;.nte c~tmprtd~. 
so apemr dos ca1·gos p<il:l~tcos os rm1ccton;u•ios d~\~tlo~~e .. liD~~~~oa.\iõl tl..i.ttola.~na ·:~v~.caç.to 
qu~ fa.lt.-1.ssem uos seus de,·ere>. A esse pro- d.t~ pto' tdencr.:• ~t:?- .>, ~~ ~Lt ~-.. ~ :. ,~ . .r"·:~· e 
pos1to t·ecordo·me de que esfor~;<\ndo-se 0 t~mlo em cortSruei,\<;.tO ~, .tcontecunenro~ ql!e 
Dr. ~!artin;; por vencer a repugmind~l. que eu ~l\~Pl~~ log~w '.,lwnt.~n~, ·~ n: 1~1~~· em <:'\::étng~, 
mamfesta. va em pr("Star-me ,1 ta,es substitui- .tlé<eha. d.1.. ~utmtd,tde polwtal. reo<ol 1 e ?X-
ções, c_re:o que em Agll\1. Fria. alleg':1V<t que opc:.ar de ca_rgo ~~- queo;to,l' o ~::, Fl~~~cJs~ 
e em r1gor. tal relucu:mci<J. de min!1a plrte Xa,' Jer.Guelle~ Pereu,\.-;l/<;x tnl1 ~ Jo.~~ B•n -· 
tamhem podia pn.recet' inclinação r:o.ra, de boH L•ma. 
algum m~J.o, proteger 9 udrersat·io com a Logo que con~toLl qne o questor De. ,Joa.-
conser·vo.çu? de t.'\es a.utot·tdades. }}' quim Ta vares serm. nome;ttlo, como fot, fiscal 

Ao que ttve ele obtempm~tr-lhe que esms do Banco Emissoc, falloa-me o Dr. lii<lortins 
nã.o as tiultn. eu nomeado e ~im os meus tul- com o mais decidido emp· n !to no compl'Omisso 
tecessores e seus u.migos; e qne t."l.miJem se qne tomàm de f<tZJl' substituir o Dr. -Tavares 
:podia. dizer com mais mziio « que exoneral-n,s pelo Dr. Guedes PercirR. · 
s~m motivos justos sel'ia manife>ta.ment~ A lei da Questura diz: Art . .5." (O questor 
aJUdar a victo1•ia elcitor;ü de quem taessubs- será. nomealio pe'o gO\'el'!Jttdor do est.acl.o de 
tituições solicit~tva ... » entre os baclmreis ou tloutores em direito que 

Por outrn lado, llavendo encontr:ulo em i pel<J. sua capacidade e pr -tic·t dJ direilt> se te
faltas gmves 'li versas autoridades, não he.si-. ~~h mn !o1·rwd~ recommewlaDeis. 
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Art. 6. • Ser1l da im~lledíat(t CO'i1fi<mça do 1 não ~ um despl'~ivel cov:~,rde 7 

goTJe;·n~ e cons~t·var-.l o l~gar .:m quauto , apen~s ladra, eot•te, oiic• a.car·a. ·d~~e~t~rJ~ 
bem ser vtr . «Eu na~ conl.te<;t,~ pe:>~oa.lmente o J M<J.r-tms .Jumor, porque llle é mai,: dilficil 

Sr. _Dr. Guedes Pererra. ; tn lot·ma:Jdo-me con- ; mas" minlla. Arhnr··me·llei hoje ao meiO·dia' 
VCillentemente ~OU_lJe de pe.."ilOUS lnSUSp~ltaS_ e I m rua Quinze rle NOYemhro. no''mE'StnO si ti; 
~stemunhos .fide~_gnos q~•: n _esse cula~ao I em qu~ C<thiu Riror·do Guin1arães ·u·;~ dar 
1<tlt.wam os r.eq~u:-H,OS qu~ se nao podnn d1s- f lo~r.tr •• pro1•a ele sua va.lentht e 0 JK der 
pensar~~~ ~uoot·t~ade ~obre qu~ m pe~;t gra.ve I a.ffirn:u\r smt covardi:~. 24 d.0 mn:io dn 892 -~ 
r 2sponsüb!ltd<1de , e sobre tullo a pt·utlencra, I Ihm;·l'JH~ JiarH;,.1 
;J. circum:$pecç;1o,a rc~p:·lt.abi lidutle p~s:;o~l . t~io i · • 
necessat·ios :1. quem tem por mi· &i o nem :só re- I 
p~·ÍJ}\Íl' a <~t-SOltlcm, mas pt·incip;Lltnenic prc- 'I E::;~.e _ incid:>nte 1~,·,1u úq nflhl. J·u:~ ;:-t':l.nde 
nml-a. F1z VCl' francamente ao Dt· . Mnrti ns mn lt ldao eompost.a de cur•io:::o:;:. de dl·~ •r·deir·os 
os justos moti1·os q11c tinh:t p.wa não no:ne:\l' ! •' c~.pangas e onl1ec:ido~ . e atê. como ~nn])e de
o seu cilntHd:tto e:1. <tnam ahús não tinh:t IH<m / por~. de ~(l lrladcs c 11ll1cmcs de policia rl~:srar
podia. ter mi~ vont.;1.1le. tanto rrne niio rlul'ith· 1 çados. 
t•ia dar-lhe nwlhot· tc<tcnmnho rle llili'('(;O col-, No e.;twdo •le <·x:l.lwç:io a que se h:n·i:\ che· 
h'co.ndo-o l'll\t:tu~o inrb.I)HP m:ti~ alto, m:.t~ ~'<Ido r-rn. immi11r:ntc gmw~ cnnflicto. 
Clljo t•Xel'ci<:Ío u;i.o ,·ics>L• a <:nnlprnrnl't.tcl-o. c :Vl:tn:.lei chamn.1· o f1ut•stot· r· ortlcnei-lhc 
nemJJOilr•ssc ct·c:u·-me t•ml~•;t-a('O. O ~t·. Dl'. i IJI!<~ •ll,.roln~:;.~ _aq ~;e lht reuni:lo s·i.l lciosn., 
Mn.rtin;; n~o se deu por vcnculo. ' P!tra. o rrue de':':t umpt·e~:\1' meif!::ô snasorios, 

Occorrendo :.J. nomea~·:iodo Dr. Ta.var:·s p:~rn ! S<• ln.n~·nndo m:co tia fot·(':t em c•:::" exr.remo 
o c:.u·g:o acima refut•itlo t•eccl.ii em minha 1 de oh~tinnrla t·esi<tenci;o, E' 1 . ·~tim:1 t'Ct.·onhe
caslt, em li u<• maio. uma cm•t:t l'!ll que o cei-o. mn$ :t. l'ct·tl:ule é. quc> ('s:;e ma.~i~trado 
Dt·. )Iurtins r;!Ve:l'tindCHt de solcmnidadc ex- rec:olhcn-se a ~na se•oret.wht e conr.e111porisou 
cepcionõll. insistia por ttqucUn. Mmc:t<:Eio rli· de n:w !o ctue pod!':;:;c o lle:>a.fio prP.eucher a~ 
zcndo-mc « a. não nome:u:iio <lo Dt•. Gu :·tl!!S •·onthec~··cs mart:.u.la~. Yerificnnclo-so ;:orn crrn
Pereil·:• lll:J colloc:arit muito um! pemnte <'<:l de :r.udio e innumer'•':> ''iYM M D!·. ~In;tins 
meus amigos. pelo que e ~-om mn.;.:imointct·esse .Tumor qn~ o <lesMia(lO ti ~e··" 'I pu.dmtimi· 
quo ot-;J. l he l'Sct·evo nesse S(•ntlllo, p:mrlo e,;t " <'-'le de detxa.r dar meto dia sem ous:~.t· com· 
t'f/crs!e, t:.ot. t 11! liCtf rio, t "' " -c ,tfi,.,mlo pessor.~l (Xl.recet·. "\.'j~Ottte o mesmo pessoa.! co:n uma 
e po!ilico ry rw poo· "c •so e<.c t··a!rrc Jlnm Y.» b~nda (lC mUZlC:1. e lt!!;ll~tes , di~t.l'ibuiclo$ pre· 

A' Yist.1. dos tN·mos drsse documento, não namcmte convttes a. olll.ci:'Ilitl<lde de pol.da e 
qnel'e!ldo que pur): :>~e ser tido como capricho da guard.a. loe-J.t l) : r{! 11Jil•t nnno(e.<t '(' ' f.o de 
o que não passav:t em mim de lou.-os el zelo 1 ~<prt:!;" «~ Dr. JI-<rtin.~ Ju,tio.·, diri.!e·se não 
na escolha de p?s,;oa. idonen. para runcçiio de a res1dencra deste, mas <l Caxangá onde e-:;pe. 
t.ama.nlnl. r~ponsabilid<\de, mandei immedia- r~v:J.m encontr:n• o aclvel'sario politioo, Fran
tamente dizer-lhe que, uma •;ez que tanto o Ctsco. Tot't'es, ~~g·na.tar:lO cl~ pl'if!Jeiro artigo. 
incommoilaria. o indererimento do seu pedido, . Ali! pt•onunc•a.ram _dJ.SCtll'oO$ nolenr.os. rea.
eu <tccedia e nomeava, como nomeei, o Dr. h:;ou-se um<t pMsemta tumultu:wia entre 
Glledes Pet·eira. nvE-s e morras, !evauclo alguns. •:m smt exal-

Alguns dias bn.stal".J.m para .i nstificar as taçao ao ponto de ~e clil'igirem à rc•sldencia 
minhas legitimas :• pprehensúes deante da <le :ro,·res _e quebrarem-llle, com g·mnde es
unnnimida.de de te:>temunhos desftwm·aveis treptto, as Janellas da. cas-:1.. Assim pois. mão 
ao Merto da escolha !lo Dr. Mttrtins. Ha>'endo 21'Udo M minhas ordens terminantes tA!nden
a «Província» p11blicado um n.rtiguet~ em qu~ tes . . "' fazer respeitar a vida. c ;\ _t~au~ 
o Dr. Jsiuoro Martins Junior éra grosseira- q~Jlvlade m_esrno dos :<ilver.sarJOs poltt1cos, 
mente malkJ.tado, entendeu o Dr. Henrique n_ao con_sentmdo em e_specto.cnlos ~mo esse. 
Martins Juiz de dis':l·icto e irmã.o do Dr. Jsi<loro ~ .. , proprtos de uma roct•.-dade sem le1 e sem 
Martins: que devia, em repre$l\lia. em artigo go\·~rn~, o questor não so~be ou nã.o q uiz 
publicado no «Jornal do Recire», desafiar 0 p~evenn· tmnanllas bl·ntn:IIdades que pode· 
<tUtor do primeiro artigo a que comparecesse j r1a!_ll t~r aca:t>~~o em .coufhctos sangrentos. 
nesse dia, ao meio dia. em ponto, na. 1·ua.

1 
No dia. segrunte ~ul;e do fuc~o pelos jOJ'

Quinze .de Novembro, que alli ba. via de tra.- ~ naes e tratando de mda.gar m::1s dr.!~lhada.
tal-<> como merecia. . men,_te de_ quan~o occorr~ra, ver 1fiqu_er que o 
· O artigo do Dr. Henrique Martins t; dos que::>!-<Jr tml~a ~tdo con~tv.ente .:m t5.o uep~o-

:i!e"'uintes termos: ra'TeJS e ver,'!nltoso;:; . ~~cce;:sos. '\fa.nde1-o 
o chamar a palac10 e :tlu tlve o desgosto de 

.'l.o c_'I.'BRA cmco TORRES ouvil-odizer que não lra•·ia sabido em tempo 
de tal manifesta.ç;<"io, tra.vando, em segui da. 

Péla parte que me toca re:--pondo a sua comigo, uma inconveniente discuSilii.o áeerca 
ameaça. feita pela Pro'liiuc i~c, de domingo- Se de suas prerogativas. 
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Pa.r<\ su.ti>l\.l~ii.o [\ opinião intlir;nada e para. ver, nesta. pOl'tü.ria.. proposito de divorcia.\•-me 
a.rrasm.r do roeu go•erno a. pecha üe cumpii- do Pt\t·tido republicano, e que o conjuncto dos 
cidade em taes desmando;:, no.d~t m:üs l'e~tt\"t""a meus 1l.Ctos bem demonstra quilo longe estava. 
a. tazel' senão punir o resp:msavill que, negli- en de tal intuito. 
gencin,ndo os seus deveres, ftze!>t~ Yistt~ g-tossõ1 Romperam então as· iuterpell:1.(;iies de todos 
aos e::.:a.geros e excessos do:> seus amigos. os lados: o Sr. deput.J.do Leite u.Ucga. va gue a. 

Ern. tarde pam uma d.emi~sii.o a. pedido; politicJ. que eu queria. lna.ugm•a.1' era. mais 
mandei exoner:Lr o questm· pelos moti\·os da. propria. para o seculo XX; o Sr. D1· . . .o\mbrosio 
port.."l.r'i<t acima. trans~ripta. queixa~·a-s~ de que as rept~rtiçf•es publicas 

E:>ôe acto de sevcr-;1; ener;;ia, levou ao aug-e o uchavu.m-se raplectas de ad •-ersarios nossos, 
furor dcqmmtos p:u-tiua.rios exaltatlos harl;tm que não cesSi1Y;tm de tl'<tl.ntl ll<\1' contra. o go
pensallo encontl'a.t• em mim um instt·umento vel'no. e que ~s demi,;sües que cn ha.via la
doei! e n.feir,~ulo ás vindid:t"i que o odiu e as nado só reca.hit\.lll sobre ~~migos, (o que, en
rivu.lídt"Ules policines planejassem. A-';; Z horas tretanto, niio polliu. tl~ix~tt' tle ser porque n. 
d•t t..1.t·lle rni inlbt•matlo tlr"l que se arlt:~.'"lt no quasi totltlh.l;~..dc da$ autol'idades q_ue encontt•ei 
st>lão <le 11:dacio num~t·o::.:t commi~,;~o d.o p-·;·- lmvi:1.tn sitio nomeadt\S por el!e e pelOJ. junta. 
Jidu -.-cpuhlkmto quo rle:>ej<LYtt lltllur-me. lm· ~;onwn:ttivtt). 
me{1iatamente <t]wesentci - m~. c dt•i tt pal:wrt\ Intert•ompiu-os pat~\ interl'Oi!:\l·os se o Cj\te 
:to Dr. ~.rartin;: .Junior l'd:tc;,o;· l\;l •X>mmis;<;."lo querir.m lle mim e1·a.m &'l.ti:s!\u;ü~s de todos O:i 
r1uc :;e compunb;l.: tio dil'~ctot'io tlo pa.rtitlo meu::; :tetos udmini:st• <\tb·os: Yê·sc rtnc eu não 
em que tl~tH'<tV<t o D;· . .Ribeit•o dt· Britl). p:·e- acc::o it;w:~.. CDrnr1uanto t'<~lmo e J·eresrido dadi
feiw muriidLJ~tl, Dt·. At•minio To.r:H·c~. ·~he- ;;nirl;1.de (!\\€' a minh•~ po:sição impllnha, o pa
!b do ministcr·io publico. D1·. Ambt·(l~io:líll- pe! tle e:mminanuo flUe t:J.nto3 arguentes e 
chado. Yice-ç.,roYernadot• do estado : de mem- deeut·iões me q nerinm dut•. A ess;\ pel'guni:.L 
broo do Senado e d;1. C.tm:\1'!\ : os St-s :renado- intimati\";\ obtcrnperou-mc mansueto o St·. 
res bl\rüo de Arat"iba.. llt'. Albitlo :\feil-n.. Dt·. Dr. :--egisnmndo-«que me nrro ittcommolins..<;e 
Velloso e tleptltados Ft•ancisco C:l.mpdlo. Do- nem visse IW[ttel!:~. commí$Sil!l o menor pro
min~osi.citc eE:sma•:\ltlíno Bandeira o IMiso posito lle mn.goa.r-me ou de melimira.r l\ minlm 
Sr. Dt•. Segismuntlo Gon\'<\lves, dczembarg-udor susceptíbílidacle; o que o p;wt ido queria era. 
e director tiO }h1.I'tido de qne o Sr. M·•rtins se sal.>er se cb facto esta. v:~. en prop2nso u. dísta.n-

~ su-ppüe o chefe. Em poucn.s rxuasns lli:e>se-me o ci:.tr-me tlelle.» 
rela.to1• que o p;wtido l'l~pu ulictulo q u et·it\ Sl\lJ:õl' Agradc~i -lhe a. cielica.U.esa. d:t ohset•vaçr~ com 
seclemittindo, pelt~ manell·a. por qne o fiz, que a:l!.tsta vn. t\ impertinente ::tsperez.,_ das 
o Dr·. Guedes Pe1•eir~t. pretendi;J. en significar allegn.çVes que eu ouYia e de novo acc~tuei 
o meu desgosto pn.ra com os correl!;;;-iomu·los a. si;:;-nifical)ão unica que pocli.am tee cs actos 
divorci;tn<le:-me delle$. porqua;lto me lwxen- de minha administraçf,.). 
do elle,Dr. }.-ltwtins, indic:J.<lo a con"l"eniencin de Aqtü um incidente c:mstrnngen-me pela se
ser d<Mht, tt pedi(lo. a e.xonet·Jçiio do questor, gnnda \·ez t\ repellil'. altivo. a insirma~~o que 
n~a. lhe diss~. Cl\ 1 ue dejxasse ver o 1)l·o- me fazi<1.. arrog;<1nte, o Sr. J?t.tl'ão c! a . ~o\rarilla.: 
poslto em (lUe .l<t entào estava de disnensar a que se so1.1be..-sa q_ue <l.S illlllll:t.> 1deas eram 

· aqueUe funccionario, segundo a portaria· «quellas que e!le me via ir pr<1.ticando, certo 
nesse dia ~mblicada.. nií.o me haveria. dado o ~n .-oto pa,rn gover
. Respondi que, em visb dos factos qu3 se ll<"l.(lor do estado . , Dei-lhe immeclitl.t:.Lmente a, 
haviam d1ldO, nesta. ddatle, com o consenti- replica,: «nem eu, Sr. B:1.t~1o , ih' o Bollicitei.»-, 
mento e a cumplicidnde do Dr. Guedes Pe- e. em s~guida, generalisei «e nem a um só dos 
reil'a, aquelb portari;J. ~I'(\ uma meuiua UO .senhores que me OU\'em.» 
moralídt1cle admini3tmti•a. que se impunl1a; Havia eu acaso nome.'ld.o um sô 9.d.-e~r!o 
que na<la tillha eu que pM'ticipar M Dt·. ?\Iar- político par<\ qualquer ca,rgo ~ Os nom~.Uos 
tins sobre o proposito em qne estaYa de tomar era.m todos ou não passoas indicadas pelo pa.r
e.;:;a. pro,•idencia. porque S. S .. que ilzer:.t tido? Nenhum exemplo me apontaram em 
questão do seu valimento pessoal e politico contrat'io. 
junto á. mim para. "' nomeaçl"1.0 desse cid~dão, Fint~lmente. resol>eram q\le ficasse em mais 
o que nilo íarla. para tolher '~ acc:.ão e({[ca.z e longa conferencilt comigo parte da comtn.issão, 
impr<'scindivel do governo ultrajado e desres- retirando-se os demais. E lica,ratn os Srs. Drs. 
peitado tã.o le,ianamente pelo ex-q uestor. Martins Junior, Ambt'O~io Machado e Ribeiro 

O desgoí!to dos que vinllam em commissli.o de Brito. Quanto alli se passou, resume-se em 
dar-me noticia apenas tel'h\ vat•ia.do no mo ter ficado ele p~ a portari<1. de demissão que 
tivo determinante : em um caso, ].)orque eu Jiiotivú.rlL a questão, em ac-.:eitar o partklo que 
niio ll;wia d.lto ao Dr. Martins o que ia 1\1.- eu continuas..oe a u.dminístrar. como até essa. 
zer ; no outro e.'\so, porque, uizendo-llt'o, nii.o du,t..'\, de ai:--oortlo com. elle,do.ntlo-se o Dr. Ma.r
]la.via. eu aect!dido M suas insta.ncias pat'3 tins e seus amigos por :;:a.tisfeito.; e certos de 
salvar- o amigo: disse-Ule q_ue não se podia que pe1•sistiriam 0m apoiar-me. 
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Ort\ vej:1mos ue..<de ent:"io c.>Jn qrre con~istiu ! poe cmwence1· a. todas as autoridades tln sin
esse apoio. E~ quanto t ínlm !O';ar ~a confe- 1 ce1·i dru.~e com r1ue redigil'i.L e public;J.t".1M cir
ren~ta., ne>sfl dia e no seg.umte a.n,~<l.l'a!ll nlgnnsl cula.r·e.~ . recornfl?enr!<lndo-lltes impu.rdalidade 
amigos uo Sr. D:r. :Martms az;\;ll.ffia(!Os e es- no pleno, os :umg:os do Dro. Martins esct·evia.m. 
pemnçosos pelos qutwtei5 tt tenttll' u.rrMim· a pttra o seek"io Jhzendo cr·e1· que não luwht do 
tropa para mivhadeposlt,:ii.O. As>im t0: q ne.en· minha- parte tul dísposiçii.o de 11flo intervir e 
tre out.."''s, o capitão Bcll'ges. do corpo d~ poli- que quem niio tmha.lhasse, t!ll'Í:l. depois das. 
cia. esbr·a.vejava no cp:a.r tel, c;,l'm\~lmlo-~c. por cleit:ões de ver o que lhe succedcria. Assim. 
convencer a oJilciaes e pm~ii.S qne tk}·:,\m de· em Vü:encia, vilW. proxirna <l.c Xw;.u•etll. ex
p<1r o respec ~.h·o commanJa.ntP., r.en0nt~-cor·onel istem cerc::a d1: 800 eleitores . A C.lm:mt rvri.mi
Pereira, Lima, que pet·maaecilt fiel ao cumpl'i- cipttl de XazaJ:et.h rli\·kllndo o munic.:ipio em 
mento do ~en dever. O qnartel tle c;wa [laria :sec::~'ii : •s elr·itot•n.es olwi;;·;wa a irem vot:<.t' em. 
era. yisi~ulo pelo ex:-qn.e:>tol' :t<'.ompaulu\t!o pOt' pnnt.os l'emutos os t>Jeitot'e.<- tle \'icencia. tl\11?: 
lllll mnao do Dr. ~f;u·t:ns •tae,em alta;; VPZt'S. rccln.m•tl~L::: pcrontc v :r•)VH nn;hct·. Au p;J..~BO 
J)rocm-a.v:mt ~~\bt~l· quem em pot· ell~;; . '~') !I ti·· f]l \C e:;w TA'!t'grl\pl~;wa ao pre~hlt'llt<l cht mu11i.-
renci:tmlo em ,;;eg·uill:t cmn n conwwnJa.mc d11 úi:on.t:d:tt.lc de Xtt./:n.l':•tll. !emhranrlo-lhe a.s dis
e~([lHulrãn. po•ic:l,e~ da. lt'i :, :,, ~e;;undo rl:.< ~wtr·~ . onde 

N:1da t'Ons·.•;:mil-:uu :tpez:~ 1· • l:t:< l11':tn t:1s d r. a.!- rptN· rruc t•xi~ t i :<~c um nucleo de 2:>0 elci· 
;,;uns poucos cllllci:ws tl•.l excl'cito. m;•Jultr·o:\ •h tot '!!..,: alti •lt!\' i:t sut· ;t :;c'•de de mn:L sec.:c~1o. t> 
congrt>s."<> ~'"r.:.Ldo:tl. rrtw hem ;;c ~~~r.n-..~q,lm l't·l:t Dt·. :\f:wtin::: scicnr,ilic:wa à me~rn:~ autor idade 
r ?alísac:iin •h t..en tati\·:t :1 n ti-p;\ti·íotlc-n. •l: c I c- r1 i1e n;1o tle&;c ;;t<t nc L e pe,<n :'1:;: tlctcr mln;wõc:s ;Jo 
J?Úl' ~ n.utot'itl:Hle f]lll'. c lias lllltL'"· lt:v:i;>. JICIJ' g'On't'tl:ldOr, que nii.o del'ittm Sel' tmn:ttlas ao :v& 
ellcs sido eleit:\. N":~ C:un:w:1. tlo~ L'••p\lt:Ldos tb lcttr:t. 
era. no di:t sc;;n int.e ao tlit conli.•t'Ct:<"ia . npt-e· Note-se: emrtnntüo o g;o\·ern:tdm· procur<wa. 
sent.'ltla. pelo d~·putatlo :\utu lhLtlo Un~. unm ;:-o.r ;mtil' a li!.~rtkltle do \·ot.o. O Sr. Dt·. MlLr-· 
mOI','<ÜJ 1le dt~confi.anç:t contnt '' gon~:·a:lllot·, ti ns .Junior pre-st:n·a. mii.o lor tC: aos {! lH~ :l jul-· 
a quo.l é verdude rtue não ti)i appt·oyada., 11111.5 gavttm.,ophi~mando t1. lei. 
lleu, dtoos<le logo, cl<trn indicio t\;J. ~incerir.l~ll\' 110 Aimta- muis; kn(lO o juiz llll llil'~ito tle Bom: 
Dr. :Mattins, que est<tlHlo presente. !l<l cdifi- Consclllo rept·esentado ao governo sobre :1. ne
dio da cam<'l.r:t, não \·otou, porque se;runtlo ccssi•l:l.de de llm tle!:tn.cnmento policial. que fi .. 
declo.ron dr}JOis, s i o· tiJ.e>>e ser i:t a 1iLYO!' . zess~ l'e!'lJCitu.r a.s ordens e providencias :l.(Jo-

Os prQjectos ll e lei cnj:t approv:wão hM·io. ptadas pelas autol'idac.les juuil:i;cri:tS, fiz seguir· 
sido com~inadn., procu mndo-se em tempo ''O· pam uquell1l. loc:tlidttde um oJiieial <lc polici;~, 
nhecer da opinião do J.WYernador, p:l&~ar:\m r~ ~om :;~.lgum(l.~ praças, satisfazendo as.'lim li re-
1igurar como thema~ oln·igados a tlJ.ll'ec· in.~,ijes quesic:ão que me er:1 Jeit.-:t . 
injuriosas de$SU. :1.utoritlade, e acnhllm sr"• foi Entt·etantoum dos cheles tio pm·tido tele
vota.do, procr-<~stinando-se o debate atê ús ves- gr-J.pllava ao almirante Custodio JleUo quei
})eras dn. eleic~io. E' ver·da<le que o Dr . 1\fnr - xando-se U.e que eu cstasa enviando par-:t o in
tins disse-me muitus ;·ezes que me ni:i.o incem-' teria\' e:nissatios milítar~?S com instruc~ies 
modas~e com a opposição que a. propo~ito para guerrearem :~; caudidatura. do D1'. Ulrs
do projecto de 1orç.a. puhliclt soJiria. o go>et·· ses Vianna. 
no. por pa.r·te de alguns deputado5. Ent retanto 0 ;;w!Jist rr:.clo !fl!e 1·cquisi tâ·ra 0 • · 

Elle se enco.rrcga.>o. de brevemente reque- quel.!.a. fo ;·çct 6 um ctm!tado do D;•. Ulyssc$ 
rer o encerramento era tlis.cus,:iio e l~zer appro- v·ia;wa! · 
var opr·ojec~o seg1mclo o accordo feito. 

A 15 tle ,junho, dia que o D;•. Jfm'tins com Note-se a inepcla da accusa.ç,ão c ao mesmo 
binara para em peswlt requerer e>s~ encerra.- tempo a. dignidade de politicos, que se quei
mento ,,·ucc~Ulcu. que s. S. não pud.esse eompa- xam do governador- (!e uin ~'tl\.do autonomo 
r ecer por ter, segundo mM1dou dizer ao pr;,- aos ministros do Presidente dtt Republica. 
side11te da r:<t mara, de it• fà.1.er um tm!Jal?.o ri e Sott ClCCtlSildo ele llav<:>r-me sciente e con
caballa eleit(H·at na Capunga; que Ü'ia em seu scíentemente di>orciallo do chamado- P<trtido 
logar o deputa.do Campello. Este.pm· sua v Er. , Republicano de Pern~mbuco. 
commuuícott ao mesmo presidente ser !or·ç.udo Vejamos se teem razão a.quelles que tal in-
à faltar 1301' <locnte; qua.n<to ~certo que 11esse crep;~.ã.o me fa.zem. 
mesmo dia S. S. era. encontrado em um leilão Em primeiro logar a.t~ o dia. do rompimento 
que tinha logar na hora da sessiio. nc>lhn,aa ;wmeoçao fi~ j l!t\ ' a ca;·aos 'l';c. nao re-. 
. Entretanto o deputado Leite requeria o cn- caTt!s.,-e c111 pc,~oe~ indimde~ otc accciw pelo$ dí-

cerramento ela discussão, o que obteve ; ao vo. ·;·~cto;·es desse 1;a1·t!do. · 
ta.r-se, porem, ó projecto em 3~ cli3cu$Sào veri · Encontrei qua;;i todos os cargos providos llOI' 
ficou-se não haver numero ; alguns amigos 

1 

pessoas oriundas des..<a aggremiação polít ica: 
·do Dt'. ;>I:l.r tins tinham-se retir ado. n.s demissões que houve de fazer não podiam 

Por outt-o lado, ao pMso que me esiol'ça va deixar de recahir em amigos políticos. 
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Ora, pergm_lto a_os V"~r~ad.eiros revublic.1.nos: do sertão tues como Exú, Ouricury, Granito. 
po~· qut• um cul:tdao mllJta nas tilmms do pa.r- Petrolina, etc., com:pre.hendi que a;; minhas 
tido que ~1poia o governo, estú este mhibiJ.o de ordens 11ão alcançaeiam esses mmlicipios. den
app(ie;w lll~ ;1s penalidades que t~ lei estatlle? tro do pequrno intervallo que então nos se-

:Nínguem d rá qLle o esteja. parava do dia marcado para as elei~iíes. Esse 
A.7 ,;ar'·' nJ;~-·t~-' com essa~ <lemiw"ies (iJ-·ran dia era 20 de maio. e eu ha'i"ia tomt1do po..."Sea 

se,;tr>·r• p··dv·nchí,/as po1· pessoas iwlfwd(cs o:' 20 de abra; niio se pt•etenderú que 3 dias 
accc!ta, pe·o.~ '"'li(los do p!tl·tirlo. depois de harer entrado em exercido iicasse 

)l-ias ndiastes us f'leições, vociferam o' meus ea conhecendo a. maneira porque ns autorida
detractores, e t·om isso quizestes protege1· CIO· eles que encontrei disseminadas pelo estado 
didatllr<JS que mais mereciam vo.;stts ;;ympa- cost,lm~m cumprir ord~ns como as que dei 
thias. I sob~e ~1 pleito ~leitoJ·at._ "~S;:imtm;nou-se ne-

Or:c\, o ultimo :uli.unento das eleições Jhle-l gcs:><o'l.rto um ach~mento- tc~o!vt í,\zcl-o :par.t 
raes l)O;: mim fdto, de 20 de junho p:m.~. 20 -~ ,de_:Junh?,. Er.t nm m:z. Llentro ~o qual (>S
ele setembt•o, ri •1crminou as moções com que I p~r~; ,\ me,llor .· 1_ne fn.z-1 cot~p~chen~er ~ 
o part\do rompeu em hostilidade ao meu ~o- sen tr pelos _auxthar~s da adnuntskaç<tO, _E 

. verno _ · do teor- seg:umte a mmllo. ll\JI'tax·La ue udm.· 
mento: 

Hi.~tot·iemos, pois o que se passou com os 
a,diamen tos : « P<\laclo do GoYel·no do estado de Pernam

lmco, !(; de maio de 1892 - 0 ;,t;overnador do 
O 1lt'imeiro teve log,tr qum1do u. Junh go- e~tado considerando que nuo foram ainda 

wrnn.t.iva., depois de havrcr marCl\dO 0 tlía :3! eleitos em <Üf.''1lll1<\S lo~~Lida1les o~ respectivos 
de tn:i:·ç.o pa.ra.l'e;\listwem-se <1.~ elPíç.õe~. mlíou- conselhos municipaes do que remltJr<J.m a. 
as em por_tnriu. tlc H de m:wç·o }l(l.t\1. epoch" " í~tlta 1l<! creaç~o de secções eleitorae~ e canse-
ser posterwrl!_lEmte fixa_da.. . . ,quentes embaraços ao exex·eido dl• voto· 

Em .~or~ana po..~tertor cl!'.sLgnou--se 0 dm. Considerando que o preenchimento d~ va-
3 de m.n.o. . . gas existentes na Represent.·w~o :\acionai não 
,y ~m ~!) tle alm,l_o l~e::t tlllt~c:-<;;;o;;', ~- vtce~ ê de tilo imperiosa -~u·l:_(encitt que se não po~sa 
.,o>ern.td•1r em t!XCI'ClCIO. Dt · .\!n· 10•1? :'l!tt eítectuar em occaswo opportuna tanto asstm 
ch::~to. de nc~t·~o com ~ P•lrtrdo •ttl~~u-a.s 

1 

que o Gongres..oo Federal não estl po1· isso im
l~o:· ~men:~. P;ti .~ . 20 do :nesm? lll~~. Qu m~- pedido de fllncdonm· ; 
tn?~ d ·t~r.mn~L:.\IU esse ll~\l) ?.ath.uuento .ao Consider-ando que e de seu rigoroso uever 
fae1tmc~' ~,~~~to P~lo ~~1·~rdo: . . j observ;J.r e fazer cumprir o que se determinou 

A or .,a.msaçao t.lu. c.1.1.p,, p.wa. o P• eeucl~l· em portarias de 22 de abril e 5 de maio cor
~ento das vaga.s abertas na. representil.\<~0 rente. 
ieder:u.l r:sp.on~(). Suppunll~-s; que e~_tr::tr~~ Cori~idcrando ainda que, attentas as gmn
do. Rr_o d~ Janetro 0 &"luto e a, ,enlta pam es,;a des distancias em que _::.e :"Lcltnm desta capital 
ca.mpa?h~. _ ,: _., ,,. al.guus ponto~ do inumor do ~smdo, não lhe 

O letr.or bene>alo te~,~~ 1"to_que, ;;e,. und~ 0 foi possível, dumnte o curto período de sua 
progr·J.mrna gue t~l~P~ nao >mlk: m~m~)td? administra_çc'to providenci~l.I· de modo a garan
de tal empre1~u~a ... cnao qu: csta'a th.po.to ,, tir plena llberd<lde no pl:·1to eleitoml; 
romp_~l' com ~~-p~eced~nt,s.. . . , Con~idemndo, finaltnente, que, de •arias lo-

~S::tm _declar~l <LO Dr. Uartms Jumm que caliclades cMgam-llle rapreseutaç.-;es contra 
m~~t~s vezes v1~~.errog?u-1me. sobre 0 com· n.!n_1sos (le auto;·idadesque se não querem com
p_o~tç-.a.o qu~ d_e eu:J. t;r ·•,~·la,pa, que eu nad~ pem~tro,r dos verdadeiros intuito~ do governo, 
tmh~ qu~ •Ct_ :om_es~ n.~:_um.pto, iica~d~ no~ resolve adiar }Ja1·a20 dejllUiJO as eleições para 
partidos mtena, hbe1dad" para confecciOnn- 0 preenc1ümento ele tres vacras no Senado e 
r~m a.~ que ent2nde:s:;em, e pugnarem pela. uma na ca.mara dos Deput.~do~ Fedcril.es _ 
netor1a ti:! C~tua IJ.Ual. l.l l--. Jo · B "bt - L · 

Jniebndo a mlnha. a,dmlnistl.•at:J.o. dentro ' a~:am 'e sa 11
' •sa <ma. 

em pouco veJ·ifiqu~i que mui ditiicilmente rea-
lisal'ia. o ideal republicano de fazer umn. el~i-
ç.-ão escúima.da de fraudes e aJllStar as violen- Esse foi, talvez, o motivo do primeiro estre-
cia.s q1,1e só. m difficult<l.r o accesso ás llrnas. mecimento: eu não cuidara em prevenir o Dr; 

.Julguei qnee..c:ses trope~.osseriam facilmente Martins Junior nem lhe pedira conselhos. 
removicJog .. o r; o insistir o go,·et•no nas suas Acto que vinllaavigor~tr-me para a batalha 
recommendaç!x' S forrnaes às autorldad~s sob-- em que esperava ganhar a. victoria da liber
alternas, para. que se limitassem ao exercício dade de suffragios, esse dogma capital da dou
das sulll! attt'ihuiçõas entre as qua.es,por certo, trina republicana,uct•edita m q IHl S. S. só teria 
não~ encon•ra. a. de ageitar eleiçces nem u.tn- applausos para a.quella portaria. 
parar cabalist.'l.s. Attenta, porem a grande Crendice que não resistiu á experiencia 
distancia a que estão da capital muitos pontos I desses duos mezes de com-i vencia politim com 
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o c\Jeie ::rppa:e1:te do cham~o par·tido _l'E':]mhl!- ' "-Ias de que arma$ e~ti apparelhado o chefe 
cano! ... Reprlrnldt~ tt e:::piosao que ma~s nu·de llo Poder_ Executh·o, pam d·~~empenl:<w-~e de 
vun a saber esteve cnmo :1 dar·-se. <t1lectou-s?. te1·efa. mo a.rdua? 
clahi pol' deante m:ll simuhdo c~nt~n!~.ment:) De que l'ecursos leg-acs disp0e paragar<Lnti.r-
com o meu g-overno,pM'a o qual J:.l.mms teYe o v. lit,erdade do >OLO ? 
orgão do partido~ o Jo·ma! do Reci(~J, 11mupa- . Aos ConseliiO~ .:-.runícilxtss inc11he a quasf 
lavra, cb amm:u;;\O. . . . total :esponstllnhcla<le p~ht pm·eza. de um piei-

Grande numero de ofíLClOS entee os qnaes to elenoraL Comp~tc-Ihes o :tlistamento de 
ao reuigir este Llocumento, pude encc;uku· : eleítet·~s. a divis:1o do munieipiil em ;:;:cç-ões, 
aquelles a. qu_e me r~fieo em a nom appensa. a desig·na,'i!-o dos pontos onde terá d1~ tompa
me eram cnnado~ pelo quc.~tor. prOllOndo '" recer o elettomdo ll~r turmas JU<Lis on menos: 
exoneraç~o de autorldad<s policlae~ que de- numerosas. a nomeaç:fto llus mezas e fin:tlmen
viam sel' snbstituidas por ourros cidadãos. te a apura~·;"lo elo r•esultudo c conl'l'C"ito d~Jo 

:STlo se allcgaYam scniio motiYO> político~. acta •'=rnünê..l. · 
1liziam, de politic..'tgem digc1 cu. Teem tutlos n Desde o lo a(!; o uWmo ponto <t nk! 1imia. 
nota-n5o, á i:tpi~ a.znl110~t:t llOl' ordem mi- üos 1\llsificadorcs tem se encarrea-ndo uc mvs
nlm .. Eu re,i~titt. a it·l'~pt•imh·el preo~cnp:.1- tlik<n· invc_nta1lUO sophismas c '·exp!·ilient'cs, 
çüo do~ nwus :tm1go; e::<lOl'\'an1lu-:<e por lcvn- ~1m eada llJõt mas ;tmtstam da$ um~s os llo
rem-me a intervi:· no pleito. Gr::mde numerü mcn~ r.lc b~m. 
1le rec!ttnw.çÕ<>S me er:tm ince~i'~mtement~ re- Pude o ;..:ovenmllol' chllmar a. a.tt~u~:io tlc:>
metticht> e com t~tl iu~i~tenc:a c de ml g·r;.1xi- ~·1• cot·pnr:w'c~ par·a as irr~gul<trill:ldl'S com 
dade que já em vesper<l. de i'eri!·-~c o 111e:to. qnc po~r.crgam "~ pr·e~ct•ipç•ue~ d;;. lei : coni:e 
vi-me l'Ol·<;ado a <tdi::Ll-o J.lcb. ~çgmH~a YCZ. eutrcttttlto como po;;si v-el com a má 1<.\ !cita. 
e então por tres mezcs. ::\em ~o llS eletto5. õJ. interpl'etc das ordens as mttis dtras e com a. 
20 de junho. diflicilmente ü·~tm tormu: ll<H'tc tl~~bediend:t tlcs(ttr~·:tda em pr·otcllaçiio inde
nos trabtlho~ d•t o.ctual ~essao. em YJOÜ\ <h Jbt~l:l- _O rcmed_io, ., lei o cntrcg:L ao5 org~oo. 
"rande demora nn. 1·emes5<l. d:ts actas e d:t dtt .1 ust1ç~'t pu iJl!c<t. 
;espectil'r. ap:.n·.::cc;ão,m~s a.!ndo. e sobr·etudo e1~:t lndu. quandn c5tes cumpt•n.m t·igot·o;;,'lmente 
ab$Olut:l.m~nte unpl'~cmdn"!!l que eu que1- o ~e.u de,·e:· de YC'hw llCla. lml cxecw,-;J.(} do 
masse o ulcimo co.rtu~o _em prol ch1. crl\IS<\ que pen~amcnto rtue animou o legi~ladot· prcvi
a.bmcBi como co.racteri.sttco do I):ICU ~m·e~no. rlentc, Yalemla-~e da snnc;:."io llemtl co,n que 

Em tres mezespod~rut sel'murto m:.us eflicl!2 este os {ll'mou.quc podem clles e o go,·er·nadal' 
minha ac\:ii.o no sen t1do de . prever,. prevetm· contra. j tlizes que por Yenturn mais co !limem 
e reprimir a f'm.ude d~ CUJO.> ema1o~ tantas o al\·o particlario do que o objectiYo inilludi-
noticitts me chega,·am. ,-eL do magistmdo probo? 

E' commum dizer-se: Que Iàz u chf:ié ~o pode1· executi\·? sen~ Ct 
_ . . l que eu fiz : ncredrta.ndo ter em C::".tta rnn.gts-

Por que nao pu?r~te! _as ~U~l'Ltlnc.:s que tl'ado um g<Hll'r.la ílel e incorl'UlltiYel da lei~ 
contrar~twam ~~ _' OS;,O~ u~ttmo" en~ 'ez de retommentlar-.lhe, seu·unclo dizem as cil•cula
adíardes ttS elet\;'.oes ~_Essa JUterJ·ogatn·a sng- res que tro.n~cre>'o, :i: cscr·upuloS<t ohservanci~ 
gere tluo.s observaç·o~s ponderost\s IJll:e llle de imparcialidade que o leg-islatlor impoz '? 
süo c<;bül resposta .. E uma clellas attmen.e I A outra p:crte dtt tu·eta. governamBntal e 
ao grttO de neutra.lldade que o_ poder e~e- nmisfacil:niio~ impossivel,tratttndo-s,!de fmlc
cutivo, com os mctos de que a le1 o arma pude domtrios de ·missi'l'cis ai nutwn cham;ü-os â 
asseguru.r: 

1
re:ü obsermncia dos salutares preceitos que se 

Segundo é o de...-er que :1 autoridade incum- r·esumcm no.. moderw;.'\o em tmbficur ilS sua11 
be de syndicar (]<1. veracidade das inc1·epaçõe~ opiniões politicas, dignas sem duvida elo re
feitas aos seus subnlternos. speitn do superiOJ' hierarchico. e no ZGlo em 

com effeito, de possa elas innumeras recla- hem cumprie D.S ordens tendentes a assegurar a 
maçjes que a proposito elos preliminares do plena lil?erdad_e nos pronmiCiiJ:.mento~ d~ e_lei
proximo pleito eram endereça.cbs ao go-ver- t~m~o. unlledmdo_ a corupressao e a mtmuda-
nador, serh injusta precipitação puni~· <le_s~e ç;lO mfehzmente tao frequentes. . . 
logo os accusados sem ouyi!-os _nem ll1qmrn· . Ora, _Pergunto <• todo; q t~antos ac~ei_t<:Lndo
de terceiros sobre os factos dehctuosos apon- os ensmamentos da doutrma ra]mbl!cana, 
tados pelos reclamantes. u~am agir seg-undo sentem e dizem: P<U'<t es-

Dados os pronunciamentos apaixonados que foi'Ç'.ar-me por tornar eiTec_tivo e eillca.:.-: a mi
. 0 partid~risq10 sôe provocar em Yesper~s ~e 11~<1. i!ltervenc;-J.o . no sent1c~~ de _as~egura: a 
eleiç-.ão, e licltoJUlgal-os sempre susccptt"':'els, v.~ctot'!a elos conce1t!Js que !!~•as ~luaoobser>a
ante de desvios c11. verdade como de afll.mda- ç;;es encerram, dena ou nao a:rostar todos os 
des· com ell<t. Cabe :i.quelles que a lei erigiu j rompimentos e todas a aggL·essoes dos peque
em juizes e."i:tremat' em cuidadooaanalyse os nos politíc~s do p:trticlarismo_ pessoal1 
elementos que essa. ganga imp\Ira contem. Con>enc1do de que para as~egumr a ordem. 

Camo.ro. V, IV 
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~ a. confin.tl(.:t «:>m o nO\'O regimcn. Jil.I.·W mis- pa.rct melhor poder a.mpnml' a. c;tndiltnt ura. do 
ter clunprit• c Jar.er cumprir <\ lei, não me Dt•. Joaquim Pernambuco; . 
era lkito !1esitar entre 03 mandamentos ex- c) em resolver esse adiamento e o public;u 
pressos do legisl;~dor e os artiticiO:l esp•·cto.- sem t\Udiencia do Dr. Martins : 
culosos com que o orgulho e a >aidade p:lrti- tl) em j t· empregar os meios de que dis
da.rios, m:JS ou menos violentamente, se ex- ponho como governador para ftl2er trium
ternava. em moçõrs de descontianc:.a.. pilar nma. chapa. que lll<\is agrada-me do que 

Acaso cogira. a. lei de 1noç~e;; de desconfi:1.nça a.f'juelle que S. S. subscreveu. 
de assem~léas realmente ou nüo popula- Terei a. pncienciu. lJastante para anaJysar 
res? Poe que o chefe do Poder Ex cutl>o friamente todo~ estes iteHii <lo libcllo accusa.
desgotou um partido por h<J.vot· entendido torio em que S. S. procura attmhir sobre o 
que acima d~ q Uae:5<JUCt' con ,·eniencias occasio- men nome c a minha probidade pessoal e po
nn.es deste estão a.s terminantes disposições d•\ litica o des11r~o dos l10mens uc bem e a con
lei, p(:de esto chefe ab/l.ndonar o seu posto e demna~[o dos repuiJlicanos. 
deiX<\l' que a~im triumphen doutrina.subvet'- Nito e v-erdade que houvesse dado M Dr, 
siYa dn. subo!·din:H,:fr.O passiva do chele do go- 1\fat·tins <\ minha. pahtn-a de honra. que não 

. vcrno t\s <~..'1-~embl~a~ que o elegeram'? :ldiarin. as eleições. Consul tado por S. S. em 
A quem incumbe •·elar na gno;rd<\ d;:~. Con· principio de junho se eu cogit.·wn. de um novo 

stittli{<iio 1 adiamento respondi-lhe de accordo com o que 
Ao ::tovct·rw.dor, tanto quanto ao Congr-e..;so. realmente pen~'l.Ya: que niio t inlm a.tli cntiio 

Em uin r·eqimen republicn.no presidencial c:(lll\0 motivos IXI.st:1nte pondc!'OSO$ p:~.m m:u·ear novo 
aqneUe qnD ens;\irnno; quem mellt<•r cnm11riu dia para i1 eleição. Comquanto j;\ tinJ~e em 
esse cleYer? mãos <tl~mna.s l't'Clnma~ões, uão rl'<ttn toda. via. 

O go,·ematlor adiando o pleito eleitor;~l afim tão n umero.::a«, nem t;'lo sõrio~ q tw La~tassem 
de que mais e melhor se respeitem as gar-~n- n. determinar tal re~olue-d.o. 
tias de que a lei cercou o exercício do voto ; A~sim qun.mlo em 15 de junho deliberei 
ou o Congresso >ota.ndo e fazendo Yota~· pelos cles1gnar novo dia para. o llleito que deveria. 
conselhos muuicip:.\es indic;.tÇões de que nem a "te! Iog<tr a ZO a ne11hum compt·omis<o ia!· 
Constitui~-ão nem o propcio regÍillento intet-no te1. como insiste etu amrma.t· o Dr. }fartins 
de seus trabalhos cogitam, e que de modo Juniot•. 
algnm se COIDlladecem com a Mtureza do 1·e- T<~ es e tantas rec:lam:t~;,Qes podedam surgir 
gimen polLtico, que dizem a.cceitar ~ por p<Wt.e do eleitorado QUe plenamente justi-

Quew e que melhor corresponde ás ma- ficasse!U o meu acto. 
ximas tlleot•i<J<t'l e ás exigencia.s pmticas E foi o que suc:cedett: as:;im em alguns pon
da. sit1.w.çã.o llistoriea. em que nos ent'On- tos as m~&\S r-e<:u..<:ava.m-se a Mc:eitar os tiscaes 
tra.mos, quem mais e melhor pUf!U<\ pelo:> de ~--el'tos c.mdidatos; em outros negava-se cer
graudes interesses de collecti>idade. quem ticlão tia. q11al contasse a divisão do municipio 
mais se a.ppt•o:xima. das justas aspirações do em secçõ~s e os log;~l'es onde de,•erhm os e lei
eleitorado que Beguromente se não confudem to_re:s compa.recer e Yotar; aqui, em um pre
com <1 fracção que constitue es-.>e ou aqu!!lle fetto que andava pessoalmente a. fu.zer a.ssiguar 
:partido; o governt~.dor batendo-se ate {ts tllti- F~vi<m~~1te o l!no de p~~~nça. dos eleiteres; 
mas, abroquelado com o generoso programma alh eram autor1dades pol1c1aes tazendo parte 
que a. Rt·pub!ic;J. deve reali;;a.r, ou as a....-<Sem- de me-.o:as e di:>:'tl'ibuindo chapas a bocru da. 
bleas e os clubs o anaU\ema.tiSlondo l3Ur esse urna. 
adiamento ? Taes allegações n;to erom :pa.ro mim basta.n-

temente seguras e documentadas que me per
mitissem mandar processar os delinquentes 
po1: ta.es desvios pt•e'listos em lei ; rna.3 era.m-

OSr. Dr. rsidoro Martins J.unior publicou 0 paro levar-me a providenciar de modo a 
em o ]Qrn,,l do Recife uma serie de artigos a ter 0 tempo que me J.lP.rmittisse ~veriguar se· 
que os ~eus amigos deram o nome de ma1ú- vemmente ta.es desmandos. 
festa eo.s..~im o consideram como umdOL"Umento E es~a. pro•·idencia. ro_l , e nem podia deixàr 
politico sufficientemente explicativo do rom- de se~. 0 adiamento. 
pimento de rolidariedad~ com o meu go...-erno. O 2" idem ê uma insigne calumnia; e sinã.o, 
· Q.ua.nto ne8ses artigos contra a. minha con- vejamos. 
ducta se allega, resume-se: As cu.usM que apontei como determinantes da 

a) etn haver eu !htdo a minha palavra. de poL'ta.ria de 16 dejunhoestão ti.\ra. de toda.con
honra q•le não adiaria as eleições e não ter testação-bastaria.lembra.r osescandalos e a.b'U- · 
l'es-peit:uio esse com-promisso ; €Os de Amaragy ,Agua. Preta. e Vicencia,além do 

b). em dar como ca.usa. desse adiamento os mais que desta. longt~. e.-q>osição tem colhido o 
.. . ~ti>os consta..ntes da. portaria de 16 de maio, leitor pa.clente. Eu não menti, pois, quando 

-'l.do 3. vera.a.de e que espacei as eleiçces . as invoquei. 
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Wjamos si o meu detractor tambem faltou 1 que ao lado <le Silva .Jo.rdim so:IIH~1. ;~.s aggres-
a. ve1·da.de. g,·,es dos assalariados da mon(l.rcliia moril •unda. 

O Dr •. Martins, de accordo com os seus e o ;tulico potiticante assás myope llàl~1 nü.o en
.am1gos, a e~per-;;. de que chegess~ o nOY? !fO· xergar t:1o .. proxima a quéda do rei que jul
vernador, fez ad1ar em 113 de u.bril as elelç'(Jes gava lucrntrYo chamar de - ;act~ .<eulwr, ao 
feder?-es d~ 3 12.ara. 20 de maio. Sr. Gttsr.on de Orle;ms ; entre o pauperl"imo 

Ate e,ntao nao tmha. sido publicada a chapa propagandista indefeso, que ~"1.nto tempo lidou 
do.partido: que so veiu a luz muitos clias de- na ;.;l•r!osa t."'r?fa d~ precipitar o adven•o da 
po1s àa !Jllnha chegada. RepulJlJCa, e o Jornalista complacente qu" poz 

Esse ~lmples cotejo de rlatas é bn.stante parai a sua penM á di;:posic;ão da. olyg:~.J'd1ia , que, em 
demonstrar que S. S esp~rava que cu trou- 'I Pernambnco ao serviço do imperante e ic funda
xesse a indica~:ão dos candidatos. ç·ão do terceiro reinado, accllmulava a. improba 

E si a questão é de respeitabilidade pessoal imcnmb~rv,:a de lJersrguir .•. o Dr . 1brtins 
sob a respon:;abilidaue q\Je me e propda. eu Junior c outros repuhlietl.nos; enü•e o veter·<\no 
a((i:rmo que" lJr .. !fttrtil.s Jzmim·, sentado ao de gloriosa. ('<tmpn.nlut, l10je vencedor, e ore
mcu lado, '·'" /)ll;upretc rp.,,: me foi offeJ·c~ido fmet;u·io clcltont~m. ltqje vencido, ~:erto con• 
logc 2ue dc,··c,tiHn''l' •c;, pmpwto·tHnc rf'tal d,i tlia cida.ditos, en n~o ter i<\ IJ.lle he.•i t.w. 
ser a co"'l"'·'·iç,7o ria dwpn s~natol·iat zlaT"a '~ N;J.o esiil·e~~cm <l.Cim<c da aifeiçiío pc.ssoM e 
1Jtn.r.ima cfcir''o. do l'C<::onhecimento ele ímmortae~ seJ'\'i<;os {~ 

Respondi-lho lronramcnt.o que nii.o a espe- e:m~a 1la Rcpuhlic:~ os ensinamenks tlcsta; 
rasse obter de mim. qllc de talr~cndo nü.o era não ro~s~ um dever de republicano tentar pôr 
eu port.'ldor. em pratic<L o clogmtt ela liberdade eleitoral: 

Em dia~ cnnsccnti\'OS in~istiu .nin•h~ S. S. ni.í.o c~tive<su <:ti mais ele accortlo com o meu 
para que Cll me prununci<LSSe 50ht·o os can- honmllo correligionario preferindo ;t uentrn
didatos. li•hlc! como um mandamento cl<t ,;ã cloutrina 

E sempre Jlic IISSC,Q'tH'ci qne no entP.ndei· ao il. iutcrvcn~·ão como uma ia! ta imp ·rúuave!, 
partido e •1U•' c·tthi:t deliberar· line e de~emb;t- que ~c~ur·ttmentc estari<t na chtt]n qu• · o Dr. 
raçaclamcnte sob1·e tal assumpto. sendo a mi- )lat·Uns .Junior <JSsignn. o nome elo eondLin.dão 
nha tmicn pl·eoct:UIXt<:itO que a elek;f'LO !ússe que é intontestanlmente um (los mtli~ abne-
um acto :>erio, reali$ado com t:;d;LS <t:> f>'<lr:tn- g<ttlos ttpostalos <la. democmciu. 
tias que a lei csr.a.tue. Que impor·t:\ que eu ltouvcs$c muit.'l. vez 

E aqlü p~rgunto: si re(t\mcnte eu vinl.w. conversado expan$ivo com o Dr. ~f:trt:n; .lu
disposto :\ !'ar.. r eleger sen:~dor por este estado nior exalr.ando-lhe os sel'Yiços do Dr. Per
ao Dr .. Joaquim Pemambuco. que melhor oc- .

1 

n. ambuco re (amctitnndo que S. S .. não tivesse 
casião do que esta para !azel-o incluir ll<\ so.lJido apl'O\oeit:n· o ensejo para unificnr o par· 
chapa do partido que, segurame1lte amparada tido republicano em Pern11mbuco! 
por um governador menos imbuído de idêas Que pr,Jva isso senão que eu era um illu
ae liberdade eleitoral, triumphttria sem ditri- llido quando $uppunh<L que o Dr. ?1-fa.rtins 
culdarle ? 1usse digno lle tMs confidencias que sei a um 

Receios de suscepübilisar o Dr. Mn.rtins Ju- amigo se Htzem lllt\s que nunctt se poderh•m. 
nior? · como s. S. o léz. converter C..'l.lumniosamente 
~ão, que este, alem de haver esperado de em a.nnas contr<\. o g-ovet·nadot· ?-

mim o santo e'" senha hm;ic~ espontaneamente On<le é que ltt\. ('lll bes contál:lulaç0~~ prova 
p·tomettitlo ao DJ·. Pemamb~co incluir o nome bast[lnte iorte que tlemonstr-e intervenção do 
deste entre o dos candidatos. go~'crnatl.or no pleito eleitoml em litvor do 

Temor de não agradar ao marechal Flot·iano ' Dr. Pern<tmbuco 1 
Peixoto? Que é inteJ•vir um goYernn.dor em uma 

Não, que ninguem ignora que leal e sisudo eleição em ft~Yor desse on claquelle candi
amigo o Dr. Pernambuco tem sido do honra- dato~ 
rado Vice-Presidente da Republica? Não será, e unicamente isso, nomear para 

Hesitação na fscolha que melhor significas· os cargos policiaes e administrati>os 0s ami-
se real serviço a causa da.Republica? gos desse candidato e exonerar as n.utor·idades 

Absolutamente não, que ninguem dira que de algum modo lhe tossem adver;:as ~ 
que duvidas pudes..<:em existir no meu es- Nã.o serâ procurar entender-se com os 
pirito acerca. daquelle benemerito propa,rran- chefes locaes e recommendar-lltes medeante 
dista. quando approximado do sinistro cortezão babeis pl'Ome..'<&!S a candidatu~·a pre;~J·ida ? 
que já ao tempo em que um Orleans perlus- Ora desatlo ao Dr. ~fartms Jumor que 
trava apprehen<>ivo a altiva patria pernam- prove ter assim procedido o governador de 
bucana, delia.-se em lisonjas que ageitassem Pernambuco. 
uma. pasta da fazenda. O 3" idem encerra ~ma qu~tão de amor 

Sim, concidadão;; briosos que me f»zeis ahon· proprio de chefe, ferido na >md;tde de lord 
ra de ler esta dei'eza, entre o modesto cidadão 1 protector que se suppunha e que verifica não 
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encontrar ~• :pa.s;;iviffil.de que d€ mim e~pe-1 Só a claque hnlJecil que o cerea ou o ÜJ.Ua· 
rnva. tismo credulo de meia duzia de adeptos que o. 

A .commnniroçâo previa no Dr _ )fartins ; applaudem incondiciouaJmente dit".í. que a 
desse como dos demais actos mai~ ou menos! tanto 111e devesse eu submett2r. 
important.es do meu governo. supp:Je antes de r Resta o 4" e ultimo item, que não pa.s~a de 
tudo a cwdialidade nas nossas rela.çf;es. tememrío conceito levianamente íbrmulado 

Ora esta. cordialidade e que não podia re· l contm os meus futuros actos · 
sisth' ús muita8 provas que eu fui telldo dla t\ 1 Re9..lmente é singular que se an:Uyse e at.a
dii!. da deslealdade com que S. s. procedia! que ac:tos aincla não praticados e só existentes 
para commigo. na illlll.ginação de vidente com q\1e a carta-

E senão, vejamo~. I' maneia do clleie poli ti co o lel':l a (l.dvinhal-os. 
Na questão da illuminaç:ão a gaz, por ont1•a Demos que ib~sem -verdadeiros todos os con-

inda. que p1·ovisoria mas que nos rmzesse ti. i ceitos que S. S. me a.ttribue e todas as tenta.
cav[l.Ueil·o <te exigencias arl'Og<tnte:> e cnbi- \ ti>as qne assegura terem sido por mim feitas. 
çosas, S. S. compr,mette,'·se a far.:ee npprovar, no sentido de proteger a candid<ttm-a do Dr. 
no Congresso <t5 medidas ü~ que o Poder Exe-1 Pertmmbuco. 
cntiYo dc,·ht $él' armado tt(im de poder agir ! Pois se Vmto pretendesse eLt que necessidade 
com ener:.;i:• c• pt'llmptldão. Om .. no Senado o; teri<t de descobrir os meu$ planos <t S. S . .í<.t 
lJl'O.ic·do (lc lei que se .tinhn. comiJinnllO~Ol'l'~~l! ent~o ini.migo pessoal do Dt·~ Pumambuco. 
a r;wcli:'t t\(· S. S .. n. tt\lllOnto que ttH! ho,]e I Si euiosse o dcslet\l que::;. S. se compr:u· 
aiml;~; s~' niio decidiu o que prentleccrá. si a 1 em apontar ú cxect'tH.ito tlos seu,; correligiona
opini;tl) que::-;, S. ~uil'rngm·n si a,quclln que lr•ios, ))OI' que haYia ile lhzer ta~s confidencias 
no SN1~do Sttl·~itt c com quc S. S. nfto con-1 :1 s. s. '! 
ttwa. I Aca.:;o a i ngenuidnde do Dr. 1fm·tins seri~ 

O Htcto ê{jUe ex11irou o prazo th ptorogn.çiio 1 tlio completa que n1í.o o deixe ver claramente 
do contrneto tlo :.mz e o go,·erna,dOl' não teve i que 1aciiimo me ~eria fazer tüeg-er exkt clntp:I. 
o.> meio> que c'm bem do estado lhe li:Jt·am I o Dr. Pernamhuco, si en decülitla e desalJusa
promettido~. Em bem do estado digo. pois i damente (].Uizesse imitar os emvr·eiteit·os de 
n1í.o 11osso suppOl' que S. S. e os seus amigos l eleições? 
me quizessem em tal questii.o íi.tzer qualquer I Facilimo 8im, uma >ez que divorciando-me 
favor pessoal. . I dos compromissos que publicamente tomei .. 

Na questão ela !orça policial jtt deixei nar- quizesse fazer uma elei~.ão que nem me hon, 
rado quanto st1ccedeu e de que fôrma. apurei mria, nem o.o Dr. Pernambuco. 
a ~ínceJ'idaüe elo Dr _ Martins .Tmüor. I Que mais re5ta, digno de resposta na Yer-

Não poderi!l s11pnor que S. S. não ti\·esse rina com que o chefe <L],)J:llll'ente do chamado 
força ,)Unto aos seus amigos do Congr-esso, partido repulJli~au~ em Pernambuco julga 
porque quando qHi; tel-a, teYe-a : a prova ter plenamente JUStlficado o falseau;.en.t.e cou
são as moçües de desconfiança que S. S. re- sciente do regimen que di;: ter acceitado? 
dig:iu e fez Yotar· com cliligencia digm d.e me- Audazes in >eedades e aggress;1es grosseiras· 
lhor c:JllS<l.- q1.1e poderão se1' postas em par·allelo com o 

Finalmente :pan• ultimlt tlemonstraçlio ela conjuncto deste manifesto e com os a.ctos da. 
lea.ldade do Dr·. :\Io.rtins Junior transcreverei minha ad.mínistraçiio e terão <• sorte que me
o seguinte telegra.mm;J. de Nazareth lX\ssado recem; 
ao governador: I Póde S. S., podem os seus ;~migos continuar· 

« Vosso telegTll.mmu. 12 corrente ordenando 1t ridícula empreitada de se exhibiPem diaria
eleição Vic~11cia <lesobeclaciclo, H ontem nou te · mente em longas tiradas de mesquinho des
soldaclo conduzia officios commmiica.ndo orga- abafo contra o governador que el.']?Ontaneu
nisa~ão de me&'\S para eleicão aqui. Aquella mente elegeram. 
orga.nisaç;;io foi feita. posteriormente >osso te· Cumpram na orbita da.s attribuíç3es que a. 
legramma, 1m·im anteck<~ada. Tudo i~so fci'o lei lhes traçou o seu de>Cl' que eu &tberei 
ordem tclerp-apMca f1onten~ Dr. 1\-IAR.Tl::>S Ju- cumprir o meu, inaccessivel ás invectivas, 
1\'lOR .-Herculano Bandeira, Manoel Caetano imperturbavel deante do convicb. indifferente 
de Queiroz, F. P. de Andrade Lima, João aos botes da co.lumnin, ou venham essas ag
Gonçalves da Sil•a Brazíl, :Manoel de :Macedo, gressões da imprensa do partido ou irrompa.m 
Manoel Cav-alcante de Albl1querr1\1e Wan- da a)laixonada opposição que tão rle>abrida
derley, Antonio Xavier de Moraes;' Jotio Fer- mente an:~.Iysa a pessoa. uo governador des
nandes Vieira ele Mello, Sil vi no de Barros Ga- curando dos altos interesses que llles estão 
·valcante. » confiados. 

01·a eu :pergunto: deante dessas provas de HiL muito bem que fazer a Pernambuco; ha 
lealdade mereci<t ess~ chefe que eu lhe com l muita, lucta. ([Ue iravll.l' em prol do pro
munirosse qualquer providencia administra- g1•esso de nossu. patria; 11a. muita pratica 
tiva que resolvesse tomar? genuinamente republicana que restabelecer e 
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m:tnter: lw. a justiça impilrCi<'.l e seria il uis
trilwir ~em odio<. ::L ordem e a tt·anquillidude 
publica. que assegurn.r os intere~ses d:J. fazenda 
que resb u r~\ r vi viticando-D. ; as 1br~a;: pro
ductoras que desenvolver, a in~trucção que 
dissemino.r; lla em synthese a Repulllica a 

.ser ensinada, com:prcllendida c sobretudo 
amada. 

Essa al'(lua e generos..'1. missiio nem me deixa 
crer que exista quem se diga re12nblicano e 
pretenda dirigir e governar conscten~emcntc 
divorciado dos ensinamentos da domrma rtue 
.ao bem commum e á prosperid:1de da Patria 
-subordina., Ji~cip\in;).ndo-os, o5 impulsos <lo 
individualismo dispeesivo. . 

Arcar com as ímposi~ões d<t insoleuw• p~u·
tidarht, a.rro5t;u• ;1 grit<t dos de~contcnte~ que 
nii:o ving:tm címcnt:cr o $~U cxclnsiYo J.)l'edo
minio p~~$O::tl. C!l[L'CIÜÃU' COr:ljO.>a.ll\ClltC tlS \'1.

üÍOS <tl'l'nig-advs rJUO <\ rnotmt·cliht iullitl'OU uos 
nossos C05tumes llOiiLkos. th~~PL'l'~tw o~ l~•ll·t
dos de uma LlcmagogitL di$~Oh'l;!liÜ! q tw ou~n. 
1azct' Yt>tns e c~Jbl'\<11'-~C pelo atlrcuto tln in· 
!l:1'11to re:dmen do Ollio c tio l'<lllCOl'- riCSilelltleL' em bem d:l. g'l':l.lldC C:ttJ;W. Cn\ lit~m d:t ]ll'O~]lt'· 
rírladc do8 met;s cOilCidatliítl~. em !Jcm d:t 
estr>.helicl:tdc lln ll<t1. c dos ct·Nlito.~ dn 

'Republic:t. rle~petHler ne.~sa mi~~iín s:~grarlr>. 
todas ns energ-ia~. t.nd<t a p~l'SüvcratH;tt tcnnr.. 
t,o(1'1. a ]lL'Ud~ncht e toda :~ dedic:H;i\o de ~ ur: 
~e é c.1paz, ~ t:trdh r1ue ~el!! me c'?nsoln. e 
melhor me alcnt::>. nn.r;t, n· unp:w;do pot· 
clea.nte. -

Quando me :>~ja impossi vel debe llar (lc ''léZ 
os vicias que deformam e os costumes que 
desacredíw.m a. politica que s'l me quer im
pol', serei contente em lhes llttYCl' neg"ado o 
'meu MJOio. não lhes dando ke~tms nem con
sentindo que se me apont~ como cmnplice (le 
criminos()S pr~ttic.-u; que se não comp<ulccem 
com o re~imen l'cpul.Jlicano. 

Recife, lO dt<,jull1o de 1892.-:1/e:r.and;·e Josd 
Bm·bosa Linw. 

A~)I'EXO N. 1 

O~l'ICIOS DO QVESTOR 

Proposta d<t cl~mi5São ~~C! 1 o ~l~pple~~- do 
delegado da Glm·1~t do Gott.:~ (oJhcw n. :J 10 <le 
22 de abril). , 
· Idem do l" supplente uo sulxlelegaao do 1' 
·districto de Buique. 
· Iclem do 2° e 3" supplen~es do s:ll)(leleg~~o 
elo districto de G.:tmele1ra (officw n. "/J 
de 22 de abril). 

2.7 

Idem de ;?;• e 3• supplentes do delegado tlo 
Rio Formo:;o-e do!", 2" e :3> supplentes do 
subclele,"<J.do do l" districto respectivo e do su
bdelegado c supplcntcs do distL·icto de 1-Ia
nopla. 

Idem do 1 ", 2' e 3·• suppleutes llo subde
legado do I• distt•icto de üna. 

Illem do !", 2'' e 3' suppleutes do 2.' uistricto 
de Un::~. ( ofiicio n. G05 de 27 de abril). 

Tdcm tlo !•' ~nbtlelegado elo üistl'icw de 
C:tm[lO~ Fl•ios ( ollicio n. 5SO de 22 de abril). 

Idem do snl.Jtlclcga<lo c uo 1 o supplcntc do 
•li~t .l.'icto dt· J:i:~.dto do 1!Mto(o!ricio n. G~::; 
de ::. tiL• ltlttio). 

111 tlc maio 

Itlem do 1• ~upplenlc do tlClC'):(i.l:l? ch Gloria 
do Goitil ( uflicio u. ti'; -I de ll.i de mn.to). 

f•iem rtn )" ~npplcntc tio snlJclelcgado do 1• 
tlistricto do Buique. 

Idem llo :~· · c::>" ~upplentc~ do ;mbdeleg~do 
de (;;J.me(eim (otiicio n. 073 de IG de maw). 

20 

Iclsm do ddeg:c(lo 1" e 2• supplentes do mu
niciuio de Exú. 

Iciem llo sub<lel~gado 1' e 2" supplentes do 
1• districto ~·esp2ctivo. . 

Irlem do snlx!ole,zaclo In e 3" supplemes 110 
2" clistricto. re,necth·os (officio n. G9'! ele 20 de 
maio). • 

21 

I<lem elo dele~müo 1", 2" e !3• Sllpplcnt:s do 
mu;üdpio de Boa-Visk't. . 

Idem do snhtlelegado e supplente do l·' ths
tr·ícto respectivo (officio n. 696 de 21 de 
m::l.io). 

21 

Idem do subdelegado e lo supplente do dis
trícto de Alagoinlms ( oill cio n. íO 1, llu 21 de 
maio92). 

23 

Idem do 1" SUDlJlen te do Sl1 brle1egado de 
Bo<t-Yiagem. ( otiiêio n. í07 de 2-7 de mo..io). 
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24 Idem de Tacaratú. onde os animas exalta-
dissimos por al'bitrariellades c:onstauces dessa. 

Idem do l ·• ,?,o e 3• supplentcs do subdeleg:ldo representa.;ão. faziam temer lu c! a sangrenta.. 
do 2" districto daGraça.(officio·n, 713 de 24 
de maio). 

Eleitores de Petrolino. contra o presidente 
do conselho municipal peJo facto ele negar 
eni-reg<\ de ti tu los. 

Idem do mesmo lo;:.rnr oontrn.o procedimento 
de '""I'Í.:lS lllCS.."l.S deitOl'llCS, as.;;igmtdo po2· i3 
eleitor~. 

Eleitores de Aguas HellA~ conka u. ~up1Jre.s
são tf;l s ., . .,.ão cldwra( em Pito-Ferro. 

Juem de Canhntinho conhn. o f;tcto de lmver 
o con>l'lho munici1~1L lin·r;ado 1.):'! etci1ores ele 
Pallneil'a, •t irem YOt.:'1.l' ()m sec~ves cxce>siYtt· 
mente remotas. 

Idem de Altiuho con tra o procedimento elo 
délegaO.o e tlo commissario de :polic1a. 

Idem de Saufu. Rita (Vil!& BeUa) coni.ra. o 
sub-comrni':SI.f·io de policia. 

Idem de Correntes contl'a a divisão do mu
nicipio em secções. 

ldem de Amaragy contra o facto de tnwe
rem siào excluidos da. clirlS~io em secções 
dot1s povoados e 16 engenhos, cujos mor·ado
res não vot:n'íam -por não esta.rem contem
plados em parte alguma. 

Idem de Aguas Bellas, cujus mesas eleito
ra~s re::;nsavam-se a acl-eitar os fiscaes dos 
ca.ndlda.tos. 

Idem de Ingazeira contra o procedimento do 
l'espectivo delegado de policia. . 

rdem de Agua. Pr··ta contra. a. expediç;to de 
títulos soneg-J,da. ar!JitrlU>iamente. 

Idem .te 13om .lo.n\ím pelo 1\l.cto tle serem os 
eleitot·cs lor-ç;.ulos :t assignar o li wo de pre
sen~tL antl!s tl:t clekJ.o. 

Idcnl de T<l.quaretingn de onde alie· 
gava-:;e estarem ,já hvrü.da;s t\s netas 
o. 16 tle junho, qu'-l.ndo o. elei~o de
Yeria. e1I'ectual'-Se a 20. 

ldem <le Boa. Vist."L contr(l. os mesarios da. 
I" se<:\"J:O, entre os quaes aclltt>am-se o juiz de 
direito interino e o i ·belliiio publico, porque 
(niio iendo ainda. sciencia. do adiamento da 
eleiçii:o), deixaram propositalmente de compa-
recer. · 

Idem de Gr-J.>at<\ contm o c.'Onselho muni
cipal por negar certidão de que constasse a. 
distri'buição de mesas e classifict\çiJe> de sec
ções, des.:onhedtl.a do eleitorado ate 17 de ju-
llho, tres dias antes cb eleição. 

o Sr. Tosta vem apresent[\,r ú. Camara. 
um. projecto de leí, com o fim de conceder 
1senção do imposto de transmissão de pro
priedade ao Asylo Isabel, in<J.uguradonesta.ci· 
dade em 8 de dezembr-o do anuo passado. 

Como se fundou o Asylo L-aliei? o orador 
tem necessidàde dE: fazer o historico da. t'un
d~o deste a..~ylo, e cb;.~.marâ para elle a a.t
ienç-.:io da Camara, para. que esta possa vota;r
conscienciosa.mente fazendo justic;l. e equi
da.de . 
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Quando em 1889 se instullou nesta co.pitn.l o alW.mente tl~primente do espi.rito de phibn
&nco C:onstructor· do Brazil, um dos accio· t ropia egenerosiU.ade do po..-o bmzilcir•o, isto é, 
nistas pro!J07., em il.ssernbltia geml, que rosse o espectaculo dos l'ept'esenr.antes tia nar,;iio exi
dad;J. aos ineot•porml.ores a quautüt de 600:000$, girem da caridade p:u·ticlllar um o bulo pm-a o 
a titulo de cornpensaÇ[o pelas despezo.s !'e i tu.:; pag:unento do imposto de tr-<~.nsmisiií.o de pro
e pela responsauiliila.de que tíul1am o.ssumido. priedade, pr.r<t que s~ 1JO$sa.legalmente consti-

Osine;orpomdor·eseramosSrs.CoudcdoAlto· tuir o patrimonio tle um estaheh-dmonto de 
Meo.rim e conselheiros Mayrink e Dr. M<\tt;~ bcnefkencia.: E' verdlllle qne.iit íoi apresentada 
Macl!ado.Ellcs acceita.ra.m a. porcentagem, mns uma petição do directw do as r lo á C<.tmara 
immedia ta.mente rleclat•J.ram que mula q_ ue- dos Deputados pedil1tlo es.'ll~ iscn~"<'iO, não só em 
riam para. si, e que destinu.vn.m mctru.le dCSSt\ rel;,ç:;.ío ;\. tt<tnsmi,_:,sio de pt·opl'il·dade, como 
quantia pu.r-a a runda(:ão de um asylo de cr~· il. r espeito da decima. urba.nt\. 
ridade, e metade para. auxilio á irtstntcç~:i.o Remettida.a petiçiío;i. conln1 is:;ãor=.~spectiva.. 
publica isto e, p,•ra o Lyceu Littel'"cU'Íú P OI'- C>tlt tleu parecer-. t:Uja. conclnsiío t•eduz·se 
tnguez. t\ mo.nda.r que :;eja. a que:>~ilo aft<!Ct;\ ao pO<.ler 

Mais tarde o Sr·. coneg-o Amadot·. que é di· le;.(ishttivo municipal, C:epois de o~·~mli,;ado o 
rector Lia Escoli~ Domestica de l'íQS5a. Sen!JO!"J. Districr.o Federal, visto como e:>bi. pendente 
do Ampar·o. em Petrop-:lis. sendo proctu~Ldo \ de t·e~olução da. Camara. um projecto org-J.ni
pelu Sr . <.'Onselheii'O i\J;tyrink 1);).m tomar a s:mdo o Districto FederaL 
iniciati 1·;\ th fun tlac;:ilo do asylo. que dcvi.<L] . Ora, . in•XJnW.:t;:welmentc ? Congt·t·s>o Na
denomtll;tl'·Se A~ylo I~ahel.atcettou ~n,·;Lngeh· · r:1onal c competente pat<l le;,l'tsl;u· :wlJr·e o Jm
camento ~ encargo, ,·el'datleit•t ob•·•~ de llO~tO de tJ•Ln~mi~:;;-ul de propt·iedaue c decimu. 
cat'id:uJ.... Ut'bttn:\, e con~e:!llintementc 1"'-W.L di:;pensa.r 

O St·. CtJnselhein• :.\I;tyrittlc (jtW .i i1 lia 1·ia o r·· lc t•i,fo pag'<Lrnenio (' ll11J imnw niio HJt' or;;,'ll.
cont'OI't•itl,,, como incorL>orallor. com :1 quanti:1 , uí<:uhl " Di~tl· ici.l-' Ft~l!~t·al. 
de!OO:OOO:-;p:Lt':\1\ runoli\o;ii.o •loa~ylo. t'>lt'\: l'CC::u 'i ::;i :l.> ~Ílll G. nl(o lm I'aJ'.ii~ ;lJ:; ttlnt\ que 
J:r;tu.is ~un pt•edio. p!'opl'i~daile )J;tttku !at• ~11a. autoristl. o~ .i u~tifi.lJUC u ~.;;~.:r· np i tl" rJtlc t.e; e 
slto :1 rmt ~l:ll'l:l. de Barro~. no Y:tlot· lle . ;\ ct:tmm:s~ao •le ap!·es·•tllal'. com•J t ll udusuo 
80:000:::. e :tUtut·i~on 1.) cOtleA'O Auavlut• :t {;1- .le $<:ti p;u·~c::er. llln pl·(\jGCt•l• J.li,pcn.-;amlo o 
zer toda:: <l.S ÜI'~Jlt!7.<l" nccc~~at·ia~ c •. ,m o~ l'~t~a· o\~ylo Iza.l't,l,lv p;tg:ttul:!nLO tio i m P' ·~to 1lc tt·ans· 
ros intli:<pens;weis. P•H'a que nelle llUtles~~ ~<! missiio ,11.: pt'O[Jt'il:!tl<Cde e is?.nt<ltll.lo u p r·ed io, 
instu.llnt• O n:fc~ z·ic.!o asr!o. CjllC t:ull~tltlll:! pM•tc tle ,;ClllX\tl'ÍIUulÜO. tiO im· 

Os incol'püradores \leposi tar·am os 300 con· posto ria ctecim:1 Ul·I~Lna. 
too no B:t llCO Constt'lldút· e Ot'demu-.1m que os Si :-:e rr~üt\S;e de altero!' <t lei r~lati l'a á 
,jul'os t'o:>.~cm dtl.(\o~ <1.0 dirc-ctor· U.o no,·o asylo t; tX<l do imposto U.e b~tusmissã.o zb Pl'OIH'ieda
pa.m fttzet· a.-; despez<~s. Em 8 de dei'.etnllt·o loi de. ~i se tl'<ltil.ssc de ttltet·:\t' t\S llltses di\ de· 
mauguratlo o Asylo .lz:lbel, que .]à L'On ta 30 cim:t uriJana, (:Omprel!enüe-sc que a Ga· 
menintl.S d.esntlida;;, cunror!.i.welmente alimen- mar<\ tive8se escl'unulos de l'a7.er t:s:>a t'ctorma, 
tadase VCSUd:.tS. UlllO. \'CZ qll!< e.st (L iJntnin:~nt·~ ll. Ol'~:tlliS:tÇiÍO dO 

Ei.:; em poucas pala.\'t"<l.<\ o hi~torico úu. run- Distl'icto Federal . 
da.ç.ão do Asylo lz:.tb:>l , Obl~l. lle C'..t.rida.t.le. obl':l. l .Agot~J., i.leLX<utdO de pa.1•te U. questão ue <.'OID· 
de pllilant,·opi<t, que muito reCDmmemla ao~ petencia., que p;\rece clarissirn:l, J:l~t·gunta. 
incorpomtlores do Banco Constl'ltCI.oL' do o omdo1· aos seus illustre:> colle~P~-:> si ha 
Brazil. co:n·•·niencia. em adiar-se o del(<t'irnc:nto da 

Mas a coa te::e q ne não se a.chn. uinda const i- peti~'ão do tlir-ectot· do A.sylo Isabel p:~ra quan
tuido legnlm·.:me o pt'l.trimonio e que is:So nii.o do se organi~r o Distrícto Federal'? 
se pou<mi. íitzer sem que sej11lanadtL n es- :Não ha. E' certo que a qul!&ão, ou t e
criptltrn. de dO<l.ç.:i.o. nfto somente do pr~clio :i nhtt de ser resolvida pela Ca mam do..: Depu
rua Ma riz de Banos, como il1m1Jem d.os 300 tu.do> ou pelo con:;elllo municip:tl, 11enhuma. 
contos. OtHL•J. solução poderú, ter senão " isenc,iio r.! os 

Para ~e lan-~Lt' u. escriptupa seriL neces:;:wio impostos, llOI'Qtmnto o contrario se1·ia. íniquo, 
o p<.tgil.mento do imposto de tt·ansmis.-;ão de cruel c inJust!tl.caYel. 
propl'iedade, qne deve importar ern mais üe Assim, pois, submettentlo á. :l.IJL'<'ci<wiio da 
20 contos de r~i~. ~ · Cama.ra. o :reu prQjecto. p2de ao nleomo tem-

Pois b.om ; o pro.j~cto do or::tdor tem por I po que seja pttlJlicudo com o seu db~urso o 
ftm di~pt:llS::\ 1' o A~yro Iz(LIJel do pagarumto U.o : t~rmo de inaugur-J.r,<tO do A~ylo J.:;úx:l (1), do 
imposw pa.m. que po>>a legalmente cousti- qual consta o l!i.;; torico de sua. fuutli.l.\:âo, para. 
tuir-se o seu p:~b' monio. ! q_ue possa a Cama.r-a., com C()nbecimento 

Ora., pergunta o OL·a.dor ; si a Cama.ra n:W 1 de causa. examinando tt m~ieria, d:~.r uma 
conceder a. !fupefi&\ pt'OlXlSta no seu pt-ojecto. : solução acer·ta.da . 
quem paga.t·á. o imposto? Certamente a. ca.r i- , Este pr·ojec:to tem de ser remettido neces
da.de panicul:J..r; e entã.o tel'emos o espectaculo · sat·io.mente ã. commissiío que j;i. dilu o parecer 
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;que está nn. oruem do dia.. Si a comn~ls>!lo i a~ionista~. a.p:<~ent_a.:· á de~l)e~·ação _da. n.ss~m
~nt2ntlet' que d'·ve reeonsíuerar a In<\ter·m, i l~le" ~ml con,tLGutna uma p1oposta q~e .JUS
-examin:mdo-a mclllOI', podeJ·a acceitar c o1le_- · tJficv.t·•~ em du~\s pa~avras: !?ara ~u~ sep. ~em 
1'ec~r o projrcto do orador- como e1:ncndn:_ '" ~9nlleculn. a m:en:~to q_os s~gnatar10s, E ~:~ 
conclmiio do parece_e no correr da ~1scussao. •JJdo que n~ mga.u~çao r,: _nm estaJJt;lect 

'No ca:'O eontrar;o, o orador assim proce- mento U(t oitlcm ~c,tc que I.O,JC se _cOidttue, 
-deri1, nppellanrlo para. a Camara, que h<tde h;c_ despeztcs que mcor·_poradores ~ao pod~ln 
ser justa c el[l\ibtiY::L pa.rtt com o ,\sylo Izabel. ~~en:.at· de at~~ndcr .. e <1 ~'\tul'l1.l ~l~? e.llesnao 
.(l!tJ t? be;a · ;;,dto v~;u . ) fiquem no de~emhobo cle-:,.as qumtt~<ts. 

' Ainda mais: em relaç~w aos creadOl'es de 
um:t ici~::t.lt<t a con~idéaçiio de qne ~ natural 
qne ell~$ s~jam remunerados. . 

:re;:m.::; <b !:l?.t1.(;1.tr::.çª'o elo .Asylo !s1:J:;! :\os il!COrj}OI"<Ulores t~e~te b;n_J~o, pms, ~e-
i ,·emas essa remunet'V.Çao, que e .;ustê\ (apota-

Aos 8 di<ts do mez tln dezemul'O do anno da · dos). pois que todo o tra.h.üho é credor de uma 
-gra~:<J, do uaseimen_to tle ~o~so ~enl~or J~:us! compensa\'Jo. ,\.tte.ndendo_ a uma ~ outra 
Chnsto, sentlo llOll'.Ifice o pt1.p(l Leao :XIH, br~po cotiS<t. c que os sJgnatarios npresemam est.'l. 
·<liocp~ano _D. .lcsé. P~re!J'<'I- __ da, _Silvo. Bíwros, pi•opost'\, que_ aindtt mai~ se jus~ifi_c(l. qu~nto e 
Conde tle ~:tnl? .\!)Ostmho, .' Jgtn·:o .~e1·al m?n· .sabido que, nno tunw pchs co>l~l_Jçoes da epoc~, 
\1enlt?r .loac~. Pm·.s de_ "\mmyn. parodio (!ct fre- (;O mo pelos fins :\ r1ue se descm:t _üst!'- ~~sti
gmzw. de :-;. Ft·anstsco Xav1er. conego llay- ttli•:fio. aos $eu~ incorpor~tdore~ serw. ~ac1hmo 
'l~mmlo dn Pm·!!1~n_,;lto dos _sn!1to~ Lemo~. Pr~- lanç:u· n;;~. Pl·n~a o lJél.nco, pcdtllllo ngto l)~las 
s:dedc cl~ Hepub!Jc~\ Br:tz!!C:J.'<: mat•ccli;~~ Flo- rc,;pectiYas ncçlí~. hl?f([l{os). El~(;'S, pOL'l)Jll, 
tJa.no Perxoto. tcYc log-n.r ê\ nmugut'l\~·ao do não 0 tizel'am. e e mms um;\ rnz.~o llartt que 
Asylo lsn.l:e1. sob a in;ccnçií.o (lé :\'os~a.:'0nhot·:~ os accioni:st.as· <1ttentam a css~s legítimos in· 
xh Gcncel~ilo, em um esta.he!eclmcnto e cba- tem>scs. Xest.1s contEç,jcs. a. Pl'Opo$ta t\ssig
x:am i<lya ~Itwíz de Bm·t•os n.28.ge!1ero;;a.m~nte nutl<t pol' g~·ano:!c numcl"o d~ accioni.<t:L.o, tliz: 
otrereCJ(lo !_)elo Exm. St'. cons("l!JeH'O Frnnct>co 1.• o conselho directol' ftcn. n.ntor.~atlo [1. 

de Pauhl ~In~·rink ~n<.>, .i :mt:unent.e com os i:'lrlemnis:n· us de8pem~ JeiUl8 p~·los incorpo
Srs. co1lselheh·os Conde do :\lto )Ie:n·im e r<tdor·es do D:wco Con.<ü·uctol' do Dmzil c-om 
Dr, .ioã? d::: ~!att:.t )J;tcllltd?, incm•pora~>am o qmmti<t nune<t ex<.:ctlente tt nli~ e •. rtuinhel!-tos 
Ba.nco c_onstrnctoe_ do Brt:_Ztl._ e na sessao tht rei8 po1•acr;:to. O p:lga.mento set:tletto n:J.S epo
as~emllea gern 1 tb m'rallü.~ao li O mesmo bn,neo. cas dos di ,-iMndos e mt proporç-ii.o que iimpelo 
-celebrada ~.n~ 12 de ont11bro de 18\JO, o:!Y••r·e- consell10 directox· estalleleciúo. 
c eram meot:.tcle de. :;omma que lhes Jõi votada Est~ é a primeira lXll'te (la propost..'l., :lquella 
{600:000:'-t) pelos llccionism~ tlo_ b:mc?, c:~m~o que nttemlc á indenmisa~-iio ~ dc~pczt\S 1eitus 
seus Ol'gamsadr_,r~s, en~ be;~efi~:o tht lll~da<:<tO ·pelos incorpomdores. . , 
(le 11111 a~yin dc~t1ntcdo a llli<Ulem aesmhla. de A J>roposta vae ti. :nc~(l. (Jl!!>lo IJC'Il;') 

~~~os~n~'r.~e~~~nc~~~~1~11~6 .~~~e~~1X~~·a~i~rü~~ o Sn. PnE:iwE:-;1':::- Os Srs. nccionistüs te
transrripto com to1:a a fidelidade. tendo sido nllam <L bondade tle prestar attenção á leitura 

· · 1 (''00 000') 1·d 1 d:t r:ropost:t, pela me~a. -a outm met::.c e ·> ' ::: c e{ : a pe os me~mos o sr. Fer·J~<Uldo Antonio Pinto tle Mirand(t senhores em ll>.YOL' tlo LYcen Litte1·ario POl'· 
t • •. ·• 1 · í~" sec1·etario) proeede á leitma da seguinte e ~~~~~~- t 

Rlo. :3 de dezemh-o de 1801.-Exm. Sr. pre- mesma propos n.: 
sidente do Bcmco Const;·uctor do Bl·asil. ~\. :tssemilléa geralre~olve: 

O conego "\mador Bueno de B<lri'Os precisa 1." O consellto cUl'ector tic<\ n;.ttoris:ldO :1 in-
que V E". se tlignG t!nr-lhe pol' c~;·tidão o denllli.S:.'LJ.' as (ie$pz;,:~s feitt\S pelos inçorpora
que na act.1. dn .. ao$emhlc<1. ger~l cons~itmi,·t:: llores do B<\UCO Con~tructor do Bl"nZil com a 
do ..,wsmo hanco. consta rel;ltivamentê ao qnantin ll1.111c<t excedent~ a l!j.SOO pot· acç:ii.o. 
-~sylo T~nbel, pelo qu~ pede defel'imenio. (Sendo a pl·opost(l. as5i;Intu.la por 53 <lccio-

Rio, :3 lle üezemill'O ~~e 1891.-Conego ~l;;ta- nist(1..•.) 
<!lm· BH~·"') de Ba;·;·os. Vot:tçiLo. 

Sim. Rio, :3 de d·~:z~mhro de 1801.- Esco;dc 
de A.ssio- .lla.·ti;M, pre.:;i(lente. 

E' apl)l'O>':l.().;~ a proposlt.. 
0 SR. Co)';SJ::T.HEIRO BARÃO DO ALTO i\fEAROI 

( •><ôv i.i1Ci1to rle attcnç,1'•/J-.Meus senhores! em 
Em -ç-irtude do d:>spacho supr;t do Exm. Sr. nome dos meus coUeg-<'1.> incorporadores do 

'Preside1~.te, ceriifico IJ~lC,. revendo a acta. da Bltnco constructor do Brazil. e no meu, depois 
a~err.ble:J. geral cm~sntntivo. d~ Bauco Cm1- uc no>amente agt•J.decer <tOs Srs, accionistas 
.structor- do Brazi1, consta o segmnt.e: a. confiança que mn llÓS depositaram e uos 

O Sr. José Joaquim Peres da SliYa (liz que. distinctos ca.Yalheiros :\ q11em vue SC!L' incum
lhe cab~ a. hom'lt tle, em nome de d;Ye:rsos Si'!:. luidlt tt adminl~traç-ão tlo k,nco, Yenho decla-
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rar-vos que ao incorpomrmo> este estabeleci
mento olhamos :princíp<}.lm~nte parD- os inter
esses geraes do paiz .. :l. quem deve aproveitar 
esta. nova iostituiç.~o, do que para interç5-o;es 
pessoaes de qualquer ordem. (Ap~:::rdo~. Jiuito 
bem ? Jf!<ito l•e i;t l 

Assim, eu c os meus collega.~ n~ceitamos e 
:lgl'<t<lec~mos a esta illustre (l.$seml,lc•• ;;el-:.tl 
!los accionistas do Banco Cou~trucror a alta 
prova de considr:ra.<;iio e '' generosídn.de com 
que nos distinguiu. Qnet'omos con·esponder a 
tanta gentiler.a: Tod<J. a. quantia que nos lbi' 
entregue pelos director·es do lm.nco, como 
lndemnisa . .;:ão de despezus c retribtliçilo pela. 
incorpora.Ç"Ito, que acataes de voW.r c que 
monta. a 500: 000.~. delln. \amos 1à.zer doa~<"io 
em benctido da: caridade c tla in~tl·ucç-io. 
(.:.\~t,~:-:e;·o~a.~ c rr:petitlc~::o: sn!.vH::-o· de paliH(IS :nter
~'Gilljlem o orador <l!trante a'rm;1$ ;. t~;mt·os.) 

).!et<Lde, ou sejam :)QO: 000.), seriL de.>tin:tda. 
paré\ a fundação de nm a.sylo dn. orvh~t: tladc 
(le5Yttlidtt. p:1r<1 ambos 08 sexos. Es5c :lsylo 
•.lenominar-sc-h:t singeln.ment.J-A$ylo I;;;tbel
em llomenag:cm ú excelsa 'Pl'incr~zo. Imp~dtü 
do Brazil. (.Vo..,os c prolom;mlos <rplJlausM,) 

Esl1.. senhores; é :.1. parte de.,tin:tda t~ c:wi
aooe. A outr:~o metade. :JQIJ:OOO$. so applka.rA 
ti. instruc·.~l:o, sendo entregne ao e8tttbeieci
meuto que rem derr:1mado n. instrncção por 
tollas as cln.•ses c ~1.maclas soc:iae8, s:om dis· 
tincção de nacionalidade. e que com taltmxllio 
poderá desew10lver a.indt1. m:üs ::to sua espheru. 
tle ac.;:ão, serHlo as,im mais numerosos os seus 
bene!icios. Este cst..\belecimento e o Lvceo 
Litter<wio Portnguez. ( l?érlosos c p1·olo~tqidos 
npplaMsos. V;va.s. Os i;tco!porcotlore.i r!~ ú,ro<C•I 
s{lo etb1·açad"s p!Jlos :S;·s. accioMstas lli'<:Sd;!ic.,, 

o SR. Coxsli:LIIE!RO M.UtU:\K r ,n,..,;, ,;e;Jt.o r! e 
ettten('rõo)- Niio venho ;J,Uiilllentát• em mld<\ e.s 
e:xpressC~es de ~.graclecimento que ji !bra.m 
proferidas p~lo meu col!ega iacot·pot·ador elo 
Banco Constructor em l'daçfto aos Srs. :tccio
nista.s, venho apenas em nome da institui~ão 
que llqje nasce e (jlle lXll' r~~e mesmo f;lcto 
não tem reprcscntn.nte. nuts que o en. 01Hra 
em mim. que, como pae, sei hem o Yalor \l;J. 
instruc.;:ão e da caridade. 

Venho em nome <la orphanclade leYu.nw.t· 
awa(lecim:mtos Sil!Ce\·os aos accionistas do 
Banco Constt·uctot·, pelos apphusos q<Je mere
ceu a applica.ç~o dacht llelos incorpm'<tdores á 
somma dcstin:tda em seu proveito. (Snlcas de 
p~l;naJ int~·n·ornpc::~ a orador. rivas. St;lt!
daç(!es.) 

O Sr. presicicnt~ manda que seja lavrada a 
presente acta em duplicata. sendo uma e 
outra as.signada pelo~ memkos Lh m<!~a e 
pelos .Srs. :\ccionistrlS pt·es~ntes, e ence1't'fL a 
ses&'i.o ás 3 horas da tarde. 

Tal em o que existia na a~ta relntir,~:nente 
Cn:no.r:. Y. l.V 

ao Asylo Isabel. fielmente trasladada. para a 
present<: c~rtidão. que, por achai-a conforme 
ao original, subscl'CVO·t1, e assigno-a como 
sect•et.."trio do Ba.nco Conskuctor do Brazi!, 
nestn. cidade uo Rio de .Janeiro, a. 3 de cl.e!-em
bro de 1891.-.J. JJ. da Si!v1! Velho. 

De conrol'lnid~lllc com o r1uc fictt exposto. o 
coneg-o .\madot· Bueno de Bart•os, em nome 
do~ Srs. incorporadot·es do ba.nco. a.cceitou o 
cotn-ite que lile fez o conselheit•o M:tyi•ink 
pi1r<t, em seu nome e em nome ele seus collegas 
incor·gorador·~s. proceder os L'cparos preciSO$ 
no predio e chac-arn. destinados ao a.~ylo, cuja.~ 
despezas ibritm gener•ooamcnte J.XI)t.:t.S pelo 
m~;smo cuuselb~ü·o .Mayl'ink. 

Em uresen(;<'t de S. Ex. Rvm. o S1·. Bi:>po tlo 
do ruo· tle J~mclro. conselheiro Conde do ~\tto 
:VIea.rím 1Jür' sl e rcmr·esentando o conscf!:c:ro 
Francisc:) de p,,u!:J,\Ian-ink. conselheiro Dr . 
. Jo:io 'h :\I:üt!t :'.Iac\t~do, Vigtwío r;,~r·al do 
Bisp'lÜo. Congt·ega(;fio de ~oS8:l. Senltor:l. do 
AmtJaro. dhm·;os Ctt\"ttlheieos c íllusr.re.<; Ii.tmi
lias, 1bl l1qje inaugn;--,tdu n A:;ylo I~o.bel, com 
o seg·uinte pl'ogr:tnun:t: 

Bew;·ã.o do ostabel~cimento e c:tpella. por 
monsenhor Vigo do Get•,ü, no (Ua 5 rlo cm•rente; 
missa resad:t pelo coneg-n Amo.dor Bueno de 
Ba.tTos. com :l.~sístenci(l dtts ü·m:l.<\ d:1 Gongre
g::t(•:l.o d.e :-io;;;sa Senltom do Amp:l.l'O. 

A Ll:rec:;:Jo de~te ;tsylo foi confi:u!Lt pelo~ 
Exms. Sr~. L:onsellleiros i'Lmrladore~ (lo m.esmo 
ao Rvm. Sr. coneg·o Alll<ldüt' BUCilO tb Bt'\.l'l'OS, 
encat'ri.'.gado üa Congregar;ão de No:::stt_Senllora. 
do Ampar·o, fltndad:t em Petropolt8, partt, 
dit•isll· <1. escola tlome-;tlc:t e outras congenere~, 
ficaildo o mesmo R ~·m .. Sr. conego incnmbillO 
ele conteccíonar os e5tatutos, que, appro•"(los 
nelas Srs. cons~ll\eiro~ fundat1ol'es elo mesmo 
â.sylo. cousti tniL'ÜO D- lei orgtulictt do est..,hcle
cítnento. 

O lXttrímonio do O.S\'lO t! nc~ualmeote con
st:tnie d~\ ])!'Opriecla\lc of'iereci<b p~lo St'. con· 
sellleit•o :IIavrinl( e de :300:000.~ ofi'ereci(los 
pelo:; k~s consclb?iroi< . Francis~o tle p,,t~la 
Ma,-rinl;;.. Conde do Alto :IIcat·1m c D:'. .Toao 
d:t ~T:1tta i\Ia<:lt:ttlo, cpw oppot•t.tm:ll1l21lt2 sct·ii.o 
collocado~. de mo(lo que prodU7Ã1ill umtt rend.:• 
c:.tpttZ lle ilLZer 1\tcc ú.s clesp~zn.s do mesmo 
:tsylo. 

-;-Jose, Bi.5po do Rio de Janeiro.- Cl)>ulc do 
.-Wo Jicad;,,_ pot· si e como procm'Olior do 
Exm. conselheiro Francisco de Paula ).fay
rínl;;..- Conseltreiro Dr . .Jo,<o (la ,Jfat~« Jla· 
c/.,td(l.-Conego AtMtrfo,· B,~eno de Ba;·,:os.-;
Monsenhor .h:oQ Pi;·r:" de .t,no,·im, 'ngarw 
get·ê~l.-Irmrr. latia d~ S. L~~•~-Gou;a~c;-. Llire
ctorn . .-lo Asylo .Tsn.lJel.- Irrn:t F•m1ctscg d~ 
Nossa Sc11lwm da.~ DHc.~. dir~ctor~ do Am
paro.- Iemtí. Francisc"'· d~ ~v(, .,·.<e> Scn.!t.oí·a do 
..-tmparo.-Irmã. Rosa dJJ s~u'ltO ~~lgosttnho .-

1$ 
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Irmã Eli~a de S. R-rphae~.-h·mã Emiliana de Proponho o seguinte 
Santa Ckra.-Irmã Isaoel do .!l!eni~o Jesus. -

Pl·ojecto ele le i 

O CongTesso Nacional decreta. : 
Art. L• O Asrlo Iz:tbel , fundado na 0apital 

Federal. é dispen;>a.Uo do p:\!ttmento do im· 
posto de tr-.J.usmissão de propriedõ1de relativo 
i doa~.ão do patrimonio consistente em um 
predio sito ü. rua Mariz e Barr·os e tresentos 
contos de réis, que lh·~ foi Mta. pelos incorpo
rodores do Banco Con.:tt•uctor. Conda do Alto 
Me;wim, conselheiro i\-f;Lyrink e Dr. Matta. 
~fact1ndo. 

Pa.ragrapho unico. O rcferilto prcdío ê isen
to do imposto tle cb:im:t urb:~.n:\.. 

Monsenhor E•lwu·d~ de Sotml! F,·e!rc.-Conego 
Raymuudo rios Santo-' Lemos. - Viga rio d•: Si"i<> 
Francisco Xavim·.-Benm·do Josêáe .1ndrade. 
-Dr. Quinta>till•a Neuo •llachado.-Cone:~;o 
José Gurget do Am.amlBarbosa.-Padre ~{0,. 
noel Baptista Vi .. !i>·a. -Padre Thoma; Al'i$to
telss G1~isan. -Padre Lt~i;A · Scichma.- M •r· 
_qarid•.l A•Klrade - EmilV. Quililtmillu< li'et<o 
Mach_arlo.-Ma1'!f n-·,·igM Netto iJiachado.- ,tfd•l 
de Mu·a.ndr:. Campos .-Pa•!re E >>Jil.inn-> !li•W!f . 
Dr. M. P. P dcm-:ira.< (Jornal doCommercio) . 
Jeronym-? rla Mes'JUÍ!a Caúrat.-E,,,.,,w. .\'.,r··m 
Mw·at de Quin!dla. - .i.ucli•t D)n8n de A;e
-oedo .-Alt;im ,1,Hl,-,,rl,~ l.OJX:'. - Z<til·a )itt,·at 
de QuinlcUa.-L!t:i•• F"rqui>•l JoJipt:r:. - Clo
tilde Dr'''nmo.-d F ,·ua/di.t.- JfaYitt Hen r ÍIJ•'d't 
de Cmt>·o .. Y ·:!Jo's .-Jloritt tia Glo.-i•< tl~ c,,.,.,.,, S. LL Em de a,"''St.o de 1:192.- l !]M.oio 
Ne~e:;.-Palui!Jra 1:'-!rfJIWit L,d~,;u:ya<.-FI·ta I Tu,:ta. 
F'lll'fJt<i,n Lahmeyer . - Ji,.,c,·c•>Ci<IHtt Cln dt tl~ ! 
Atlty•le. - 1J.,·ia.ol"t de Sog;ct JI• •l·tia~.-Jl.,ri".l 
A t1!JCii(;lt Ne~C$.-Jlúe>·Hn<t Fc•·rcií' ;t .- G•I•· r- O Sr.-. 1,e1·ei1·a •te L Yra (para 
yina Fc1·re:m . -flo,·<~lin.,1 Jltt.-iHiw Pi., to .- uma CX[>tic rç•To ll e~-<rJ•<I) •liz que o seu honrado 
lo!ine.lv•.u~ Co<ta Li•ua.-.tstc;·icz de Ca~u·o Jf,. collcga. l)Ot' Pernambuco nii.o compt-el!endeu 
!Jalltaes. -HM. i'J''~~ .. , dtt CHilli·• Gal-crro ,-,l·m·t bem o. pcmsamento tlo omrloL' e sõ M>itu S. Ex. 
Leocaclia r7e .t:.e.-er/.o Co •. aiaho .-.4.nton:'a J[,. podert:~ t•cceher como o1fens.1, de que S. Ex. 
ria de .bc•·cdo Cou•iiJtD .- Jlfir;>.rei :Vtt.ca•·;·o a.bsolut;J.ment~ n:!o se tol'na mereceilor, uma 
Can i;a1·çs. I phrasc que nao VJS<H':.t de nenhum modo esse 
_ Fictt sob~e <t mesa para ~er u!ter.iol'mcntc! int~ito, isto ~. oífemlcr-l:te . . 
.]ul,rrado ob;ecto de deliberaç-<w o segmnte Dtzendo o orado!' que ~~ S. Ex. qmzes.>e ser 

justo ... reconhecerht os ser \·iw;; do Dr. Mar· 

PROJECTO 

tins Junior ao p;\r tido rcpulr!ica.no, não quiz 
dizer que s. Ex. neg-J.Sse e;;ses servi~-os. 

Em relação â argui(,~io lle est:w S. Ex. com 
. . o lXJ.rtido aatouomi:>ta, o orador ainda a faz 

Constderando que o Congt·~ c com1>etente conscientemente. 
para le~lar sobre os_ ímpostoo detrnnsmi~..;io Qnizcra a.credit.a1' que S. Eli:- não tem a. 
de propr1edade e decu~~ urlm.nn na Çapt &<\I menor lig<lÇáO com e<Se gmpo politico, mas, o 
F~e~-a.l- emqu<\nto nao estrrer Ol'Q;llolllSãdo o i ruturo .ha de justifictr· " ;;uas previsües que 
D1str1cto Fedel-,d : 1 os factos hão de demonstrar. 

Cons~clernndo que ~ Asylo Isa.bel, fund:tdo I A permanenci:l !la chapa. n.lli or;,'<l.nisad~ por 
nesta cld<-..de pelos pht!antropos Conde do Alto 1 S. Ex. e a. qne to.nt.'l.S ' 'ezes se tem I·efer1do o 
Mearim e Con.;ellleiro J!ayriuk e Ma-tt<\ M:\- ! orador. ha. tle lhw '~m r<lSulta.do o triumpho 
ehado, é destinado á educação d~ infanci~ i do partido autonomisi.•t. 
desvali.dil. deamlios os sexos, oqtJe ê urna obra I Eis a. razii.o por qu~ vem á Ci\ffi•lra pedir a 
de caridade, llumanitaria. . . ~tvilisaclo''<t e tll- 1 seus amigos que alxtndunem l>SSn. norma de 
gnu. de animação e protecçii.o dos poderes pu-

1

1 conducto., que pr,,judica.. a wdos. 
blicos: Si, SS. Exs. nilo ;.r,cceitam u. n.lliança com O· 

. C<:>nsiderando que sel'ia injusto, iniq uo, in- g_rupo do a:ntigo p~~·till~, ~~e se ~nir :J.O _par
J ust1fica vd e altamente Eleprimeute do es '>il'l· tldo rc~ubhcano, _~1 SS . Ex. . na o a.cce1tam 
to ca.ritati>·o e generoso d;1, na~:ão bra:Li~eila : essa ~lhança, entllo devem :>lh:U'·S9 :to !,"t'Upo 
---() exigi~ o pi<g<.~menw de impostos relativos, 0liP0~W.- 1 • • 

ao patrimonio de uma. institui<;'-lio, que a. c:u·i· ! _Affi.r~a que o no.Jr~ de~utado, 9.~~1ra ov
dade particular· fundou com intuitos ;;-enero· nao a.l!nr~_e. ~ partJ~o autonomt,t<\ , está. 
sos, pt>:·qtianto sem ~n1ante ex.igencia impor· . dando forças a esse par tld,J. . 
ta.ria tribut.-·u: a C<tridade e (lesaeoror;o:~r a. : O no'ur~ deputado à ventou u. hypothese d:~. 
creaçii.o de e;;ta.bell:'d ment.os congener-es, que fo1·m&ç:ão de um novo pa.rth.lo perna.m!Juc:a.no, 
tanto concorrem para morali.sa.r a S(!Ciet.hu.le composto de elementos que mtturalmente não 
e, portanw, pan1. fa.cilita.r a ro.issão (l.rdua do '! estiio alillodos a neah um dos pa-rtidos aJ.Ii 
governo : existentes. 
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Não conhece esses elementos, porque todos feito com o êtpoio e os applausos do governo 
os :pernambucanos :<e envolveramdirectamen- da Uni:"io. 
te na politiea d(,pois uo estabelecimento da D:t 1i resulb.t qne muito~ estados, •:om legi-
R.epuhlica. timo llireiw. pretend~!m 5e;;uir este txcmplo. 

O pessm1.l que cerca o actual goYernadores Prevenindo esros in~nrreiçücs, alguns go-
que naturalmente ser-ú. o pessoal que tem de vemos pllo1ntasiam revolt~s. setliç,ues. compi
oonstituir o project."lllo partido, ê exacto que e l'lt(:ão náo a: exemplo tio c1uc pt·aticou o pre
tirado de um e outro grupo político daquelle sidcn·e d<\ Re:public:.t, a pretexto d.1• :trruaça 
estado ; ma~, B pr<oCÍSO (00l~Íl:SSa_r: q~e sii.O ~19- de j Q de abril. Sl!Spetldendo toda~ g'a!'aJltia8 
mens que nu.o teem _amor as ~g1taçoes p_olltt- do~ •stados e e~tabelecendo verdadeiro estado 
cas, amor aos P<'l.l'tJclos proprv:unente ditos; de sitio. 
mas são f'unc:cion~u·io3 que pt·estam s::>u apoio . 
a qualquer administrnçito. O m·:tdor vem t:-ilzer ao SelO dtt C:1.mara os . , I actos de violcncw, que, o. pr·ct'XW de uma 

O orado,· folg<~t·;t que o< 1t1cto;; ,·enham con- sediç~'io que não chegou a transiormar-se em 
:firmar ns esp~mnças dos !:'cus collcga.~, que fllt>to~. est:i sendo pPaticaào no estado do Pa-
SS. Exxs. pos:>am org·a.ni~m· no esta1lo de Per- mnit. · 
nambuco t1m pat·titlo c;1paz de se bater ('Qffi o 
autonomista. cu.);t exi,:teneitt não é neg;:d;t 
e cuja f'or·I.'<J. e na opi nif•o t!e seus represen
tantes muit1.> sup;•riot· :t de todO$ os outt·os 
reunidos. Si SS Ex. c·•nseguirem ist-o, seroi 
o orador o primeit·o <t felicitai-os e <t reo:onlle
cer que esta v a em etTo. 

Pede pel'rniS5iiu para dizet· qtle os .;seus cal
legas estiio en-ado5 e que o L'esult.n.tlo 1.ht po
litic:t qui'. estão ~guintlo se~à enteegat• o es
tado de Pernambuco ao~ adYer.,..l·ios. 

Acre11ita que o honra1.b cidadão go\·erna
dor de Pernambuco eskjtl lJe!ll intencionado; 
mas, si S. Ex. continuar deste modo estarú 
na oontingenda ou ele ali:tr-se aos ~eus ad Yf'r· 
sarios ou de abamlonar o governo. 

0 SR. ANC\l.BAL FALCÃO - A scgnndl.l. hy
pothese não se realisa. 

O Sr. Belar~n.ino <le l\Iendon
ça diz que é com bast<tnte constmngimento 
que 'a~ occupar a ;Lttençiio dos seus nobres 
collegas ji em hora tão adeuntada do, sa.<:.."fio 
com os factos q u;; se e ;tão dando no est:1.do 
que tem a honra de reprcsenta1'. 

Nüo foi sem razi:i,o qne corvlemnou a poli
tica da iuten'enção n<1 OJ'g<tuisação dos estados. 

Previ<t q Lte esr.a, p~•litica havia dar i't·uctos 
venenosos e havi<L pr-~cedentes de consequen
cias fataés e perniciosa p.tra a boa marcha da 
Repuhlica. 

A O;mm•a, de em-to, não conhece o que S@ 

tem pc~SSctdo no Pamn<i.. Depois da deposiç-J.o 
do g.>l'crna.llor Generoso :\l<1rqnes, ttue orre
reda :J.I) e;;tftdo toda:> :1.5 garantias i ,el:1 sua 
pro!Jidttlle con!teci<la, pelo seu tino <tdminis
r.rati vo comprovado. sncceLleu-lhe um:L junta 
lWi;sitlida pot· utn militar· que a esr.a !tora se 
u.clia em outt·o estauo. t:llvez ja minando a 
ordem e :1 p::tz puulicv., talnlZ trabalhando 
pat~t :1 t!epo,;i~~1o d!! um governador tli;;tincto, 
1.le n m 1·epu IJlicano sincel'o e lle um t.los ver
t.htdeiro~ urnamentos f.[Ue te\e a Ça.mal"J. Llos 
Sr~. Deputados. 

A ~sta. junte\ succedeu \llll governo eleito 
pel:1 ll':mde e pela co!·ru~ão. 

No governo do Pat'anú ha ag1)ra uma cama
rilha compost~L lle cidad5os quasi todos elles 
com gmndes concessões de privilegias que a 
m•1o cheüt dizimam por todo este p<tlz. 

Ha. um tal filist\ rdo que obteve o patrimo
nio de terr·as destinadas a eX·]Jrinc;~.Z~l. D. Isa
bel. 

Ha tun outro que tem a concessão de uns 
poucos de burgos a.gricolas, e ha um terceiro 
que nüo é concessionario de previle~io, mas ê 
di,·ector da agencia do B<tnco União de São 
P<tulo.banco que e o UI)ico credor des~e estado. 

São estes os 'l'ice-govcrno,do!'cs do Paraná, 
são est~s ddad~LOS que em torno do actual go
vernador, qne o orador reput:t homem serio 
e ltonesto. mas qUB vi>en sempre a.fas~ado 
dos Mgocios puhlicos, crgue!':lm uma mura-

A Camara conhece o~ factas que se teem Iha tle ierro onde não é dado peneGrar <\bsolu· 
dado em diversos esta.uo~ depois do movi- tamente á voz da rnzão, aos úic;ames do. jus
menta de 23 de noYemlro. tiça e aos Yeedadeiros e~crupulos (\e um a.d-

A pretexto do golpe de estado de 3 de no· ministrador honesto, como indifidualmente o 
vembro entendeu-se ützet• uma. derrubada em ê o actual governador do Paraui. 
t?~os os estados e levou-se ~ effe~o a depo- A' !eiçií.o dess:t camM'ilha organiwu-5e um 
Siçao dos gover11:adores e v. dtssolu<;ao do Con- Coagresso estatloal, e est~ Ccmgt·esso novo, 
gresso e da mug~stl'atur;t. j pu.t·á apressar os ~eus Lles<:jos, decretou um 

Em alguns est:ldo> tem-se levantado o povo 1 or·,:amento que nií.o obedecia a neullUma lei 
par.L repor os legítimos governadores e os i ecattomica.. 
primeiros congressos eleitos. Isto tem sido' Para dar delle uma pequena, amostra, o 
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<1ro.d01.• citt\l'tt npemts o imposto do sal, que d~ 1 senh<t lbs tleposit;,ões ou tla intervenção na 
dnco réis foi eleva<l.o tto qualll·ndo, a. 2.'5. Tíd<t dos estados. teem tamuem ajuda de custo, 
1•i!is. teem arleantnmento. e isto não e decente. 

A Camar(l. <·omiJrchemle, que lJ:t~hwn este princii1al1nente por pa.rte de um governo qué 
imposto em um IJ<J.iz onde o povo tiwsse ;L "lçou a 1Jamleira da mor-J.!idade. 
verd;tdeim comprehens~o rle s~us (lireito;; e o SR. Jo.io DE ~IQL'Enu _E ,la legalidade. 
<lei"er<>s, basmj:i:~ este imposto p:wn. in~urgíl-o 
porque não h<1 impostu mais Yexa.torio. mais O Srt. BEL,\.mnxo DE MEc-~DoNç.o\. _jli. teve 
·iniqno, m<ti~ injusto. oce;;_1.~iii.o de dizer 11<\ Camal'a. que esü conven-

E si considemr que o est.ldo do p,,mnú. vive cido de (!Ue o SP. Presiclenr.e rh Repnblica. 
da industrht pastotit, e qtre o s'1.! e o elemento qué: :;oe co !locou ele. guarda ao Thcsouro, já 
in.:lispensaYel llêH':1 o desem-oll'imente dessa e~ti~ lhtiga(!o. jit está cansadissimo desse ser
inclustr[a, " Camarn, campl'ehendct·:i. mais o viço.· · 
erro crasso. a. nrdadeh'<\ lmrlJ<<ritlade com· O SR. Joio DE Srqc.·r:mA-Tem dallo cochilo~ 
mettida ];lar esse Congre~o e então aclmria enormes. 
(],~e o pcrvodo P~\mná tialla r-.J.Zlto p:J,rtt insur- 0 Sl' B~r \l''l'''O DE ?.-'E"DO'- \ e ~t· ·: 
~ .. 1r-se. . "· 1:.,..... '"· .1.1.: . .1 -·" .,ç. . . . . ""' e J~t. 
"' \I·•s 0 110.-0 Il"o -~ 1·ns•·1.-.. ·u .. oo-·•o ·c o~" se olfer·ecen :1. S. 1x ... e Dgor·:~o repete o seu 

• u • " Sv c•;!l , .-.,!LU·~ ~i"'. Jl' ' t" j 1 d t' t 
l~:J.S contrtt es.>e or~·ameuto -; quiz YÍl' ã capibl o' c_rer:n~cnt. < ~c.'uDon o ~ue e: -tL pr~mp o a 
f~er um proksto contrt\ e~:>a. inepda. pam ~-l.X~ihU a ~- Ex. ,w meno, em um ([lMrto ele 
na-~ Cill<~llticar de outro modo. E o chefe de oeur~ne~la.~ _ ,~ . _ < •. ~ 
pohcia. homem que llo.vi;1. pPotest:J.do ;,ua ~~P~lie :t ·-: Ex,:_c~ue J..to _d_eJxe n .... J.tnell~ •. _do 
adhe~ii:o <tO Dr. G~neroso jfarqacs, que havia ue";nno" ,\!):t~'1··· S. -~x. t:m·,e ,l!mnhd~ 
~<:. enfileim.do no partido (leste ill u~t1·e cida- firme 11~ "ua.nl.c <la ~Jor.tJ.. m~ J.lclas .Janella.~ 
d~o- mas que s~ ~e parou llelle pele> f;tcto de teem pe.~~:rndo to(i.?~ ~· almso~: .. 
nu~ ter 8irlo ele ir o clept1t.:;.rl o e~tttdo:tl indo-se ~.E dem~~L. :l ~~1.l fica se~do o ll,l~Je::- ~1~'ll1iet~ 
u1m· aos adversarios; cs;;e cid;u\ii.o. exercendo .. eml.~-·~.-lt<1,w,~o .llo offim .. l _tlo _e,xerc~to, Sem 
agot·a o eargo cb chefs de polici,t começou a., 1;ece~•l· .. ~de p~l~~~~~ q11e o. recl,t,ne, -~n~ c~m
eommetter tod<c a sorte de ~u-bítr;u·iecl;de. : enn:l!Ct,L tlo ~e1' 1ç0 m!ltmr que o \lc,ermme, 

O povo nrto chegou a reunil'-se : cl!~g:;\.va hz-.-;e com q ne os o!ficnt7S antlem constan~e
em pequeno;; p.•npà~ fJtlC e"'ltm logo dispérws m~n:e <c~m as. moclulas ~ c?~t.1:;. ~or a~s~1;1 
sem. entunaç;tco. sendo })l'e505 muitos cida· <lzzc1. ~e.l~ terem um pnr,tt:len~. De nm !e a 
-dão.:<. levados nixt'ttiv;tmente tt um inquerito s~\1. Je esoe <tO oe:>t~ and~m asstm os officmes 
v-er~":=uleit·nmrmte in(jui~itorj:\1. 11 un~a ?-~mple~ta,.,tll'~'l.~,demt. . a .. =-

Le a Camara tele;;r;tmmas em que c:>tes .P~/e11~ m~m .1:•a. de, ~ma e,x~r~---~0 <~e 
~uctos silo mrraaos. O pl'imciroqtle I·ecelJen ~~·ar "'~i. .. <lue •.•• t P·'~son P:'r,t o~ .t,le,ttr~~. <li
.e ~o pi'Dt:rratlor seccwnaL coatr1l. 0 q1w.l tm. z.I~;~_o q .. e ,o/?ld,t.Jo qu,,:·.l~O; ~,~ne da ,uarda 
ma vonta~e man!1e:<t:.t no grupo ~ominante e~l:~·· ,;re 1~1::•1~?'\ l>am ::.l,n.1le<tra que con~~ 
no Par:tna, exact.cmente pCol'<J.:I~ e um moç-o e.lt< c. o!fhme~ n,,o teem um JUOilLnto lle d~ 
digno, e independente que 1ucw. nt\ imprensll. canso. 
1ielos Yet'tlaüeüos ul'inci•Jios d.emoti'::tticos, e E o que peiot·. e qtlc est..'\S h•a.nsl~rencio.s, 
" ~ > ~;i',o contmrias ~\ d\~cli)!ino. e a instL·ucriío. u_? qual se quer a!fa~tir de~se llOSW que elle ' 
tao denodadamente occupa. O Sr: .. Jo.io t>E SIQL'ElRA-E onero.rn extra.-
. Este tete-gr<\mnm foi llc\Ssado a. 31 tlo mez de ordiml'i<tment-e os cofl'es 1mblicos. 
JUlho. ~-I?.ie o or·ador 

1 
acao: de rece)1er O_?tro. o ss. BELA.!~,1e;0 llE ~:IE:\i>O::\ç,\.-Alem (le 

t:a~sm1t•1dO yela. P.:c.cl'•'f-",?, que e ori:!·<w d<.~. onemre.m e.\:i;l'aOrdinnriamente os co[í·es ]lU· 
Umao R~pubncana üo es~<>o :lo Pé1ranit. onüc 1 blicos. 
se lbe relat;:m novas arbltl'arJetl:ule~ commet- • 
.tidas pela policia ao disper~at um o.jutJta· :.ras ~~ esS<lS tr~nsfercnci:1.8 foss2m d~tet·mi-: 
merrto <i~ populares. nadas >o_ :!_)o~- monYos l~e ordem publ~ca, so 

Passa a 1·eferir~se á~ successi \·as tr;:.nsfe- por motlYOS. ele llarmoma. ~o pel:SO>tl nos cor· 
rencias de oíl'iciaes <:o exercito que se teem 1~0~ do e:x:erc~to. _o or:ul?r :U?da poiler-ia <\dmi· 
fe!to no P<U"<\nà po1· motiYos alJ:solutamente t1l-:c, mas U<tO sao, o fim e <lff<tstar os ofli
politicos _ I ciaes do local onde. não co~lVem i J)Olítica cl~s 

Está informado de que desde 23 tle 110vcm- satr,ap!ls do Sr. Vr~·_Presrdente da Re:publl
b.ro ~té hoje se tem feito mai5 (te 400 tmm!e- i cu, l10,Je ~olloc:ulos :1 1.rente dos e~tados. 
renc1:1.~. ~ toc~os es'>es .ofiici<ces teem _pltSS:l.gen~ Seguindo eda politic;t pouco erlincantc,cnn
~ag~~· nua so pa~·a s1 tomo plra todn. a sua stndo e:;tt~ transtornos no seio Lio exercito. 
1~m1ha, p~lDf cotre:; do Estado. Dest~ offi- quando ;J, patda Pl'CC;so.. de seus serviços ale
Clues, aquel.es q'!.le nuturCtlm~ntc se cor; for· •:ant<\Üo:; mtl':.\ deres<t da s11a llOnl'<J. e (h\ sua, 
mam com~ p;)litica do governo, qne são cha· iategrrda•1e, cen<\t!lerlt~ que por esse cami
mados mmtas >ez~s pat•a receber o s;~nto e a , llho niío encontr;J.r<~ tn;J.is um exercito uigno e 
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no~rc. como elle deve :s~1·. mas nolitlco~. m<t~ 1ultimo anno. h•i est..'\ que se mostrou uesde 
políti(jltelru. uni~tJ.mente elYaüÕ.• uc ollin e de ·logn dsficiPnw p;l.l'a co!'respJnder· às crescen· 
p:lix{i('S... t.es ncees~itlades tl:t princ:ipal ferrO·Yhl. da 

O SR. ,),>lo m: S!t.!I"EWA- JJi\·J,l.ll-.l. União; 

O SR. BI>Lt,,mu:-o J•E :'>I:·::\JJ·.>;>;•;:.-..• um 
exercito todo di\·idido, em qut< em vr·;~ ti,:•~ 
soldados obedecerem a s·:·u chele. lXl!'<L comlJ:.t
terem o inimigo d:1 pa tritt. ~ú enconr.t~.tr~uw; 
inimigos tlesesperados, eapazes de ~e lanç·:~rem 
uns cont1·a. o~ outr·os. 

Vae ênvia.r ó. mestt um requemiJeato pe
dindo inlilrmaçõB.-; ao governo a. este respeito 
para que o paiz sc.conv~lWl> de que~- qu:> ~ 
humilde or·atlor vem hoJe expo1· da tr;!lumJ, e 
uma ver-thde ept~ra que ,~. Camam o ujude a 
pür cobro t\ estes a lJusos. 

E' preciso que aca!;em de um<J. vez J!"-l'::t 
sempre com e~~a fil:LtH.:i<t, com essa licr;iio de 
le .. ·alid:lde. com es,a ficção ele mor:tlidade (< 

qtre se e1ttt-e vet·dadeiramente 110 caminho d:t 
le::!alicbde,tla ordem e da morali<btle. 

Fica sobre a mes:L pttrtt oppol'~!.mamcnte 
ser apoiado o seg·u inte 

Requeil'O que se solicite do go..-erno relaçü.o 
dos oJlldues transferidos de uns }J:u·:~. ou tt-os 
corpos tlo exercito. de~de ZS de novemlJro de 
1891 utó lt p1·~sente dl1t:.t, com declara,:l.o (hs 
a,judas de custo e mais _abonos que tiveram c 
da impJrtv..nci:J. clispendHla com as pass<tgens 
dos mesmos officiacs e das respectivas iã.mí· 
lias. 

~l que ns dc~pezas ü:t Centt·al estiío em 
J'L':tnde p:1L'te suje.it;ts it intluencia uo c:1.mbio, 
[Jorque rea.lizalll·se em pra:;a~ e~tran;.;eiras; 

c) qnejh em men~agem de 21 ue outubro 
do anno p~ts:>ado, o g-overniJ mostrou a ín
~ufficiencia (h\ qtmntia vottvh }X\t'<\ o custeio 
d<t :;mnde Hnlw. (ll.482:195,_;r;:~L e pediu 
um creclíw supplement.·w di! ,LOOO:UD0$000 
p;tr<t <>cq uisíção rlc m;tteri;ll rcdG.nte; 

".) que o credito de 12._48:!: 105:):3'73, consa.
;.:rado pch\ lei n. 2G dt;, ::Jo de dezembt·o de 
1891 ptLt'J. o custeio da m:·sm:~ estrud:J. , e in
~ufficieme. ltcllitndo-~e ji~ e.>;;·otacl:J. ;c .-vrba
material rollante-, neste exet·eieio, ;i, qunl se 
prende ria :Jdll;tlid:tde o pl'o.-im;;nto !las mais 
inst<Lntes nece...<sidades d;t linlm ; 

··) IJ.Ue o ~xtmor·dimtrio de:;envolvimento do 
it~1Cgo de. p:t~S~,g·eir• ;~ c Jl1el~(:~i.t.hn·ias (leter
mina u. nece~~;d;lde th des:tl_.lt•.•l•do.<.;ão de 29 
)Jt·er.lios )XlL\1 ttl<tt'g'<tmento <.h es:aç;'lo de 
S. Diogo e a consn•ucç-:i.o de um~t est:u;ão de 
triagem. 

A c:ommissão de ot•.;:'LJUellt.o. exa.mino.ndo as 
razões anresGnhdas para justitic:w a neces· 
sidade e â ur::::enda. de tão avultado creclito. 
se conYenc:eu- de que não póde lhe negar o 
seu voto. embora as difficnldmles finMceiras 
com que lut~l o p[t.iz acons~lhem a. mais ~evera 
economia, o ad.ktmento e a suspeus.:"io das des
pezas com auras pLlblicas. 

A insufficiench evidenre tlos recursos orça-

Sala das ses..:;õ~s. 5 de <tgos-to de 
lar mino de 7JíMdDnf.a. 

Viio a imprirrur os seguintes 

PRO.JECTOS 

N. lli-189-2. 

IS02.-Bc;. mentarios r.om que foi dotmla ·• Estmdtt Cen
tral nos tres exet·cic:ios ultimo,;, c no actual, 
os acontccimcnt.os politicos que sobl·cvi()ram 
perturbando a vida constituciomtl do pl\iz, 
interrompendo o trabalho d;\~ canmras, im
pedindo ])()rtanto o proYimemo regulln- das 
nec~s~idacle~ (h\ grande Ul'tCl'ÜI. n<lcional -
muito contl'ibuil•ttm pam '' crise de trans
porte que nos tl.:;sohetba. e que il-rompeu com 
ta.nt..'\ violencia ::tpa\·oranclo :1 la>oura, o com· 
mercio e a indu::-t.ria. Autorisa o .r.woel·no a a/n·ir no cm·,·cnte 

exerc•c•o um credito <t<pplementm· de 
5 ,{}7-1:S79f5;'578, ao can~bio rlc 27 d. JJDl' 

1$, â t~crln-Edrada de F~1TO Cc;ltml 

A tlepressilo do cambio, elenmdo ao triplo o 
preç'o do carvão. dormentes e trilhos de aço, 
maclünas, car-ros e outros artigos importados 
llCla EsCradJ., a incorporação da S- Paulo e 

A" commissfio de orçamento foi 11resente a mo de Janeiro, o extra.ordin:trio desenvolvi
mensagem q·ue ao Congresso Nacional dirigiu mento do serYiço neste:> ultimas tempos, 
o Vice-Presidente da Republica, em da.t[l. de vieram tornar :ünda mais sensivel a escassez: 
13 do mez iindo, mlicitando um credito ex- dos meio~ vot.a.clo;; para a sua manutenção. 
traordinarío de 5.758:347S534, ao cambio de cumpre ao Congresso, pois, acudir com a. 
27 d por 1$, para. occor1·er ·a urgentes neces- maxíma brevidade aos reclau10s do g:overno, 
sidades da Estrada de Ferro Centr<t!. porque trata-se de combater a crise de traus-

Fundamen tando esse pedido, observa o go- portes que estai. afrect..'Uldo os mais. caros inter-
verno : lesses da nação. causando somma mcalcul~vel 

a) que os exe~·cicios de 1890 e 189! !oram de prejuízos, de apparellt<tl' a g:ande lmha 
regidos pala lei fint~nceira de 1889, prorogada. par<t fazer face ao crescente monment? ·CO 
pelo<lecreton. 998 A ue 12 de novemln·o deste nomico do paiz, de desenvolver e angorru· 
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·uma das no;:Sa.s mais seguras fontes de re-j cedido M go-verno o credito solicíi:ado e por 
{:eittl.. 1 isso propõe á Carna.ra o seguint() projecto: 

A necessidade de pro-ver-:;e ~ Cente~l de :u·- O Cono·J·esso N:\cional decrem: 
mazen" novos, de umn. estaç-ao de tr1a;;em e " _ _ . 
do çon•klet"aYel mater·ial rodante Ül.2-5e s~utit· Art. 1.• F1ca o g~,-~rno autor1s~tdo a abr1r 
ha muiws annos, dfi:ndo 1ogara rcp~tida' re~ no CO~l'ente _ ~~e~c'~l,~ um cred1t? supple
clama~t.es da re~pecttvn. admm1straçao, e esta ment~r . de v. •'>8 .. ~4.,:::.~34. ao cambw de 27 d. 
attestncla na mensagem clirigidn ao Congres.~o I por 1:::;, a verba Eilcradaue Fcrr? Cen~ra.I •. para 
pelo ex-Pre~idente da Repuhlica. em dat.a de I o fim de .desaproprJ~tr. 29 prerhos ~ltos a rua 
11 de outubro do anno pài>Sltdo e no ultitnD de§. Caeta!lO, em S. DlO;!o, constru1r umaes
relatot·io do Ministerío dn Agticultm•:L d,:>tri-J ta.;~a? de trmg~m. no. ant.t;;-o ma,ta~louro, e a.d
lmido 11,1 cam;tra. 1 q~1rr~ro ma.ter ral ro(lante necessano parao ser
- Neste documento o go,·eeno, comparu.ndo a 'i Vtçc desb estratla. 
rec~ita. geral d:l. estrada em 1801 com :. Art. Z." Rcvogam->e t>.S <lisposi<;êies em con
do a uno' anterior, Yertficou a tliffel'enç:t de 1

1 

tr·ario.-Jfo,·aes JJ,i •. os.-Le••i1ohl" de Bulhõe~ 
4.145::3!G$ partt mai:>. (le,·ido <'~pe<:ialmente -F. Sodrd.-SeM,.;,w ne:t,L-:tlmeirla ND
ao Mt:;m··nto n:~s vcrh:t< tl~ po..ssDg-cns_ ~·ncom- i !ft<eil'''·- Deiilct;·õn Rilu~:'.·r;,- "l,-tt,,_u• Rios 
menchls, tr;tnsporte de caR' e merc;ldOl'liiS. i (com restric<;Üe$).-j,·i•lirlcs Jlaia.-Leitc e 

com <'1Ieito. llom-c um accrescimo ue \ Oiticica. 
2.505 2?4 passageiros de subur~io~. ~:t im- c .. pia.. - ~enltores )Iernbro~ do Con"resso 
port~1ncm de 39~:103:[:;; e lCô._Hs,, .:~ plls- ·. :\acional.-Para occorr·e1· :.\s (\espezas. do" cus
sagen·os Jo mter10r, na de~~ b~:4?3t',SOm- i teio da. Estrada de Ferro Centl'al do Bro.zil, no 
mando as dtu\s pm·~elh.ls l.o;,0:::~68s;lOO. : actual exercício, fui fixado, em vit·tude e na 

A ...-.·rl'a merc·<1dOI'!M alJl'c~enta <1. dli!erençn. ; f.Jrma do ar-t. 2• do r!ccreto n. 9'J8 A. de 12 
de 41.476 .GOS kilogr;unmas 1~o tr'ansp~rte (!e' tb no\·emhro de 1890. o é1·edíto d() onze mil 
eafe. t'el_)rtlScnt:J.ndo Llií':OG8.~, ~de S2.qH0.4G:3 quatrocentos e otkntit 1· tlous contos e cento e 
kilog·rammas, no .de mercadorm.s. na tmpor-: noYent;J. e einco mil tr·.:zr:!ntos e setenta. e 
ta.nda de 71:):'270~.000. ~ i tres reis ( li.4SZ:193$:37:3) on mais dous mil 

As bagagens e cncomrncndas dao um au- :seiscentos e setenta e um contos e dez mil 
gmento d:_l3.G9-2.929 kilogmmmas qne pro- i Quawocentos evinte e cinco reis(2.67i:Ol0$425J 
dUZll.';tm 4<:>2: li9$00U. . , . ; do que o cr~dito ,-oeado paP~l. tim identico no 

A Penli:L bruta. ria. estmcht em loSO f01 de, exet·cicio de 1889 peh lei n. ;3397 de 24 de 
11.00••:000$;, ~n 1800, de 12.~00:000::;, em 1891, , novembro d!! !888. prorogaúa, uo exercício 
;i~ !6,000 ~000:,, sendo o cus~eJo nesses tresexer- :de !890 p~o !lecreto n. lOS ele 30 de dezem
cteH)s de '· 9 e 1:2..000:000$000. . . . , bro d·J 1889 e ao d.~ 1891 pelo supraci-

« Rdeva notar, obserYa o Sr. mmzstro tado decreto n. 998 A. de 12 de novembro 
da :l{:ricultul'a, que, si não houv-esse~ inter- . ultimo. · 
rupçi,es que se deram no tr<'n~porte de e;~le e ; . . , 
mercadorillS por ~dta de ;;wtcí'ú:tl rod: ~"'e. a·'> P:e~umm-;;:;_e q~e .aquelle ~ugmento d~ 
:renda bruta. da estrada seria muzoo supel'ior ã ~-_Gil -~l0$4w 1Jll.~t:m~ a _.cor.respo~der a 
quantia de IG.500:000$ em q_ue foi orçada a ~x:p~n,,w natural cto~ serHço~ do. Jrande 
receit:1 de 189!; e que o excesso que ~e nota lmha. 
nas despeza..« pro,eitl: da despez<~ com a. Es- · E,-ta previs:1o falhou pelo e..--.::traordina.rio 
trada ue Fe_rro S. Paulo e Rio Lle ~aueiro, en-: llei!env-olvlmento do tr().Cvgo. quer de paSSt
co!'pomda <L Centl·al a 11 de alml do nnno · gerros, quer de _l)roduc·os e merca.clorJilS, tor
pa.ss.tdo, em rirtude do deêt'eto n. 701 l!e 30 nando-se necessario prO\'er a e.otrada de ar
de agost.o de 1890; do augmento do [lcW;ll de mazen3 no,·os e rle con:>iderll.vel material 
norne:t~ão, auxiliares, bagageiros, guar·das- · roda-nte para satistàzer exigench\ de-' trans
freio e tr-.J.balhadores pela circula~ão de. mais porte da. mais abundn.nte colheita de cafe 
34 trens de suburbios e t.1.mbem de mais trens produzida no Bl'a.zil Ante est<1s circumsl.an
nocturnos, mixtos e de carg'J.s ; da ext['<tOl'di- . cias, de todo o ponto extraorLlinarias, sllinma.
naria quantidade de cafe recehitlo do inter-ior; ; mente apontadas no ollido da competente di
de gran le a.ftluencia de carg~ na estaç:lo cen- · rectoria, n. 513 de lO de setembro ultimo, 
trai. marítima e S. Diogo ; e üna.lmetüe do ·junto lJor copia com a demonstr-<~.r;ão que o 
aug-mento de vencimentos concedido (tos ope- · n.companhou, 1àz-se :preci:'O qne vos digneis 
ra.rios. 'de conceder pa.ra o custeio da referida estrada. 

A commi.Ssão de orçamento, attendendo às. no a.ctual ex.erdcio e ac<J.uisiçüo de material 
consiuetaçDes acima expostas e tendo exa.mi- 'rodante o credito supp!ementar de4.000:000$ 
nado Ó$ calculo~ feitos pat'à acquisição do ma- ' (quatro mil contos de reis), o qual pOS$Ô 
terial rodante. construcção de obras, des- ' assegurar-vos, sórnênte ser<t des-pendido para 
a.propriaç.!es reclamadas pela expansão do ' satisfazer nece-~idades que não devam ser 
serviço da central, é de parecer que seja con- 1 adiadas. 
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A verba. <.·or•·c~pcrul••ul.e I• ohll']lleHa~ totn •tuc 
não caba creoilo supph•!neata.J' por UC[O do 
Poder ExecutiYO, vbLo não St~ aclt:n· comprc
hendida. na. tabl'lla. B das qw; acompault:un a 
mbradita. lei n. 3397, de 24 l.lc novemut'(o 
de 1888.- Não ser·u. pois, neces~ario indicar il 

;·oss:• sal.Jedot·ilL u ut·gencia de pr·over ao caso 
wm :t pt'Oddencia. ~olic'tacla.. 

C:Lpir;\l l"t!clct•n.l. ~~ U.e outubro de 1892.
As~i:..!'IJ::t.dos, J!r,no.~.( De()ll!J~·o ,l.~. Fo1l~l'!~t'· -
J.,,,' JJ.v&al/w Uc/,.;,, (;.,.;Ct!cnllti. - Confere. 
Jfww~~ (;·m~:<rl~es.- Vlst·->, SiJa!·i<s Filho. · 

Rela~tão d1s desp~z:ts a fazer-s~ com acq_uisicão d~ materhl, construcção de Ulll'l. ~stacão 
de triagm1 e o. 11p1iaçii.o d~ a3ttção de s.-Diog~. por coJ.·ta. dl cr~dit) axGraordinario 
de5.674:57~H5l:;, sJticind~ em mensage:u de 13 de jUlho de 159~. sendo o mesmo 
credito convertid·: .e.n libras sterlinas ao cambio d~ 27 d. pJr mil réis. 

1 00 wagües pam gado - bitola de 
}111 ,60 .. o •• .... . . ~ •• o ••• ~ • ••••• o • • .e 

50 wa.gões fechados. so l.>re trucks, 
para mer·cadurias, bitola de 
1"1700 ... o. o •.• o •••••.• o •• o •• o. 2 

Apparelhos pa.ra a nova. usina de 

24.158.0.8 

7.950.0.0 

Esta encommenda. e ;t úe que se 
\ tra~\ no papel n. 11.191 9 l. Foi mo
. dificru:la, pttss<tndo-~c os wag-ões tle 
/ C<lrne verde PilL'a, wag,-,cs 1eclmrlos 
' para mercadorias - uitub., l '".00. 

gaz «Pintsch» ............... .. .t 6.946.0.0 P<1peis ns. 11.501-91 e 12.301-91 
35 1ocomoLiYas .................... . ~ 105 _ 973. O . O Officio da estrada. n. 186. de G de abril 

de 1892. 
Material rodant~ para 3.S bitolas 
larg-a e ast1•eita rJog mmaes de 
S. Paulo e Lafayette ....... ,.. t: 224.997.0. O Idem idem n. 235, ele 29 de abril de 

189-Z. 
Sobresalen tes pam locomoU vas.. o~: 90. 000 . O. O As e;;peciiic;tÇões estão sendo organi

&tdas na estrru:la. 
Material rodante: 

100 carrO$ para transpol'te de a. ui-~ 
maes bov-inos. 

100 ditos rasos com bordas, bitola, 
rm,6o. 

30 ditos idem (serie T), bitola,, 
1'",00. 

Officio da e~trada, n. :339, de 9 ele j u
nho de 1892. 

200 ditos fechados, par'' mercadorias, 
bitola JIU,60, na importa.ncia 
total de ...................... . i lll.72.'5.0.0 

Gyradores. corações,agulhas, ter-
mmeutas, etc ................ . 

2\Iaterial para as novas offi.cinas 
L 28.000.0.0 Papei~ n~.5-llB9 eG.712--9l. 

de luz electrica ..... ,......... ;~; 
Material para a officina autogr:J.-
phk't ... ·-· ...... , ............. i 

5.500,(1.0 Papeis ns. 10.102 e 10.989-91. 

554.9.1 Papeis ns. 8.506 e 12.367-91. 
337.o.o· Papel n. 9.710. machimt para imprimir bilhetes. Ji 

Material e mão de obra para a 
construcção de uma estação de 
tria,aem e desapropriação para 
n.mpliação da estação de São 
Diogo ....•.....•.......•..... 

A construc~.ão da. estaç;\o de triagem 
foi autorisa.da. pelo decreto n. !f.l-5, 
de 2 de junho de 1892, papeis n.l.77l 
e a desapropriação foi autorisada. por 

~ 32.249.14.4 despacho de 16 de junho de 1892. 
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N. IIS -1S02 l Ajud<J.nte do porteiro .. . ... . . . 
. . Continuo .. . .... ...... ...... . 

Au!o;·i>a o (IO 'Iiel')1.0 a, !'e)l"f/'!<ti.~a!' () sen:ôço tl(J, I Ser~·entes, !liario. ate 4$000 . 
Repa;·t:çi'i,O Geral do< Tele(lrt•ph?s c C! a/te· Arclli v o : 
l'Cir o 1'C5JlCc!ivo 1'C[jUl(lil!e;ttO .~ J~fWHlu as 0"' · l· 1 · .•,t 
l tb l mClll·àTClHl:;ft .......... . . 
m~c; qtw es a c.ccc Ajudante do al'CllÍ ristn. . .. .. •. 

Thesourari<l: 
Tbe...~ursiro (inclus-ive SO!r.5 

p:tro que1J;-;Js) ..•.•..• • •••• 
E:>crivão ............ .... .. .. 
Fillt. ........... ........... . 
AUU\nuense ...... ..... . .. . .. . 
Cominuo ...•. • ......•... ... 

Almoxat•ifndo : 

. A commissiio de or{'.a.inento, recon!Jeceudo a 
ur .;enci;J. de se da.t• a.o set•vi~.o da. _Rep:'\rtí<:ii:O 
Geral dos Telegra.phos um;t OL'!:[:I.Ill:éla.ça_o mms 
mcional e ao mesmo tempo m;\JS prat!cn. üo 
que n octualme.nte e!n Yig-ot·,.goat·:mt~udo .:t$<~n 
a effica.cia lht tlirecç·•o techm~ c ti"'-';\h~aç:~o 
dD. 1·eceit<\ e desp37~'l, rcl;tt i ,-a.~ a tiio impor· 
tante ramo do wr,·iço publico, off'~rec~ ú. tleli
berar;ão dtt 0;\tn<1l'a c j ulg-n. que de\·c ser 
adopt<odo o seg-ttín~ llt'Ojecto ele l~i : Almo:xm•ife . ................ . . 

O Collgres;.o N<J.cíon..·ü decret.'\: E :>cri vã.o · · · · · · • • · · • · - · • • • • · · Dcspnc!t;tnte ................ . 
A1·t. J.• Fie<\ o govet•no n.utori:O;\.Ilo ;L reor- FieL ....... ...... ......... .. 

ga.nis.w o seni~Xl da · R<>.pn.rtiç:iio Gel-;tl dus Se;,."ttudo escriptumrio ... ..•• 
Telef1?.'1.phos e a altemr o r:!sp~ctl\'O l'<!gula.- Atn.ttmen~ ....... .. . ... . .. .. 
mento, de accordo com ns segnint~ h1.:5Cs: Encilorregado do dep:>sito .... . 

A Repa:rtlc,iio Geral do~ Telegt-..1,11hos th-at·i Cí:>ntinuo ............ . .. ... .. 
:'1. curgo de uma directorilL ger<Ü e con;tarú. Mestre dn. l:.mc!1:1o ...•..... . .• 
da.s t1·es di visi3e,; seguintes: M<1.chinista ................•.. 

1.• Administl·a.ç:ão geral, que comprehen- í Fugui~tn. ........ :. ·: ... ,. .. ... 
der:.\ (l!rectoria, secretarü1., arclli vo, thesou- ·· Mrn•mltetros •. dJ:l:l'J:J. a.te ~$000. 
rarilt, almo:mrilitdo, línlw.s e estu~ões; Servente~. dtnrut n.te 4$000. 

2.• Sccçiio technica, que terá a seu cargo a Litlhns e estações: 
o~nl~1.Ç-áo ~e pro~ec~s ~ ~ru\\S tr_;bal.ll~ te· Engenheiro-chefe de districto. 
chmoo, relrmyos '10. ,er~!~.O tele~rnpUI~o, e Engenheiro-ajudante .•. .•. . .. 
~mprehendel.'<\,., es~·rptorto :~nt~a.,,~~>;rtpto- [nspectol' de I• classe . •.•.•.. 
110 de des~nho, .,ab~nete de experleUvUl.., a ula lnspector da 2' classe .• . ... ... 
telegt'.l.phlca. e otücmas; . Jn•p"cto" de 3• .,l.tt --e 

3.• Contadoria geral ou secç-.ão da receita e ~ v. • · ' ~~ .. " .. · · 
d l 't ...... - ,, . d 1 1 Feitor ............. . ....... .. 
~sp~zi1 gera c .a rep:~ontÇ~to. •~(1. :>l!: <l l. e ca,( a. Guardas e . tr<lb<\llH\dores, 

<J.!strlcto lla't'er:•t l~na. stt.)·C~l1t<'1.dorla mcum- diari11. de 2{; \i. 5~000. 
b1d;t d.a .~7'\l!Sà<;<lO dfl. recBtta. e de>peza no Telegraphi~ta-citefe ..•. .. . . ••• 
mesmo ~}Muct?. . . Telegraphist.a. de Ja clas~e . .... . 

Ar~. ;.,~~,.A. lu~rar~lua .• ~.J• 't'encimet~to;; dos Telegmp!list.1. ele 2• classe .... . 
funcctOllwdO>_ lla. l~ep:tt tl~UO ~er:.\.1. ~o, Tel~ 'l'eleo·rophiS!.'1. de s~ cl<J.SO~ .• , • • 
graphos serao reg1dos pela. dtsp:>st~:<w da se- Pr·•:ti.çc. ante 
<>uinte tabella: .. ~. .. ...... · · .. · · · · • .. • 
"' Vtgta de 1' dn.sse ..... . ...... . 

Administr<1ç·ão get"õ.ü 

Directoria: 
Direetor !!el'al. . . . . . ..... . . . . 
Vice·:lirector. • . . .. . .. ...... . 
Engenheiro-ajudante .•. ... . .• 

Secl'etada. : 
Secretn.rio ................. · •. 
Officlal •..... . .•••••.....•••• 
Primeiro escripturario ...... . 
Segundo e3cripturario .. . ... , . 
Amanuense .............. . .. . 
Porteiro, ......... .... ...... . 

JS:OüüA()OO 
I2:ooo.sooo 
7:200$000 

Yigi:J. de 2' clas8e ........... .. 
Es~'l.f'et.u. de 1" class~ ..... ... .. . 
Estt1.feta de 2·' clas~e ... •.• .. •.• 

Estafeta. de 3' ch1-.o;se e ser
vente, dinria ate 3~000. 

S~lo tecll.nica 

Escriptorio ceniml: 
7:200$000 Chefa ........... ......... . . . 
5: 400;$000 Telegrap11ista·cllefe ••.. ••..••• 
4. 800.-$000 ! Oiiicii\1. . . . • • . .•.• ••• . •• . •• 
3:8008000 Segnndo-e3cripturarlo ... .... . 
3: 000$000 Ama_nuense ............... .. . 
3:ooo~ouo conr.tnuo .......... .. ... , .. .. 

2:4oo:;;ooo 
2:000~000 

5:4oo::-ooo 
3:000$000 

7:8005;000 
4:800.~0 
3. 60o . .;;ooo 
3: ooo;;ooo 
2:000~1}1)0 

Ci:íiOO~OO 
4:200:s')01J 
4: 200.';00() 
3:G00Sooo 
3:8fJ0$000 
:3:000SOOO 
3:000$000 
2:000~00 
3:000.'5000 
2:600$000 
1 ; 800$')()(} 

9 : 000!7000 
7:200$000 
6: ooot;ooo 
4:560SOOO 
3 .350.'5000 

2.:160$000 

i:!lOO.';OGO 
4 .800~000 
3:SOO:f;OOO 
3:0005000 
2:000$QOO 
l :200$000 

900$000 
l:SOOsOOO 
1:400$000 

9:800$000 
7:2.00~00 
5:400$000 
3:800$000 
3:000$000 
2: 000$000 
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Escriptorio de desenho: Art. 4.• Revogam-se a.s disposiç,Jes em con-
Desénlüsta-cheie.:.._::: .. :.:_.;;;~ ::.;_ :~·-~."'."'_ "" .. -'""""::;~.:,.ooú tr-~rio. 
Desenhista-auxiliar.......... 3:800BúOO Sala. das c:ommissões, 28de julho de 1892.-

Jio~·acs Bt;tr1·os, com restritç?!es quanto á ta-
G::tbinete de experiencias: belh\ .- Demet;·io Ribeim, l'ehtor.-Aristidc$ 

Eng~~lleii·o -tt,judllnte......... 7:200i;000 JJCtia.-S~~e~i,lo "Vieira.-Leo1Joltlo de Bt<lhoes, 
.Ama.l;ar.................... 2:400SOOO com 1·estrrcçoes.- Leite <J Oiticiro.-F. Sodrlf. 

-Jlrth ,t~• R ios. vencido q_11o.nto ô. tabello..-
Aul:-. telegraphica: A .. l;ucida .No;wcim . 

Eng-enheiro-ajudante.. ....... 7:200f;OOO 
:releg1-apl!ista de l • classe .. .. 4: S00$000 N. 1!9 -189-Z 

Officinas: 
C !tele t13. o!Ticina. ... ... . . . .. . . 
Ajudante do chefe . .. . . . .... . 
OfiieiaJ. d<l oficina . ..•....... 
Operaria de l" classe .... •.... 
{)pel•a.rio de 2.' clMSe .•.. ..... 
OIJerario de :)• cla.:sse . .•. ••..• 
O}lefo.l'io de '1' classe ..• •.. •.. 
Apl'cndizes c serventes, diaria 

atl! .. .. . .. • • . . . .. .. 4$000 

Contadoria Get•a.L 

Escriptorio central: 
'Contador geral ............ .. 
·Offlcial ...... ... -...... -.- .. . 
Amanuense ... ... . .. . ...... . 

.-continuo .... .. . ............ . 
1• secção: 

'Chefe .......... ......... .. .. 
Primeiro escriptnra.rio ..•.... 
Segundo escripturo.rio .. .. : . .. 
Amanuensc ... ..... .. . . .. . .. . 
Continuo . . ... . . ..... .. .... . . 

2•~ão : 
Chefe ...... .............. .. . 
Primeiro escripturario ...... . 

. . Segundo escripturario . .. .. . ,. 
.A:manuense ................. . 
Continuo . . ... .... . . , ...... .. 

Sub-contadorias de 1" classe: 
C<lntador .................. .. 
T11esoureiro (inclusive 400$ 

para quebras) .•..•..•..... 
Escripturario ..........•..... 
Ama.nuense . •..........•..... 

·su b-con t.c'l.dorias de 2• classe: 

7:800.':000 
6:ooo.);ooo 
4:200$000 
3:GOo::;ooo 
3:000~00 
2: 400;(;000 
l :800$000 

9: 8•JO.SQOO 
5:400$000 
3:0~00 
2:000$000 

6:~00 
4:8001;000 
:3:~00 
3:~00 
2:000$000 

Co;lCCik ao• P•'ÍuiCirll$ c .<:JJJI.mdos ci,•l•rqu,cs 
elo Cor11~ de BoJ;Ibeiros da Ca1;itaf Fedel'al 
os 1)'J:~&o.~ de ""'jo;· c capiUio c:Oi l l. n~ tian. tag'-'11..~ 
'J>!C $1.10 iat,c;·e;l tC$ a c.ste.~ postos 

A commi:>;:i'io de or·c;amento examinou 
attentamente •) requer imento que por intei·
Jl1e(lio do :'-Iiuisterio da .Ag·;·icu!tm·..\ e acom
panha.mlo o otllcio pelo mesmo envio.tdo ;'~ 
Cama.ra. dos Deputados em data de 23 de 
set~miJt·o do :umo proximo findo, roi llirigido 
ao Congres>o Nacional pelo Dr . .1Clse .JOiUiuim 
<le Azevedo Branclão, 2" c:irur•giii.o do Cot·po <le 
Bombeiros clestit capital. 

O peticionaria rechtma a cxecuçüo do <>rt. 
4'> elo regulamento approvado pelo decreto 
n . 98'29 de 31 de dezembro de 1887, de accor
do com o cl~creto n. 958 de G <le novembro 
de 1890. 

Tendo sido reformtdo o corpo de saude do 
e.'ercito, pot· decreto n . :307 de 7 ele abril de 
1890, a.ugmentando-se-lhe as honras e vanta
gens, que posteriormente tmnllem foram 
extensivas ao corpo de saude dn. armada, 
decreto n. 6S3 de23 de agosto de 1890, e pou
co depois a bríga.da policial, decreto n. 958 
de 6 áe novembro do mesmo anno. acontece, 
entretanto. que, a. despeito de ter o Coq>O de 

6:600SQOO Bombeiro3 uma orga.nisaçã.o militar. toda. via 
4:800[;000· os medicas desse corpo. por uma, iníqua pre-
3:800$000 tet•iç-.ão, não participaram das mesmas V'<l.ll· 
S:OOO~ to.gens . 
2:000$000 .-l.ccresce que essa. omissão e tanto mais 

digna de reparo que o citado <trt. 45 do de
creto n . 9829. de 31 de dezembro de 1887 de-

5: 401}.)000 termina textUalmente que «os officiaes deste 
cot·po (de Bombeiros) goz;tr-J:o de todas as 
isenções. Yantagens e regalias concedidas aos 
do corpo de policia da capital». 

4:600:';000 
3 :800$000 
3:000$000 

Contador-thesoureiro. . • . . . . . . 4: SOOSOOO 
Escripturario ........... . .. • 3:00~ 

Sem embargo dessa formal disposiçio com 
força de lei , e das mencionadas reformas dos 
corpos de sau(le do exercito, d& armada e 
brigada policial, decretadas pelo Governo Pro
visorio, e que elevaram aos postos de major 
e de capitão os 1 • e 2• cirurgiões dos respectivos 
corpos; no de Bombeiros desta capital, foram 
conservados para. os I• e 2" cirurgiões os 

Amanuense.. .. • .. .. . • .. • • • . 2:400$000 
Art. 3. • Os tele.,"l'aphistas de I' e 2' classes 

são equipar-ados respectivamente a.os telegr-.J.-
·pbista.s de 3• classe e praticantes. . 

Cam:u-:~. V . IY 

postos de capitiío e de tenentes. . 
19 
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Dos documento3 que instruem a. . p!!tiçã.o, 
-vê-se que o f;OV~l'!lO recou_h~reu ~ procedeu-, 
cia da redu.maça.<J ao pettCionarw, mas, por 
falta de competenciaconstitucional, nüo pêde 
dar-lhe deferimento; pois que somente ao 
Conu'I'~~ cabe o direito de Cl'ear empregos e 
:tixai\..liJ.~ ou lhes. _augmentu.r os -ven~i
mentos. 

Alem de..<:Sa.S razões de ordem formal, ainda. 
n. pretençã.o do supplicanto se j usrific..'\ pela 
nat11reza do~ deveres do cargo, o~ quaes. se
gundo i nlorm~lçiit•s do <:ommand:mte do ~ot·po 
de Bomwiros, bn.~~·ado no (:onfronto de dts[>O
siçroes regtllallJentu.res, sito mai~ :mluo:> rtt:~ 
os <le outt'O> umüogos. presentemente: rum~ 
remuner.ulos. 

Em visttt do exposto. ~ a commis:;;io ue pa
recer que st>ja a<lop r.ado o st•guinte 

I'ROJil:CTO 

O CongTesso Nacionu.l decreta: 
Art.l." Os l" e2'cirurgiõcsuo Col1JO de BOm

beiros Lio Di:1-tric•o Federal ter-Jo os postos de 
major o capit<i.o, e gor.arão de todas ~ lionras, 
vencimentos e mais vantagens ·inherentes aos 
mesmos postos, nos termos do are . 45 do ele
ereto n. 9S29 de 31 de dezembro de I 887. 

Are. 2.• Revog;;tm-se as diSl'lOsições em con
trario. 

&tla das seSS~íes, -t de :1-gosto de 1892.
Mo•·nc~ B·w1·o~.-,1l,;w<lla NorpMil·a.reiator.
Leopoldo di! Bulhões .-Leite Oiticica.-F. So
dre.-Dc net;·io Ribeir-u .-~·b·istides illaia.
Arthm· Rios.- .'!. Vieira . 

N. 120-189'.?. 

Autorisa. o governo <t contracia.r com Joiio 
Ta.va.~s da Silvu. u. construc1;ão, uso e goso 
de uma estrada de fet·ro com privilegío por 
50 a.nnos, de accordo com as leis sobre ·es
tradas de ferro e garantia de juros de 6 "/., 
solJre 30:000.~ por kilometro, lJ<'1.rtindo cb 
R.io Pardo, no Espirito S1\nto, ate S. .Toão 
Bu.ptista, em Minas Geraes. 

A' commissão de obras publicas e colonisa
ção lei p1·esente um requel'imento do cidadão 
João Tavares d<tSilv<t, pedindo privilegio, por 
70 annos, para construcção, uso e go1.0 de 
uma. estru.da. de. ferro, que, partindo do Rio 
Pardó. no p-Jnto termina.J. da Estr.ada da Victo
ria..ao'Rio Pa.rdo'. no estado do Espirito Santo. 
vá ;\ Montes Claros até ao ponto terminal 
da Estrada. de Montes Claros á Extrema do 
estado de .MJna.s Ge.raes. 
~ O norte de Minas, como muito bem diz. o 

peticionario em seu~memorial j ustincati v o .no 
projecto em questão, extensa c prospera re-

gião, está, ate hoje pr iva.do das vantagens de 
trani'pOl'teS accelerados por vias fet1>eas. »-

Essa. falta de commnnicação rapida tem em 
gra.uae p:~.rte concorrido parlL que 1ão fertil 
zono. de um dos mais importantes e populosos 
estados dt\. Uniü.o permaneç-a. IJOr assim dizer, 
arredia. da. commUJ1hão do mundo civilisado. 

A todos c pa.lpi1vel a. nece55idad.e dessa. com
mnnicat~o I'l\.pida. unindo o norte do e..'<ta~lo 
de l\iin,{s, qnet' com o At!:lJltico, quer com a. 
capital do me~mo e3tado. 

AinJ,t niJo htt mnítos dia-s, exprimi:l..-se do 
seg·uinte modo o deputa!lo Co.millo Prates, 
um dos l'<!pt·ese::nr~•ntes m;J.i::l em evidencia no 
pal'!;Lmento mi neiro: «Si jit ti vessemos commu
nicaçiies dirtlet<~S rotn o norte do e:sta.<lo, uã.o 
est:lriamo3 p!'(l.:'enci:tlldü este deseqUiUbrio eco
no mico muito 1.lesagTat.hwel, de est:u· exteaor
dinarhtmente eMa '' vhla, pelos elevndissi
rnos pre~'OS do$ g~nero.s alimonticio.s. aq_ni em 
Ouro !?reto e em outros :pontos, quando no 
norte esses genet·os estão po1· pr·eços insigJ~iti
ca.nti~imo5 e os ha. ('011\ gm.nde 1\\rtnra. 

« E' uece..<:Sa.rio que e5f:ab2leça.mos o equill
brío economico entre as diversas zonas does
titdo para. que continue '" hn.Yer t••ml~m esse 
desequilibrío de aspil-açücs. que traz pertnr
baç~1oate na. Yidu politiea do estado.» 

Os go,·ernos lla momwclüa c o prorisorio 
procurara-m resolvet· esse problema, sendo 
feitas diversas tcntu.tivas, que, on nãon..Lcan
~-aram seu desi!U•atwn, on 1bro.m, qua.ndo 
trwluzida!> . em conc;;s;:ües, revo~das antes de 
sua e:!.:ecução. 

Como ~ sabido, a sa.hlda natura.! dos produ
ctos do norte de ~-tinas e pelos portos do Espí
r ito Santo e Bahia. 

Vejamos plinteiro qu:~.eS os portos oompre
hendídos entre ~ p;l.\':l.Ue1os do C.'\bo de São 
Tlwmé, no estado do Rio ·de Janeiro, e o do 
morro (le S. Paulo, no da P-tl.llia.os que mõl.io
res vau tagens e facilidades oft'erecem à na-ve-
gação de longo cur->0. . 

Po.ra synthetisar apt·esentemos desde ji• os 
dons ponto;; mai~ importantes do trecho de 
nossacost.J. acima citad.o: o porto da Victoria 
no E:>pirito Santo e o de C.U~'I.vel!:l.S no norte 
da Bahia. 

Façamos um confronto: o porto da .Victoria 
offerece mais vantagens á navegação de longo 
curso, segundo opini~o d.: lrydrographos aba
Usados com r.· o Barão a e Russln, Vital · de Oli· 
veira. e )1uéhet. 

O porto de Ca.ro.-ellas e, por ~m dizer, 
assombz:~do pela cortina dos traiçoeiros arre
cifes cor-J.ligenos dos Abrolhos, os quaes. por 
mais detel'minados,serão sempre o espantalho, 
o duende da. na.vegaç.ão de longo curso. 

() percurso ora apresenta.do pelo peticio
naria. Tanres. se afigura. . á. comniissão como 
O mais fi\CiJ, pratico e de .a.ccordo com O pro-
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jecto de vi:l.(:ão ger<tl da5 estradas de ferro da 
União. 

A ;Compa-nhia Bahia e Minas ji~ foi senhora 
de uma conc~são para prolongar s~us trilhos 
ate ús m:wgens do Rio S. Fr:~ncisco . 

. Bem depressa, po:·êm, r~conheceu que lhe 
seria impo&livel alcançar seu fito, e tunto i~so 
é verdade que prele.riu Pntl'tl.t· em a.c~ordo co1n 
o governo, desistindo d3. conccss:1o que lhe 
fôt<J. clrultt a troco d•) ontr:t q nc .j ulg-vll mn.i;; 
exequiveL 

Vão a imprimir os seguintes 

!'ARECEIU::S 

N. 53-1892 

lJloie.'iJrc o ?'.)fJ'iC J'im.eato rf P. Vi;·qi!io A l~es de 
(.,."'. , )~·,n!ho '1 out,·o, pedindo · co1~·ccs.·w1o d e uma 
~.:: .. z.;·,~rl't tl;; ft:rJ' r> rlc C.,•m.*~'Jft 1 e ,, ~ S . [..Jattlu. 
à ci:ft~rlr: de ra~!ro. HCI P .-<r.m-1 -

O pro_;ectoaprl'.sellkltln pelocülruliio T;wures 
supet'<L todas "~ difllcul<ladl)S e vem, p'Jio ca· A' com rnis.i<<i.o de obt'US puhlica:! c coloni
minho mais curto e a.tmvcz zou:t li:'l·tit e 

1 
s•wão foi /n·r.,:ente :r. p0tíção de Virgílio Alves 

povo:ula., conse•!uit· o ""-'i· l~;·(((· '"' :thlll\j:ulo.Jtle Cal'\·a l:o e .Jo~6 .-\lvcs de Cat·\·;~llio. n<J. 
A E~ r:Mla lle FctTOd:~ \'icwria ;t SanL:~ C1'11Z IIJLml pedem conce,;.sfi.(l de uma cstr·.t!ln. de 

U.o Rio Pa1••lo. do filie ,-~ conee~~hma.J·i•~ a Com· lcr·ro f]:1c. p:r.rtinr.lo t!o po1·to cln Can:<n~:L. 
panhi:r. Vin~iio Fct'l'<':~ ~:qm- ·:r.l1 y. p:•-t't" rio no e~t.:ul(l tlc• ::;. P<111lo, v:i terminar n:t cirla<lc 
portu da Vio,tt~l 'i:<. e. rh·poi~ clll ;rtmn•s.;;H· ele Ca.stro. no estar.lo tlo Pê\l'aná. 
ubiJ!'t'irno soln ont!e ti"I'L'8ct•llt a c•.llon i :~ Ca,;- :\. est1-:td:t que l 'CifUCr·em os peticion:H·ios 
tel!o c :\ cx-coluni:L tlu lnt~mo uu1n~ pdo~ \'l' ll1 pnd tulic;r.t• c:onc:•ssõ<'-8 j:i lci t:r.~. com 
vu.lles clus t•it,: ll••neventc c ltap<!mir-im. :Ü· gamnti:r.;; 1lc j uros llo governo d<l. Uniii.o e 
can~~~ ;L rlh'i>:L C\llll 11 tm..-it.o1·io lllÍIICÍl'''· . • to t~starlo lle S. P;tulo, como as tlc It;;u·:u·~ :t 

A E::;tt~lda. de Fcrn• rht I~xtt·:-m;~ n. ~lonlcs j S.'l.nl.a _:-.t:~-l'i~ tl:t -~C~l :lo i.\I~ntc c do podo 
Claro;: p:•r tcnce Iam hem á mcsma Cumpanhia de Ct'l.n.l.nr;:t •.LO P,u.ump.l.nem,t. 
Vi~ii.o F~t·r·et'- ~:~.pm:ahr. lXIl'lind<, cb mm·;;-cm ;-\.· ~.,_t_,.,~~a- ' lc ca:;~~c<~ :•o ~a~'lt~lt p:tnem:t !':; 
direit•~ do S. FmllciSt:o. umle .Ft c:·xi~tc i'!·:ttwa d.e. lo_1 '·~1 ~~et~_te_ c. uzar .~, -~~~:?ca~ant\ c .. c~t: . 
n·tvC"t\;ão com ,t It.u ,m; .\ S.tnw. !\.,r ... a üa l3occa do 
• ,... ·. · . _ • . :O.Ivnce, s~l·v;!'ii.o a cidade tlc Ca~t.ro, pmlto 
O Pl:·>.;ecto do ~ttla·l~ll' 1u.va~·e:; 11f•1 e~t;\~ tennin:tl lla c;:l.rad;t pr·,0ectada pelos p~tici:

du:lS llnlt:IS, d:t.ntlo :1->'wn ao rw ~- l•t'<tnc:seo n<~l·ios . 
f:Lcil cornmuni.::ufto c.:om o Iittvru.l. De onde se conclue que as estm.cius de Cu.-

Como, poréim, j;\. exi::le um;~ c-anca-são de mméa. ao Pu.ran:>p:tn~=, SoroC<ti.Janu. e Itu.t"J.ru 
c;otr-J.do. dd C!•r-o com g;rmntia Je juro3 de 6 ·;., I'• Sa~W. ~ilu•iu , scr-J." ns via$ natura~ tle com
dada. p:·l(l l:fOVcr·no d•! Mill<t5, ent1·e ?dontes 

1 
mumc:::.çao entre o por·to tle. c:tna.nea e o ,;ul 

Claros e ". J,)fi.O Raptisé;\, 3-t l:•gu:tS m:\is -, do estado de S. P:1.u!o e !e~ te do es!.allo do 
abaixo; a commiss:"1.0 de obm~ publi(;aS e colo· Pamnu. . . 
ni~açã.o à!'L'eseuta. o. s :•g-uinte proj~.::to de lei: I _E1~ vJSt<t do que vem de expor, e _a. co~-

0 Con"'re~«' l\'··c·100., 1 d"'r'~t·' . mtssuo de po.rec~r que l' concess;w pedid<l m_to 
- " '"" • " u "" '· ... • deve set• concedul<t. 

Art. !."Fica v ;;overno <1.ttto r·lsado a. con- Sala. da.o commi--re-- - ele l.l.'"O''" d•· 189') 
tra.ct-tr <·om o cidacl·lo J' 'io T·wu.r·e· da "llva ' ""' ~. :) · o ) ...., - •• 
i.l co~str·uc~'-.do uso~ ,..~\ üe 'umn. "estt'ada d~ ~Domi;1yos ct~ 1lfu,·aes.-~iilw-.iu ~i.!J"_tlto, yre
" ro 0 0'' ' · -1 .o 0 • - 0 a a qutl stdentc.- U,·IJ.-mo J[.,·cowle<- G<~.,.cw Pu·cs. 
,er , c r pr! v1 eg10 p t :1 , o nos. · : , 1,~1 l'to l' i 1ln .. J. .,, BP.v · t " 
partindo do lUo Pardo, no esta.do elo Espirito - _ .. · ' , ' ' "' ·- · ,, , , ' • "'1'"· 

Santo, Yâ. u. S. João &ptista,no estado de .Mintl.S 1 

Ge1~. I N. 54- 189".?. 
Art. 2. •• Este privíl~gio ser:.\. dado 1ln :tCCOt'do I 

com t\S lei~ sohre :•stt-ada.~ llC I'crt·O e garant ia Iml::{crc o ···c'L''e;·iuw.1:a drt Compa11ltia Es!ra-
dejul'OS da 6"/ .. sobre 30:~0:S JlOl' kilon~etro, 1 c!u tli; FeJ·,·o rl.a Tijuc<~ pedinc/Q a concassr1o 
durante 30 annos; sem pri>JU!.ZO de tel'cetros e 

1 
d e w1w e.<t 1 ·a~l" de jen·o sn!iu•·l;an" 

com obriga!:'.i:O de não d<tr trMego de meréO.· 1 
darias e passageiros, nem estabele~er e;;taçlíes 
na zona privilegi31:ia de qualquer linha que 
houver de atra,·essar. 

Art. 3. • Re~·oga.Ól.-se as disposiç-õe> em con· 
trario. 

Sal<L das commissrJes, 4 de ·a.gooto ele 1892. 
· -AHtonio Olynth·>. presidente.:_.,Lugusto 'Vi

nhaeç, relator _ - Urbano .3f..«rco"dc-< . - hr.qui m 
Pernamlntco.- 6m·cia Pir~s. - Jose Beoi!a
qua •• 

A· commissiio de olJI':JS _Jmlilica.s e colonisn.
c:.ã.o toi p:·esente o r,;quer imC!nto em que a 
Compan/i.ir1 E•t1·-·ul!! de Ferr() CV( 'l'ijuc::~ propu
nha-se a conce>3ào de uma estt-aúa de ferro 
suburbo.na, adaptando o mesmo systema. de 
tracçã.o electrica. que empregara em sua. linha. 
e ficando com u~o e goso da nova estr;tda du
rante 70 UJUlO>. 

A' commissão pareceu que, si por um lado 
ha. •·ia Yanta,gem em coneerler semelhante ser-
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viço puhlic1lt> um<\ cmprez.1 ji_ orga.nis:J.d~ e ! O SR. Pn~$lDZ:::XTE designa p<wa 6 a seguinte 
em trabalhos pa1'a a explor<Lç~o de serv1t;.-o ' ordem do dm: 
<)()ngenet·e,yor outro l~do }:>eZ:tndo as vant~-~ I'' parte (ate ás 3 hora.$)- Continuatão da 
gel?~ super1ores offercctda~ por outrtt .pro~o,: 3• díscuss<lo cio projecto n. 72 A, deste 
<.a.J~• desp:tchada e que <tlms teve pno~Hlade 

1 
alma, fixando o. forç'il. naval para o anno de 

<1 e en tmd;t IJa.ra seu estudo. Yi\lltlt~en~ CJ ue I 1 89:3 : 
redundam imme\lill.tamente um benBficlo ma- · .. ~ . _ . 
mrhtl par" 0 E~t;tdo, <tl~m 1ie u 1n traço~\do que Contmua~~o . 1b 3·' chs~ussao do }H'?Jecto 
~,rece mellwt• ltttender aos muncrosos lutbl- 11 • 100, d.e. ~e anuo _(45 .\ do_ a.nno. l'il~~ado), 

:P 1t,, !·• zon;.1. emnuest'io 1·o c·\so de ~er o relatt>o as promlJ.;<Ges de 1 de Ja.nea•o de 
1it\1 l!~ ( '"' ~ " 'i. ( ~. I . ~ I 1 ·! 1 SQO o 

l';)1el'itlo ~ervü;o de subul'lJtO> Lle~tl:nt~eX<tüO ~ <t • 
Cantt'<~l. ~- ne~tes termos a commtssw depa-- 2• discnsffio do pmjecto n. ií. de 1892, <1.U-
recct· que sejtt indefet·ído _o l'U([U~t·anenro, l~ tLlriz:\uclo o novemo a c'()nverter os juros de 
imCilt:l!ldO !ntÜS uma \'CZ lli\0 CXISL!l' U!U:\ Jel 4' ' {o' Otlrll, d:.t$ <tpOliCC~ da divida. pUllliCa Íll· 
de concm•renci;t, publicn. tet·:m nos <le 5"/. papel, e a J\1zer as opel"".çües 

Sn.l:t das commissüc~. -1 de agosto tlc JSDz • ..:.. de cl'ctlito pt·edstts pttra, ernhol~ar os posuido
_4.,.,to11:., Ul.tml/i.l),pt·esidentL•.- ·("·<'' B.:ci/•,1,,1,, rcs de <tpolict!s que não acceiia.t•em a, com·er
a·cl(l..to1·.-Gw·cia 1Ji1·cs.-.limqlllm J'<:l'<'alilUII~u. ~i'io. consolid:u· a àh·ida Jluetua.nt, e suppríl' 
-ü;·/;a;w J[,o•coHi.lc~.-ABguslo F;;1hc•e~ CiU<dquel• deficiencia <le r~nd;\ do exercício cor-

X. 55-ISOZ 

[;vlct'~,·~ o ~·cQ-U.:!~ ·:,Jwntn de 1í"ái1CCllúo ... -h1tuac.~ 
Je A.brc•.l i1<.'<Ua:lo a co;l.çc.,sao. tl>o e r;o~o d~ 
~i'"~ cdl·à·Ja <.'e (c'')'J de bilo1a lw·ga de 
C!iyd:~ d Rcptwlica ela Pc,·i!. 

A' commissão tle obras publicas e colonisaç'flo 
roi snlJmettido o estu\lo do requerimento do 
dd~.üüo \Yenc-esláo Antnues de Abreu peclinclo 
~ couee;;.~o= uso c goso de uma estrada de 
fei'tO íle bit~ la larga que. partindo ~le Cnyabá. 
>à terminar na H.cJlnblic.'\ rlo Peru, llO log<cr 
-que ror julgado mais conveniente. 

O peticionaria req:uer o uso e goso dA 
estrad:t por 90 a.nnos. os fa >ores do decreto de 
28 de fevereiro de 1864, grtt'antía de jm·os ele 
6 "I• sobre o capiti11 emprl?{l'",t~o 110 trec~o de 
Cuvab<\ a :MattO Grosso, alem da ceSS<IO ele 
terras devolutas a l$033 o hectare e direito 
de explorar vegetaes e mineraes na wm:. per· 
eorrid<J. ]ela estrada. . 

A' pet!~Jo acompanha uma. gro;;semt phmta 
que não fornece a menor _informação, o q \~e 
qn~r dizer que nem o ma1s leve reconllecl
mento topompllico precedeu ao pedido que 
:se fez a.o Poder Legislativo. 

Alguns dos favores pedidos .~soapam à com
pet.encia do Congres~o Nacional ; outros sito 
deta.l fôrma imQoi'ta.nWs que a commissii.o de 
.:lbras -publiéas não aconselharia a conces .. «'i.o 
·sinüo mediante acurado estudo. :para o (jUe 
ía.lba.m dados na summa.rissi.ma. petição que 
foi submettida ao seu estudo 

Nessas condições, e a commissão de pa.recer 
que seja indeferido o requerimento. 

Sala das commisssões, I de agosto de 189~. 
-Anta1~io OSyntho, presidente.-.4.ugusto Vi. 
:nlwes,-Ja!'quim Pcn~ambuco.-G,.,rcia Pire>. 
-UrbamJ J.Ia.;·condes.-José Beúlaqua. 

rente; 
;J• discus:;~o do projecto n. 38 .\,deste o.uuo. 

amomando o governo <1 despender a Q\lan
ti<Hle 250:000:'; com a. acquisição de um pre
clío onde fuuccione e> Tribunal do .Jury desta 
Capital. 

1• discu5si:io do pl'Qjecto n.9 A,deste anno,que 
l'ejeita o prQjecto n. 9 deste :umo, que pet·
mitte a.os e.lltados da Unii'i.o 11 livre introducção 
<le imrnigmntes quem<tis convenham ás suas 
nece~irhl.d.es. com dons votos em separado no 
sentido da. adOP\Uo do mesmo :projecto; 

2• discussiió do projecto n. 93, deste a.nno, 
recusando os creditas pedidos de 540:000$, 
pam quadl'npliC'~çii.o d& linha telegraplíiC<l. de 
Viseu t\ Jaguariio, e de 730:000$, para a con
strncç.ão da linha. de Cberaba a Corumbá; 
autoriza o abertnra do credito supplemenmr de 
lS:OOO:i; pam paga.mento de ;-enc::imentos aos 
Jenie5 do Gymnasio Nacional e approva a d~
peza feita con~ a muda~~.a ~~o ?>luseo .Namo
nal para a Qumta ela Boa. V1sta, mt lffil)QI'
t<lncia. de 2.'5:000$000; 

2, <liseu.si<ão do projecoo n. 4G A, eles te anuo, 
opinando no sentido de ser appro\-<\do o llro
jecto do Senado que restabelece o ~finisterio 
cla.'Justic;.a, que foi unülo ao <lo Intet10l' pela 
lei n. 23 de 30 de outubro de 1891 e passa. 
para aquelle ministerio os ser.-iços de cor
reios e tele,«raphos; 

Discussão unica rlo projecto n. 1 fll , de 1892, 
dispensando o unno de serYiço n3, fileira .• exi
gido pelo art. 6 ela lei n. 39 A de 30 de ja
neiro de 1892, ;tos offl.ciaes que scientifi::;a
mente :;:eacharem habilitados a preencll~r a.s 
võl.eo-as actuaes do corpo de e$t..'1.do maior de I~ 
cla~se; 

3" discussão do projedo n. 48 de:;te ttnno 
(n. 168 A do anno J>aS&'tdO) regulando a na-
vegaç.ão ele cabotagem. · 

2' parte (às 3 horas ou antes)-Continua
ção ela. 3• discus...~o do projecto n. 87 A, .teste 
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a.nuo, fixando a desp~za do :iiinistei'io fbs Re- concediflos ;\. Companhht !nrlustl'ial d2 C1l e 
Iuçües Exterío('es; :O.I:mnor-2.> de Cn.ramlahr, hoje Comp;mhiu. 

:3" discussão do pro,jecto n SG R- flxan'-lü a Pr<Nl'C~>o Indn~tl'ial de C:u·andaln·: 
despeza do :.Iinister·io da. Justica e Kegocios :?.; di;:eussiio do pt·ojecr.o n. 57:1.: deste n.nno. 
Inter-iores, p:tra o ex.el'cicio de 1803; pt·o!:ihindo a concessi"to de l:onm.<; militart'S tle 

Discussü.o un:ca do pro,jecto n. 80 C (w.ltlir.i- omcial dz tcl'r-a Oll mar:~ f]\lalquer cidadão 
vo clestacalio do orçamento do ?.Iinisterio da bm.z!lciro e dó. outr:tS proddencia.s: 
.Justiça c Xegccios Interiol·es); Di~cu~;oiío uniL-a tlo JH'Qiecto. Yi:11lo ,[o Se-

Cont:mmç:io da :3" tliscus;:ão do p!'O.iGcio , a:Hlo. 11. (;5. de~te anno (or·g:taí<allo lWh< me-
u. 28. de l S02. reiol'mando o plano g·;•ml d: • ! :;a.,: do Senado e rla C a mat·a üo~ Depu l;alno) _ re
orçamento 1.b, Reputlic..'t e doternün:HJdo o : ::"lll:l!lt!l) o~ tr:dm.lhos 1.bs t!n~ts c:l'~l":':ls do· 
m~d? de organizar· l'~ leis dCt. receita ~ dcsr12Z:< ; Con;;re:>5n ::\'~tcíon:1l f(ll:lndo runl'ct"ll:lt·crn rm 
put.>licas: ! cornmurn: 

2" r~i~:~msitc do Pl'D,i8ct.o n. ll A. d•) JS!:J:? i . Di~~:r~,:~.o uni(':t ,]o J~t·oj ret.D ;L_7:<.. t·:· l:~ r i1·o 
(do !Sem11lo). r~org:uli~:uHlo o corpo tle ca·..:ç-. a' em,.ntl:ls ,[,,.Senado" pt·upo~t~·"n 1l:t tam:~r:t 
lliWÍl'OS l1il\'t\eS ; : c!O~ Depnta<ios. 11. lO.) ÜC j,';!)J. ('~[:1 bell···etl'lO 

2·• di..:cwsJ" üo proj~cto n. 0() :\ l•.h.1 Scna.- ' •>> ~;:s".< o!c..: ~·Jl!llJt.!·h·nda exdusi,·:t,los Jl"cll't'''" 
do), :lutot·iz:mllu o ;:.·o\-et·uo i\ conn·:tO:C<~l'. c·om lt··l ··mc,.; .-.u e~t:ul11a!'.> [.laru. t'CSII]Y<'I'em ~nht·e 
quem m:ti;; nmw;.:Hl,: oll'ei'"Cé'l'. o s•·J">i<;11 d\' Yi:::: •k l'úlllillllttic:a,;:io !lu ria''' C•n t•·n·;·~r.re:-: 
reiJO(jlJC po~· me!o tl~ Y:\pot·~·s 11:1s \,ar:·a~ do: e :lq;t:-Ih' :·111 ttnc o.li.'\'C \raYt;l' ;lcc·onlo t'lll.l'C 
rio Itnp~rn :r·irn e !Jl'ncn ntc. ll•l c.,t:\tlo t!o E.-;-. a L'níi;" :· ,.,, <·,;1:\lk< Oll •lc::t,• ,; cnt ,.,.~i : 
pírito Snnr.o: ! iJi;,·t:,,;; ,, llrtka ,]c, Jlllr'Pc:.·r rr. 1~1 . d· :;r:· an-

:} di~cns.~:ío elo l?I'QjPcto n. ::,·:tl. t•.<tc anu.-•. ' 11,.,. "[llnan'~" 110 ~''lltirl"'l'• t•ul.t·ar d • nm'l' rm 
conccdcni.lo i~cnr:ilo üc dire\t,o)~ Jc irnpcd:t•:~.o . ~ , [:;:.:!:;~:!" " J>l'•.i,il't·l.o l!. :~:~:) <.ll•·!~!JI. pút' n:lo 
excepto o tlc «Expeüiente.>. ]l;Wa. us m:ucl'Í:t· ·~ .•t·t· c"nr.J·;tt·iu :'1.-< avt·J:,ui•;Ctc·~ thJ c . .~u;tT~~c, 
uestinadiJ~ :\. illulnlnaç::iü <t~ Pil~\c:t·:tlm .. l'lll S. :\:u:!un:t! : 
P:\ulo, cotltt·t\ctadtt }lO!' Luiz Vicente de Som:\ :!. • tli;;.;n~>i:O 'l'' pr••.icct.o n. .1:-, ,\ . .te !R\oZ 
Queiroz; l•k' S;·H;Hiü). a.ur.ot·izan•.lo n gonn·nf• ;c prct·o.~ar 

2" di:>c1mi:.o dn pt'Qieeto 11. 70. Llc~tc :1 !UJ<•. ll"'' r·ial'n anno~ o coiH.r:t.c;to .:om :t A:<<ocíaç~LO 
isentando 1lM direitos de imporht:;ii.o c cx.pc- Sl't·gipeMe p<tra ,,~ :<CrYí,;o tle t•cliorlue :t ,-:'!Kll' 
diente todo o mat~l'i:tl e maehini~mo' •ksti- n:ts har!·a~ d.c Cotiaguibtt, S. Cln·í~t~·,·il,, c E~
nados à const.nlC'ção d[l. ih.lwim de tecidos d:t r;mcia: 
Companhi:1 !.Ianul~tciOl'(t Fluminense. ,;ítuada :3" di;ocu~sitil do prqje~b n. l4 A. ([lk ([;}. 
em Nitl:cro:;. no e;tatlo üo Rio tle .Janeiro. c ,[ít·dw tlc podm·pass:u· proctll'i.l.<;:iOp(>r insh·ti
manda restituir· o~ dil·eitos pot·\-c!ltUl':l co- rnento p:n·tkn!ar de propl'ÍO punlw :t todas. 
hmdo8; a~ p~$SO•ts habilit<.\thl• J.Xtl'<' o,; a~túi' th YitlG. 

2" tlí5cUs$ii.O do Ill'C~iecio n. iL Lles~ (tll!lO. ch·il: 
iseat..'muo tle llil'citos üe importaç:ií.o o~ mate- r·, oliscmsiio tlo lll'O.iecLO n. 17, tlG~tc anno. 
riaes e;:pccillto~ necr.:-::al'ios pat·[t a c:onm·uc- ísl·avlndo rte tlil'eito~ tle itn].JOrtitç~o ns ma.te
(,iio e ins;alla~:ilo tio Collegio -~mm·icano 1.!:: l'íaos c mac:linisrnos qu3 '' Compani:iu. ::\a.
T[I.ubate, no C$!:ado ue S. p,nl!o, c ele propl'ie- cion,ll de Fot:ias e Estaleiros clestinat· ó. in~t:ü-
llade de .J. L. Kenedy. !:1çãt:> tio~ seus ~$tlLIJ1~ll)j;irne11tos ; 

3' discns~:ío dOJH'Oj2do n .. 1 A (do Senttdo').. I·' discus:;;.1o do pl•ojecto 11. iD. ~onc''thmdo 
(le !892. dando dil•eitOO.Oil SCCl'Cbl'ÍOS d:'l Ct'>l'te i'enç:u) ib direito~ de irnportac;-ITO e m:ü;; Íffi
ile Appellaçilo c do Tál.lmml CiYil e Cdminal · Jl•' ::'o:: 1):<1':1 a, intl'otlucçii.o tle !50 c:a>as •lc 
li<l CRpitt\1 Federal :1. per(:<"het· cn~tn.~. quando mthleit·:t da Companlti:. S. Lazaro ptWl halli-
trabalharem como escri \-ães ; . m;;iío de oper·arios ; 

:?? discussíio do p1yjecto n. 52, (l-z lS!JZ. l'e-; :ô' tl:sc1tssão do pt·oje_::to n. 37 "\; de l_S91. 
gula.ndo <t conce,;._"<.\0 de apos2nt:.1.clomt u.os ;tmmllnmlo as conczss~es de e~tL·atl<\· de l~t'L·o 
funccionarios publico:;. de accorclo Cú!U o feit:l~ lJdo g'O'verno depois da. prornt:!g·~l·;i'io 
ttrt. i5 dcl Consmuiçiio Fetl~1~1l; d:. Cor.stituiç~o. 

I" discugsão do projecto n. 97, de 1:30~. me- :2' dis~ussão do projccto n. 2~8. de [:<9), 
lhOl'<tndo a aposentadoria Üts funcci:l.naPio~ :mt:wizauclo 0 goYerno a. mantl:n' •:ut~~trun· 
publícos até a chtCt. dest<~o lei aposeiJto.dos, que ]JOc_:os artezütnos nos mun:ciplos ,[() Campo 
contarem m;tis de 3:J annos de serviç~1 e!Iecti ,-o ~I:Jio:· e outros (Estado do Pi<tUliY ) : 
e tl-es no ultimo Jogar qne cxerc~1·em P não ' Discõ:~:lão u:lic'\ do pt•oj~.;ro n. ~)4, tle~te 
o houverem sido por falt:.1. de exacçüo 110 : o.rmo, antoú!:.Li1clo o go\'Ct·no :t ma:11br pagar 
cumprimento dos de'l'eres elos seu$ cn.rgo~. ' ao 2·• te1wnte do cor·pu ele iltzemh da a:·m::ua 
salYo si prov:l.l'eiU a 1\tlsidacle t\(1. im}lut:t<;::io; \i':mtlcrlino Zozimo Fet·l'elm tla SiLY:l. R llu-

3• rliscus&i.o do projecto n. 41, autori~amlo poda!WÜt tlo ~oldo de su:1 patente, desci& 14 de 
o goY"erno a conceder n Companhia FalJrll In- junho tle 18!:!0 ate 28 de nbril (le lSQ~ .• sendo 
dnstrial e Constructora o:; mesm03 !h.-ores contado este tempo para todos os e1Te1tos;. 
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P discussii.o:do projecto n . !)9, deste a.nno. 
elevando ti> vmdmentos dos preparadores
COliSet·\·adores dos ga!,inetes de mineralogia. e 
geologi:•, de botanic.:, e zoologi" da E~cola Su
pe.ríor de GnetTa, e do de chimi<:a da E~cola 
Milit•u- d<l. Capitt1.l Federal; com voto em se· 
pa.ra·lo; 

Discussiio unica. do pro.iecto n. 82, dc;,te 
n.nno, a.utoris<tndo o :!O\'erno a l'elorrnar. no 
posto dt tenente do extincto COI'PO de l>Ólicitt 
desta. capital. o ca1>itii.o honoral'ío do ~xet•<:ito. 
ex-tenente de~~e corpo, Antonio .los~ All·e~; 

2·' di~c,t~ão do lH'O.iecto n. G9. dest~ n.uno, 
:wtorizantlo o g<wer.-no '\ coii•~eclcr a .Jo5.; ;\ n
gusto Viclr~~ c outro <t com-tt·ueç:1o, uso c 
"'ozo, durante :~o :\nnos. ele nm·.t estratla <lc 
fe!·rn de S:\pohemba á illm rio Gol'er·n:t•lor. 
mede••ntc cel'tos 11t \"OI·e,; ; 

Discn;;.,~o unit::t (l o prr~jecr.o n. ~1. de 181.12. 
~nltor· izn nrlo o goYer·no a m:tmhtr p:\;,rn.r no 
nllere~ hono1·;n-io •lo exel'cir,., Antot;io Pat•s de 
Sá B:tt·rcb a qtHtlltÍI\ ele 2: :;r.!.s, 1)0!' tliJ1'et'(~Jlt;:L 
de soldo~ :ttra,;:ulos. qne de1xou de recel.>er. 

Discus....W 11nk~ Llo p;tt·l~r n. 34, de l$9~. 
indeferinclo. l)Ol' niio ser- rht comnetün~:ia do 
Con;Ires..~ 1\i:rciomll. :t petição do coi1em Ama
dor Btteno ele Rtrr·os, sol!t'e iôenção cio impo~to 
ele tr.1nsmi~:>ão tle proprledn.:te e de de~lma.5 
urb<wa~ p:\r:t o prerlio em <tuc rmwciona o 
Asylo !:ro.b:~l. nest.a. Ctqlii:\1 ; 

Discus..<ão uni~ do projecto n. 9'l, <l~ 189'2, 
1mtoriz:1ndo o govemo :t tn:1-whr cont.u• como 
tempo de emb<trque, p:~.e,t os efTeitos le;tae;:. o 
tempo em qne o capitão tenente .João <l~ An
clrade Leite ~ervlu temo offichtl supet>ior e 
instructor m\. Escola. Xtwal, e iitz ex:ten<:-iv~ 
aos instl'\lctor;•!> c mais o!llcia~s que set'\"irem 
n os navios destinado..~ á in~kucçiio o.los a$pi· 
ra.nte:; a gmu\la·m<~rinhô\ a. dispusiçii.o do ~td. 
13 do dl)(:reto n. ZO de 14 tle março de 1891 ; 

Dis~nssão nnic1'. 1lo projecto n. 270, do a.nno 
pas.~ado, conr·edendo um Mtlo de licen~~· com 
orclenndo <t .Jose !lknrles Abl·anche~ . mest,l'e 
da otlicina rle ;\pp;tt·ell•os e vela:; d11. Direcco
ria 1le Constn1cçõ.:s ::-laYaes do Arsenal de 
Marinha da. c,1pital Fed<!t';l.l. 

Levanttl.·se a. s~ID its 5 horas. 

64• SESSÃO E~ 13 DE ,\ GOilTO DE 1892 

(Pre;idencit;. tl.!i S.· . B emardi;to de Camí)l)s} 

Ao meio-dia procede-se i1. chamad<t, it qua.t 
respondem os srs. Bernardino de Campos, 
Antonio Azeredo, Atl1ayde Junior, Fleu1·y 
Curado, Uchôa Rodrigues, Indio do Brazil, 
Cantão. Pedro Che1·mont, M<ttta Bac~Ua.r, 
.Angosto Nontenegro, Costa Rodrigues, C.'IS.i-

miro .Junior, Rodrigues Fernande>:, Anfrisio 
Fia.lho, ~ogudr"a Pamnnguà , Nelson. Pires 
Fel'l:eil"<l, }.i;u·tinho Rodrig-ues, BezeiTil, João 
Lopes, Frederico Borges. Josê B~vilu!U~t. Gon
ç:tlo de Lago~, Nascimento, Alminin Affonso. 
Amo1·im (T;wci;t, Epitacio Pes.'!;O;t, Pedro Ame
rico. Como (' .. a rt.-txo. S:i. Anth.We. Gonç:~.tves 
l~et'l'Cim .. Josê :M:uiano • .Jonq nim Pt•rmtmbuco. 
.J uvecncio de Aguia.r, Antlré CtW:tl<:.1nti. Anni
l~tl f:\le;'io .. Jo:io d~ Sifptcíi'<L, Jor~> Vieira, 
Lnir. de Antlt·:l.de, Eopirit.o S;mto, Bella.rmino 
Carn<;iro, Tlwopllilo doô S:ultO'S, Oiticíca, 
Roüri~o tle Al"U.ujo. Em-lides M:tl•n.. Oliveira 
Vttllad:1o. Le\\lulro :VI:tciel, FclishPilo Freire, 
P:mlo Ar':,'Ollo, Tosta.. A1•thnr Rios. Ga.rcia. 
Pit'l'S. eYe:-ino Yieíra, Smltos Pet-ei!~t. Mílton; 
Fr:lncise,, Soth•t;. Leo\·i.d!do Fi l~ueira~. Ba.r-;i,o 
!lc· S. ~!<trcos, Hol'acio C'.o~ta. FoMe' a Hermes, 
Ct•lnno :\[;~rcond<~s, Cnil!o tle Lemo~. Oliveira 
Pinu'. VirgiiÍL' PessCli. Fl'an~::\ C<trl·alho, BiJ.· 
pti:"i<t d:1. :\fotr;\, FI·,je,;; ü:L Cruz, A !cimlo Guana· 
l!itl'<t. Lopes Tt·ovã.n, Fln'<tnim \Verne ·k, Tho
llla7.Delfino. AntonioOiyntho. B<ttlm·6, P:~cifico 
)l:t.Sear-cnlms, Gabri~l de Magalhães. Leonel 
Filho. Ch.-tgns LolJato, .Jaeob 1ht P:Lixão, Ale· 
x:tnd1·e Stockl~r. Ft•ancisco Veig-.1, Ferreiro 
Brandii.o, Alv;1ro Botelho, Gonç$lve.' Chaves, 
Amerlco Ulz.~Ia.noel Fn!genc:io.AristidC$ ~t:J.ia., 
GoJJ<·n.l ws H<\lllOi", C.·wlos · d1us Ch:\!_'11.' , Costa 
~·lach•tdo. PJ.ll<> ta. Ferreira Rn.l!CllO. F't<tncisco 
Gli-:er•io,Cesnrio :\Imt..1., il1orn.es Bano~. Mursa, 
P:mlino C.wlos. Co..•h Junior, Al f1·edo :EUis, 
Julio tle M;-squit..-t, Bt<tzlllo dos Sttutc'..s. Leo· 
pol1 lo de Bnlhftes , Al\·es dt~ Ca5tt·o, Urbano 
Gouv-ca, Caeta.no tle A1bnqur~r'l1H~. Belln.r
mino de :'llenlionç'~'- M;:wda.no de lll:tg--llMes, · 
Fern:mdo Slmns, LMtro )lttlle:-, St:llimidt, 
La.ct!rd;t Coutitllw, Pereira d<t Cos1:<1. Borges 
de 3feüuiros. Alcide;; Lima.. Thoma.z Flores, 
Homer·o Bapti:St;<. C:I.SSiano do Nascimento, 
Demet1·io ltibeiro, ~Im-colino )fOII t<t e La.· 
mounier. 

Abre-se '" sessão. 
Deixam <le compal'ecer, com Ci.\US<\ pa.t•tici

J):l•l;\ , os :5!'S . Paulo Gtümàrães. Joilo Avel
ínr, C;\rlo<> C;\l'npoo, Henrique tle C:\rval11o, 
Ju.-:.tinia11o de SerJ.n .. Jo.>é A ..-eU no, Miguel de 
G.<.l!tro. Retumba. To~entíno de Car~·;tlho, Rosa. 
e Sllv;t, Meir-.). ele Vasconcellos, Pontes de Mi-
1'1.\ntla, AugLtsto de Frc!itas, Se:J.bl'a, Z<1.ma, 
Novaes :IIello, M:cnllüe~ :&wreto, N!lo Peça.
nh:t, Yiri:t.to de MeLleíros, Ju.:.-qu~s Ouriq ue, 
Mt1.yrink •. Jesuino <le All,uquel'qne, M,ttta Ma
Clln.do, Viotti, Donllngos Roc!1s.. Domingos 
Porto, João Luiz, Lop2:> Chttves, C.\rvalha.l, 
Angelo Pinheiro. C:trlos 1;arci:J.. Moreira. da 
Silva, Almeida. No~ueira, Rubiii.oJunior, Edu-
3-l'do Gonç\\[\·es e Menna Barreto. 

Deixam de comparecer, sem causa partiei
pa.da., os Srs. Raymundo Ba.ntleira., Pereira 
Lyra, I;-o do Praào, Dionysio Cerqueira., Se-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:03+ Pág ina 2 de 31 

Sessão em 6 de Agosto de 189.2 151 

bastiiio Landulpho, Pires e Albuque1·que, 
Pri:sco Parai:w. Fonseca e Silva, Alt>erto B!"an
dão. Joaquim Breves, Luiz ~Iur(l.t, Erico Coe
lho, Sampaio F(.;rt·az. Viuhaes. Figueiredo, 
João Pinheiro, Cost« Lenno.. Dutra Xie<.tcio, 
Ferre:t~J. Pires. i\:IonteÍl'O du. snv:t. Mart.ínllo 
Prado Junior, Doming~•s de Momes, Atlolpllo 
Got·cto. Antonio Pr·,1do. Cincinnaio Br<1g<1. Vic· 
torino Monteiro, .Julio de Castil!JOs, Assis Bm
zi!. Rocha Os •rio e Ft:t•nantlo AlJbott. 

E' lida. c <<ppro\·ad;~. sem Jc!Jatc a adtt d<J. 
s~são an tecetlente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE:O.I DO DL\ 

Continun~;i'io dn. 3 • discussão do p1·~jecto 
11. 72 A, 1kst.e anno. fixando a. l(m;·a nQva.l 
pn.r:1. o exer·cico dll 1S9:~. 

Vem :i. mesa, são litbls, :1poiad:ts e llOSto.s 
conjuntamente em di:;cussão a~ ::e~u intes 

(Forças de ma.r) 

Ao§ 2•. Em vez de 4:012, uiga-se:- 4300 
praças do corpo de mMinlleiros nacionaes, 
alem, ete. 

Ao§ 3". Em vez de 900 pt·aç<<S do httalhão 
naval, dig·a·S2 :-ele 300 pt'<tÇ:<'t.:<, etc. 

Accr('scente-se on• le condet': 
Fic.."'t o governo amorisMlo '' c-onsirlemr no:< 

quadros etrectivos do •:or·po di! m;tcliinistas dn 
armad<'t. todos os macltinistas e:x:tmordinarios. 
que contv.rem mais de lO anno~ ele serviços 
da marinlm de guerra. 

Sala das ssssües, 6 cl:~ agosto de 1892. -Nel
son de Vasco;wel/o.,·.-J.,dio do B1·a~il. 

O Sr. _4.Jn1iuo -~íronso vae con
tinuar'" aOil.!y~e que ho<ttem empr~hendeu 
sobre a Constituiçfto d~ 24 de re>erdro. 

Jit. leu em um livro, cujo a.utm• não s~ re
corda., que o homem, na. socieda.úe, é o mesmo 
fóra delia. . 

Fóra ela sodedade, consiclerndo como unida
de fóro das reluçCes soei<~, todo o individuo 
sente-se ítttalmente arrtt~t:tdo por uma e~:pe
cie de v·ndor para o consolo e para a paz 
que sua ímo.;:;inaç·ão procum encontrut' no jn
fi.ní~o. 
· Em sociedade, qul:'r dizer, sob a :vressfl.O 

das rehções com os seus semel11antes, o homem 
continua. a sentir <t 1brÇ<\ des:;.."l. tendencia para 
a pa.z e :procura reali5al-a por meio da lei, do 
direito. 

Mas para isto e uecessa!'io que a Iei refiicta 
a sua inclole, que seja o reflexo de seu espi· 
rito-

Quando isto niio se d<.\, a pn não p6dc se 
estabefP.<;et· e a :;ociedade vive <tgitad,~. 

A COnstituiçüo que se elaborou em nome do 
p[tíz está nestas condíçiíes. 

uma dns ne::essid;ldes impre,cindiveis para 
a p~z social é a. re;tlis<J.~;ã.o ttiJsnluta do princi
pio de justi~<t e o re~peito supremo dl~ liberda
de. 

Da todas as m'mifesttç,!es tl:1 liberdade, a. 
ITlais rcspcitaxel é. s·:,m disêns;;:i,). :c imprensa. 
E. em tircumstancia ;tlgtllllit, dl· n< nhum mo
tlo Ll ,,·e ser· c:lla reprimida. Di~Yie-~e ella, 
eml·om do sen rumo, mns ning:1em tem o 
di:·eito de fimitat· <\ smt expan J.o. porque ellu. 
e tt expt·(·ssii.o mais pura do sentime!Jr.o popu
J:u 

A im pren~n. é como o sot ; derr'<Ullt\ o seu 
ud!ho por toclns 3.:' cumtttla~. distribue \'Ítla por 
r.odos o~ P~piritos, alenta todas ns convicções. 
::\ii.u p1'>de pois combituw com n rcpr~ssi'to, por 
mt•nor q1W ~eja, contr<t <t imprenstt. 

Tem se tli;:emido muiro nesta cas<t e fóra 
dell:.1 sobt·e elei\;.tO presidencial 

SoiJt·e est-;, ponw pensa o orador· que basta 
h·r as <li~posiçi'íe.;; tran:;itoritl~ pr.rtt <:h~gar-se 
:t con vic~:iio de que, constitlicil:n;tlm~nte, não 
s~ deve lll.Z~r eleição <~.lguma dnr;tnte o pri
meil·o :perio\lo rm~:>idencíal, que tem de ante
mão nmtt época. determino.d<t p:n·tL ::t sua ter
minação. 

Xa\l púde deixar de not..1.t· qne a Constitui
çii.o e o codigo penal estão em ph~no tksucor
do. A~sim e que, temlo aqudl<t ·~l;olido a. peno. 
lb l!animento judicittl, este a levant<t como 
lll"incipio do nosso direito penal. 

E' pt•eciso noto.r que lw. gro.nde IJerigo nas 
contrwlieções legaes,ptincipalmente qtmndoes
sus con tmdlcções clizem re:;peito a leis funda· 
mentaes de um paiz. 

~'l;L~ não e sôisto. Sobre imuni<hde:: parla
mentares. por exemplo,a Consttt:;i<.,:uo 11ii0 pre
cis~Ju hem <t verdade. E é pt•cciso que os re
pres"ntantes da nação >o! tem ~u;t~ pnüioti· 
c;,s ,·istA'1.s pcu·o. este e outros pontos con5titu· 
ci. naes, ~ntre os quaes sobre!c'''~ o qLla diz 
re:;p i to ao eswdo de sitio. 

P.·nsa que se eng.:ma.m os qu'" pretendem 
dar um;t origem llistorica ao e:::tado de sitio. 

O dirúto da díctadura não vem dtl di:cta
dm·.J. romann .. nem do direito n_-u.ncez, >em da 
n;~tureza das ·c ousas. 

Uma sociedade, como um indiY"idt10, deve 
iet· o direito de coagir os outro' a resprita.rem 
a sua liber·dade, eleve ter o direito de garantir 
a sua existencia. 

Ot·a. e da natureza das cousns que, dado 
cel·to perigo írnminente em relação a certos 
org;tnismos, esses organismo~ detendem-se. 

E' dahi que v<!m a lei ela sobern.nia dos 
povos ; ma-nifeste-se ella na dictadura ro
mana, quer no cllreito francez. 

Ba,~eado nessa verdade, ê que peru;a que o 
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P1•e:sidente da I~cpuolica cumpriu o ~eu ueYer,l Vem à mesa e lidn. e apoiada a seguinte 
aJllíca.ndo a t:lmos fidalgos de iutelligeucia e 
coraç:ão o di:OJ.)0$1;0 no <\.rt .. SO do nosso pacto E.n~nd!l. ctddili·~,!· ao prajeçto n. 87 A. 
í'undRJUenbL 

O omdor não pódc ter outr;~ opinião deante ' Art. Fica. o Pocler Executivo t\utorisa.do· 
dos pactos que antecederam e :>i!!·uimm a 10 a re10l'l1lUl' o l'eguhunento dos corpos c·onsu
de :tbril. " br ~ diplomat.ico, dando aos conS11les geraes 

A Yenlo.,de é que.,, socied.:.ulc cm•reu illl· 
mínente p~rigo. e o P<'es:llente Lh H e pu l!li ~;l 
cumpriu o sen deYel', salYanLlo a ~oci~c:a.le 
que. no momento, pelle se ~ymhcr:s,na. 

Sondando o projecto sciemifim.nwnte. em 
YiSt;J, do que cscreven ::\Iit.tGrme;:ér, o orudor 
realmente encontr~t pronts p:lm coade;n-
nar-. 

Não s;~be que homr.m (!e hoa tê. á :'-imples 
leitura, não ]Jel·cell(l. que.de 1l\cto,havi:1 ttlguma 
causa na politic:1. 
Estende-~ e emlatgas pondcm{·õc·.~ a es t<>. l'e

~peito. 

Refel'e-se ao ma.niJesto dos 13 generaeS,Jll'O· 
fiiganllo i.alllrocedimento, ~pe7-<W de t<:J.' sido 
este applaudido por Saldanha. Marinho e ou
tt•os. 

de 1• classe. direito n. sel'em removidos pa.m 
o corpo üiplomatico e nJterl\.ndo a classificv.ç5:o 
acLna.lmente Li.> i ta. de occm·do com :l.s conve- · 
níenclo.s do serviço e impol'tttncia. dos COU$U
l;v..los, ~em augmento de tlespew:;. 

&ll:c d:ls ~e~sões, (í de agosto de I 80 I . -
A. ,1;c;·edo.- _;. Fidcríu,- JJeliltrmino de 
J[e!ldt!>l\U.- .tlci:vfo Guw1uúa>•f1.- Epitacia 
Pc.,soa.-.-tal~;;:'o Oluntf.o.-Cas_<io>1:> (h JYas
cimei1tJ.- ])c:;ielrio Rib~iro.- F. B!'.úart). 

O §(•, De~letrio Rioeiro e le
Y;ldO a tomar a. pal.a.Yl'a no debate, lJt'il~cipal
mcnte JltU'U mui~ um~ yez fü•mal' a opinião 
republicuna.. . _ . 

1~ntre as impor-tantes 'luest:Jes pecul!~res;lO· 
projc~to que ~e dis~~ute. o orador ~e!>t:'ca. u 
rebtiY;t ;i, con~el'\·a.çuo tlc uma leg-11~ao JUnto 
ao Vaticano. 

Continua <tpresenta.ndo l\\Z0e.~ justifteatin\s sempre desio.cou-se entre as reformas libe-
da decretaÇ<io do e~tado de ~i tio. raes que u nação queri<l·. a~ep~,r,wão dll. igx·~ju. 

Ce11sura que se tenha explorado a questão do Esta:.lo; e, l'e(tliS<tda e::s,'l medidt1. pelo fro-
pelo lado scmimcnt:ll.. verno provisorio em i d·9 jan~iro de 1890, ~ 

as;:em1Jlen. constituinte a affi.rmou nil. coustl
Nos grandes tr·ibumtes atheniem;e.;; e nos tuiçilo de feYereiro. 

areopagos er;J. prohibido aos representuntes do "\cabm· com a leg;\ção junto ao v,tticauo não 
povo provocar o sentimento. e gnert·ear a ig:t·ej<t eatholic<t. Ninguem nega 

Comoate Yaría.s proposiçcoes que tem ouTitlo aos catholicos o llireito de te1· t..'lntos quctntos 
proferidas 110r diversos deput:tdos Ea t1'Í- ~mis>..wio~ l1ueirRm junto ao Vaticano; o E.>
lmna. t.Jdo, o pDcle1· tompornl, esse 11ão pôde tet' a 

Refere-se ao passado de alguns dos dester~ menor re!ação de dcpendencia. ou n.llin.nç,t com 
rndos, salientar-do seus ser,·i~'OS. religiiio alg·uma. por lbl·ç·a. de lei constitucio-

Analpa a ::ütitude do marech::t! Floríll.no a. nal. 
15 de no,·em~ro. re.:'ilo:.unclo o gmnde ~erviço Re~tabelecer ess:~. legação junto ao Vaticano 
que prestou a causa da Republica e lembr-.1 ó 1i1.lsear o })I"inci]Jio republiC<.tllll. 
que. quu.ndo o marechal Deodoro 1oi chamado o oradm; poderia discutir e proYa-r com 
a tomar o commando da. 2.' brig-..1da,;t sua re>:- ::tl"nma sun~rioridade que não ~ó pelo dogma, 
:post?- ~o.i: não :posso _ir; esta .mole~tia me itn· 

1 

co'mo pelo ênlto da igrej<l, ca.t~101iC!-\, ~11<~ não 
:posslbi_liw. de cumpJ•u· o meu de•er. Chamem e superior a ou ira. i\':1.0 o 1\.wa, l)Ols nao Jttlga 
o FI.Ot1an.o P_elxow . . opportuno. . . . . 

Inte!'I'omp1do pelo St>. P!'e~uleJ~te qu~ l})_e A is'Teja tew os re1s .J':Uto a seu solw _na. 
obs~rva estar esgot.'\da a llora tlestmada a prt- era de san grande prestlgJ.O, quantia .eram m
men·a parte da ordem do (ha, o Ol'atlor senta- combativeis seus do.!l'mas. ~Ias u.s lutn.s que se 
se.. p2~indo que lhe se,ja permittido terminar travaram foraw, po'i· um litdo, enü•uqnecendo 
o seu discurso na proxima se:<são. a realeza e a aristroe<lCia, e a nobreza, );JOr 

A discussão fica adia.da pela hora. outro lado, <t autoridade papal; no passo que 

I 
a s.ciencia pmgredia, a cri&ic:J. a~ca>~l o !log
ma.desta.z.iam·se os e:rros geocentrtco e anthro
pocentrico, os pheuomenos qt\e impressiona
Ya.m >iv<~menre a :ll.m<J. !oram encontrando 

SEGU~D"\. PARTE DA ORDE:,r DO DIA 

explicação natural, e importantes descobertas 
Continuação da 3' discussão do projecto da arte foram facilit."tndo :.t tran$missão do 

n. 87 "'' de~te auno. fixando a despeza do pensamento, o.Iargando "'esphero. da critica, 
Ministerio das Relações Exteriores. 1 e o catholicismo sentiu-se com tudo isso cada. 
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vez mais abalado, a.o lJOnto de il' bu:>ca!' al!ian-1 O orador· pe1le a S. Ex. que acceite o se-· 
~::l. com a. r~.tlezz. c a. :Ll·i sl.o~mci;\. 1 guinte modo ue to.-n:~.r õem cta.roo os ultimo;; 

Xiio se pense que o Ol'<WOr. falla.utlo ttS.>im. e I acontet;imcnro> do Rio Granlle do Sul : s. Ex. 
inimigo da ig<·e;ja.; ent~ucl~ que elh1, aiutla. pedir-_\. cet·tiüiíu rle totlo:> os despachos IJUe o · 
plide prcst<L~ bon~ S2rvi~;o_s; rr:a5 entenlle que 1 or·auot• e s~usat~ig-o.~ expedir:•m do ~Ho Gmn~e 
o governo nao a p.;de pr·tvtlepar.dm1do lll'Ci o;- 1 par;l. esw. Capttal ; o omdoo: est<L prompto 
rencia a u::n ;~ duu tt-iua, nes!Kt <il~ tle ~1·!-1 a. cone:eder quant:'" tl.utor·i~:.Li;iies 1úrern neces
tim. que ninguem põde dizer que !'l•pl·e- ~ sari:>S p:.tr':l. íssu. Em <-ompen.->a,J.o S. Ex· ob
sent.'l. a verdade. t~r-~~ do governo p.w:~. o ot;:.dor uma autorisa-

Diz-;;,.; que b liecess:u·io o rest<'JJE·lecimenlo •:iic1 no mesmo 8entido qmmo ao:; tct:·gr~\m
dn. lcg~ç:ã:J :pa:·:t :1 CullSO!idaÇttO Üio ll~plllol!t:a: 1 lll<t.~ <lX!)~i !illo:; desta C<.Li)it:tllKl.l1\ O lHo 0r::ndc. 
mas na o ~e p:.~de eonsol!d:.w 11m r·c[>·tm~n !c- · Po1· e:;se mo,lo a n :rdatle i::.t de vu· final
rindo tle 1l-e1:te <1.$ t.lispo~h.:(ie.< Li o seu c.::li;;u meute n. pn iJ!i~-o. em bem dos intcl·e.>,,,s tlc 
fundmn:m tal. lH;\·o do Rio Gr>:.mde do Sul. 

A Constitui(,'ÜO cst:l.belece !lO § 7·• th :n·r . . Í't' FiC;l <L ui~l<SSiiO a.<liu.du. 
que «t1C1~hun1 cuito ou ig-te,ja gosll~~. ~ic :-.;uiJ- Pa:~.t-se á hot·a üe~ciattdtt n.o expetlienü.~ . 

venção oiiicial, nem ter:·, rcb(·ues üe ·d.,pen- o Sr. !" S!<:Cll.Eurun 1~ o seguinte 
lleneia. ou :.:Uiant,:a <-om o g-nw~rno tb l'ni.io e " 
r! o~ e.<tados. >> 

A den~.Luda.<;:io ~ e~·itlent,e . EXPEDrEXTE 

OlYicios : 
Expostn. <t neces.<idadEc> cOnstituciün:ü de 

supprimii· <1 l~!gtlção do Bnuil junto ao. ' ltdi
t:ano, p:.lssa a tl'<1t:w t!c lllll as.mmpw que por Do i •· scci·ctario uo Sun:1Jlo, tle 5 <lo ago.>to 
algum<~ fórm;:;. s~ 111'ende. ao :\!inisterio (l.:J.~ llc 1~92. remetteudo o pt·C>jecto que t oncelle :1. 
Relaç-õ;>:; E."\ter!orc.~. D. :\Ial'ia do Canuo Akil:i;l\l\:i; Amor·im R;tn-

Por ocrasião da !!UE i'l'<~ com o Pa;·:<::"<!:o.-.·. ge!. viuY:t o.io marechal de co.mpo reibl'Ulatl~~ 
succedcu que lbS>e 'im·;~llitlo o terrir.or:h,. [te Antonio :.Vhutins llC Amorim Rangd. um::t 
Matto Grosso e do Rio Gmnde do Sul. P;1.trído~ pen~ão aanuat 11<· l :,!40:';, repart.id<emente 
nossos virom as suas propriedades ue$pl~jte- com su::t fillla. tambem ':iU\·a., D. Henriqueül. 
gidas e entreg11es à ~<1.nha do inimig-o. 0. de A11~ust<t de Amo1·ilu e Silva..- A' commissão 
tal mod.o que, ao th;·-re :1. rendi.;Jo de t:ru- lle 1i\Zenda. 
gua.yan:l., occupada l'lClo exercito ill\'(L"úr, o Do mesmo St·. em igu:tl thti:.l:, comnm
então imperodor e ontl'os r-epresent~•nte.~ do nic..'tndo que o Scuado. n~~ta data , envi<t it 
poder publico foram unanirnes em 1·econllecer &\lJ(;\:ii<• o él.utogr-;\pho tlo d~ct·cto (lo Con
u. nece~sitlade de couccdel'-lhe~ uma ill lle:~111i- ;.:re~:;o X<tcional, aucorh;ando o Poder E:x
:l<\(:<10. ecutiYo t\ t!e.;:penuer. no exr::r'éiclO <.'Or L·erüe, '" 

)fa.is t.'U'de. por um tmt:.\tlo <.-eiehrado com o 1 qatultia. de qu<\tt'O centos e oitent~ e seis co~
I:,'O>erno do Pm•Jgua.y, accoti.lou-Se no pag-a- to:; duzentos e quinze mil ri:ls, p;u-.,~. acctm.
mento dessa. indemui:><w:to. O l':n'llgu:!}' emit- si-;ão de um predio para qu,-..r tel do regl
tiu apoli~s esp~cialmente destinada~ ,,, es.>e mento dP- C".wallarh'l. d<L 1J1•i:;ada policial e ot:.
tim, isto h a 22 "nnos. ~Ias ate hoje o>- }:lü;;sni- n·os.-In tE:ir:.t(b. 
dores tle taes :.tpolices niío l'eceher:·.m em pa- Do mesmo S;: . em igual ll:J.t:.>. <.-o_mmu· 
g<tmeuto dellas um so Yintem do the:;oui·o nié'.J,lldo qne. ·com ofiio::io 1lo l\!in~ster·1o .d<' 
1)<\l'<\,"Uayo. Fazend~t de Z üo corrente me7., 1'01 tlP.Yo!ndo 

Sucessin\s t'ecltl!U<cçüe.s i.eem sitlo en\·iad:ts úq ncll:1. c:.unara , sltllccionatlo, o ;tutographo 
a Camttr:J. tlos Deputatlos, no Sl:lmído ü-2 sercm 1 r.lô dec1·e to Jo Congresi\o Xtlciomll, conceol~.n~o 
as apolices paragmt:ya~ trocadas por omra:; da I a D. Adeiaide Teltes Pir<!>, YitFa :lo capt~ao 
dh·ida publica bt•uzihil':l.. O ot·ador cspet~t de artilharia Antonio Telle.;; Pires, _f,uleci~O 
que o Sr. miuisko daJazen!la .. estudn.ndo e.:;se em ~e,·Yi('O do Est<\do, 11:1 explomr;:.to do ~lO 
a5~umpto ate t~gom não resob·i1lo. 1n·ocetlerit I S. :llttnoeL o direitO á pel'l:evçiio do soldo m~ 
como ibr de justNa em lJem do.' illi:er·e>se~ MS ref:rr·~.l que cabia úquelle oli'icialna cpOOct em 
possuidor~ dos titulas pamguayos. que f~Ueceu.-Inteit•J.da. 

Tet·mina por a Iludir aos acontecim~ntos po- Do )!in isterio do;; Ncgoéius d;,\ IIIaritül:l , de 
l iiicos do Rio Gmnde co Su l. em r·e.spo~ta. a. 1 de a;.rosto de 189'2. tr<>nsnüttindo umre
topicos do ultimo discurso que solJre e:;se :~S- querimcnto do C"..rpinteirod:l. lJi·.igada . lle ar
snmpto pro.nunciou o Sr. Oli•eir·(l. Yt-lhtdüo.

1 
tificcs milita.re5, Jo:.\quim JoS«l da SJl\'<t, ~

Viu que s. Ex. tt·ouxe par·il. a C:un::ll.' :t t~lo·, clind\> em nome de seus compo.r:heir·o,, :1 eqn.l
gramus que, isola<l;~m~nte,separado~ de outros 1 par:u;ão de seu~ nncimento~ i!O$. dos ca.lllet
com que se relaCionam, podem talrez d;u• 1 r~iro.;; e serralhen·os da mesm;t brt::iatl:'.., como 
uma. idé.'1 ermda do modo pot' que no Rio 1 tamllem <\ iutorJmwão em original que pre
Grande proceüeram · os Sr:;. genemt Barreto, stou o qu;t.rtel gcnel'a.l sobre semelhante ~-
Leite e Dr. Barros Cass:tl. 1 :>ampto. -A' commi:;:ião de orçamento. 

C:1.1o~ro. V, 1\' 21) 
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Do Mínisterio dos Negocios da Agricultura, 'JlOsiçfies permanentes de productos b:razileircs. 
Comm>"rcitl ~ QJ,ras Publicas, de 5 de· agosto -A· commis.>ão de fazenda. 
de 1892. rPmet endo. a requisição destaca- De Antonio Augusto de Menezes, pedindo 
mara em olftdo n. 151, de 3 rlo C!lrrente, as isenç-ão de dir·eitos para os materiaes destina
informações prestadas sobre o requerimento dos ao abastecimento de agua potavcl ácida.
em q.ue Fl'ancisco Lobato Lopes se propõe ue de Baturité, o:Jra de que é concessíonario. 
medeunte c ·rt s tàvores, a executm· as obras -A· commissão de fazenda. 
de melhoramento no porto, <ites e d(icas da Dos escreventes dos procuradorC!:' dos feitos 
cidade de Pel11tas. -A quem fez a req_ui- da fazenda nn.cion3l, pedincio a etrectividade 
si~io (A· commis;;ã.o de obras publicas). <lo pagamento de lOO:;:. com que eram remu-

Do mesmo Ministerio, em igual uata, envi- nerados.-A' commissilo de orçamento. 
ando um officio do goverm,dor do Rio GrD-Uile VE-m :i. mcs:.t c t, enviada <i. commissão de fã-
do Sul, em que pede recursos para melllora- zcnda '" se,.uintc 
mento da barm tle S. Gonçalo e do Cllnnl de " 
Seiti(l., acompan)Jado de cópia da informar;cl:o 
do inspecior do d istricto maritimo resp;•cti v o. 
-A' commissUo de orçamento. 

Do !IIini~te io dos Xe!!acios da Pazen(k1.. de Indico qnc Yá á comnmsao (le fazenda. e 
4 ele agosto de 1892. remettendo, para 'que industdas o ~egnínte tel~grammll., ,junto em 
seja. a:rn·e~et'ltado :i commissão de orçamento ol'iginal. 
desta. camttl'<\, cópia do offieio n. 98 da Rece- SaltL (las se~:;ües. G de agosto de 1892. -
bedOl'ià fht CnpitD.l Federal. üe 30 de jnnllO .lmo1"il•t Gu.rcicc. 
ulfimo e o par1'cr da Directol'ia Geral de con- Telegramma a qne se refere a indica.ção 
~'lbilidade do Th~souro Miiimr, com o qual 
concortl:~ aq n elle mi1üsterio, sobre a ne~essida- acima.. 
de de ser 1·oncedido o eredito de dous contos e ::.1ossorú. 6 (le :1gostD de 1892. 
quatrocentos mil reis para pag<\Ulento dt1 Deputado AlUOl'Ílll Gtll'Cin., Rio - ?>lercado-
porcentllgem do co1wador da Fnzenda de Santa riliS impol'tatlns Pei·JHun1uco rctid&s mesa 
Cruz. no exe,·cicio de 1893, afim de que ~. re- rendas eiitadual. pretexto pagamento imposto 
1erida com missão se sirva eontempllw essa import.:t<;iio co!Hl'<tria ar L. ll disposlçilo I~ 
despez<1 no O!·ç,tmenw do exercício citado.- constituiç-~0 Fede1'fl.l resistimos pe~t,'().mento 
A' commissão de or<:.amento. imposto ÍllconstituciontLL ~eve conlled.mento 

Do ~lini3terio dos Negoc\oo do Interior. de 5 Congreso. Peça prondenc1as. CommerCllmtes. 
de agosto de 1892., tr<\nsmittindo um reqne· otb·eira lrmií.o~. Jeronymo Rosado, Borges 
rimento em que pede pensão D. Leopold;na Irmilo;: .. José Gomes ~Ionteiro, Francisco Tel'
AU!:.u~tn, Per im de Olil•eira. viuvn do all\~res tuliluw & Cnmp.. Antonio Silva ;\-ledeiros, 
do ·r" bat:tlhiio de infantaritc Fra,neisco Jos~ de .loiio Yn.le>río !lletleieos. O. Torres & Comp.
Carvalho Oliveim.-A' commis..~io de fazendll.. H01•ndo Aze,·etll) Cunli<t.Viavn Reis & Comp., 

A•ler:tudo ZoA"uim Comp., Abe Srem Comp. 
Requerimentos: c. Si\1\·iuo, \Vamle!'ley It·mão, Manuel'Cyrillo 
Do taclnn•el Felix Antonio Ferreirn Um:1.. Santo~. Ft·anci~c-o ,Jt~sci Cimgas, RttmualdQ L. 

pedindo a conce-sii.o, uso e goso, pelo praso tle Gll.lYi'io, Dclfino FL'(;'Íl'l! Silv:t, Manços Valente 
50 ann(\,, pt·opando-se <"Onstniir um ca111inho Cavalctl.nte. João 1Iendcs, AderaHo Leite, 
de ferro snb a. denominação de-Caminho tlc S0\1Zl\ NOA'll<'tl'tt & <.:o:up .. Hot•acio Jose Frei
Ferro de Gr;mde c :rcuito no Districco Feucml. ~\~. ,tntoi!io .Jose de 1-lornes, Tertuliano Leite 
-A' commiss~.n de obras publim\S. Llm:t. Joiit• Thomn11 Otivcim,, Silrerio Jose 

De Just• Emitia da Silva. Costa, J.)edíndo :\Iomes. Fmncisco Amancio Per-eira, Manuel 
:relevação da prescripção em que iucorl·eu e Luca< Mott..1., Antonio Francigco Borges, Al
mais o pag :mento do meio soldo por int,, ro. berto S01.1Za Mello, .João Faustino Oliveira, 
como ftllla do tenente Fr<l.ncisco .Jose da Silva. Joaquim Irlneu Oliveira. 
-A' commh;<âo de fazenda. 

De Mtwh Je-<nina Lisboa :Montl"iro. -viu•a O Sr. '1~hom.az Flores pen..~ 
do cons:~lheiro Manoel Felippe Monteil·o, :;JP.- que a Camara ainda de'>e estarimlll'essionada 
<lindo uma p'•nsão. - .A.' commi::são de 1à- pela palavra do nobre deputado pelo Rio 
zenda. I Gr-ande do Sul, Sr. Demetrio RibeiL·o. 

De Rosa. P~gE>ls de Castro Chaves, viu\·a do O o1•ador nuo tem os mesmos dotes oratorios 
rna,ior Clll'Y$Soliro Ferreira de Castro Clmves, de S. Ex., e deplora profWldamtnte que as 
:pedindo uma pensão.- A' oommis:;âo de 1a- exigencias politicas o obriguem n. enfrentar 
zendn.. tLg-orJ. com o seu untigo companheiro de lucta.s 

De Jose Ca.rrilho Videira e outro, propoado, (JOntra a monarchia. . 
medeante certa~ condições e fa•·or·es, a or~a.- Vem responder ao discurso ?o seu nobre 
nísar nas princip .• es cidades estrangeims ex- ~olleg~t em que S . Ex. se 1·eferm ao prece-
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dimento político do orador, fal-o· h a a~o:·a, por l -vale·se da. concessão 
ver que o noht•e deplltado repetiu aflh·maç0e$' faz o Sr. presidente. 
pouco de accordo com tt verdad~ do que ~e 
passou ul•.imn.ment~ no Rio Grande do Sul. 

que para esse :fim lhe 

Foi nomin:1lrnmte cll;tOHtdo ao debate na 
ultima oraçiío de :5. ~x., da qu:tl s~ püde 
fa.zet· mnn. tardi;t lcitur-d. 

Lam~nt.;t a. fitlt.t ole dote~ orutorios que tem 
para () ue ]lOS~a preildl'r a attençiio da r ·amara. 
Vac t·~tu•l:n· minuciosamente os íhctos poli· 
tico~ olo Rio Grande. muTal·OS·ha. aos :::1·s. 
deput;ulos. e do que llisser. se poderã in[erit· 
da vcrol:ule com rp1e fhlla.m os quej~\ uma vez 
accu5;mun o or-atlor de ser suspeito il. Repu
blica 

Sugpci to á Ht·pulolic:t! 

Vão :t imprimir os seguintes 

l'ROJECTOS 

Crêtl. alfa,ndega.~ na c;1 pita! do e5tado de São 
Paulo e na. cittade de .Juiz oltl Fõt·~., estaclo 
de Minas Geraes. 

O Congresw Xacional tlecrett: 
A1't. !." E. o Peesidente th Republica auto

ri&trlo a cre~tr 11ffi:l. a!üu1de~a n:t co.pita< do 
est•Jrlo lle S. Pa\llo e Oilt!·a n~ cidade de .Juiz 
de Fr:>l~. estado de :\Iitlas Get·ae~. :t'br·indo o 
necess;~.rio e:rcdi to p;tra O<:COI'l'er ús despe7.as 
t.le inst.tllaçE.o e outru; n ec~ss;u·i as. 

Art. 2. " Revogam·SC as di;:posiç•ües em con· 
tt·ario. 

O sen p:t~s.Hin i11t.círo protesta contm es~<~ 
atlir1n:~e;:lo. O III>UI'l: rk·put~tdo deverú ter bem 
presente lllt IW 'IllOI'ÍO. os nome~ dos seus :111· 
tigos COtllJI<l lllll·il'"' ,,~r, prop<'.;,;':1ntht. par;J. 
quo :1~si1u u:1•t li>~se inju~tamente íerlr a 
quem :tiiiP~ olr• outl·:tcr.ous;\ se pt·esa de cnnhe· 
cer c (:umpril• ~~~ ~t·u~ oll: \·ct·es como militll·l' e 
corno cirlad:iu. 

S;tb, tlas commíssi!cs, G de o~o;;to 1le 1892.
F .. ·fjcs rla c,~~ ~=.- ~tlcide.)· Li dia~- Leo dyilrlo 

do Fd:;aeims. Hi~tnrin. o q111· ~·· pa~~ou no Rio Gracnde 
Sul (h;<le :lolr• 110\'l'lnlwn :tté ~~ reposi(~~o 
Sr. Dr .. lnlin oh• Ca~till1ns. 

do 

Demon,;l.:·n, r·ouoo no oli:1 4 de novembro, o 
Sr. D1· .Julio dt! Cast.iJI111S r~ o Ol'ádor <:ombi· 
mn-n.rn l'lll quo" I :i o, fir:uu.lc uo Sul se devia 
mu.nilt>~t•tl' <'HIILI'II 11. lli~~utuçfio do Congresso 
N:teiou:rl. O rwri.Jl<>l' n:'oo f:tl'ht com isso mais 
do que r·umpt•it• o ~1·11 rlc\·cr de repr·esentnnte 
da n;u;.lo. \'l•l:l.llr!O pnr uma Constituiç:li.o cuja 
g1.w.1~la .~r· Í111Jlll7.••r.o. c cu.i:ts disposições pro 
meiter:t l'C'KfWil.nr·. 

Exp•-t! :i. Cnlllnl'a o lllOt.lo porque proce(leu a 
gun.rnir;:'i.o tl11 ltin Gmnüe, manifesbndo-$e 
cont.1~~ P :.:-•1lpu •h• F.~t~t•lo. Er(l, un:1níme. a con
demn:";•iio ol1• ,,.tn,lilant~; acto do poder· cen
tral. e 't:.:..-:im de\·i·m ser. O orudor, ent.t·e
tanto, l'l'CIIllilr·t·•-' (jnc 11 St·. nuu'€cl:al Deodoro 
deb::atlll :'1 ~lln prnpl'in. in$pim~i'lo não lmn·ria 
procedi• lo pm ... ~s, 1nndo; o sen <teto de 3 de 
novembt·o Ji:Ji nnt~8 o cll'•·ito da asph}"xiante 
atmosplwrtt pulitica <'lll (juc o glorio~o ~ldildo 
vivia. 

Prov:t ('X11111Jct~tntRtncnte QUanto foi inju~ta. 
a a~Clli\:u;âO tJr; Sll>'jlo; itO :i. Hepub!ica que lhe 
irrognrMn. Nnr·r·n minucio.'8.mentc o ~eu pro
cedirn<;nto no Rin Gt~1.no.le do Sul. Conta como 
ooraol<u ;·r·a." cnmnt:J.ntlantc! de um dos corpos 
da. columw~ CXJWdicio •u:•.l'ia que do Rio G1•a.nde 
Yinlia ao !~in dn .Janeiro, par11 restaurar a 
Constituio:iio. rpr:LIItlo ainda n:io se havia dado 
.:t l'e,·oluç:io tlu :2:1 <lo novembro. 

Ter1uin1t, !li.~cntl ' ut.lo no atliantado da hora, 
e promelt;·mlo cont:nuut· na -pt·oxima se;;são 
d:t Cam;r.t·a. 

Tem õlinliu rtne 1<e l'l:'ferir a factos que con· 
stituem pomo import...\nte do seu d.iscur>o, e 

N. 3S B-1802 

Il.edacçrlo pam rt 3" clisCtl~8tiO do f''',.•ject(l r1.:38 A. 
'1'-W (Fdo·~·is~'· o rp::vetHO t:l d,_:.,pei:d~: 1'" a 'JltCtntia 
r/') :2;')0:000$ C:'J ' l~ a a.cq"~-~içt"io d~· U1j2. p;·edio 
onde rorr~ccion~ ú tri&.nwf. do jw·v desta 
capital. 

O Congresso N'ncionn.l clccreta: 
Art. V Fica, o Potle,· Execuii v o a. utorisado 

desde ,já, abr·indo pn.ra isso o necessa.rio cre· 
dito. u. despender a quamin, de :1'50:000.(1; para 
o fim de adquirir um pre<lil•, niio existindo 
um proprio no.cional, OlHle funccione o trí· 
lmnal !lo jury d<t Capital Fetlerul. 

Pamgrapho unico. X' o et.lificio adquirido e, 
dqJOis de ti e'!:\ propri<w:;es para esse místm·, só 
ftmccionará o tribunal do jury. 

Art. 2." Revogam-se .as disposições em con· 
trario. 

&'1la das commissC-es, 5 de agosto de 189'2.
Ji•ws,,, presidente.- B. Santos.- Hon;;cio 
Costo.- Thoma:; Del[ino.- Bellurmino Car· 
Heiro. 

N. 59A-189Z 

Concede à Coiilpcmhia Pi,cr<tm·ir< Sul-~1m~rica1'la 
os (a~:ore" (lo n-;-1'. 3" §§ 2• e :]• dl) ,-e,~lla· 
m ~nto mawlarlo obscrcw· por dec1·eto n. 8.'338 
de 17 de de~emln-o de 1881. 

A commissão de fazenda e industrias, a. quem 
foi devolvido o projecto de lei n, 59, conce 
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dcndo it Com]_Janhia Piscatoriu. Sul-Arnerican~. 1 (~e juros Je que trrcta o § l" do mesmo ~r
os fc1.vores do art. 3° §§ 2" e 3" do regulamento ügo. 
mandado observa-r pelo decreto n. s:ns de 171 11rt. 2.0 O Poclcr Executivo regula.rit o curo
de dezembro cte 1881, a requerimento do Sr. pt·ünento d<ts cli~uosi~ões do citado regula-
deputado Leite Oiticica, tem n. ponúe!'lU' que, I met1to. • 
pelo alludiclo requerimento. acham-.~csufficiell- Att. :3. o Re...-ogam-se as disposições em con-
tcmcntc J.WOYidenci[l.das •• fisc:::.!i~;ct,·iio c obsa·- trat·io. 
'~1nciu. tl.n.~_chnmüa.s com qu~ e il~it;~ a conc-es-1 Snlo. dtlS commissiies lO de 'unho de 1892.. 
~ao rcq_uertcl:>., de modo a ev1br (I~ ;tbn~o~ ou _JI,, ._, J.lL'e<;(i"J't" _:__,, ,r.'1A , 1._. -Bnflh'~ 
Lles,·ios Lh compn.nhin., como ~c. n! no~ <1l't~.-l'' ,, . ,;~,"(·;'1· : ···' •0" ~ ,:__~,· ,,-:"·..,,.,"'11~c~'1 .,~·· 1',:-,n~/,0 -, 9• I ·lltl l . I" ·'V '·'"•'' .-.,~. -~·J"J- •. - ... , ..• 
:) • ' · O e o m~~mo rr~!l a.mrmn . 1 P~.<sua. - 1:/J~~;·;·i!. "~ssh!-no com restrlCção 

;r:tt;::tn<lo-s~_d_~ nm." f!lJC!'t;~~ ('XP!'c.~:anw.n_~·;' I "5t.,, p:m~~et·. pot·que ente'i1do que nio se uen:: 
~rc.ewa_e~! l<.n:J;~ exts~~~te .• u_!l1C~lte 'Ul~1l:~m lc·oncetiL'I' lSüll(:üP~ p:n•;t o :;crYil;O llo exercito e 
·l __ cotlll_n~~-al~, I e:onhc~t· ou ~~to -~ .~":~-~' !llC,:;· •l:1 a1•m:aht .uut.m.-.: q.ae u;1n sej:un as cousi:;mt
Cl,~ de_,t.ltOrL;l-:,1 no\~cri.U?·. Ll~ ;.' lc, ttl.~ L:-. d:'~ u:•. lei <1(1 :<Ol'tl.·in militar•, (JUC ;o;io 1weju
~"-'lh ,lJI_•l? 0 • s Im~~cdt~t_o~ t~tcte .. e'. d;) !1,1~ .: i dt..:ar!tt~ t·um as ~'~pccifl~•~~lns nos nnme1·os :3 • e 
:sou~.~ ~u~;o,_ ,c Jcz. r_xch:m';ll, (l_o.~ .. r.t: o.~- l-l" (1,1 ~ ::. t!11 :u·i;_ ::' r! o t•cgtJla!nento que 
Ee~,ldO,.'\"''\\.l!lt.la •. ~~~ J.llr~~- l.ltllCII.•Il•lll.l l!l) iiCO!IllJlLililom o llecretn 11. s:i::s d~ Li':le tlC· 
::< l do ~nt. 3 do I(!;_I.Ll,l\cnto. z~.:miJ!'O 1.!1: ~~~!. <t fJUe o mesmo :;c rdere. 

Ao P.Jtler Exccutt,-o CDllll)et.r :\C;lU!:·l:n· c 
g:;n•antir :t bo<t e:.:ecuçilo da .lei qtw l'':..:nla :l 
matet"ia, a (jl.!Ul e sufficientemcnte p!·c·;i
dente. 

Consi\lera. -portn.nto. a commi<-ã'' •lc~neco.'
$-'tria Q1I:\1qm'v mottificaç-:to no p1·o.;t-d<'• l"'ll' 
d!a. :1pr~semado. 

Sub dtt~ commissijc~. I de ago~to rlc 180~.
Mt{l"S!l-. presirleme. -H. (;,~;-Ju:í,·o, J·eb.tor.-"
R,ra~Uio dos Saillo~.-lle~ciTi.L-Cu~~d J,~·HÍIJ•'. 

:-.:. 50-1802 

A cmnmiss~o de í<tZenrl;t e indt;sn:i:~:::. tendo 
ex(l.min:-:.do os í'tHld;~mentos dil. peti•)io da Com· 
:panhia Pisr:.atori<t Sul-Americana. conslder;:t 
que se :tch:\ cll:t no caso tle ser <tttentiich pc·lo 

·Congresso :'\;\cion:tl, -.-i:::to a reconllecíthümpor· 
~'lUcia do 0.mpl'ellendimeat<• a <l\ie se J.ll'ODve. 

Pondel'<1, entrct:1nlo, que. entre u$ üt,:ores 
concediuos p~lo art. :3' 1.lo reguL..,men;;o m:\n
Ll:J.do executar p~lo llecr·coo n. 8:338 lle I i' Je 
dezembro de l SS L. e5tú. consi;;narlo o dtL g:t
rantti.\ de juros ate .5 o 1" por J.ll'!lzu n;io ex c::,_ 
dente a cinco mmos. e a commíssno entende 
que mts act<laes circumst<1ncias elo p:tiz ejà 
onerat!o como se achn. o .Thesouro ?\aciond 
com iclentic-os f:t v ores amerio1·mente libel'<'-
lisados, nflo de\·e propor· no-vos enca:·uos p:::· 
cuniarios pam r:. União. ~ -. 
~ssim, e de J?~tl'2cer que $3 adopte o se

gumte 

PRQJ.ECI'O DB LEI 

O Congresso Nacional uecrd.a: 
Art. 1.0 São concedidos a Companhh Pís

cator·ia Sul-Americana os f:wores de que trata 
o (l.rt. 3' §§ 2' e 3·' do regnla.mento mamlaclo 
obserYu.r por llecreto n. S3:ls do 17 dil clezcm
bro ue !881, não compr<:hendill:1 a garantia 

l'.\I:F.CF.t: X. ::ÍIÍ - )~()2 

Julyf.J. i]~'U '){'{11 d,_:çr.; .;,~ r lOrntt:{a. c.a ~l.l~ l$idCJ'a
c.•''[n. JH;J• !·ttJI)flfjirJLt.'f'lkJ tJ Ult.:~fctf, O 1~14U!t:$!f) de 
CA .. ~t;~u } Ul ,·,·a.b!tJ co;Ht(~ H co;u;.·J.,'-~I;o qv.e 
J10s.-;.: ."'c~· ;0iú~ rio . .,. ,.J.;u:rJ;·'().~ aHlo-;•isr.l.dOs pelo 
d<.:<.'í'SI.o n. S:;:JS d1: ií d•J d<.:;e11tbro de 1881 
))OJ'(t a e:,.·ptrn•."lf.t7.() dt.' fí'tdHs!J•ia de jJC.'iCl'. ;;la 

/.[t!r)>'al tlo B,-a;il. 

A commís.."<ío de fazenda. ~ inclnstrü\s, apre
ciando dcYicl:1mente n.;; a.llegações ieit<ls por 
C;Lstt·o Ytnrt•alde em peti~'<ÍO 'llle apl'esentou 
comopt·octmtdor de Elhnwd Colliet' Lcígll & 
Comp., contm conce~>iiD lep;i~h~tiva,que possn, 
s21· ~<·ita. !los 1\Jxoros <~lltot·i~~llos 1•elo decreto 
n. 83:~8 de 17 de U.ezembro de ISS!. considero 
improcedentes o ~~m fundamente tae;; :tllega
ções : 

1 '', JlOl'Ql.ltl ;).0 peticionario fçtlt.'!. competen
cia p;wa requerer em nom~ d.e sem pretensos 
constituintes. dos ql.t<1CS não apresentou <t nc-
ce~saria procm-al(i.io; . 

2". porque o regulamento manclado obser-· 
Yar pelo decreto ::tcim:l. não institue em ftwor 
de um só as vu.nw.gens q_ue conce<le, o que se· 
l'Üt contrario ao que pt•eceiturc o ::trt. 72 
(n. 2-4) d& Constít1.üç,ão Federal; 

:3", finalmente, porque, sem o cmuprimento 
do despacho do :Vlinisterio da Agri<:ultm•a, a 
q~w se :soec;ort'e o peticionnl'io, niio podem 
pretender Edward. ColUer Leigll & Comp. a 
obten~:ão dos favoi'CS <le que h-ata. 

E'. pois, à commissiio de pfl.rcefr que niio 
seja tomado em con;ideração o incomper.ente e 
Ulegal protesto de (}lstl•o Yturralde. 

Sala das commissiJe,, 1 de agosto de 1892. 
-M•-~I'>'a, pl·esi<le11te.- Bellan•~ f;~o Gar;;eiJ•o, 
reh1.tOL'.- B1·:t;t!;o dos Santos.- Be;;crrfl.
Cos!a JuaiOJ'. 
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0 Sr~. PRESIDEXTE designa p;li'IJ. O dia 8 a 
s~g·uinte ordem <lo dia: 

I a lll1.rte (aié ás 3 hor-as )-Continmw·.Jo dtt :}• 
discussão do projeeto n. 87 A, dt'ste ttnno, fi
xando a. despeza do :Ministel'io das Reh1çües 
Ex.terioreg ; 

2? dis~ns~ü:o do-projecto n. 4.1) A, deste::mno. 
opinando no ~entido de ser app!·ovado o pro
jecto dú Senado que rest<thelece o Ministerio da 
Jugti,,:t, q ne foi unido ao do Interior peln, Jc;i 
n. 23 de :~o de outubro ole 1891 e pa<sa pn.r:t 
a.quelle ministerio úS ~erritos de correios e 
telegra.phos: 

3• discus.~~o do p1·njccto n. SG B, fixando a 
4lcspem •lo Ministerio da .ltlstir;<t e Xegodog 
Interiol'es p:tr:t o exercício de 1803; 
Di~cus~o uníca do prqiccto n. lOl.de 1802, 

dispensando o ttnno de set·Yiço mt tllrim.t·xi~i· 
do pelo tll't. 6" dn lei n. ::!9 A rle :30 de j:tneh·r. 
de~ 1802, aos officiae~ que sr::ienr.ítl.camente ~e 
ach'J,rem l1abilitD.dos a preencher as ng':ls ac
tuaes do corpo de estado-mo.ior de l" clo.s;;:e; 

2·• cliscu$&1o do pro.jecto 11. 93. deste n mw. 
recu$anüo os creditas pedido~ de 5,10:000~. 
pa.i'tt qutldrup\icnção üa linha telegr·t\plüca 
.Je Yis&o a Jaguarão, e dtl 730:000$, }J<Wlt a 
construcçiio da linha de t'beralxl. a Corumbá; 
autorisa <t abertura do credito supplementar 
de 18:000S para. pagamento de vencimento~ 
aos lentes' do Gymnasio Nacional e approvn, a 
despeza feita com a mudança do ?.fnseo Na
cional para a Quinta da Bon, Viita, Jla impO!'
tancit\ de Z.S :000$000; 

3• discussão do projecto n. :38 A, deste anuo, 
autorísando o governo " de5pender a r)uan
tia. de 2-'50:000$ com a acquisiçüo de um pre
<lio onde tunc~íone o Tribun:J.l elo Jury dest<< 
capit."ü (2" discussão); 

:3• discussão do projecto n. l 0::1, deste anno, 
(projecto n. 46 A. do anuo passado), .relativo 
<is promoÇões de 7 de janeiro de l89D; 

Discussão unica do projecto n. 78, cle;:te 
anno, l'elativo ás emendas do Senado u :propo-

. sição da Camara dos Deputados n. 108, de 
1891, estabelecendo os casos de competencia. 
exclusiva dos poderes ícderaes ou estaduaes 
p:1.ra. resolverem ~obre vias de commuuicaçiio 
íluviaes ou terrestres e aquelles em que eleve 
lt:'Wer accordo entre a União e os esta,clos ou 
<lestes entre si. 

1• discussão do projecto n. 9 A, deste anno, 
rejeitando o projecto n. H, deste an110, que 
lJermitte aos ~tados da União a Iine inü·o
<lueç:ão de immi~rantes qtte mais convenham 
às suas necessiuades, com dous votos em se
}Jarnclo no sentido da adopç~o do mesmo 
}J!'Ojecto; .. 

2• discussão do projecto n. i7, de 1892, au
torisa.ndo o governo a converter os juros de 
4 • 1 •• ouro, das apolices da divida publica in
terna de 5 • 1 •· pa.pel, e a fazer as opero.ç:ões tle 

ct•eLlito p;·eci"'n paro. : embol~:.~.r os lXlssuidol'es 
üe ~\polices IJlle ni'io ~tceitn.r·em tt conYersüo · 
consolída.r n. dlvhh1, fiuci,uantc c suppr·ir q11a!: 
() uer deficiendll. de rerlda do exercício cor
rente; 

:~ • díscus&io elo projccio n. 48, deste anno, 
(n. 168 A, elo anno }laS>:lllo). regnlttndo a na
Yegaç~_o de cabotag{~ln ; 

Discu~são unictt do proJ e~to n, 04, deste 
anno, autol'i~ando o g-overno rt mttndar pagar 
ao 2" tenente llo COl'po de !azemb da. :u·mad:t 
\V~Jldei·Iino Zozimo Feneirll. dtt Sih·;c a im
pnnancia do soldo cl'" ~ua p;ttcntc, desde 1-1 ele 
.1nnlto 1le 1890 ate 28 de ttbril dé 180~. ~~ndo 
cont,lllo c~t'" t~mpo llwa. todo~ os c11l!ito~. 

2·' pttrte ( ~\s :3 hora~ ou ttntes) - Con
timl<l•;iio d,, :)" discn~:;~o do lll'o.iecto n. 72 _\.. 
de~w :1.nno. fi::mndo t\ 1iJrç'a lliL\'al p<tl"t:lo o 
armo • 1e 18~):) ; 

Contin un.•;:lo d<~ 3·• th~cussã.o rio projccto 
n.28, Cl(:'Ste ;lll!lO,l'CLOrnlalldo O pht!JO gel'al do 
or•~<Hnento dtt Republicü. c llctenniiíando o 
motlo 1le org<tili7.;Lt' as leis üa rcccitk1. c de~peztt 
public:~; 

Discuss5o unic(l. do prqjecto tL R!'l c, deste 
a.nno to.dclith·o desttLcarlo na 2• rli5CU5:>ii.o do 
lJl'l'.iecto de oPça.mento dtts d~spez:.ts do ~Iinis
terio 1la J ustiçn. e Kegocios Interiores para. o. 
e~et•dcio de 189:3, consider·<tndo como lente;; 
substitutos das üwulda.des ele me<licina. os ex
adjuntos que passM>am u. prcptwadores e os 
allj untos actuaes que não foram contemplado;: 
ua u1tim:t r~fot·m:t ) ; 

Discns:;iio unica elo parecer n. 49, deste 
anuo, opinando no sentido de entrar de novo 
em discussão o pro,jecto n. ZZ5, de 1891, por 
nii.o ser contrario ús n,ttribuiçües do Congtesso 
);'adonal: 

2" di~cussflo do projec~o n. 248, de 1 S9 L 
autorísando o goYerno <' lmtnd,u· construir 
poços l\l'tezin.nos 110s municipios ue Ca.mpo 
lii<\íor e outros (estado do Piauhy) ; 

2' lliscnssão do projecto n. S7 A, de 1891, 
tmnull:\ndo as concessues de estradas de ferro 
!"eitas )leio governo, depois da promulgn.ç<lo d:1 
constituição; 

z;• discussão do pPojecto n. ll A, de 1892, 
(do Senado), reorgo.nisM.do o corpo <le eng-e
nlleiros navacs; 

3·• discussão do projecto 11. 41, deste anno, 
autorisando o "'o>'erno a conceder a Compa
nhia Fabril Industrial e Constructora os mes
mos favores concedidos i1 Companlüa lndm
trial de Clll e Marmores de Cat>anda.h:;·, hoje 
Bompanllia Progresso Industrial de c.iran
dahy; 

1" discussão elo projecto n. 79, deste anno, 
concedendo ísenç-.iio de direitos de importar;.ão 
e mais impostos para introducç.ã.o de 150 
casas <le madeira da Companhia S. Lazaro, 
para habitação de de operarias ; 

P discUSS<"io <lo projecto n. 116, deste anno, 
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a.utoris-<lndo o governo, ren•lo de lleS.'l.Jlnexa.ro I pot• cinco !l.1lnOS o contl"llcto com a. As;:ociação· 
serviço dos suburbios nt\ Estrada de Ferro Sergipense pa.r'll o serviço de reboque a vapor· 
Cent-r1tl cio Bm.zil, a contract<J.r com Justin & nas b:m-as u::: Cotinguiba, S. Cllristoviio e 
Bandeira. . ou comp.:'<nhia que organisarem a I Estancia; 
coustrucção de uma estradu, de farro n:taerea ~l' discus;,iío do pl'o,jecto n. 14 A, de 1891, 
do htrgo de S.FranciscJ a Sapopemba,seg·unc\o que de\. dirdto de pode1· passat· pt·ocur-a~ão 
as condiçôi!S que e!ltabelece ; · :pot• instrttmento l><L.rticul<tt' de proprio punho 

2" discus..oão (!o pro.jecto n. 9i A (do Senado), a tod<tS a.s pesso:J.S h<lbilitad:tS pai"<~. o> a.ctos 
autor:sando o governo a contractar. com da Yida civil; . 
quem ln<lis •n.ntag-ens omn·ecer, o ~cni<;:o de 1" tlisc us..""\.o do prQjecto n. 17, deste anno. 
reboque pot· meio ele vnpore:; nas barms dos isentamto rte direito~ de importa.ção os m<\te· 
t'ioo It;\pemirim c. Bencvcntt'. no e;:tauo do l"Íótc:>t' machini~mos que ;~. compa.nhi'~ Nacio· 
Espírito S<\nto : m l du F<.H:jn .. ~ e Est.'l.ldi'O~ tle•tin<~r á iusta.lla· 

3" clisctt,;!;ân tlu pt'Q.il>eto n. 53. clcste :lnno, ~-.i:J ''"":;:cus t!$tabclecimc.nto.'; 
concetlendo i~ ~nr;i'io tl'! tlit·ci t~.;: tlc import.il<;:i.o. I" di~lat~:;:ío tlo) Pl'o.iccto n 09, destD :~·mo, 
exc~pto o d:: t•:x.p~üiunLe, lJttra. 05 m:tt~·t•iae< elcmntlo os \'C:ncim··nt<ts dos lll'ep:mt!lO!'CS· 
des&innclos i~ illnmin:H;ii.o du Pit·:tcic:tb:l, em c@~t'l'\'ad .. r•c:~ dos ;.;:tbiner.cs o[c mim:mlogin. e 
s. P:tulo. contr<<ctau:t pot· Luir. Vict,nte de g-eolob(ia. de bor.:míc:\ ,. ~oolllgh\ ch\ E:!c •la Su
Sou?.a. Qnciro~: . pet•iot• ele (ittct·t~t. c do de c,timir<\ c!:~ E~col:t 

2" ui:;cu:;siío dt\ pt·t~ect.t) n. 10. tlt'stc atmo. ;\filit:n· d:t Cnpluti l"t'llet~ll ; com voto em se
isent..'l.IHIO de dit·eitos de impot•tito;ii.o e expe- parmlo ; 
diente e tod.o o material e rna.chioismos tksti- Disctts·iio unic:1 tlo projecto n. 82, deste 
nados ÍL con:;:truco;iLo lia lhbl'ica de tecidos da anuo. a.u tol'i:<:uuln o gove1·ao :\ r crornmt·, no. 
Companhia :Ma.nulhctora Fluminense. situ:uln. po:sto de tt-nent" tlo exercito corpo de paliei:~ 
em Nithet·oy. no estado uo Hio tle J:mr!il'O. e ltkst<~ c:qJit;tl. o capitão honoro.t·io do exet'Cito. 
ma.nd:\ 1·estitnit· os dit·eitos pot"rentm·<\ co-1 ex-tenente desse <:at'}JO. Antonio Josri Alves; 
brados ; Discus:>fio unica do pro:ecto n. 2í0, tt· 189:~ . 

2" disct1ssíio üo projecto n. íl üostc anno, concedl~ntlo um a uno de licenç-..t com arde
isentando tle dit•eitos de iml)Ortução os mate- nntlo lt .Josri Mentle5 Abl':J.nclles, mestt·e· da 
ria.es especiucos neces:..'>:l.t'io> paru. a constt•ncç~o om.cintt do npp<trelllos e vdas da. directo· 
e ínstlllaç-ão do Colll!gio Amerie<.tno dB Tau- ria tle con~tt·ucç:(ies navaes da Arsenal de .Ma 
bate, no estado o.le s. P3.ulo, e de IJ!'IlJ.ll'iedade rinha. d•~ Cltpital Feder-al; 
de J. L. Kennedy; 1 ~ dbcus..'<'lo do projecto n. 109, deste :umo .. 

3·' di;:cussii.o do pt·ojecto n. 4 A (do Senado). cre<tndo, conjuntament-e com a escola. de 
de 1892. olanclo diloeito aos secretarias da Côt•r.e machinism.s. um curso de nautíca. no estmlo do
·de Appéílil\~'i.o e do Tribunal Civil e Ct•iminal P..:~.1'Ú., e lhe d:i. orga1lÍSil.ÇÜ.O ; 
da. Capit.l\1 Federal a perceber ~t1stas, quando Discus:ião unica do projecto n. 81, de 1892, 
·t ra.balll:wem como e;:ct•ivães; autorisando o governo a mandar p-.1gar uo 

2• discus;;r~o do projecto n. 52, de 189:2, re- alferçs honorario do ex~rcito Antomo Paes 
~ula.ndo a. concessão de nposentttdoria ao~ de Sá !mrreto a quantia. de 2:592.~, por dif-· 
.tWJccion:\l'io~ publicas, de a~cot•do com o feren~~• de soldos atro<adus, que deixou de 
art. i5 ela Constitui~iio Federal; recaber; 

I" diseussão üo projecto n. 9i, <.le 1892, me- Dlscu:;..-<ão uoica. do parecer n. 34, de 1892, 
lhorando n aposentadoria dos i'unccionnt•ios índefer·indo, por não ser da competencia do 
publicos até á data. desta lei o.posentados que COngres..~ NMional, a. petiçi'w do conego 
contarem mais de 30 n.nnos de ser> iço e:lfe- Amador Bueno de B.:'lrros. sobre a. isenção do 
oti>o e tres no ultimo Jogar que exerceram e imposto de tt'a.U$míssão de propriedade e de 
não o houvet>em sido per iillta de ex~.lo no decilnas urbanas l)al'a o pred<o em que func
cumpt•imento dos fleveres dos seus C<n'itOS, cioua o Asylo Isabel, nesta capital; 
salvo si Pl'OVa!·em a falsidade da imputação. Discussão uniça do pro;ecto n. 9'2, ue 1892. 

2" discussão do projecto n. 5i A,deste anno' autorisando o governo a mandar contar como· 
probibindo a concessão de honras militares tempo de embarque, paro. os effeitos 1eg:aes, o· 
de ofiHa1 de terr·a ou mar a qualQuer cidadão tempo em que o capitão-tenente João de An· 
brazileiro e dá outras providencias; drade Leite serviu como official superior e 

DL-cussfio unica do projecto, vindo do Se- instructol' na Escola Naval, e faz extensiva. 
nado, n. 65, deste anno (ortpnizado pelas aos instructores e mais otficiaes que servirem
mesa.s do S;;nado e d.'l. Ca.ma.ra UOl! Deputados), nos ua\•ios destinados á instrucção do3 a.,--pi

•regnlando os trab.'\lhos d~ duas ca.ma.i'as do I1!>utes a gua.rdas-m:winha. a. disposiçi'IO do· 
• Congr~sso Nacional, qua.ndo !uncclonarem em a.rt . . 13 do decreto n. 29 de 14 de março· 
commum; de 1891 ; · 

2• discussão do projecto n. 45, de 1892 (do 2' discussão do projecto n. 69, dest~ anno,. 
·Senado), autorisando o goveruo a. prorogar autorisa.ndo 1) governo a conceder a Jos~ Au-
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gusto Vieir'lt e outro a construcção, mo e 
goso. durante 30 annos, de uma cstn~da, de 
lérro de Sapopemba à ilhtL do Go\·ernatlor, 
mcdeanr.e cet·to~ 111 v ores ; 

i" discus•ão do projecto n.l20, d~te anno, 
autorisa.ndo o i'OYerno a comract<w com João 
Tavares da Silva a consh"Ucr;ã.o, uso e gozo 
de uma estr:1du. de 1iWt'O. com priYilcgio po1· 
50 annos, de <\ccordo com as lei~ sobre estr<t
das de ferro e garC~ntia de jnros ele G ''f ,, sol,re 
30:000B por l'Hometro,partimlo do RfoPllt'dO, 
no Espirito S:mto. <>tú S .. Jo[lo B<tptista, ~m 
Min~,g -Geraes. 

Levant~.-~o; :t se~sií.o ,.·~~ ü 1/2 horas rl~t 
tart!e. 

Prcsidcitcú;•, ,,,,, ,)'r.<. /Jrnwnl.<tto rfc C,o,r1ws 
~ .!•)•''' Lo;>c$ (i• vi·:c-p;·esil/eHtc) 

Ao meio· t.lia p1·oce<.l e-se :i chamada, ú. qual 
respondem os SI'!;. Bern:1rdino de C<\mpos. 
Antonio A7.eredo. Athaylle .Junior, Fleury 
Curn.do, Uchúa Rodrigues. lndio do Br.•ziL 
CantiLo, Pedro Cltermont, ~!tttt<1 B:~.cellar, Au
gusto Montene:;l'o. Cost<t Rodrig-ues , Rodri
gues Fet·nande~. Henrique de CtU'\"t\l!Jo. An· 
1risio Fialho. Nogueira Pttranaguit.. ·Pires 
Ferl'eira, · Martinho Rodrigues. BezerriL Jo[lo 
Lopes. Frederico Bor·ges, .J o5é BeYi!aq_ mt, 
Gonçalo de Lagos. Nascimento, Almino Af· 
fouso, Amorim Garcia, Epitacio Pes..<O<t, Pecll'O 
Americo. Couto Cartaxo, Sá Andnule, Re
tumbct, Totentino de Carvalho. Gonçalves 
Ferreira., .Tosé M<triatJo,Joaquim Pernambuco, 
And.re Cavalcanti, Raymundo Bandeira. An· 
nibal F'.tlcâo. Pereira 'Lyrn, .João ele Siqtleira, 

·João Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, 
Bellarmit1o Carneiro, Theo_philtJ elos Santos, 
Oiticica. RQdrigo de Araujo, Euclides Malta, 
Ivo do Prado, Oih•eira Va.llaclã:o, Leandro 
Maciel, .Felisbello Freire, Paulo Argollo, Tosta, 
Arthur Rios, Garcia Pires, 2-Iarcolino :!vi ouro, 
Severino Vieira. Santos Pereira. :\lilton, 
Francisco Sodré, Dionysio Cerqueil"J., Leovi
gildo Filgueira.s, Bar-J.o de S. Marcos, Hora· 
cio Costa, Novaes Mello, Fons~ e Silva, 
Fonseca. Hermes, Nilo Peçanha. Urbano .:Mar
condes. Manhães Barreto. Oliveiro. Pinto, 
Virgílio Pessoa., Fmnça Carvalho, Luiz !\1u
rat, Baptista da Motta, Fróes da. Cruz, Al
cindo Guanabara, Erico Coelho, Sampaio Fer
raz, Lopes. Trovão, Furquim \Verneck, Je· 
suino de Albuquerque, Thomaz Delfino, An" 
tonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascarenhas. 
Gabriel de Magalhães, Leonel Filho. Chagas 
Loba to, Jacob da Paixão. Alexandre Stockler, 

Fm.ncisco Veiga., Ferr,•ira Bm.nd:!o, Lamou
ni ·r, Alvaro Bot,ellto. Gonçaln.·s C!t~.vel', Ame· 
rico Luz, 1Ianoel Fulgencio. Ar·istides Maia, 
Gonc,~lve~ R.:unos, Carlos das Chtll;:tS, Domin
g-os Rocha, Cost:.t ~I:Lchatlo. Domingos Porto, 
F~r; eira lli.tbello, Francis~o G licerio. >11oraes 
Bart·os, Mursa., PMJlino C<trlo<, Costa Ju
nior, Alil-edo Ellis, Almeida No . ueim, Julio 
d~J Yresq ui tu., Leopoldo <.te Hulh0c.;::, AI ves de 
C:tstro. Url.:1n0 GouYeia, Bellu·mino de 1-Ien· 
dotwa. :Vüu·ciano de ~lagal ãe,, Fernac~1d0 
Si mas, Lauro ~lilllP!'. Sclli mid•. L:leet\.ht Cou
tinho. Pereü·a d<t Costa, Borg<.~s de Medeiros, 
Alcicl~s Lima, Thomaz Florus. Homt·I·o Ba
ptbta. Cas$i;tnO do NCL~iment:J, Demetrio Ri· 
beiro, Ce~arlo MoCt<t e Ylnhae:;. 

"\ bre-se :t ~essão. 
Deixam de compnrecer com ca.u~a p<trtici

p:ttln. CtS S!'i!. Paul<t Guimarue~ •. Jt,[LO <.k Avel· 
l: t t', C<J.rlos OJ.mpos • .Justini:tno t!e Serpa. Jose 
A \·elino, ;1-(ig:uel ,Je C:t.~tl'tJ,Rn:5<1 c Silv<',:,\leir;t 
de Va~eoncellos. Ponte..; de Mhtntlo., Au~usto · 
.!e F'reitn.s, S~tl.lr:t. Zama. Viria to dll 1Ieueiro~. 
.T:t.crtues Ourir1ue. 1Ittyrink. Mutw. }f<tc\iado. 
' 'intti, Dutr~t Nicacio, Pnlletu, .Joii:o Lui~. Lo
pes Cluwes. A<.lolplto Go!'do C:n·vallw.L An
gelo Pinheir·o, ü>rlos Garcia, Rubiií.o .Junior. 
Edtwnlo Gone"l\·es e 'Ylenn;t B<1t-r:•w. 

Dei'Xttm ue éompareCP.l' sem e:wsa, p:.wtici
pacht os Sr:s. Cu~imiro .Jw ior. NeL-on, .Juveu
cio de Aguiar. Seba~tião L:tndulplto, Pireo e 
Albuqnerqne.Prisco Paraiso.Cyt·illo de Lemos. 
Albet'to Brandão, Jo:tquim Bt·e,·e,;,Figtleiredo, 
.Joii.o Pinheiro, Cost<t Senmt, Fer!•()ira Pire.\', 
Monteiro da Silva, Martlnlw Prado Junior. 
Domingos ele l'>IOJ'ae;;.1loreira da S:l;-a,Antonio 
PI."J.do, CincinatQ Braga, Brasilio dos Santos, 
Cat··tano d~ Albuquerque, Vittorino Monteiro, 
Julio de Castilbos, Assis Brazil, Rocha Osorio 
c Fernando Ahbott. 

E' lida e sem cleoote approvada ;). act..'t da 
~essão antecedente. 

PRI~IEIRA PARTE DA ORDE11 DO DIA 

COXTil<lJAÇ:Í.O DA TERCEIRA DISCUSSÃO DO PRO· 
JECTO N. 87 A, DESTE ANNO, l'IX.A.XDO A DES
PEZA DO )lii\"ISTERIO DAS RELAÇÕES EXTE
RIORES 

Veem á mesa, sno lidas, apoiadas e postas 
conjuncf.<'lmente em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao prQjecto n. 87 A, deste anno 

Accrescente~se: 

Fica estabelecido um consulado geral em 
Sbaugay.- Ga,·cia Pires. 
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Sub-emenda : 
Artigo. A reforma que :fizer o Podet' Execu

.ti yo do corpo tl.iplomatico e cons;,llal', cte con
jormidade com a autorisaç:ão que lhe ê oonce
dida,ticarit sujeita i~ a.ppl'O\-açilo do Co11gl'esso. 

S:l.h rias sessões. 8 deaao,;to de 1892.-A. 
J[onlc"CtJI"o.-'MoiÚt. Bcu:e{ta1·.-Uchôa Rodri
!Jires .-Iiulio do B-;·a;i/. 

radllS ao lado de oukas de import.aucia duvi
dosa. 

Como a camara salm; diz o m~.Ldor, a clas
siücação dos consula.clos imporW. muito p11ra 
o estabelecimento dos vencimentos ; e a$Sim 
que de j<tneiro deste ttuno em deante, se
gtmdo o clisposto no t\.l't. l 8 do citado de
Cl'e~o B, os consules geraes ele 1" clas::e ])<1.S· 
sartun n ganhat• i2:000~, ns de:?." 10:000$ e 
os consules simples 8:000::;. 

o Sr. Badaró (~::;n~cs de att~ilç,<a)- Vingando a emenda a qne ,jú. se referiu. 
Com(l{;~\ ~tizenllo f1Ue v~m contt:ll.'Í:lt!o i tri- cumpre que se ).lroceda. eom toda isenção nesta 
buna, uiios(, porque seute-se .ínllisposto, como mater·in.: polsja houve quem dissesse que os 
llúl.(JUll. aiml:t no prOJ)O~it::> de poupar á Ca· consulados emm cre~dos e classificados cou
-mn,ra o desprazcr de ou vil-o. (Si;o ctp~il!do~}. Rn·me a. imlKll'Ü\UCÍa <lo :rtilha.llo. ( _•tpm·te.~ .) 

Os discursos. porem. que teem sido prole- O orado1· tlon :ma :tssig·natm·a ' ;\. emenda., 
ridos sobre n pasta, das r:elaçües e;;:teriol·es :vot·qm" tlese.it• ver <~ clnssc tonsulnl' clev(l.da 
í'orçam oot;<tlor a. 1t\ll<lr. Promette ser breve . .- <Ütura. de uma vcrll<tdeira. m%'ístmturn.. 
e occu].Jn.r-se dos seguintes pontos: autorisação Di~se o anno pa-ssado nn h·ibunn. c repete hQ;c • 

.. no go,-erno p~·a reform3l' o regulamento cotl· que o~ r.empos S<lo mais pl'Opicios aos consu
suhw e diploma ti co ; con-venç~i.o littel·a.ria com lar los (lo qne às lega~Ges. Os paizes 110V()S, 

.a Franç'<l.: dívidas do Paraguay e elo Urug:uay, como o Bt·azil. Yilo em futm·o pro:ximo em
·e finalmente, alegação junto à Santa Sé. prestar o mttndo torlo, pol' meio de sua e:x

porr.a~ii.o ; te1·ão crescentes necessidades de 
O orador di~ que o corpo diplomatico e tomentm· as reht~ües commerciaes, indus

·o cot•po consula.r regem-se actuD..lmeute pelos tria~s e economica.s, 
~ecretw A e B de 11 de novembro de !890, o~ povos ricos teem sempre boa representJ.
amoos assig:nadcs pelo Sr. Quintiuo Bocaynt, ç·ãu. porque. G-omo dizia Fi·ederico, 0 grande, 
<Juando ministro do exterior. a. melhor diplomacia e uma. 1Jateria de cem 

A fa.cuidude que ;;e quer conceder ao go- peças. 
-verno par:;~. rever esses decretos, só fi~ limi- Xenlnun<t húbilid:.vle pôde supprír o pres-
i::ada. quanto ús despezas, que nii.o poderi'io ser tizio que a força dà. (AJJOiados.) 
.augmentadas. -0 orador já leu em um lin·o velho que, 

O orador assignou essa emencl'l. com ltlll aureohdo pelo ferro e pelo fogo, qualquer al
:proJ?Osito que patenteará á C<trull.m. Tem sido feres póde i<J,zer como aquelle embaixador de 
·<!.os que mais acremer.te teem t.ratado o:;; máos qne fa,llr., Pulibio, o qual, d~screvendo com a. 
funccionarios que o Brazil manda ao estran- benLro.lla um circulo em redol' do rio Antiocho, 
:.geiro; mas tem sabido tambem fMer justiça. proll..ibimlo que da.lli sahisse sem dar--lhe res
aos poucos qt1e cump1•em seus de,·el'es. (A- posta, obreve o que queria., isto e, obediencia. 
partes.) do monarcht1o a.o senado romano, que lhe or-

Ve agora com esb.t nuctorisaç-ão um ens~jo dena>a que se abstivesse da guerra com Ptolo
propí.cio para o goYerno esnl.belecet• certo me\1, allüulo da. repul>lica. 
rigor nos regulamentos- A camar:l. sabe que O COI'J.lO diplomatico, affirm:• o orador, esta 

-<J ministcrio do exterior ê o que meno:; l:le$a ~eudo regido pelo,decreto ele 11 de novembro 
ao :pa.iz ; que o rendimento de alguns consu- de 1890; como di3Se, foi auctor d&"Sa o'bra o 
lados é magnifico. Sr. Bocayuva.. Na. opinião do orador_ nesse 

O ora.dor pensa que o meio de conhecer-se decreto. pouco ou mesmo nada ha que alterar, . 
. a. importancia do consulado est.--i na sua reniL't, pois a. doutrina. nelle '\'uSada é a ma.is :.ule
e esta sú é consideravel nos paízes que mau- quada. às nossas circumstancia.~. ( ApoiadCJs.) 
iém com o Brazil estreitas e frequentes rela- Pa...o.sando a"tmi.ar daconvenç-ãolitterata,que 
çêes cotnluerci:l.es. O art. Z' do decreto B au- um ministro do governo provisor:io assi,"'llou. 
-ctorisou o governo a determinar o numero com o representante da França nesta capital, 
dos consuladw e a sua distribuição em I• e a 31 dejaneiro do anno passado, diz que pre-
2• classes. · pa1•ou-se, bem como muitos outros collegas, 

De posse desk'l. autorisa~.ão o go'l'erno expe- :para dar caça a tão infeliz projecto. ( A.poiados.) 
.<llu o decreto de G de ,junho de 1891, no qual E' preciso, diz o orador, não conhecer -as 
-cla.."Sificou os' consulados. ~m ter guardado circumstancias do Brazil J"l-l'a tsr semelhante 
c<1 melhor ordem; po.is não póde o orador lembrança. Não discutira agora a materia, 
:::J.Creditar que o Porto e Londres, por exemplo, porque .iulo"'a inoppo1·tuno. visto não ter ella 
se-jam iguaes ou inferiores a. Copenhague ou merecido do nobre ex-ministro do exterior, 
.a. s_ Crus õela Sierra. Na classific.'l('ão fe~ta, Dr. Serzedello Corrêa, nem as honras de uma 
~s duas primeiras cidades ·citadas são conside- . mensão no seu re!a.torio. Parece ao orador 
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que estl~ morta e entcr•J•ad:• a ta.l con ,·en~.:\o,' llO>"s:J. l>Oa amig":~ . •li7. o Ol';t!lor, s.) do juros liM 
que er-.1 um bom negocio simplesmente par::~. a de,•e 14:0·:0::30 ·.::;:ws. =-entlo o c:tpita.l d t.: 
Fran('-<\. 5.662:307::;:)1:' •. ~ão sii.o só ~stes os compro· 

.Em maio do anno passado, continú.:t o ora.- missos •lcss(l. l~epttiJtictt pnr.1. comno~co, d~ve
dor, o couselho !etleral suisso con ''iclou C• nos· nos t!unb:>m ;ts dt:Spe-.:ts fc·itas com a. divisiio 
so governo p•u-aenkar na Un:·ao I"l"'·nacion•.tl auxiiial' que este\·ocm .Monte>idee nosannos 
e .Arti,·ica, ru.ltwrindo à conYenção 1le Bernt\; de !854 e 185">, na conlonnida.de tlo t1-atado 
mas respom!eu-se, que ~a a.gmtnbva iL oppor·- !le .oliançtt ile 12 de ottr.u)jro de 1851 e do 
tun!dade p~l(• C(Jngre&o Brazileil'o, <l:t con- ! n.tcurtlo de 5 lle a.p;osto <.le 1854. De\·e ma.is 
veuç-:io com :c Frant;-1.. essa republicn. grandes inrlemníz;u.'ü~s a brazi-

0 orador. occnpa.nclo-se deste a..~nmpto o leirosquc tLlli perderu.m suas propriedades em 
anuo lXLS:Sadn na Camar-,t, te>c .le reterit--s:J proveito dO:> ol'ienta:s. 
ao r;;pr•esen'<tnte do Bra7.il na Fr:.1.n~,,, De. Ot~L, di~ o Oi·:ulor, nos:O:L<; condições nmtn
P~; c , :1-nte.<; de d izer qualrtucr COIL~!\ are- cei!'l\.' SILO tLpClrtadas. e um dos rcClli'$DS de 
spmto tles..<:e eara.lheiro. lol irtcnotnpido P.Ol' quem precis:t<le dinheiro, c cobra.t as di,·itla.s 
a.pa.rtes em que S<l aiiirm:n·:L. vr.•z em :,rr·tf.tt, ou ntats J•egn laJ'rnente. Mo juJ'Os . 
eHe cr;L um h(lmem muik• rlignu. muit.v IJl':L- Par-ece n.u pJmlot· que si n Br;w;il deixtw de 
ztleiro. muito tmbil.lha.dor·. p:L'!ar· os ,jm'US \h ll llla :;ú tle ;;uas di vidas. não 

O Ot-:ulor- não t'·ntlo nccus:ulu. c.<p:LIIWtH;c • ·ncoutt~u~·l C( lil!lll qtH:Í!~t umtn-est.ar-lhe mais 
da. inop:uatl(L dcle>J.. foi cnt•i" qnc o or·mlor tlinh ·it·o ; l'll tt~t:lllt.o. o l.: t'tt).m :<y h:t pCluco 
~tuito <.'Or-tezmenW pergun·on C[ ll:tl till!t:l Ll'lllJIO c.mtt•thilt :Lrtt!t:ulu elll]ll'~titno na 
Sltlo 11:.1. histori:t. da. malsimuh~ COll\'I'Ut;ilo. o 110S;:1 pra.r,,n. e, ~l•:.rundo d .zem. r:om :1 !'t:S)JOll· 
seu p:q1el, ])Ois nito etilo "''ivcl rpw clle i~no - ;;;11Jilitl:u!o:-. do thcsour·o rmcioll:tl. o quo ni'tO 1; 
rassc o que se ll\zía o a se prcten• li:\ <L r.al l't''' cri vcl 
peito, :L menos que o goret·no lk1t$~e ponc:t O Ut'Hgnar tem uma bella capital c nm:1 
itnportunch á snn o inh1o. Em torln o C:.\.<t), cx,·cllcn t.<~ a llhnde;.w ; com nm JlCIUCO do l:on. 
a.trlnnon o or-ador1w.quella occasiilo. o:1ridn on I'Oiltacl• da p<Ll'tc do l3razil. t:tl nJz pudes3~
não pelo miui~h·o que nGgoci:wa ús prc5<as mus it·t·ecc!Jendo o~ ,imO>:\ em pet!UCnt\S pre
com o St·. Blondel, cumpria, tw rcpl·e.,tmt:tnt.c ;;t:v:.· ·•~S. st'm irwonw:nient~:~ p:.tt';t o> nossos 
do Brar.íl val'l'er :1. su:t test.:ltl~t. cnndmun:Ln,;o vi.< inho:;. cuj::t.~ rdatlí~;; [I.JUÍ~to.'l<\~ tanto lJre
semelh:tn te n:ogocio. a: mh' que tt•s:L~t·:tt.la~5 ·) z;uno~. (..I ti oi ,rf,.,.5. ) 
os no~sos ,joYia.es amigos. Tempos depois de · O ora.Jor \':1 i tl:!:·tninar· :t~ mas p:tllid;t> ob
enoormüa asessfio. clir. o orador, ree2beu HllltL sen·açDes sol;t·e o mini.<terío dtJ.s x·ebr;õ2s ex· 
cart:t. da lt-.gaçiio do Bt·.Lzil n:\ Franç;t, etn que tedores, tlan lo breve e summaria rcsposr.a 
O·Sr. Piz:1 uizi~L que ·na.d:~ tinlm tido com :t aos dou;; ultimas or•adores que comba.t.era.m ~" 
convenção. e que, s:ntlo o orador injusto ;\ r<:S t;J.Ul'll.Ç'.ÜO dtL leg-<M;~L' jum·; a. • Vittir::J.no. 
seu re:sp~it,o, cle\'Íi\ u.ar lltc um•t r epa.mçã.o Um tlell~. diz o orador, o illustre repl'e
mor.-L Com ;1s pala n-as que t\c:.~!J,t de pt•o:e- :;e!ll:lnte tlo Rio Gr-antle tio Sul, de~larou qnc 
l'ir, dc~-'c aquellc rept-esentaute do Brazil ficar mais uma vez vinha fit' :Wl1'1t opinirlo r cp!!bti
sa.ti:>li!ito o S(\icnte tle que a. ma.r ha d11. ne-."0- cann, comb:ltendo a conset''l"a~~i,o cb le,.,"<<-Ç':iO 
.ciaçào aqui era muito sua.conhecidtt. ~ junto no Va.ticano. 

A respeito da divida do P.d.l'a.g'Utty e do Urn- O illnstt•e represent:J.nt e do Rio de Ja.neiro 
guay, o ·or:ulo1· pensa que é preci:>o f;l.Zer-"e as;e!1Urou C). UI! ~upprimir es;u. lega<,fuJ e~a. dt
.áJguma. COUS<l . · · duo ir togice~ ••tcllte Ú(< ;·-:{•JI'rlla 'lu:: ~cz•a;·,;., a 

Sobre o Para.guay pesa oformidavel enc-a.rgo igrcj" elo E$trulo, · 
das indenmizar;tíes da guerra que nos mo,•eu. Pal'ece ao humilde oraclor qu~ os se as dous 
alem da di1·icb de Ollti·d. origem, e que P.st<i. jovens e illnstres colleg-o.5 pontifimrn.m um. 
se)l;undo aflirmam cl;tdos otlicia.es, r :duzíd!t a. ptJUc.J às presas sobre <t ma teria. por isso, 
135:718.;,~80, sendo SS:OJO.i;lô3 d ~ capit:l.l e apezal' dCJ toda a profundtt considera<'ão em 
4.7:66!:1$800 de juros vencidos e n[o :mtisfdtos. que t.eem suas atlirmaçõgs, ira tle preferenci<\ 
O oratlor en tende que. apezar do ttb;ttimeuto .seguindo a opiniiLo tte outr·o; mais velhos 
em que está aquelle puiz, não p!Xle o governo che·e.• L'cpublicJ.nlls, entre os quaes collocit e 
bmtiieiro deixar em e.;;quecimenbo as indem- Sr. Quintin•J Bo :cynva, cuja. a.uctoridade e ~t 
nizações JlCir despezas da guerra. Cumpre I de um ~Ioy~es, que dura.nte t<1.nto:> mmos 

. que ao menos, ~e:j'L ess:J. indemnizaç.io del'i· andou peto deset•to em busca da terrtt da 
cfumente d·~t.e1·minada. (.-l.[JOiado .) I Pt•omí,siio. (.~po:· ct~s,l1pa•:ias . )O act? CJI~e se-

A r~pubUca do Uruguay, diz o or~tdor, nJ.o pat·ou tt igreja. do E•ta.rio e ~e 7 de .J:.n_etro de 
tem proceditlo como devia. pat'll. c<>m sen bom 1890, e tem a resp:msa.btl!dade do !Ilustre 
a.migo, o Bra7.il. ) cleputado do Rio Grande do Sul, q~re então 

Sabe 3. camaJ.'(l.. que essa republica contra.hiu làzia parte do g-overno; entretanto,so em 11.t~s 
a. primeira di lida em 1851, sendo ao todo de 1811.1 Lembrou-se o nobre deputado pelo R10 
seis os emprestimos contra.hidos aqui. Es:s..1. ! deJ!I.neirorle dc:ltt:ir l.ogic.tmente des~.11'!{;wma 

Cam!lt:!l Y. IV %1 
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propondo asuppressüo do. mal8inach• legaç[o.]j(\ que o vicio de origem impedia-lhes de dl\r 
Alem tl.o Sr. Bocayuva, os Srs. Rm1gel Pes-~ todo o amor e tuda. <L dedkação. 
tanl\. e onttitS -velhos republicano.~ pregam O orador sente achm.•-se doente e não :poder 
itl&as conservadoras, moderadas. E' com esse;; estender-se sobl'B o assunrpto que o traz á 
legionarios que o omdor ha de andar,. e pensa tribuna ; vendo-se por esta raz:.i:o forç-ado a 
que na republica o radicalismo 11ilo fará car· ser breve. . . 
reira de longo curso. O Fausto de Gretl1e dizia: Antes, porém, de !à2e.l-o, dh'li algumas pa
« Eu tenho duas almas.» A sociedade brazi- lavras sobre a emenda. que teve a honra de 
!eira sente tambem dons impulsos no seu seio. apresentar aos seus coUegas. 
As trndieões.as lembranças e as glorias do pas- Pelo seu conteudo Yê a Camat•a que se trata 
:>a-do est.'i.m comnosco, as aspiraçües arrebata- de uma medida simplesmente regulamentar. 
dns, os sonho:> de Morns e de Platilo, pa.ten- que não acarreta a menor des~za. 
teimn-nos os nobres deputtldos. (Apoiodo .~ . ) E' um1t autori:;n.ção ao gmrerno pal'a rever-

O O!'adon'ot:t muita estima Msen talentoso o corpo diploma.tico e consulnr e ~'egularísar 
amigo, representante do mo de .Janeiro, mas me.llloL· esse ser>íço, podendo pt•ornover- a mi
sentedi.zel· fJUe S. Ex., ct~ja. imtw·ina~iio cos- nistros os comul~s dt1l• classe. 
tuma 11úrar ~emp1·e nos pil.ru.mo.s tlns esti·elln~ A nece6síchule tlessa tneuida impõe-se ele si 
benefica.l>. arquejou ])Urn:s queix11S hysterica~. mesma, DOi~.nito ~u c mú t\ clo.ssificação actua.l 
q unnclo roçou peht lJatin:t l10 dera. { Ri.<o ; dos conslthl<!os. cum o ta.m bem e preciso abrir 
<iJllll"k.•'.) c:tminhoE nos consule~ de I" cl<\8se, que, po1• 

S. Ex. c·reou tlltll\ Atlantidl\ ou uma Salento 8eus serYil:o~. ~c mu~trem lw.bilitlados para 
de Fenelon. tle ondeu indU!$ll•in expulsou todo~ 1\mc\'iies ma.ís e!evathts. 
o~ males c toda.s us dore~. todns l\S somhr•l~ e Pam exempto de que ê mti. a ac:tunl classí
deslú.llecimento~. Bello ~on hn.r de poetn. ! th:ar;ão dos consal:ulos, o Ol'ador apresenta o 

Nos llllll'neis ptlludosos deste üm de seculo, exem})lo 1lo con~mlndo de Pariz, que é um 
aindn. lut muitologu.r para. n. religião e a mri· con~ulmlo sirnplcs, :tO ).1."\S'o qtte o de 1-la.r
dacle batalharem em 1llvor dos pobres e dos selim ê tle l" classe. 
que sentem Jbme e ~~ele de justiçn.... Desejanl. nrmly~m· o nosso t!•:tt:J.do de com-

Os poota.s pasmm ]Jelo uzul, rullando suas mercio com PO!'tugal. mas, nii.o o p~rmittindo 
azas estridentes. emqua.nto o grande rebttnho o seu estadu ele saude, limita-se <t dizer que 
soffredOI'. os pobres e os infelizes, escuta.m, ás o repl'O\'a intcil·:tmente. 
abas do Sinay, as ].)liliwras de consolação e de Te['lniu~:~ dizendo que visto trata1· de ques
espero.nça l{ue a casta musa clu. alma inspirada tões diplomaticas externas, não é muito que se 
do Dante, o, religião christii., tem para o ho- occupe dê diplomacia interna. 
mem, desde que o recebe no b~.o a.1:e deis:ul-o A&;im nao duYid;• em convid(l.r o> que den-
no tumulo que ê a :porta. da resurrei~ão. ti·o e furo. tlessa cnmar[l, se degladiam sem 

E' o que tinba <\dizer. (Jluito bem; muito razão de sel', porque não lia•ia no paiz par-
bem. O orado,· é cwnp;'i?lle!ltado.) tidos forma.dos, a aggregar-~ em torno 

~h• unica idea que J.eve attrahlr os espíritos 
O Sr.Azeredo diz que as palavras do pl'.tdotas e sinceros: u. Repul}lica e o bem pu

nobre <teputado pelo Par;\, pronunciadas nes- blico. Para isto é mister erguer bem alto uma. 
ta Camara sobre os negocios concernentes ~ts b<~.ndeira : a da conc:iliat;;ão. 
relaçõe.;; exteriores, envolveram, alem da de· HJ.vendo nmnero e posta a votos e a.pprova· 
fesa brilhantemente ft:ita am: seus collegas de da a r~da~ção do projecto n. 7 B, creando al
diplomacia, uma censura aos que, na sessão fancle1,.ras na capit.-tl do estado de S. Paulo e 
~as~a.da., se-referiram de maneira acre, mas na cich<cle de Jaiz de Fóra, estado 'de :-.unas 
.1usta,a alguns representantes do Brazil no es- G~rn.es. 
tra.ngeiro- Contitwa a. discussiio do projecto n. 87 A, 

E' um facto que o nobre deputado não desteanno. 
póde ne,aar de que ha l'epresentantes nossos E' dada n. pal:l:n:a ao Sr. Casimira Junior, 
que não cumprem os devere;; inherentes aos que não se a.c!ia presente. 
seus cargos. Em seguida e dada. a. palavra ao Sr. Fon-

Haverã. alguem. que ache correcto, por seca Hermes, qtle desiste della., 
exemplo, o proced1mento do Sr. Aguiar de . 
Andrade, recebendo, como representante do O Sn.. PHESIDE::\TB-Tem a palo.vm o Sr. 
Brazil, o l mperador banido ? • Augusto Monteneg1·o. 

Representantes nossos ha. qne não conhe-
cem a nossa.lni$"ua, nem as cousasdo pa.iz. O Sr, Augu;sto ~f:ontenegro 

A Yerda<le e que elles representavam o -Não de>erla mais voltar a esta discussão 
imperador e. n~o a. sua. pa_tria, que tinha, pelo depois das considerações que ftz sobre o orça
menos, o. dtre1to de e:x1gJ.r as suas attenções i menta do ~finisterio d<\8 Relações Exteriores ; 
e o cumpr1mento dos seus deveres elementares, 1 mas o discurso pronunciado pelo roeu mustre 
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collega, o S1·. Azei'edo, me obriga ll. de novo! conhecern.nosso paiz, suas necessidades, suas 
entrar no debate, pura fazer algunw.s consi- condiç:jes de existencia e de vid:J. ~ 
.deroçües, unic,a~nente sobre n.s.aecu~çües h~n- o SR. CosT.\ Ju2\lOR~ Temos t!iplomatiiS de 
ç:~.da~ ~r S. E . _sobre o cotpo drplomattco raç~<t que não conhecem 0 Braz·! 
bra.zile1ro, e dep01s sobre <t emenda de S . Ex. 

1 
• 

Sei que a minha voz, e uma YOZ que clama. O SR. AuGUsTo ~fo:'\TE:'\EGRo - Pe~~ a 
.no deserto; sei que ella vae bater-se solJre a YV. Exs. c1ue citem nomes... , 
muralha. impenetravel, formadn., se me per· O Sr~. CosTA .Tt::;xrort- Issc ~ odiow . 
.mittem a expressão, pelos pr~juizos, pelos 
preconceitos com que esta Cmnaro.. em quasi O SP... AuGwSTo Mo:-."TE:\"EGRO • • • porque 
sua unanimidade, julga o corpo cliplomatko. quero contestar um por um. . 
Desejaria, implomria mesmo si lbsse pos.sí- E" possível que ha.ja dílllomatas que sejam 
vel, um pouco mais de justiça, ]>orque 0 corpo de raça, como diz o nobre deputado; mas isto 
diplomatico brazileiro não deseja. mais do que ê a causa. mais Ilatura.l deste mundo, ê uma. 
· · · EH · t 1 cousa. muito natural que um pae instrua 
JUStiça. e quer somen e ser .jUl!.\"al 0 com seus filhos na sua mesma profissão. 
·essa justiça absoluta a que todo o homem tem a· ·ro t b · l$to se ve em rela.ção a todas as profissõe,:: 

Irm ; como am em por mmhll. Yozimplora o :filho (!e sapateiro é sa.pateiro .. o de alllLíate 
essa justi~a relativa com que a Cmnara e o 
paiz tem ,)ulga.rlo todos os orgão~ (lo seu func- e OLlntiõ1.te e a~~im por denme. 1Iesmo entre 
ciono.lismo. venho ihltar com magmt, pro- n<is vemo.> r1ue o filho de deputado c depn· 
fundamente emocionu.do por est'ts accusações tado · 
que de~j:mt nüo ouvir e tles~ja:ra. qnc não O SR. CoHA -TT::>IOR -Pois ê um g"r:1.w.lc 
partissem de nenhum deputado dest..'1. <::.\S;l.. mal. 

Si grande parte da. opinião publica, sigran· O Sll •. -\t:Ot:~ro lllo~rl~:SI~nwJ-E' 1.1 :;I'lUI•.lc 
de parte Ue indiVi(lU03 que llÜ.O te em OS dados pdncipio tlct ui \"lsií.o do tl';LIJ:"ÜllO, 
precisos, niio teem a necesi;:u•in. eleYuc;iio de 
vista pa.ru. julgar de prompto e imme(li;ttu
mente os nossos fnnccionarios (lil_)lomaticos. 
os julg-J.m mal. não posso <ldmlttir que os 
nobres deputados façmn estrcs accus.··u;ue;;, 
julguem-os com esta acrimonio., com esta mit 
vontade decl:J.rada de sempre. 

Que e que censura-se " este corpo dlplo· 
matico 1 censura-se ate que elle niio ra.J.la 
-b2m o portuguez. 

Porventura. a maioria dos S1·s. deputMios 
..que tiveram oce<\Sliio de conviYer com esses 
ministros tão accusados e que (1. sua- posição 
não permitte defendel'·Se, que s;io rêos q11e 
não podem defender·-se (não slio como os ou
.tros funccionarlos) perante este parta.mento ... 

O SR. OrrrcrCA dâ um aparte. 
O SR. A"li&T:STO MoNTEi\"EGRo-Acceito a. olr 

oserva.çã.o do nobre deputa{]o; mas, )?ergnnto: 
.qual ê o ministro que não faUa !Jem o por· 
tuguez ~(Pausa.) 

Eu queria que se citasse o nome de lllll só. 
U:\:1: SR. DEPUTADO - Temos até littera,tos. 
O SR. AuGv;;To Mo"'"l'ENEGno- Temos ate 

littera.tos e tivemos homens eminentes nas 
lettra.s IKttrias_ (Ha dive1·sos apw·tes.) 

Que significa fallar portuguez ~ Significa 
·exprimir-se bem por ~ta língua ; e, nestas 
·condições, pe1•gunto: os ministros não se diri· 
gem, por meio de papeis publicos e privados, 
ao nosso governo e aos seus amigos no Bra
zU nesta 1ingua. que t anto se censura elle~ 
não conhecerem ? Com que direito 1Jesta ca~ 

· mara se levanta um deputado e declara que 
.os nossos diplomatas não são patriot.'lS, não 

U)I SR. DEI'l\TADO- N"~t LlcJ.llomnci:~· o lL ue 
vemos ó UIJla. e~pt-cie de hm·anç;t. 

O Sr:. At·t.:C>To ~In:-;Tg~Jl raw-~5o ~c herd;1, 
profi~stio : c umtL temlcnch~ nn. t.t n·:\l ({o e>l
pirito ue ltabilita.r os filho~ no olllcio em que 
silo empregt\dos os paes. . 

Portanto. este m•gumemo nüo colhe e p<>lo 
contrario devemos espert\r mu.is cle~W. diplo
ma~ia., que o nobre tleputM.o quet· cllamar 
de ~-.1.· muito mais do que du.s outril.S que 
são ver-dadeims. 

O SR. CoSTA .Jt--xroa- SITo eclucados em Pa· 
riz e 1it ftcam rzpresentando o Brazil. 

O Sn.. .·\.t:t>t:STo ~Io~'TE":'.'EGRO - Cite um 
facto e estou :prompto a respondcn•. 

O SR. CosTA. JuNtoa- Isto é odioso e não 
de\·o iazel-o. 

O SR. AuGI.iSTO Moi\..,-ENEGI'to- V. Ex. nií.o 
póde abra.nger. 

O SR. CoST . .o.. Ju;o;rm~ - Tivemos um di
plomata que disse que o marecltal Deodoro 
devia ser um homem de 24 annos. Veja. 
V. Ex. como os nossos diplomatas conhecem 
o Brazil. 

o SR. JoÃo DE SIQUEIR.-.. dá uma parte. 
O SR. Arx:usro :MoN-rENEGRo-Sr. presi

dente, não u.cho fundamento no aparte do no
bre deputado ; e si se íôr com estas accusa
ções particulares accusar o corpo inteiro, 
não sei qual o corpo deste Estado que possa. 
escapar de uma accusaçãodesta ordem. 

O Sr. CosrA JuxroR-Tivemos ministros 
na Europa que ma.ndaram ao Sr. Lucena . 
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tele,«r:~.mmas de felicitaçÕ€s pela diosoluçiio do 0 Sn. COSTA Jt:~1.nR-Mas quem. e que ao-
Congresso. Estes homens não estão na. altura cuoou todo o corpo díplomatico ? 
de rept'esentar o Brazil. O Sn.. AüGUSTO :MoNTENEilno-Entretanto, 

o Sn. AüGusro MoNTEi\""EGn.o-Não admitto senhores, entendo que o dever deste :pa.:rla
que V.Ex. colloque o oorpo diplmnatico em mento é outro. 
uma verdadeira ese:ra'Vldão de espirito a qne A inefficacia de muicas negociações no ex-
o quer sujeitar, nem perrníttindo as deveres terior tem pa..rtitlo daqui, porque o Jlarl&
de lealdade a que todos os homens devem mentontio cerca os representantes do paiz de 
obedecer. todo o prestigio que merecem e que devem 

Sr. presiuentt>, faço est~ c:on.siderações e ter. 
não quer? . me alongar, d1scnmm~ndo ca~a Mas deixo este assumpto para fazer algumas 
um dos mmrstros e faz~udo a sua bwgraplDi\.. considerações a respeito de uma emenda que 

Niio <i lJroprio deste pai"lamento clescer a foi aprese~tad.a ·pelo meu illustre eollega., o 
indivitlualídacles. Sr. Au.tonJO AzeYeúo. 

" . . p · t :- c · t · Essa emenda propi>e que seja autol.'i.sado o 
O Sll;. Cl•STA_ Ju:sron- or rs 0 nao o. cei el Poder Executi~·o a ~e111 au"mentos ue des.--

o connt ~ \le v· Ex. p~.rolbr·ma.r· o cor1JO iliplom~tico e <'Onsu1ar. 
O ~R. Atcn:sTO ~10:-\TEZ\'EGRa-M:~s posso as- de maneil'a que os consules de l" cl'-'-S,:e pos

segm-:t-t· a c~ta cam1wa. '? sei que a minlm sa.m ~er promovidos ao cm·go de ministros. 
affirnm<;.i\o não encontrarn. echo nos senllor<·s Mais uma, vez declaro QUt~ 11ií.o quero en
deput.ll(\os. porque sei que luto contra uma tt-ar no terreno d;1s individualhllules; S. Ex. 
barreiro. i!t1•encí ve1, prod nzicla por uma ,-ol- citou tlames uos qmtes nüo !lllSSO si não ot:.. 
lisão inSU$tentavel e injustiiiC<LYel ~ontra os rerecer o apoio tla. minlm humilde opini(tO 
nossos diiJlomatas. no sentido dus snas observaçõe~. 

Po:::~o asse~ur·J.r a esta. eamaro, sob fe Mas. Sr presül~nt?, levanto-me contra, 
de minha pnJavr.,, que e..xerço :1 Jilncção pu- este ~rst~ma de autol'isacões coniet·ida$ em 
blic-a de diplomara. mas a m.im não se póde Iel$ de Ot>ç~unento pa:-a relbrm~t de corpos 
la.nc::.~l' ace;.,1sação alguma, porque c-onbeç·o 0 <:onstltuiclo5, e levll-nto-me mai~ quando, no 
BrazUdesde o Amazon~s até 0 Pr<üa. ca:>o >ertente. a autoríS<l~ão é d;~.lla simples-

mente para que os cousules de 1" classe pos-
Posso n.fiu-nçar a esta camara que antes de &~.m se1· promovidos a mínil'tros. 

pertencer a este corpo. e fuço publit<L '" minr,a Vejo ainda. n€sta. emenda 0 pensamento 
confiss-:i.o, eu fazia. tambem do nosso corpo cla.ro e manifesto, que o nolH·e deputado teve 
ili:plmnatico a meSJna opinião e tenho prol\m- a fr::mquez;~ de trnzer "' esta tribuna.. da. sua 
dos remorsos de não só ter commettido uma má >ontade contra o torpo diplomatico. 
i.njustiça, COlnO de ter julgado ligeiramente Por que ra.zão dar est<\ autorisação em que 
as pesso -s e ns cousas que eu não conl..tecía. sC. se tra<;~ ao go;·erno duas condiç.ões: a pro· 
· o SR.RETOIDA-V .E:x:. tenha. a bondad.e de mO{"lo dos consu.l.es a ministros, e o nã.o au-
.íulgar os outros l)Or 8i. gmeuto de despeza 1 

o sn. AUGt:sro Mo:-.--rE:\-mno-Tenllo. ·como S1•. presidente, ,iá disse que dese-jaria relor~ 
disse, rem61>;;os de ter maljulgado e.m geral uma mar o corpo diplomatico e o corpo consular. 
corporo,~o digna de todos O$ respehos pelo seu dando-se-l!Jes organisação uniforme; dese-· 
pa.ssado e pelos ~er·viços que tem prestado ao .jat•ia apro-.eitar não ~ómente os eonsules 
p:Uz, set••·içes occultos que não tra.uspa..retem para. o cargo de ministros como tambem apl'O
nos jornaes, mas qne não são menos serios e veitar os ~ecretarios de primeira classe para 

la [[ te os cargos de consules, de onde poderiam sahk 
respeita vei~ do que 0 l que es que os em para os cargos de ministros . aproveitando -se 
:Prestado mais. as aptidões que se manifestas>em à evi-

:Mas não quero àl.onga..r-m.e neste terreno ; dencia. 
estou constrangido nesta tribuna, e, como M3s v. Ex. comprehende que tudo isto é um 
disse, luto coutr(l. o invensivel. mecanismo complicado, que deve partir d2 

UM SR. DEP'L"T.'-Do-Ao contrario, v. Ex. 
estã em posição multo sympatbica.. (Apoiados.} 

0 SR. AVGU.STO 110~TE!\"'EGRO-Leio em to· 
das as froutes dos meus collegas a .expressão 
da incredulidade ... 

() SR 1\fA.l'iOEr.. Für..Glt:NCl:D-0 que não acho 
:patriotico ~ querer des;,1'e<Jtigiar o cor:po di
ploma.tico; :pôde haver exce_pções. mas essas 
h~ em todos os corpos. (.4poiados.) 

organisação do corpo consular e diploma(;ico 
tendo por base a exigerteia de babilitações es 
peciaes. Eu desejaria apresentar a esta-ca 
mara um prQjeeto com l)()ses largas e solida.s 
de modo a iàzar clesappa..recer f'Sse litello a.c 
cusatorio que todos os dias .5e leYanta contr 
o oor.po dip!omatica. D<sej;J.ría operar a. fusã 
dos dous corpos, desejaria estaOOJ.ecer um -e 
ta<iio de dous ou tre.s armos na Secretaria c 
Exterior para os r:andidatos ao corpo diplom· 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 1810512015 11:04- Página 7 ae 50 

Sess~o em 8 de -~gosto de 1892 165 

tico. Mas, votada a emenda do nobre depu
tado, v . Ex: comprehende que será impossí
vel a esta camara. lanç.?.r mão dessas bases de 
.reforma ·que eu pretendia aprt>sentar. 

E' uma. mE'dida extemporanea ... 
Esta. medida é não só extemporanen. como 

insuffidente. 
N"'~ ha. lei D.lguma que prolüba o ministro 

de aproveitar as qualidades extraortlina.ri:J.s 
de um consul, para 1azel-<> ministro. O Sr. 
Salvador de ~lendonça, de consul de 1" clusse, 
passou a ministro. 

Não posso, portanto, deixar que seja. ella 
ncceita sem protesto de minha. parte. 

O COJ'po diplomatico nã.<i precisa de implora.t· 
favores, e em rigorosa . .~usti~ est~ ca.mara 
não p!:ode pronunciat•-se t.laquelln. ma.neira ~
tensivtt contl'lt um do;; po,Jere;: constitu ídos do 
Estado. 

Tcnlto dito. (JfHilo bc~<1.) 

curn.do dos interesses d:~. pa.tria. com todo o 
cuid~do, dedicação e solicitude, t endo por i$SO 
pre· tado importa11tes servi~'os . 

o Sa. PEDRO .1\.)tERico-Apoi<lJ.lo. 
O SR.. CA~"''Ão-Mas,Sr. presidente, quando 

fosse e:xacto que o nosso corpo (liplotnatico não 
correspondesse á confianç:tl. nelle depositada., 
nii.oestivesse na. a.ltura. da. missão que l:'ll~ é 
cbam<ldo a. desempenhar, eu o culparht menos 
do que culparia. o nosso g"O\'{'rno, porque este, 
logn que reconheç~t que um diplomata não 
cumpre com os seus deveres, nã.o deYe hesitar 
em Jemitti l-o e sttbstituil-o por outro de me
lh• ·res aptidões. 

Portanto, ~ elle o culpafio de um ou outro 
no;;<>O diplomata ru.1o desemrenl..mr as sua.s func-· 
~õt>;; como o.leve, e ta.ntu mu.i5 cu lpütto qua.nto, 
inl\llizmente, uas nomeaçiJes dos nossos diplo
mata..:;,nem ~empre t eU\ presidido a j ust1ça e 
o Ul!SCJO do governo em hem pre~ncher e~s 
1ogares. 

O Sr. C a utão-S1· presidente, não As nomc:J.Çiíes são teit.'IS muitas wzes :pa.t'a 
tive o pra:trr de ou viL· o meu distincto collega dar um arl~<l-njo a um amL:o ue -protcct,i~o. :1. 
<lc representação, quando pela primeirn vez um correligional'io c dahi. d~st:t !àlta. de es
fu.Uou sobre este projecto; tive-o, porem, cru1JUio do governo ll:t forma~;".ão do nosso 
n.goro, em resposta. ao di~cm-so com que o Sr. corpo diplom:1.tico,em p:trte provém lw.ver al
to secretario quiz contest<>r o que o mP.u col- guns de;ses funccionarios que não sabem de
lega havia. dito na primeira vez em que oc- sempenllar os seus cargos. 
cupou n. tribuna. . Declaro a V.Ex. que não conheço pe..c;soal-

E' v-ezo, Sr. presidente, por mim obser- meniR nenhum dos nossos actuaes diplomatas, 
vado desde que tenho a bom'll. de occup;cw ma• estou informado e sei a.té pelos seus 1·e· 
uma cadeira nesta C.;lS1. procurar-se, por l:vorios,alguns dos quaesteem sido pablicados, 
todos os meios e modos,cleprimir o 11osso COI'po que siLo funccionario~ dignos de tod~ :t consi
diplomatico e consul..m· no estrangeiro. e sem- dmw·io,porque teem mostrado intere:;SUJ:·-se o 
pre tenho-me persuadido de (LUe ba uma mais possível pelo nosso paiz. 
injustiça, irrjustiça clarn rosa, nesse procedi- Portanto, acomp..·mhando o meu nobre e di.s-
mento do parlamento br-.J.Zileiro. tincto collega de represent.'\Ção, ta.mbem ve-

Tenho mesmo considl'l"'<l:fo como umtL falta. nbo le,'antar um protesto contra. essa a.ccusa
de verdadeiro e bem orientado patriotismo çã.o que se faz sobre todo o nos-.oo corpo diplo
fazer-se accusações tão graves como teem Jnt\tico. 
sido fei tas nesta casa. não sô na presente Nilo llesconheco, repioo, que lla diplomatas 
sessão, como nas anterior~.s. contra os nossos que não teem a verdadeira -comploehensão dos 
represe.ntau!Rs no estrangeiro. se :s ueveres; mas ba. outr;~s que sabem de· 

Penso q1Je, quando mesmo houYesse motivos sempenhal-os perfeit:1mente. á altura. da su~~o 
de censura. contra. alguns desses nossos repre· ell~~'o.da missão, não se devendo;port::mto, en
sentantes, não era conveniente que taes <~CCU- volver em uma acclll!a\.d.o generica. . tanto uns 
sações fossem atiJ·a.da.s ao tapetl.\ da. discussão como outros. 
no parlamento bl"asileiro. o SR o I;.,'DIO DO-BRA.ZIL-Is>O e que se chama 

Tanto mais, Sr. pre~ldente, assim penso, fazer a regra. das excepções. 
quanto estou convencit.lo de que não hJ. lbr>te:> 
razões pa.ru. se ft~zet· uma. accusaçã.o, pelo O Sa.CAl"TXo-Teem sido censurndos aJgu.IJS 
menos uma accusação tão ""enerlc.t, como se dos nossos ministro~ plenipotenciarios por não 
tem feito a.o nosso co1:po dipiomatlco. terem resignado os ~us lo~re$ qua.ndo f?i 

Não desconh~, Sr-. presidente, que a.lgnns p!'OCla~a a Republica, VlSto que el~es ti· 
representantes nossos não eura.m com tanta. nbam stdo nomeados no tempo do Imper10. 
solicitude quanto deviam fazer do desempe- Não vejo ta.mlJero. motivo para esta accusa
nho da sua missão, que não t ·.Jmam o in· saçã.o;desde que elles acceitaram a no\·a fôrma 
teresse que de' iam toma.r pelos intereses do de governo,desde que elles concord:u'3.m eom 
:nosso paiz. Mas. si lla um ou outro diplo- a evolu~.ão politica que se deu em nosso pa.iz, 
mata nessas C<Jndições, ha.outros, e muitos, em nã.o II'E'jo motivo para que resignassem os seus· 
,posições inteiramente contrarias e que teem loga.res. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:04 +Página 8 de 50 

166 Sessilo em S de Ag-osto de 1S92 

Assim çomo muitos de nós não eramos re- mais em condiç1ies de bem desempenharem 
):lublicanos 1üstoriros, mas adberí.mos â Repn- esses cargos. 
blict\ e :t el1a temos prestado os nossos servi- Ainda mais, não e para admirar que díplo
ços, com wda. a dedkaÇ<i.o, bo11 vontade e de- matas que estão, ha muitos annos, fóra de seu 
sinteresse ; não podemos. nem deYemos tlegar paiz ignorem certas condições nossas, tenham 
ao;; nossos compatriotas empreg<tclos na diplo· mesmo se esquecido da geogra.phia, de seu 
ma.cin. o clireito de terem igual procedimento. paiz, quando entre nós, que somos nascidos e 

E si esse ).)rincipio ))Udesse ser acceito sem' creados aqui, q~ando mesmo os que. o~~pa!U 
contestação, nós poderíamos tambem appli· logare_s no ~parlamento e na alt.a admm1str~ao. 
cal·o a algum: republicanos historicos, repu- ~o ~lZ,·J?-ll.O conhecem perf<ntamente nossa 
bHcanos da. propa-ganda, que acceitaram com- .,eoorapl:Ia. " . 
missões dilllomati.cas e consulares no tempo A JWO\ a do qu~ ucabo de aliirm .. r e. Sr. 
do Imperio. prcs1dente. que _amda ha J?Ouco. qua~do se 

U::-.r SR. DBrt:TADo-Esses não eram repu
blicanos. 

0 ~R. Co~:o.:Tio- O Sr. Sal \'ildot· de :\len
donÇ<a, por exemplo, sempre ibi republicano. 
A:SSím como n5.o se faz um crime a esses 
l'epubl'canos llistoricos de terem ucceitudo ào 
I1n.perio com missões (liplomatic::.s e consnhwes. 
do mesmo modo nfto devem ser censlll"a\los os 
diplomrttns do tem:po do Impcrio que não 
renuncínrum os S(l\1S cargos depois da pro~h
maçüo da Republict•; tanto nmis qu:J.nto elles 
a acceíta.ram e a fizeram reconhecer pelos 
governos juntos dos quaes estavam aCl·edi· 
tados. 

E', portanto, uma Mcusaçiio · irú\mdada e 
que ni'lo tem a menor importaucia.. 

Não q1.lero se1' nesta questü.o optimlsta 
nem pessimista absoltttamente, isto é. nem 
8 nsi<lel'o que toclo o corpo diplomatico brazi
leiro seja composto de distincws empreg-a.doo, 
sabendo desempenhar a sua missão. nem ta.m
bem que não temos sinão máos diplomatas. 
Demais, e ao governo que compete apreci.:lr si 
os diplomatas são m<i,os ou bons. si sabem ou 
não cumprir os seus deveres, p.wa substituir 
aquelles qu eo mesmo governo emender que 
não cumprem bem ;J.. sua mis~"io. Recaia a 
culpabilidade sobre o governo, mas tenha-mos 
bastante críterio e bastante :patriotismo para 
não virmos. no recinto da representação 
nacional, fa.zer uma accusaçào tão grave 
quanto infundada a tOdo o corpo diplomatico 
em geral. po1•que importará. isto uma falta de 
:patriotismo, importará isto ir cercear a força 
moral e o prestigio de que devem gosar nossos 
diplomatas perante os governos junto aos 
quaes estão acreditados. 

Affil'ma-se. Sr. presidente, e em fórma. de 
accusação, que lla diplomatas que não conhe
cem a geogr,\phía do nosso paiz. 

Não sei si os ha ; mas, no caso affirmati >o, 
não será :para. admirar. 

VozEs-Não e para admirar~ ! 
O SR. CA."'-rÃ.o-Não e para admirar: repito; 

tanto mais quanto o governo, como eu .i<i. 
disse, nã.o procura os homens mais habilitados, 

tratou da execuç<J.o das med1das excepcwnaes. 
tomadas }leio governo em relaçii.o aos aconte
cimentos das noutes de I O e 12 de abril, 
mostrou-se ignomncia a J'CSlJeito de uma. 
cidade do meu estado, de uma· das mais rmti
ga~. de uma cidade legendaria. e historica,. 
como c ;;\ de M:tca}lii. 

O Srt. I::-.1no uo J3RAZ1L-E tinha. no go,·erno 
um ex-deputado ]18lo Parã.. E' um gover
nistt~. que está 1~1.llando. 
·O SR. CA.:."\"Tl·'-Eu não diMe que foi o 

go,•erno quem descoilheceu essa. cidade; eu 
dis$e que houve quem desconheces~e ou nüo 
soubesse o que era a cidade de Maca.pih uma. 
das mais antíg-..ls, das nmis importantes e his· 
toricas mesmo do nos;so pa.iz. ( f1 a. i.li'!;a~·sos 
ap(o·tes.) 

VV. Exs. estão enganados; não foram para. 
Macapli., foram para a colonia Ped1·o Ir, na 
Goyana Brazileira.. 

Um dos .jornaes desta capital publicou que 
os r..erseguidos do Pal'l.i. refugiavam-se naquella 
cidade e que os 11egTos ftlgidos. no tempo da. 
escravidão, escolhiam aquella cidade. 

confundiam a cidade de Nfacapá. 
O :::R. lxmo no BRA.ZU.- Quem. eonfundia. '? 
O SR. CA..."\'TÃO-Y. E:s:. não leu na impren..<:a 

a descripção des.."<l. cidade, não viu as inexacti· 
clões contidas nessa descrípção da cidade de 
Macapó.? 

O SR.. B.mARÓ dá um aparte. 
O SR. CA;>;TÃO- Si fosse para .Macapú, não 

escapam da perseguição. . 
Portanto, não é para admirar que alguns 

dos nossos diplomatas na Europa. não conhe· 
çam em todas as suas p(l.rtlcularldades a geo
grapllia. do nosso :paiz. 

0 SR.. PEDRO A)lElUCO dá. um aparte. 
o SR. c,"-'"\"T:Í.O- Já vê v. Ex. que, si em 

uma carta do Parú se dizia isto. como c que. 
elevemos leYantar accusações contra os nossos. 
ministros que não conhecem a geogra.:phia de 
algum dos nossos estados ~ 

o Sa. Jx.oro DO BRAZIL- Quem e que não 
não sa-be onde fica Maca pá? O governo ou os 
jornaes~ 
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O S.R.. C.-1.1\T:\o - Não · estou fazendo a!·cu
SJ.ÇVeit a este ou àquelle e nem quero levar o 
meu dlscuroo para este ponto. 

O Srt. RETtJ)filA õa um aparte. 
O S:n... CANTÃo-Quando o ·nobre deputado 

quizer entr-ar commigo em UHl::t discu:>São 
a respeito de minha attitude nesta casa. 
quanto ao goYerno, acceital-a-hei da bom 
grado. 

O SR. RET"GllBA. - O paiz ji\ conhece tudo 
perfeitamente. 

O Sa. CA .. '\'I'ÃO - V. Ex. talvez estf'ja mais 
conhecido .dó que eu. 

O SR. llET\i)IBA-Niio percamos mais pak'l· 
Vl'as sobre i.sto. 

O SR. CA!\'1':\o-Pois at'Ceitarei u d!:;cussiio 
quando q \1 i.zer. 

o SR. RETl.j)lllA.-V. E-x .. e p:wl~mentar Ye
lllo e tl'aquejàdo. 

O SR. C.\:'\TÃO - Sú direi a. V. Ex. que não 
tenho ta.nt:t com~i.enciõ\ c:omo tem V. E:l:. 
· O SR. RETu~m,t-V. Ex. Yilt muito lon "'e · 
estâ muito }n·e,·enido. e ' 

O SR. CA:'\TÃo-M:tni!estawlo-me, como aca
bei de l'azer , a. resp ~i f.o da i~té-,\ . que fbrmam 
dos nossos tllpiomll.tas, t.·unbem discordo lia 
emenda aprasantad<L pelo nohre tleputtldo o 
Sr .. Antonio Azeredo, dando direito sómenteaos 
consules de I" classe ·~ serem ele;a(lOS aos 
cargos de ministros plenipoienciarios. 

Si S. Ex. :teha. que os eonsules de 1, classe 
estão habilitados pelo seu emprego a occupar 
o lagar de ministro, p~lo conllecimento e tra
quejo que já teem t.laquelle co.l'go, p~;:ece·me 
que os sec:reta,t'ios dos ministros estão no 
mesmo caso, porque acompanham a marcha. 
dos ne?~dos publioos dirigidos pelos respecti
vos lllllllstros com quem sezTem. 

Portanto, s;1o estes tal vez; os ma~ lmllili
tados para. substit uil-os do que os proprios 
consules, cuja in~ltmben~ia. é ~raiar e:.-peciu.l
mente de negoctos commercmes, e não de 
negocias politicos. 

Nií,o contesto a utilidade e vaut.'\gem que 
possa adYir com a elevação dos consules de 
1 ,, classe aos 1ogltres de ministro. 

Mns penso que não de>em ser elles só mente, 
e sim que se ele a mesma faculdade aos outros 
funccionarios apto para occuparem aqueiles 
ca.rgos, como sejam os secretarias de l€'.gações. 

0 Sn. l:'\010 DO BRAZIL dá um aptl.I'ie. 
O SR. CA.'\T:io- :Mas :porque es.<a emenda 

não abrange os secrettwios. lla,bilitando-os 
tambem a ~erem promovidos 1 

Acho que se deve fazer u_ma refürma bar
monica com unidade de vistas; com OL'ganisação 

re<..,"l.llar, e urw fa.zer refórma por meio de me. 
didas parc:ia.2s. 

Portanto,. talvez fbsse melhor autorlsar o 
gov~rno a lazer uma l'efórma no corpo diplo
m:ltlco e consular ... . 

O SR. iJioNTEi'iEGRo- Es.~a reforma deve .~er 
fei ta aqui. 

O SR 0.\.'\TÃO-.... devemloser suieita á ll.ll· 
pro\·açüo do corpo legislativo. ' 

Tam!Jem não sou sectario das autol'i:>ações 
incondicionaes ao Poder Executivo, d;~.;: nuto
f'iroçt;-cs a,l;solutas qu<' prescindam do no~ro 
exa.me. !lfas, com eS;<:a ela usula de sujekão rla. 
1·efurma :t <leliheraç<Lu do Poder Legi:>la.ti'="O, 
não tlUYidur·ei conceder 0.0 governo a nece~sarit\ 
autorisuçüo :rm·a nma refórma do nosso corpo 
diJJlom•ltlco e con;::ular; pois o goYerno a.M 
cet·to ponto conhece melhor o serviço do q\le 
uus (apoi<ulo,·), mesmo IJOI'(JUe não terno:. 
tempo de org;tnisn.r completamente a reforma 
(<:!pl)iado.,). poi:; uma. cou"'"' é fot·muhu· uma 
r cfúr·ma. de pl'inclpio a fim, e outra cou:;;.'l. é 
ol'itic-~l-a IW.endo-lhe :~.s modifica,(-ões de que 
llOl' ventura. precis2. (Apoiacio.~.) 

Entendo, :pot~m, que não ~leYcmos estar a 
d.ect'etar metlidas p<trciaes. 

0 SR. l:\DlO DO BIUZIL- Estou de üCCOl'dO 
com V. E>.. 

O SR. Cx::om\o- Eram estas, Sr. pt•esidente, 
as poucas obsel'vnções que tinha <J. fazer, pe
di neto d~u.lpa. it Co.tnal'<t d<t m.inba iucompe
tenci;). (:uio <l,ilO~(I(/o.~) sotre o assumpto. (.il:ll!i 
to bem; muito bem. ) 

(0 Sr. BernarclillO CtJ.Jl1JlOS dei,;((, a · cadeiJ·a 
e/a íJresidc~cia, ~UC C OCCttiJada 1Je!O S1·. ]0<1.0 
Lop~s, 1' ,;:ce-presideate.) 

O Sr. Espi.rito Santo- Sr. pre-
sidente, antes de occupat·-me do projeci:o em 
discussão, preciso dar uma ligeira e:>:]Jlicaç.ão 
dos motivos que me l evn.mm a im}mgtmr n:~. 
ultima. scss-~LO o procedimento da mesa C{Ue en
cerrou a discussão do projecto sobre estado 
de sitio, considerando-o em ~lobo ao en,·ez de 
en~rrn.r as discussões relativas aos dh,eroos 
a.r!-igos elo projecto desde que se trttia'l'"o. de · 
uma seguncla discussão. 

As raz,;es que tinha lla.ra. assim proceder 
el"ltm as mais plo.usi...-eis ; como entretanto os 
companheiros de bancada, representt\ntes de 
PP-rnamuuco me contral'iara..m nesse procedi~ 
roento, apresent:lndo como motivo, n ueces· 
sidutle de 11áO ser adiada a '\·ota~o do pro
jecto de amnistia, tenho apenas que explicar 
que a miu}Jll. insil;tencia :pa1>a que fosse cum-. 
prido o r1'gimento, a lei que regula os nossos 
trabalhos. ele modo algum poderia embaraçar 
a p:I-SS:~gem do projecto que tinba por fim 
quel.war as cadeiu,S que prendia1n a lil;el.'dade · 
de nos;;os illustres compa,triotas. 
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Po1•que, Sr-. preilidente, e comprehensivell ouvir apreeiaçiies que até certo ponto mos
que tendo sido interrompida. a discus5fi.o do , tram quanto deixa a desejar a representação 
projecto de forças de mar :pam que se ]Jroce--j actu•tl do Brazil pelo s. u corpo díplc •matico. 
d~e a \'Ofuç,[to das ffi(l.terias encerradas, não Consider-ando l\ llO'>Sa l'E·preseuta.;ão dipl.o
se poderia admittir, que pelo fo~cto ele se achar l matiC(l. a lace dos principias, ainda compre
encel1-ada, em parte a dif:cussão.robre o 1lrD·! hendemo~ o perH:ito cabimento que até certo 
jecto rle estado de ~itio, ha.vend(}-se alem dis·o i ponto exi~te E:m semelhantes censuras; atren
enccrado c·ompl~t«,mente a di,cussiío da re- dendo á maneira 11ela qual e orga.nisada a 
daC(,iio do :projecto que concedi(). amn1stia, noss:.t rept·esentaçlio diptomotica no estran~ 
digo Sr. presidente, não é cornprehensivelque geil'O. 
pel'o unico facto de nüo estar encerrada. 1·egu- &l.bemo~, Sr. presidente, que a.poz a inau
Jarmente· <t discussão sohre o ]Jro,jecto de esta.- g-uração do nDvo regimen, apoz a substituição 
do de :::titio, fosse despre&"tda n, votação sobre o da ii\r·ma. republitana a ve.ll1a furma monar
pt•oj~cto (le amni$tia, para entJo continuar a chica. nen!mma l'eforma se tem r~ca!isa.do na 
discussão sobre u~ fm·ças de mar. organisaçii.c do nosso corpo diplomatico, de 

Vê-se, portanto, qtw a minl!areclamaçiio ti- manril•;t qne elle expel'imente os influxos <los 
nha por th1 respeitar o r<>gimento e fM.et· :ficar principiCls modemos, do dever de representa
enc~rradt\ a dh;cus:>l1o do primeiro artigo do ~-.;lo qnn devem car<~ct~risa1· as !armas do go
proJe<:tú sobre o e~tado dr. sítio, muito elll(Ol'a. vemo democratico. 
esse procedimento não íoss" 8ati~1Morio ao Nús sabemos qu~ no '·'lho rcgimen, um dos 
govPrno. ou ant~s a. muioria desta ca:>tl. I camcteristiCQs, cujos etMtos pHniciosos mais 

:Mas •.1 facto é que a set' ob~decido o rell'i-. se acc?.ntl~rtvam e mai$ desanimavam os ho
mento. niio se teria dado o encerramento em men~ q\te pensam nos dr:'tinos de seus direitos 
segl~l~lla discussão. do p1·oject~_> sobn: estndo e. 1~s regt\l:a.s que ll:!es de~·em cab?r pelas ll.p
de SJClO, entretanto votar-se-hm ohJ'lt!'a.to!'ia- • t:tlues, pelo traba.lho e pelo talento, erhJ. o re
mente o projecto de amnistia, urna :Ve~ que gimen dos t":lvores, do patronato; e como con
vara votar .as ml1.terins encermdas. <lmesa sequencia des.~c f<tcto estamos muito habitua
julgoü de necessidade intel'!'ompel' a dl:>eusffio dos t1. ver d~: longa dat:.1. que, em regra geral, 
de uma <hts leis annuas. os cargos publicas emm considerados mais 

Feita. port.a.nto, a elucidar;Jo que tive em ~orno dao.liv-as para os privilegiados dtt fortu~ 
Yist.:1. ptovar ; isto é. que não poderia por na,. do que como llmcçi"x•s destinadas aos com
modo algum ser indiiferente aos bons intni- petem~s e aptcs pam e.'\:ercet-n.s. De modo 
tos de iniciar a medida que tenl:m por fim fa.- que a diversidade fundament<tl em sy~ooma 
zer ~e~··~ os vexa~es, que p<saram sobre nós, de governo e~tre _o velho regi~e~ e o regi'
!a.re< l1g\nras cons1derações a respPito do pro- men ~emocratieo, . e q_u~ no prJmen'o os ca~
Jecto, compreh~udendo quanto ~ precioso o ~o~. S<f.O par:•• os mthnduos, e no ~egyndo. os 
tempo de que dlS])Omos para tratar dos tra- mdr>Hiuos e que se tornam necessarws para 
balhos que occupam <\ a.!tençã.o da camara. os cargos. 
, Eu não tomaria a. palavra a respeito do pro- Infelhmente. é forcoso cou fe."sa.r Q\le apezar 
Jecto _gue fixa. as desp~sa~ do ministerio das das pl'omessas."apez:u·. me:>mo das' grandes es
relaçnes extel'!ores se nao .!Ulg<J.s...~ do m_eu de- J.l?l'<ID\'(lS revel.J,das logo a pôs o advento de 15 
ver e.'i:ter~ar alg~ns conc·e1t~ no sentl~o de ele no\-eml.:ro neste poui:o nós niio temos feita 
ma;nt:,: ~ ~upr~s:o da leg~çao ~o 'l"aticttno, grand~ )Jrog-re.."SSS ; as vel\tas_ :pr:.ticas do 
CUJO r .st,tbele~Jm,nto appa.1 ece pr esenteruente protecwmsmo e dos r-a v ores contmumn a cam
no mesmo proJecto, e encontra talentoso~ col- peat· como direit\J supremo em no..<so paiz. 
legas que se esforçam pel~. sua adoptaç:.l.o . 
como lei. O SR. JosE i\fARL'>.No-Apomdo c C<t 'a vez 

~ . : mais escandalosamente, 
O SR. ro:o.'SECAHER~IES-Inflmgmdo a nossa. 

constituicão. 
O SR. ESPnuTo S,\.J.'\'TO- Antes de occupar

me do ponto capital que me traz à tt'ihu
na, aproveito em todo o caso a opportuni
dade, para íhzer al;;uma..~ apreciaçõ~ s ger-.J.es 
á cerca da maneira pela qual e provido o 
serviço das relaçCx:>s exteriores. 

Sr. presidente, diversos oradorf'.'l que me 
pre\·ederam elam~• ram constantemente pela 
maneira pouco satisfactoria p0r~ue é repre
sentado o Btazil nos. diversos centros do velho 
mundo civilisa.do. Aqui nesta. Cam(l.ra como 
algures não raramente t emos occasião de 

O SR. EsPIRlro SANTO-E como diz o meu 
illustre ccllega. aínda mais tem retrudescido 
o systerna de aproveít<tr os ca.I"gos pa' a bene
:ficiar in di \'iduos ; ao em vez de se '·scolher fu
di viduos quando aptos para exerceram os car· 
g~s publioos. 

Não é só isto. Se nós lançarmos uma vista 
rapida pela maneira por que o governo tem 
prooer.lüto ate o presente, nos observamos 
que estàmos muito longe de en "l"eredar nM 
praticas de um· governo livre, de um governo 
deroocratico. Não e _preciso demonstrai-o, ; 
basta a.ppellar :par~ os &.ctos do governo ; para 
a publicação dos aclos oriiciaes, e nós veremos 
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que de 15 de novembro para. cá, o que tem ca· j a.ccudir na occa.sirw. emergente ao cumpri
racterisauo o no:;so regimen de govet·no oon- mento rest.ricto dos seus deveres. 
siste principab:énte em augmen\ar os hono- Parece-me que nma das causas que oppõe a. 
rarios dos empregados pu bicos c em a.Lig-tnen- este dc>ir/cn:tw"' consisb exactamente em ser 
tar espautosamentl! o IUDccional!smo. seggregado um lndivitluo. em umo, naç-:Io es-

Ora, s.tl;emos (]Ue em polítiCil, como em trangeira e julgnr-re em l'!•la.ção {t mr..e pa.tría, 
scienc;a, quulqu2r ordem tle act!vidade 1m- assim como no imJlerio os velhos senadores se 
mana o pt·ogresso de qualquer t'tl.mo de acri- j{ll!favam em r·elação ilqlleUes que o haViam 
vidade se accentua pela mane;r;L segnra, elev;\do :i. cadeit•a que entiio occupa.v-am. 
efficaz, e simples, porque os pl'o:essos colhem Creio que o nosso corpo diplomati~o em re-
resu lta.dos cada. vez mais fecunuos. lw,~io <1.0 Brnzil e<:tá em condi~'ÔeS aualogas aos 

Sabemos que em reiencia. o methodo pro- senadm·es do imp~rio . 
gridc, quando ~e c..~nsegue simplificar o svste- Depois que os senadores l!".l.l!t<l. vam uma C3.
mo. de dr:monstra~Io, quando com um rnee<t· deil'a cm·ul a.bri11-m miío daq'í.teUes cstorç.os 
nismo simples e racional conseguimos detlnzit• que emão emprega.vam lJÍI.r<L o!Jtet· n. suo. J:lO· 
grandes consequencda.s. J:ltlbridade e procuravam g,J~lLl' dulce. (m· 

Em mo.tel'la de politic<~ nós temos progre- ;ddcMo, com rn.ms e.--s:cepçve~. as vantagens 
dido. no systema. administmti\'O, qmmdo de um posto que tinha. sido ;\té entü.o o. sur. 
consc•guimos tom tnn apparelllo tle runccio- preoccnpaçflo. A:;sim }J;u•ece cJne o no;socorpo 
müisino muito mais ~impl•·s s;~tisttlzer a todas diplomatii:v oelõJ. pel'mnneJJci;~ <JLW tem qun~i 
<l-li ordens tlc ser\·i~os l>Ublícos. garantiria nv :;oso de lat·;:to.,: :Sl\lu.ria:; e longe 

E nem si venha diz~l'. Sr. pr.:sic\ente, que das Yisms e fi.."<:nlísa~,ao do gO\'•·r·no da 11ação 
a.s necrssiJades da. a.dn1ini$k~o. que a mul- que I'CprcsentMl mui to Jh.cilmcnte eSI}llcrer-:io, 
tiplicidnüe dos negocios &lo justa.numte as como tcem t\ffirmru.lo iUu>tl'CS L>Ompanheiros 
causas que tem detet•minndo semelhante ('O!Il· do Congresso. os de''Ct'8 que elles de1•er·iam 
plica<;iio do nosso mec:tni~mo do runcdonn lis- s~r solícitos e-m cumpl'ir. 
mo publit'o. Não, e p<tm conve nem no-nos )fa.s. senhores. muitos ml\is com11etentcs que 
disso b:tsta-nos fazer uma apr<!Cirtç>iio se~urá. o Ot'tu.lor que :>e n.clta na tribttn<L se teem oc
e attenta solJre o mecanismo da ndministrn- cupado deste assumpto. 
ção de di versas empre7.'l.S P<ll'ticulat'es; po- o ponto princip1ll que 11\t! tl'az t\ triliun"' é 
clemos cli z~l' com segtll'ltnt;:a que ahi quasi que justamente ·o !hct.u inexplic:wel de ,;e pro
realiz<\ u. meslllt\ som ma de :>et"IÍ \XJS ·~ ter"Ç.a cm<w r<:stub~· lecõr a lt'gnçfto !lo Vn.ticn.no que 
parte· do pe:;~oal que seria n~sario para. ho.via. sitlo supprimidll. n o ;tnno pn.s:><ulo. 
uma repartição pui.Jiica, executar. Tenho b:?m pre>ent~ <'Jn meu es11irito as 
· Ma~. renhore.>, o facto que aca.bo de i\lleg-ttr dh·er,.ts razões nllegada pelo illnstre repre
se ori;dna de uma causa. gemi. Eil-a.: sentante tlo Congresso que ho,je li:lZ p:wte da 

Em regra, os ;;overnos nü.o se sentem com m:t!or·ia;..tenho bem pt•esente o ardot· t:om que 
en!'l';:i'l. bastante para. si desprende.rem elos in- a,quelle que foi ministro. a ])()UCO tetnJ)(), das 
teress"s indi\'iduaes, dos 11\lsos in~ere~ses, r 2lações exmriot•es sustent:1sa semelhante 
co;n o tl.m de b~m serYirem<\ ~\l$a)?ahlica. suppresslio: ·- • 
N;10; u.s :mggestues dos fa.l sos amrgos,a.:::: neces- :\ofas eu tive occasruo ele observar uepolS de 
sidad:s de :tttenuer aos seus atlllw.du~ . aos 3 ele novembi'O que este nosso illmtl':·~ com
seus adhesos, ~:oustitue o dt\Sejo e intuito :pMriota, como que Yt\cillando nt\ su:t. m:1.
const!lnt.e ua ],!:u·te elo governo de muttipli~Ll' neim de ver :mtet·ior, julgando COJ\\·en:ente 
oscnrgos pubUcos,augmentar os bonorarios,de S\1St:w as metlidt1..'> tend~nt~ á exti,ncc::to da 
maneira a distribuir os fa.Yol'CS õ. t ustu s itn- nossa l~go.~;:ü.o no Vl'tticano ; c JlOSterrormente 
pl<SJnent.e dos iilteresses do estado. tive occMiü.c de ouvil-o affirro;w a n(ll.~idade 

E ·QU i! razões temos nó;;, Sr. presirlente, de se restabelec~r estas legaçées.. . 
pa.ra isentar d, sta acçiio. atrophiaclOrõJ., dos po- Eis aqui senhores ; estas mutaçõe>, esta. 
der~s puu!icos o ram,o de a.dmiu!straç-4o deno- diversidade de vistas pela qual se ~·ncara o 
mioado-Col'po diplomatico? interesse publico, flUamlo entretanto a. res-

Ent~udo que assim como os in di viduos, nos peito dellas devem subsistir as mesmas. causas, 
corpos deli!Jerativos representam a smtuacio- e não existe moth·o algum que estabeleça. 
nalidad~. t•epresentam os interesses locaes, razão de variabilidade tão rapid:~. em pouco 
~tão em conta.cto com as .paixões, a.s ueces- tempo. . 
Sldades e int ·resses de occasião, da mt!srnama- Estas mutações fazem acredit.1.I' que mmta.s 
neirao representa.ntediplomatico. aquellcque vezes ani.ma o cida.dií.o um outro interesse 
representa. o seu paiz no estrangeiro deveria. diverso da.quelle q)le se prende á causa. 
sa.tisrazcr as me;:rnascondições ; devid a estar pul1lica. 
ao par das 11icissitudes e das mutações que O SR. PEDRO lumuco- Isto se expllc.'\ P2la. 
vamosexperimenta.ndo,das evoluções que vão va.cillação do espírito, difinindo o que~onvém. 

·se d~mdo em nosso corpo social, de maneira a a republica. 
Ca·u~ro. V. IV 22 
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Eu aclw que a, legaçlio de,:e $el' mantida. no 
in~r.esse da repttblica e não pelo espírito 
r<lhgwso. 

O SR. Esrmrro. S.L"\"TO- E' justamente para 
provar o contra.r1o o que me traz a tribuna. 

O Sr... PEDRO A:\mruco-dá um aparte. 
O SR. EsPIRITO S.i.NT0-0 uobt•e colleo-a dá 

oomo _razü.o e:x:J?lica.tiva do facto u. va.clH;ç-ão ; 
mas factos exzstem que <tprtlf'la.dos por certos 
e 4eterm1nados indi"liduos, nilo se pócle attri
bUlr a. estes vacilla~~i.o de espírito. 

A supressão do. legnçfio do Vaticano e.jns
tltmente tuna meclida. que se prende tl ,:et•t!l 
cst."\do de meilt:tlillade ; mas admiltiL• Y<~Cil
lação ue espirito. em taes (,"Olldiç(ícs. ~el'ia atl
mittir q_ltC t1qne!les que 1n:mtem a conYict;ào 
da neec:ssidillle Lla Se].J:tmção entl•e " lg-1•<ja c 
o estado não se acham ftt·mes ne:>stt convic
(.'50. 

O Sa. PEDRO .-DrERrco-0 que eu Lli~o é que 
a Sell.tr-ar;~o não <1.can·et.."\ necess;wiainente o 
rompimento de relações. 

0 SR. ESPlRlTO SAXTo-:.J:\$ O meu noln'll 
collega. ha. Lle conYit <J ue aquelle que admit.
til• com siw•eridade a necessida(le 11a sen:cra
ção, não pôrle ter va.cilhlçôes em chezo,w ,í; con
~us~o logica, que é a suppres..<i\Õ de rel.tl.
c;mes. 

0 SR. PEDRO "~!ERICO-~!a.:;; não llOS sepa.ra
mos de Portug·al, o Urngua.y não $e septwou 
de nós, e entret:mto nrto mantemos relaç6e;; 
com e~es paizes ? 

0 SR. ESPIRITO SA;>;TO-Perdão; isso não é 
e:...:pl:ca.do ~l:~. "l'acilhwão do espirito. mas pela 
mutação de interess~s. peln mut.aç~o de fl>rma. 
politícn, pela personalidade, entida.de est<t a 
que nos ach-a mo~ presos pela Mlsencia de 
princi_pios. 
~ ~ ac..1.Eamps de sa1ür. de uma. situação cuj::1. 

:politlca nao tmha. b.;1.ndea·~. de uma situação 
em que os grupos denominados conservador c 
liberal não tinha princípios. de umr. situaçii.o 
em que a unica ;J.Splraç<to dos partltlos em a 
poss~ do poder. Ago1·a mesmo estamos na. 
polit1ca das . pet•sona.Iida.des, bontem era Deo
doro, hoje é Flo~'iano, amanhã será Pedro, 
Paulo ou I\!<trtiuho. 

Quando não se tem formaclo üo llO'o o t.mor 
-aos prin cipios, as ideas, a liberdade, q~le e o 
fanal de tOdos, esse povo necessariameuteha 
de voltar as -ristas para nma qualquer enti
dade iudi vidwll, hu, de mostrar--se ran:J.tico e 
ieticlüsta. por incli,iduos cu_ja. q_ualida:.le ~u· 
pTema é ter o pode1• em suas mãos. 
. Sr. presiclente, ~inda em relaç~i.o ao pl'o
JECto de resta.belectmento da. legaç-:i.o do Va
ticano, tenho que fazer lembrar a camara 
simplesmente dados geraes, uumer;co;;. O mi
lÜsterio das relações exteriores no vetho im-

pe!'ÍO exigio para o anuo de 1889 a verba de 
805:706~60. 

Pa.rece que muuo.ndo-sc do imperio para a. 
1'€l)U bli~t feclei"ati va. cujos serviços devem 
ser mais simplific.."ldas, <leveriamos ""a.st.a:r-
menos; o que não aconteceu. " 

O SR. G~RCIA PrREs--No exterior, não. 
o SR. ESPIRlTO s.~"'\'1"0- Eu attenderei ao

aparte de V. Ex. 
Dizia que em regra. geml di viam os r:ro.stos 

p_eclwbrrio~ deminuir . em consequencla de 
sunpl.tic:tr-sB o mecamsmo Jn. administra.
~ão pu~lica, poeque S.."lbe-se que pelo regimem 
ted.et':ttlVO uma certn. ordem de serviços pas
sam p~u·a O$ Es:n.dos autonomos, ficando o 
~rwerno central exonerado delle~. 

:;.\IttS. nas rclaçJes exteriores. e Mor•n. rzs
p::mdo a V- Ex., a.imla. se ela o mesmo facto 
pPrque v. Yerdad~ Íll~'OUCllS~" est.1.behicida 
!)01: todos 05 ]~Oliticos modernos e que a pri
mell:a condtç-ao rle um govemo democratico. 
COI_lSlste em ser elle complet<tmeute livre das 
petas do ob~cnrantismo, dn. lwedilecçãopor
estn ou aquclla religião, é que esse govel:"no 
a-;:;;uma a ma verdadeira autltonornh, <" sua 
c~mvlet:.t inclep&ndencia. de_ tudo aquillo q\1e· 
na.o :><! peen~a. aos ne,.n-omos tempor::.es, de 
modo qtte a hberdade de crenças é uma das 
lil)erdades q_ue não podem set• esquecidas. 
pa,m um go,·erno democratico. 

Indepeudencía entre a igreja e o estado im
porro a supp1•essão ele todas as relações entre 
o go,erno e qut~.lquer representante de cren·· 
ças l'eligiosas .. 

".Jtc se 1"ê ql1e uma. das cousequencias nu
turaes da inauguração do regímen democra
tico consiste na snppressão da legação do Va
ticano, como muito bem comprehendeu o Con.:.. 
gresso, qua,udo se inspirava então nas ideias 
democraticas. quando não estava. sobre a 
pressão do fanatismo, do fctcl1ismo por in
di.vi.dnalidades ca~richosas. 

Qu<tndo esquecendo a.quella.s idéas. a maio
ria. ctne o.ssim proced~;: começa a di':ixo.r de 
hldO t1. figura d[L li.berd.<'tde ])n.r•• olhar para a. 
fi~ura. (lo Presidente da. Repnhlica. 

Agora se pt•etende qu;~ o Conatesso venha. 
r;:tratar-se restabelecendo uma. -legação IJOI.' 
elle proprio extinct•t ha. p()uco tempo. 

Agora mesmo.ae envez de retiuzir·se a~ des
pezas com os ser\iços do exterior, e tem a.ug
menta.do de SO~ e tantos contos a. mil e iant os. 
contos ; e, pretendendo restabelecer a lea-açã.o 
do Vn.ti.cano. sobrecarregando o thesourÕcom· 
umtt despe7-a, de 90 e tantos contos ; pios 
t:J.nto importa presantemente 30 e to,nto> con
tos no cauibio de 27 d. 

Entretanto es.:,-a d~speza tem por fim resta.
helecer a legação do Vaticano, que presente
mente niio tem ra.ziio de ser. 

O SR. GARCL\. PIREs--Era preciso que V. 
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Ex. pudesse :.u·rauenr do coraçuo de 1.4 mi
lhDes (le br:túleiros as cr-en<;as de sua in!U.n
cia. 

E' isto qttejustiflca o rcstabe\~címetlto ola 
lega4io do Vaticano. 

OS& EsPmlTO SAXTo-\'. Ex. c01Í1o o iL
lustre deputado pela Paraltyb\1. me obrigam a 
entrar na questão com maiortlesenvolYimento 
do que eu pretendia.. 

O SR. P!lnR.O A~rEruco-Dá um ÚJ.xwte. 
0 SR. ESPlRlTO SA .. '\"TO- Aquelles t)lle estiio 

convencidos da efficacia do um regimen livre; 
aquelles que estilo convencidos da eHicA.ciachts 
leis g-emes que presidem :.• uma o;·!!:.misaç,;lo 
pohtica., assim como aos impulsos d:t ~natur·eza 
humana, não yódcm to· :1spiraçilo ntuiot• elo 
que ver manttdo en1 toü:.~ :t S11a plenir.mlc o 
principio da liberdade, qu~r em mal~>ri:l rle 
crenç:.t, quer em manifest:H;ão do penso mento, 
quer no exercido dt~. uctl\'idade. quer na ma
niR~stv.çiT.,l plent\ rfu autonomia, sem pr·oi:ec
ção, sem bal'~jos offichws, sem est~t tutel!a, 
porque elh sempre pl·etende cei·ccar u Yel'(la· 
ueiro impulsor desta gr·ande mola J·eal que 
impelle o iudi v-i duo na sociedacle pttm o des
tino que lhe ~ propl'io. 

Vou dizer a V. Ex. qne este argumento de 
que us relações entre o. egreja. e c. t$W.(!O se 
tornam necessarias, em conse(luenci:: de ha
verem 14 milhões, que não ·l!ei si a tanto 
montam, não procede. 

0 SR. GARCIA. PIRES -Pois bem. d!!-lile 
13, dê 12, d~ l. 

0 Sn.. ESPIRITO :S,"'-'iTO- Perdúe-me:. peço 
licença para affirmar. que, si o est.'ldO e um 
verdadeiro serventuario ela nação ... 

o SR. PEDRO A~lERlCO - Si e um Yerdadei
ro serventun.rio da naç.ão, nao pMe rom].Jer 
as relações com a Sant..'l Sê. 

O SR. G,\RCL\. PIRES - Porque a n~l;..tü se 
compõe de 13 milhões de l1abitantes. 

O SR. EsPIRITO SA::\TO- V. Ex. h<\ de con
vir que pa.rllo dar uma demonstraçii.o no sen
tido de destruir o s~u apa.l'te, V. Ex. não 
póde tomar em considel'ação a ~osevem('ão 
que ·vou iazer, o.nte~ de !:a vel-a, formulado. 

O SR. PEDRO A~mnrco - Seria nec~s:::ario 
que se rompessem as relaç:líes com todas as 
mona.rchias. 

O SR. EsPmr:ro SA.xTo - Si o esmdo e um 
verdadeiro serventuo.rio da uaç-ií.o, precisamos 
de acauteli1r eSS<t maneil·a. de CJic:.tw.r a:> rela
çCes do estado com as crenças dos indivíduos 
C?m os propriG>s principias indi\•hluaes : pre· 
c1samos de cortar, evitu:r e&-a. absorp~:ão das 
re.,o-a.lias in di vidu~, pro•eniente do pode1· 
exercido pelas gt'3.ndes entidades c1ue repre
sentam o governo. 

O estado e seJ'ventual'io da nação. constitue. 
portanto, um macldnismo dos mandata.rios do· 
povo pam m~~nter <~ ot·dem, a lei e auxiliar o 
ilesenvolvilllento lw.cionul. :\I;.tntee v. o~delll. 
SrB. ! Es~ m~tnut~n<;uo llc ordem como e ~ul
temda :.~ cada momento ! Yemo~ a cado. 
lXt~so o governo m~:;ar '' Constituição a pre
texto de m<tutet· :Jo OJ:"uem. 

O que entendemo~ por ordem? A ordem 
é o re:-peito cl;J. lei. 

O que quer dizer mantet· a ordem~ Por 
vemui"a qucrel'1J, exprimü·.-manter <t orclem
a acç<.'lo da polícia, apasiguando llest\lrbios ~ 

Não ; o estado nilo t-epresenta o papel· 
<l.nalogo ao de. policia, cuja f'u n c ç ilo 
lll'incípul é polici<l. . só li:ll'<l 1i1.Zet' deS<l.P
p;n•ecer qu:u~squc1' ntt!'ict.os entre alguns·indi· 
viduos . Esé<t não e lt pr·incipal funcção do 
cstauo. O Lle,·er cio est..-td.o é manter os dil'ci
tos, ihzer respeit:J.l-()s ê o que o cid:.t· 
df,o pred~;~. p<J,x·a. exercer a ~tm liberdade .. 
Xão sei que mais pos.."<tmos C."\:i.:.(il' do ;:-overno 
o mais democr':l.tieo do que a manutenção com· 
pletu dos uirdtm Je cada um, sem compressão 
ttlgum<l. qt.te nã·-. se,ia. exigida para que seus 
comp:J.tl'iotas exerçam ta.mbem o;: seus direi
tos da mesrna. mttneim. Por is;;o, tligo qu~ 
:.1 missão do ~·o,·emo ó essa ; manter a ordem 
afim de que os individuas tenham os seus ilí· 
reitos g-~.ra,ntitlos, e possam usuíruii· da socie-· 
uade <1S Vantagell$ que cll<:t lhes pode 10l'llecer
pela vill:.t em commum. 

Mas daqui nós colligimos o seguinte: é que 
em uma sociellude o q,te lta. de principal é o 
direito elo ci(hcdão, e<> manutenção ele sua. 
plen:1!ibcrdade. Si este e o fim do estn.do, ,já. 
se -ve que o estado é um meio, um accet'Sorio, 
um inskmnento ptwa este gmnde desideratmn 
-a. liberdade do individuo; e é de.'!sa. JilJerdade 
que >ae h1·oí:<w espontaneamente o clesenvol
Yimento sccittl. Pois bem; si nó~ queremos 
apenas o pleno exercício da nos~a. liberdade, 
o q lle é qu~ nós lluclemos exigir de melhor de 
um estado ? E' que não nos constr-J.nja injus
tamente. 

O SR. GARCIA PmEs - Mas em que é que a 
legação da Santa Sé nos constrange~ · 

0 SR. Es?lP.lrO SANTO - Lá vamos. De.st.a. 
Ol'dem de considemçües se <:ollige que n:i.o é· 
licito ao estado sacrificar um só direito. O es
tado não tem o direito de sacrificar alibe1·dade 
de um só cidadão., a. titul'? al,<•um. 

o SR. JoX.oDE SlQ<7EIR,\ da um aparte. 
o SR. Est>mno SANTo - v. Ex. est<i medes-· 

vian(lo do meu raciocinio. Estou demons
trando que o estado não tem o direito de sa-· 
criticar uma só liberdade imlividual. Portan
to, es&'\ theoria, em virtude d:~. qual os J:!tll'-· 
tidarios do obscumntismo p\·etendem ertgir 
como principio governamental o sacríficio de 
poucos em beneficio de muitos e erronea. 
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0 Sa. GAMIA PIRES-Mas (lUaes sãoos par· 
tida.rios díl obscn:rantismo ~ O que é que V. 
Ex. entende por obscurantismo 1 

o SR.. EsPIRlTO SANTO-Vou dizer a v. Ex. 
oque é obscumnti~mo. 

O obs~uranti,mo é justamente aquella tlleo
ria, que alvora o estado como supremo poder 
de uma nnç-Jo, é aquelle que estabelece a 

· origem do poder em um ser sobre natural. 
O SR. GAll.ciA PIREs-Não e;;tamos nesse 

terreno. 
. o Sa. ESPIRITO s ..... );TO-A velha Europa, 
quu.si toda tem essa. theoria. 

Estou mostrando a V. Ex. o que ó obscu
rantismo. V. Ex. pêrguntou-me e eu res

. P<JTI(lO. 
O obscurn,ntismo ú toda uqnella tlieoria que 

despreztt as instituições democratit'llS e vm 
inspirar-se nas ''e!has doutrinas, q11e em Yez 
de considemt· o im.Hviduo, como ii:mte de :po
der e !orça social, considera-o, como uma 
mera contingencia em presen~ da colledi· 
•·idüdr, 

Assim, digo a V. Ex .. se o principn.l fito du 
go~·erno, em uma sociedade moderna, con
siste em re.~peitnr todos os dirCJitos e gamn · 
tir o exercício pl<i!no ue todas as Hberdade.<l, 
potx~Ue razão lla de ficar is~nta a liberdade de 
oonsciencia on religiosa ? 

o Sa. GARCIA. PmEs-Em que flcata pri
vado de seu exercido ~ 

O Sa. EsPmrro S&-;To-V. Ex. nii.o se apres
se; eu vou dizer. 

Tenha um pouco de paciencia .. _ 
· O Sa. GARCIA PmES-Estou até apreciando 

a argumentaç;."to do nobre deputa!lo. 
O Sr. EsPrRrTo SA.">TO ••• ].JOrque ate talvez 

"V. Ex. me dê r~tzão. 

~O Sa. Esz'JRITOSh..~To - Porque o governo 
nao manda, nesse caso, um representa.nte 
para a China,partt aquelles que s.'ío bodhistas? 

O SR. GARCIA Pm.Es - Estou prompto e me 
offereço para ir (J•ist~da.s) 

O SR.. ESPIRITO SA.N1"0-P•Jrque razão não 
rnnnda um outro representante para acaute
lar os il1teresses elos protes~mtes? PorCJ.ue não 
manda outx-o par;J. a Afrka, )?ara acautelar 
os interesses daquelles que são fetchi~tas ~ 

Ja ve V. Ex. que a minha theoria se apre
senta solidamente e forte ; e d.lgo : t.tnto vale 
a 1íbetdade de um cidadü.o como a liberdade 
de todos os outros ; uínguem tem o llireito 
de s<t<:riftcar a lib~rdade rJe um pela liberdade 
de muitos . 

As manifesta<,:ões da liberdade são sempre 
harmonicu.s, quer entre si, quer com a socie
dade, por' isso digo que o e..~ta.do deve a pe
nas manter :l libetdilde de cultos; nada tem 
que ver com a sun. manifestação. 

O Sn.. PRESlD~'\'TE- Lembro ao nobre de
putado q_ue a hora da primeira parte está 
t trmíuad:t. 

O Sn.. Esnmro S~i\"l'O -Vou attender a 
observa.çã.o de V. Ex. 

Prosagnindo na tarefa de mostrar ao meu 
iUustre collego., repre,entante pela. Bahia que 
lm, a tê certo ponto, eq_uivoco em ,julgar um 
desacato aos sentimmtos do catholicismo a 
suppressão da. legação do VatiC;J.no; p~ 
tendo mostrar que este desaca.to niio emte. 

Si, como disse, em these gel~J.l. collooando
me no terreno dos princípios, que o regimen 
da. liberdade é a aspirac;ão do homem rnodel"
no ; o que pretendemos para a igrej<J. catho
llca, apostolica roma.na, bem oomo para as . 
outras igte.jas orga.nisudas no Brazil ; o que 
pretendemos siuão o pleno regimen da liber-

O SR.. GARCIA Pn'\:es-Não (lou. dade 1 · 
O SR. EsP.t:RtTO SA:-."To-Devo dízet-lhe: si a M:as V. E~. não comprehende qne n. liga.· 

a liberdade é o gr"ttnde. apanagio do cid<\diio I ção _por me~o ~e a.~rentes a~plomD;tícos entre a 
na.s sodedades modernas, si o estado não pilde naçao _bra&l~etra e o Vat1ca.no 1m-porta. ~una 
a.ttentar contra a liberdade de um cidadão excepçao fetta. a esf.:ct completa separa.ça.o, a 
.unico, si de outro lado, todos os direitos dos estaindepcndencia en~re as crznça.s e a :poli
cidadiios são harmonicos, quer entre si e quer tica 1 
com os interesses d<t sociedade, si o exercido o SR.- GaRCIA PIRLS-Nós temos interesses 
da líb~rdad~ nunca foi nocivo a. 1linguem, si com a. Santa Sê h[> 400 a,nnos, e os interesses 
só produz m>io effeito o desvio da. liberdade, espirituaes lig-ii.m·se tanto oos interesses tem
eu pergllntarei porque razão não tem phma. poraes que não podemos romper de mo
:tiberdade de e:tel'Cer suas crenças religiosas, mento. 
quer o ~atholico, quer o protesto.nte, quer o 
mu.mhnano, qu1•l' o fetchista ~ 

Porque razão o estado ha dêi mostrar sua 
preilílecç~o , .or uma das religiões de pr·efe
rencia. a diversas outras? 

O SR. GARCIA PmEs-Não é pred.Hecção: o 
esta<lo não faz mais do que t~.ca.utela.r uma 
.somm~ enorme de intere.."Ses. 

0 SR. ESPIR.ITO SA!~:TO-São OS interesses 
pecunia.rioo. 

O Sa. GA"RCI.A. PIREs-De todas as ordens. 
0 SR. ESPIRlTO SNNTO-Effi relação a estes 

interesses V. Ex. sa.be que a nossa constitui~ 
ção garantiu. · 

V. Ex. quererã. confundir os interesses pe-
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cu?iariC?S, o;; lnter~se\i merc:~.ntelistas com as i O Sa. E~PIRITO S,HiTO-E' uma. seita. 
e~enctaS dii.S crenç:as_ 1 • , . . 1 O _Sn.. PEDRo 1b!Eruco- Uma seita. muito 

S1 elltra~ ll'I-J."a esse ten eno (.I CIO que V· : n,cceli:a se torna reli""ião. 
Ex. na.o podta cl'uza.r armas com segnmnça ' o . _ 
porque pizarit~ em terreno lalso. I O SR, E~rnnro SA:-il'O- Sr. j)resJden~e. nao 

v. Ex. mheque ;~ igrP.i<~ ca.tlto!icu, segundo , prd.endo a~on~ar-me em desenYolvlmento 
as theorias e- doutt-inas ensin:u.las }>\:!lo seu :tendente a .JUSt.lfica.t• o_ ac_erto com qu_e o. con
fundador, uada tinha com este mundo. I gt·es~o _procedeu supp1·1mmdo a l~g()\:ao JUn~ 

Jesus Christo era o homem cujo voto_ de po- ao \ at1c;_:no, somente ~e procedtmento serta. 
breza <-on:>tituia a. principal fol'Wna.. I u~nn ~-a2<.LO polJ(leros.t pa:r-J. qtte o COngresso 

· nao v1esse retrat.w-se ... 
0 SR.. GAHCIA PIRES-O represenb1nte do • 

c:~.tholicismo era o homem màiS chü.o deste I O SR. GARCIA PmEs- E-·mn Ttanwnwl1 
mundo. 11 e.<l; ,<a;íienl"is es! mu!a1·e .conciii:l • . 

O SR. E.5PlRlTO SANTO - Xiio entro nas O Sn. EsP;tnrro SAl\"TO. • • 1:ron\n;l" _que_ foi 
indagações quanto ao catlio1lc:ismo ; respeito e : potK'O retletulo ao to1par ?-ehbe1·açuo tM Im
acato muitc. a; crenças quaesquer que ellas 1 pol'tante . :\ta.~ a: mr.uo ~r-m pal'l.t m:1:nte~·-:;e 
sejam. 1 C$:>a suppre5;;ao e q~e o estado. como .Jtl tlt= 

Mas o que é Yerdade é o seguinte: ' T-r~t <~. aprna$ 1le mtet·es~es de ordt>sn. po-
- . . 1 >itl\'<'1.. fic;.tndo ;tS q ue:>toes de 1 onsciencía. 

A c1~en~~ nao e ma~s e~o __ que a~sy?th~~e do, de c:\•l:J. um it tn·CJpr·ht consdencia; por·t.:tntD o 
desemohuuento do_md1ntl_o. n,~o c m~us do E$!.:.\tlo não pú!le mnntcL' lima tega..-ão, poder 
que o reflexo da ser1e ele e\·Oluç,ues pela qual ) civil. junto ao Yu.tic;1110, r.•pre~eut<tnte na 
tem pa.«sa.d:o em um 1UO~ento dadQ. • 1 terra dos interesses celesth\~"- A cren~t\ t\ge 
. De ~a.ne1ra q~e e~la. ~~ ntllet15:;1, pode-s~ a~- 1 nnnH• esphem multo tlif.úm~nte d•~ esphel'<l em 

Slll1 d~, o ~de~n\'~~';mento 1ntell:ctual, o .
1 
qne a(l"em as convleçõcs;. 05 il~teL·e.~;;es l'l'iigi

ca.~clet e o -~u-a.perietcoamentO m~ra.l_. .· 1 usos s:to de caracter mmto d1 ,·erso elo.> inte
, Nestas c~:meli~:oes a. crenç!U. 1le nm l;J.dn t~uo 1 rcsses ch·is; e a 1\<:çiio tlo poder demoCI"<\tico 
e _um l"l<ÜrJ!nom~ sag-rado que t:u~to 7 Stl.~t:lle- ' CQJ\Siste simplesmente em mantel' a llberll:l.dc 
~10 em ex~ID:ft~~l-a, como e oaC~Ileg1o fem• a ! plena P<tm tod11s :\S esp: 11~r::~.s de a<>;:Io, con~;ste 
I:ber(~Ude mdn tdual. O estauo pode ;.:ca?~ no ; em gn.runtir condi~ões ao« indi,·iduos par-o.~. 
ct~adao a c.!'enç-a qu~ reve_la a sua mdr\l~U· : que estes p(tssam desen,'oivet• amplamente a.. 
a.hd:a.de, tornand~se LIDJJarcutl p.tl'<\ COf!l ? m- •

1 
Sll<l. liberdade. 

div1duo em relaçao as suas crenl)lls religtosas. 
7 Só assim elle poderá garantir o direito de ~ O SR. P!lESIDE:'\TE-Obser\·o a. \ . Ex. que 

quem quer que seja. ! a hor-a estit esgoto.d:l.. 
· O estado que ê o manda.tnrio d~t nação para 

1 
O SR. EsriRlTO S.\!'iTo-Peço nm pouco de 

manter a ordem e liberdade. nt\(h\ tem que :-tolerancia para commi,zo, daquell11. t olcrancia 
ver com a.- cr~nça do intliYidu~; sô ?S iutere~ i que V. Ex. costuma dispensa.!' a outros Eepre
ses qm. se relere a. ordem pubhc:~. so estes sao · sentAntes . Parece-me que nao llo. razao al
da. alçada, do estado que cumpre zelar e ve· I guma de fazer-se excepção ao O!'ador. V. Ex. 
lal.-os ; mas em relaçii.o ás crenç-..J.S religiosas. ! de\· e sabet· que o or-ador terâ. pelo menos 
eUe nada t.em que ver com as ceençoas dos \ i<1.nto desejo de cumprir o seu dever como 
cidadãos. /representante da na.r.lo, como a.quelles que tem 

O individuo pôde ser· muito bom ci(ladl\o occupado a a.tten~~1o do. camura. 
qualquer que seja a religiito que professe. I :Mas, sr. presidente. estuva justamente re-

0 SR. JOÃO liE SIQUEIRA-Si eu fosse protes- i C<tpitulando os :I.I'gumentos qu·e a.presentei, 
ta.nte desej:s.ria t2r um vigia junto ao Papa, \most rando que o argumento fundamental 
porque é um centt·o polit1co importantíssimo. 1 com~iste em manter o Est<~do o exet--cicio pleno 

O SR. EsPllU.'l'() St.."\"To-Mas os illustres col- 1 da liberdade. qual quer st>Jil ? ter1•euo em que 
legas que contestam, se são ti.o fervorosos nn.s ; ella. s~ ma.mt:ste•, por que c es~ o -~e1o ~e 
suas crenças, como accredito, deviam reumr- . ~a.ran~r o desen\olv1ment? dos tndt'W.luo~ e 
se a es~s 14 milhões de ca.tholicos que dizem : aa soctedad~ que elles consütuem, e que mau
existir aqui. e enviar um representante junto ter-se relaçoe;; entre o ~~'Ido c o repl·es~n.-
a.o Papa i tante de uma crença rellglosa qua.Jquer, 1m-

•· · _ · ! port.1. esta.bele<:er o direito de manter legações -o SK. G-ARCIA Plll.E"S- Mas nao podemos entre 0 Brazíl e represent.J.ntes yas , diversas 
crear legaç.1o. ) crenças. : 

o SR., _ESPllUTO . S.U~'TO-. . . tornand~e I A primeira condição rlo governo e ser im-
uma. !!SPeCle de median_e1ro entt•e o~ ca.thobcos ial; esta imparcialidade é ue pôde nobi-
daqm e o centro da seita que protessam. ~ aquelles que assumem a ~irecçãode um 

0 SR. GARCIA PIRES-Seita não. [governo qualquel'. 
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E' necessario que o go\'erno seja equitativo 
~que se mostre cio amig~ das crenÇ'.as religi
-osas chrismes,quer cathohea.s quer protest:tn
tes como do..s crenças budb.ista.s, ou de q uaes
quer outras; ou ames que seja indiíl'erente a 
todas. 

O estado m:1ntendo-se nestes princípios pro
cederá correctamente, na :.tlçada.. de suas attri· 
buições, obser>ttrà uma orientação segura dan

.Qo ensanchas aos sect.·wios de todas ru> crenças 
:para desen vo l>el'em o 1ervor e dedicaÇ'àO na. 
manutenç<ão de seus cultos. (Jittito bem). 

Fica a discu~&io ucliada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~f DO DIA 

continuaçi"LO ela 3• discussito do :Projecto 
n. 72 A, deste anno. fixando a. fbr~a noxal 
_para o auno de 1893. 

O Sr. Almino Affonso Tem con
tinuar a serie de observaçiíes interrompül.as 
:pela hora. nil. ultima sessão. Expõe o seu modo 
de nr sobre q uestües politicas ele caracter 
geraL . 
· Examina. factos que se deram durante o 
tempo em que o orador nito tomou parte uos 

. traballlOS padMlentares. Entre estes, demo
ra-se historiando minuciosamente as occnr
:rencias havidas no estado do AmuzonM, 
.quando o administrava. o Sr. Gregorio Thau
maturgo de Azevedo. 

Fie:~ n, discnssiio adi1ul.'\ pela hom. 
Pa~"<<.·S~ it hora ttcstinatla no expediente. 
O SR. 2• SECRETARIO (servindo ci~ :i•) pl'o

cede à leitm'a do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 
Do 1" secl'etarlo do Senado, de 6 de agosto 

de 139:?.. communicando que, com offi.cio do 
Mlni.:<terio da Instrncç:ão Publica, Correíos e 
Telegrap1JQS de 2 do corrente, fbi devol· 
vido àquella camara, sancciouado, o a.utogra
pllo do decreto do Congresso autorisando o 
governo a <\brir, de~de jà, o cre~ito snpple
mentnt• necessario para ocoorrer as despezas 
com o pagamento do augmento de vencimen
tos a que teem direito os tele,OTapllista.s de 1", 
2" e :3• classes d•~ Rep:trtição Geral dos Tele
~n-apbos, (h conibrmidade com a lei n. 26 de 
3o de dezembro ele 1891.-Itlteirada. 

Do mesmo senhor ,em igual data., transmittin
do o projecto daquella camara, elevando os 
.-encimentos dos empreaaclos da Imprensa. 
Nacional e D:ario 0(/i:ciàl.-A' comroissão de 
orçamento. 

Do mesmo senhor. em i!!ual data, communi· 
ca.ndo que o Senado· enviou à sancç,[o os a u
tographos da resoluç·ito do Congresso Nacio
nal, autorisando o governo a conceder seis 
mezes de licenç., ao Dr. ~Ianoel da Silva 
Ma.fra, juiz do Tribunal Cívil e Criminal, com 
os respectivos vencimentos, para tratar de 
sua saude onrle lhe cou vier. -Inteirada. 

Do ~iinisterio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, de G de agosto 
lle 1892, enYiando a seguinte 

:Mostra it Ca.mal"ll. como foi recebida em pa· 
Iacio na cidade de 1Ianáos,et commissão de _pa
triotàs, entre os quaes o orador, que h1 ia 
~m nome dos inte1·esses do povo,para faze:r-lJJe 
sentir que S. Ex., pelo modo pouco feliz por 
que dirigia os negocio; do estado, .n~? podia 
~ontinuar naquelle posto. porque Ja nao con· 
tava com o apoio popular. 

Esta commissão foi recebida a tiros de re- Senhores membros do Congresso Kacional-
rólver, gOlpes de navalhas~ descarga5 de ri- Convindo facilitar o meio de incorporar ca
iles. E quando o orador maiS uma vez s~ vol- pit,tes para c~nstruceões de linhas concedi
tara IJar<l.fc~zer sentil' ao presldente do estado das, umas por acabar e outras ainda não co
.quaes eram os des(:>jos do povo, a bala de um roeçadas, afim de conseguirmos o bom exito 
.revólver dos sicarios assalariados pelo Sl'.Gre· na tmmi~o de trabalhadores estrangeiros. 
·,gorio Tbamna.~urgo fel-o cahir, gt·avemente promover povoamento do nosso sólo, elevar 
ferido, como Sl ao mesmo tempo em ·que 0 

0 cttmbio. desenvolver a economia e obter 
-orador tombara, qu.asi mortalmente ferido de o consequente augmento da receita pu
morte cahisse tambem, t'erida de morte, a blica. e esta.udo provado que actualmente o 
ídeaque o conduzira para alli. . . systeroa. <le garanti~s de juros niio a.ttrahe os 

Niio ! o povo amazon.ense vm ma1s tarde ·ta b ·t · 1 'da · 
-~lisados os seus dese,Jos. E agora, qtte o capt es, su me't o a vossa esc a.t'<lct . opl· 
.Ai;;azonas tem um presidente que bem con·es- nião as inclusas bases em que devem ser 
ponde às aspirações do estado, 0 oradot· espero moldado um projecto de lei attinente ao as
-<IUe alli, ~s.'lim como em todçs os ou~os esta- sumpto. 
dos da Gnião Brazileira, se.Jam solldame.nte Materia (le grande r~ev-anc~a, espero de 
implantados os sãos .Pl'incipi.os repubJ:i.ca~os. voss~ solicitude 9.ue estuda!~S a questão 
-para que possa desa..<>sombràda. e enthusmstica- accelta!ldo ou ~odr~ca~do ~ ld€M que sub
mente grita.r- Yiva a Republiçq. 110 13nl:;il f metto a Yossa ap-rec1~çao, sr entende.rdes que 
{Apoiados, mteito bem; orDdor c .·c!'citaclo.) I re:tlmente convem <I actual SJtuaçl.t.o finan-
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<:eira le~·ant~r no estt-nng:iro .capitaes que J no posto de nmrech:1.l de C..'tmpo e!Iectivo com 
T~IIl!_am sernr ao ~esenvolnmeato de nos&\ a grauua~ito d.e t.cuente·"'eneraJ em ~a.tis
YJaçao fer1·ea., aeti vando o ~1osso progr~>so e i fac~~o á req uisi~.ão da eom'!nisslío de mari uh a. 
mel~1orando as nossas condrçü~s economic-J.s. e gue1·m Lle.st<t c;J.Ill:.n·a. constante do offic:io 

E1s ~ b~ segundo as quo.esp;~rece-me n . ! li <ie J8domez proximo findo.-A quem 
<J.Ue rnats facll_mente podel~d.o algumas ew- Lcz a requisiç-d:o (A' commissflo de marinha e 
:prezas coneess1on<~.rias ou cessionarías de gnerr<l). 
-estJ:ad.a. de ferro conseguir os c.1.pito.es ne<:es· Do mesmo :\Iinisterio, em ignal data o re· 
sar1os: querimento e mais pape~ em que o t~nente 

a) at~torlsar o go\·erno paru ÍIWOV<tr as t·eformado e ca.pitã.o 1\onorario do exercito 
concessoes de estraclas de 1-ei1l e immediuta Acl;~lber-to Xll.vier de C.'tStro pede ao Con
utili_dadra publica. e cujo capital Jlâv e.~te.i<~ g!'esso :-ua retulmis&to no quadx·o ~-lfectivo. 
rea.hsado, s~tbstittlimlo <t g-ar,1nti<t de jnt'os no.qu elle }XISto. contanuo como antiguidade 
por obrlgaç,;es (dcbcntw·cs) f.'1\l~antitlo::, por- }X\I'<l totlo~ os eiTeiios o tcm}lo em que . . uepois 
h]Pothocas d::ts estr:.ulus l'l<"Wa cuj:1. comrt.ruc- iln l't>.formac\o. tem L":>i.ado em set'\iç,-o mihto.r. 
-ça~ C?U continuar,,;l.o de const.t-uc,.ão ful'em -A· com rni,:s;i.o <le lm\rinlra e guet'l1t. 
em1tt1das, e p~lo Estado, que po<ler;·1 I'('S:;'J.· Do nwsmo :.!ini::iel·io, em i;;ual data, re
tal-os ~r sorte10 ou compr:l., r1mntlo julgar mcr.te:nt!o. in!hrmado. o l'eq uerimento em que 
convemente ; o 2" c:trletc tio 23·• batnlhiio tle inihntaria e 

b) o juro <ln obriga(:à.O ('Ie~c11t 1 rrc;) niio ele- tunnnncnsc: da E:rooln. Prtl.tica do E:.:ercito, 
verit se1· dA mais {\e cinco por cento no (tnno, Fmnd~c:o d<\ Sih-_a, pede ao Cong-I';:•so dispen~ 
ao cambio ele 2í (línheiros pJl' mil reis e Slt d~ cxce!'~O de tdétde tLfim de tnatt·iculat·-se 
amortisação de um por cento ; na E~col:t Milit;J.r desta. cll.pital, ao ttnno Yin· 

c) os pagamentos (los j Lll'Cil serão illitos ~- tlonro. -A' commi~são de marinh:t e Cl'uet'l"cl. . 
me.~tralmente pelo Thesouro e sua:; ~gencia.s Do mesmo ~lin isterio, em ign-d i.l~t.., re
no estrangeiro: o pa.gu.mento da :unortisaçii.o, metten(b o requerimento c nn\iS papeis em 
porem, serú. feito annualmente; que o 2" sargento <.lo :!8' l.latalhf1.0 d+.l iufu.nto.· 

d) o go>"erno sel'li. 0 juiz da con venicncic. ri•'- Idatino Pompeo de Toledo peue ao Con
<la. a.pplic<tçâo deste systema a qualquer con- gr_esso clispen~<'- de excesso tle idade para ma
cessão de estrada. tle teno. não podendo, tr1cular-se ntt Escola !\Iilitar do Rio Grande 
porém, fazel-o sinão para ail estradas que do Sul. - .A' commissi\o de marinll[t e "Uerro.. 
sejam reconhecidamente servivels, que pro- ·Do mesmo 1Iilústerio, em igual data~ trJ.ns
-eura.m zonn.s productoras e que não e.."'<ijam mittindo, devidamente informado, o' oflicio 
grande numero de annos :pa1~ sua construc- em que o commnndante uo 32' batalhão de 
çllo e para serem irafe.ga.das; in!ant:tria elo est.a.do do Espirtto Santo em 

e) no acto lia a.utori&lç:ão. 0 governo fixará nome ~os officiae.s <~o mesmo k•talhii.o, 'pede 
<> maximo do capit:J.lqne cada e1npreza. podex·á que sejto. elevada a tmpor tanci..1. d:l. eta.p.'l. dos 
levantar, nã.o podendo a. somma das autorisa- mesmos officiae.s.-.A ":; commissões de mari· 
ções exceder u. dez milllées sterlinos no pre-- nl.J.a e guerra e de Ol'(:ameuto. 
sente exereicio ; Do Sr. Sa.tnrnino Nícoláo Cardoso, de 7 de 

() as companhias de estradas de !erro que a..:,"'sto de 189-2, convidando esta. Camara a fa.
acceitarem esta novm;;io deverão se!' obri!!a- zer-se representar no centenario da. Procla
das a recoLher ~mestralmente ao ThesoÜro maçite d~ Republie>l- 110 Occidente e a. assistir,\. 
toda a sua J'ellda. líquida até 0 maximo das commemoraçiío civíca, que reali~a.r-se-lta. no 
<lespezas com o serviço de que tr-,\ta 0 t>.l'tigo dia. lO do cnnente, no cemiterio de S, João 
precedente;· ~ptista,em homenagem ú. memor·ia d.e Benja-

g) os capitMs assim obtidos serão depositA· mm Const:lnt e sob a direcç:ão do Apostolado 
dos na delegacia do Thesouro ou em algum Positivist<\ do Bra.zil. 
ba~co 9.ue esta. designar, para serem distri- O SR. PRESIDEXTE- P[tra representar a 
bmdos <~proporção da applicacão das mesmas Camar:t na cerimoni.a que se celebra no dia 
empr2ZaS, medeante rigorosa fiscalisação; lO <lo corrente. ao meio-dia, no eemiterio de 

h) a presente autorisaç-:io so Tigorarú ate S. Jo;to Baptista, em homenagem a memoría. 
~o proximo exercício. de Benjamin Constant, nomeio um<~. commís-

Ca})ita.J. Federal, 5 de agosto de 1892.- são ~omposta_ dos Sr.s. Marciano de MU,"<J:lhãe_s. 
Floriano Peixolo .-A' commis;;ão de orça.-, .·\:r~mbal Fa~C<tO, JO$e _BeYJ.laqua, De::netrlO Rl- · 
menfl.>, betro e Ind10 do Bra.z~l. 

Do :Ministerio dos Negocias da Guerra. de 
5 de agosto de 189-2. restituindo. <le•idamente 
informado. o requerimento em que o roare
cha.l de campo, graduado Manoel Lucas de 
Souza. pede que sua. reforma. seja. considerada. 

Requeriment{)S : 
Do porteiro da alfa.ndega desta. ca.:pita.l 

Faustc Jose do Amaral, recla.manda contra o 
acto do Poder Executivo. que mandou cessar 
o abono mens'll da quantia. de 100$000 que 
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recebia para. occtlfl'el' ao. ~amento do alu- ~ assim r<'stl'i nge tl. faculdade de nome:~.r, que 
gnel do, cill>a. - A comm1ssa.o do orçam~mo. reconhece no Poder Executivo, a. chlsse dos 

Dos engenhei1·os .Joãf'l Vieit·a da 9unha Gui- magistni.dos em disponiuilidade, pot•que, si 
mal'ãe;; e outi•o, propondo-;e, me.bante certas por um Ja.do <~Item o principio «IU virtude do 
condiç\ie~. fm1dar 130 burgos agricu las com qual todo o mugistrt\clo de instftncin t'dat iva-
27,500 ramilia.s euro11éas e 5 burgos com 1\t- m~nte inf~l'ior póde ter accasso e promoção á 
milias n:l.Cionaes.-:\' commmisssãode obra~ instanci<J. immediatamente superior, por ou
publicas e co~onisaçítO. . tro exclue da compos~çiio !lo T1·ibunal Militar 

. De Ernestu~a. _ Fontmu~ . Ferrem!· Souto, prec~:;.-.menre ot~ ~Jue, .J..-\. :pelo estuuo, )á. pela. 
' '!Uva do capttii.o S.'\luswmo F;!rreJr<t Souro 1 pra.tJca, $C supp:·;em em melhores cond1ções de 
Sobrinho, pedindo um<t pensii.o.- .A' commis- a.precio.r c julg-.J.r tts questões sujeitas a. e,-se 
são dé razemla. t ribuzml, quaes ~i.o os auditores de guerra e 

De Carlos Baptista. de Cl'lst:o, pedindo a ne- de marinha. 
cessaria permi::...'<iio pm·a ligat• o.s (•staç?e~ do O decl'Ctt) n. 106-5. de 22 de novembro de 
Area.l e Entre-Rios. tle1 linlttt Griio-Para, em- 1890, tlistingainU.o ajml~.iç.a militar da .i ttstiç;.~ 
pregando p..wa._ tal fim o trpo de cp.minhos ~~~ ch·il e O_l';!'ani8:tndo urna._jur·is<licçilo privativa 
ferro J?Orti\tets por tra.c;<tO ammada.-"\ pat~J. o .ruigmmmto do> ct·lmes cms~í firoi.los 
commiS:lflO (le ohras pnblieas. ~-o mo milit<u·c.:s. z1<1o poderia ser esquecido sem 

De At·gemiro s~unuel P~reim da Ro<a. pe- rna.niíest3- incoherench\: o que de ti~cto a.cou
dinllo a efl'ecti villade dá. concessiio de l!lna teceria·, si o ncces...::o M Supr;~mo Tl'i hunal 
qul\.lll'n. de terreno devoluta. que lh~ toi dado Mi li tar ~u pudesse C;J.ber ;t outros magístl-J.dos 
em Yist3- dos titulos e !M io doc:umentos que que nii.o os auditor~. 
j u ntou, ctc.- A· commL"São de constítuiçã.o, O'JSet·re a C..tmar-J. a situação em que, com 
legislação e j ustlç-a.. flagrante injustiç:a , serit•m coll~u.tos o:s au

O Sr. B evila.qua. sobe á tri
buna pam apresentar t\ Camara. uma t'epl'e· 
sentação do.~ llratic<\ntes ele l • e 2·' classes da. 
Directoria Geral dos Correios . 

Deixa de justifical-a. attendendo a.o adea.n
tado d11 hor{l.. Entfetanto, p~lil·à para elht a 
att.ençüo dos Srs. deputados. Trata-se de fa
zer justiça. :\ uma cll.~.SSe de activos e dedicados 
i'nncciona.rios qu~ se dirigem ao Congresso 
pedindo-lhe oaugmeuto dos seus vencimentos. 

Vem a mesa. é lida e enviada ;i, commi~&ío 
de orçamento· uma. representação dos }mtii
cantes de 1" e 2• classesdaDh•ectoria.Geral dos 
Correios ,pedindo a.ugmento de s2us >enci
mentos. 

Vae a imprimít· o seguinte 

PROJECTO :\. 122 -189"2 

dit!>res, ~i passasse tal qual estú. o art. 2• do 
prQjecto. 

Os actua.es auditores, ;\inda (ttle mag-istr·ados 
cont<\ndo mais de quatro annos de exercício, 
não pod?ria:n asc<mdel' ao S11premo Tríbtmo.l 
Milir.n.r, por isso que não est<\o em disponibi· 
Lidade, . e por_ ~utt·o l~ú? não :po~eria.m ter 
a.ccesso a.os trwttuàe$ ClvtS. por tSS:J que ex
erceUl fuuC(:óes que entendem com factos de 
na.tureza militar. 

E' cer lo qu<: pela. organimc.:iio t\nterior ao 
decreto de 1890 os auditores não podiam a.s
centler da.posiÇ<"iD, que como taes occupavam. 
pat'a o Supremo Tdbunal Militar, poeque os 
j nizes tog-ados de;;se triouna.l deviam se1·, <:o mo 
ainda. são, de.<embarga.dol'es; podiam, porém, 
ser promo~·idos a ues~mba.rgatlores e como ta.es 
ter assento ne;;se t rilmna.L 

.Entü.o os auditores et·amjuizes de direito, 
como tMs tlt1bam diskicto cr·lminal em que 
exercia.tn jurisdic~i.o. presidia m o jury. sub
stituíam osjuízes de 'l'l.n>Mpriva.tivasem seus 

(Proj.:c:o ,. . 271-1.892- .s·c~J .io c.z:ll·aol-din:'- iuipedimentos, podendo atê ser pt·omovidos 
· r l d s d ) pam essas mesmas varas. 

na - : lt!o 0 ena 0 • · Mas,desdequeessil.accumula.çãoja nãotem 

O pro.jecto de reorga.nisa~ilo do Supramo 
Tribunal Militar. remettido do Senado a esta 
camar:.l. suggereá commissão de constituiÇ<1o, 
legislação e justiça. as considet'ações segnín
tes, q_ue julga dignas de o.ttenç-Zlo : 

Declara esse projecto, no art. 2", que a no
meação dos juizes togados. que devem f'.uer 
pa.rte desse tribunal, ~<-ja .feita de entre 
os ma.:,:istrados em disponibilidade que conta
rem mais de quatro annos de exercício. 

Ao mesmo tempo inconveniente e injusto 
. aillgura.-:se á commis:siio este artigo, .quando 

logan:~m 1" insta.ncia, conforme o dec. n . 1065. 
jà não ha. ra.zã.o para que ccntinue na se
gunda., o que pat•eceu ter comprehendido o 
Senado quando 1'P,jeitou o pr(ojecto primitivo, 
na pa.rte que mandava t irar os membros !lo 
Supremo Tribunal Militar !la. Cvt•te de Appel
laç;1o da C<~pit\1 l Federal ; o que <tliús seria to
giro, si os auditores fo~em considet'ados jui
zes de direito e podessem t"r entrada neste 
ultimo Tri!Juual Civil e Crimin:\1. · 

Parece que a. lei deve ter, ao menos inten- · 
cionahnente, o caracter de estabilidade e per-
pe&uldade, e todavia o a.1·t. 2~ do projecto . 
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J>retende .t~ra.r o~ membros do Stwrcmo Tri-j G', passar :~s p<ttcmtes militares dos offieio.es 
buno.l Mthtnr de um<l,cla>se de mn..~istmdos eíli.·cti\·o:;:c, l'eíbrmudos, ltonornr-ios e classes 
que tende ;t desapparece1·, si consider;u•mos 1

1

tmn ·xas. 
maf[i~IN,ios e,;, ~li·'i:o;:i',;,;,.'ad.,• MJUE!Iksdc qne At't .. ,1:' O Snpre:no Trihm_ml Militar tex·á 
C?gtta._ ~ Comt11_.u1 ç~~o Federal no <\rt . 6" du,s s u;~s ~:>:>..~u~s 110s o:ilas determumdos no respe-
drspostÇ<'<\S trn,nsttorms _ ct.ivo regimento, p<W<l. tratar tios as<umptos 

Entende, pois, <t commls~â·) de const\tniç·ií.o, relet>emr's :tos §§ 5·· e 0' do arl.i""o antecedente 
legishl.ç~o e jnstü;tc qu~ o p1·~jecto de•·c ~a· e :<eL"~' •·ompo·.to pdo menos U.e ~lnc:o membros 
approvado com a. seguinte rmcnda: nlili:m·es. 

Em logur das pt\lavras !lo final elo :a't . 2": Al't,. :i." Jl<wa con::ecimento e dec:s:i.o dos 
« De entre o., ma.;;ist.raüos em disponibilirladt.: proces--sos cr-íminaes, o Supr·cmo Ti"ibtmat. ?vii
que cont<trem mnis de qna.tro a.nnos de exer- lil"<ll" sú funcclonar~\. Colll:L p1·.'senç:~ tle ~ere do 
cicio», <lig·:\ se: «De ,,ntre os auditores Lle ,;eus rnr;miJL·os.pelo mono,;. dos qu:L"S c:;nco ge
guerra e de marinlt:1 com exercício Jc~$C cargo n··m€s e tlous jubw~ l.o :~n.do3 _ 
ou uo de jui;: de dir:•i1o por nmis de rJn:tr,t·o .\t•l,. Ci." !\os casu:; t•m lJlW pn~sa :-:m· appli
annos c, na lhlt>L ele auclitor·es nestas eondi~··>,·s. o•:td:L tL pena ole 30 :Lnno~ f.!p )Jl"i~:ín. o l.1·ihnna.l 

m:l~·[~tt·:tdos em llisponi:,ilidmle que ~,·, l"l:no.:cion:ml u.ch:lll<.h.•-~l' pc<e~en~e~ os i.r·c., 
m<li~ thtfJlii.:'Jll · telllpll.» .iuiZC':' l.o;:aclus l~ cinco IIH'llliJl'IJ~ li1Íiit<<rl·~. 

Sai:J. dt!.s cornnti~:;-,0~. s de ;Lgo•to de 1:';0~ .. P<L1" :~g·1;tpl1n unkn. Si :<llt"o"P< l<~rl[llt· :ll~e por 
-F1·1mç~~ Co,·v .. /ho,rdator.-Fdi~lt<JiiuF··o:in:. •mt,vdllnent•:o · ~11 pot· molt•~!.l:o r11n ~.h<JIUZC~ 
-GEcc1·io.- .·lfc.>uf,, Gu-.rwdmr·o..- .J1d!o de t.ogn<!u,. o }lt"C<!Olt~m•· lln n·tln~ !!:ti requ!~,t;~r;~. 
Me$J]uili!.-C/mwts L·;·.oto. do g"O\"t:l'no \llll ql\l" o >'lliJStltlla. J!l\1\'ISOrta-

- ll11."ntl', 

N. 271-180~ 

(SE:S&\.0 EXTRAORDIX,\RlA) 

(Do Sen:'tdo) 

O Congresso N;u::ion;.Ll decreta: 
Art. 1." O Supremo Tl"ilmnul Mill.t.u· ser;.\, 

composto de l5 memb!"Os, sendo oito do exel'· 
cito e CJ.l.l<ttro d<t armad:t e tres juizes tog:tclos . 

Art. 2.• A nome::cç5.o dos membt•os do tril.m
na.l ser;\. feit<t pelo Presicl<mte 1b Republic.l.; 
a dos mernhros milita1·es de entre os officiaes 
geneme~ effectivo:; dos quadros do e-xercito e 
da armtl.cla, e <Hlo~ juizes togados de entre os 
mttgistrados em disponibilidade que cont.."\rem 
m:üs (le qtutro aunos Lle exercício. 

Art. 3." Compete a este tril.mnal: 
l', estabelec"r a fórma procesSUill milit;~.r 

emqu:tnto a mu.te1·ia não fm• reguhl.da em lei; 
2•,julga.r em segun<llL e ultima inst:l.ncia to

dos os crimes militares como taes capitult\do~ 
nas leis em vigor; 

3', communicar ao go>erno, para este pt'O· 
ceder na fórma da lei, contra os in([ividuus 
que, :pelo ex<1me dos processos, :<e verificar 
estarem indiciados em crime militar; 

4•, processar e j Ltlga.r os officiaes gener-a.es 
de terra e mar nos crimes militares ; 

5•, consultar com seu parecer a~ lJ.Uestiíes 
que lhe forem affectas pelo Presidente d:1, 
Rep1.1blica sobre economia, disciplina, dir·eitO:S 
e deveres das forças de terra e mar e cla~ses 
annexas; 

Camr:~ra IY. 

Art. i." 1'rl::<io.li eú. o Snl'l"elno Tl'ibnnal ~Ii
lit;n· ( I ;::-cneml m:üs :.::<><Hln:~do que ddle fizer 
p:Wtl•; Clll >llliL !lt[C;l :~~ ,;e,:s(.l•S ~Cl'ol (I )WC<iflidas 
pl"lo m;:ü< grllill1>1do do;; qtte ~e ,.c·,,,n·em pre
sent.cs. 

Art. 8:." O kilJtl!Jnl tn~·, umtl, sccr·er~tria. , 
c11jo pe:<lY,a.l seri1 compl)~to tle um ;;ecre t:trio, 
qwttt·o oHici:\es, um pot·tch·o, dou~ contínuos 
e dott~ ~ernmtes. pra<;:l~ rl'!ilrm:vl:.l.S. 

Al·t- 9." O pre~idente t<:•rit Yoto tle q_uali
r.h:.de. 

§ t.• Tet';~ p:tt·tical:u· cttid:tclo em que o se
c:retado e peosoa:> sujeit:t~ ao ü·ihumtl cum
pmm os seus deveres. 

§ :!." Distribuir<'~. o ~erdço pelo~ membros 
milit;wes ~juizes tog,tdos. 

§ 3." Rnbric-arit com ouü•os membros os :wí
sos f[Ue emm:trem do go\-el·no. 

Art. 10. Todos os meml•ros prom~.tterií,o, no 
acto de tomal' posse do loc;-:.u·, sob sua pttla"ITa 
de bonm: I •. cumprir conscidlcio-·.unente a~ 
suM obrl!raçC>es; Z", guarüarinviola.vel segre
do wln:e Õ que se trata.t· nas se~:res, quando o 
sigillo for resolvido pelo tl"il>unaL . 

Para.gt'".l.phó unico. O tribunal !lrma.r<t o 
que ~e Yeu~er por ma.ioria. de votos,~·~ g-Jmn
do todos. <l-inda o:> que i"orelll voto em outra.· 
rio, ficando só a liberdade a cad:t um de de· 
cl;:.rar na.sconm!ta.s o seu parecer. 

DO SECRETARlO 

Art. 11 . O secretario sorü official do exer· 
cito ou quem possua as ltauilita.çiíes necessa-

23 
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rias e os demais requisitos indispeusaveis pttl'tt pelo sect•eta.l·io, C<~.benuo a um delles. por-
o desempenho do cargo. ([esignaç-iio do secretario, a guar.Ja do archi--

§ I." :\"a presenç-a do presidente, f,u·á t\ pro- v o, todos os moveis c utensílio~ perten.
mess:L oue fazem os memuros do tribunal no ceates u.o tt'íbu naL 
acto dtt. posse. Art. 13. Os membros militares do tribunal. 
· § 2.0 Receberá todos os l'equerimentos e p:.t· terão os vencimentos corre~pondente3 às snas
peis nt1. secreto.ria e os sepal'<\r<~ pot• onlem. p<ttentes e mais vantttgens em eJrecti;·o ser-

§ 3:' Será quem leia, e J.ll'Oponht\ nns sessues viço do exercito. 
do tr•ibunal todos os requerimento~ o demais Art . 1-l.. Os juizes togados perceberão ven
l>o.peis e que nelles lance o despacho, obser- cimentos iguaes aos tlos membros da Côl•te de 
Tando as ordens determinadas. Appella~iio dtt Capital FederaL 

§ 4." Pa.ssl.r:·~ p:\tente.~, sul-.,creYemlo-n~ e Al't. 15. O sc.::ret.!\riote1·il Yeneime!ltOS d.c-
t~-ssign;~.n<lo·as. p:~SS<lJ';.'I. certidl".es po1· desrJa· gener;\1 de l11•igatl;J. e os demais empre0'll.dOS
cho do tribuna-l e todos os p:11>ei.s po1· el!e <ls- o~ que actu:1lmenre percebem. 
~ignatlos terão 1e publica.. Art. IG . O Snpremo Tribmml !.filitnr or-· 

§ :s.~ )!inutitrit ;\s cou.sulr.\s que t irct·cm de ga.u isará a. stm t•cspectiva secl'(~t:wi<\, lltzendG 
subir a.o P;·e;;idente d"' Republk a. a~ rrm;c,; a~ m•mc:u:•it>:> •lo.;; rcspecti ro~ cmpr·eg;vlos, e 
apre~ent:u~·~ ao tribum\l p:ll':t set'I;)IU as,;igHa- couli!cciou:u:i um t•cgnlt~mento illtet•no pa.ra. 
das. seu~ tr.tb:tlhos. 

§ 6.• ,\.ln·irá no tribunal todos o;; papeis rtuc At·t. li. São l'CSpeitados os direitos adqul-
:1. elle Jcn·cm dirigidos. ridos llelo:> nctuaes membt'Oi! dCJ Conselho Su-

§ 7.' Fi~tliS;tti o c:u·tor-ío do w ilinnal. rtuc premo !1-!ilit."tt' e uc .Jus Li"'"' emp1•egados da re-
ficani. ''cargo e ;;ob :t respons:thilid:Hle tl<:! un\ ~pectint secl·ct.arht, passttn<lo todos nos cargos 
dos offi.cia.es. !ll.z;en<lo com que todos os papeis que occup .. 1.m p:mt o Supremo Tribunal Mi-
e liv1•os <ejam a !Li conserrados com v nmxim0 li tat•, mn.~ .;em os títulos nobilia.rchicos ou de 
cuidado. con:;clho que l)t)I'Yentum gozem. 

§ s.• Distr·ihnii'<t pelos officiaes •h socrer~tria Senado Fedcr·al, 13 üe janeiro de 1892.-
os livros de reg-istro de patente$. con:;ulta.s, Pnrd~atc J. rlc Jlarae.~ .B,u-,-os, vice-presi
re~oluçües, avi:;os, ordens do tribunal c t·es- dente.-Jot(a Ped1-0 Bci(~N Vieim. 1• secre·
post;.\.~; e :.1.~sim ta.mbem t.otlo o n1<\b expe•lien- t-·wio. - Gít Dini:; Goulart, 2" secretario. 
te, recommendamlo-lhes que•o :::ervio;o ~c .laç·a. Jo<io Soa;•cs _\'~iDa. 3•> secreta.l'io. _ J1cmoel 
com lim-peza, sem se aJhstarem elos modelos B~;erm de :llvuquerque Junio;·, 4• secreta.l'io. 
~dopt~ulos e estabelecidos pelo tl"lln.mal. 

§ !l. • ~ão receberi.Í. emolumento algum tlM O SR. PllE>.iDESTE designa para. o di.1. 9 a se-
partes. g1.1inte ordem do dia: 

§ 10. Abririt e eucerra.r[• o li no do ponto I' p<~rte (a.hl às 3 horas)-Votaç:üo dopl'ojecto 
dos emJ_:lre.,n-ados . n. GG A, deste armo regulando :ts pt'OYitleucias 

§ 11. Conrcccionari~ a. minu~ do. act..t que, a atlopta.r M ser ··declarado o e$_tado de sitio 
depo~ de appl'OYada em ses..->ão. será Janç1l.d:l. (2" (liS<Jussit.O) ; 
em li\TJ.'O especial por um dos offi~i:\~. T:mf.o Continut\Çii.o da 3" <liscussrto do projecto
o original como o lo.D~;~mento seril.o po1• elle n . Sí A.. deste nnno. fixando a uespeza. do :.n-
authentict~dos. nisterio das H.e!.."l('ÕeS E:.:teriores ; 

§ 12. H::1:~e1~i. um protorol!o onde serão 2• discuSS<.i.o do .l?l'Ojecto n . 46 A, deste o.nno~ 
averbados todos os documentos e processos que opina neto no sentiu o de ser n.pprovado o pro
tr-~nsitarem pelo ~rtorio.. . . . jecto do Senado qu~ restabelece o nfi.nisterio da 
. § 13- O secretano ~r<t substltmdo. 1~03 Justiça, que foi umdo ao do lnteriOl' pela lei 
llllpedimentos tempor;mos, por um officul.l n. 23. de 30 de outubro de 1891, e passa po.ra 
previamente designado pelo }Jres!deme <lo aq uelle ministerio os ser,·iços de correios e te-· 
tribunal. leg-ra.phos ; 

3• discusstí.o elo projecto n. SG B, fixando a 
despeza do Ministério da, .Justiço.a e Negocios. 
Interiores par-a o exercicio de 1893 ; 

DOS Ol:.FlCLUS 

Art. 12. Os officines da. secreial'ia f!tl'ii.o, na 
p1•esença do presidente do tribunal, a mesma. 
promessa prescript.'l. para o secretario. 

§ 1 . • Serfio immediatamente sujeitos no se
<lret.<trio e, como este, ~e achar-:ío na. secretaria 
todos os dias uteis, e della. se t•etirarão its 
l1oras ma.rca.das no regulamento, salvo pro
:ro.,n-ação por conveniencia de ser viç'O. 

§ 2. •. Os officiaes da secretaria se sujei t.'lrão 
inteira-mente .:~ distribuição do trabalho, fel ta 

Discus..'<ii.o unica tlo projecto 11. 1 O 1, de 1892, 
disp:m~ando o anno de ser17 iço 11a fileira, ex-- . 
igido pelo art. ô• da lei n. 39 A, de 30<le ja
neiro de 1892, aos officia.esque scíentificameute 
se a.cll~wem habilita<los a preencher as -vag-.\S 
actuaes do corpo de estado maior <le 1~ cla.sse ; 

2" discus..~o do projecto n. 93, deste anuo, 
recusando os creditas pedidoo de 540:0()()S,. 
paro. quadruplicaçã.o da linha tele,"l'l\.phica. de 
Viseu a Jagua.rão, e de 730:000:S, pt~>ra. a. con-
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strueç<lo do. linha de l:ber-.>ba a Corurnhit ; au-j concedendo licenr;-.J. ao c<,pit;i.o. med.ioo de 
torlsa a. aber·tum do credito snpplemerlt:.t r dH 

1
.4'• c!usse, Dr. A,dlio da Villa.IJOím. 

18:000::; pa.ra pagamento de vencimentos nos . 2> :po.rte (its :! horas on antes)-Continna~:ão 
lentes do Gymna..,io Nacional e :_lpprcn-a. •~ I da. 3• tlisctt~ilo tio proje;!to n. 7'!. rlestc mmo, 
despez:t !eiti.l. com a. mudança do 1-lu.seo Nu- ,1bmndo n.1bl'\.-"<t mt\·al ]):).t•a o ;tnno de 18!l3; 
ciont\l par;,• n. Qninu d<1 J30<t Vista, n:~. im}loJ·· Contiaun.~,.\o tla. :{' lliscus&M> !lo )JrQject.o 
t:mcio. de 2.5:00\J:?(JOO ; n. 28, de 18\12, relonna.ntlo o p~ano gcr<tl do 

3" discus..<:f•o do pro.jetto n. 38A, deste anno. 1 Ol'\'amcnto tl:1 ltepublic<t ~ det.ertnín:\ndo o 
a.utorisan(}o o goYet·no a despent.ler a qu:tntia, modo lle org·:J.llÍ5<l.t <M leis d~t receit<~ c de.spez;.t 
de 250:~ com a i'tcqn1si~fw de 'l.un p reüio \ puhlieas; 
onde runccione o Tribum\l do .Jttry tlest<t C<\· Discu:>sft.o lUÜC<\ do projec:to n . SG C. deste 
pita L (2.• clis.cus~ão) ; anno. ndd itb·o 1le~tu·ndo Jlil 2~ discu.;:.s;io do 

3" iliscttssiio do pr·o.iecto n. !OI). deste ;mnn \ pro.;ccto tle ot·çnmento chls llcsper~'I.S tlo :\linis
~-pro,iecto n_. -10 A, tl~ <tfli}O passarlü), L'el;ttiYO i tet·io ~~·~ -l u~ti<:n. ? :\'ego~ios Intet·iot·e:<. p:tt·:\ o 
as promCJO(~S do 7cle Jtl,lWil'O de J89l.l ; 1 ex~.;r~tc!O de ISll.}. consttlet·nmlo como lentes 

2" disc11ssfí.o r.lo l1L'Ojccto n. 1 W. deste ;\11110. i :<til.J~titlttos das JhculLl;ICles tl~ mcdicin:L os I.!X
concetlendo aos l" c'!."' drur~ilies do cortlO th'. I :ttlj unro,: que ll:l-"o:u~trn a. pr.:!p;.u;tdut·~ e os 
])()Il_lheiro~ th~ _C<J.}Jltal Fcdet·al c·~ posto.> ~~~ a•Uun~c~ <t<:tt~:lC.> Ql l C não rvmm conwrnphttlo:> 
lll<t.JOr c capttito, com ;1:; vantttgen:;: ([tiC ~:to • n;~ nltlln::l. rdo)['m:~ : 
inhercntcs ;~ e:stl!S p~to,, Dis;;n;:sii.o unh;t do ll:tt'ccct· n . • HJ. tle,;í.ll :umo. 

DisctlSSii.o unic:t tlo prQjecto n. 18, de;;te opinan• lú no ,;cJHi•h• lk cutJ·at· dr, u•>,·o em 
anno. l":;!h~tivo il.s emcndus •.lo Scnttdo ú pro- diseus:;.:lo o pro.ir:u to li. 22~'- du 18!1 L pot· nií.v 
~iç:ã\) <h Camu.ra <lO.> Deputatlos u. lOS, de ser contr·;wio ú ~ attdhui~oüc:; tlu Ct>ll ;.tl~ •:;.-;..1 N'<t· 
1891 , est.a.betecendo os ca.so;; de comp2tcnci:~. cional; 
exclusiva dos J.>Odet·es leder~es ou &<ta<lu:l.~s :?.• discussr1o tlo pt·o,jecto n. 24.S, üe 18'! L 
pa.l'a resolverem sol;rc Yitl.S <le communicat;ftO. atttol'iE:tllllo o g-o,-e,·no a m;uu.la,;· o:onstt• tlit• 
ftmia.es ou terrestt-e>. e ~\QUelles em q uc thm~ poçru::~rtezi~no.s nO:> mUJlicil>ios do Campo ?>l<tior 
ha.ver accordo entre :~. l:niilo e os estados ott e outros (est:).(l<r tlo Pianhy) ; 
destes entre si ; 2' di~cus~ilo do :projecto n. 87 A. de 189!, 

1• disCllssii.o do pt'Oject.o n. 9 A, deste a.nno, ru)Jmllanrlo :tS conce..<;..<~:i:!S rle cstmtlas ,le !~n·o. 
rejeita.mlo o pro.jeeto n. 9, <leste 0llllO, que )ler- ieitas pelo g;overno t.lcpois d:t promulg<tção 
mitte aos estados d<l. liniiio a livra iut~·oduc- d<J. Constitui<;>.ão ; 
ção ele ilnmigrantes que ma.is com·enhnm :·~s .2" discussão do projccro n. li .t'l. , rle 1S92 
suas necessidat!es, com tlous 'I'Otos em sep."t· (<lo Senado), rcorga.niS;.tnt.l.o o corpo de cnge
ra.do no sentido da. adopç,iio do mesmo pro- nheiros n:wae:;:: 
jecto; 3• rliscussão <lo pro.iecto n . 41. tleste anno, 

2.a di.scuss"io do projecto u. 7i, de 1892. a,n- t\Utori:i'Mlclo o ;;o~·erno a concedct· ;, Compa
torisn.ndo o goYerno a com·ertcl' o~ juros lle nhht f ;\hrH ltl\lu~tl'in.t c Constrttctont ti.: Jtl.es.-
4 "/., ouro. das apolices d:\ divjcJ(l, pnhlie<t in- mos ütYores concetlillos i> Companhia. Jnclus
tern"' nos de 5 "f .. papel, e :1 fazet• as opez-J.- n•ial tle Cal e ;\f<u·more.'< <le Carand:1hy. hoje 
ções de Cl'edito preci:>.'l.S :pata emholS:l.l' os \ Comp::tnhia ProgN$50 lndu~tt'it\l U.e Ç:).r(l.n
possuidores de a.políces que uiio acceital'em a t.lahy: 
conversão, consorithw a di>iüt\ fluctmmte c J• üiscussilo llo p1-o.jecto n. íO, tlesta anno, 
Sl.ll1Prir qu:1.lqtter deficiencia tl!!tend<\ do exer- couceclendo isenr;iio de clircítos de impoti ... ~.ão 
cicio corrente ; e mais imposros pa1·n a introcluc('ilo de 150 

3• discus.~li.o do pt•ojecto n. 48, deste anno C:.\s::t.S lle modeit•a <la C..ompanhia s. L;l.7,at'O, 
(n. 168 A, do a.nno 'P<~'Sado) , reg-Ul:lndo a. na- p!\ra hahita<;"".:io de operaria;; ; 
>egação de c;lbC>ta.gem; l' discmsão do pro.jecto n. J 16, clesto :umo, 

Discnssii,o unica do projecto n. 94. deste t\utodsando o governo, tendo ele desn,nnexar 
auno. autoris'\lldo o governo tt mnndar rragar o ser,íç:o d05 suburbios na Estr3.<la. de Ferro 
110 2<> tenente .do Corpo de Fazenda da. M·madn. Central do Brazil, a contractar com Justin & 
Wanderlino Zozímo Ferreira. de\ SiiY:t a im· Bandeira ou companhia que ot•gauisarem a 
porta.ncia do soldo de sm\ Jlatent e, clesde 141 constl·u~ã.o ele uma. estr3Al\ ele n~rro aere.."'. do 
aejunho de 1890 a.te 28 lle a.bril de JS92. ;;en- largo de S. Francisco a Sa.popemba. segundo 
do contado este tempo pa.ra. todos 05 etrei- ! as condições que estabelece ; 
tos; 2' discussão do pro,jecw n. 96 A (do Senado), 

3' discussão do projecto n. 59 A. de.>teanno, autorisando ogoverno a contracia;r, com quem 
concedendo i1 Companhia. Pise.."ttoria Sul-Ame- mo.üs vantagens offerecer, o sernço tle reb_o
ricana o~ fa;vores do a.t't. 3' §§ 20 e 3" do re- que por meio <le vapores nas bar ras dos .1·~os 
gula.mento ma.udando obserr;U' por de!"reto l1.A-pemjrim e Benevente, no e.s&ado do Esptnto 
n. 833:l de 17 de dezembro de l8SI ; l Santo ; 

Dlscussão 1.mica do .PrQjecto n. 256, ue 1891, 3' discussão <lo :pt•ojecto n. 53, de5te anuo, 
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concedendo isenção de direitos de import··'9ão, l i~entando de .direitos de impork'tçiio os ma.~ 
excepto o de «expediente», ]>ara os 1na.term.es l'~ttes e mae1n_IHSmos _que a Companlti~ Na
destinados B. muminação de Pir<J.cic;.<lxt. em cw~1~ü de I<'or.]a.s e EswJ~iroo destinar à instal
s. P~mlo. contr<tcta.do. por Luiz V1cente de 1laçao dos seus estabe!eclm!lntcs; 
Souza Queh'oz_; _ j 1• di>'.eus&Lo do prqjecto n. 99, deste a.nno, 

2·' di:>C\tssão do p~·ojecw n. 70, de:;te <~nno, l elevando os vencim.::.n~~ dos pt~paradores
isentündo dos direitos de impor·t:t<.iío e e:xpe- con~el':r<JAlores 1los gabmetes de minePa1ogia e 
dieute to..lo o matedal e mt\chinhrnos tle:sti- geologJ<~. de hotanicn. e zoologi». da Esoola Su
nados ú. construcção th\ falwiclk de teciclos do. Pt:t•!or de Gue~rt\-, e dll de chimb• dt\ Escola 
Companlü:~ 1\f:mni;tctor~t Flmninense, sitnach :IItl1ta.r da Cnpttül Federal; tom voto em se
em Nitlleroy. no est<tdo do Rio de Jttneiro, e pa.l'<v.lo; 
mand<t restituir o5 Lhreitos porveutu~·a co- Discn~são uni~a elo prQjecto n. 82, <leste 
brados ; tttmo, autoeii;:J.ntlo o ;:;-o vemo a reforma.r, 110 

2·• dís.·ussiin tlo ].)l'Qiedo n. 71, deste n n no, posto de tenente elo_ ':_."(tincto cor·po de policia 
isentando de dit·eito.~ de impo1·t.a~ão os ln<tte- ll~~~tt CU-[lttal, o c~tpltao llooortwlo do c>.:er•cito, 
ríaes especlikos m~ce~arios JK1.1'l\. tt construcção cx:-tm:mtc tle~se cor•po, Ant<.>nio .Jw~ Aives; 
e installaciiotlo Collegio :\mericano de Ttw· Discu$ssão unica <lo pto.iecto n. 270, úo 
llrtté, 110 e:;(;tdo <le S. Paulo, e cl~ propriedade anno lll'h~&~do. cet1C~dendo um ;tnno .!c licença 
de J. L Kelmedy ; com or(lcmt(!il á J• •sé :Mendes Al!ranches, 

3" disca~>olo do l_}rojecto n. 4 A (do Senado), m~stl"e da officlm~ de t\pparelho~ {~ ,·(\las da. 
de 1892, dünclo dirf.'Íto:lOS secretarío.;;dt~ Cut·re dil·rdot•itt de construcç~>es navacs do ,\rsenal 
ele Appelbçào e do Tribuno.l Civil e Criminal de )l;J.l'inll<t da. Ca.pital Feder-al ; 
da Ca.pitt\l Fe(teml a p~rcebel' C\\St<\s, quando 1" dísc~1s~o do pro,jecto n. 109, desb :J.Uuo, 
trabalharr;m como e.scriviies; cre:tndo conJtmLarnentc com aesCC!ltl. de ma.-

2a cli\!CU&.<:<"io do projecto n. 52, de 1892, re· cbini~b.ts 1.1m curso d2 n.ntica nD e$;ado do 
gulando a concessão de aposentadol'i<\ aos P'uri1 e lhe dú, organisrrç·Tto ; 
funcciona?ios pttblieos, de accordo corn o <t\'t. Di~~us&io nniet• do pro,iccto n. SL (le 1892, 
75 da Constimir;ão F<~deral; autor1sando o gova·no <1 maudtw pal:"J.!' <\O al-

l" eliscnsüi.o do projecto n. 97, de 1892., me- 1\.>res ltonomrio do_ e!:eL·ci~ Antonio_ Paes de 
lhm·:tndo :t aposentn.dor·ia do.> funcclonarios Stt &w1'cton. qm\lltta lb 2:.,92!';, l)Ot'lhfferença 
publicas at~ a dttta desta lei aposentados, C[t~e de sohl"S atrazados, que deixou de l'e~ebeJ:·; 
contarem mais de_30 annos de serv1ço efrec- Discuss:.\o unica do parecer n. 34, de 1892. 
t~vo e tres _no ultt)TIO loga: que exe:.ce:,_em e \ imlefel'índo~ ~1' nilo ser. t:!_a comp~teucia. do 
nao o }otnerem s1do por falr.a. d: ex,tcç,w no Congresso :\ncwnal, :\ petlÇao do conego Am~\· 
c:um:pi:.ment? . ~os d~~ ~~e:' dos ~~us c•w~os. dor Bueno~ ll~ Barros, so~re isellc;.ào , lo imposw 
sal>o s1 pro1 atem a fa~tdade da lmputtw,to; de transmlS.."-<~0 ele propt'H'dade c decimõls ur-

2> d iscn:1-são do proj~cto n. 57 A, de:> te anno, b•~n:J.s pru<J. o predio am que l'mtccionu. o Asylo 
prol1il:iindo "' concessão de llDnJ'f\S milit,uw de Isabel, nesta, CalJLt.'\l; 
official_de ter~ Ott tmw "· qua!qner cithW.ào Discll5:s<to unic<o do v•·o.íecto n. !J2, de 189.2. 
braz,lelrO e da outras pt·ovtdencw.s; a.uto1'isando o govet•no 1l. mandar contar como 

Discussá() unica do prQjecto, vindo do Se- tempo de emha.rque, p<<ra os effe,to:; legues, o 
nado, n. {)5, deste anno (Ot'g'anisado. pelas tem:po em que o capitão-tenente Jmo de An
mesa.s do Senado e da. Garoara. <los De_putatlos), ~rnde Lerb sep;·iu como official snperior e 
regulando os trabalhos da.s duas camaras elo mstructor nu. Ezcola. Nasal, e faz e::.:tensiva 
Co!l"'l'CSSO Nacioua.L quando runccionarem aos instrnctores e mais officin.es que s~nirem 
em COlliffiUffi ; . UOil U:lXÍOS destínttdOS it instrUC\:ão dOS a.spi-

2" discus..~o do projecto n. 45, de 1892 (do ~ntes a c~'uardas~mt~.rinho. a. disposição do art. 
Senado}. a1.1.torisaudo. o governo a prorogar 13 do ~e et~ lL :29, ~e l4 cie março de 189!; 
por cinc·o a.nnos o contracto oom IJ. Associaq<l.o 2·' ~llscussao do proJecto n. 69, deste anno, 
Serll'tpeuse para o s<-rviço de reboque a va.por autoriSup~lo o governo <t conceder n. J(lsé A u
nas 'b,wras de COtinguiba.., S. Christovão e Es- gustD V1e1l'll. e outro accmstrucção, u~oe gozo, 
tancia· durante 30annos, de uma estrada de ferro de 

3' discussão do projecto n. 14 A, de 1891, ~arpe?~~r:s·illla. do Governador, medeante 
11ue di direito depode1' passar procuração por e ~d·-~ , - 'd . <> 
mstl'umento pa.rticula,r de proprio punho a 1 . ~cussao "o proJeCto n • 1~0, deste ann,?, 
todas 83 Jl'SSOO:S babilitadas para os actos da. autoruando ~ .,overno '!< conEractar com Joa.o 
vida ·vil;- Tavares da Silva a. constrUCÇ'.W, uso e gozo de 

Cl • _ . uma estrada de ferro, com pt'ivile;,'io IJQr 50 
1~ dtscussao do proJecto n. 17, deste anno, annos, <Ie accordo oom as leis sobre estrada.s 
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de ferro, C !!Qra.ntia tle jm•os de 6 "f, sol,tel Sc])imidt.Lacenlíl. Coutinho Pereira da co~ta 
30:000~ ~or kilometro •. J.lartintlo do Rio Pardo Bonms de l>fedLliro:>. ,\ldu~s Lima, Thoma-Z 
n~ Esptrtt.o Santo, ate S .. Joã.o Baptista em Flores, Homero Tiitpt.i~t<t. Cassiano da N'i1sl"'i
Mmas Geraes. IUI•tllo. Demetrio JUbeiro, Pedro Americo e 

Lev<tntlt-se a sess:lo ús 6 horas e Hl mi- Al·indo GmnalJara. 
nu tos. A bt·•~·se a s~.<.i!ÜO 

ÜÜ' SESSÃO E !li !) Pll AGOSTO PE ] 8D2 

J>te,ú/.eJ1Ô'L f/,f).: Sj·s. Bci~HnJ·rfi.,o de C(t!J lJ}o . .; c 
.lw7o L·')pr!.~· ( tn ·c:cc·/l"Y'f! irle~Hc) L 

Deixam de comp:u•ecer. com causa parti
cip:ula, os Srs. Antonio Az·.•redo, Pa.ukt Gui
marfí.es. .Jo~LO de A n·llar, C<U'los Campos, 
n··ur-y Cm;tdo. JusLini;cno de SeqJ:J. . .José 
.Jtise A Ydino. :\liguei de C;1.stro, Ro,;;t e Silva. 
Mdm de \';t~concellos. Pontes d~ ~llr;tml.a., 
Au'-'usto de Ft'dtas, Tosta. !Sl:'<tbt·;t. Z;una., 
S:tnto~ Pereim, Manh:i.,·s B;trT{)tO, \'il'i<HO de 
).Ieueü·o3, .Ja.cqncs Om·i(jnc. M<t,yrink .. Jo:lo Pi-

Ao meio düt pt•oeede-~c it cl!;tma.cl:t. i~ <tnal nheü·o. ~tatta. :\lacliauo. Viotti, Dnl.r:t, Níc:tcio, 
respondca1 o5 Sr~. Dta·oa.t·tlinr' uc: Cttmpo~ . .Jn:lo Llliz. Lflp.~s Ch;\YC.~. Atlotpllo Gonlo, 
Athay i c .luu .m·. Udu:,,\ Rotlrhues, rnrl i o do C:~t·\·alltal. An;;·elo Pinl!:•iro, C:;do~ G;ll·c:ia .• 
Brazil. Cant~in. Pt!lli·o Chermun( I\I:ttta. Bt\cel- :\fot·eir;t da. Sílm, nuhitto ,Juniot·, ELlnanlo 
lar, Alll,(U$'0 ::\Iolltcnegrt,, Costa Ro.lt·ig-tll'S, Gow;;ll \-~~ e :O.Ienna Rwt·,~to. 
Ca.simiro .lnnior, li~Jll!'Íljl!C de. C:ll'l'ailtti.' ,\il· Deixam de ,~omp;!r;~cct•. sem Citu~a parti
ft'isio Pilli!Jo, Nu~ueit·;~ Parana.~·m~. :'\e[:;•)ll, CÍlHdit. <>S SL':'. Dionysio c,!l''iliCll'il.. Seb:Lsf;ii[o 
Pires Fo · rt·eir~\, :\l:trtinho Ro,ll'igues. l3e;:et·rH, L!Lllttulp:1o. Pir(:B e AllJul']U<!rque. Pd;;oo 
João Lope~. f,·t•tkl'ico Bon:es •. Jo."~ Bl'l'ila[j\\<t , P;w~ü~u. Cyt•iUo V,mç,~. AliJt!rt.o s,·anuão, 
Gon<,-:.tlo 1lc Lag·o;;, !:\;t:<cimento. Almino AHim- .Jo:lqnim Breves, Luiz i\lnmr .. Fur,1uim \Ver
so, Atnol'im Gat·d;l, Etlit;tC:io .P~sw<L. Couto neck. Fi;;:-ttdrcdo. Ba .. .lnr/,, Costa. St>nn;t, P:tl
Carta.x:'J. Si1 ;\.uümLlc. Hetumb:t. Tolentinu de let<t. Fert·dm Pires. i\Iot1tl'iro d<L Silv:t, ::-.Iar
G<U'Wtl:w. Gon.;alvL'S Ferreira .. José ~I~tt·iano. tiuho Pmdo .Tnnior. Doming-os de Mot·aes, 
Rodrig-~w~ Fernnr!tL·s, .Jo:tq~lilll Pernat_nl:uco. ;\ntnnio PJ•:ldo. Cindn;lto Bl'<t;!:t, Fet•J\;tndo 
Juve~c:w de '\gllta.r. Anrl t·e Ca t·a~caJJÜ, H.;ly· Sitna~. V:ci·,ritw Mont.eit·o, ,Tttl\o de C<lstdlws, 
mun,.o B:tnden'tl.. Anml.lal Falcao. Pereu·a As~is Bral.il. Roch;c O.,;orio e Fern;ttlo Abbott. 
Lyra, .Juao tle Siqueir:t .. Jr•ilo Vieil••<. Luiz . . 1 . 
de An.dl~t:!e. E~piriro Santo, B:llarmino C:.tr·l E_ lt(ht. e s~m l.eham approvalh1 '' ;LC(a dtt 
neiro. Tl\l·op!Jilo do~ S;mto~, Oiticic:t,' lW· sessao antecedente. 
drígo de Ar;t u i(•, Eucli.!cs ~IHlta. Ivo do P!·ado. 
Oliveir<1 V;tllii.diío. L~,atl(l!·o t.It\•·iel. FclishellÓ PRmElRA PARTE DA ORDE~I DO DIA 
F.reil'e, Patt!<t Aq;:ono. Artl1ur Kio~. Garci<J. 
Pire~. ~!(Lr~ollno .Momn .. Severino \'i eira. Mil- O SR. P~E;;IDE:\'1'E- :Não lw.vendo numem 
ton. Ft~1ncisco So(lt·é, Leorigilllo Filgu~ims. p~u·tt YOt<tr <\ ~llM<·ría indicada. na o_:·d::lll do 
Ba.1-ão de S. Mttr·co~. Ho:·acio Cot:ta, :\'OI'aes tlm. lltS:Xt·:'-'! <tS m:ttCL'Il\~ em tltSCllSSttO. 
Mello, Flii!see<t e Silva. Fonsee:. H•·rmc~. Xilo 

1 

Co_;nimt;cç-Zto tl.tl. _<>_' ' di~cttss:i·' do [H'O,ject:o 
PeÇ,•mlta, lid.KtiiO M:u·conü8;, Otiveir<l. Pin~.o. 11. s, A. deste ttnno. fixanüo :t de~p~z<~ tlo Mt-
Virgilio Pes::oa. Frt1.ll<;'<t c,wvalito, B;1pti$t;c d;t nis~~r·io d;c.s llela,;· ·.c, :Exteriore5. . 
Motra., Frôes tl<> Cruz. El'lco Coelho, Sam1xtio I l\ao luwe;nd.o ce.u•m P~<;il. <' p~lan":. fic:.l. en
Ferraz. Lop~s Tl·o-.·iío, Jesuino d.e Allmquer· i cet·ra(~a- 1t d1~cn~S<tO c .:tdtacb. ''··. •·ot:tç;w. 
que. Vin\t;les. TllOlU:\Z Dellhtll, Antonio 011'11': z· dlSCU:'StlO uo lll'OJC:to ll. 4u A, Lle~t:! i1tlt10, 
tho. P<1dfico Masca.r.·nbas. Gctbril d.e Mtt;.a-! op!nanüo no ~P.nti,io 1le ~cr approYa.<lo ''pro· 
lhães, Lt!Onei Filho, Clmglls Loba.to, .Jacob ~(l:t pecto ,[~ Senado q~1c t·e~tt1.1J:·leü" o t.I\.ni:::terio 
Paix:io. Alexanut-e Stoclder·, F1•;tncisco Yeig1t, 'dtt .JusCIÇtt, IJ.ll0 fot Ut11ÜO ao do Inter1or pela 
Ferreir;L Br:1.;tt!;io. I..mnoun!el', Al ;·aro Bote!! to, I lei n. :!.:). de :'lO de outulJI'o Je lS\11 e lXtSSU. 
Gont.(l.lv,•s Cll.a-.ie~. Atn .~t·ko Luz .. :\tMtO:ol Ful·! ptw<t aquelle ministc~l'lo os sen·io;o> de cOl'reio;; 
gencio. Ari~titles l\f;do., Gonç;tl\'e~ Ratnos. ; e t<_:l~~·~tphos. . . . . 
Carlos rl:J.S Cha.gas. Domingo;; Roc:w.. c,,5ta : . vem " me><.t, e ~ala, _apo!ad;t e_pooi.<c con
Machado, Dottüu~os Porto. Fct•rdt·a. Hu.l,cllo, ; .Junetamenc~ em dr~cusstto :.t sc,gl.unt() 
FrancL;co Glicet;io. Ce:;ario ~fotta. }10l'<te5 I 
Barros, ?.Iur5a, Pn.u\ino C<wlos. Co$t;~ Junior, li E,HMda lW p1·o;ecto 11. ·lG .'i -i892 
Alfredo Ellis, AltneiU.a Nogueir:.t, Jull•1 de ( tio SCnll.do ) 
Mesquit::t. Bmzilio üos Santos, Leop~ldo de ! 
Bulllões. Alvt·s de Ca.:;tro. Ul'l.'ll.no Gouvêa.! Snbstitua-oo o urt. 3• P'~lo seguinte : 
Ça.et.:.l.no.de Albuquel'CJ.lle, Beilarmiuo de ?t!en· i .·\l't. 3.• O minl.stl'o tl" .merior ter<~ milis 
don{.".l, );Ial·dauo Ü~! Mu.galb.ães, La.m·o :.\ItiU:l'. :a seu cargo os serYiços Je in:;truc.;.iio publica 
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e de estutistica, e a respecti-va secret;1ria serâ. O orador nfio sabe quaes ell:ts sejam. 
constítuid<1. por cluas directorias geraes e uma, Mas, aind<1. que taes dependencias existam, 
setX~ão ~crctl <le contnhilida(le. ellas nã.o cltega.m para c-onstituit' o serviço 

§ J." C;Jda directGria gem.l se sulldivir:i. em <le um<t dire<:tOt·i<\. 
dua~ sec~0e:; espedae$, nu~ quaes seriio tt·;lt..1.- Qwmto á 2" directoria, ct·ead1\ ]Xl.h\ a di
tios os assumptos hoje incumbidos aos. l\Iini~- recçilo da polida e di1 guarda nacion(l.l, dirá 
terios do Interior e d:t Insh·ucr;ão. eom ex<:ep- o ot·atlor o segninte: 
çiío do~ (jllc silo tlelles clcsmemhr·ados com <t l-Ia poucos Lli<b Yotou-:;e nesb casa um 
presem~ lei ; I•l'(lÍ<':Cto rle organisar:ilo policial. d•tndo a. di-

§ 2." A see<;·iio g-eml ,.Jc contttbiiiua1le serú rec:ç:ío excln~im ao clte!e de policia, de motlo 
commum :'t:;-. dna;; llil'ectorh\:> ~;eraes ; e ,ll<:m 1111e o ministet·io fica lin-e ue to1lo tmbal!J.o. 
(los rr,\b<tlhos hoje commettíllos il.s id.enticas • _.~,_ r1ue. poi~. fict\ 1·eduzido esse projecto, que 
secções do~ ditM mini~tCJ•ia;;. nelht sel'i'\ü re- 'k·ntro em IJOUCO serú lei? E, si elle é uma 
dhddo.~ os actos reltttivos n. todas <t5 ordens •·ealithtLie, pam que e:;~" dil·ecto1·ia do minis· 
p:.tl't\ p<~:,!;amcuto, iudemnisa.;-lí.o ou adeanw.- terio que se quer re~tal;elecer~ 
mento tle despcza. P•w" l1. gmwdn. naciomtl somente,. nfio lw. 

~.,, 1,, Ll~ •. ".-_ ~··~-.-.u-~-". 8 1 t 1 1,,,, nccc~kl<vlc alguma .. \. Ol'g-n.nisc\<;ão 1.lt\ guarua 
- • ·' -~ ~-- - 1 e agos ·o 1 e (i":...- nacionn.l m~stacapital ibidevida m•\is ao eslbrço 

Nilo Pac;(co-J"~· r!o,.; seus ~0mmandant?s (lo que à. intervenção 
tlo f!'()\'et·no; c no~ eshulos não sabe que sej<t 

O S:.·. ~iticicn -..·rm :'t tribum\ im- 1wcl·ssarü' outr-,t iutenen<;U.o :.~lem cl" de f<tzer 
p~1g-nay o :rwo,!e~to por th:JUs motivos 1l<t ma- 1tome;u;0es. :\[as. ninguem diriL que para isto 
XlllM unportt'\nc!a. é pr€d~o um minisre1·io . 

_a) llOl'CJ. ue elle solJreC'.trregn. os . cof~cs 1?11- Si se enc;u:t o pl'qiecw ll~lo Ia elo e.conomtco, 
blJcos com uma Llesp~z<t que o pmt. .nno pu\le I Ye-~~ que esta falt<t de tino qu_ e o dtctou tO. ma 
supportat·. _ . . . pt>Ol_)Ol'<";,{ies ;tssustadot•as. 

b) porque uao ht1. n. mm mw. nc~~~1clude para o paiz nilo lltrde SU}lpoi·ru.t' des]_Jezas, e 
se ~est;\~eleccr o .Ministerio da. .rustiç;t. muito menos c!es1)ezas int1teis. 

\'ae demonstrai-o. A~ commisslies reunitln-5 de or~n.mento e 
D;'t_pr<:nt de fhlta de t~no, para. uiio t!izer f~tzend<t tomaram n,sí a lXtti·iotica cmpreza._de 

de t~·Herio. o pov_o qne VlYC const:.mtemente a encaminhar o .P~tiz peh sçud:t das rehwues 
modliie<w suas lets. . , economicM normaes. E podia e :pôde íhzel-o. 

E no c:1.s_o ,·ert:mt~ est." 1~tlta cJ•esco worc 1 ~I·~~- para isto e mi~ter restrin(J"~~ a receitas 
modo po:· ~~soque :QOde-sc dlZel~ que e de hon- I as neces~id:l.des public-as, medW(l. esta que 
te:n. a le~ que ren~uu os 11egocw~ :\ carg;o r lo somma<ltt ,, outras que as com missões tomar~m 
:1\Iu~tsteno da .Jns~~\'rt uo tlo lntcl'JOr. . e aos grandes rec:ursos que }Jossue este JXL.~t, 

No entretanto_ .)<L se pretende a.lter:>.l-a ho.:e. tl';nía inf<\lliYelmente esse resLtltado. 
sem que n. e~peri~nci•• tenha clemonst~ldO ;l Xüo será, porém. com taes projectos que ta-
nec~s~itbde rle ~1ze1-o, >olpudo-se, assim, <t dcside;·atl!;;: se conseguirá. . . 
faze~ o .que honteTI?- ~e cl~tez. . . Ainda. mesmo que o restallelecimento de 't_al 

Elítnmon-sc o ~llm"teno dt~. Ju~ttç:a porque milüstet'io tosse uecesSlLrio, a Cam~!'<t. em V!S· 
qua.si todo o seniço a seu cctrgo pas~on, com ti tlu est:<do economico do ]_)(I.Ít, üevb pedir 
o reg_imem federal. para os estados. ~ ao ministro que reune esse ser>iço (1ue cor:-

Pots b~m; ngura qm>: os est<tclos est<to 0rg"- tinuasse a reunil-o aind<l ClUC com sacr!.-
nisado~. que lta mag:istmtm,, pam a snà di· 1icio. ' 
l':;Cç:fio exclnsiva.Yen~-S~}Jr~por noprqj~ct~ cru e :Jia;;. nilo Im. mzão })":tl'::t i~to : t:J.lr~;;tabele-
se restr.beleç-<\ e~se munsterto,que lt:.di;;cutn'el- cimento e a.b;:olmumente üe~neeessano. 
mente perlleu a sua razilo (le ser. ]_}Ol'([Ue per- E em \'isti1 desta desnee:e.s;;idade, o vet·da-
deu as sn.as runcçõe.>. <leíro seda pedil• <lO Sr. :presidente que reti-

E rest..~ecleccr-se JlO.r<t r111e? ra::se ch~ Ol'dem do dht, da mesil. lb, Cmnara, 
~iz o p~·o.tecto que o.o c.·u·go desse minis- e~~e proJccto. . 

terw ficam: Te1·mino. dcc!M·undo, em nome tl<t comm!s-
(1) a magisti·atura d€SSa capít..'ll e r< ihlerul sit~ lleo~ç,~m:mto. que: s~ ml pt·oject~ 10l' ac-

com todas -~s !1uns dependenchts; 1 c~lto, na o pmpom m~u~ 1mpostos e lmpngna.~ 
b) a policia ela c.."l.pital e a guarda u<t- 1 ra todos os que foeem apresentados. 

cional do paiz. 
Ora, não ha nad(l.. mais lliSSGnante com a 

exigencia do serYiço do que um mini~terio 
com uma dire~tol'ia para <t mugistl'atm·•~ de 
um município, aindo. que esta seja a da. C:t
pital Federu,L DepoU,, quae~ são u.s dep~nden
das dR justi~ct 1Mcral? 

O Sr. F' J.wau~a C a r "alho ac1Ja 
que não tem razão o nobre deput:"\úo que iln
pug110l1 o pro.jecto . 

\\<e pro,-al-o em pouc::ts pala was. A. despe
za que ~e <tl.lgmenta com o restabel:-·clmcnto 
do ~Iinísterio da Jmtiç'3. e mínima, pois aiuda 
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.se acl1a. com}>lei::l. a secretar•ü\ em que func-! SnlJlnettiJo a Yotos e upprovado por 54 
ciouou este ministcl'io. votos c.-ontnt ;:i:). 

Quanto ;i, ~esnecessid<1d~d:1 medid_ll. n~o tem o sn.. Pn.z~mE:-.-TE-Concedido. :J, preG;ren-
tambem I"~zao S. Ex •• pots '1: experH>nCI<' tem cia. ·vue-se yotar o sub~titutlYo ao projecto 
demoJJS~!·ado «grande netessrda.J.e do seu re- n. GG. deste <UlHO. elo senado. e como se trata 
stabeiectmemo · . d(: 2" cliscussito seriL ,·otaLlo c:-.d.u. arti"o de 
Par~ (\is~,o. s,e con~encer·, ~D~e ? nob:'e(t~)?l~- per· si. . . " .. 

tado. mqmrn qo (h;;no Jmms~ro do rnter.wr, Submettillo l\ Yotos o ;trt1go zo do substml· 
3.: CUJO c\trgo eEt<t o dt~ mstt't!CÇ'<!O e o d<t .JU~- ti'o e rejeit<1clo pol' 5G Yotos conü•a 54. 
tlçn. Sl (• poss1 Ycl t;tnto servr•;ü correr peh (\!- . 
recç'ão de um sú homem. O SR. PI:_<:>H•8XTB- Ob$er,·,mcto o regr-

S. Ex. eomprelienderá que ni:ío se tem 0 di· men~o e ~e;.:1umlo ê\5 praxe~ nüop!acln~ declaro 
l'eito dil exb-it' um ti:\trifldo que Ülli"lte 0 i!- r:~gmcaào toclo o pro.Jecto e pn'JUJ.lJcad:ts as 
lustre ftmc~iona1·ío. quando, com ~mt~ d.es- emeuda5 rtuollu: 10r:.1m tlpr·esenta.da .. ~. 
peza. minim:t, reg-uh\r·i&t-se o 5el'Yiç,o. O Slt. Fluxo:.\ C.Ut"-1.!.!10 (pcht oJ·r/c,o) prll'-

Nest.'\S CtJDdíções, diz o orador conduimlo. ticip•~ it nw~a fJLLC se e;;tivess2 1wesente Utt 
que. o projeeto não pude ueixar de :oet accelto occa~itio (lpponun<t, tcl'irl. tts~ignttdo o substi~ 
:pelt1 Camat·a, tmiYrl üo sr-. ,\lcinclo Ctuaual;arn. c outt'03 ao 

O Su. OITICICA (pcrct o;·(/c,it)-Sr. prcsident<.>, projecto 11. {í() J .. 
no correr de meu di~curso c:!queci·me de uma O Sr: .. ln.to tJI> ~I~&~t:ITA (l•cltJ. onlc•il) faz 
communic;wl\o qne tl·:tzia por J.l:trte da com- iüentie<e <l~cl:~t·:\çii.o. 
missc"io •lo ~r•:amcnto e que er·••. •:prc~e.!1~~r o St:. PnEmn,;~n:- Vae se Yot:1r o pro
um r~CLlll'l!'tllle~t~ a.fi:n de .q~~ o P.l'~Jl'Ct~ fo~.,: .jecto n. \íü ,\,,[~te a uno, rcg-ubndo ;tS pt·o
s.o SelO da me~ ma comm!~o.to J?lU ,\ tl.l.r J.la Yiuencias <1. :tdoptnl' ao ser llcdaraLl o o es
re~r. . . . t:i.do de ~it.io. Tt<HÃ1nclo·se de~· discus&Lo "I"'OU 

Vem tt m?~. c :;pomtlo C)J05to conjuncta- por a. Yotu;; (o~ :tttigos c:tcb um de p~r· ~L 
mente em thscussao o segumte Ya.e·se Yotar 0 art. 1 o. 

R~qHeriiilcnto 

Requeit'O que o projecto n. 46 A >á~' com
missão ele Oi'çàmenl:o J.lal"it int~rpor o seLt pa
recer. 

Sal.n. das sessões, O tle agosto de 1802.-Leite 
e Oicicica. 

0 SR. P REi'IDE:>õTE-I·ÚticlldO numero, YOU 
submetter a Yotos o projecto n. G6 .\, deste 
·anno, regu1;1.ndo t\S )lrovidencias <\ <Hloptar a.o 
ser rl~cl:~.ro.do o estado de sitio . 

O Sn. LEonr,u.no Fn.C.CElP.,\.5 (pu/(r. w rlc ;;1) 
-Requeiro a V. Ex. que con~ulte õ't ca:>ll. so
bre se concecle prelerenci:l. 11:\ vota~ão para o 
substitutivo qLte tive <1. honm de t\prcsentar 
ao pr·ojecto n. 613, üeste anno, do S2nado. 

Su1Jmettiuo a. 1•otos o requerimento do St·. 
Leovig:illlo Filgueil'as, vot:tm :t ütvm· 52. e 
contra 49. 

0 SR. PRESIDE~"rE-;i"ÜO ha. DUIU()l'O ; Yú.C· 

se proceder ~~ chamud:>. 
0 SR, 2• SECRETARIO (seJ·-.,i;~rlo d~ :f<•) pro

cede á ch<.unad:t. à qu;ll. respondem lU Srs. 
<leputados, temlo-se retil"<tdo os Srs. R?llri
"Ues Fcrna.ndcs. Fredel'ico Borges, Jose Be
~ilaqua, Gonç:..1.lo de L;~gos, S:i. Ãmlr;:~.cle, .José 
~[arktno, lhymnndo B;tntleim, Vinlta.es, Tito~ 
maz Flores e Demetrio Ril.Jeiro. 

O Sn.. Jt).\.0 DE SIQGE!l.L\. (pel<c ardo;; ,) 
pede que o aro. l '' ~cjn. submettido a YOtos 
por p:tl'tes, ;:endo clil'itlido tlo seguinte modo: 

1• prwte- Xo~ casos de imtnincnte perig-o 
por Rggres~ão estrang:air~ ou conlm~x~o ín
testina, exigit1do-o a seg-m·:•n<;n. :rmbhca. o 
Podet· Execnth·o. mt :mse.ncia. do Congresso, 
podet·it dec!:u.•ar em eW1.uo tle sitio a extensão 
do terri to do q ne seja neces.S<U'i:t e pelo temp~ 
q1.tc julg·:tr inüi~p~n~:Jsel. ~mpemlendo-se ah1 
as g:U';tnti:l..'õ con.,.tituciomes. 

2~' pa.rte- Xestn.s gat·:mtias compraltent.lem
se a~ imnmnidacles :t que se rei'er·:.J o at•t. 20 
da Constitui<;iio Federal. 

O StL P1: E~!DEXTE ôl.Um.mcia <1. votn.~iio da 1 a 

J.lal·te do att. l". 
Sulnneüido a YOtos e l'egeit.acl:t, e. pm· con

~ertuenchl. re:;eitud.o totlo o projecto e preju
!lic-a.chts ;ts emenda~ ctue lhe 1ot•am il.J.ll'esen
tudas. · · 

Si\ o jnlg:tdo.> ol1ecto de delil.Jentção os se
guintes 

PRO.IECTOS 

N. 1:20-1892 

Rc1ji~la (~ concus c"7o ele rlilp_M<'a_ de ;lirâto~ de 
Í.i Jl.pOt•ic!Çi'fl) ,;;;~ fG.OOi~ dl~S {alJr·~cr~~ lHdw.:tna_e:; 
c~t:i~ten:es uu qut vic;;·c~~ ~- c~ se ~HO~lta;" 110 ilat.;. 

O Sn. PnEolDE:'\TE:-V lle-se proceder 
novo ú -roi:;.l.~ii.o tlo requet•imento. 

O Congresso Nucion:ü clecret,t: .. 
de ·\rt. L• E'.autm·i~:ttlo Cl Poclet· ExecUttYO 

a ~once(tzt' dispe!B<l. elos tlít·eitos de im]?orta.~ 
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ção aos matel"iaes, màchinas e utensilios pt~ro.l· os dir-eitos recebidos, sob as seguintes oon-· 
as fabricas itulustr•iaes que h ou ,·erem de sel' diçõeo;: 
montadas no pa.iz, ou das íidJricas act.ual- 1 ", prova d.e esto.rem mont~.dos os macbi
mei:J.te existentes e que honverem d · r·;·!o;·· nismos importados e as fabricas em viu. de 
tbrmar ou augmentar os machinismos :pos- funccionar; 
suidos. 2• , contracto Lwra-lo com as forma.lidades 

Para:,"l·<'pho unico. Esta dispensa somente de direito em que fique determinado que os 
será conceLlida so1Jre artigos que nllo se_jam maclünismos importados são dêWo~ em hyp_po
aindn. íitbr·ica.<los no p:üz, on que não tl!ll.l:lm theca. prefermcial ao go\·emo, par a pag-a· 
similtlrCS na indush'ia nacion11l. mente d;). rc~tituío,;ã•J do;; direito~; 

A rt 2.• As empt•ez.'ls industr·incs que pt•e- 3", ohrigaç-ii.o de re,tituir pelo modo deter-
tender?m go7~Jr tio f:wot' concediclo nn p1•e- ~ minado no art. 3·•, snbmettido o baLanç-o se
sente lei, t\everão provar, pet•u.ntc o mi· mestra! ao ContenciOSQ do T!Jesom·o No.cional 
nistro e secreta.rio de esfallo dos negOCiOS d<l. e responsavel a. empreza por fraude na. es
viação: 

1 

ct ipt.ur--.u,:ão, si esta hou,·er sido prepa.t'a.da de 
L" Que teem o seu capit:t.l todo subscripto c mO<lo a occulta-r o rendimento de prçducção 

rea.lizado. pelo menos 30 "( ... eru algulll lxmco da. empt'ez<\ ou companhia, no S!'mestre. 
ou esta.lielecimento de cr~dito, respon.<a vel por Art . 6." A's empt'e7~'\s industria.es é sa.lvo o 
esse c-ap tttl pM-:t todos o;, effeitos tkl.- mont.\· clircito Llc. a. q nalqner t.~·mpo, f;.~.zerem a. re· 
gem da fit l!ricu. ou l'unccionamento dos appa.- stit n içii.o dos imposto~ ou o pagamento dos 
r eli to:< par~l os quaes se pede a. isenç.io; impostos deYidos, ficando por esse pagamen;;o 

2." Quando não l>Crtenccntc li socieuadc ano- isent.a~. da !lat:J. d:t rest imição, d.· todos os 
n•m<l.. ou ~ ser tuoutada a fabrica por em- onus a.ssnmidos na. iürma, por efft~ito das dis
pi'ez~l pa.rr.icula.r, certidão do depo>ito na re- posi~0es desta. lei. 
pttr-tição de f<tzenda da. União ou <lo es atlo N'a.~ compra-s realizadas pelo governo para 
oncle twja lle ser montada. a 1\tbt·ica, de o fornecimento das r,·partiçües publicas, para 
20 "f" do C<t.IJital do contracto soci<tl ou d<t o ex:et>cito e pam a ~n<trinha., bem como em 
ltV<t li<~ ç-iio offerecida p~lo re.qnercnr.-: c <\:·ceit<t outt'o qut\.lq_uer reali:~ado e em ilast ct publica 
pela. l't·p;wtiçiio, pam a filbrica CJllC tle•e ser qu e cleYert't ser est:thelecida lXtra tod,,s os for
mom:td:t cum os mttchini;;mos p:u·:t M fJllae.:; necimenios. desde que ha,'a p:·oducçU.o dos g-e. 
se pede isenção, de]_)Osito que ;;erã r•etirlldO ne1·os no pn-iz. terão prelerenci<<, em igua.lda
depoi,;; de montallos os mac.tlinismos e com de de circtunstancias, os pr-odncros d.a indus
prov!l. ,1,. l'~tar inst<1llad11 à ra:oric>t; ir ia nacionaL. fe!to;; os contmctos com ·as fa-

3 • i .iot.'l. authenticadt~ pelo respon~aYel peht hl'icas existentes c sem o nus algum deim,P<Js
gest;.1o tttJ:; ae~u-.-i~ tia t'Omp:mhh~ ou <ln em- tos lXtm csr.as e re1er·entes aos g·eueros de pro
pt·eza .. ti·· wdo~ o;; machililimos e mais ob .. e::eos cluc<:ão nacional. 
nec~-sat·ios ;\ su;t monta.gem e insklla.çi'io e Ar~. S." A:> c:ompa.nhias :.J.Ctnalmente c:xis· 
que houven·m de ser import:\dOS ! in-e:> Je t~ntes e <tue gozam de ~enção de direitos, 
direitO~- de,·er:.'ío sugeitar- >e ú.s dispo;içüe:> d<~ presen-

AI't. 3.'' A's li~lll'kas e emprer.as intlu:>ti-iaes te lei. <k'l. data. de sutt publicação, r evog-ados 
que se montarem com os íhvores <h preseut~ lei os pre,·ilegios e o regimen de ex:cepçiio em 
será t <tX;\do o impost-o de 2 ''/ • d11rendt\ bruta . que viYem. 
em todos os s;~me-&re3, afim de serem le,•a.dos Art. 9.• E' a.utoeisa.d.o o Poder Exe::utivo a. 
<i. conta dos direitos que são dispensados na proc-etlet· ~~ t·evLqo llas tarifas das estrada,s de 
fórma tio al't. I•• e ate o Yttlm·des>es irnpos os fer-ro do estc1.do ••U elas comp<~nhias particula· 
não Jlag-O>, exoner<lÚi1 a empreza lle~te impu~to t•es de tr-aasp .1rt,~, est<tl>elC!cenclo 11. tal'itu. mo
desde que ho tlVBI' completado t>Sêt• ,·alot·. \'C'L que :J.COLnJXtnhe a~ o~c:ill:.tçc'ies da moed<t 

Art. -!." :\.'s f<tu!'it:as e emprezns industriae~. fiduchtria. 
ora existentes e com pr·o<ll:cçi\o jt\ con .• ecida Art. lO. E' re.vogado o clecreto n . JG4, de 
ou mont:• l\:IS l ' em vi:1 de :pt•od~ tc~;ão, bem 17 ctej;tMil·o de 1890, que refoPmou a lei d:I.S 
como ú.~ ~ompnnllht~qu~ po~sw•m fa '·rie;.,;; na.:; sociedades tl:lonyma;;, b~m ~-omo todos os ou· 
mesmas drctHnst<t.m:itts, o Plld~r Ex ct\tll·o tros expedidos t:elo gon~rno e rel.;1.1 .iel~cido. , em 
poderá CO!ll.'ed l' os t;\vores da pt·,·s~llr.c le i seu in~h·o vigol'," lei lle 4 de novembro de 
:paro os lll<\Chinlsnro.,, appM·elhos c mater·ines 1884 e o re:<pectiYo reg-ulam('nto. 
detiU.os nas n.ltlmde;!<\8 pt1.1'<1. pagamento dos P<wa;:,rrap:;o unlco. A~ socied;ldes anony· 
imposwg. de accor·tlo com us disposi.;ce• d03 ruas, Ol';t exis~ntes; l><io ohrig:ldas a preencher 
pa.ra.graphos a.nkccdentes. a.~ form;.•lida.des d<\ lei revig<~rad<\ e de que te-

Art . 5. o A's companhias, nas condlçi e~ dl' nhamsido clispensadas em virtudedaquelle de
artl·~o ;wtecedente e que tenham pago imp s- t·reto, dentro de s"is mezes contados dn. publi
tos de im: orwçã:o pol' ma.ch~n~smos p-al"<~. rnon- ~ C<l\:<'io desta. l~i, soh p~n<~ de liquida~:ão.. _ 
tagem da.~ f<tl.Jn C<\S no exerctcto de tS9l c nu Art. I t. São revogados todos os pre>ilegtos 
corrente de 1892, o governo mandará res•it.uír • e qualquer regimen de ex:cepçiio concedidos 
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pelo governoprovisor-io pn.r:J. a explora(,'ão dos t sel'á i:!'lplicitamente íncluiuo T.!O impost0 que. 
generos de primeiro. necessidade, nacionaes ou · em satisiiu;.i.o das tlespezas í~del".les. entre a.s 
estrangeiros, d\!>.--tinados ao (.-onsummo. qu-.e-Eo ~ úclm. t\ snstent.1.1."'"to da. 0:::.$1. da .C\-foe· 

Art. IZ. Re1•ogam- se a:: disposições em con- da. p<1g" iL l:nião a popui:\Çii-o da Repub!ica.. 
tra.rio. § t. • A p<~rtidu do menor conteúdo em 

s. R.-sala das sessC>es da. ea.mar<L dos Depu· ouro !lit liga, . que sel'il. recebiclll. p:tra cunha
fados '2í de julllO u~ 189:?.. - L eite c Oiticicr1 • ! gt•m monehu'!:l.M C~IStl d:t ~lo.edit , deve ser de 

' • 1 1! qu1lak-s o\t do a tulo 4::>.q .. 3.1 ll\~ fino, a.o 
preço de 2.~ a. oita.va, isto é . de ::57,75 rs. 

N. 127- 189-3 a goram ma· da b0-a, S(·gumlo ;L tnb:•lla. tlos 'a· 
lore.~ cxacto~ d1J. oitav<~ OLl gmmma. th'l titulos 

Autori.~a o {/,)'IJel·.-r, a at(rmdcqa1· at Jk>a~ de di,·(·r·;os. 
Renda.< de [L·.ôalty e L-uj<~•UJ. , no est<ul.<. l/e l ") Al,;\ iXO de~;;t~ titulo ou quib1te s,·, ~O<.ler-.i. 
Sem!'! Ou!u,."•« . ser trat:uht <~. l!fl'<L ou composto como nunereo 

de ouro. pagand(l o p!'opriet.u.l'io sc;.:-uudo as 
Art. I. " Fic;t o Poder Executivo autot·i~do ! ta.bellas nffindas pela. Cas:t ua :I!O<:da pn.r:.L o 

a. a.lfandegar as Mems de rel<das das cidades f t.t-abalho melallur-gk-o . 
de Ita,jahy e Laguna. no e~t;uto tle S<tl1t<\ Ca.· 1 1) Depois tlc ex t.e;thido o ouro Oll lcva<lo ao 
t ha.r ina. 1 t ir.nlo lle uma. l imL convcnictJte. :<e;.:nndo a 

Art. 2. " Revogam·sc as disposi{;ões em con· 1 tn.hella de compt~~ ·ptl!O cst.:J.I:clecimcni.o, ~quo 
tra.rio . set·h :L par-ti(ht du p;u·ticnla.r u·M;tdr. como 

Sa.J.a d.~ ses$'íes, 27 d\) jtmllo Lle l 80Z .- 1 líl:l'~ ;ceit:n:~~ pat~t\ u. cm~.liag-en;. , 
La.V.t'O 31<!1/e,·.-F. S choli ·lc.- DI>'I:;S Cct,; ; >Os. () .I· u.ro. loSO . t~m 1\, l,;.\8;~ c.\.t '. [00il:L uma 
- Lawi·,l« Cuuti,1r,0 • 1 s~c~~Hl de b:·ne~cto UI.' tetTa:; e t·es~< l no~. e ou· 

tt~t uP- :1fina~;ao . depeml•· 11to.' :unbas , por 
N. 128-1892 om . ·1:1.officina de l'uudi.;.oi:o. 

§ S. • Par:\ cotnpr;~ da,; pm'l.itl:ls i.I.Ul'ilems 
Rcgui(~ ~ cm;1p;·a !f. , o" ,.o !.:vw.lo J)O•' )1a:·ticu·

1
t1 Go,· ·rn;., '.la llilit:\.rú. ;~ _T lle:><~ ut'<W i" 1h• C•tS(I. 

~-<n·es " C<es~e d" Jf .,ed<< I' ·' '<< ~c · · (P•toadw lo " " 1 .!t\. ~[ot•da t·om :1.~ qu.\ntm..: em om·,), c.:tlllha.n
l r an.<. on;tadt;t em moçda do Jlai~. I tl tl ;-m moedas ((;1 llepuh[it·•\, qne threm llC· 

(.'eSs:u·ia"' segundo :ts propostas do tlil'<'Ctor 
O Congresso Xncional decreta: des·e , .. .stabelecim~nto. 
Art. l." Todo o onr·o !e nulo á Casa da 1 .. ) O pa~a.tnento <LO~ llOl't :td<wc>; :lo ouro, 

Moeda pot• J,ifl.r·t icuhtre.~ . rlüpoi:; de rundido,! na [;>r·ma dc:>J:e ;u·ti!{t). :;t•t·ú IH t.LI <.'m mo~<las 
ensaiado e ar·il;hmetic.\mente reduzidO;J.O titulo 1 .!e:-~e m;,ü\[ ::J.rk o V:t!ot• m :·n Gl' t.l:ts mesmas 
de _zz q u i!ates (rJ:Ppl-ox:imado~) ou de 917 mH~ 

1

, i?sl e 11.5 n·a~~:ú<:s ~l!11 iUOell.1~ tk troco, curri· 
lestmos <lc fino, JSto e, ao t1r.nlo legal. se1~1 !lar e dn' J :>t•• n;tl':tt~. l'elar.• \·amcat'J a cada 
oompmdo segnndoo Jlll:'-0 li! thtlo e,llOl't:tnto, p:wtitl:1. não ;;cndo t>:>i.a~. embt.)l'\t tlo llle5ll\O 
pelo valor legal c-ot·re.sp•mdente. o flUe de pos:;aiüor. 5<)111 1lmdas. lll<IS t~ tgõ t< ~1' JX1rttd;J.· 
facto e{].{IÍ''ale à ~ua cunhagem, sem o nus! rnc!lt·~. ~ i elhts não Ii.J l'l•m IH isr.ut•.ttbs para 
algum pam. os seus re•pecLi ,·os nropr·ietm·io,,l rnnd i~lo c ~n;;aio : 
sendo tr·OC<t(h\ a.s~im :L qmultitlade de ont'O I l1i A"é LOO~ o lJIL;j:unetl:,o ü ú, ,·;,;t."t ; de 
fino contido m~.:; mo 'tln.s peh de ouro tino con- ! l :00()>; 1);\1';\ cima .• tl~ ;tec··~t·tl.-. •·om ;t p\'Gposta 
tido na pal·ti(lit p;trtknhw :tpl'I!Sent.tcla tt Ca.&~ ! do di rector da Casa ria ~lol~la . llpi·;:sentad!~ 
da. Moed;t par<~. a mo~clag-em. ! em IS 1lc ;t~os r.o de 1890. em officio üiri;;klo 

§ !.• Tod<1 c qualquer lX~l'tich üe ouro Lle . ao cil\;).(!;i:o :l [in i~t L'O ,h Fa7.()ndu., sob 0 n. 360. 
p<n•t iculares, q t;e se.;tt tt".lZlt.lt\ á Cas<t da ).Ioed:t I o [XH't:alor n.·c·coJ€!1'it. ~~I· ti ficar_ lo.> •h impot·tan· 
para se1· compJ'<Hh ll~lo Go\"e~·no, esteja. <~lia. ! ci<\ res!)L'Ct i.'l'<t. Cl.lll\ prazos pre!iX:.Ldos para 
em. que C:>tado esti\·cr, seja tle mina ou out'O 1 pBt·-t>p,·:1o drls :;ens \'ature-.: n:~s mo:~d•lS corres· 
velho, só ser :'t pa.ga cxcl usiYament~ }Je!a : JlOn l.klltCS : llo.;umcnr.os c~IA·s rtue ,.:J.lerão 
qua.ntíuaLle •le om·o tino que comi>'er. 11<1o ~ onro Jlttl~l tMos (1.< 1!11:< L', c"mo tal, $~!'5.o rece
sendo q tl:t!quet· antro meta l encerr<tdo nR ; 1Jídos no Tliesouro Feul·m l u oul:t~ts e~ta<;:ões 
liga. · reput.a<to s~gnndo a ptaxe vigente, : publict~ . . 
oomo tendo V<tiOt' pela Ca .. <a <l•~ :.\lo~ p .. 1.ra ser c) O o UL·o, em q ut\lq U"l' c;;tauo. t't:mef.tt~o 
pa.gç. ao S"U pc>ssuidor. O met:\l e:;tr:tnho ao 1 d irecr.a.ment.e :'t C:.,:;t tht )f(lCt.la, t~t·á f:"ünQ_~la. 
ow·o, pois, ahi contido. set·ú elimina.tlo, quan- livr~ pe!os correio,: c t m n:;;portes da Umao, 
do inutil on nocivo, ou serit incluído na. li~r.t desde q 11e &'j<tm Jact'tldos c ca.rim bntlos os se~s 
que íbL·nece '' Repubii,·a gratnitttm~nte ao e1w olucro8 p:~lo~ l'CSll011S<\Yeis •lcssas rep:u•tt-

. particular Jl<'tra o Otl.l.'O c u ll -1<1.clO, ou ent<1o ser<~ ~"~ll!s ou serdços n o' k\~<tt'i.:~ d:ts rcme:>sas,_ CJ. ~e 
tratado tcclmi<:àlllente do mOdo que convier seeão lbit<.tS d~ qunlqne1· ponto tio .tcl'l' ttOrro 
ao e:St:l.b<,lecim nto para diminuiçii.o das des- d<\ Rr:;pulolic;t, omlc se.!a Jl!'i'.~ível ;tSSJm p:·oce
pez.as gemes deste t mta.!llento e, portanto, der~e, cercando 03 p:trttcularcs as suas re-

Catunr~ V . I!I 2~ 
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meslõas com n.s garantias tamhem dos seus 
lacres e carimbo;;, si o qui.7.erem. 

d) A ent!'ega serã 1eita. pelos responsaveis 
do cor·reio olt dos tra.n.>portes da, União iL The.
sour(<l'ia. <b Cas<t da. ~roedt\ , sendo s,.>mente ahi 
com a it...~istencia ào àirector, de um eséTlptn
rariodo esta.belecimento, SeJ.'Yindo de escl'ivãú, 
e <lo :fiel ch\S h\lanças, quebr.ulo::; os sdll).<, 
-aberto.> os volumes e <tpr·eciados os seus con
telidos desde logo por peso, do que receher:io 
os seus proprietarws ou pl'OCuradorc.~ as de
clal""ações como documentos pr61·illS e dcpoi~ 't 
dos v,\lores por }:Jeso, 1'nndiç,fto e en~:Uo. apús 
o que se1•,i. feito o pagnmento em moedas <le 
ouro e em moedas au:'tiliar c diYisionari<.~s }J.1.J>l 
a~ Jraq~ dn. menor moeda. de Ol.tro. si a;; 
ho·uver , ou dado o comp=tente do~umcoto 
legal definitivo . 

§ 4." A tl'<\11~formn~4o da moeda e.strongeil~t 
de ouro ern moed:. na.cional, umn. >ez ccnhe· 
·ciclo o seu }Jeso e iitulo, ser·;~ feita, do mesmo 
modo, gnüuitamente, 11<\ Casa dn.1Ioefla.. 

§ 5. n As perdas ou i\\1llr..s que l'et\lmcnte ~c 
dilo m~ elttoor-a"~1o (l'lmdiçii.o, aftna!."<íO, lami· 

n:u,!áo, cunhagem) tlos metaes :rr~ciosos sel'iio 
:wa!ia.d.,s com relaç-.ão ao ouro pelo director e• 
quando reconlleciflamente razoa,veis, serão 
levtJ.das em .::anta. da desl)eza geral dos pro
g-reS$Os <l11. rep;ortiçlo e aba tidas dos saldos em 
}Jorler do T !tesouro. 

§ G. n Yel'ific;tdo3 os valores remettídospar-a 
mom·ti>'ll\tie>. receberão seus possuidores ou 
rep t·e.-:E·nr:ultes !eg-.1es o respectivo pa,<>;;~.mento 
na C:t,:;t d tl :\Ioeda, ou as t hesonrarias e ool
hdot·ia." sct·:"lO incumbidas de fttzer os pas_n.
lllC'Il!IJ:' no~ !o;;ares das re1nes.~s. pa.ra tal nm 
s(•llllo :1 l!tl :1 ~ ''m·iados os valores cunhados 
pd;1 {~~~~~ •lo. )!oedu,. 
~ 7." Jõicmn abollLios todos e ql.lae..."lluer pa

g:un!•ut .. ~ tle scllo na cunhagem do ouro. 
· ;.: s. ·· l'ul~t. e::tcs fins é apre..~ntadu. 11. se

g-ctintl' r:rldl;t d:l. cozTe.spondencia entre os 
quilal.+•:t ol:~s li;,rns do ouro e os milles!mos de 
11111•, a:'.<illl C1.•mo tios voJoreo da Olt.'\vn. e 
do ;:r;lflllll••· e<enr1o. ~egun<lou. legisla.ç:ão ainda 
('111 ri~ot· . dt• 1~2l7 o valor üo gramma. de. 
out'l• linot: 1 . li :i.:; •lo gr.-~.mm:. de ou ro de lei 
de :!2 ft tli l:ll '~ útlllll'OXinmd.os).ou de 917/ IDOO. 

'1'a bella pa.J.•a a colnprQ, do cnll.'O pé la Cn.sa da l\-J:oeda 

\ de mina, em :pô, extrahido de amalg-amas e em 1J:~rrô\, ou eJU estado de ou:!'o velho ) 

00 
~ ::.... YALOitES 

~ 2-IlLLESIMOS 
;;J 
c: 

~acto I 
"'"''""' • :·"·'·"'·' ·~~--G-·R_,\;_:1}_)_!-"_· _ _ I, _<>_R_A::._~o_._IJI. 

l EX:\\:tO j • \ ppt·. I I 
24 10{)() .... .. - - .... .. 
23 908,33 .... ...... . 
Z:! 9~9,66 .. ..... . .. 
21 Sto ..... .. ...... . 
20 833,3.3 .. .. - .... .. 
19 ~~l ,GG ......... .. 
!$ t50 .- . •. . .. . . . .. . 
lí 7:18 ,:33 ......... .. 
16 OCG,GG ........ .. . 
15 ô25 .. .......... .. 
14 5S3.S3 ..... ... .. . 
13 ~4 1 ;c1. .. ... . .... 1

1 
·]2 500 .......... . . .. 
11

1 
45s,3s . . ......... 

1 

Appr. 

1001) 
938 
917 
875 
s:3:3 
í~2 
750 
í08 
007 
G25 
58:3 
54~ 
50() 
45S .. 

E:s:aclo 
J. ·'·') . ., ... , i · ...... . ~ '-) . ,4::;.:;G.J,(,., , •. . •... , •1 .f.-..)1 ,., , l.)-lG,Sl ... ..•.. .. 
i4:~ 18l.S l .. ........ ' .J,.:.lt<:! 1 1~1()5 ,90 ...... ... . 
:-1&,ooo ... . ......... I .j ,-,_~uo !tBllõ,s .. ....... . . 
t ::i~':ll i;, !S • . . - ...... !I :-:..;;..'l JS IIJ.--oG4,54 .... -- . •.. 
~ ·) "·l"!''(j •J c.. ., •·"')(' l;,;,J]4 on 
i :~~"".? ::.> •. • - ....... , : :~ ·:: I · . ..... , " ....... . .. 
·0:>454.o4. •.•••••• •• : .>!"-I·).) ;:;9t>s,.,s . ..•...•. ·J 
::~sz;z 1~ •... . ... . : :: ... -~;s l' ~"J!Z.r.R .... ..... .. 
Ú>ooo:9o .... : .. ... 1 :NJOI Ss6U>i , .. -.- ... . 
2f;DOD.OO .. ... ..... ! :i~\J1 1fl : :",S ll ,~ . ...... .. . 
:2-Sí:L7. 72. . .. ..... ! ~~7:t7 ! $700,56 .... • ..•• ~ 
'2..:;_'),1:;,; íT.> • . .... .. .. i :!,._:; ,(:_; 1 :570~), 8G, " • . • • · .. 
'<> -,., oo) (") I _, •''' ' ! I ····-n ]- I : -::"'l"'. ,., ...• ...•. . I _:-:- ·~- .I '?'"'", :? ... . .. .. .. 
:;;--:;;181.8!.. ·., . . .. · ! ~~'(Jb2 I ~~,~~'" ··' • • " i 
i_Ç:!){)O .......... , • 'I - "< . li1J I ~').")( ' w . .. ... . .. . , 

~1ppr.' 

18217 
1$!G6 
18!15,5 
1S(Jii5 
1$014 
S9ô3 
~I:~ 
ii$62 
:'>811 
87tH 
SilO 
~G51l 
!)()OS 
$55S 

1 As f1'n.cç.ões menol'es de 0,5 l'e<'-l !orn.m :tppt·uxi llti\Ütt~ tw ttlgarisnl.o infel'ior. e as 
maiores ;). unidacle superior. 

• Correspondente a. g. 3,5S59l:-5. . . _ . . . 
Art. 2." Fic-Mn l'evQg:lda.:> tocb~ 1\S u1::.po~H: •.>c.< .:•m ~)ntl'(l.l' tO >\ est..'\ leJ, 
Ca.ma.ra. dos Deputados, 7 deju1ho üe lSU".!.-Af,·J:aHt.l•.: Stacltlcr.- l. A"~:c!la~· . 
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~~ugmenttt ele 10 "f,: <ts joia:;: e mensa
lidades ptwa. o montepio dos funccionarios 
fedet'íiPS e <tUtox-iS:\ o governo a l'evet· os t·e
gulumento~ de meio soHo e montepio tio 
exerci to e d..1. <tl'm::ula e o elo montepio da
qlcelles funccion lWíos. 

O Congre~~o Xacional resoh·e: 
. Ar·t. 1." Fic(tm,da or:o em tJ.,,mtc, a.ugmcn· 
tadas de 1 O • I o a.s joia" e mensalidades tlc5ti
nr..da:> ao rundo cto montepio de toclos o~ func
ciomwio~ iederae:; cH.cct.h'oS. uposcntado~, l'C!· 
for1uado.$ cjubihulos. 

.-\rt. 2." E' anr.ol'i:,ado o Potlct· Ex('cutim 
a re\·cr o~ t·egul:unenj:os do Hldo s••ldo o 
montepio do.' oHiciac:< <.lo exercito c tl:~ ar· 
madu, assim como o,; do montepio c.lc quacs
quct' outros rnn.don:tr-io;: Jetlnme,, no sen
tido dü h;.umonb:w·se :1.;; r"~lK--ctiY:t~ cli~posi
<'õe;;, sem f!t'il.vnme lXtl't\ fJ> coft'e" publico;:. 

§ l. • A rc,·i~ii.o ser:'" leit~t com a maxinm 
lot•e.-iclo.de por duas commis~i"~ COlll]JO;;t:ts : 
umt\ de oflichtes do exercito e tl<' ar•matb e 
dM cheJes da~ contador•in,; da Gnct·t·:\ e ü:• 
Murinha c a ont,r:1 de funcc'on:wios do~ tlifi'e
rentcs minL~terio~. em numero ~ulticiente. 

§ 2.'' O r-esult:tdo <lcst.t re\·Loiio Hc:ll'it de
pcndenllo d:t a pprov(l(;àu tlo 0L11lg"rr:sso. po
deudo, ent1·etanto, o iN•·erno mctllll:U' desüe 
logo vig-omr as medid:ts que tlYetem ]lol· fim 
<limlnuir os cnc..'ll'gO-' do Tlle5onro, Iimitallas 
estas á elevação das joias e contribuições men
saes e <t fnsilo do~ diflerente$ montepios de 
emprDgados civis em um só. 

Art. 3." Ficam, uesde já. revog,cda.s 1\5 dis
posições que pon·eu~m·:l existire u1 nos allu
diclos l'('gulamentos. relativo.s a soccorros üif· 
:f'erentes tio estabelecimento da }Jens;i.o. 

Sal<.t das sessões, :.>S l.le,inlho dn 1802.- M_ 
l'all<rdiio.- Pi,·c~ F.:r•·~il'<t.- JlaJ'cimw do 
Jiagcrll"ic~. 

Continútt n, ~' tliscus~ão tlo ]_)l'O,jecto n. 4(i A 
deste nnno, interrompida. p<l.t'a se J.ll'oceüer :t 
YOt.'lÇ~O-

O Sl·. Espirito Sanl;o-St•. IJl'esi
dente, sinãn fosse o ~imples intento de :p~t·
mtmcccr fi1'me no cumprimento do5 mem de· 
Yeres, nilo occupê\ri:t ainda. hoje ~1 attençã.o da 
9amam. p:tm m<J.nifestal·-me a rr~peito do pro
Jecto em dis:cus,ão porque me p;u•e·~e que não 
fallecem <\0 gQvemo nem ao Congresso o~ es· 
clarecimentos predsos pttra compl·e!Jemterque 
a crise iinanceir~\ que atra;ve;s:\mcs e extrema 
e não sera pessimist<t aqnelle que antevej<t a 
possibilidade de uma. lJnnca. rota si seguir-se 
.a_ trilha a.bel'i;t pelo governo e pelos sem pat'
ndarios doso brecal'l'egar- to elos os dias o dcficil 
com de:;p~zas de.;;nree.>scu'h1S. 

Em con~equencia tht no~-sa i.ronsfol1llà(iío 
11olitie:t levantotHe no seio do Cong·resso Con
stituinte a qm~stão Lle estabelecer-se a. duilli· 
tlnde dn. magistl'atm·o. ; considerou-se esta se
paração como um:t consequenda nceessurht á 
cle~centr<llhação cht admini~ü·aç:lo. como um 
elos rec:tw~os inevit:wei~ p:tra ~e conseguir a 
''el'd:ttlcir:t autonomia do,; esrados. 

Deix:;tn•.lo. por or:t. •le enc;tr;tt· os eílí~itos 
de :it~mclhante pl'i1_,ecto que <>Hú.~ pt·esente
mente exp:•rimentamos. de~t>.jo apenns assen
tuar a Slll'lll'C7~t ()Ue :L t•Jdo:; wis ~olhe neste 
momcnr,n. q U(ln(\o ao em H!Z de ~uppm·-~e 
que :t;; dr_•,;pi•z:t;; l'elativas ;w ministr(l d:c.jns· 
tir.~t devct·iam ôCI' •liminuido. 1.11n:t ,·cz que 
liea,-:1. ;1, m:tgistt't\.tlll'<t ~cpar:tdtt em dou;: 
t·:ull•1,;. nm tli•ll,~~ :1 carg·o Lll•s l'~twlos e nnt,t·o 
a ear;.:-o d:t t~ni~o. vemos com Yer•hulci1·u as, 
~ollllll;,, ([UC .-:n t~m tl:ulo intdt•amcnte o in
vcr:<o. 

,\.quelh' ~dcln·(: pr"jecto Llt: ~<'p<tt'(l•;Ü•' d:t 
m;,:!istratur;l. ('tn Llfllt:> l~tmn~ ''·h'•m tlc :u·i~to
tr:I.Úml-:1 .. conwjil. ~cve oct::l~iilú de n.llit·mn.r, 
v e i o dar :tpenus ensancliM t\ ~e abri t· mune
l'OS05 ch\ros llal':\ ll0\'(l.S ll01!1Cttt;i>eS, \'CÍO 
apenn.s olT•!l'UCet· oppcn·tun idade par;• ct•ea r-se 
nu,·o$ cargos •.le m:1.g"iôtm\lo~ remunemdos 
lar:;;tmente, lle maneira que, Sr. presitlente, 
qu:tndo :c magistL·<ttlll'tt et·<" una, qu:tn•lo 
apenas se tl·abva do cut·po lh m:tg"l~tr·:ttura. 
nacional (!UC ~e enc:tn·egêH'(t de to[!os os set·
viços, !1;1, tlistt·ilmiçã.o da justiçn. em to!l:\s rLS 
antigas pro•;incias, ,;c g<1.~w.vo. com o pe~soal 
a somm;~ , te 3.D79: ooo,:;·;oo. 

Pois hçm sepamra.m ·n magistratura federal 
d:t mng-i~tt·n.tura esttldual, Jit:mi.o os juizes de 
1" e ~· inst:utd:t t\ ctw~o Llos cst;ulo,, c (lt' dn. 
Uni:iü <tpcn;\:; o:l juize~ ledera.e~ c ,;eu~ suhsti
tntos. mn em cada e.4;~do ()em como o Sn
pr~mo Trllmn:ll Federal. 

Poi~. Sr _ pt'esidcntc. com esw pc~ucno 1·amo 
tht m:t;,;:i~ tt·atura, (1un.ndo a sua qn:\si totali
dade est:·L :1 cargo tl.os estàd<1,; e que no Ol'Ça
mcnto }x\m 1892 se c:lllsigna a .-el·ba de 
-lA77:S0-!;:;()Sú, que. comp:~racli\, com ;tquella 
CJJnsig-m\d:J p:wa. 18!10 o tendo em vista a~ al
ter:).o;ue~ ([lte so!l't·emrn os scrrit;-os. repl'f!i;enta 
um augrnc•nl:o de d~·~pcz:ts m• im}JOl'to.ncia 
tle 484: 7GO;o;450 . 

Da JW~n:!rrtt que <t m:tg'ish·utm·:1Jeder:ü hoje 
cusbt Hui.ls üo que <t antig:t ma;;'i8trtttm~1. ~em 
que oil'i.'l'C'·:\ sobre eUt1. '' menor Yant.agcm. 

Nh>:, Sr. pre~iüeate, o :nmo p:t~;ndo, qu:mdo 
os illustres rel)l'e$entames tb na~·,l.::J, que ~e 
manil~sta nnn Ycrd:ul,:iro~ pregoeir()g tlo pro
gl'esso, e que lcmnt:.lYam cl<Jmores contt·n. o 
govet·no sul!scituido a z:3 da novcmbt·o. J:li'O· 
curavam ttlim deolJter mai~ foi·•:<> no seu sys
tema. ten:tz M opposi('iio ao me~mo govel'DO, 
basear-se nn;: p!•ineipÍO$ l'L•pu hlic-ano~, mos
tr:n--se zeloso.< pelo:; intcre~;;~;; pul•licos. nest<l. 
occasiii.o ''lll'esentou·so um J!l'Ojccto tr<'Lt:.Ulclo 
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de reunir· o mini~tel'io (l~ justiça. tta ministel'io 1 dinlu:Jiros publicos. se o l•' esti de guarda ao 
do interi.or. E1'a 11t>rCei.tamente compm: 1en~i-~ tlt~ouro e o:; 2. ·· formam a llatrunw. deHe. 
vel.semelhante medid.a. porque sendo re~urui- Heide :tpresento.r t\ind<l, a proposito dos ne· 
dissimos os negocias que correm pela pastã da ,zooiO$ do minbterio da justiça um pr(\jccto de 
Justiç;~, attendendo a que se h·ata.v<• a. pena~ do , lei, obrigando o P;·esidente dtl. Republica a 
que i'e retiwc u. ustiç'a. f~der<>l, cujos funccio-1 não preencller nenhum (~rgo que por•ventura. 
nario:<, apez<w de mnito l:em <·emuner-ado~. 11 v:~gue m m;\gi~tL·:\tura. í~deral, s~não com os 
são entreta,nto em numero limitado, é p·Tfei- a.ntigos _::m"g:istrados _posto5 em d.isponibili
tamente compr·ehensll·eJ qnc ~e po1Ies~e reunir l'hule. " 
os n;·gocios rebt.i\·o~ ns dua~ p:t;t:t~ de mndo.~ Como se s..1.he (\ .iit ti V!:' O".<:asiiio de di~er o 
a f:.I.Z~'r u111:~ pt:qncn:t eeonomh, tle motlo a projecto th rem·g':tni>ttq:i.o d'' m~istratura 
não lll:lnilt::4:tt· rle~ejos impL•I't.ínen te~ dl';;t.:.\ · te\'C como fim p1·incip:tl, por que ~ o que 
ostcnt.a.;ão de pi"K(m•. tle.>l.e lnxn ,Je lmro- res:1lt:L do sru intuito. é o que 8 · evüiPncia 
ct·acht, thl.s ras·.ies expemlich;; 110 sentido úe justifica,r 

Ma.s, ~enlt(tt'e~. ~u:ws :>ii.o a.s r~.iic;; [J\lC pt·e· Sí'tnelli:mte pt•Qjccto. i: simple:;:.mt:nte uar lar· 
~énü·ment" n·zu uz·etlomin:u· no St~ntitf•) d,• S' g::t_~ enc\tan•;a,o. no protoccioni,.mo. P'tt'<~ a.tar· 
alt~T<ll' :\ lltt:ditla ar.t\ t•)H.iiu adopbtl:t? PI"H'· g1l.l' o l'nncdon:tlismo ~t)lJrc.,arre)4al1dO ue 
YCllllll':t cumplkOil·se m;ti:::. a tlit·ec,·iio ll11> ne· mt~•lo :tssomhror.o os coft•(!Spnblkos. 
gocio•. •l:t . .ÍII,.T.it;·' dr _maneir:t <t !'wn:w-~<· nc:-- os u,ig:trí~mos tt !JUe me rclerí falhtm de 
c~s":n·!o i' 'J~lprt!~~~·ntllYel a cr()<l<;·ao ll\:j um li H· mtJdo doquentc. E' incomp1·ellen$h'•!L que 
m~tt'!'lt! · ?\:u>. . . scn•lo tlcvidida ~~ mttgi~tt<ttm·:t em dois ra!nOS 

O ~1_:. !'"~"l'C.\ 1-lEID!E~-Pe\o contrm·tt) :\te -fetlui·al ·~ e~caduaL '! ficando rles.•::n. ma;ris· 
tem ,[lm ttllllth• o "ernç·o. tt~ttura., ct't!iü quo ~ ·i$: . .-entns ,, tn.··to; m~.:iis-

0 St:. Ji:spu,rro S,\Xl'O-Só vejo no pt·n·ccto lmtlu~ u. ml'go dos est.alos, <len·ntlo <"•S SDUS 
em tli:<,:ns..~io um r:nko lHo. E' ct\":l.r mn.is um honot·:trit:'s serem pagos pelo~ coü·es !lesses mes
lo.c::at· p:u•:1. mn min istr·o : e sohr~c:lrt·e~·:w os zno; cM:tdo;;, por m:\is exigentes rpH~ s ·j:uno;; 
COÜ'<'S puf.tk:o~ t.:Oill ;~ tle5jlem 1le l:C!HU e mn- havemos de tiUIIJit,IÍi' qt!() pelo menOil dCVCt'
t.O:; con~os que 3. tauw mont<1 a despe?"1. coJU se-hiam redusir· n;t ,·erba r.htlnt ' · (l p~sso1l 
o rninb<trn c ~t r•espectiva. s•.,cr~w.ria. d~t ma~·istratm'.t, pelo menos um<t 8" parte, 

Sr. 1"lt'esidcnte, sinto 1p1e ~. minha palavra que(: uc l. 500:000$ que divh• cst.w redu
não t··nlt:t <1 r.m;:a. de pez'sl1<1Ç~O b:JSt<tnt'~ pat·a shla de 1.000:000$. 
levam.at· nm ht':t•lode indignação em pre$en~a o SR. :.Ioru~·> B.•m~o~- N'<t ma;:;istratura 
des&Js tetlt:tti Y:B persistentes cli.• :>obl·e.:Mteg:cr· feder:tl? 
o nossn <•t'çtmento. qlle n:io sendo ju::.tífiett1l:ts 
llOr inc0!':·~~e algum de ordem puhlic:1. rnre- O SR. Esrm!TO S,\:'\TO- Sim, sen!10res. 
cem antc:-.s '' dl·m··nch de c:>baJ~j·n· os din :ei- O SR. :.IornEs BARROS- V. Ex. 01cha. ex-
ros pnbJic,.s e i,;so por· })<•,rte <lúquelles qn-• cessi\-oS os ve:1c:m ·nto~ dos mu.gíoil'<ttlos fe
su~tenr.:un o goYet·nü que t~em o desa:;somlJro d·~mes ~ 
de antlar prop:\lttntlo q11e se aclt:t tL" portls do o SR. EsPrruTo SAxro _ Xii.o t i v e 01 JeUci. 
Thesom·o- P v •i(t·lo; .) th·!c de exprimir l.,em o men pe:t~:l.:nento; 

O :lr:.. Br;r.LA:: 'll~o DE :3IExnoxç,t- Feliz- estou dlzendo <1 V. Ex_ que em conseqnencia 
mente nem to(too o~ que snstent:un o go1-emo ú:t .;eprtrn.çiio th mó\gi~tmtur:t em Je•.ll;)ntl e 
apoi:.tn (•sse pt•ujecto. e;;t.'\(lnal p:"tss:u·;wt pRm a mngistr·:uut·;t fede· 

O SR. EsPUUTO S.\:-\TO _o no,;:;o rle(h<t sohe r :l sei~cento~ e ktntos juize.> tlc l·' in,o.tantht, e 
a cento e tant·Js mil contos. Tenllo sem 1we portanto que d<we ter r:>tluzitla peb meno~ 
me hwantado n:L tt·ilmnc. <:011\ intuito üe '1,0. de um tet·ço a \-erln destinada a e.~[!, magis· 
duzit· ns despezas; poi~ hei ele faz·~ t· nm Lr:ttUl':.t como estava .. -
computo dos c •t•w:; qu~ rüü acar-retam <t m - O SR. llimuEs B.\laws- E' uma conse· 
llOl' alt;!r::I.Çiü t!US Ílltet·.,s~~5 llUlJlieo;;. lll(J~tml' quenci:J. tü•:td;J. á pee~~.L, mn:to vag:.o; e pt•·.)-

. a somm" <t qne cite~ montmu. afim de ~~~·o- ciso V. Ex. ex•1.mina.e os vendmento;; ·p<tra 
var q ne ao men?~ pt·o~mo ~Ot't·er .. .-m so~G"On·o I ver se >tio ?U n<"iO ·~x~essi vos; e no <:3.SO de ~c-
desta !,ml.nd~ ct•tse em que; no~ at:lt:unos. I rem excessl\-OS, corl<u·em-se. 

O Stt. Br,;r,uRm:·io DE MEXIJO:\ÇA- E' mn O SR- ESPllU'l\) s,,xro -A ver·ba. cum. a 
eslvrço p:ttt·iotieo de V. Ex. 1· justiç~l. ele l" inst:mcht itnpot·<:wa. na quu.ntia 

O Sn.. Esrnu o SAXTO- Hei•l' a.pres ·n· rle 3:600$000. ·. 
tar um pr•\iecto de retlucç-J.o de vencimentos Um S1~ DEt't".l'ADo- A11tigame11t •. o5 ma
que ''lim traser urn<\ ~con01ni:.L de 7 mil e , :;ist!~ltlOs tínlmm :1:600$ de ordetwtlo c gmtifi· 
tanto~ contos, e ser<~ es&t oc~:tsião de veritie.tr j! c:t<,:âO- Os ,[jgponiveis hoje só tem o o!'denado, 
se efl'_,ctivil.mente, o S1·- Pre.,idente dét H.epn- por consequcnci11 dimiuuiu muito tt vel'bí1 dis· 
publica e allUel:es que o sustentam z~l<'lll os; p2llttida- com ell~s. V. Ex. tem ra~ào. 
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0 SR. J-!ORAES BARROS- )fô\:3 a ver<bdc Ó ~ que;:tiío. C p<tr('Ce que taml•em O govemn e;:tú. 
est'l. ; é que se a linliio, ou se o serviç • (ln.nm- : inc!in:uloD. ptocec!et· a es.<.:t rep~ra<,üo e :·eiYin
gisti"J.tura. esti~ divúlido em m~tgistmtui~~ fe- t dica.çiio; ~·n trei::tnto quea.dMse da. magistratu
dera.l e .magis tr<L turi.L e_~taanal,. :t ma i •r par te ' l'U; vi_Lt oomplet.lrn:·n~c <l<':::pr·cz~~~ t~os os seu~ 
da magtstratur·..t e senao a. m1t1or parte, pelo I cln•elf.os .Pelos ;;o!p:,s que 1!1es Joi atrrado pela 
menos. ~nuit<~ ma.gi:'tt<tturo. est:.\. ainda._ a c<1.rgo 

1

1 R~;pubh:n. ; e niio t0nlto ou,·ido len1ntar-se 
t.l~ UUia·-. ~J~to como cs estad_o~ ntt!l t~em 1 ~m~ ''Oz.l~u·a damn.l' '" r.~ ror tl .. •ses tlir·eitos 
ru.ndlt .d~limtlVn.men te estabelect ·a. a sua ma- : H~<then:~veJ~. pt'Orl<>lll;~do:;; n:\ nossa. Constitui
gistratur... ! Ç<lO, ;\ f ' I'Or ~· ~ . uma. da~se (( li e viu dcsrespei-

0 l'R. FoNSECA HeR.,rc:s - Pot• culpa. <11• lo· . t.."tdos ' :·~ ses<ltretlos pdos ;!OI't:nl<tdOl'e~ üoses-
. ,,· d • ·' •.• 1 ' T;ul: '-" e {leio [P'OP''IU ···oi '"I'U" ,,. t .. 1 u . ga l1uatle que :ul ou dc~trumuo os CSw< os •:om ' . : .. ·. . ' ' " ~ v c~u t.l , ma 

su:~ intcrven~:i.o. ). c!.l.,:;u L'(•lllph:tame~ J te posllt u. JIJ<~r·geiU. 
O Sr~. E~Pmrro S.\;>;To - E."t;tva rliz?ntlo 0 Sll . J/(lf :.\8.~ H.\1-(IW,-Corrr. inwLtll :t r-ece-

quo dodnF.!o.h a r le~pezo. com n. nw;.d~t!'n.tUl'(l j' I~~~·li··~ ~~~us Ut'dt!JWtlv.;: sew Pl't:.starcrn ~eni<;o 
dO$ esta.du~ . tlc"h' :;et• rt>dll r.itht tle uma. i;('}·r:a ' ' 11 

• 
parte<\ vet;ha dc, tinau:t :L c.~e ::>o t' I' Í~o. . O ~1: . Esi ·IJ: t1'0 S.l:\''!'ü-E a<:it<L Y. Ex . 'lHe 

Seuolo o or<lcn:ulo tios juize.-: 1lc d it·~ito de '"·"'' " u rua !:11tlltle \'anta;,tcm. 
2:400:'; anmt:ws, ~upponolo C]ll!' ~(·jam (51)() ,i u i- O !:'t: .\!úJ :.\"~ B.\r~t~~,~-:\iio ú lJ 'n ll cHt~. 
zes. ;ün1hl. que o 11lltnl!l'O t' ·i ..[(,vad" a 800. ., 
mas como :t lJ,!Iln:; c.<ttvlo~ a intla n~o c._q tiio o t·· O :::n. I::' J' It:rr'J SAXTu- X:i,., r: ,·ant~t ;:em al· 
gnnis:ulos ; suppontlo que sej:un (l(l() a. :!:-100$ ;tum~ V. ~x_. >a!Jt~ 1JUt: 'J . 111 ·!·'"'.' .tll l~ado!· é 
são !.440:000$'1"0 . J;'~ se Yti flUe l'ui muito f al/lll'lk: • lUC.Jill g't~."~ demaJ ,; ~~,,. :<1. l'o i~ . }>er· 
po.rca q_uu.ntl.O disse que se deVi<). <:~b<ttcr ;;r). ~unL:ll' l51 a.\ .EX."t: t,t,ndu t.l!••.ht::t\.111 :1 ~LH•· vi1la 
mente um:1 t-.·r~.u p::t.rte. n ~il.n·L·.tm d:1. ~.•nt;.;· l~tlo.t~llt~•. wudi.' 11111 venci-

. mcnlo tu>;:g'tuftC<tntc. uao httrc:mdn pt·•·t~ll~t<lu 
O computo dr. GOO ~agr~trot.los que se ach:tm oucN t•:,cll t'.t'<.l pam ma:JtA:r· a.; "l' 'l::i>'itl;ul~ de 

'l\_cat·~o d~.esr.Mos. ~tW . .. ·~ ~X:J~~l':.~(l, rorc.t} 1~ sua liu nilia; purguuto :'t \'.Ex. ~i ''Oil$itlt>I';J.V:\ 
dtVC!':i'OS e~~adOS estit~ ·!.~~ it1:1cc:on,tn~io reS~ ll!ll ~l'allde iitHll'olc$ l:tkat'l'tl1a;,:jiJl1> ~~ ll t•en• 
la.rmente, ~omo o P.u,t .. ) Jma::> Get.tes. ,_,w d uiH,Illt.l Lte Jll1LJlÜtl~L<lo. e r!ir.cudo·lhc wio te
Pauto, Pcrm\mhuco, B<thl(l .. · · __ toi.~ qnc.> t l'll ;alhá~· mas re~-eLcr;'t~ a tcc·r,:1 parte 

O Stt . }.foR.\ES BAll.nos - O csbt1lo !le ::>ao doo rosso.~ vencmi:'!H(I.;: ! Gl'UIO t{uc \' . Ex. 
Paulo <Linu;J. l!iio oqpnisou a :i'U:\ mo.gist1"1- 1ü o adrat· i•~ w a selllelhant~ p!·opost:~. 
tara., mas esbt pllgnndo ;\ t~lClo~., · E' n mo. j ~g~ içtt tlt·a.conui<J.ntt. ~t que pr·cten-

0 Sn.. EsPIRlm S,L'\"To-.JiL ve o nobre depu- dem';; appl!e;.w uo:> outl'os, quml(lo somos os 
tado que os mens mlcutos s:io b~m f~ltos. tn·iwei J'Oo a C\·ita l .... t . 

E.' preciso W.n~~m tomm· em .coLlS!dera~i'i.o o E' LlJl1;1 ~nstir,ot\ illt\dmissi>·l' l e oue de· 
1'~g1men que tmctott o reo1:ga.msadot· dn. nu•- ven)I)S w m)e;.tr ao~ clamor~s du. uos8v. indí
fili'~rawm em con:::cqucn_~~~L . ~l~, ci·car Ulll;'l. :!Cltlçfto . Respeititr o:> d ireitos vit;t!Ícios dos 
~r1e ~OUSlUCl'll.~el de pcn~:o!Ofil::.ta:. para O lnt- r fUI1t1:iOll<Wios pt:blicos é UJU dever -t." t':ldO 
m~ter10 da. Justtça de ;lugmentar t.le;;propor- .. . "'"" . · 
c:ionado.mente os vencimentos po1• magi,:te:1.dos . O ~R. llíoa,\ ES BArutns- \' . Ex. tlevta ter 
federaes, el~ t:e.Iaçi\o MS ~stadu<1oes , e d~ <lcs-) lllllltlf;"Httdo o ar·t. u'' da Constitui<;Iio. 
p:reza.r os dtre1tos de mng1stro.dos que tUlh<\m O SR. E,PmiTO SA:O>To-Suphmtar es:;es di-
iniciado a. sua C.'\!'l'rÚI"J. e pt'Os~nuido com es- reitc;; .; lUU "'rlW e a t tentado. 
forço e tenacltlade, obtido pergaminhos, fei to E' , .t " . . . . \ 
enormes sa.crificios para exercer o, :>U<t prolls- c?,.n, ~~ :J.. ez_o. q~te hoJ: .1:1. ~e ·~ que 
siio d.e ruagi:>tr<tdo em log<t1'es exces$ivamente nacJ:~ ,,tL '1 v~t.:tl;cled,tüc}l~· _l~nt~~ pc>l con
distantes das capitaes, ll.l!'<l dos centros {te re- cuno, ([~e ll!\~" .' ~le a Vttlltcte:~ade_ d~ pa· 
la.ções sociaes, so1rrendo toda a or·dem tle <:On- ten~. 110- 1? 1 lit<.~res e que n;~da Mle ,\ l tber-
trariedades. duele u os Cld<tclaos. 

Entretanto esses magistrados YirãocorW.da. a. Hoje só vale o a.rbritrio e <1. r)]'epotencia. 
sua. C<Lt·reirot, dispensados os seus servfç-o.'l . sus!t'ntad(l. por bC\yonetas que ene;.trupa.m os 

Não conheço entre :\S diversas classes que nnuores almoos. 
podemos Llestaear da. nosS<'l. sociedade, um:a. QSll. . Molt~ B,\Imos t.lti. 1tJU;t a1K\rte. 
classe mais mal a.quinhood<t, mais desprezada · 
do que justamente n classe da magist.t'l\.tnra. O SR.. Esrm> SA::-.To-Eis aqui em que se 

Ainda hoje cerre os tramites le,traes um pro- resume a 1Cb'3J.idade do governo. 
jecto com o intul.to de reivindicar direitos e O SR. MORAES BARROS-O gover·no da Re
repa.rar prejuitos que soffreram alguns offici- publit.-a. tem mostrado o contt-arío do que 
aes do exercito com a promoção de 7 de ja- V. Ex. está dizendo e consi~te em garantir 
neiro; o Congresso preocupa-se com essa todos os empregados publicos. 
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O Sn. ErlTACIO PESSOA-Reformando gene
raes. 

o SR. EsPUUT0 SAXl'O- V. Ex. p~ma que 
o m:n·ecllt\l. Floriano Peixoto consi<lcea a 
maioria do Congresso como o sustl!nwculo 
delle ~ 

O meu collega está. enga.nado: on est• maio
ria nilo sabe qual o seu Jlil.]Jel ou enitw estli 
en "~.mula. Ht\ de ser uma das dua:> c ousas ; 
nã~ Jw. terceit·õJ. hvpothese. J1. mttiorh\ ~uppõe 
que sustenta. o Sr. 'not·io,no Peixoto;. m:t~ não 
o ~ustent.- l'Calmente. Quem o sustent.:.\, sao :J.:> 
Layon~ta~. 

O Slt. ?llonAEi:' Rumo:;- ~:lo sott htyonet:1. 
mns o su~tento. 

O Sn. E~1'1Rl1'0 S.\:\'1'0-\'\'. EExx. pens:cm 
que o su~tcntam. ou eugnnn.m n, si lll'Olll'io. 

O Sn. ~IoR.\ES lhtmos tlit um apiti'te. 
O Sn. E~PlRn·o SA~To - VV. EExx. nüo se 

illud:tm. o J!OYerno tio S1'. Florln.no Peixoto. 
com ares ~le lcgalid:\cle. e umll. clict:ldm·~l com
pleü~. llerfP.itn.. 

O Stt. ~IORAES 13Atmos-(n::uuc-no~ torlQS e 
vamos trat~u· do 1\ttm·o; t.leixemos<J. dict;.ulum 
pas;x1da. 

0 SR. ESI'lRlTO SA:-.:To-Ca,hiu-me 110 goto 
uma apreciação feit.1- po1· ·um illustr~ dcputa
do,Ct\)as opiniões são acataclas com muito p~_so. 
essa opinião importa em dizer que se coUtg:e 
os conhecimentos dos negocios sociae;;, ('O!U o 
auxilio das sciencias naturaes. 

E' justamente serYindo-me deste metllodo 
experimental das sciencias naturaes que 
YOU mo~trar que e;;ta dictadura e a.bsolut;t, 

A situação presente é a seguinte: uma di
ctadura sustentacl:L pehts escolas militm:es, 
(porque motivo não ;;ei) e pelo exercito que, 
de modo incornprehensi.-el e como que atwr
ditlo, obedece à esta,:;; e.-colas. Infelizmente 
assim e. 

Ag·or-a. quer ver V. Ex. como isso e verdade? 
Suppoulw. que as ecolas militares ficnssem 

descontentes com o Sr. Floriano Peixoto. 
0 SR. MORAES E BARROS-Então O Brazil 

est<~ suste11ta.do por 200 rapazes.? 
0 SR. E:>I'IRITO SAXTo-Infelizmente a~sim 

o e; pois V, Ex. 1ique sabendo disto, si não 
.sabe. 

O SR. OrTrcrcA-Esta smt declaração vem 
concert.'1.r o estado de co usas. (Trccam-$e Ott
tros apa1·tes.) 

0 SR. ESPIRITO S,\.:\"1'0-Par:J. mostr:~-r est.'t 
-verdade, supponlw. que estes moços das es
cobs militares de repente mudassem de opi· 
nião e ti.ca.ssem descontente<! ;suppon1m mes
mo que o pretesto fosse o seguinte : o perigo 
eminente da. instabilidade da.s patentes mili
tares. 

Elles entendiii.o que era preciso reinvidicar 
est.'\s garantiaSl'Umur·ejavam e o exercito su
blevar-se-h ia; pergunto: ele que servirht o apoilj 
de V. Ex., si por· nmtl. especie de acção ma
gica. Puissc por ter·m este poder ephemero do 
Sr. Floda.no Peixoto. E nem sei si na. adver
sidade os actuaes amigos do governo o sus
tento.riam, como ni:lo aconteceu no governo
da Sr. Ouro Preto ; porque o apoio dos des
potas i.lesa:pparece varrido pelo movimeuto 
do.s opiniues e pelo :\l'uor do patriotismo na 
reinvidicaçii:o do~ (lireitos usur1Jados pda pre
potentia. dos tymnnos. 

o Sn. ~IORAES Rumos-lsto e uma de
clarnaç;io 

O S1~. E>Pl!atl) S.\:'I'To-Estn. ó n, ·verd<'.de 
pttl'u, V. Ex. não me -pode dar este <tpat•te. 
quamlo temos observado nm passatlo muito 
proximo e muito eloquente osufficiente para 
pr<)\'al' e \'erific::tr o c1 ue acabo de externa. r. 
(T,·occwz-sc ((11artcs). 

O SR. )IoRAEs BARROs-Vn.mos discutir
calmmnente o ot..,;·.a.mento da iusti~a ; (l.hi a 
disc~ss:!o é mais prO\'eito~:t. 

0 SR. DPIRITO SA:\TO-Euestn,va discutindo 
calmamente e V. Ex. com seus apartes, foi ex
ultando o meu tempen1.mente, .iit por natu
l'ez,'\ um tllnto CX<lltaüo, de maneir:J. st15tem:u· 
as 111i nhas :tli1mtações e a tirar· com D.lgum, 
desemb<1raço con~equencíus reaes e incou
testaveis. 

:Mas. Sr. p1·esidente, como i a dizendo, níto 
se explica ainda como o illustre e clistincto 
reformador Lia nos~a. magistratura íniciou a 
relbrmu., de modo que, segundo me parece, 
não attendeu aos íntere.."Ses de ordem publica, 
porque começou, conliJl'Jne tenho demons·· 
trado, por tlespr~zar os direitos da mesma ma
gistrot1.wa. 

Ül'a, senllot•es, todas as questües que se 
reterem aos interes~es publicas ; tem seus 
ponto~ ca.pítaes e get·aes que servem de funda
mento paro o critel'io do j11izo que devemos 
externar sobre negociO$ qlle dizem respeito a 
nossl1 commnnídade politíca. 

Ainda hontem, quando ful1.wa desta tri
buna, tive occasíão ele dizer que em de facto. 
capital a garantia de direitos e <\ elfectividade 
de nossl1liberdade . 

Ora, senhore3, s~ existe :papel culminante 
entre f'.S diversa.s funcções do Estado, é por
tanto o papel un, ma,gistratm-a.. 

A garnntia dos dh•eitos e tt effectividade d<1 
liberdade desapparecem, desde que. nas emer
gencias constantes dtt vi4i'L., nos choques re
petidos e multiplicados dos interesses di ..-ersos, 
alguns dos quaes são injustifica.veis, não ti
.-ermos como um verdadeiro anteparo a re
presentaç;.io :liel da justiça ; si não tivermos 
magistrados c'Ompletamente li v:res da acçã() 
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deleterit\ dos !illsos int~r'C.<sei'-; ;:i nii.o tí Y~rmos 
homens com a independencin t auwnomin. 
necessarhw à colloc:ar ttcima. U(•~ ínt~1·e~ses de 
occ:asii.io o~ interesses elevad"s üajnsti<;~. 

Jü. vê que u rn .refor·mador ,JenJocr:Jt:.t lle.vil.l. 
accentu<J.r a stU\ competenchl, principalmente 
sabendo respeitar <1. magistratmn. e sn.bentlrJ 
go.ranth· a SUi\ e1Tectividade. pel'Jll<J.nencia, 
a.utonomi:\ e independench. 

Mas infelizmente roi net\s!.:.\ a r<: forma. dtt 
magistratum. 

0 SR. )fORAES BARROS-A reforma foi 
feita lle accot•tlo com a cmJstitui(ito 

o SR. E~PIRlTO SAxTo-Pel'•l,··e-me; V. Ex. 
Ra.be que n:\.8 ~oeietlndes a.s rnutl:lllt;.:.ts, a~ nnt
tac;oes. os erolw;vcs em r·egra. &io D;ícl'il.lns 
:pela. in!l uenci•~ :~.c~entuaua. <leste ou tl<UJllel!e 
individuo, de maneira que muito emlJOI~L 
uma corpor:1çiio encr~.mpe a rc~poa~a.hilid:1ile 
desse plienomeno, n~m pw Í$$0 a. intlivitl\JaH
tlade ín!lnente 11~ occ.'lsiiio deix.u·á de. ser· o 
primeiro I'CSpons,'\ Yel. 

Mas dí~se que havia tle aprescntm· mn pl'O
jecto vedando que o presitlente r la ncpulJlic<\ 
nome.'l.-.<se p~wn. os c-.wg-os que lus:;é•m vagando 
Ui.\ lllclg"istr:ttl11';1. fer.leml pc:>~O<l~ e;;tl'anhas Ú. 
profu&i.o, emc1 ua.nto hotn·css~ pe530i1..:< habi
litada~ ... 

O Srr. ?>IoRAEs BARROs-O }Jl'O.iedo ~~ria 
incoust.i tucíonal porque o }lresitten te ll:l tte
:puhliCã tem liberdtvle de esoolh:' tlos minis
tros do Supremo Tl'ibuna.l. 

O SR. Esrmxro SA:sTo-~ii.o ê inconstitu
cional. Pela nossa Constituição &io m:tntidos 
em suli. plenitude lli' (líreítos ndquiritlos em 
cargo~ vlcJalicios inomo...-iveis. e segundo n, 
lei de 29 dl'; outubro ultimo ~iw.la. es~es lli
reitos sJ.o plenamente mantidos pam todos 
aquelle.s que o tinham. 

Provat·ei em occasião opporttma que de 
a.ccordo com a llísposição constítucionnl e com 
a cUsposição daq uella lei é nã.o só 11m a. obri-

· gaçiio leg~ü tlo governo aproveitar-no serviço 
da ma.gistl·atura os magistrat1os em disponi
bilidade, como ainda é UJna. metlid;t de eco
nomia qne irá alliviando o Thesouro publico 
desta. ordem de :p~n$iOtlistll.s, aproYeito.ndo-se 
a.liás serviços de fnnccionarios que se mostra
ram tito aptos e que tantos sacrificios fizeram 
no e.."'\:ercicio ele seus c..'\rgos. 

0 SR. ~!ORAE$ BARROS-A ídea seria muito 
aproveit..'\vel si nlio fos$e inconstitucional 

0 SR. ~PIRITO SANTO-Sei que a medidõl. e 
contraria. aos intuitos manifestallos pelo go
verno, que quel' augmentar o numero ·dos 
afilhados a.ngroent.ando o numero ..tos runc
cionarios. E por i880 e que vemos qtle itnando 
os encargos do g'Ove1•no em relaçii:.o .-~ mag·is
tratum devin.m ficar restrictos aquella Inõl.gis
tratura que se occupo. de interesses de ordem 

fi·craL CJUC age n<t eS[}ltet·o. superior da. ordem 
r.:-der;ttl'>':l, dcvemlo po1· conseguinte dar·se 
sen~ivel diminuiç~1o Jl:J. despe?.<t, e por isso 
que Yemos que CSS<\ despez\\. augmentou e que 
devendo fbu· recluzitl:J, de !.500 a 1.000 con
tos d!:! rê.i~. e:<sa. rl?(luc~fí.o não teve lagar. 

Senhores, no 1·e;:;imen federativo s<'J seattri
l;ne ao goYerno ll:.t União a direcc;ão üe nego
dos que dizem l'<.Speii.o a interes;:es gera.es · 
nes~ regimen o governo fie<\ port.tnto <tlli: 
\'íado (le uma grande somma de encar·gos de 
tr;tbalhos tão consiller;weis. como considel':l.
vel e ;\ o r bi ta tt quo se refere os interesses 
p~culia,res dos estar! os. 

O SR. :\fOK\E:> BARROs- Esses !.:300 contos 
a. que,-. Ex. se refere o que reprcscnt;tm '! 

O SR. EsPll:tT•.J s.-:sl'O-Pe~so;tl. 
O SR. :lltoru&~ BAI~R0.5- Perdão ; lntl.S o or

çamento co nsig n:t llltl':l. n. justiç~t fedem I 
IJ4l :54()~~~ para a ,iustiç·n rlo di~tt·icto ...... _ 
519 :Oóf,':.CiOO. 

O Sr •. Es~·nuTo SA:-:1·o-Perdõe-me, cu fiz a 
~omm<~. tomantlo os alg-.J.dsmos do ot·~mnento 
LlC l8<J3. 

O St,. ::.ro1Ui::S B.\lU:os - :.l.lt\8 estou com o 
Ol'Çttmento na mão. 

O SR. Esl'lRITo S,\xTo -E' rtue V. Ex. t;ll
Yez tenha esc<\}l<.\do a.lgum<t ,-crba. Fiz o 
1\Hl(l calculo com todo cu i dado, e si h a a,l
gum~ üeficiencia, com cert~za é pi1.ra menos, 
não pam mak Ve,ja V. Ex. (!G): 

Verba t< que deYeria ter ficado rednzido o 
orçnmento ([e 1890, deduzidas as despwts em 
con~equencia ela~ r·e!brm:Js por íJUe passou o 
!\Iinistel'io da. .Jnstiç<1: 3.704:548.~!:30. Ver·ba 
pedida pam 189:3: 5.385:365.')582; dí!Terença 
l.6SO:Sl6$-')82. 

Como explicar esse a.ugmcnto? Ainda si a. 
verbft pe1•manecesse tt mesmn,, seria estranha
vel, ma,s o reparo nilo teria. tant:.~ raz.io de 
se1· como tem, tra.tando-se de um augmento 
con~ídera vel. 

V. Ex. lla de conYir que a noSS;.1 Republica 
sõ tem lle Republi<:<t o nome. porque em re
lação á simplifietl.Çi.i.O do mecanismo de go\·er
no e de a.tlministr-aç-d.o, na<lr1. lucramos ; em 
relação ás despezas, ellas augmentaram; em 
relação á~ gl<rantias de direitos dos funccio
nario:; lnthlicos '>if.;:,Jicíos, foram ellas suppri
midas qu::tni.lo se tratou (h\ ma,.<Tistraüur<t, e 
annuUadas violentamente, qu:tndo se tra.tou 
de lentes c militares ; finalmellte em rda~ão 
á liberdade índí>idual, el!a ruo existe. 

O SR. lfoRAE.< BARROS - Xií.o leio nos jor
nnes uma. só reclama c-no de magistrado. 

O SR. EsriRITO SA"-"''O - Faço justiça a 
\'. Ex. e ~tou habituado a (Ll!mirar• o crite
riÕ com que V. Ex. dirige a sull. argumenta-
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ção; mas o nolJre deputado s:tbe que o f;wto 
de não reclamar· o espoliado não e l'nzâo que 
j ustifiqne a espoliação. 

0 SR. MORAES BARROS-Mas ninguem deixa. 
de llrotestar quando ê espoliado. 

0 Sl{. ESPIRITO SAXTO-Póde Jw.ver outra. 
hypotln~se, póde não haver r~chrna,r;[o qua!l
do o espoliado não confia nn. justiça do e;, polia
dor. 

:M:ts. Sr. presidente. embom o nobre depu
tado n~o tenha conhecimento ue:>..<as reclama.
ções. tenho em ll'I'anrle conta o direito do ütla
dão. c niio dt sanirnarei mesmo quando M 
o1Tenrli<los direet.<.uncnte des:-tnimarem: ~~~tarei 
ll<l csr;r~Hla '!Olll tanto mai" ~llCl'gi:c · qu~•nto 
mais l'lll.k~ lol'em o~ g·olpes de~f(;ixa1l0~. 

Em thcse gt;r:tl wjo a pret.en<,1;ii:o üe 'c re:<
tabt,Jc,·er o tn~rilo d;~ jnst,iç:t torn:uHlo osten
toso o nosso mec!rnnismo Llc goveJ•no to1·n:tndo 
:\ind:t rn:tis e:xlmber<1nte tt no;:>:n burocmda. 

Ve:o ni~o na(hL m:üs do que nm c:1:::.o c:;pc· 
ciuld;;~. desol'ir:nraç,:1o cornpleta quc~~·;;ueo ~o
vemo e ll.q_uelles qu~ o sn%entam. 

Nus remos o nome de Bepublica ma.s cst:t 
Repul.Jlic(l. e (i.L·tificial ( JJI<·ial/os e ;u7o -.lp Ji ·
dos. 

Est~ governo està intéiramente :~!i.J.sta(lo do 
interesse gemi. das inspil':1.çiie~ dos nossos 
concidadãos e do -phanal que todos 11os, que 
:fizermos o movimento l'epltblicnuo. teYcrmos 
em vi:sta. 

U)I Sa. llEJ.>T.I'TADO- Tenlw.mos juizo, cum
pra cada um com seu lle\•er que a. repu:.lic~• 
caminhará. 

O Sa. EsrriUTo SA:\TO- Portanto Sr. presi
dente e tratemos de sondar os interesses reaes 
da n:l.<;âo, de attender às exigenc:as do nosiio 
progresso. reformando l\S leis iníquas; e a is
to que devemos obedecer compell.idos pela 
noss;\ organisa\(ão e pelas leis que re-'e1n ~ 
orgnisaç.ão humana. ~ 

Os governos artificiaes não são dm•a.douros 
e na occa.sião da agonia elles vêm correr üe 
.iun!O de si a.quelles que na ocrusiã.o da pros
:pel'tdade se mostraram como verpadeiros 13.
nD.ticos e sustentaram inscondentemente em 
todos os dewa.riO$, todas as :prepotencias e to· 
dos os delirios d'aquelles q_ue não estão <tptos 
pa.ra occupar .a alta posição de chefe do estado. 
{ apoiadus, muitoilem). 

O Sr. Fonseca Her:ne!Ol en
tende que o projecto está de fu.l &~rte com:Ja· 
tido, que nã.o havia necessidade de adduzir 
considerações a respeito. 

Pa.rec:e que entre os semideuses do Olimpo 
jà reina. discordia. Viu-se um dos ilh,stres 

membros da ma.iol'in levant:lr-se com ardor 
patrlotico, extraonlinttrio, combatendo este 
presente que se quer f<LZ~t· ao St·. Floriano 
Peb:oto de mais um logar para. homem de 
sua con[htuç~~. par:t um privileghcdo d:J. si
tuação, ou. por oul!'a, quer s~ provar a 
inepci<t do Sr. ministro do interim·. 

At.fl ho,ie 11ingnem se lembrou (le sep:na.r os 
tl·a balhos ela p1sta do interior dos da ins
lruq;Iío r,mulie;,~ e ,justiça. 

Esb.\ pasta foi Cl'~<t~<t no tempo do governo 
pro1·isorio,em con~eq uencia de ~e r mister apro
Yeit:.~r à eslwcit\lill:\l.le os ~erviço.< do grande 
pa.tri~>tn. Ben,ja.mim Const..'Lnt. Entr~t<1.nto, no 
tempo do :,roYerno Pl'OI'iSOl'Ítl, nimgcm se Iem
bt·ott lle :llilrm:n• qn<' ;l p~l~ta do hlt"I'ior es
tava ~obr:·c;u·rr·;p.tila •le tt·:LLallr•Js. n:io obstan· 
te o mini~tro (te cut.:io t:·t· e~tat.lo pt·'"occupado 
com toda;; a.~ relbl'lll<\~ ('m (•hbot·aç:'i.o, tm
t<ultlO 1lc uniticnr o cn!<izw n!fidaL kati1ndo 
do m~g:aníí:n.1· os serrii,'OS de tcle;t~tphu~ e cor
reios, :l.l~m tle pl'OJ'und.os esttula:; em todos os 
outros ramos do wl11rinis:r.wtí.o publica, por 
quanto. n.iwl:t que di l'iLliüo• as :1.tr.rihuiçiíes do 
IIO\'Cl'l10 pl·o,·isoriu. havia coresponmhilidade 
dos act.os. vistA) como lllu i tos 'lelles. principal
mente o~ üe gl'ttnde in:ere~:>e polilico, tinlutm 
aconvivcnch~ do minist,t·o do interior. 

Or~L nutis Ütrde seguia-se otttro governo e 
e:;:se gOYerno continuou pela mesm:t 1~':rm(> de 
contlucta. sem que entretanto C.Jsse nec~ssa.
rio o <l.ccr~scimo de despeza ainda. lla pouco 
\'isto. 

:Y<io h<~ muito tempo assumiu, por felici
dade dl) }k'1.iZ, a po.sm. do interior o Sr. Ser
zedello. Elle teve occ~1siiio de Jar ao pa.iz e 
:to mundo uma pr-ol' a ca.bal tlo que um ho
mem a.<:th·o, energko, íntellii:!·ente, nue com
pt'ehende hem os seus deveres e quê estú. na 
altura tlo seu curgo, tJ-'lde perleit<J.meute sup
pl'ir a todas as neoossiJMles dtt sua pMta. 

Disse o nobre deputn.do pelas Ala.~·ôas que 
a crea.ção cl ~ no I'<LS pcr.st.a.s signific:J. accres
cimo de despezas com o pagamento dos mi
nistr-os; mas, quei•·a. desculpar S. Ex., o 
or<tllor tem 'l"isco no orç:ami:nto consignada 
verb<\ para pa.gamento dos s~cretarios dos se
cretarias do Prasidente d<l. R2publiea. 

Portanto, não se trata. sõrnent~ ela despe1.a 
com os noms mízlistro~. m<~.s com os sect·e
tarios destes, com ·os oÍlicia~s d3 ga. binete, 
com os novos edificios, e assim iremos nullifi
co.r hoje o q_ue hontem fizemos, gastando 
dinheiro que a muito custo temos eeonomi
sado, cortando pe~uena.s verlm.s, muitas vezes 
com gro.nde critel'io e outras vezes indo ferir 
esta.beleeimento3 como o Gymnasio Nacional, 
cujas tradicções devem ser conservadas e 
cujos serviços são import.'l.ntissimos. 
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E' pot• i~l'D i!IIC o Ol~<~tiOl', [l.Cnmprtlllian!lo C'lll : nv·Jltl~ p~t· t,L),];J~ a~ pJ•opostas 
ab>otut·• :1. tloutr•inu. expúmlid:L I.JL'IO liuut'tt<lo exct•dto. 

uc reduc~-ão JJ•) 

deputado pelas Alngt~'ls, pt·o·:tu·ttt·.t d<:tenJet· a Em ~e:,:nid:;, 11n:uptt·:<e •los venci meu i o; mt 
nossa l::i Ot·r~:IIDelltar,a tl~ !:u·gw.,; 1 lc~Jll!l.U,:.que :ll·m:tda, su:tuit'. ~t.:l!ulo-~•: a l;wot· Jaig·uahl:tde 
nos poderão bva:r :1 h:tiJCtt rot:1, :<i cO:ttínuat•- ~ntre I)~ ollh:iaeo <.:omhtwute::: e 08 de elas.~ 
mos a gnst..1.r tt mãos lar:;n s. <.:•JlllO até hoje, a.nn ex;;s. 
v1sto como o d~fir;it j~t e colloss;~l.. 

O oradot·. :nmnp:mltanllo <lO nolJre llepu
tado, . vem <bcbt·<n· t\ Ct\JUttra q tte vot<Ll'á eon
tr-.J. o pr~jecto. pOl'C]Ue ent<mde. em ]Jrimeit·o 
logar set· clle uma llcsncces~ídade : si o bon
mdo min:st.r·o que hoje ~uj)eL·inte:]dc os nego
c:os desta past;J, n~o púti · supportar v s:·t·
viço, o SL Pre5eide~tü; dt~ l{;:pttbli<::.t que 
pt·ocm·~.; ou tr·o p;J.m pt·ecncltCl' u s;~u lo:;at·: e 
~rn s::;.~u do, porque vot:J.ntk> con tt~t •I pro
_Jecto, o orador va~: ao eneontro Jo Sr. Pt-.:-
sident, dt\ RepulJ!itn., tu·;mllJ-lhe !le difficul
d:tdes, p >l'(LUl! :>i dlc ;tté 1\gort\ t ·m ~~·:htulo 
difficaltlõtdes em encontr<~l' [!Í.!etn r1ndm em
barcar na sua n;io, t r)mn.mlo cem!::\ :lo ~Iini~
terio d•) Intel'ior, lllll.ior dH!.i<:uhlaue <Ü ~tia 
encontmrit. tendo tle pr~Clll't\t' tlNh ll<t!'<~ e~t · 
servi\'Ü. 

Não ha venclo quem ll<:!Çtt a lXtl>lVt'<t, fie:.• en
cerl'ad<J.<l di~clt~sã.o c adiada. a vot<l•,:ão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE1! DO DIA 

Continuaçiio d<1. 3• discussílo do projccto 
n. T:.?. A, deste t\11!10, fixando a fot·çtt ll<l.Ya] 
para o anno de 1893. 

O Sr. "-l><rciano de :):{a.:,;·n.
lhàes nfto Yem U.iscutir a [}Ucstão t~dmica 
que se retere ao pro.)ecto d<l. fix<u;iLo (le Jbl'~<ts 
de m:1r, pois, como ofl:icial tlo exet•ci to, sen
te-se incompetente pn.r;t isso. 

Membro dtt commíssiio de nmrin'!<•e gne!'L'<\,, 
deve ded<tr ·r á Ca.mara que vot:1 por todo~ os 
sen·iço~ ;tconselh:lllos e p~didos pelo govet·no 
para a ar·mada nacional. 

A marinha e o exercito luctam c.')m falta de 
pessoal. O exer;·ito não consegu.tt enche1· os 
claros de suas Jileiras, ma.s o orador petle à 
Camara que ao menos· vote pela ct·eu1;~io de 
depositas de apr· nt.lizes ma.rinhdr'OS-

A Constituição prollibin o rect·utamento, 
acabou com o premio; e essas U.ua;; dr•cnm
stancias tem con~orrido para drfficultar o pre
enchimento dos clar'QS nas duas classes. 

Eskanltou que a deputação mil1eira não 
tivesse approvado o pedido de contigentes 
pal"J. os q ua.dr-os de exercito. 

Passa a l'e!ei'ir-se ú, phrM~ de um U.epu
tado mineiro que declaro~ votat· systematica

Ca:n~r~ Y. lV 

ÜCCUiJa·s~ tru11h m com o nanf'mgio do S•.
ii .. /.ues, tl:.·itmdcn(lo o Sr. mini:-tl'o tia marinha. 
u<t8 n.ccu>a.ç:~~•es que lhe t.ccrn si: ~o Jev<tni<tcbs 1~ 
e::;se respe;t0. 

Hisi:<:n·ia os suc~c;:sos relath•os <l. il.rt·iba.d<l. 
em Sttma Car,luwina. 

}ío5r,ú que o na,vio nauft<tgou em noute 
cbi·a ~ não ('111 nottt· · wmpestuosa, como se 
pt·opal:1, e ..:om um pll'tr'<'l i~ vi~ta, 

Tcr·Jn:nil tlecl:u·ando que todas a~ ordens 
for:un ,J;.t.b$ pel" miuisll'O da. m:u'inha afim 
tte ~el'lllll ~occtttTitl\Js o,; nrtui'L'<L~·us; o q uc tle
cbr·a p -x· :\Jnot· :"t .iu,;l.i~;<t c it Ycr·darle. 

(O s.~. U-:Ji'i!.',,· .. /ir!O de c.~,I{.,JO.O: rl.;-:i."J; ((. a cu
dâm da jl· C<i i•~I!('ÍII, 'f"~ i ()C~t!parla )Jefo .';,-, 
.Tur7.u L •f;.-;:,·~ 1·' vicr.:-;,n: i-'/1.:í1h'.} 

O S ~-. it~e t.utn. ha-St. pt·esitlcnte. 
niio sei Sé' !lent l:.Jmey;lr p~tllmlo htmbem á 
Camam uo5 St·s. De;mt:u\os amnbtia. para o;; 
.. ulp~Plos du n;uJ!'ragío do Cllc'<JUL•;u;:ttl,l Soli
»6::', onde üe~tt).lpttrr~cct•am lkH':l, ~empre 
cento e ,-in te c dncu Yit.la.s. pelas quaes ;tindlt. 
hoje c;.>ln'!.!lil·Se d' p.s:ulo luro a tli<Win\t<l. e a 
Po.tdt~ (:.t;l.,i· •(/.o.'). n~o o f,.ç:o. por~lll, pm·que 
ltindct exi·tem tluvillas solwe o vet·da<ldl'D 
culpudo ü~ tamanh:- catn.stL'OJ.lhl';menos para 
mim. 

0 SR. I\LUWU:XO DE }.L\GALH,'i.Bs-Foí :.1. ilt
t.:tlidade. 

O SI~- RETv;\!BA-Xesse c;,u,;o Y. Ex. a.runis-
tie a üttalítlade _ · 

SR. peesitlent?. com o m<1i~ profundo res
peito c :tet\rommto ouvi n infeliz dcfeza 
que o illustr-ado deputado pelo Pamnú <tcaba 
de fazer __ _ 

0 SR. BAR.,\.0 (lC S. 1L\.R.COS-Xão llj){lia.do, 

0 Sn.. Rsrn!IH-Como. não e illustr<J.do o 
nobre de1mtado? ( Ri$o). · 

0 SR. BARÃO DE S- MA.HCOs-0 meu não 
aJJOia.do r-elere-se à phrase in(eii~ defesa. 

O_SR. RETDIBA-Perdoe-me então o no1)re 
tleputado, n11. pesigosa. quadra que atm\·essa
mo~, c deante do p<J:rtidil.l'ismo e pat·cialidad.e 
com que aqui se discute pre;entemente todas 
as questões, faz-se necessarla muit:J. clarez:J. 
e principalmente em ma teria de conceitos. 

0 SR. B.-\.RÃ.O nE S. MARCOS--Mas el"J. es
cusada eS$a obserYa.ção. 

25 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:06+ Pág ina 14 de 33 

1~4 Sessão em 9 do Agosto de iS92 

O Sr.. Rzrnrno~.-Sr. presidente, muitJ em·· cPelo, tem sincei~tmente em mir;t reerguel' a. 
bor::. de5rn·eHmido dos documento> c int'orm[l.-1 nos~a Hlttrinha. de guez·1·<1, no qne re~peita 
ções precís~s paro discutil• o Pl'Ojectú de lá I p(l.rticuhwmente <\0 Se\! pessoo..\, que e o seu 
que ti''<~ '' for~a n:.t><Ü para o anno seguinte. \·er·&tdeiro u.poio, tudo se consegui:-it me· 
vistu ter est,;do a mente desta f:<Jillai·a, pOl'l ueawe á adopviio ele reíbrtna.s e~lleciues nas 
motivos que lll'opositàlmente J.lMSO em silen- com]?<\llhi~s de aprendizes existentes e no 
cia. sou entretanto ~brigado a tomn.r ;t po.- <tUgmento ele ~eunumel'O, x·estu.beleceudo-se as 
l:n-rn. neste momento. por temer o en~rr:1- companhias que. por economi:J. JUúl pensadas, 
mento de suo. discussão, para. respondet· M !ormn supprimidas nos orç;\mentos p:u;saclos, 
discurw Llo honrado deputallo que >'em ue como muito acert:1.thm~nte propoz o disLincto 
oecupar ll. tribuna. 1 pre~idente da commissão 1le marínlln. e guerra, 

S. Ex relativamente ao pro,jecto ••p~na~rez ·que }lude cm1tar com o meu ~incero anxilio 
lígeir:1s consideraçües sobre e,;colas 1.le aprendi· para isso. 
2es redamou a <Ü~nç:lo tht ('Qmtnissü<:' 'de Ol·(:<t· o Sn. BAIÜO DE: S. :.L~RCJS- :Muito obri
mento :p<u\\ ""d~tgualc~:tde qtw e:-o~te l•m!'e ~LlO. 
os YenC"unentos dos om~mes ~oml_,;\tent•·s ~ o~ · 
das clnsoes am1exas, c. por ultimo nt•eupou a .o Sit. Rt::Tt?IB.\ -Sito u.g-radecimcn!os qn~ 
ntt-~w;ú.o d:;. l'amar.L pror.m\ulllú deremlet· o na1) tt•en~ r;tzao uc s~t·,. pot·quanto \·. Ex. e 
uct11nl mini~tl\1 lla mn,rinha lh re><pous1l:ili- t·c·c:onltcc!do como chstmcto or·n~:.mento Lln. 
dacle •lil·ect:1 que 1\w :ts..;;istc ptlla perda üo :O.l:n•in\Ht Bt•azilcir-<\ (rttwi:vlos). O illu,;:trc depu· 
,Yofi,;lu<J,<. t:ldü pelo Paranú pc,liu ã C:un:wa a aptwoY:t

çiio rles,;u. emendtl, e eu o acomptw h o sem re~
tl'il;O~:>.concita.ndo-;t n, razel-umesmo qne <L SU<L 
appt~w:tçi'i0 importe allglllento tle tlt'spez.c'l.s : 

O BR. lhn:\o l>'E S. ~L\.Rco;;....-lsto nilo li.lZ 
parte Llo pt·ejecto que está em tliscussão. 

O Sr:.. llE'l't':\IP.A-Dc accordo, apenas leml•l\> 
ao hotumlo rlcputado que me liom-a eom o se1t 
apm·te, f[Lle S. Ex. é bast·mtc in.ju~to ptl.rtt 
~;ommigo; não ha duvid<t que não estit emdis
cu~siio o naul'l:<.tgio tlo Solímues. mas V. Ex. 
:porq_ue mlo o disse em tempo,quando lm poucos 
mome-r1tos.sobrc ellc discursou o illusn·e depu
tado pelo Paraná 1 (.1poiados.) 

Ü('S~:L medida, llepende t(.i ~e" o J'u tm·o de 
nos;::t mal'inlm. actu«lment2 em ~·cri.il1.1eiro 
de;calabro p('ltt deflicienci::~. tlo scn posso;ü e 
p;)rtttnto pelo estra;;o tlo seu matet·itü. 

St•. lll'esidente, o illustl·~ depnt:1do pelo 
Par;tn<i occupon- ::e em seguiua dtt tle.sigmtl· 
clude tle vencimetlto.< que <tettHtlmente se 
not.1. nas di ve1·sus cla~ses tht ;u·matl<t ; as 

St·. presidente, ainda que lig-eiramente, vou cla:::l'el annexa.s, em vil't"d~ de disposiçiics 
responder ao meu iHustre collega e amigo >a· constitucionae:;, vencem hQje. em algum: 
bre os -pontos de que tratou relatiYamente á }losto;;, ~oldo e gt'<J.tifica~no mttiorcs do qu~ a 
forçlt aa\·al. c depois OCCU])ar-me·hei do nau- cht~;oe U.e combatentes nos me.smos postos, a,g. 
fragio eloS oli,aües ,unieo motiYo que me tl'Otn:e sim e que tlm medico on um machinist.t venc.e 
a tribuna em hor.:~ tão adeantada, rompendo o malS llo que um ofiicit•l (le IDu.rit!lw, de igual 
silene:io que me havia imposto, porquanto e;;,e po~to. 

p~oje:.cto de lei ,jit se n~ha em 3~ dü~u-~~~ e ~ii.o me IJ<'l.t'ece aznil.a a occasião pll.ra. tl'atar 
nac_ e meu fim de~~omr ~ sua ap?~o~a\a? e I desse MS1.1mpto e pwece-me :1-té que a esse 
COJbe!J1lentc remessa paro.'' outra ca.a do p.w· respeito hn. um pro.i~ct.o ~pecial. ctue se acha 
lamento. na co mmissã.o tle OPçamenio p..'U"a. ~obre elle 

S. ElC.. começou, dechr·ando que ttmto a emittir p<trecer. 
marinha como o exercito acl1am-se com o ]lCS· 0 S B - s· ii-I E' -'--' 
soai muito desiàlcado e que, intelizmente, 0 a. ,m"\.0 !)E AO ' ARcos- • Yeru=e. 
pensamento libaral e democratico consttgrauo O Sn. RBtt.:~HA- Aeho o assumrt.o muito 
na Constituição para llreencher- esses daros por delicado, porquanto, ou ter-em O-" que elev~r 
meio do sorteio, não estâ aindà em pt'<ttica e úquelles aos vencimentos U05 o!ficiaes comba· 
dill'icilima. ser<i, a sua execuç.ão. tentes. e nesta c,ua<lm esht med.id:\ é ine:x.e· 
· s. Ex. tem toda à r~tzão ~muito parttcu-, quivel: o.tte_ndendo ao -~~o~ estad? ~aMcei~o, 
larmente em relação '" marmha de guerra ; J ou, ~1 ~mo~ que reb~!xm , e~te~, ~ a, medida 
tanto o batalhão naval, como o corpo de ma- torn:J.r-:;e·lht por demais od,o~a. 
rinheiros na.cionaes estão muito recluzülos. Po!' ultimo occupou-se o meu distincto 
aquelle de mais de dous terços e este de1naís collega do nn.nfragio do Solimües, (les...<:~. ca
de metade sobre o ~eu fi'ectivo officia.l ; e certo tastropile que ainda lloj e entristece a socieda· 
que nada ha a esperar do sorteio nas condi- de llr;\zileira pela saudade de tanto~ b1•avos 
(;ües especiali~imas em que se nclw. o nos~o I que morreram no cumprimen-to d~ seus de· 
paiz, mas e certo tambEm o estado ]_)rec:mo. veres, se bem que art·ã.stados pela mao f<>fKll. e 
a q1te estão reduzidas .as nossas escolas de I maltlita. que a 23 de novembro pas&"tdo as· 
apr~ntliz~s marinheiros. Si o Congresso, como 1 sumiu a direcção ua pa.st<1 lla. mat·inlm .. 
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0 SR. )fA.RCIA:\'0 DE ~'L\G,\LlfÃE~ - NftO 
n.poiacto, V. Ex. é injusto. 

O SR. RErtMBA - Emboro aU$ent~ Llest:t 
camar-a. Ss. pre~idente, onde olevia me con~L
·derar abl'igado de qualquet violencia. e isento 
to de tcda.s as perseguiçüe~ de que rui victim<>. 
acompanhei de perto tudo quanto foi. pu1Jlic:t(lO 
na. imprensa em relaç;.'to a este lucr.uo;;o ittcto, 
-vi os telegrammas trocRdos entr~ o Sr·. mi
nistro da m<winlm e o distlncto comm:m(bnte 
do Solimiies, e li cartas de alo-uns o.l<.• seas 
ofiiciaes em que rtnasí despediam-se tia vida 
antes (la pu.rticb. porquanto ji !m.-iam ob>m·
vado qmmto em <trriscada unut lucta. entre 
es.<:e navio e os elementoo em fnrin .. 

Como :t Camara s:tbe o Soli;;lii~-' pa.rtiu 
Lleste pot•to p:tm o . <lo S<1.nta C<t-ti~:-:.ri!l:i ~om 
escala, pcl:~. llll:t <.•t·:\nue afim de 1\tr.,~r cxt•r
clcios e alli $C nch:n-:L rpmndo ~nl';.ri~l ;t r~
volttt de i\I<Lti.O nt·o~õ<) ; ~Cltl P~l·•lD. dt• l:l'!llpO 
foi ot•tlonatlo a ttm {li~tínt:to contt'õl.·almir:wt.c 
que s:· ndutm t·rn Sa.nta C:Lili:J.I'ÍIH\ t:lll 1111\U, 
COtnnlÍ~~;it) o:~)t~ci;l[ l_)l1l':L flllC t'Oill L'>''l ' CIIIH'õ1.• 
c~ooo o o lhth irt q u1: tamhcm :üli ~,;1.:1.\';t.~t•;.;u í,;· 
so p<tm Q~tatln th.! :'\latto Ot·u~m iililll tlc .~uf· 
ibca.r :L rc,·ol w;fio. 

Em tlctcrminaolo •titt ~c:.rniram ''" a:wios a 
comulissilo ordcnutl,. e loio dcpoi~ t•nl.r'ilU n 
Bnl~itt no Rlo de tlmndc rlll Sul e ".'ialimr>v' 
arrilJoU :i. S:tnt•L C;ttlttu·imt com ;c Yal'i:ts mt 
machinu. c::tltSttdas llOl' violento temporal que 
suppO!'tiLra. e q uc nii.o rora po5si n.':l lllTOSÜll' : 
alli cheg:cdo. o seu lmwo commn.ndnnte p;:u·
tícipon ao go,-et·_ao q \'e um o:los ,::.eu~ o!1iciaes 
aüoeoer<t e lHt na lxl!Xa1lo u.o ho;));tal e que 
lm.via a bm·do l~tLta t!e foguistas. e bBm. a.-:sim 
pediu licen,,a ptW:l. vir a est<t C<tpit:tl.JU~tifi

·car·se dos motivos que o fiz~rmn arrib;J,r 
. áquelle porto. 

o SR. MARClA'-"o DE Z\L\t;ALUÃEs- Não é 
exacto, o comm<tnrl:l.l1te não passou telegr(l.m
ma algum ne,;se sentido. 

O SR. RRTG~!BA-Perdoe·me o 110nrado üe
pui:atlo, eu os li no Dicn-i·J O fficial, <íuando alli 
·se procurou defender o Sr. ~li~listr? (!(1. ma
rinllO das accusaçües que lhe hma :.t- unpreu~'l. 
e onde foi transct'i}ll...'i tod<1. a correspondeucw. 
telegra.phic<t tt·OC<1t!a entre S. Ex: e o i;_lfeli:>: 
commandante S:avtet• de Castro; smto nao es· 
tar pr-evenido para esta discu~sil.o. :pois terht 
-occtt.siã.o de mostr~l-os a V. Ex. 

Demais, Sr. Presidente, o Sr. ministro da 
marinha ctambem o Quartel·General de Zl1a
rinhajã de,·iam saber que o ~oUmiies sahira 
pa:ro o mar, mesmo l_"lal'a exerclCt?S- sem ofii • 

.ciaes e sem foguistas; o seu umco alvo ero 
mata.r a autonomia do Estado de Matto
Grosso, e por. isso. longe de l11.1' as P!o:id~n
cias necessarw.s mandando _para. o ~ olt mues, 
ofti.c!aes e foguistas, telegraplwu ao·8eu com-

rn'-\ndante mandn.ndo-o s:1lli1' Llepoi8 da inlli:!
perrs.wel demor·<~ para l'Cp:u·:w as ;tY;Lriu. 

Qucimpor~t qu~ o mesmo comm<tnd:mte 
peJi;:se sub~titul<;ii.o e mai;; t<wde manile~
til.i'se desejos de continuar a commissiLo de 
que ft\m lncumlliào! <1.0 ministr-o da mari
nll:t e ao Qn0.rtel Gener'al cot·ria o imperioso 
dever· de não corrsentit-o, sem conllecer as 
c:msas d<1 sua :trribnda e muito priucipal
ment~ s~m primeil•o sa.tisfuzer a.quelles pe
didos. 

S~j::cmo~ fr:1ncos, S. Ex. errou ("'dto~ opoia
dfJL) 

r~r Sn.. DE:'l;"!'"\.DO-:\a opinião tle v. Ex, 

O SR. 'R:::rnmA-Dcvo dar Ulll<t informaçrio 
it c~at:U">l para odcntal-a d.;t gra.viclade desse 
1'1'11• pt•••tis~ional q tte aca.rt•etou tão •lesastt-a
• la~ con~::rtHenda;; () U;lntlo o~ llt"Lvios süo de
cl;tratlo~ ru·m:t<.los. isto e, considemdos em 
tLct.i\"iol:t<k'. :tO Qu:n·tC'.I Gcnot•:tl compete de
tct'lllill<tl' em •.•t·d~m tlo tlin. t\ loto.ç:í.o (le 'todo 
LI ~Cl\ pt.·~"() 1[. o. il~>'l [C O (\)Jtl Jlllllldan te ;l.ti! O 

ultlm··· tn:u·inltl'it'il, t.tmto :Ptwn. tempo tlc paz. 
c<~mo pat·:t tempo d.., gu<;!T:l. c nc:'.S<t tt\bella 
O:.iHllpt!th\ ;\(t "''' i••wc':o, e ,;olnpçte <tO h·çw·y 
s~u ;:/c--':,,:k, ,:eis ollici<tCS em tempo tle -paz 
c oito ent tcntpo de gtterra; o Snlimass J?Ol'
tantn, rtn<: b .qll"oco.r t\ma. re•·ol\.t<:5.o, deYÜl, 
tet·lent:lu oito olliciaes e entretanto partiu de 
S;\nta c,,.r,ku·lmt. :tpma.~ eom cloms oJliciaes. 
um delles mnitis,imo moderno! um entrou 
<b ser\·iç·o ao sat1il' de Santa. Catlmrina e seis 
hora~ depuis êlltrou o segundo, e assim se 
succcdem ;\U: que ambos passttrmn para a 
et~rn i<tade. 

O Src I:o.;mo llO BR_>,.m-ls~o n[(o se com~ 
mentu. . 

O Sr:.. RETD!B,\.-0 mesmo de-ve ter aconte
cido em telaçiio ao :pessoal de machinus, por
q,:anto esses naYios possuem innumeros ma
chinismos, além de suas duas poderosas ma
chin<\S mutoms. 

Sr. pt•esi<iente, o illustre deputado pelo Pa
ranit, com a perícia de um adestrado piloto, 
dea.nte de uma cart;< topograplliClL do cabo 
Polo11ío q~•e e:xlülJio ~;. Camara. fez lar(iaS con
sidera~-ões sobre a derrota, do Sotü•tues, leu 
trecho;: d~ depoimentos dos cinco naufragçrs 
::ah-os. em que um delles declar;t ctne o nano 
naveg(l.m com a velocidade llC lO milhas por 
JlOr<\ e que ás S horas da noute avistara da 
prôa, pel<1. bocltec1ut deBE,pala'l'ras de S. Ex:., 
o pharol tlo c-abo Polonio na. <list?--I!ci:\ tle_l8 mi
lhas, que outro dissera ter o sr,m6tro t!do la
gar ás ll l /2 da. noute ; ora, ~r. presidente, 
que vu.tor -podem ter esses depotmento5 ~ ~es 
marinheiros, pela. primeir~. -vez: que alli lall!, 
podem 13. saber sl uma lliZ av1stáda no hon
sonte era o plmrol do ca1Jo Polonio, ou a de 
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algum phnrol de navio que, geralmente. na
vegam alli muito proximo de terra~ 

Q SR. \IAl~ClA:-.'0 DE ;\IL\GALHAES- 0 oflicial 
de quart<> declarou que o pha.rol et•a o do c:~bo 
Polonio. Foi visto ás 6 1/2 hor~s e não ás S, 
como a.ffirma V. Ex. 

Na. cc.:'tn. orient:J.l, como e sabido,. avi:li<"lffi· 
se os seguintes p!mrües depois do Rio Gra.mle 
do Sul: Cas'i!ho.<. C..d1o Puionio, .Jo.IJ l!lui9 e, 
finalmente. Jfct! 'o;toclo, 11:.1. emlxle:adnr:t do 
Rio da Pr-ata: disse t\m~\ das tcstemunhns. 
que· csti\'ern, úc se .. viço no Leme. (tu e o mwío 
dava muitas ;rnin:<ü:t>; LJCl';l'ltnto tt S. Ex., 
es:>e mal'in!:ei t•o po.lia. sa bcr si o plt:u·ol ;~vis· 
tado em o l'"lo,; iu. ou f!lt:'tlquet• (~aqucllcs 
que distam mui lu ponco enttoe si? e :1. tal 
ponto l'nnl'tm,lrm ')~ naveg:.tnl·~~ que ,;iL wsci
tOU·Sé' Ullla t·:~tJ!'(!Sentao,:liO tliplollHlÜC;,t CrJntra 
a. ~Otl.~Cl'''tWi'iu tldtcs ~em p~L''' ieLtl:uid::u.les, 
m~lito ~t!nsiYcís, rtnc o~ liu;~Lm Lli~tingu!t· un~ 
o lO~ ll{lt.t·o:s. TJOl' iss .. l que tol.ll\~ tccm luz Ut't\llC<l, 
e geo;,rrnpl1icamcnt~ cski.o mal collocudos. 

r~rSrt. DEI>t;T,UoO- Apoiado, a.got·a· ffiC'SlllO 

o ministro r\0 Bt~\~il em ?llonteYilleo agitou 
estt~ f[ltl'stüo. 

O Sr. RETG}JBA- Demais, St'. presidente. 
se uma testemunha. a.ffirma ter visto n pharol 
do Cftho Polonio às ô lloms tlt~. t:n•de c se outm 
dechLra. que o n:tvio nawgaY:\ com a veloci· 
do.de de lO milhas por hora., o dob!'o no ma
ximo do que devia. anda!' M: 11 horas 
quando ele u-se o sinistro, segundo ta m hem 
dizem elles, o So!i."õe.~ teria anelado cin· 
coenta milhas e já estaria. mettido pela ten>a 
a dentro, lJallstlndo por cima <lo cabo e 
do pharol ~ _ (AzJOi!tclas.) E~ou cou\·encido, 

· Sr, presidente, que esses depoimentos teem o 
mesmo valor que uquelles de lO e 12de abril 
apresentadOS J_JCJO g'OYetno ao CQngl'eSSO para 
j ustific..w os seus excessos, os seus abusos e 
a t~rrannia <lo seu procedimento. 

ti vos que abandon(lram seus oompa.nheiros no 
momento do p::r1go! 

Permitta o lloma.do coHega que lhe diga, e 
nito ,.,~e IÜsso a meno1· intençoã.o de magoai-o, 
is,;o niio 6 se rio. 

O S1~. 1IARCIAXo DE 1-!AGALHXEs-Nn sua 
opinião. 

O SR. RETmmA-Ka minlw. opinião, diz 
m::íto lmn o meLl illusLre c-ollega. Além da..<ses 
depoimento< que na(l<L '>"alem, como .já pro
vei á ~aciedai.le, o ill ustre deputado pelo Pa
raná aga.r·1·ou·se n,inda. Sr. presi(lente, a uma. 
t•\hon. de S:11Yaç<\o, lendo i\ Cama;ra uma carta. 
e~crípta por llm comm,\nd<J.nte de paquete re
lat•uHIO um c·.ntOilt\'O huxido em alto mar en
tl·D o nM·io do ~u commando e o So'im.<Jes e 
bem il.Ssím que torlos üttn bem •t !;ardo e que 
nr·nlwmn. J10vhl:ttlc ll<tvia IlCSS~ vn.so de guer· 
t·a: qu~ }n·oms nos romece essa carta 
~obt·eo naulhtgio do 8oil111iic.•, per;;unto a 
S. Ex.? G:t.1. o rumo em que mw<'gM':.t. o So· 
limrie:s naqueih1 momento, que devia. ser op
posto ao seu. ma:s o so·i,.u7C$ n[(o podia ter 
mudado de l'Umil r!epoi~~ Por nilo !la ver no>i 
datlcs n. ho1•do neste instante, se••ue-se que 
meia l10ra depois não pudesse ha.Yer~ ( .4poiados) 

Todos ess2s documentos niio isentam o 
Sr. ministro d;~. m<\riahll da L·esponsabilidade 
que lhe cabe. to .!a inteint, em ter !eito partir 
esse n:1vio em epocll<\ tão impropria sem com
bo:o, sem offichws e ;Sem f\Jguistas; não defen
dem aiJsolutam~nte o unicoresponsavel por esse 
desa.·tre, os documentos de que o meu honrado 
cullega. veio armado, e que naturalmente lhe 
rormn for1Jecitlos por aquella autoridad') que 
d.Jve estar :J.[iavorada. deante do remorso e do 
;J.rrependimento. 

O SR. :llhRCL\XO DE ;y{A.GALHÃE.S- O Sr. mi· 
niswo não me lornecen documento algum, 
nem me pediu que o defendesse, tratei desse 
<lSSUmpto com o intuito de restc\belecer a ver
dade. 

O SR. :1\L\RCI.\Xo DE :M.>.(>ALHÃ.Es-V. Ex. 
nesse caso <wcusa. ,~08 seus companlleiros de O SR. RRrv,mA- Acredito na boa intffilção 

"-~ · · t de Y. Ex. , mas estou conv·encido que esses 
cla.ose que IJ.i.ljra.m 0 Interroga orio. d'poi mentos. carkts &Utographas e planta to-

O SR. REl'liMBA.-E que culpa podam ter os pogl'aphica do Cabo Polonio que aqui 1bra.m 
meus comp<\nheiros de classe com o ou e dis- exhibidos, nfio ~alüram po~' si da Secre. 
seram os interrogu.dos? Sabem porVentura.. taria da jfurinlw., oude deviam estar archi
estes em que altlW<\ se achn.vam naquelle >ados. 
terrível dia e liquelln. hora., conhecem a cor- o SR. :.V(ARCIAC\0 'DE t.I.-1.6-ALIL\.ES-Fuí eu 
respondencia trocada entre o commamlante do mestno que os }Jedi á secrektria. 
Solimücs e o ministro da marinha, e final-
mente no estado de exaltação e de desespero, O SR. Juuo DE 1fEsQum\- Ouça V. Ex. a 
que se deviam acha,r pol· se estarem iJ. beira decla.raçíto do nobre deputado. 
de um abysmo, podiam ter consienci<J. do que se O SR. RETu:.m.>..-0 ltvi perfeitament~, e o 
passava cmrela~.ãoa navegação'? Não. Sr. pre- meu honrado colle~, deputado por S. Paulo, 
sidente, e muito menor Y<:~lor devem ter esses deverecordar-~e, ~e ouviu o principio domeu 
depoimento:, quando o proprio e illustre de· discurso, que comecei por dizer que o illustre 
putado pelo Parami., foi. o primeiro a ·chamar deput..'l.do pelo Parami. havia. sido infeliz na 
esses marinheiros de má.os brasileiros, fugi-, sua. defeza. 
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O Su. JULIO DE MESQU11'A- Estam no seu oxydução do fewo do casco que ha 19 annos 
direito dizendo o que dis~e. soffria repetid:ts vusp3.<;::i'ie~ que diminuem 

O SR. RETU~IDA-Quero crer que em assum
ptos te~llnicos tenho ttlgnma compdc·ncia p:1rtt 
julgar qt1e o S1•. ministr·o e o verdàdeím cul
pado daquelle n:J.ufcngio. 

sensivelmente a e~pessm·a das chupas. não 
f..\llando na. pa.ne C.'DlU'<lç:arla onde, na linha 
de agua, se encontr:w!Lm depr·es~ões de mais 
tle duas pollcg<tda::. O~ seus cOil11J<tl'timentos 
estanque5 e'5tavam mulw c:;trn.ga.dos e as 

O SR. JuLIO DE :\{E.SQvll'A -Peço }JcrJ:io; ch•tpas (lo fundo duplo j:i. nii.o r·esistin.m i 
apoiei o nobre ucputadr•. mas não me mctto ' meno1· p1·essií.o. 
elf questües scie~~~fic~t> ". e:;e ;·espcí<;~~ po~~n: Lemb1·o-rne. Sr: pl'esídente, tl~ um f:.1c~ 
n,to tenho COffillvt. nela pM, t<~L DL~'-" ~~m. aconteeulo em 1 SS:J,tlO cum·;w::do ;,:r-:-n,,navLO 
~les~n~n~. q~~ o ~ob1·e .d:'p:tt:~ttlo yelo P:~-a~~~~ !clentico ao Solii!lih<, dou:> mínos. pol'éin. mais 
tmlHt .dccl,lr:wo n.to ter t. eelndo mcm~bdlCJ,t novo; acll:wa-sn ell1;1 :tmn1·r1l.tlo ~~ um:1, l;oia e 
de n.mg-uem p:tru. apr~ent:tr :1q m umu. em um hellt) diu. sentiu-se que pel:t }lt'ôa en· 
dcfcs.t. tl';t,v:1. mnít:t :tg·n:t par:t o inter·ior· tlo navio, e 

O Sa. RETmn~A-D~:mte do. cl~cltu:t~úo de ~e em 111\!llOS 1lc dtta$ llora;; não ll1~oe eile re-
V. Ex .. retiro o flttc di5se. l•oc:ttl<• t' uwttido no dique:, c·reío que teri:tmos 

Sinto peerundamelltc, Sr. pt•r;siue~'nk, qne tidn o ''~]J'~'l:t,.:u:o 1ie ver it· a. piiJUC, sol;t•e <t 
ne~te momento u:lu 110~ ;wlH•mo~ aqu i I'Utllli· buia e deutt·u d1!~t.c put·c·J, um u:tvio <le 
dos em tr•iblllw.l de _iul :amento, c:;tou ct!l't.O ;.: llel·t•a! 
,q\te o Sr. mini~tt·o !la m:u·inha ~~·ri:~ a.pt111,:ttlo p, ·~l.o :• ;;l'éCO ''.Ir! , ..... !f. 1'11 lllf·~llltl \'N·iflq 1m i 
corno o cau&u:lot• tl.U)ttlllk <leNt~Ll'C. cpt·· :'1 pr·,\a lull'ia Lllll roml~o <':H!"<Hlo 1wlo 

Bem ro.zilo teve S. Ex. qnamlo nu inH•> 1];: coutill l! ll l'llÇ:H· cl;t !.oin. <"0111.\'a. lllllil. Pllll[I:L tio 
sua a<.lministmç:1o p ·t!in c olJten: tlo Con;:t•c..,5o <:a.,;c" <! 110~· <.lnde petwtt•a \'a ;~;;·na l'll1 a l.un· 
crc.Jit.os extm.ot~limu·ios pam :ttronilct· a t.m.- d<l.llci:L: i·':'fl nn .faç ''!l·d"a~ :tnliO:' 1W1.i:-: !LOI'O 
tamento de t!oenr.es, de.~:t~ln~s e naul'1·:1;.;ios: f[IIP n Su.linni~ 1 ; de ll!l<l:t l\E! vak·l':un,jit. 
E' qtte S. Ex. sentir•;J. log'.l ;1. ;2:3 de noveutlJL'O lllllJUf'lhl epoe:t, o.~ cumparr.iuwnto:i e~t:mrtucs 1 
a sua m:i. sorte. qtmnrlo, mol'endo a l11'illl~ir:t .l.t·,;;·c;;c,•, ~r. p:·e~ir\entL• . ![ll • il ,...:., ·;,,.;,!,. 
muchint~ de !,;'llCl'l'l\ J:t 1\U.ÇÜO.lL en<.-:\lli<)ll [o:,: o. !1a pu !i~·' Wllljlll. Jl:1:'Sát·:~ p •t• ll!n Jr:~l!t.lC llle
nt~ p~·;u<.t da Anna.r.~w. lli<.ll'ttlll' nf.o, "ran~llH'tnalídi)-:<C 11 s.·u "~ ~f."nt<l. 

S . .Ex. não tlel'io.. consenti\· que es;;e~ do· l 'le g'O\'Cl'llu. de um lcnw ct~ntral p:tl'<~, dous 
cumentos 1bssem tt'<l.Zil.los ,·t eu.m:u-a. -Icran- [, ·me.~ bt :rac~. com :tppar .llw"_. supp~en:l!_n
ta.ndo-~e aind:\ umo. vez 0 neg-r·o veo que t:~n·s e ate cut:to e,;se lllt\:10 n'to hana leno 
enTolve ttmtQs orplüios e tmltas 1-i111·:t<: E n:lg'l•nw[g~_:m:t r.:mque e!11lcnt;t$secoln_algnm 
mais que tudo, e Utlmü·nvel que S. Ex. se t.empC>r:tl. ~] l;~m que em S\~;\S expet•wncw.s 
houve:::se lembrado rle l;tl.~t·ar msta. c:umtm 0 c:;~;t rc l~<rma. ll.ou~·esse proüuwlo (!~ melhores 
auxilio de um distincto officíal do nosso resul"tdOS,l!055tVets. segundo. opmwe'> ur; dts
exercito par·a. exp\ic<w-no.;: 0 nuul't<1;!Ío do lmvto.;; oificmes qlte o commtLlld<Ll':tm. 
Svli"~eies, qu:tndo v.qui existem illustres offi- E~tada, port!m.o seu pessotütle governo lHl.
ciaes de ml1rinlw., ttlguns ttté th intimidade bilitad\1 a governai-o as.>im? c~Ao qué niLo, a 
do go,·er·no, como o lwm·ado presiüeute th no:iiJa, maruja. uctu:1.l 0 muito nova, e sem a 
commlssii.o de mi!.l'inlJv. e g-ue!'1'a, qu:~ dá-me Hl.'!Wl' pratica da Yid<t do m:t.t·. ::;, Ex. me.smo 
a hom·a. dé OU\'Íl'-me. O conCe:;sa .. 

O SR. M.u~cu .. w DE ii'L\f<ALl~;s - Xatl:t me 
pediram, ,jil. tliss:>, nem vim aqui com pro· 
curnçuo de ningucm; vim resro.bclecer· tl. 
verdade, que aq ni fui alterada. 

O Sa. lh:ru"ma-Acccito ;t d~ctu·açi\o de 
V. Ex. e YOU pas&~.r a outro pontv. 

Sr. presidente. db-se t:unbem o illnstl'e 
deputado pelo Pn.ran:i. llÚe o SalimOe.< rtntes 
dtHeguir pttl'lJ.<'SS!l. co mmi.ssão entrou no diq ne 
onde foi cmnpl~útrnent~ l'evistnt!o. semlo 
t.amhem reguladas as suas agulhas, nttda se 
encont:-J.ndo que motivasse ob~t.·wulo ou dií~ 
:ficuldade a sua mhida para o mar ; não 
:pon]).o nisso a. menor dtwida. mas posso ga
rantir :t V. Ex. que o ca8co do Sol;,.,;,,,. es
tava bastante estntgad.o sem duvida devido a. 

Que ~sscs !l(IYios, Soli .. n;; :.<e .Taua•·y,e:<Ü~>ra.m 
h:lst,utte e:;tragado;c, não nos J-est<t a. menor 
cltwido., (Usse o mesmo Sr. ministro dcL ma
rinlm, chamando-os de~ tobsolut<J' qu11ndo nest .. 
camat';J. di!'secou o no,-so rn:ttel·htl fiuei.u:tnte· 
exccp:.mtndo ~ómenr.c o R:a'dwd(• e o 
Aq•.tidnlwn, e tt estes me;;mo~ contou-lhes os 
dit~.;;. 

O SR. STOCICT,ER-Gemlmente se exaggera 
muitO aqui na Camara. 

O SR. RETC~iR<.-E níngn:·m mais o exa.
get·ou do que: o Sr. minist1·o d:t marinhn., por
quu.nto aq~1i, como no Congresso Constituinte, 
sempre pronunciou-se com salit·ute p:trdali
dade, en,·olvondo se.mpee as qtl!'sti!~;; !:!lU uma. 
atilmQ,":,-phcm t!e oúio~ c de vlng<:~nça.s ; S. E:s:. 
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tem sido muito incohereute com o.s opiniões 
aqui emittidas. 

Nunea a marin1m de guerra beasileit-a es· 
teve tão descrente e se viu tão saturo.da de 
divergcncias e de disside!l'"il18 ; e manifesto o 
abandooo em que ella. se acha. 

O SR. LoPES TRov:\o-E' o estauo a:eral tlo 
paiz. ' 

O SR. REn;)ICA-E o illustre :J.lmirante cue 
hoje a dil'ige e c1ue tanto combateú {;;ilSB esta
do de causas o anno pasõado, em oito me· 
zes de goYerno. nada mais tem f~ltD d0 
que ngf,T.t ,·a!-o ainda mais. 

O SR. PnE$lDE:>:TE-Tt1JilO a Ul;et·dade de 
lemllrm· '~ Y. Ex. que e~tá terminado o tem
po. 

O Sr.. HETt~WA-Af,'l'ade~o 0 3.\'íso de \·. 

O SR. 2" SECREl'ARIO (fa:.enrlo a.1 re:es do 1•} 
le o seguinte 

E:S:PEDIE:\"'TE 

OIIlcios: 

Do l '' secret.'lrio do Sen:~clo, de 8 de ag·osto 
ele 1892, remettendo <testa camam uma sua 
ememla ao pm.iecto dnquel1a camara creaudo 
uma escoh\ de maehinistas no estado do Pa.rá. 
-A· eonunissi'io de marinha e gnern•. 

Do masmo senhor. em igual data. commu
nic;mdo Q uc aquella camat•a en vion á san,-ção,. 
nesta dn:ta , o~ autographos ,to decreto do 
Con!!re~so. n.utoris::m<lo o governo a mand:w 
pagar a .l n;,:tin i[l.llO J O:>~. de Ba.rros, p~tgJ.dor
do Thesomo XudonaL os vencimentos do seu 
emprego tlmante o teÓ'l}lO em que esteve pri
,.:\([,1 cte exet•cel-o por motivos inde1Jendentes 
Lle su<t YOntatle.-Inteirada. 

Do ?.Iinisr.el'iO dos Xegocios tla Guerra, de 
O SR. ~·I:.RCL\:"0 nr;:~L\~.I.tn . .lE.•-Com,. mc-~8 de. agosto elo corrente anno, envh1ndo a 

lhor bon. TOnt\üe para d11.er a Terdatl~. geg·ulute 

O SR. RETD!f.:A-Finnirueute,Sr. presitlente. 

Ex. c \'úu tcrminn.r; apenao: quiz r<!,;pomler 
immediMamente ao men illuswe amhro. d2-
puta.Jo pelo P:lm.nú. qlle. 11a mt•lhul' );(;,\ YO<J· 
t.ade, tento\\ (1ei<·nd~r o Sr. JH1ni~Gl'ú Lla ma
rinha. 

tle tudo q11a11to ll~se o meu lllustL'lõ ;<lllig·o 
deputado pelo Paraná, p6de suppor-se. que 
aquelle hravo llliLI'inlteiro xn..-iet' d~ Castro, 
atreito á lu ta com o oc:eano. expet"iment~do , • . 
no.perigo, clteio de >ida e de !1-'lmegaÇ"ãespeffi , Sr~. J~ern,•Jr~s rlo Congresso NaclOnal
patrJa, llou>esse errado e expu\do com amor·'-~ let n. -? ue .,o de _9.ezembro do anno pa..s·· 
te as consequentias de seu erro; levanto es~a ~ndo cons!gno. no § l1 , p:1ra cle~pezas com o 
injustiça em honra a sua, memoria. 1ardameuto elas pra_ças do exerctto, do~ n.lum-

nos chts escolas milztares e de aprendizes ar-
ALGUNS s:as. DEPL'!'ADOS - Níng·1..1em póde tlllteims, dos operarios, J><'\trões e remadores 

supr>or isso. dos arsenaes de guerra. e dos invalidas da. 

0 SR. ::V!.~CL\C\0 Dl!: 21l.>~.&A.LTIÃES-Proteoto, 
não at"quei a probidade scieutiflc;J, do illustl'e 
commanda.nte. 

patria, n, quantia de 2. 700:0008. da qual ,já 
está rJ.espendicla, ÍllCltlida. a distrilmi~tO feita 
ús thesoun1.rias de fazenda.a de l.9t4:9S4,.';409, 
havendo, portanto, um saido de 775:075~59L 

O Sn. RETmmA-:-Houve }l'l'~. sim, er~·.o contorme ve~·eis, porem, da demonstraç~o 
crasso, er1·o de ofilclO, mtt.~ lla? iOl co:nmetit- 1 que a esta <lCOrnpanlla, teremos :.tind<t de des
(lo por aquell~ bravo m:n·ml~e1ro, e Hm pot·\ pemlr;r até o fim do exerc·cio, se,"'Undo as re
um ?utro ma1s gradu?-do! ~·ou conclt:I~ Sr. reclamações recebidas de divet$DS estados, 
premdent~, .e convenCldo. da respousabiliclade 1.481 :931$469, apresenbando :t..'Sim <l,QUella 
do Sr. ~mJ~tro du marml1a ponho .Ponto a verba. um depc<t provavel de 706:856$lí8, e 
esta. ser1e de_ observações deel~tt'~I!do a Cml!a· como ao Po<lel' Legislativo compete a aber
!a qu~ C: Su;m,;~ na.Ufra!Jo.u llOl'IIDJY!?lldencla. tm·a. do credito supplementar necesSi1rio par" 
~p~ncm e mepc1a admtiDstratm}. clo_actual occorrer a semelhante despeza, á >ista dO} 
mtmstro ela marmha ( :JfHlto bem. mwta úem disposto no§ 4" do a.rt. 4·• da lei 11. 589 de 9 
o o<"C~d'w e' compi'i~wltado.) de setembro de 1850, em vigor, de aCCOI'do: 

O SR. :illARCIA.:SO DE MAG.UHÃC:S- Protesto 
o Sr. ministro é uma das glorias da marinha 
e V. Ex. faz-lhe uma clamorosa injustiça. 

A discu~são fica adiada pela hora. 
Passa..se à hora destinada ao expediente. 

com o art. 83 da COnstituiç:ão Federal, venho 
submettet' o l\Ssumpto à -vossa considemç:ão. 

Ca.pital da Re:pnl\lic;:~. dos Estados unidus do 
Brazil, 3 de agosto de 1892.-Floritmo Pei
xoto, 
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TABELL\. A QUE SE REFERE A lliENSAGE~I 

Dem.on,-tr:1.ção à.a insuffi.cie;J.cia do credito 

i 
Crec~ito "VOt.ltl~ 1~ la lei n . ~G de 30 de i 

clezemlJro d~ l<:i9l. ................. , 

Despez<l. p<tga : 

Pelo Theso:.m.J :\aciona.! ....•.•...... i 701 :85~3~42:1 
Pela Contadot•ia Ger·ut dt1. Guerrn ..... ·I 8::i ::)70~987 
creditos ils TllEsour,u·it1s de Fazem\;:;. .. 

1
_J._J_s_T_:-_,o_o_::;_o_oo_ 

Despezn n pn.gn.r : I 
Credito ú. Intenllencin. dtt Guel'r:t pm'tl 

a acqnisi<:ão Lle mrl.tc1·h primn no 
2" s~mcsn·•~ tle l SOZ ..•••.•.•••.•.•. : 

Idem, itlmn. idem, no 1•• scn1c~tre 
(resto) ..•....•.•..•••...•......... ' 

Ferht>· de op.erarios e <:ostureims •..•. ·j 
F:trdamento : 

Po.rtt os <t prcntlizes ttl'tilheiros ........ , 
Pttra os Ol_Jet~u·íos militares ......•...• ~ 
Pa.m os inv:tlidos ..... . .......... _ .. _I 
Pam os p;ttrões e 1·emadores .......... i 
Pal"J. os alumnos lhts escolas militares. 1 

Reclamaçi:izsdc at1gmcnto do credito: 

Rio GrRnde do Sn!. ................ . 
Par<.i .............................. .. 
Bahia .............................. i 
Mr.tto--Gr-o!'So ........................ ! 

330 :()0()~1100 

.(2: 4Gl::;:XJ; 
SO:OUO$DOO 

:~:); ·102.~00 
~1 :987::.300 
n:42:~s4oo 
8:3208000 

10i:ll4~0ú0 

442:1888000 
71 :69:)~600 

I77:3l5s'SGl 
131 : 4:3:3k-'SO l 

------
Augmento necessal·io ................. i 

l. 924: 93-i$409 

199 

;2 .• 700 : OÓ0.$000 

3 .406: 858$178 

706:850$178 

2' ~eeç·ão tla Contadodt\ Geml dtt Guerr;), 15 ele julho tle 1892.- O chefe, Josd Albano 
F;•a:;o.s.~. - A· cotnmissão de or~amento 

Do mesmo miní~tet•io, de 6 de tlg-0:'-to de I i!lustre Sr. Dr. _1.ssis Brazil, de trazer ao co-
1892, rransmittinclo o req1.H~l'imento em que llhecimento da Camaro. ttmtt l'epl·esenh<iio de 
os oper-.1rio;; c i ~-i~ do ~\l'Senal (le gllei'Ta do f'unccionarios das repartições fe(teroes em 
estado üe Pernambuco pe(lem u.o Congresso Porto Alegre, vem· 1àzel·o, pedindo desculpo. 
;mgmento (ie Yencimentos.-A' commis5üode it Camara por, >Clêmda repr·esenta~iío,l'~querel' 
or.;:.amento. que ella sej (1. publiCôlda no Dim·io do Gongl·esso. 

TelegrD,mnm d.o I o ~·ice-presidente tlo estado O illustre repres7ntante do Rio. G!anUe do 
do Espi!·ito Santo, Dr. Graci<-tno Ne\•es. de s SuL a CJ~lam se refere, translJ!Ituu-lhe em 
de ago;to de 1892. communi<:ancto haver a.~- crn·t" prcr~1culu.r alguma~ annotaç-oes, o que em 
sumido o gO"I'et·no !~O e.stRdo. po1· lh'o hax.er·1 m:d<~ Jnf!ne 7 em_na~a ~mporw. •:·o q~e a _ca.: 
pa-ssado 0 Dl'. :.\Iumz Freite.-Int~ü·a(ta. .m,tr,t poder,t rlehbetar, mas o o<adol o~r1ga 

se a tornal-as fr;sn.nte e tt eJqlendel-as a Ca
ma r o. em duas pal<wras. O S.1•. S.am.paio Ferl"a~ diz que, 

honrado por uma incumteucia que lho diri
giu o illnstre represent<1-nte do Rio Grande <.lo 
Sul, actnalmente Dét Repuhli"-<t Argentint~., o 

03 fanccionarios das tliversas !'apartições 
fetlerues em Porto Ale,n-rc ftzer;tm nma grande. 
l'eunião e uometn'am uma commissão que 
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assignou a ~llulida r~present;•~·ão no sentida Gmmle do Sul p::n':J.a incumbenda q11e -vem 
de tr<tzer uo conhecimento <1<1 C:cmn.ril. que lia cl~sempenllu.r co1n bo3. vontade. 
necessidade de tomar provitlencí<JS com reta- Apenas !amen t.a que não Jbsse elle proprio 
ç;.i.o á 1\l.lt\1. de <lireitos e gamnt.ias de;:~es func- qu0m o Jlzesse, porqu1>, p ·las sua..~ tr:~di~ões 
dona r-i• ·~ . glot•ios:t~. elle li•t•ia m ltito mais <lo que estas 

A C:unal'n, cOHI'êncer-i'e·lla de (]UC e Jegi~ [lOW~S cons:del'<lÇ'.ÔCi'_ que O Ot\\Llor teve U. 
timo e inteiramente a.cceit;w~lo pedido destes 1 l10~ra. de apr~e~ta.r <l C<tmara.. . . 
funccionarios, quando tiver em ,·on~ideraçãf• [,ertu~r, ])Ol~. ·',~~~~~a. .. cg~e .!~~~nd.e _,rubl1c:.tr 
que ainlh não ha nma lei ~peciaL ll?.t~t[h:1d:t no D.a, •0 do Con!J• "·'o ,t lep,~~~nt<rç~w. 
e minuciosa, que regule o~ direítm, as imm:l· Yem :\.mesa, e Uüc\ e en\·i;~da i commissão 
nidacles e as ga,ra.ntius dos funcciono.rio~ pu- de con,::titniçilo, kdslaçilo e justiç<J. a :::eguinte 
hlicos. 

A l'Bpl'esent.aç·ão est:i b1·i!kmtcmente ckdu- Rc.M·c.<eíila;:,ro 
.zida; mas o nradol' Jitú h C:1m<tr:~ quo t1'es 011 
quatro coushlern.ndos sc\liem,'\m u ~ll:.t. impor Illustms ddadlios presidente e mn.is mem· 
tanci:t. Jwoo; •lo Congrr·s~o ~<1dunal-Os fnnccionarios 

LembPam quc o ftmccion:u· io pnulico pàllc ela .. <> di,·er~as repat·~iç:i:ie~ tederaes r~sidentcs 
~3r clemitüdo depois d:: lon:,;o.- :tntliJS de s:·r· em Po!'i:n A\() 'l'C, c •pit'\l úo ~~starlo do Rio 
viços ; Jemlwam IJ.Ue o J\me·:iomwio publico Gl•n.ntle LloSnl.autnr:s:tdosporseuscr)llegas das 
]lÕlle ser J'emovido de um ponw p:1rtt ontr'O; tlemn,i~ localitbtlc~ do me~mo est:\do, eongre· 
lemlJ.ram qtte o i':~nccionul·io pnb:io'll 1c<lel'<tl ga!los em l'Cnnião que ::le reali~ou n:.1. noute de 
póde sei' l"eb;üxado de smt C:1tltcg·orin, s! é .C: do ~.:m·re!H'. eleget'll.m dentre si ;1. commis
posslvel empregar tt e:xpr~s;.;."to, e c0m ,,, menor ~iio qne ~sÜL a~~ignn. p..'tm, junto tlos represen· 
somma de Yencimento:; em ccr·tos c dctenni- tanCe8 cht n:lçiio, pPopugnar pelos int~rc~:;.es e 
na<los rasos. I g:J.r:tn ti:ts 'kt classe 

A representaç-ão, emfim. tõm em vista. que 1 Cilhvh1o;; repr.:-~ent.'l.!lte.> d:> nnr;ão- 'No mo· 
a commissiio, depois de estudo detalhado e doi menta em qnr. producto tlc um<e rcvoluçiio 
reflexão, formule um projccto rehttivo ~ est~s l'icr.ot•iosi1.. tollos o~ m0mhrt>:': th lhmilia bra
pontoo. zilr-it•a con fmtc~rnis:1m j n hílo~os vel\. conquista 

O Dr. A~':is Bmzil pêlle que cleclarç que n~o incment:t do r~gímeil d<l. lr-i. qc;e imvorm a 
está inteít'<\mcnred6 accordo (jU<lllt0 a mnico,; cnns:t)!r:lç:iio do.~ mnl::> amplos clíre.íto~do~ cida.
considcmmlos da reprcsent,wüo e nest<~s con· ,\iio:dia nmn. classe qne immet·g-c a !'t•ernte en
diç{i2S o orador se an·oga o rl~l-er tl~ o tGrnar tt·1steéltl pol'qnc p:tra ella a amplitude úes
explicito a Camara. scs dil·citos ach:t-se ain1h úOM'Ctat!:t por an-

O Dr. As··is Brazil entende que, ()U<tnt·.) ao 

1 

tig~LB presl:t'ipç>es reguhmenttLI'eS 
qua,rto p::mto a. que se l'efere a r-epresent·1ç•iio, A" Yos::::t ;:;1lntori:\ e cspi1·ito de olJ;;ervação 
de que sejant cassadas <tS 11nmeaçüe;; cto 1Jes-

1 
ni:i.o e ex rntnl1o que n.li~m da.< nonburn:~s ga

SOü.l ex:tranho ao qn<tdro da rep~u·ti~>ão re- r:~ntías eXlJl' ".'!l-::>:t~ em lei em (~t,·or üo~ 1\.mo
deral, quanto a esiR pont(l, não ll~t neceõ'i· eion<wio~ publicas, peso. sobre elle.;: a p1~tica. 
dad~ de t"'lz. ~r um artigo especial. obsolett e iniqaa. elas inli)rnl;•ç•i~ re~ervodas 

Dito isto em pouc;J.s pal:l.\'l~lS. 1 'mbr<wú. que, qne r"Jll'e:<entanclo ot·din:J.rhtment,e o cx('''cicio 
não st, por a.tten!ler <to justo pedido dest~ il- qui<.'~' (b p:1ix{íe~ qu~ dilfic·lmeni.A ''· moml e a 
lustre companheko c~e. tn<b<~lh?, como po: a· l jnstiÇ:\e.xplicnrü\m.vii.nfet~r ou ~c:ia o ~;ll'aC~er 
tender i.\0 .Justo eleg1tm1o tltr-elto destes i ltnC· e o mcrtto ou :t l'P.J:>nta('.;w de nmcclOJl[l,l'lOS 
ciona.l'ios, lembr<tr-.i. à commissiio qne, ele co~ que. ne~te caso. <le:oconh~cendo ;t !tase e <t ori· 
formida<le c~m a.lguns <tmigos e companheiros 

1 

;;em th acnsaç:<\o, nüo podem nem sabem como 
de batlC<lda,e de etl're elles mencionará o nome defenrlrr-~e. 
do nobre deputado o Sr. Demet-l'io Ribeit·o, E' princípio cort·ente em direi·o que a jus· 
vae fbrmular um projecto que Yenha ttc11dir t:ç•• p~eiclita. quanllo ã ar:cu~t•çüo nfi.o Pes.rmnde 
a esta.s falhns de nos..~s repa.rti~.()es feclemes. a. (leH;sa.. 

In-::onr.esr.a.velmente o funcciorutrio pn!Jlico Assim e que \'emo~ ínopin:uh\ment.e fnnc-
tem direito a que suas gn.rantio.s sejo.m ex- cionarios, (ts vrzes no fim de sn:t (1tl'reira, 
:pres..<n.S; incontestavelmente o funcciomtrio 1 cheh"t de sarv:ç.'Os relevante,, de :::acl·ificios e 
publico não pôde estar su~jéto a. odim, a. vin-J de hom-os.1.s tl'll.iliçiirs , MmitLidos u. lv·m do 
ganças e a paixões, a muitas "l"ezes por mo- i serviço publico. removirlos co1n reb;1ixamento 
tivo particula.r ser arredatlo de um ponto' de c<ttegoria, ou ~implesmente trn.nsleridos de 
:para outro. I um p:.1.m outro ponto, sem qne po~un expli-

Portanto ,a. CJ.mara comprebende qne P.Ste: cctr '' si pl·oprios a cau&\ 110r que tal pena. 
:pro,jecto e um proj~r.to urgente e necessraio; l Ut<::S e commina.(ta. 
e o ortvlor dá pa1·a.bens ã. sua sorte por sPr i 011tros ha cujos merecimentos são tão noto
lembrado pelo illustro represen~.n.te do Rio! riamente reeonhecidos. que, escapanLlO dessa 
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peJll).litla.de, c ~em que i!'e achem va.letudina-1 tres representa.ntes dó.~ na.t;.fto pam esperar 
rios, s.1o comtudo n.ttingi<IO:? l)~I;L ;ti)O:'entado-· que 5C'jam (l.ttenui<h.l.S e:;t;u; rt:d~Lrn:.u;:iks que 
l'ia u:i.o so ic:it:1<ht. qne. ao mesmo tempo que ;t classe coasill::r:\. ur<;entes e in.u.liaveis no 
os afa~t.a da prestaç:ão üe •:a[io~os se1·d•:o~ no sentido de c:nnlT.<lcel·o. mvt·;t ln\m ti<l, como j usta 
pai.z, v:1.e oner1u· gr-::cndemente o ('1'ario pn i>Jico. comp~n:;;.~<:1o ú pn:~tar.~io de. :;er•:i•:os publlcos • 

. Cid<:l.dii~s. Pat';L oem servir :t pa_tria ô pre-. , !~.m P~~·a.~o.;; ~>elo ~·;~~;\ p~ttdotl~tnú, os sup-
CJSO ser thg·no e pm~t mn.rltCi' e.-;sa mteo[I'Jtfade P•H:antc; C!!!Jm,un ddL.u meut.o • 
. moral ha n,.ces<idade cl:L ma.is :nnpla. i•:.lcpcn- Pot•to Alcgnl, IS .te dezembro dl' !89!.
denci;t. Si a. to<los os ut"<tzileiros f(mun o!ltl'lr· rn·cu c/,, Si'r.r~ Feijâ, ajudnn(c dn in:<pector 
gado;: dtrcit.os fllte !!':tr-a.nt.em e::.-,;;;1. irnlcpenrlel'l· da. a!Huuleg:\.. - .7"''" fltt"""~'·v.w ~r:ei,·a Fer
eia. é .insto C~}Jer<J.r CQnvi~t:\mcnt,c rpw n •<<wd«.<, cnn(ll•·ento d:t mesm:t :~.liitnol <'~\.
V05SO pi.lt l'iotismo niio per míttir:i. que seja.m .TtwJ lh •·i!n•·li•w rCo., S••aio .<, l·• ~s<:dptnr:wio 
deltl'S exclutdo' ;r,quel!es a IJ.Hcm a p:ttría cl;t t,hE;son:·:trht de íhz:müa .. - ;l[r<l<(,·o:rla B.mzla 
cllam:t s··ns ~rvidot'es . · ,.,! ,li. ·•<!iria. 2·• .:!:>cri pttn·~.rh> <h~ mc~rn:< thc-

/l~:<ím. pois. :1. •le l t~g:l.ç·~io dQ:< J'mJCc:í••n<t!'iO:< :>om·a!"i;t - 11-:.~i .. ;;u Ji'i(), ·e.<, 2• uliici;~.l d!l. 
fedr.r;l.('s uo Rio Grantlo cio Sul. t~io con,;dento; ;~clmini"tl~l•;ií• .• d•l5 corr·eíos. 
tl:\ jusb.'l d:\ c~u;;:~ qne a u.\'0;.!<\ quant•l ., •:st;'t 
da ll<•bt·\ 'liL (}I)~ \'1):;.-<o< intuito.<. ani m;t-~ :1. 1·ir· 
pedir-vos que: 

! " Nií.u t!Oi;~:t se :· ti:•mit,i.itlo o Cmt~i·'Hario 
puiJlico ,;in:Ml em virtut.lc de pt·oe• ·~>ll. ll<ll' ~t~ il· 
ten~-n. p:~s.~•ul:t emj ul,ç.tclo: 
~Fique VCthldO (lO !-"'YOrtiO l"l:!llO\"Cl'llS Clll · 

pre{,<ados íl~h~~r~ }l!\1".1. lo~n·l's <lc ctl.r~o~u·ia 
ínfC:r·i<>t' :\. •lc (f\W c·xer<:erom. ~'Om p:·<~juiw:< 
de wueim<•ntos : 

3• Scj :t pt'OScl'ipta n pmr,k;t tl<ts inlol'lnn
ções re~et•v;\rlus e Ct1.nce!lar.l:ls, }XW'" IJ Ue 
nenhum efieito pos~am prodmir, tt> <ttC ;1f:"Ot·;t 
pre.'Ot;tolas; 

4 • S ~i :1m r~'\Ssail:>...-; as nomc:l(,•"ie.;: de P~'O:\s 
extr~tnba~ no qwHh'O dtLS t'''PM'tiçiies íeo.letac~ 
p:.~l':l. logares lle cal'go:> ;;ot1~l· iores aos de 
segun(ht entmncíi1, com gr-.t,·c pt•ct~r iç-ii.o !los 
empr:·;.mt.los tlo mesmo quallro, visto lhes cD:n
petíl'. p. •r acces;:o, taes lüg-ares. em virtude 
d:t~ leis c re:;:u1:um·n to~ em \'ig'Ol'. sah'O. nor~:mt. 
si ns mesln:'l~ nome:w:res foram :cit:is 11oi· 
Ot'éa..siiío de !'l•!i.wma ou :'€():·gan Í:l<IÇi:"r.O \laqtiel
l;:s rcp:u·tiçi)l<$ e cre:~ç:ão de no\·os emprego:;. 
autol'isada por' lei ; 

5" Cessem til~ 0\~1. cn-: diante ( isto c!. d;:~ lhtt;t 
ela lei) ;c compet\'tll'i:t ou ;tttl'ibuir;iio d·~ rlo
mcar, 1X1.1'<i os e.mprcgo~. pe.ssovs sem concur·
so e alheia> ú:> r•:•p•u-ti(,:llc;;. :~inda. no caso (le 
reforma ou r-corganis.tç.ão, <:umo cl~:teJ'llÓlOll 
o art. 16 do uCi:reto n . -115:3 ele 6 de <1.l•ril 
de !8G8. 

Por <:st:1. gm·•ult:u. .i u.sta, de direito:> que re· 
cla.m:tmn~. nós. o~ rnnrcionarios led~rae- <lo 
Rio Gr;m!e do Sul. IJedimos, por dignidatle e 
l10nra tht chvsc a quo pertencemo~. IJ.ue o 
Congre..~ N<t.:iona.l, no pitkiotlco intuito tle 
leva!lt;w o nível moral dos servidores da n:t· 
ç-.do, promulgue um .regimento pcni\l. adminis
trat:vo. pelo qua! fiquem os funcdon:u·ios 
1'edet·;ws ~ujeitos a determinadas JlCmls <l.lem 
daqltelh s em qu e pOsS(lm inco:·rct· no rôt•o 
commum. 

Cidadãos. ~ runceionarios fedet-a.es con
fiam bastante no espírito de justi~ dos il!us-

o ~ ·h· . "l' ho~ua:r. I ·"'l(n•e,.. vem ,;tJ 

•l•··""lll (l' 'tJbat· •l•.1 o:ompt·nmi•~l) IJliC í· . .-•rnnude 
nldm;n• :l :-;n ;: lll';u;-::1' ) l:Ctltl''':ndH. l1i1 ,.,,~~;o:.;io do 
;::tl ,\.:ult>Ulli mo. :\'iio o p(, lr· i:tZ< ·t' lio ll t:.l'm pm· 
.h C'.:'t:li· :> ilcll~>.IJ:t~l·:ww :tdbnr.nd:l . . \.>.!r:. r·a , ao 
='Hhir ;'t tri:,uwt_ la:-olima. a. ;ttl~·neÜ\. .lo Sr. 
dcput;t•lo TJem:·tl'io IU!Ji•íJ 'O !"'' '! l li:HI ,, ••t'i\· 
t.!Ol' li•i n.:omi H:Illllente c-h:u/l:\1),> an d<,.l t. ttc. :\ 
pt'OJ)O<ir.o olos :\c:ontecime•rto~ ,J, lUo nm,n,!e 
do~ u !. 

.iit a;;sc:Yet'I.Jll rl:l. tl' il-mo:l. IJil~ CI':lm 1\t l~Jse 
C<l.[ !l tnlliO~:l.~ ;~.;.; nníl'lllll l,'t~t';; d!: qtt:• O<·l':t<lor li tS· 
H~ um S<'dlcitNl "l'O::w t:\l ltnm·c-~'~ wocetli· 
d•> nn Rio Granrk; j:'i. :~S:'P.\'f'i'0\1 rJ!ll! fAtmhcm 
et·:\111 fi\1;;:~.-~ c <::tlmnnio~:~.--;-; :L~amr·rna('i•~~ ~~~que 
o <lrudot· 1:CYO uma q\~:tlquet· o.:u mplichl;ule no 
~olpe de Bt~ulu de S tlt> n•wernl.rro. 

.\dmim-~e tio <rua es~~-~ :t<:cu~n.</:cs lltc Sll
.h~m lbiras, qu:mclo ú ju~wmen i:e o Sr. r!epu· 
t:tolo Demetr-lo Uil><:ir•o C[UCl\1 to:m :~ t:nlpi1 •le 
totk,-; os c:le~vrbrios. de tor!a.~ <~'O lnct<ts que 
tCl'Jn tlll".'<UIO ~\ p:rz da f:~mi J ; :\ t'i<l-;!l"J.U
•.l('n;:c, 

O Or:Hlor mio ê um setllcio~u. :\':lo (• "l' !ido
so quern ll1z convcr:,:ir to< lo,; o' sen..; t:,:lim.:Os 
para a 1míilo e ~(lllC,,rdhl dos repul>lk::: no.:: no 
Rio Grtl.nde tio Sul; niio e :ru•l ic;o:>u qnern .só 
t.-.m sido o em is:;ario d:.t. p<t'l., como nií.o lta 
muitú tempo ;;ucced.eu: não é um seolicioso 
quem ~u dese,jt~ a conwli:.ia•l(n tl:t Repu· 
bliC<\ . 

Exp:Je :'L Camat;\ como se p:JSs:warn o~ llld.tB 
qt:c tt·ouxcr-am ;t l'cpo~it;"to dn Sr. Dr . .Julio 
de C::tStilhos uo gon•rno tlo Rio Gr•rnde do Sul. 
?>!ostra cOrtlO o lmt!'echnl FI(Jt•ia.no Peixoto cs
taYa a nimado dos mo;ollton•s inLnito~ p:tr;\ que 
no Rio G!"J.lHlc ;:e ftzes:;e uma política. r!c paz, 
com.:> t.1.mbem r. p:u-echt c>tat· o Sr . Ant5.o tl.e 
F:~ria.. ne;;:;:~ tempo mi ni;tro d•• agt'icnitm-a., e 
como afinal, 1bt'il.lll o;; pl'opt·i&.s Srs. Antii.o de 
F:ll'ht c Demctt•io Ribeiro os que 1-qjeitarom. 
todas 1\S pr·oposta~ ell.l \mifLo do partido repu· 
blic:mo. Isso deu em result:«lo <\ lncta, não 
com <L intervenção da. l'orça, íederal, mas pela 
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·intervenção tle lXl.triota.s civis :wmatlos }>elo., 1 o que tullo pro\·tu<uU em documento tli;;no 
repultlicanos, ertuea.ccu(lil"am uo-s mlmicipio>:\ lle li}. _ . _ . 
·})ara expellir da supt·em:t ad)níni~tr:tr;~o rio "\ l'eYf:!l'S:w petltth nao t~·:tZ :tugmento l~e 
esta~o o yo,;croarlu r· qtlc dcllu. se h:t.>ia UP'JS· 1lcsp~za, est:lllllo :\ 1·e~pecllv;t YCI'i>:l. con':!l
sado contm a vontade do Rio Grande do ~ul. g·n:tda no orr:nmrntu. 

E' lUM calumnia. é mais que is::o, te•n um · Nest.:u; conr.lil;ri~s. tt commi~;;:i.o clr. F;lzent!n. e 
slgnítle::tti>o que o orador lliiO qu~r triiZCl' , Industria }ll'OP<ic :·L consic~et•açio _da Cn.mo.~:t 
para a C:1o1nara, a assever~·1o r!e q,ue este•·e 1 dos Srs. Deputados o seamnte p:·oJecto de,le1: 
no espi1•ito da offici3J.ídade dos COl'll~S do t>xcr- 11 o congresso Xndonal resol.ve.: 
cito reunidos em Sa.ycan ~eeundnr os :1.1:.-onte- 1 • E' ·ed'd • t'd· , te 
<:imenios que se demmt1qt1 i n:t capital, no di<1. J -~rt.. : 

1 
.. ~onc 1 a. re_pa.r 1 a~·-11 ·.' a 

10de abril desteanno. o que a o!ltcl;\l:d<l.de L_uJZ.'\ ~~d~;:~m~a de c:u~~" .e'~~~!~ .Ju~,\ de 
daquelles corpos fez. em um:t re.11niao ~on'·\.,. l ~-~~1~?~ a. r.~~'í;'Stw ~u p,:t~ cl.t p.n.a.~ u .. ~u.e 
cada pelo seu supel'ior lriemrcluco, 101 <'L->~I- .

1 

;o ?z,~h:!,11 . ~~m.:el~. ~~p:tl ttdru:l:nte, e:o;!; ~ ~l.t 
gnttr UIU ~!llpromiss.<ü ue (j~\e J'~l.Ulca. 11ana ll \ll.! . .r.:m•h~ .\.<!•:l.~LlLC d~ ~Ilr.tn~;" . I,uet~~· 
de estar smao do l<Ldo tht lei, nuo acmnpa- í.decid.~. pelo Üet;leto n. -8.:>0 <le --de m:uç:o 
nbaudo sei!ir·ioes não tendo outt•o Jlto sinão o 'de IR.'l9 · . . • 
r e:;pcito pelâ Co;lStituil;üo Federal. I _.•\_l:t. 2 . • ne,·og:tm-s~ ::tS dispo~!Çoes em COil· 
Atnrrm~ l]l!e no Rio Gr·an,\e elo Sul :1 Repu-· t~.u 1o. 

hlic:t ~t:iCI lln. de c'1hir m:1ís. V da Pl' l' S:lh\ d<ts commis.~]cs. I •le n.go3to de 1892.
ell:\ o }.)<trtiuo J'epnblie<mo. que c a m;~ioria •lo T fto,ta; Dct[i.ro. reh~tor.-JlM.,(t, 1Wesidente , 
estauo. Assim !ta tlc esmagar <t et.lumnia - BellctrHii;lO Cw·;tci•o.- Bc:.:r,·:t. - Costa. 
que mtti5 merecid:tmem.e de>crl;t rcpellit· JH" ior. 
com a lJOnt-1. <lo pe, }Xtra que nüo o manchas..~. , 
Qu;tnw ;tAJ Sr. Demctr io Ilibcíro. o par tido : N. 125- 1s9-2 
rel)Ublicu.no do Rio Gt'ande tal n•z o pos,;;J.. ac-1 
ceita.J• ainda 110 S<!U seio, ll13.:l ).ltll'l\ iSSO e pre· 
ciso que S. Ex.. alxmtlone a smt ].)i.llit i.C:.\ lle ! AEt.?;·isa o 1/0ocmo a au;·i;· o c.·eclilo rle 
perfidius e de odios, e volte '" ser o compa· j .1.-lí!. : 20.?$21J p:wa de~pc~M JlOi' ·varias 
nheiro de antigO$ tempos. níio desejan!lo kr j ~:er·b~,~ rlo o;•çt~m<.mto vigenic do JI:aistct·õo 
siníio uma Republica CJ ucritln, tbJ·tificada e ch~ Jfarinlw. 
nmada. (JtJaia~los, 1iWito bum., int(ito bc:>i.) · 

Vão a impl'imir os reguintes 

PROJECTOS 

~. 1~4 - 180':2 

Em mensa.gem ele 22 àe j nlho <lo corrente 
anno solicitou o Prasidente da. Republic::~. ::~.uto
riza~<lo pa.t·.t abrir o cr~dito tle 3.4íl :20!J:214 
]?<:t.l"J. occor1·er a. di ve1'i'<'I.S d~pe~as tlo orça
mento da M:J.rinlut. 

Como se v.; (\;\ demonsh•açrio que acompo.-
Coaccdo , ·cptwtid(ww"t~ a DD. Lui:n Guilhc;·. nhn. a mens:~.gem, o ncC!l'cscimo pl'O\'êm : 

min:t de Campo:; c .·b;no; J<liia <le C<wrpos a ··e- 1•, de augm~ntc.s <le vencimento~ ele di ver
'l'ers•!O da pa;·te da pen.w7o ele ft"e [1''$"!wm sos funcc;ono.rio~. decre:;l\dos uns IJela Con
com s•1a il'úl"' Emiti.·< .IJ.derr<idc da Ui;Y;••tl<t stitui<,ii.o da llepublica,que mamlouequiparm· 
.Rivei·ro, (!<llecida, tJe:'o dcc,·eto ~~ - 283ú de : os vencim€nl.os rl lH funecionarios <lu. :Marinha. 
22 etc mw·ço de 18/!J. ! aos do Exer-cito de igut1.l C.'\tegori:.t, e outros 

; por leis vot.'l.(las depo~ <la lei da orçamento ; 
A commi~'il.o de Fazcnlla e Indu>trias. iendo l 2·', d"- e.l.l'CSti::~. de gene r~ allmenticios e 

e:x...'l.minado a petiç;.'io <l.e LrrizJ. Guillle!'JOina , outros; 
Campo~ e AnnG. Juli;\ rle Campo$, e os doeu-i 3•, da extr:tordinaria tlepressü.o Jo cambio. 
mentos que a in~truem, petição em que soli- : que fl\Z ;wultarem as despez..1.S com encom
cltam o. reversio a seu la vot·. t·e1xwtida.mente, ' memlas <1 ue tem d:': se1· pag·as em our·o. 
da. parte da. pensão que com ellas guztwam. 1 Em tae:> condiçües. c <t commis&i.o ue ot•ça
ta.mbem repartidamente, sutt it·m~. Emi!ia. ' mento de p:~.re~:1· que seja conc~dida :1 auto
Adelaide de }rir<~Ud[l. Ribeiro, fullecida, é de · riza~:ão pedida e approvado o seguinte 
parecer que sejam as peticiouari;tS attendidas. i 

Pelo decreto n. 28:30 de 22de março <le 1810. i 
1oi concedida ás ti·es it·mãs su1>ra mencionauas; i 
repa.rtida.mente, a. pensiío de urn cont<> e dtt-! 
zentos mil reis annuaes. i Art. 1. ' E' o Prestclent2 da Republica. a.n-

. As peticioo.al'ia.s allega~ a sua. pobre7.a e as · t01·izado a n.hrir cl'edito> ll\~ importancia de 
dtfficuh.lades da e:xJstencw,, :IS suas enferrni, :~. 471 :209S214 par:t occorret• no c:xercicio vi
dades, ::t sua vida. hone:;ta. e estntlo de soltúra., ' gente as despezas constantes das seguintes 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 1810512015 11:06- Página 23 ae 33 

Sessno em 9 de Agosto de 189.2 203' 

verbas do orç~unento do :\lini~terlo cht )lo.- I X. 58-1892 
rinha.: ~ 

. Jwlt!J;l;·e () l'et]"*<·im.anlo rle ?Jl•moet .Tncinthq. 
§ Z Conselho Nn.Yt\1.. • • . . • • 4:000:-;üOu cl~; Xoronlra Fei!a.l pcrl.i>tdo a"tori.<açr7o p.;.1·a 

4 Conselho Supremo.... .. _1 :4~0,~~00 i {a;c1· sHIJ.-cr:ip~:O~s _ru~lica~ ct1m ~ fim :~~· 
§ 7 Audit.oJ•ia........ • • •• • • 3.8'50::;.)(.10 _<e;•cll~ arJqrl<>·tâo.~ x!lf.ctos pm·a. o Cnl(/I"C~so· 

S COl'l>O da armada e cl;J.:;. _,i(iciv:wi c .ltii' !J d(J#ll ca.pitat, <tt<i,a de di·· 
ses annexas.... ... . . . . i:Oio;:;200 ::cl'sos {r.tr;o;·e,; ~~ cstabet~;r:inzcntus pios . 

9 Ba.ta.l!J.ã.o "Naval.. . . . . . . 2".29:)l6fi 
1 O Cot•pos de marinheiro:> _<>"''·"'' 

1 
j ;,r;l.l1oel .Jacinth~• de. Noronha Feit;ü 11_ede .ao 

nn.cionaes....... . . . . . . 11 :""'-'"'-·J· I connore~<o au1or1za~,ao llo.'\1'::> 1ilzet· suuscrlp· 
lO A 

ll 
12 
13 
14 
15 
16 

Material.. ........ . ... . 40]:~2\~0S! çõe.:;"p1~;licus com o intuito de dota!' ~st.e p tüz: 
Comp:~.nhio. de ILw<üir!os ;;.: ,oa'::,oo 1 com um edificio pttrn. o Congt'es~o ::\ac!onal. 
Arsena.e~.. . . . . . . . • . . . . . 862:8.~~>;~~~ 1 com ontro Pat"<\ o. ,Jury dest~ capital, ~!em de 
Capit;tnias de pm•tos... 4 .. '::':-.:..).) \ din!l·sos lh,·ot·es :t es~'lbr~!eélmentos p10s. 
Forç.1. !\'avaL .. ........ íf\:~S:):f. ~~ l To:namlo, porem! a. com missão. d~ ft\Zend:L 
Hosllitn.e$ .. · .. . ... · · .. • I:Oü!s-JG•) i e indusCria con!Je:·Jmcuto d~. J~e~t~;to d? ~np-
R~~rtiçiio d:t co:;t"' ma- .. .. lplicante.i) tle pm·ecHr que :>eJa mdc!er1da, 
rtttm:'l.............. .. . v4:40:-;:;-000 visb tl-ttttw·se nudn. roa.is n ada meno~ de ex-

17 Escolt\ Ntwa.l.. .. ·. ..... 1.:~90:;:~~ tr·acç·ão de loterla. cujtL pr.\tica deve ser abo-
18 Reformados............ 4G:.h0;-,!'0~ lida. 
22 !\-fnnk;ues de boccn.. . . . . • GSI.i: ll í :-;L\ 1 O I - " d to 

1 
1"0'> 

'>" 'f · · N -,,._,,">:•..:-,;:;o. Sala J.as sessue;;. " e a.::; os ~c s :.... -
...., ~·· UntÇ\<.;e:; 1 o. v a e.'!.. • . .. • , "-· '-'-~ · ·~ l · I · r • c 1 to 
~- c l . I 1 "')·.'"~"'''""'' .littr.<~J ,,PI'i!Si~ente.-.l'llll'QCilJ. o~la, re a l'.-= om msttYe . . . . . . . . . . . "' "'"'~'N B ll r. 11 s , 
26 Fretes.... . ........... 2.')0:0uO::;ü00 rJ~e,·•:f..- n~ ':r"t'no ,amc:r~ .- . 'mos, 
27 Eventuaes........ • • • . • 150:000:,:000 \ -.~amp<do Fe1·r:.t; .- Casca J~tnwr. 

· O SR. PRESJDF.:-\TO de~ignil. p<Lr<~ lO a se-
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçves em. con- gninte orcl"m rto dia : 

traria. · 1" Jl<"'rte (ate ú.s :3 horil.~)-:3'' ilisouss:1o do. 
Sala das commissões, 9_ de lt.I?O.st:.1 de _18.92_. proje<:to n. 85 B, 1l.x11.nclo a despem do ~!ini~
-lliorae.~ Barros.-Se~e>·:1zo he:~ ·a .-.'!t•>t:· tel'iO cln.Jnsiic;a e l\egocios Interiores pa.ra o
des 1lú1i:l (relatol').- Leite Oit:ci,m. - Lco- exercício de 1893; 
poldo de Bulhües.- F. S(}{lnJ.- A. ;·th1<'1' Rios . Diõ<:U$-..;iO unica cloprQjecto n. 101, de 18!)2. 
-Almeidil .Noguci,·a. clispensan(loa a.nnocl e serYiç·o na fi1eiJ•a,exigido 

Vão a imrJrimir os se!.!·uin tes 1 pelo art. 6' d<t !e~ n. 39 A, de. :ro .~le jnneit•o de 
- 1892, aos c.ffic1nes que screur.rfica.mcnte se 

acharem h[l,bilitndos a preencher as Vttga~ 

P.\.RECERES 

N. 57 - 1892 

actuaes do corpo de estado-maiol' üe 1' clesse; 
2• lliscus,;ii.o do projecto n. 03. deste anuo. 

:•ecusando os creditos pedidos de 540:000$, 
)Xlra. quadruplific:1r;iio t1a. linha telegr•..tphica 
de Yiseo a .Jnguitrfto, e de 730: 00~, p~l'l\ a I constl•neção de Ube!'ab:l. a. Cornmbit ; :tutori;::l .. . I a aJ.,el·tnra elo credito supplementar (le 18:000$ 

ln.rle(cNJ a ;·~queril;w,Jto de Jla;~ocl L1Li~ de pa~·a 1:ap~~n~ ele Yencime~:os ao~ le!:te~ .d? 
1\Ie.•quila pcclimlo autori.mçlio 1,a1·a c .•. :,·r:.Tt:,· G~ mll,\SJO Nactonat e ~pprov~::J,_de.~pez.t 1ell'" 
tmw loteí'ia a fa·~or do Jlo;~tepin cf.o.,· Fw1c- con_l a. mlll!tm~~ (l?. ~lnseo ~n.cwn::.l P<;~ra a 
cionm·ios Pu'•í'~"< Qumt;t da Boa \ JStiL, na u nport..'l.JlCJil ue· 

v ~- • • 2.5: 00(}.::;000 : 
3·• discuss.ão do pr'Oject<J n. 38 A, deste a.nno. 

, . . . , . .. • autorisa.ndo o governo tt üespender a qtmntia. 
1:l~noel Lu!~ d~ Mes~ult~ p~c!e n[l, _Pt'eo;~~~e Lle 259:000E; com~ acquisiyão de umpr~clio· 

P~~~ç'..w a.ntor~S.:9':o ?a~,t. e~tr ,t!Jll' UllM l?ki ,,t: onde tunccione o tribunal do JUl'Y U.est<t caplti\l; 
llí.Hd~da. .e~ ~eile>, -~ f,nor ~O mo~Jtep:o. rios r 3• discns~i.í.o tlo projecto n. 100, deste ai?no
fu_nC~lOOc\l 10::- ~m ~hc?s· <\Ch_,t, ).JOl'Cm: .<• _com-: (prQjecto n. 40 "\. do a.nno pa5sado). relo.u 
miSSilC? que de\ e :ser t'ncleíemla a peLl:;ao tio i ás protilOÇOOs ue 7 de janeiro de ISOO: 
sp.ppllcante, l 2• uiscus~ã.o do proj ecto n. 11 i. de:;te a.nno, 

Sala das sessões, 9 d.e agosto de 1892. - 1 tmtori~ani!o o go"erno a abrir umcr_etlito sup
Mursa, presidente. - Ilara.cio Cose ~. relator. , plemt?nt<w ele 5.758:347.\;534 ao c;.uub10 ele 27 d . 
- Be::.e,·rit. - .BeUar;ni~to Ccm~ei,·o. - B(!· i pot' 18000 ú •erha.-Estrada de Ferro Ccntl~J.l;. 
ptisea dos San.tos.- Samw~io Fe,·rct~.- Costa I l• discu~são do projecio n. 119, (leste anno, 
Jur~ior. l ~oncedenJo aos 1"' e 2•• cirurgiões do corpo, 
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de bombeit·os da C:tpita\ f('{lern.l (\~ pn;d:ns jle ! :i• discussão do projecto n. 4!. de~te ~nno, 
mnjo1· t• r.a.piWo. com :1~ vn.ntagcns qnc l'!lo õ\Utori~Jtndo o ;.;o,·crno nccnc~del.' . o. Compa.
inheJ'eute~ a l'~le~ postos; , nl1ia F;t!:t·il lmln~tria_l j~. Constructor<t os 

Disen~s:~,~ lll,lic:t elo Jll'OjC!ctn n. 78 .. de~L •: 111e~m.os faYnJ·c~ eolwedHlos a Comp;uJ!qa I~· 
:tm1o. r .. t:ltt\'n as: t·m~n ns do St~uadu :t )Wo·, jlu~tr1al de C:tl e )hrmorcs de Car;tnuahy, 
posi~fío Ja. C:unara dO$ Depubt,.Jos n. !118, j ht1ie Co:ntxtnlih Progresso Jndustt·ia.l de ca-
du 1891. e~ttLhelt~cendo o< ca~o' t!c eomp··t.cn- mncl;~.hy; . . 
cia exdu5Í\'a 1los poderes 1ederaes L>ll estil- 2" discus~ão r.lo proJecto n. i!, ile;b 1UtnO, 
doa.es para re~ul">el'em sobre \'Üt~ de commu· i~entt~nclo de dlreit"S de il?porr.ação o~ mate· 
nicaç:ão íluvia~s ou terrestres e :tquelles em riaes espeüilicos necess1trws [lil.l\l, ct ~nnstt•uc
quede>e hant• :1ccordo entre~~ l'ni(i.o e os c;ão e installaç~1o do Collegto AmerJC.'lllO de 
estados ou Je~r.e,; enh·e á. Ttmoctte, no Estado de S. Pttulo, e de pr.:;pri-

1" di~cus~'in llo profecto n 9 .\ deste ·tnno edllde tle. ,J •. L· Kennedy · .. 
rejeib;~do '~ · JH'•lject'o n. g · lle.~t~ 1~nno.' qu~ _ 2·• pa~·te (_<LS 3 l~or;ts ou ~mtes )-Cont!nUtL· 
pét·miLte ttos estados cl(l, Unilio_a li \Te inti"O·: ~c.:to da 3~. dtscn~~t:o.~o pro.!_ecto n. 72_A, des~ 
d1Jr~iio de immig-r~tnte~ que mats convanilttm .J.Ill:o: fix,tndo a Jotç.t H,t\,tl para o .tnno 
á.~ suas nece~sí•hdes. ··om dons YOtos em :5l'P<t· 18c~·3 • ,. . .. - ,, .,, ·L· .. ,,

11
"'"cJ flo nro1·e~to l ·! d d - d . nll clllli.H .tO ua. '·' t !~v "'' . , v 

:-aro JlO setHil n a a opç<to o me~mo pro- "S 1 .. ISQ~. ·I' , . lo 0 plano "<'l'<Ú do ]CCto. n. - , c e . -· r. or.n.~nl . , , 
· ' ot·r~tmen:o da R~publit<t e determinamlo o 

2" dis~ussão do pl'ojecto n. 77. rle lSD:?., auto· mc)do ,Le ot·g-anizcw <k' leis d<t 1·eceita e des
risando o go,·ct·no <t con n :.rter os .i \11'0$ ele pcza pu b!ic:1~; 
-1 •/'', ouro, d(:& apolices da rli•·i dl1. public<t in- Discussfl;> unica rlo projecto n. SG C. deste 
termt nos de 5 "/.... papel. e a Ü1.zer a.s op8t'~\- anno. tvlditivo d'.'stac:tdo n;t 2'' diseussfto do 
r;i)e:; de credito ]W~cisas P<tra: embolsllr os pos- pl'~jecto de orçamento chs de~pezas do :Yiinis· 
suidorcs de a.policcs que não acei'brem a con· terio tht .Justi~'t\ e :Xegocios lntel'iot·es, pam o 
-ver::ão; cons,üi•lnr a di1·ída fluct.uaur,e (' :,;np- eXCl'dcio ele 1893, ~onsidemllllo como lentes 
prü· qualquer de!iciencia ele rencl<t do excr- snb,titutos das f;lcultbt!es de meclicina os ex· 
cicio corr•etlte: adjunto:; que pa~:;:amm a preparudores c os 

3' d.iscu~são· (lo pr·o,jecto n. 48, deste anno adjunto~ acwa~~ que não 1ot'illll contemplados 
(n. lGS A. do anno passado), regulando a nil- mt ult~ma t·et<mna; 
>eguç:ão tle Ci.tbotag•·m ; Dkcussão unir:a. do parecer n. 49, tleste 

Diõcus~ão unica elo projecto n. 94, deste ::uma, opitmndo no ~enti1lo üe entr~u· de novo 
annu, <tntor·isanuQ o governo a mandttr pa;;a.r· em llisc::~são o pro,j::cto n. :?.25 do 18\ll, pJr 
ao 2' tenente do Corpo de Faz~nda da Ar1md<t nilo i!er contmrio ú.s <tttribLÜ\fC~s do Congresso 
·wandel'lino Zor.imo Fct·r-eirl1. d<t SilvtL a im- xacional; 
portancia do soido ele sua patente, tle~rlt.· H :t" cliscussão do pt•o.jecto n. 248, de IS9l, 
âejunho de 1890 até 28 de abril de 1892, a.ntorisn.ndo o go''~t·no a m<~ndar construir 
sendo conttdo este tempo ]Xcra todos os ef- pc•r;os «rtezianüs nos municip'o5 üe Campo 
feitos ; ;<.I<\ÍOr e outros ( E~tado do Pi<tnhy ) ; 

Dlscns~ão \mica do pt'Qjecto n. 2:'5G. de 1891. 2' üiscus~ão do projecto n. Si A. de 1891, 
concedendo licença. ao t:tpitãO-Ineüico lle 4' twnullantlo as c1Jucess0e~ üe estrRd;ts tle ferro, 
classe Dr. Argilio <le Villa.boim; Ieir~p'lo governo depOÍ$ da promulgação da 

3" discuss'ío 1lo p1·ojecto n. 59 A, deste anno. C•.lll5tituiçiio; · 
conceclendo ~l comp:tnllia Piseatoria .Sul-Ame- 2• discussão elo pro:e~to n. ll A. de 1802 
l'ican:t os favores do art. :J'• §§ 2' e :3·• do t•e- (do Senado ). I'8lrg<~.nisant1o o corpo de enge· 
guiando m:mth<lo obserYar por tlecreto nlteii·os nav<~.es; 
n. 8.338 de l 1 tle d.ezembro de 1 SS 1; l ·• tlis~ns~ão do prn.iecto n. ;g_ !lest? anno, 

J' discussão do projecto n. 53, tl2ste :l.nno, cnnccclendo i~ençiio de dit·eítos 1le importaçii.o 
concedendo isent;iio cle clil'eitos ele impm•ro.c;liu, e mais impo:<tos par:t int.l'otl uc~.ã·J de !50 ca
excepw o de «Ex::pediente)>, par-J. os materiaes S<ts de madeir<t da Companlti<~ S. Lazaro, para 
destinados á illum í n<l~~o de Piracie;1ba, em httbitaçiio tle operario>; . . 
S. Paulo, contl'actada por Luiz Vicente de l" lliscussilo do prqjecto n. I 16, tlesLe anno, 
Souzc1. Queiroz; · autori:;ando o go~·erno, tendo de cl~sannexar 

2"di~cu~são do projecto n. iO. deste anno. o ~erriço dos suburbios 11:1 Ec<h<tda do Ferro 
isenta.n(Io dos direitos de impor·taç-:io e expe Ce11tt~ll tlo Brazil. a contr·;tctar com Justin 
diente,todo o Jmtt:,rial c m?'chinismos. tlestl-~ & Bandeil::<\ on compilnhia que orga.nisarem a 
nados a construcçao da lahrlC '· de tectdos da. c'Onstru~ao de urna estr-u.d<" de lerro aerea 
Comp:1.nl"a i\Ianufactom Fluminense. situada do l:wgo de S. Fr.J.ncisco a Sapopemlla., se
em Nictheroy, no estado do Rio de Jtmelro, e I gundo as condições que estabeleCI); 
manda restitUi!' os direitos :porventurt\ co- 2" discussão do projecto n. \.16 A (do Senado), 
brados; . autoriztmdo o governo a contractar, com 
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quem mais va1Ü;1gen:> ofl'ererer. o serYiço de. officin~ de app:1relhos e vehl.S da directol'ia de 
reboque, pol' meio de ''a.pores, nas barras dos\ con;;tJ>ucções nttvaes do A.rsen:\1 de M~.rinha 
rios Itap~mirim e Benevente, no estado do d<t Capital l?e\leral; . 
Espirito &tnto: 1" di;cussão dr> pro.;ecto n. 109, r!este anuo, 

:3" di~cussão (to projecto nA A (uo Senauo), cre.'l.ndo, conjunct:tmente c.Jm a escolA de ma
de 189.2. dando direito ao~ se'!r·etarios da cltinistas, um curso ue nautic<~ no estado do 
Cõrte deAppellaç-lo e do Tribuna! Civil e Cri- Pat'Ct, e lhe dá o!•ganizaçii.o; 
mina.! da Capit:.;.l Federal a pe1:celJer custa~. Di~eus~~o uniG'ft. do pro.,ect.o n. SI, de 189.2, 
quamlo tl".J.11al!lttrem como csc.:l·i,·[es; au torí~a.nuo o GaYerno a mand<w •<Lgar ao al-

i\" di;:cussão do projecto n. 52. de 1892. re- rt:r-e~ 1\onor·ar•io do exercito Antonio Paes d<l 
guiando ~. conce$:lo ele uposenmdod:~ ao~ Si1. B:J.rt·eto a quaatia. de 2:59-2:::. )JOr di!Tercnço. 
funccionarios publicos. U.e accordo com o de •oldos tttl'a&1dos. que deixou 1le recelJer; 
art. 75 da. Constitui(:ão Fed~r:.ü : Di..:cuii~ilo unka do llarecl'r n. 34. 1!e !892. 

l" (li~cussiio do pt'Qjecto n. 97, melltOPancl" ind fet·indo. pot· n:i.o ser dn. competcncb do 
a <tposenwdor:a do~ fllnccion:~rios publicos Cong:re5W Xacinn;1.l. :.1. peti~·~.o do cone:;o c\ill;J.· 
atk á. dRt."l. desta lei i\]JO<entado:;. qul! cont:tt' dor Bue:JO rl'.' Bill'!'O.•. ,;olwe iscnçi1o do impo~to 
m~is ,:e 30 ~1.nnos 1\e scrvíc;o effpcth·o ~ tres no de tl'an~mi~<ito dl' pt'O!ll'iedndc e d.e d~cim~~~ 
ultimo logur que exc:l'(·er;J,rn r, não houverem Hl'ilam\-< pill'<\ o pl'euio em que l'uncdona. o 
sido por falta de exll.c(;'ão no r:umprimenr.o dos Asrl" 1~:.11Jt'l. nesta c;tpiml. 
deveres do~ ~e\ls cargos. saiYo si pl'LW~1rem a Discu,:;:1\o unica do projecw n. 92, ele !892, 
fal~idn.cle da irnput.;tção; auwl'i:::..1.núo o :;o1·erno <1 manclat' contat• como 

2·' di$cussã.o do project•.) n. 57 A. deste t~~mpo d\~ ~mlnwque, para. os r1fei~os lega.es, o 
anno, prolübiudo ;t concess:."i.o de honras mi- tempo em que o capitã.o-tenente .Joíio deAndro
lit.ares de 1•ffici~\l de ten<L ou ma1• :\.qualquer- de Leite ser,·iu ~:orno offkial supel'lor e instruc
cidadão bra.zilen·o e di1 outras provilll•ncias; ror lllo cseola na,·aL e faz exr.ensiva. <J.OS in-

Discussão nnicn do J.ll'Ojecto. vindo rlo Si::· ~ü·ucr.ores e m;J.is officiaes !JUC set'vi['em nos 
nado, n. 65. deste anno ( org<mizados pel1s na rio;> clcstina(\o~ á instrucção dos aspirantes 
mezas doSenaclo e da Camam do5 Deput,.dos), a guttl'chts-marinlw. :t disposi~~o do art. 13 do 
regulando o~ t r·;1.bal h os das J nas Ca.mams do eCL·eto n. 29 de 14 de mar·~.o de 189 1 ; 
Congresso Nacion:tl, qmmdo runcclonarem 2' ~iwussiio do pro.;ecto n. 69. deste ~nno, 
em commum: amor1S:Lndo o go\·e;no a conced ·r a Jose An-

2• discuss'o elo }ll'o,;ect.o n. 4.S. de 189'2 ( do gnsto Vieit'(l, c outro a construcção,- uso e gozo 
Senado), aur:torizo.ndo o governo a. prorog~~r dur<~nte 30 annos, de \llll<\ l"' truda de ferro 
por cinco annos o coutracto com a. Associa~'to d~ Sapopemlx~o á ilha do GJYernador, medean
Sergipense para o ser'i~il de reboque a vapor te certos ta v ores; 
nas barra~ de Cotinguilla, S. Cllristovão e l" discussão do projecto n. 120, deste anno, 
Estancia; autol'isundo o governo a contractar com João 

3• discus&1o do projecto n. 14 A, de ISO l, Ttwares dtt Silvtt a construcção, nso e gozo de 
que dá. direitCI de poder passar procuraç-4o por uma e~trada de ferro. eom privilegio por 50 
instrumento IJc1rtícular de proprio punho a annos. de accordo com as !eis sobre estrada de 
todas as p2:::soas ltabilitadas para os actos da ferro e gara.ntia de juros de 6 "/" sobre 
vid:J, civil : . 30:000$ por kilometro, partindo do Rio Pa.['do, 

1• discu>-.~iio do projecto n. !7, deste anno, no Espil•ito Santo, até S. João Ba.ptist:J., em 
isentando de direitos de impot·taçií.o os mate- ~'[ina~ Get·a.es. 
riaes e machinismos que a Compa.n!lia i:\n.cio· 
nal de For:ja.>' e Estal~h·os ctestinM' à inst.ü- Le\·ant<\-se a $e5sáo as 5 horas e 20 mümtos 
!ação dos seus estabel~cimentos ; 

11 discus.sii.o Jo proje~to n. 00, deste twno, 
elevando os \·encimentos dos prepm'&lores
conservadores dos gabin~tes de mineralogia e 
geologia, de bot."Lnica e zoologia da Escolu. ôia ~lo 1m 10 DE AGOSTO DE 1892 
Superior de Guerra, e do ele chlmica. da. Es· 
cola Militar da Capital Fedem!; com voto em Pl·•sir(encí(! do 81·. Benzm·dinu de Cm12pns, 
se]larado; I J.?ao Lope.~ (i• <Jicc-pre~NM!e) c .tintrMÍO .An-

Díscussão unica, do projecto n·. 82, deste ~ereclo (t• secl·e!ario). 
u.nno autorisando o governo a reformar, no 
posto de ~enente do. e~tincto co~po de pol~cia Ao meio-dia procede-se á chÔ.mada. i qual 
desta. ca.plt,a.l. o caplt.ao honorarto do exercg·,, '!respondem os Srs. Bernardino de Campos, 
ex-tenente d~!re corpo, Antonio Jose Alves ; , Antonio Ar.eredo. Atha.yde Junior, Fleul'v 

Diseussão unica do projecto n. 270, do il.nno I Cur·ado. Ucllôa Rodrigues. Indio do BrazÜ, 
pas.."<LdO, concedendo um ;J.nno de licença com : Cantiio. Perlro Chermont, Matta. Bacell.ar. AU· 
ordenado " .l{lsé }flendes Abranclles. mestre da · gusto Montenegro, Costa Rodrigues, Rodri-
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jt11CS Fcl·mmde~. Xogueira P<\ranagua. Pires 
Fcl'l'CtJ·a, J\l:tt'l inllo· Roch·ig·ues, Bez~nil, João 
Ln1ws. 1-'t•ctlct·ico Borges. .José BBviltH!lHl,, 
GonÇ'tt.lo tlc Lu;!OS. Nascimento. :\.!mino .U
fonso, Amot•im t1nrcit>,, E pitado p,•:;:5on., Pedl'O 
AmePi<~o. Sá Andrade. Gonc;alYes Ferreira, 
Jos:} Ma.rinno, Joaquim Pm·r.ambuco, .Ju,en 
do de Aguiar, André Casak-a.nti. Raymnndo 
Bandeira., Annibal Falcii.o. Pel'eim Lyra , João 
de Siqueira .. João Vieira, L niz tle Andrade, 
Espírito Santo. Bell::trmino Carneiro. The0-
p1ülo dos Santos, Oitieica. RO<lrigo de Amujo, 
Euclides ::!.Ialt<t, Ivo do Prado, Le<tllllro l\Itt
·ciel, Felisbello Freire, Paula Arg-ollo, Arthur· 
Rios. Gar-cht Pires. Severino Viei,ra.. Milton. 
Fran:cisco Sodre. Leovigildo Filg·ueirás, Hora
..cio Cos.to, NoYaes )-Iellt?, Fon~eca e SilYa, :\ilo 
Peçnnhn, Vrlxmo !\Iarcontles, Virgílio Pessoa. 
Fmnç:t. Cal'mlllo, Bttptistn. d:t J.Iott;t" FrÓt"S tln. 
·Cruz, Alcindo Gmmabara. Erico Coelho, Sam
}Jaio Fetrnz. Furquin \Vet•neck. Vinhaes, 
Thomaz Delfino. Amonio Olyntho, Badaró. 
Pacifico Mascaren11as. Gal)riel de Mn.galh1Ies, 
Leonel Filho, Chagas Lobato, Alexandre 
Stoclder, Fr-ancisco Veigo... Ferreira Bran
tlão, Lamounier. Al>Ut'O Botelho, Gonç-al
ves CllaYeS. ~..ranoel Fnlgencio. Aristides 
:Maia, Gonç-a.lves Ramos, Car·los das Chag·as, 
Domingos Rochlt. Costa Machado, Domingo!< 
Porto, Ferreira Rabello, Francisco Glkerio, 
Cesario !\Iotta, :YioraesBarros, !\hU'5;), PaulinCI 
Carlos. Costa .Junior, Alfredo Ellis, .Julio de 
:Mesqu1tu, Brasília dos Santos, Leopo!(lo deBt.. 
lhües, Alves de Castro, Urbano Gou>ea, Cae· 
t:mo de Albuquerque, Bella.rmino de i\Een~ 
donç;.a. l\Iareiano de Ma.galhiies, Fernando Si
mas, Schimült. Pereira. da: Co~ta, BorgeJ; t.l& 
Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flores. Ho
mero Ba.ptisttl., Cussia.no do !\ascimento, Deme
trio Ribeiro, Retumba. Zama. Oliveira. Pinto, 
.. Jesuíno de Albuquerque e L:n.n·o !\Inller. 

AlJre-se a sessão. 
Deixam de com}mrecer, com causa partici

J?ada, os Srs. Paula. G1üm::u·ites, João de A vel
br, Carlos Campos, Henrique de Carvalho, 
.Justiniano de Serpa .. Jose A >elino, J.Iiguel de 
Castro, Rosa e Sii-r,a. ~!eira tle Yaseonccllos, 
Pontes de Miranda. Oli>eira Yal.ladão. Au
h>usto de Freii..-cs, Tosta. Seabra, Santos Pe
reira, Barão ele S. iolarcos, Fonseca Hermes, 
Viriato de· Medeiros, Jncque$ Ourique. l\IaY
rink, .João Pinheiro, Matt<.t i\fachado, Americo 
Luz, Viotti. Dutra. Kicacio. P<<lleta, João 

.Luiz, Lopes Chaves, Domingos }loraes, Adol· 
fo Gordo. car>alhal, Angelo Pinl1eiro, Car
los Garcia, ).foreira da SH.-a. Rubião Jun:rr, 
~duardo GOJJÇ~L >es e Menna Barreto . 

Deixam de comparecer sem causa partici· 
IJada. os Srs. Casimiro .Junior, Anfrisio Fia
lho, Nelson, Couto Ca.rtaxo, Tolentino de Car
valho, Marcolino Moura, Diony~io Cerqueira, 

Sebastiiio La.ndulpho, Pires e Albupuerque, 
Prisco Paraíso l\Ianhi'Les Bo:Ll'reto, Cyrillo Le
mo~. Alberto Brandão, .Jonquim Breves, Luiz 
l\Iurat, Lopes Tl'Ovão, Figueiredo, .racob da 
PaixiT.o. Costn. Senna. Ferreira Pires. Monteiro 
da Sil m , l\Iartinho Prado Junior~ Antonio 
Prado. Cinc:ina:to Braga, Eclu<trdo Gonça.lves, 
Lacerda Coutinho, Victol'ino }lfonteiro. Julio 
rle Castilho. Assis BraziL Rocha Ozorio ·e Fer-
nando Abbott. · 

E' lidn. e sem tlebate approvach\ a ::teta r.ht 
se:>~~.o ant~rior. 

PRl:O.IEUlA PARTE DA ORDE~ DO DIA 

;)• m~ct::'i~ÃO JIO l'Rfi.T ECTO ::-.; . SG B, riXANDO A . 
JJF.SPEZ.\ DO ~!IXI~'1'EIUO D.\ .n:Sl'IÇA J; NEGo
<:iOCIO:> I;>;TER!.ORE~, l'ARA O EXERCICIO DE 
1893. 

Veem ú. mesa. são lidas, apoiadns e postas 
coiljunctamente em discussão <lS seg·uintes 
emenda::; ao 

PROJ:ECTO X. 86 B 

Emc;~tl.n c!o 1wo_iecto di orça;J!ento elo J[ini.5-
tc!·io da Jrut:'!:u. e Negocio11 Inte'l·:o,·es 

.-l..rt. 03 dons externatos do Gvmnasio Na
cionnJ. são transferidos :1 munic'ipa.iida.cle do 
Dlstricto Federal e os cursos de preparatorios 
anne:ws ú.s faculdades de direito de S . Paulo 
e do Recife aos estados de S. Paulo e de Per
namhuco, continuando aquellas e estes a. ser 
custeados :pelo governo federal até que essas 
transl'erencias se etrectuern. 

Sii.o exceptuados da tran3ferencitt os pro
prios nacionaes em que funccionarem esses 
esta helecimentos,ainda que nos mesmos devam 
continuar. 

Sala das sessões, 1 de agosto tle l89Z.-Jio
raes B~~r;·os.-L. ele BtrUüies. 

Emenda 

Ao§ 4-"Depoisdaspalo.vras-Gymnasio Na
cionfl.l-accrescente-se: ti.cn.ndo o Poder Ex
ecutivo autorisado a transformai-o em inter
nato e a dar nova organisação a. ambos os 
esta.belec:imentos, melhorando o ensino. sem 
comtuclo augmentar a. despeza. · 

Sala das sessões, 10 de <J.gosto de 189-:i.
JI. Vdladlio.-F. Veiga.-F. BranrJ.iio.- C. 
Pallet,z.- Gonçal1)es Ramos.-L. ·Maciel.
Jiano~l Fu(qencio .-AHtonio Olyntho.- Jose 
.Mariano. -Pacifico MasC(tl'er?lws.-Lopes Cha· 
ves. -Leonel Filho. · 
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A.rlàit!uo CIO lJr'oject:~ n. 86 B 

Art. Fic.t o governo antorisutlo a f\.m(htr 
dous ló17.<tretos e ltospitaes ffi;}.l'itimos nos esta
dos do Pari e Perm\mlJuc:o, abt•indo os neces
~a.rios creditos. 

Saltt das se55ÕCS, 10 de agosto de 1892.
Rtlymundo _Brmdci,•a.- JI(t!ta B<~A:cll~;·.-.-L 
Montcaegro. 

• il.ckliliW ao )JI'oiecto rl(l CO!i~i i~f$&.\0 tl~ or::a-
1HCitiO (lnswuc::•ol) PtdAica) 

Os saldo~ que furem Yet·ifica.llos nú fun tlo 
exerclci~) de. 189:~. em cada um~. Ja,; e.•coi:L-; 
super·iores <l<\ Jlepublic:t. .>erão applic<\do:: :i. 
•Xlmmissii.o de n"~terh.\~ de ensino pam a:> 
respectin1:> escola,., em iJ.Ue o• mesmo~ se 
t1erem . 

Sa.la dns se~sões . 2 de agosto tte lSQ2.
Jot7o Pinhei;·o. 

Ao n . 28-R.estal>eleÇ'lHe o. Yet•l,o. de 3:-iSO~. 
d~tinad.1. a moveis, pa:pet e outras de;;pezas 
;;upprimid:lS n:-. 2• díscuSS<Io. 

Saln. das sessões, :3 de <\gosto de 1892.- Ce
.sa~·io 3iot~a J.t!nior. 

Accrescente·se ao n. 12: 
Gratificttç-:ío alentes <" quem ca.bem 20 "f • 

<lo veDcimento, :por cont<wern Ul<\is de 1 O nn· 
nos !le exercic_io, õ:000$000. 

:sa.la. das d:u.< sessões, S de a.gt--sto de 189'2. 
-Gonçol'lle.~ f1w-ccs.- Pacifico J[aSCt!1"CHhas. 
- C'm·Zos das C/,.aqas.- Fer·;·ei;·" Ra!Jeilo.-Ba-
dawd .- !l'[<moet 'F"lqencio.- A):1erico Lt!~.
P.r t:mcisco 1ieiya.- 6wgas Lo~•rcto • ....:~1. Jl/.cOIJ 
-da Pa ;xao. 

Ao n . 12.: 
Em vez de 4 lentes substitutos, cliga.-se : 5 

l entes substitutos: 21:00~00. 
Sala. das ses~L'.es, 1 O de agosto de 1892. - Do

minr~os R o cita. 
Ao projecto n. 86 B : 

Jose Vielm Couto. 
Antonio correa de Lacerda.. 
Fra.nc!sc..'0 Vi!eil;'\ Bm·bosa. 
.JO<i.o dn. Sih·;t Fcijú. 
Fr·eir·e Allemão. 
~I::mo~l Feereir;\ ch\ Ct\ffitll ' t\ Bittencourt e 

S<i •• 
Domingo:;: Smwe;; Fet·reim Penna. 
Rtrhosa Rodt•igues. 
Ykente Coelho de Sea.bra . 
. J,I;HJuim Comes <le souz..1. • 
C11.ndldo Ba.ptis!a, lle Oli\'eim. 
Dr .. Jo:lé .Joaqnim da Cunho. A7.eredo Cott· 

tlnho. , 
:J!atrl uer. u?- :>.rarkú. . 
Hyppolito .Josü d:J. Costt~ Pet·eil':1. F. de Men-

don(<~. 
Visconde d e Cn.yt·ú. 
B:'l.lth<\Z\'•l' da Silva. Lish<a. 
Frei Anton io de Souto Elias . 
P<vlre .JGse M.:~uricio Knnes Gnrcia. 
~ra noel d<~ Siln• Ros:\. 
Pcllro Teixeira. 
Pranci~co ({e Ollveiro Coutinho. 
José Pereira. Rebou~,.l.'l . . 
Damião l3arbos..1. de Aru.u jo ).i:lt~surt\11~'t\ . 

Sttlo. ua.;; sessõe5, G de agosto de 180'2. - ho 
do P1·ado . 

.'ldcliliuo (t~ j)l"Dje~lo du Ol'Çameato do "l[í;~is!e-
1"iO 'l« Justiça 

Flca o Mioister-lo elA .Ju~tiça autorisa<lo a 
•e~ifi<:ar ;:~. imporbncía do debito em que se 
ach:J. pal'<l. com a Santa. Casa da Jiisericordia 
dt\ Bttllia. p>·ovenleutc llc aluguei$ de predio 
em que flmcdonou u Forum da c-o.pita.l da pro
víncia. o1~a t:Stado <la Bahia, abrindo, para. o 
seu pa.,"l\mento, -pela Yerba. de exel'cicios fin
úos, o Cl'edito indispen.."àvelpara o pagamento 
d~<e debito. 

Cl\mt\ra dO$ (\eputados,lO de agosto de 1892. 
-Leovíg:lcl~ F ilr;uei1·(1.s. 

O S r .. João Vieira-Sr. presidente, 
Onde co~~er. . . . . • .. .. . tendo ele apresentar, com aJguns. L'l>lle::,oas. 
Art. Ft<:a. o P()(ler ~:s:.ectttt':,O ,m,on~,ldo a. emendas a.o orçamento que ora se ch~cute. e a. 

despend':r :J.té a. qu::nua d_e l i?-0:000$. com a P<'\rte relativa. â. instrucção public:1, • enno 
publ~~~~w dos ~1'1ptos m<:dttos 5le ~o:; ~s justillc;~l-as, dando á e<~.mara- <I.S explicaçlies 
'órazile~ros q~e. :por suas_ llroclucçue5 sctentl·· que tem direito de exi"ir-nos. · 
~ca.s, htternnas ou arttst-tcas, se tornarem Tranquillise··se, pore'In. a Camaro, porque 
illustres. . _ . . as emendas a que me refiro não cream no-as 
~c~.r-agr<tpho umco. S~J·ao pL~hhcad<\S em :prl· despeza.s ; apenas restabelecem verbas que já 

metro lo;r.>r as olwas dos -segumtes auto1·es: ex.isti:~.m e qne lbram omittidas para ser-
Ale:s:a.ndra Rodrigues ).?en·cir-J. . ~ vlços jú. cre<l.<los. 
José Boni:f.\cio de Andmd:t. Nestas condições, não se trata de cre(l.r 
:Manoel de Arruda Camam. ser"i~ novos, nem augmentar a. receita. com 
Antonio de Noi:&. l d~pezas novas. 
Frei Jose Mariano da Concei(iio Vello;:o. Penso que na crise que ;:~.travesso. o paiz, 
Dr. Joaquim Veloso de }Iit'anda. deve-se fa.zer severas economias. mas tambem 
~Iaooel Jacintbo Nogueira da Gmna. 1 penso que não se deve desorga.nisar os servi-
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ços, empoeit-al-os, nem proceder a e<!L'te~ oos I imp0$t;.t ~implesmente_ em cumt)riment? de 
uespez~ts q t!e yu:ane~em pr:eJUlWS, ct~.l !" _ rep<~.- let: _tr-a.ta.-se do.; v~nc11ne_ubs U.t;- 2:_4:x>:;; .. tio 
:raçiio exigm.1. depot~ mt~lO!'<!S sn.cr-théLOS d.o pro1essot· de l'het-Jnca, CUJa ca.den•a io1 ~Xtlll· 
que acmal_mente, pa.r·a p:·oYel-os. _ cca. se1~1 (!Ue ette vitalicio, como era, fosse 

Al)L'itnetr<t ementla. rel~re-se ao art. I" n. l:J O.Pl'OYett;<do em outr:t. 
de projecto. . . • .. . A. ex~inc:çii.o teve logar antes da. rel'Ol'ID?-

E;;t;L emende'~ na 1mpor~1JLCH.L Cle <l:SuO::;OOO BenJil.llllll Con~t;:mt, m<Js peJo governo pro v t
ê destinatl:L a l)ilg~tl' gratitlc:lÇÜL'l! tlel' ith\S por sorio, ~t legisla~ii.~• existente er:\ positint no 
lei. ca.,;o. 

o regub>mento vigente d~ 2_~de janeiro c~o . Pois b:·m. E' t\ind<t ~sa ~-~torma que no 
a,nno passado dispóe no art. 4;x• «-que os~~~- · o)t!.:Hl? regulamenw a~tm d1sp .. z no artigo 
re<:tol'e<. e se.:ret<J.r·ws clos cursosannexos s el'ltO n. 469: 
os directores c subsecretarios d:~S ft1culdades, Aos lentes cat!lech-:1-ticos e suhstltut,,os dos 
os qu;t:~ por e..;;se ~eni~,o. percelx·r~i.o a grati· ct~rros~ ;J.mH:xos que _ficarem :wulsos por eli
firoçiio mens.tl de 1001)00>>. _ lll l ll<~<:ao dõll' rCi<!JOCtt va;: cade= appllca.t·· se· 

Q1, 1• ve-se que. :;c;:ftnH1u :L refot•m;t Ben.J:t- ha o :li't. 428. 
mim eonstant.por·1umt mt~lida de EX:Onomitt.os Diz o nrr. 4:$: 
tlireclLll'C." das ltwnltl<\{lc; e o; ~UIJ·secretario:; « ():; lente:; c:athedJ-:tticos e sullstitut.o~ que 
silo 0,, clit•EX: tow~ e :'e<:!·ef.arlos üo;:. cu rsos nn- fic;tJ'e!l\ <l ,·ut~os pm· 1ol'<,"<t ele climin:t<;Jo ele 
nexo;;, tttlltO em S. Pttulo <-illll? no y.edle: . curil<.•S ou do re:<pecth·o t:;trg-o. teJ·5." tEr,•iro a 

De modo que corn mno. 1,W.ltllhuc;ao atldtcL'•· p~t'CI.:bet• todas as Y;Lntagens pucuniat•i;l..< que 
d ona! de IDOSOOO, e<.t~-o. 1'uncciomwios exer· lhe>< calJiam :lté i1 data da. pl'omul~aç:·to de~oo 
éem as atiribuil;ões de directores e ~ecretal'ios decreto, nms não ter5.o direito ao exercido de 
llOS curso:.: annexos. . · mmhum tios acto~ ac:ulenJicos. podendo. entre-

!l.ssim. nessa emenda, como ver·.~o o Sr. prc.- t.'\nto . no acto tht prumulg-açiio cl:':'ta. reliwma., 
sidente u5.o se prop~e J'unccionario~. novo.;:, ser· collocado~ em outms cat.lcil•u.s du facul
nem cre;UllOS sel'\'ÍÇO llOVo; t1-penas resrabelece-l dutle. » 
mos um servi~:o que n5.o em gr·utuito, mas · Emfim,hasf.lltlizer que fig<n·:•m noorc·llnento 
que et'f'L renntllB!'a~o. • f \'Cl'IJUS J:l:lrfl: p:tg;ll' ÜOUS Sllbstituto> l10 CUI'>O 

Depois IL<\ a consl(~er~r uma. outl''\ ra7.uo. I annexo. cu.ros log-ares l_?rnm exr.ind;os. esca
Tmb.-se d~ supl)rlUll~' vencimento~ que es· panrlo o. vel'b<t. q~1e propoe :J, emen!h ao n. 17; 

tií.o esta.l!electoloo 11or le1 e em r espeno :\0 re- e, ne,t~'ts condt\tles •. tratanr!o ti e despeza. que 
gimento, não se peide :suppt•imir t"es de~pezas. e.•tú )_)l'e,·i~ta em lei ~r::: 'yenclmentos de 

A Cttm&_a_lm tlelembrar-se q'!e,l1a dms,vo- fu~C~Jorun•Jo pulJhco. que D<tO podem ser sup
tamos e fo1 mcorporoda ao reg1mento como pr1m1dns no orç·amento, penso que deve ser 
dispooi~.ão Mlditim, uma indicu~.ií.o do nobre re3tabelecida. 
dep11tado pela Bahia, o Sr. Art!mr Rios, mem- A outm em~nda. ê mais i mporta.nte ; é re-
bro da comm.issão de orçamento, concel)id3. lati va ao n. 48 
nos seguintes termos: Rc>fc:re-se a uma verba d.e V2:000!5. 
~Nenhuma crea<.:ão ou suppl'2SSão de em- Estn. wr-b;~. na propa>t-'1. do Sr. ministro dn. 

pre"'o, n;>nilum a.ugmento ou dimimú~:io de instr ut\'.ãO publica, foi reduzida a 46:000$ e 
ordenado, poderú ter- lugru· nas leis anntlas. pela. cotl:uni$são de orçamento a 41 :000$000. 
n...osinl co1no nenhuma disposi~:io de caracter Pen:>O qu\' é uma '<'erba. que deve s~r resta-
permanente ~erú. nel!as incluida.l> belecida in t.egrnlmente na mesma quantia que 

se essa c.li sposiç:fto uilo tOs..-e -c.io terminant~, tlguea no or~:ameuto vigente, ou entiío sup
nã.o nos seria lícito imvor ao funcciouario pr·imida. de todo 
publico que elle coutinue a exercer as ·suas Tl'att-se de sullsidios a differentes institui-
uttribuir,.-lies, retil·ando·llte a retribuição legal, çües . 
que se aliás não fi~t-a nas >erbas da respec- Si reduzir-se esta 'Verba ao que propoz a 
tiva t.abella explic.o'1.ti''"• escap~ndo assim na. com_m~>s5.o de or~amento. succederá.: Ot1 que 
p1·oposta. do governo e no proJecto do or~,a,- o mmtstro pagara as quoW.s a que teem di
mente, como na do anno })assado •. d~\·e-se r eito_ os est.1.belecimentos, conforme as sym
attribuir isso a um lapso na secretana do patinas que estes e.-il.:'l.belecimentos lhe ínspi· 
estado. rarem. ou far-J. um rateio que fa.rã. tocar uma 

Em todo c;ISo a emenda que o1Tereço ê uma quota in<lgnifi(:ante a cada. um detles. 
consequencia forç.ada do voto ela c.1.mara. na São elies os lyeeus de artes e olficios desta 
segunda discussão ,que em sua 3abedoria en- cr~pit."\1, Bal1ia, Recife, Our·o Ps:eto e Juiz de. 
tendeu muito bem manter os cursos aune~os. Fóra., Institutos Historico do Rio e Geo•gra.phico 

A outra. emenda ao n. 17 do mesmo a.rt1go, rle Per nn.mbuco e outras instituições ®ntem
além de ter a seu iàvor naturalmente algu- piadas no o:·ça.mento vigente, 
mas dos 1-a.:&oes já. a.dduzidas, se refe re a uma O que o orador wsser em relação ao seu 
desroeza que figura no orçamento vi:,-ente e estado se applica.rà naturalmente ás institui· 
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ções congeneres dos outros a.ctualmente sub'- •

1 

m~nte; e s6 quando o edificio a.mea~ava. rui
sidia.da.s . . nas é que a lilcul<l~<le foi de novo removida 

Não se irat!l. de suhvendonar a instrucção . p;H·<~ p1trte do edilicio 011rle func:ciona a tll~ 
primaria porque a Con<tit11i~.ii<> não deu esta snm·aria de fazenda. E~te edificio não temes
:taculdade ao Cong-ress<~ ; llilo se tra.ttL de entro p:~<;o. nem ar, nem luz. é até uma ca.sa im
serviço que pó(le ser p ovído como a instruc llropria e indecente para uma faculdade de di
~.ão secundaria, ·nos citados os estaoolecimen- rl:!ito. 
tos destinados a est-· fim ; tra!a-se dll in- D pois de muitos annosdecorridos. desapro
stuições que run-i3<htS por iniciatim }X\rti- pz·irm-se llm terreno para um novo etlitlcio. 
ticular e mantido.s com o~ maiores sacrificio5. dt•u ~e çorneço ás ocJI•as que. ;;i nii.o tí,·era.m o 
sii.o de instrucçiio profi."síon"l e tllechnic::t pa.ra. des j,~,-el impulso, para ella.~ :!'e accumdou 
classes pobi·es como póde d;u· testemuho qmwtidade o-alios;t de m:tl.e1·ial. arne:t(;<tdo de 
acerro do lyceu de artes e officlos ue Pe1·n;\lll· P"l'llt!r·SP. em pl't'juí7.0 dos coftvs tln. L.niã.o. si 
buco. l"ot·•·•n :~.h::~.ndonadas. 

O lyCeu ile al'tes r· o•Tfcio.' de PcrmLml•Hc·o 1 :\las nii.o ten1lo-~e vot.ado YPT"\i.' p:wa :1. con
é subsitlia.do pelo emttlo. m:•~ este snl>>itlio I tinn:•~·iío 1h~ constt·l.lc(•ào do novo ecli fko par-J. 
não ti >Ui1id,•nle e ú p ·n.·iso ;u:teru.!ut· q11e :S•' a l'a·ulll:1rlc. esttudo ns obras pa.r·alysnO.:~ e 
tmt.'1. dt• in$tituh;ür.s r!llt: a Lni<i.o tlf:l'c :;uli:;i- tt'll lo o g-o~·erno entendido <tue a execução 
diar na tôrmacla Consrituküu.Trata-~c ain · l:~. da~ olJt'ilS por a.t•t•em<\ta,c:lo tmzia ma.is 
}>OI' exempl•.•. de. instítnic;ues que se o~cup:un l e<:~10(Itni:.~. cstantlo _csr.e .negocio "P_<'nd~nte do 
da nossa hli'tot·!ll . da., !lOS.':tS ;;lorms. En· !l!mtster10 do Intcnor·. e nece.>sano que vo
tendLJ que ~o caso em que <t L'niflo c.teye ia- t(!mos um credito J):tr\1, taes obras; porque do 
vorecer a ínidati ra. pa.rti~ubw e n1\o ;\1.'<.\IHlo- contr-ario não se }JOder;i. realisar ;1. construcção 
nal-a. aos seus inemca;r.e:> r(lcur:::os. •1::. l:~culdn.de que e urgente; perdendo-se o 

Etn relação a Peru;~mlmco. pot• <:xemplo. llinhl'h~J despendido. 
~ta-se d,o L~·c~. de Artes. e Offi_c!os, ~o . In: o SR.. OrTrcrc"'-v . Ex. pótle-!Ué~ iní'ormil.r 
st.Jtuto Archeolo,.,Jc?, e GcCI..,;?:PI_uco e_.lpe!JD:" quatlto se. tem ~\Sto com as obra.<;: da facul
d!\ verl.Ja de l :OOO~ para su·~st<lr<~;r a unpre~- c.hü ·de direito? Creio que 200:000$000. Póde 
s":o dos docmpentos IJ ne o Sr. ,Jose Hyg~1o.na tam! .• em informal' em que ponto e~~tiio as ohra.s~ 
VI:J.gem que 1ez a Hollaodll. por delega.çao da.- . • . . 
quene instituto, cons guiu ohter com muita O SP.. .ToA? VIE~A-Nada. pódc lnforrot\r 
difllculdade.documen to~ estes q11e intereSS!l.m, gmmt.o a. pa.r~ ~cbmca e eeono~11ca entt:egue 
não só :t histeria. de Pernambuco. como a do a. ouc~'a t·ep:uti~M. ln<\S o que e certo. e que 
Br<J.Zil inteiro. · o capn~l.empreg<~do n;t cornpro. do tc~rep.o o 

Accresce que taes despe7A's são previstas ele mo.t erme? sem em pura. perda, _s1 J!-<~O se 
pela Constit.uiç:ão. qne manda anü!}a.r no po.iz !ev:Lr a effe1:to u~ l_ltell~oram~n~ md~spen
o de$envolnmenro das letb.-,tS, artes e sc.en- . a-re! como e ~ ~fic10 p,u'l\ a. mstalla<:-ao da 
cias. . f~CUldade lie direl':'> ').UC pres~ntcmente func-

Conseguintemente entende que est<t subven- crool\. em \\m IJredio-mlpresttweL 
ção deve ser manticla.. Pt·ecisll. dizer que a t.abella explicativa do ~n-

ll. qua.ntia. de 9~:~00$ est<i. destribuída por ni terio do Intet•\or contemplu. 800:000$ par-J. 
tão grande numero de estabelecimentos. que o obr.~s da in5h'1.H.:ç·J.o. a. corruni~(lo reduziu est:l. 
que nella avulta. mais e o Lycêo de Artes e ··erba. a 5··:0:000$ pa.ra obr-.l.S dos trcs minis
Officios desta C.1pit.1l; rodas a~ outras são mo- terio.'!. uüo d~ignando ,·erb.'1. p:\r:l. o edi:fic\o 
dic.1s, e neUa nito figur-a mais o subsidio de da J~umld;>,de tle direito e ~enào de not;t.r que 
2.:500$ que a União d;l.Vl\ á Sociedade Propa- a. proJ:>OSta. do governo ji~ ha.via. reduzido 
ga.dor~ da. Instrucç-:io Publica.em Pernamlmco, muito e.;:$a rubl'ica do or•çamento. porque 
que entretanto iem prestado relevantes ser- tendo 011;'-<'"ldO sô parn. a. parte rela.ti va it. in
-viços. · · strue<;<\o a. despez.~ em SOO:OOOf;. llediu depois 

Si t~es despezas não são .iustificnveis.e uma. pal"'J. esta. para a. justi~.n. e pil.t-a o interior, 
perfeita chimera a disposição constitucional 9'~0: 000$000. 
tederal. Não obstante o -voto muito justo ua camara 

Uma outra emenda que apresenta e :pro· na. seg\utda disous>ão. a inda se occuparà dos 
pondo a verba de 100:000.~ para as novas cur,;os anne:xos, contra. cu.ja suppre.-:.siio lll~> 
obras da Faculdade de Direito do Recife, que poucos dias tave a. honra de apresentar na ho-
o governo pediu e a comrnissã.o negou. ra. doe:xpediente uma representação mllito bem 

Com a reforma. de 1854,a. Faculdade do .Re- fumlament.tda dos illustres professores do 
cife foi removid<t da cidade de Olinda paru. a cmso do Recife. . 
ca.pít:l.l do estado e collocada em editicio par- E' iocontesta.-çel que se tmta de uma des- · 
ticular alugado. . pesa. de ca.racter mL"tio. poi.i que unto póde 

Dura.nte muitos a.nnos não :se cuidou de fa- ser federal, como estadual. 
zer um edíficio para ínsta.Ua.l-a. conveniente- A respeito do curso a.nnexo de\'e dizer <rue· . 

C4111"ra V, IV 27 
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c iucontesta.vel que se trata de um(l despez:~. mais que~ supprimam os preparatorios nas. 
fedem!, por que tem sido mauiic.lo pcl<.~ União. faculdades ou os cursos considerados como· 

E' apropria Constitui~:ào que c.lá iL Gnião a prepa.ratorios ... 
competencia de crear instituiçue; de ensino o SR. OrrrcrcA-Mas quaes &lo os prepara
superior e secundaria ; e se ha no Recite ins- torins a que V. Ex. se relera? Os cursos o.n
tituição congenere-o Gymnnslo Pel'tHJ.mlm- nexos, isto e os prepamtorios sft.o preparato-· 
cano-a União não póde suppt·imir o curso rios que não se ensinam em outros cursos •. 
annexo pa.m impor aos esh\dos o hrigações que nem em outros est.o'l.b~leciment.o5~, são prepa
a indep~ndencia ent!'e ambos repalle. r-J.to1·ios que razem párte do cur·so da facul-

0 Sn. Ox-:-xcxcA.-0 GvmmtsioPerna,mbuca.no dade. 
~evia lucr't'.~ -~om a.sujipres».~O do Cl~~:l~ll ;.~.nue- O SR . . JoÃo VIEIRA- Supprimam-se então 
xo. 11orque :l:> m:nrrculas au,mentau, 1· os cursos annexos da faculdade de medicina, 

O SR .. Jo.i..o Vr.EmA-::\ão se quer ' ll~zer <lo da. polytechnica, ou que ~e p~sam consi .. 
G~·mna•<to uma Jonte de renda- 1 <let':l.r t;te« pel"- naturt-za. das m:1.tcrias . • 

De m<~is niío se pôde equipa.t~n' o cm-:ro ;\n- O SR. OlTICIC.\ - 1las o" cursos annexos das 
nexo tl:t Jilcultl:ule ao (;~·mna.->io Pern:~.mlmc:tno Jhcultlnue:; <le direito >:'ão curso;; <lnne::tos das 
ate p:•r que :t frequen<:ia neste nàl) c :;mttlit:t matcrias ôo en:;ino co;nmum. 
oomo mrtnelle. o Sa •. JÔAo Vn:tRA- A União niio pUde de· 

o SR. OIT!ciCA-0 Gymnasio Pet·namlmrono 1inea.1· p1•ogrammas p.1.rn os est:.l.dos. nuo pôde. 
não tem exames Yalidos 'I impor normas no ensino dos cm-ws secun .. 

O SR. Jo,\o VrEIRA-Hlt um tlecr~to elo go- darios dos cst:.\dos. Penso que uma faculdade 
verno proviso1•io que autorísn. a fLoc:üisaç-ão deve ter cursos anoe.xos: deve estabelecer· 
tlos exn.mes do$ gymno.sios, po.m que estes cursos rn·epar:~.torios pM'3. :1. instrucção su-
possa,m ser Yaliclos. perior. 

O SR OITJCICA-Enli"w niio sei ptwa que ser- O Sn. OITICICA.- Ent.."i.o cream-se curso;; an-· 
ve o curso annexo· nexos em todos os estados. 

O SR .. Jo.lo VIEIRA- Attenta a autonomia O Sa. JoXo VreiR.-1.- Cada íhculdo.de deve· 
dos est:.\•los, não ê licito it união impôr a um ter seu curso annexo. Isto obedece a um 
estabelecimento, cujtt frequencin n;1o e gra- }lrincipio, a um systemn. 
tuita que a torne gratuit;J, como e a dos O ensino em certas condições, exige uma 
cmosos mmexo>'. prep;l..raçiio que deve ~er dada em estabeleci-· 

E nfto obstante a. v;\lidacle tios exames neste mentos da União ou esta<los, conforme 
período de tr<t.nsicção da reforma Benjamin iorem os estabelecimentos supe~·iores d:~o Uniii<> 
Constant, outorgada.. sob certas condições ao ou dos estados . 
Gymnasio Perm\mbuca,no, conforme telegram- Penso que seria até mutilar o ensino supe
ma que recebi com os meus companheil'OS de rior, nã.o esta.belecer o curso preparatorio· 
bancada., a situac;.ão <lo curso annexo llÓ<le-se para aqnelles que qnizessem frequent.-u- os. 
dizer florescente <lepois da reforma. tendo cursos superiores. 
tido aliã.s, sempre e:x.cellentes professot•es. (H a t1m a1)(to·te.) 

O lJiario O !fie~'~ ha. dias publicou o seguinte :Não im}JOrUl. que os particulares creem 
tambem : instituições mesmo de ensino superior e con-

Telegramma-Ao Sr. ministro da. iniitrl.tc· tiram diplomas, mas ao menos quanto ao
ç~ P.Ublica correios e tclegraphos 1ili dirigido direito taes instituiÇÕes não conferem uma 
SCo"Utnte: ca1•ta, um titulo cujo portador se presuma. 

ter aptidão scientifica simplesmente: o bacha
rel e cloutor em nosso p.'l.iz; pelo seu-t itulo em 
direito, fica. re-vestido de u.m mi.nisterio, de 
um magisterio; póde ser sem exhibição de· 
prova alguma lll1lis, nem tirocinio algum,. w vogado, juiz ou professor, .iil não fa.ll.ando 
de outras carreiras. 

RECIFE, 22.-Constando aqui extinção cur
so anne:to, professores reunidos pedem trans
mittir-vos um<1 representação no sentido da 
conservação do CUl'SO, bem como no interesse 
da instrucção. 

Iniormo que as matriculas no curso, que 
não cbegavam a 200, depois do regulamento 
de .2 de janeiro excedem a 400, com {:;!'<\nele 
frequencia. Estudantes de preparatorios ta.m
bem reuniram-se pai-a 1·ecla.mar.- Portella 
Junior. 

Admitto que se faça a suppra.«ão do curso 
annexo; mas quero que sejam tambem sup
primidos todos os cursos a.nnexos, e ainda. 

Em outros paizes 11ão succede assim. 
Na Allemanlla o doutor, o laureado não· 

podera ser juiz sem passar por novoo prov~s 
de suas ll:J.bilita~es, ahi uão e ac.lvog-<l.do 
quem <_lUer, o numero delles e limitado nos. 
auditonos, o que não snccede entre nós. 

A França., cujo regimen neste .POnto SCe"UÍ· 
mos, tem andado bem avisada resistindo. 
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sempre ú innova.ç;."io injustitkavel de se dar a 1 Art. 1", n. 50: 
uma faculcla4e. pa.r_ticular o direito de êonfe!·ir Accresceúte-se augmenta.ndo a verl>a: - in
diplomas p_rn·I~ef!r<0-o~ ~03 doutor·e_s e bacha- cltu;ive cem c-ontos de réis para, as novas 
rei$ em screomas JUl'tdrca;; e socrae~ ou em o bras do ediftcío d:t Faculdade de Dil·eito do 
Ieís . Reci!e, 100 :000;)000. 

!'<ão e esta a primeira vez qne me prouun- Sah\ das sessõ:Js 1 de a"osto de 1892.-
cio assim, e a. minha con•'icç.iio. Josd Jiariano .- Joao v"ici1·,~.- A•~rb·é Caval-

Volta.ndo ao meu ponto de partida. tlir•ei canli.-B. Ca,·n,;il·o.-Ray•miJHio fltm'.leiJ·a. 
que n reforma Benjamin Coust:J.nt preYiniu o 1 J•.!ve;J~;!o_ de A;,uiar.-Tolei!:ino de C: t~va~~o. 
caso de supressão dos cursos annex:os; n:J-1'0, -.loaqu;,u P"'''u'm~uco. -(roar.ahc-< Fcn·e:r a. 
isso. porém, previ, tambem. as condil;l",e:i da -(O'.i(l de Si'J!•eil·t(.-Lt!i; de Awh-tt' rc .-Pc
suppressão, ou antes. da fusüo com o;; ;;ym- 1·cmt rla Lyn;. 
na$íOS dos estados do modo o mais ra..<o.wel. 
porque coftit.,_ tle suhTen~~-~ d:~. t;nifi.o :1. 1;wo1· 
delles desoc que m*-umam ol)t·ig:t<;W' e en
cargos novo~. 

~Ia.s si tlt·pois Yeiu a Const.itni{":io Fedet·:ü e 
deu comper.enci<l. :\ t'niáo no a;;~umpto, l.Ktl':l 
que destruir o que existe? 

Nflo de~ctt1JrO il l'll-SltO. A economia. QllC 5erla 
o ftm pritlcip;tl. seria insígnific:mte, lJOI'qlle o 
direito do,; lll'ore~sm·es no.> seus Yencimet1tos 
estt\ assegtn·.1tlo por lei e sem ille;;ali<la<le e 
iniquidade não poüer·ia.m delles ser· prlY:tdo~ . 

NiL1 a,busarei llltliS (la benevolencia da Ca
mat•u.. 

Creio ter justificado as emendas o ITere. 
cido.s. 

Não darei meu voto a córtes importantes 
no orÇ'ametlto da. instrucção, J?Orque quero 
que seja, uma, 1·eo.lidade a, diS})()Sl~"d:o da nos.>a 
Constituição que manda pro>er a iJ15tntcção 
secundaria no D.istricto Fedeml, crear insti
tuiçíies identicas e de ensino superiot· nos es
tados, a.s:>im como anim.:u·, no pa.iz. o desen· 
>ol vimento das lettras, das artes e das scien
cias, porque t unbem estou con>encído que 
e..osa. funcção cultural, la.rg<tmente e:x:ercicb. 
pelo pcxler publico, e que ha de ~egurar, 
como tem succedido nos pa.izes de mais a.de::ut· 
tada civili;;a(;iio, o progre..::.so do Bmzil e a 
grandeza da R.epubliC<\. 

Voms-Muito bem. 
Veem à mesa. e são lidas as se~uintes 

ememlas 

AO PROJEC1'0 :->. 86 B - 1892 

Art. 1•, ns. 15 e 17: 
Gra.iificação dos di reei ores e su bsecretarios 

das Faculdades de S. Paulo e Recil~. par-J. 
ambas (a.rt. 455.dore:; tlamento) 4:800$000. 

Art. J•, n. 17: 
Inclusive lente de rlletorica (reg. 469} 

2:400$000. . 

Art. 1". n. 48: 
Rest...'\helcf;a-se o n. 25 do. tabelt.~ e.xplica.

th·a Jr.mt os est:tbe!ecimentos :;ub.sidiados, 
OZ:21J0$000. 

S. H .. - Sal.à U..'\S seswes, I de ago3to de 1892. 
.Trl't'J nc:,•ct. - Toüm~ino de Cm·oall>o .-Joilo 
e/r: l'ii'f~'~ira .-Jt,srJ 1\icwiw~o.-Saatos Pe J·eira. 
- :i.lllb·J Cavalclj;l ti,- Gonçal-ves Chaves.
BiltÜt, J'u.-Dnmi~lrJOS Porto. -Pacific~ Mascll
;·enhas. - Cha'f ll.< L?bato.- Cm·tos Chagas.
Lv.i= de Awl.radc.-Jrcvencio da A7uiar.-3fo
!'eira ela Sil~a.-Fonseca Hermes .-G3nçal~es 
F~•·•·cit(~. -Pc1·eira de Lyra. 

o Sr. Erico Coelho diz que duas 
razões dd importancht o -trazem á-trlbun:J.. A 
primeira. e propor a fusão dos dous externatos 
uo G;~:munsio Nacional em um só. A segunda é 
modificar o programma. das escolas do segundo 
gcio. adapta.ndo-o como um preparo p:l.l'D. a. 
ma.tricul:l. llo Gymna.sio. 

Tem-se ía.llado em eliminar o Grmna.sio 
)racional e mesmo a!!'Ora a Cn.mara se pl'Ol>Õe 
a. mudar um dos externatos para a. cidade da 
Cn,mpa.nha. em Minas. 

E' p1·ec.iso dizer que a Ca.mara. não p5de 
eliminai--o; e quanto it sua mudauc;~. para. 
aquella. cidade é l.lma iniquedade sem nome . 

O Grmnasio Nacional e uma instttuiç-d.o que 
tem uma. !listaria, tradicçGes, que é p~·eciso 
reapeitar. 

Orig-inou-se com o nome de Hospício do;; 
Orphilos de S. Pedro, crea.<lo p~las liberali
do.des publicas para educação dos pobres e 
desva.liaos. Depoi~ tomou o nome de Collegio 
de Orphüos de S. Pe(lro, em seguida o de 
Semina.rio de S. Joaquim, de Collegio de 
D. Pedro 2•. ~endo ultimamente tl'!lllsformado 
em GYmnasio Nacional com a Republica. 

C.)IUO se vê, trata-se de uma instituição 
fundnda peu\ iniciativa. particular, que tem o 
seu pa.trimonio, cuja direc\:âO o governo 
cllamon a si. 

Nestas condi~.ões nii.o póde ser e:xtincto. . 
E no dia que este instituto· tiver de passar· 
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para. o distr icto federal, o governo tem obri
gaç~o de dot<tl-o de modo que eU e pos~a vivet· 
independente. 

QuMlto a mudança de um dos ex terna
tos pa.r<t a Campanha pe!lsa o OI"J.uor que <1-
Camara deve varrer a.bsolutamellte esta idéa 
do ~eu espírito . · 

Tudo concorre para contrariar e~sa ide:1., 
desde a. idêa. de caridade P<l.l'a a C'du~u<{ío do< 
pobres ela capital, a que loc:-J.liza a institui~~1o , 
até a despeza. que tal mudança acc.uTcta, o 
que•·ai üe .:nconr.rn ao e.<pit•ito de economia 
que deve presidir its res11luc;.1:es da Ca.rn(lm. 

occupu. em affirmal-o, porque uinguem nega. 
o seu fundo de verdade. 

Si o oradol' tivesse o apoio da ca.mara. pro
por•ía que todos os institutos de inst.rucção se
cnndari<t ncassem por conta dos estados ; e 
por conta. da União o ensino primario. Para 
isto, b<lStn. consider·ar que o ideal de uma re
pulJ}ica democ:ratica é o sufra.gio universal. 
E si para o direito de sult-ap;io é condi{:ão 
principal salJer lere es-,raver, logioo é que os 
est-1dos teem a olu•i;;ação de !~tcilit<1r ·'ooos os 
mei<1s para a conq uh ta l".tpida e se,<YUra desse 
direito. 
''~em á mesa e siio lidas as seguintes 

E)lE:'-;D.-I.S 

Accresce que muitos pt·ofessoi'e>: ~\o <-om
muns ao J• e2" externatos, que elles flzer-.lm 
concur:<n p:m~ leciomwemaqui. oudese acham 
Ji;;:ulos por i nter<'&'eS tle toda a llt-dem. e S<'· 
ria. uma dul:-nci;~ tUTanml-os do seu melo. Ao pro.iee!.o n. 
ou lhzel-os perder o que atiQuirir.\m com o SulostitnttnHe os ns. 25. ll 26 do proj ecto 
seu tr:1halho. pelo seguinte e as verbas correspondentes na 

r\ão ; não I! Jll>S"h·cl que uma t;\l idé<t se tmport.anciu. de 360:380$. 
facn H ~?-Extet·natos do Gymnasio Naciona l, fi-

Ainda mais . A cidade <[[1. Campatlhtt ê um:t <:011110 o go\·emo <tUWI'isado a. refundir os 
cidade dec.tdente, não tem v-id<t sufficientc dous estn.belrcimentos em um só, de :Jccordo 
pa.m an imar um ext\'l'flato ; llOl'Utnto e::te com o p;trecer apresentado pela congre,n-açii.o 
terá !':lta.lmente de ~e tran;;liwmat• n"um In· do Gymno.sio-280:380$. 
ternatQ. 

Ora., em reln~lo 110s internato~. a camara Elimine se o § 4• do art. 51 em vh·tude da. 
já proYiden.-iou n. sua conclemnao;-.iio . De modo emenda~llpra.-Erico Coetlu:r.-Atcindo Gtra
que, na cidade da Campanlm; o cxtermtto otl ;w/Jcu·a.-~amlJaío Fe;·j·(,_-1'/!oma:: Delfi,lo. 
morrerá. ou se transformará contl-a 'OOredict ;~m -Leite Oitic!ca. 
da. Camnr:i. Accrescente-se onde couber: 

O vt·rtladeiro é rnndir os dous cxterna•os O goYerno é a.utorlsado a. moditica-t• os pro-
em um só, como predente a emenda do orador . grammas das escolas de 2" g1·áo no districto 

Com e!'ta. mPdíd;\ economisa-se de presente tl:deral, de sorte a constituirem cursos de 
80:000$ e de (uturo 151:000$, aecrescendo :tda.ptaç,ão á. matricula do G-ymnasio Nacio
queorg:~ni~-semelhor o ~tl'\'Í~:O, organi~~ n:\1.--·Er!co Q,eLho. - Alcin•lo Gvanttõara ....... 
l1o.ie imprt'~indiveJ. De·•nctrio Ribeiro.- Tt.mna:; Dclfino-Sam-

Passa.ntlo (1. trat<lr do programma das es- p-::io Fen·,t:;, 
colas do segundo grão. diz o orador que h a (O s ,. . Ber1t(ml!M de Campo; rlei:~;u. a ca-
summà n~·essidade de modm;al-o; " deim da presióencia que e occupada pelo Sr. 9 estuda.nre quest~ohe dase.."Cola.do se.,undo ]0,;0 JApes (t• vice-p-residcr.te . ) 
gr-ao, ~l-'llndoos programrnas act\laes e en1ra 
para. o Gymuasio, vae cego ; é como se desse 0 = ... th ..,__.- (· , ·d ) 
um salto nas trevas. Nada.pód.ecomprebender ':'~· _.,._r u;: ~l.o:3. tle<a OI_ 7"~ 
do que vae estudar·,_ porque não ba. a. menor ~ -Pedl a ~ln;vr:L pel .-ordem pat;,a solictta:r 
ligação entre os dous cursos. de V. Ex. ,\ ?bseryo.nf.n. do art. 1-6 do regt.· 

Em uma pa-lavra.: o progra.mma dasesoolas mento, que diZ a.sslm (e) : 
do segundo grão ê um mecanismo perfeito «Na 3, diSC\l~S~o debater-se-ha o projecto em 
pa.ra matar a espontanei<lade nos espíritos globo, poctendo-se comtuclo 1azer quaesquer 
infantis. emendas; mas para se admittirem ;i. discus-

Nestas condi.ç.<íes, vem -propor que se au- são deverão ser a.poiaclos l)eta. quarta J)O.rte da 
torise o governo n modificar o programm<l. Camara. :Na. 3" discussão do or·camento não 
adaptado, de modo a ser\ir de preparo a ma- se admittirâ.o emendas creando despezas. 
tricula no Gymna~io Nacional. <.<Si, porem, já esti·verem crea.das, podem 

O orador não sahirâ. da. tribuna sem dizer ser augmentadas, diminuídas ou suppri-
o que entende por cultura. publica. midas.» 

CultiYar o espirito e o caracter de um povo Ora, vi que sobre a me$3. jà.· existe um 
11ão é formar bachareis e doutores, nüo e grande maço de emendas a aste orçamento. 
fazer scientistas. R' estabelecer na mais larga Estamos na 3• discussão, e por lanto estas 
escala a. educação moral e estetica.. Estepen- emendas não podem ser admittidas sile.nciosa.
samento não e novo. e hoje ninguem se pre- mente ; e preciso que a Camara as apoie para 
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que ellas possam entra.r conjuncw.meute em retrospect ivo de que fical"d. enca.rre~do o Ly
discussão com o projecto. E' a execuçiio desta eeo tle At·tes e Officios (M!tito be.r• ; o M 'tul{)r a 
parte do !'egimento que venho pedir i~ V. Ex. cua<w-imealwLo,) 

O SR. Pru;:s!DE:\"TE-.~s emGndas hoje tLpr e- A díscussU.o fica adiadn. pe[n. hora . 
sentadas ;;ó S!!l'Üo dadas p;1oro a dis~us~ã.o j 
depois de preenchida. a. exigene;ia regimental,. SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
o que nã.o se póde fazer agor:J., pi)rque a. di:;;- J 
cussã.o contlnúa, ; em ha>er numero par;t Continua.(.~'lo di\ 3" discussão do projecto 
-votar. n. 7:2 A. u<o;;te unno. fixando '' forç;t na.>nl 

COntinua a discussão do projecto n. Sú B. pa.~; .... o m;mo de !8~3. . . 
'eem tt mrsa., sao laias. apot<ttln$ 0 postas 

o Sr.'I'ho~nazDel:1"i.:n.odi7;quenão conjuncta.mentc em rliscus-iio. M s.'guintes 
enira. neste tlebate em consider.l.ÇÕCS ~ol.lt·J po- · 
litica geral e alia allmiuistm~'ào. As suas p:t
la.vras serão singel!a~ observav::íe~ Junto <is 
ruh'ricas do pr()je.·to de lei Ot'C•<unent.ari:t. 

Pa.ssa. a analysar as diifcrentes rubl'ic·;ts e 
consigna<-~· 

COmeç't pela. f'ti.Cnldado· tle Metlicin;~ cxpli
ca.nd~.• o que con~tou ú Camm·:t c: que consta 
ue meio;:. :pa.ta prernios; garantindo M~ estu
dantes mai; 1\pplicados, in\·estiga«;iies scinn
tifi.~. sem u.s quu.es o eno.iuo nu•dico ser;'t l'~'
ba.ixado. 

Passa. ao Oymn:1sio Nacional e combn.te a 
passa.~cm da um delles ptu·a. a. cido.d~ da •.·am. 
pa.nha. 

Mo.>tm que tnlp~ssagem niío 1Xxle sel' l'eit:l 
sem atte!lta.r· sc contm a lei e coni1:a os intc· 
resses geracs do p:tiz. Entra em lon:;a:; ronsi
derac:OOs a respeito_ 

Examina a rubrit<l. em que se toma l'lll coP.
sidel'a(<1ú o Instituto Nitcion<tl de Uusic:t. e 
condemna a. l'ed:tc<:J.o de con:>.ignar;i'io JlM<l 
tet·minar as obras ll:!C~StU'iM naiJ.Ut lle insti
tuto. 

P:wil. serem collocad:\5 onde co1n-ier. 
;\t•t. Fica. úesde jà. o governo olJl•igado 

a. gt•J.dllat· iJnmL-diott:tmentc no po~to supe
riu~ <\ to\los os offi<:iaes tlo co•·po 1.ht arrnnda, 
•! ue. po:· ~u:t "nti!-;'ll id:ule, occu p:.wem o n. 1, de 
\\\1\l.l<jn(·I· ~·,·aht nn ch\<se cont;\ndo r!o ln te
nente ;&te ao ;~.!mit•;mt.r• ; indeoendcnt.e de ter. 
ou não o nfiici:tl. tl e<:la•~•do g1-a<lnado. }Jl'eeu
cll ido o int.e1-sticio nu tempo de emL;u·<tue. 

Al'i.. TtunlJem fic.L o ~o\·erno de:;de ji, 
oh!'i;::ado :~ pro!llO\'et· os ntriciaes., que o deve
•·cm ser· }JOJ' sua antiguídad(', emlJol'a n:to te
n\mm compktado o i'NI el!lbarqUt! ou inter· 
stício, cessando • st:t di~llOSi~iio. logo <JUe não 
hai:t m:~.is Jn·eter·i(,·t>es e se c.-ome.<;.ae o cumpri
mento da tli~po:;iç-;io se;,-ru inte. 

Al't . E. (•bt'Í~t\clo o ~overr.o u. dar emlxtr· 
()Ue n. todo o olflci<Ll. o (1ual não deve ser 
alh't"!'f.!do ou de:>via,Jo M,-t·! dever. !l'\ l'11 o 
exerc;cin de qualquer com missão em terra: ou 
<.<Ons~·r\·Mlo no m<W sem nada la.zer, com de
tr; mento de seu em bttrqne. IJ.U!! é a um tem
P '· interesse incliviclua.t e l.J ,·,m pul>lico. 

Diz que n E~coh Xormal ~o Pcuagogium Sah\ d~ts ses:<(,~s, S de <1go.,to de 180:?.. - 0 
não potlem mer\'cer Gs conceitos do ].)<tl'~C1'l' ele tleputado, ;t.•,,,; .. o .·l luv.:., A.ffw.,n . 
or~.amento . A primeira i! u mt~o escola. e:.1leei:tl. N;io lm>endo quem peç-:.< a paJ.an';l.. é en
profis~ional. o ~untlo um e:>t.'lbeh·ciment.o de t-etT;H'<l. a discussão e adiuchl a vota..;-iío por
ensino concr·et<.>, que ~erve tanto ptu•J. a lltlt<t ele numero. 
inst~ncçã.o prima1•ia q1mnto a secundari:t, e Cominuação da 3' discussão du projecto 
mesmo tLt~ n superEor. n. 28, de 1892, re1brm;wllo o plano gerol do 

Affirma quP. a -..·erl>a. ela l'nbrica- obra.,-é o1·çamento da 1\epublic..'l. e der.ermína.ndo o 
insuflicit·nk·. sobretullo qnn.nto a.o ex-:.\[inis- modo dr: org-J.ni~(lr as leis da. l'Cccit.l 11 despe
teiio d:t Instl'ucç;io Publica. Lê a. lista dos es- za publica.-;. 
tabeledmclltc)S que carecem de con:strucç-J.o e Por não haver Q.Uem Jle(;'a. <~. nahwra ticaen-
reconsr.rac~ão e r.:p;~.ro n:'s~e minisier io . ,-err·ad:). a disct~ssão e adiada ·ÍL votaç-ão .. 

Tel'millt\ [lergunmndo :l oommi.:sJ.o de or- Di;;cn;;&i.o \\nka do projecoo n . SSJ C, deste 
çamemo o que ha. em relaçiio ao decreto,apre- ;mno, aclilictivo <iestac:Jdo na 2• di~cu~são do 
sent.'ldo pelo Sr. Jose Hygino. cl'l!audo o Ins- p1·ojecto ue orç-.amenro das çlespez;.ts do .Minis
titutt> Na.cioua.l Artis:.ico n<t quinta da Bo:t-,·tel'io lia. Justi~a e Negodos Iuteriore;;, ]>ara. o 
Vista. e:xic!'Cicio de l 893, considerando como lentes 

Tece gra.ndrs elogios ao Lyceo de Artes e su i:stltlllOS das JlJ.euldades de medicina os ex
Officios. seu dir2ctor e professores,beneu1eritos 1 adjuntos que pas..<:ar am a preparatlores e os 
da patl'ia. I i~dJuntO$ a~tuaes que mio 1oram contemplados 

Discorre sobre a insirucção prel'erivel com na ultima reforma. = 
abundantes dados e;;tatisticos, e apt>esent:\ Xito ha>endo quem p~ça. a pala. n-a tiOJ. en-
uma emenda !lO orçamento creando um museo I cerrada a. iliscu:;i'ão e aili;tda. a vocação. 
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Discussão unit'.;~. do JXlr~cer n. 4ü, deste 
a.nno. opinando no sentido d~ entl·ar de novo 
em díscus~ o projecto n. 225 de 1892, pm• 
não ser contmrio ás attribui~;.Ges do CongTesso 

. NacionaL 
Ni nguem :pedin tlo o. pak'Wl'::t e encerr~\(t:J. a. 

discussão e adia.d<t a. votação. 
· Por não lmver quem peç<t a palo.vt't\ ~ii.o 
successi vmnente encal'N.das a.s di>c1mões e 
adiadas us votações de todoo os Ul'ti;;os (lo 
projecto n. 248, de 1891, :.utot·isauüo o gm·er
no a. man cl:tr con:>trttit' 1)1)~-os arr.esinnos nos 
muni<:ipios ele O.tmpo MtLiOt' c outros (estado 
do Pianhy). . 

Em se,"'llida. entram succe.ssi vameme em 
dLc:cussão todos o~ nrtigos do projccto n. Sí A, 
de 1891, annulando as concessões de ~tradas 
de ferro. feitas pelo go,·emo depoi~ d~. 1):'0· 
mulg·n~iio d•t Constit\üç;1o. 

Pot· não Jim·er ctnem pec;a. a. palttn•o. :>;.10 
encert>ada~ n.s discussões e adiadas us •:ot:.Jr 
t;lies por Jhltt\ de numero. 

Siio i~ualmente pelo mesmo motivo encerra
das as succe::sivas discussC-es e adi::t(lns :ts vo
t..'l.ções do5 artigos rlo projecto n. I! A, de 
1892 (do Senado), rcorgo.nisando o corpo lle 
engenheiros mwaes. · 

P di>c:u~são do projec:to n, i9. deste mmo. 
concedendo isençito de direitos de import;lÇ'ito 
e mais •mposws nara a introclucção de li:íO 
casas de madeim da companhi;\ s. L:.1.z<wo, 
para babi1aç.iio de operarias. 
· Nii.o havendo rruem peç"' a palavra ~ encer· 
:roda a di>tussão e ;l.C[i;td<\ a \Otaçiio. · · 

O SR. PRESIDEXTE annuucia. em segu!dQ. ~ 
1• discu:>S;1o do p~jecto n. !16, deste ar.no, 
a\Jtoris:mdo o go•erno, tendo de desanne~(\\' 
o serviço do~ sulmrbios ll"- Estrada de Fe!'l'O 
Centml do Bl".:tZil, ~ collt\-actar com Jusl.in & 
Ba.ndeira. Oll companhia que 01-ganisarem, '" 
con.~trut'(ito de uma. estrad:~. de ferro a.erea 
do largo de S. Francisco a Sapopemlx\, segan
do os ccndições que es~~belece. 

s~nt;~; m;os, _put' cetto, niío deveremos me
lltot'<U' esse seniço se destacarmos rendás 
enm·m03 que elle !lSt:i. p1•oduzindo para entre
g•tl·<\S a particulares, quantlo as circum;,ian
cia.s excepcionaes da noõsa vida economica 
aconse!Ltam niio sóroente grant.l.es cúrtes n3.il 
deS})ezas publicas, nH\S a.ind<t augmento consi· 
<!em \'<d tlo.s 1ontes de receita. 

O SR. FJu:'\clsco Gr,ICERIO-:lpoia.do. 
O St:. ARTlit'R R tos-Não sei, llOl't.'\nto. em 

que l-a7iío se pó(le ~·undatnent(l.r este projecto ... 
O Srt .. Jo:>É :\IARI.\:o\o-Que de mais ; t motis (i 

um :;erYiço m1micip:tl; a coDlluissão uevi:1. co
m~c;ar po1· estabelecer princípios geraes. Peço 
l\ l)..'\la Yl'lt. 

0 SR. ARTI!t'lt R IOS .•.•• que assim desfiilca. 
:\$ r?no.las publicas, em um momento em c1ue 
estamos nrtdiando par-a. melhores tempos at•! 
despezas p(lrfeitamente justiôet\ \"eis. 

E' ('8\'i.O que o peticionaria vem offerecet' 
co;a.iJc;zsa.çüc.·, como si se putlesse chamar com· 
l')t:m::a•;ão :\ ridícula o1Iet•ta de 100:000$ an
nuMs pa.ra. o T!tesoaro. <1. tr()(:o de uma con
cessií.o que produzirà, pelo meno~. 10 veze$ 
muis do que ~~sa quantia 

Cru.'\ que~tão (lU?. tem sido agit..'lda no seio 
das commi~sões eEte anuo. em~ prei!el1~.:J. 'tlo 
aratl'le da{idt , e n. do tw~·endalllento ou da 
\·e nela .<lo. Estrada lle Fe1-ro Central. 

DeYo declarar •rue tenho--me opposto r.. eotes 
tlous ab·itres : ao primeiro, :porqu~ entendo 
q1;e não vir<i. trazet' '1"\mtagens sufficientes i• 
ntto;-<1u, leito, comouão pó(le deix:.r (te ser, l)Or 
um :prazo limitado ; M :;egundCI, l>O>·que, além 
d~ constituir esta e.'rt1-n.da. um proprio imlis
pensavel a.o goYerno, não sú em rel~:iio ã. 
admíui;;tra.r;ão como em ~~la.ção :ws e!Ieitoo 
politic-o5 que •lelle llOdem remlt.-w em mo
mento dMlo. accre...c:ce qne não tl~-.-emo:> deixar 
ver des<Ie ji~ o fundo do sacco, pois que, si 
e;tiYermos a braços algum dit• com uma 
guerrn. estra.ngeü·<t - uuica. emergend<t em 

O Sr. -~rtll.ur Rios- St'. pre>i- que thwi<t o meu Yoto a. i:a.l metlida, '" Yenda 
dente. o meu fim >indo i tt·ibtma é clmmar n •le$>'e propt·io, - fical'i:.tmos 1n·i\·n.uo~ nessa 
n.ttenção tia C1.mara para o projer:tO que se emBrgencia des:;e e.xtremo recu.·so. 
vae discuti!"; e mio sei em que l'aziio po>5a ?-Ias i:;:so 3lnda. e uma razão pa.l'::t q tte não 
elle se .i nstificar. concedamos liul\as pal>aiellas a. essa, par:~. que 

A Co.mam t$m lJem presente que h;t poui!OS nüo (Uminun.mos com taes conc~~l>es o vator 
dia~ o Poile1· Executivo uosenviotl men~u;zem desse patrimonio nacional, do qual de um mo
peillndo um credito ele 5.700:000~. em ouro, menta parao CJutro- e ainda. assim :.tcontrt~.
que, ao cnmbio actual, l'ept·esent:Jm C[U:l.$i o gosto u1eu - podc1•emos tirar recursos para. 
t riplo daq uel!a, somma, e:mctameute pa.ra ac- a defe.."<l. nacionaL 
qulsição de material preciso para a Escl'autl E;;se pt•oprio não desmere·~erá de valol' 
de Ferro Central. - qunudo, em concurrencio. com elle, rouba.mlo-

·Si essa cstt't\da, a primeira ela nosro \ia.r;iio lhe a receita., outra empri':a~ fizer o serviç:o 
ferrea, não estt\ actualmente prestando torlos q11e anteriormente l)<!l'tcncia-lhe ~ 
<>S serviç-os que podia prestar, estou certo que SI'. presidente. 110r todas estas r<uôes oppo· 
oPoclerlegisla,tivo não l'egn'tea.t•,i. os l'eCUl'SOS nho-me ;\concessão que se pretende fa.;(et·. 
precisos, - não re,"<l.teal"ci. este ci·euiw p:n;t Limito-me a estas conside1-ações desalinha
q'tle ella corre..~pmtda ú. utilidade que t•epre· . das, pot•que nem o projecto tenho em mão ; 
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o meu :fim foi des:perta.r o espírito da Camara l O SR. JosÉ ]lfARIAxo-0 prQjecto não se re
-par3 que um projecto desta ordem não pas- fere à Estrad<1de Ferro Central. mas á estrada. 
;:;~se em silencio, de modo que os intere~es paral!ela ou superior, de S. Francisco de Paula 
nacionaes sotrressem Dela pOllCa. a.ttenção que a S:l.popemha, dentro do Municipio FederaL 
em ce1'ta hol'ü se nota ne:."ia cnsa. Não impor·ta que dentro do .Município Fe-

Limito· me a estas ~onsideraçiJes, eSperando d.eral hDja, estrada geral federal, mas não ha 
que o projecto não seril. vencedor na !• dis- duvida que a estrada construída dentro do 
cus&J:o e cornpromettendo-me a<liscutíl-o mais :Município Fe(leral e d<~ competencia da muni· 
Iarg·amente na~· i.liscussão, si pora~aso passar cipalidade. Com que r.li1·eitD, pois, vamos fazer 
na primeira. esta conce,&lo ? 

O Sr .. J'o.sé 3:J:nriano- Sr. })l'esi
dente, serh1~ dtrvidas em meu espirito fazem
·me occu:par a tr1Luna. 

Não comJ.)re1tendo como o Congresso estit a 
se .occupar isoladamente de cada um<\ das 

·estra.das de ferl'o requeridas. deb;ando ~. ma.r
gern. nií.o dando andamento, ao pro,jecto que 
re:;:ula. o modo ctc se fazerem e!C'tas concessõ~s, 
e descrímina as a.ttríblli~ües de cada mn dos 

.Poderes constitUídos. 
Pa.rece-me que a. commissão que formulou 

o presente pro,;ecto deve se :th:tcl' de ti:tzer 
conceswes parcíaes, a.te qne s~ía, vot.1.do o 
projecto capital, a.quelle que :firma o 'j)Dn· 
to de doutrina. que estabelece principias. 
(Ap,u·tes.) 

Eis, portanto, o incomceniente de deliberar
mos antes de estabelecidas ;ts regras geraes so
bre <I matet·ia. c é para e~te ponto que iàço 
um ::tppello aos meus colleg-as, pedindo que não 
ve.:am eJH minhas palawns, proposito de crea.r 
diflkulcl<lde:::. 

O meu prnposíto e d:tr toda força aos t.raba.
lhos th commissão, porque devo presumir que 
ella sempre l'8J)l'esenta maior conbecimen'to da 
materia do que o meu conhecimento isolado; 
mas nüo poow dei::•"w <le aprcsentttr as minhas 
duvida-s. 

::\ão faço censura. (T,·owm-sc muitos a1Jm·tes 
q"u ;",;ter,·ompem o o1·adw.) 

O SR. Jos.E :\L\.RIA~o-Kão fa.Uo disso. 
?.Ias não ([l\Cl'O l'OtlbD.r tempo i~ casa, quero 

apenas que (\. Camam nos ajude a bem enca
rnin!J;n• esta questão. 

Não o.ccuso absolutamente a bcnevolencia E" um appello que faço, c apresento um 
CO!f! que a commissiio. tem acolhido alguns requerimento, que V. Ex. submetterá <i. cas..1.. 
:pr_o.Jectos, n:1~ .a s~ver~d<tde com que ~~n aco- Vem it mes<\ , é lido apoiada e posto conjun
lhldO a outro,. n,to censuro a pres~a com tarnente em (!iscussã.o 0 se"·uime 
que tem despacho.do uns e a demora que tem, "' 
havido em relação a outros. E eu, que não 
sou acl;ogado àe nenlmrn projecto sob o }JOnto 
de vista do> interesses individuaes. mas de-

Req_~.tcr~iHento 

vendo cuidar dos interesses gemeS e pare- Requeiro o adiamento :ttê que seja >otado o 
cula.rmente dos do meu estado, aproYeito u. pro,j~eto ll. 78. regulando a competenci<~ 11arn. 
opportunidadepara reclamar contl'a a demora :: éoncessíio Lle estrada. de ferro.- Josd Ma
do par•eeee sobt·e o prolong·amento da Estrada r ir.mo. 
de Ferr•.1 ele Pernambuco. quando outras iden
ticas teem s;do feitas. 

O SR. 1:\"Dro no BRAZIL-Tc:.l..-ez o serviço 
nrw se,ja. urgente. 

O SR. Josf: 1!.\RIAxo-E" urgente, entretanto 
a comm;ssão niio deu parece1·. 

O ponto }JI·incipal ao qual quero referir-me 
·ê o seguinte: penso que estamos desa.cert~.
damente delil>e1-ando sobre este a~;:umpto. 

Devemos p<'imeiramente 'VOtar o pro.jecto 
qu.e est'l.belece o principio geral, para depois 
a:pplic~l-o. 

E" neste sentido que fa~·o um &ppello ti. com
mis.<ão de ohxas publicas,para que não esteja
mos. como no cuso ve1·tente. a ützer uma 
concessão que é da competencia excluüva do 
município. 

0 SR. BEYILAQt:A-N'ÜO apoiado. 
D~r SR. DEPt:TADo-AEsÜ"<•Ila de l'el'l'O Cen

tral nito pertence a municipalidade alguma. 

(O S1·. Jo,7o Lopes. 1° ti~6·',Pl"e3icle;ltl!, de:,;:a 
n. c'adt;i·nl- d(< 1we•idcncia guc é Dccupada pelo 
.St~. _4 ;i!Oiiio _·l.:;e-;4 edo, i 0 • ..:ec;·c;t~rio). 

O Sr. 13evilaqua diz qne tendo sülo 
lt(lje 1l0n.rndo eom uma. commissão da Co.mara, 
c~nie~s:1 (Jlle te\"e uma Yerclacleira s11presa 
Yendo incluido e~w parecel' nn ordem 1lo dia. 
E só porque uma cireunst.·mcü\ e:nraordina
rb. não lhe pe1•mittiu tk•riD}lenhar a com
mis~ão de que foi incumbido peh\ Camara, 
aclla-'ôe pr~sente a ses...<to. 

Está de 1Jleno aceordo com os conceitos 
a1wesentadm 11elo sen nol>re collegt> deput:tdo 
pela- Bal1ia. Em uma. discussilo mais <'mpla 
aeompa.nhal'ia com t odo o gosto aS Ex. 11a. 
argumeni.3ç{lo cerrada que. o orai.lor estil. 
certo, S. E:x. ]lfOtluzirh\. contra t1. tentativa de 
arrendamento <la. Estrada de Ferro Central. 

Seria rena~e1·. si este projecto ora se le· 
Tautasse, um11. questi'Lo que se pasBOl.l h~1. lJOUco 
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tempo, cujos e1Tt'ito~ nós lastimamos e que 1 como absolutamente não cogita ~e pro~elar 
não vrcm :1 pello rea.YLvar·. inter~res de quem quer que saJa; nao se 

o nol•re d~put..1.do :por Pernamlmco fez. constituiu de sorte alguma advogac~ ele defesa 
ape~ar de diser que sem intenç:i.io. censura~ it nem de a~cusaçã_o de alg-uem; S:' tem de 
C~:Jmnüs;;iio n, que tem a honl'a de pertencer, examlllal' os proJcctos que lhe sao presen
mas censur·as que, permítta-lhe S. Ex , nflo r.es e dar o seu parecer com a ísenç.ão de espi
sflo jtll't.."ls e nem mesmo cabidas. ·rito, Jll'ocura.ndo tanto quo..nto Ct\be nas suas 

V. Ex. sabe o processo do trabalho das ior·,as fazer justí.;-.a. . 
comrnissões. Elias teem de roul:k'lr algllm A Camara toma conhecimento dos seus tra
tem:roás 5e:'BÕ:>s dio.rias para clesempenhnr-sG b<1.lhos e tldil>em como muito hem entende, 
das que:;tões numerosas que lhes ruo a!fecta~ <\pprovando ou repl'•W<tndo ·" conclusão dos 
E' natmal. pois. que em vi:>t~t do intet·esS<! s~us parec<:res sem que pOL' tsso a commi~sã.o 
que as questões ultimamente ventil•·d~õ no se melíudre G se con>illere o:mmdicla.. Ella cs
~eio da Camara mostramm, <t commi~&io niio tuda e apresenta as mas conclusões, e a Ca
:podesse d.ispm· de tanto tempo quanto seda 1 m<trU· é que toma a responsabilidade final, re-
:preciso para attender. :.t todos os requel'i- solvendo como melhor entende. . . 
mento> que estiio n<t sua pasta.. Foi sob a impressrro deste sentimenw e 

Sobre isto e queM nobre collegtt allutli<.ln, desta opíníiio que o ot·ador te>e a lloma de 
o orado!' pode!'i:l dizer que não tem c:on heci- apresentar ü. commissiio e de s ::r por ell<J. ac
mento dissD, e é mesmo impossível que ;e ceito este parecer. 
possa despachar todos os dias Ullllt porç<io de Incontestavelmente, nas condir;õ~s actuaes, 
projectos de que a Ca.mar.t ssri<\ <t primeira :t a estrada de lert·o CentraL não póde de modo 
oppol' sensum.s á commi.o!siio quando est.n. alJ;,'Um dar >asão <\ todas as nee;~ssidades que 
apresrntrtsse pr·o.iectos que não vies~em deli· E·rl1.ffi de desejar que ella pudesse <J.ttender ... 
d;1men~ es~Udlld~s. . . Q SR. FRAXCISCO GLICERJ.O -Mais clesordem 

A le1, cUJa. extstencm o 1;Uustre dep~tado trarU. para o serviço d<t estruda essa con
entende que deve preceder a. apresentaçao de cessão. 
qualquer ])ro.:ecto. realmente e um<~ lac!ina. 
que ainLlú esti~ por preenehe1·. Ma:> do r'-<:o
nhecimento desta. !itlh não ~e segue <rue ad
venll<\ t\ menor responsa.bilhtade a COilllllissiio 
de o1Jr·;1s publi as. 

D;.~.do que a inicit,tiYn. competisse iL com
missão, o que não e file to, tti nda o orador 
dirá t\O nobt·e (l~put.;vlo porque motivo :J.ind:t 
não toi apresentado o projedo de lei~ 

S Ex sabe, salJe-o a Camart~ que o nohre 
deputado por S. Paulo. o honrado general 
Giicerio, quando ministro da agricultur<1, 
apresentou um projecto O<l t\ntes promulgou 
·um deCI·eto lc·gislando ~obre viação Jerrea em 
geral, estalJelecendo um systema igut~l ao dos 
outros paizes. 

O systema de Yia~iio icrreá. npresen1l1do pelo 
honrado ex-ministl'O lla agricuttura soffreu 
ultimamente mO!lifiéaç,líes, mosu~ando ai.~ umas 
desvantagens que nuquella occasi[o não ti
nham occorrido. 

O SR. Ixnro no BR.I.ZIL - Não apoiado. 
O SR, BEVILl.QU"' aprcsentará a sua. opinião 

c o nobL'C deputado J~u:-:i. o lavor dr; conven
cei-o do contrario ; nrc cert.,.za de que, desde 
que fôr couvenc!do, não te I" .i escmpulos em 
vot.at' contra o parecer que elalJorou, pois não 
tem propo~ito nem ídett preconcebida. A es
trada de lerro centml tem :>id·.> ulvo ,:e mui
tas e nn merosas a.ccusa<;lies. pol' v<:>zes, ao me
nos na appttrencia. mer<'c:Clas. As causas das 
iJ•t•egularidades que la se dão, é que g-eral
mente não :;-ão apres ·ntadns com a mesma 
rmer!da. com o mesmo ·,cigor com quP são fei
ta> as accusações. O seu dir.-ctor uctua.l é um 
dos homens mni8 dist:nctos 1>elo seu talento, 
por todas as virtudes IJessoaes qur se possam 
exigir de um bom servidor d<l. P;1trht. .• 

0 SR FRA1\"CI~CO GLICERW-~Iuito compe
tente. 

A CamUl'<t teve communicac:ões de estudos O SR. Br.vU.AQL'.-'1. ... e um profiissional com-
de tra.balho nrcs.;;e s~ntido. Er~ por eonseguinte petenüssimo que tem ueíxado um nome hon
:prcmattll'<l. qualquer legislaçflo inici11da sobre rosissimo em todos n~ t1l.mos ele servi~'o pu
esse assumpto blico onde tem sido c amado a exercer a sua. 

Eis o motivo do <ldiamento deste traJmlho uutoridade, a sua dediC<l\'ão 8 us snas luzes. 
da commíssão. O orador acredita. que o noure Entreutnto, apezar (h~ sua estada na direcç-d.o 
colle<;a deve esta!' stttisteito CQill as explica- de\ Estrada de Ferro Central, que se perceba., 
ções que acaba de da.r, pouco tem melhorado o seu sel'l'iço. 

Agor·rt Yae cump~ir o dever. de relütor do l\Ias e porque a8 causas são muitiplas. A 
parece!" que ac;tba de ser impugnado. o pa- Esh~ada de Ferro Central línlla sido nos ulti
recern. 116. mos tempo muito al>undonada, talvez em 

A commissã.o de obra.s publicas não tem vi~ta do que :se pret?ndia fazer, talYez em 
absolutamente o milis ligeiro interesse em [ Yista do destino que ~e llle queria dar, isto é, 
proteger Pel!soalmentea este ou aquelle, assim ·t=al-a Ms inglezes, pouco cuidado dando as 
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condições reús em que se fizes~e ess."l tt·ansfe: 
rencia. Depois o..ggra.vou-se a situaeio da Es
tr<tda de Ferro Central, as diJliculda<!es quasi 
imposiveís dn. sua administração crescer<l.tn 
com a infeliz introducção da politic."l naquelle 
ramo de sel'viço, onde ello. jamais dever-a 
ter entrado. 

O SR. ARl'IIUR Rros-:Não fomos nós que 
introduzimos lã essa senhora. 

SR. BE\'ILA.QU,\ diz que não sab~ quem foi. 
nem de quem loi ; apenas cita o facto. A Es
trada. de Ferro Centr.1t deverh ser 1n;1.ntilh\ 
alheia :tqUõl.lqucr inter~·,mç:ão extr-a.nha ao seu 
uniro e verdruleiro mister. 
Re''Ot'd:~.-se d<\ pitms:! expressiva. de um 

dos nossos respaita.veis engenheiros e empre
bendedores de e;tr-.Wa de !erro. 

Em urna estr·adu. de ferro. em um trem, os 
empregados nii.o teem o direito de ter qu<\l
quer outl"J. preoccupaç;io, porque elles <le
devem consiuer.tr sempre qu~ naquelle trem 
vae a sua pa.:ria, V<te a sua !\l,müi"· vae a sua 
religião, vae tudo quanto os deveres civicos 
lhe impõem ~elar. Est't imagem o orador a 
acceita corno verdadeir;tmeute feliz. e lastima 
portanto que esse . rnoth·o de pertur!Jaçií.o s.e 
tive~se dado na Estl~1da tle Ferro CentraL 
Mas o mal existe. Qu•ü o meio de o debella.r 1 
Com a rêg·enerução do seu systéma adruilús· 
tratiYO, e<\ primeira m~lida. que se impõe. 
Mas a Cmnar·J. sabe que este proces;o não 
póde ap~ese11ta.r t.od;ówía. um;t emcacia de um 
momento p:tm autro: ~lie e por Slla lliÜUt'eZt\ 
moro::o. E' muito mais díflkil, como tod0!1 sa· 
bem, corf'igir , r:~~tabelf!cer a. ordem., do que 
que des!ill..el-a. Por outro lado ella. neces.~it11 
urgentemente de gr-.~.ndes melhoramentos 
materiaes; o ;eu m;\ter·ial rodn.nte é in~igni
ftcante partL a.-; sua:; nr~ido.ctes acttlMS. e 
neces..~trio qu~ e!le ::eja :J.ngmenta.do gran•le
mente, e infelizmente ta.mbem em grande 
parte r;!par-ad", poa·que uma. gr-.l.nde por(-iio 
de ;:eu mtLteria.l ru<htnte nã.o se acha in.teliz
mente, em bom estade. 

qual é o meio de remover estas di!li~uldades? · 
A cornmi<;:;ào diz no seu p:trecér c lê.) 

S::~-lta ;\OS olhos de wdo3 a neces<idade de se 
fhzer uma :3' ou mesmo uma 4'' linha. . na Es
trada de Ferro Central, somente para os 
serviços de sul.mrbios. 

O SR. Jolo DE SiQuEIRA. - Neste coso au
torise a municipalidade e elh chame concur
t'enc:hL publico.. 

0 SR. ARTHIJR RIOS - :.lão IJÓ<le !lei' a. mu
nicip:l.l.idade porque o serviço é feder:ll. 

O SR. BEYILAQUA - A resposi:<.\ a v. Ex. 
foi dada gentilmente pelo nobre colleg-a da 
Bahia. A despeza a fa.zer com uma :3·• ou 4" li
nha ntl. Estrada. de Ferro Central é uma de5· 
pez:\ a vult<vli-ssima por causa. da. IJitola laL•:,rn. 
que ella tem. 

O Sn-. OlTlCICA - Isto ê uma estrada com 
M'es de Meü·opolitana. 

OS& . B~"'ILAQUA pede liceuça pa.ra. l'CS
ponder <tO ~parte de S. Ex. 

Entre est;l e>trat\.;). e a Metropotit.-ma. ha 
;lpenaH\ di1Teren.r;a d<l. honcõtitlade tlb<olut a. 
110 L·equerlmeuw quetoi ·o1pre..-<eo:t;,1do li. com
mis~ão de obr·as pul,Lie;LS e colonisaçilo. 

O Sr.. . J o,\o DE SrQUiliRA - O S l'. Barão de 
Lucemt nunca fez concessito de estr·adas de 
feno cvm gM'i\1\tias de ,juros. 

O· Sn. BE:VltAQU/1. penSa. que S. Ex. não leu 
o parecer· e naturnlmente não ouviu o dis
cnm I)Ue o ott~.dor lez na camara. propondo 
urntL lei annnllantlo as tac·s conc·:>s&es 'J ne =', 
E:o.:. a.ttribue ao seu m;u:·a.,.·Hho50 Ba.rio de 
Lucena . 

0 :::n . .Toiio DE SIQUEIRA - E' mar:wilhoso 
poqque e um homem honesto : e ::>. Ex. na.o 
:ue apcalt.'l. um sõ mini.5tro rrue fi.ze~s~ con
~ss:;cs <:omo o '-r. B:.riio üe Lucena.. !lefen
Jendo os dinheiros publico~. (.IP'H<es 1; <:'Jlt
.,e,h.trhr:.,). 

O Slt. Jos:~ ~tmU."-'i\O -Eu discuti este 
projecto e agoJ;\ vou mostl'ar que clle é e:s· 
co.udo.loso, 

O SR. BEVIt,\QUA - Em questão de e:s· 
co.ntlalos S. Ex. tem ca.rt.a branca. 

Nesl.tts comlio;:i•·s, e :.tinda mais, sendo um 
:facto que a obserntç-.ão m;tis ligeira ~alienta 
como um:L d;ts cau~as de pertur1Jação, de il·· 
teguln.ridades no serviço d<l Estrncla dll Ferro O SR . .JosE· ~L\•u:u,N:o -Provoco V. Ex. a. 
Central. justttmente o set>vi<;o dos suburbio>, que mo:;,tre um só escandalo pratica(lo pot' 
porque o ntunero de trens dos suhurbios desce mi.J.u. Isto ü uma. insinua~ão. e um<• cov;wdia.. 
exteaordina!'iam ·nr.e, como de;:;ceu tamô,:;m o (E,t;c/Jdec<-,·e Mon di,,!oy~ ent,·e" o•·adu1· a o 
serviço do intet·ior, o result<tdo e que!'re- .s.·. lo$é ][,,,•ion•o. os,- p•eú•li! •lt J rc.;lCiilla 
quentemente um trem do i"terior é obrignclo p .,. v~;c.; (tlteliç«o.) 
a esperar que a.lín~a. seja. desemba.raça.d\\d;! I 0 SR. BEviLAQUA _ Sr. pt•esidente. eu não 
~~ ele :;uburlnos que so1!reu. quo.lquct· ~· se. <L que ~·eiu esta tempestade. , 

, _ . O Sa. JosE' l!.~RIAl\'i\'0 - Porqu') eu drsse 
. O Sn. FR.-\o~CISco Gucnzo- E duphcar a que esta concessão erJ. esc:tndalosa. e s. Ex. 

llnba.. lli·>Strou-se tiio ap;).i~on:Ldo nest<L q u~sti'io 
O Sn.. BEVILA.Ql.'A- Nesfu.s condições digo ; I vindo insultM um seu coHe,"ll.. 

Camara V. IV 
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o SR. .ToAQt:m PERXA)tntJco -V. Ex. 
'lembre que ne;.te parecer )la, muit~ gente que 
o a...osignou. 

O Su.. BE\"IL,\QJ:;A. - E gente cuja, llones; 
·ti<lade nuncn Joiposta em duvida. 

o SR . .Joii:o :OE S!QL"EIRA dá üm UlJar te. 
O SR. BEYlL.\QU.\ - V. Ex. nãD era co.pttZ 

de apresenf<\1· um pro,jecto de lei, resoh:endo 
os interesses puhlicos com mu.is llOlleStldu.de 
do que r.ós a. resolYemos aqui. 

(E~ tC'heleccm-se clialo!Jo., ; " >cs .. '<io t Ol'iW· -•'C 
!;m;u/tuo..<a.} 

capaz de apresentar um parecer mais respei
tador t!o que este, o que não quer d.ízeJ.' que 
não possa apresentar outro tao re~peltador 
como e•te, o que niTo q_uer cllzer((ue não possa 
a_present.w outro igHal. ou cous<l. semelhante. 

Sl ofl'endeu e obl'lgatlo chegou áquelle exces
so. lastima que S. Ex. o tivesse provocado. 

Passou-se felismente e~te incidente e o 
or-a.tlot· volta calmo nüo dirá à defesa., mas a. 
justifi<:a<ilo deste }ll'ojecto. 

J;\ tem e:-~:posto rapidamente as difficulda
des em que ~e acha a. Estr:l.(la. de Ferro Cen
tt·a l. P<ll<\ t\ttender MS enc<~.rgos qüe sobre 
ell:\ pez:t. O Su. . PRESIDE.'\'IE - Sendo imp~>:;si>el 

·marlter a ordem, suspendo a se5siio. Tern·St! n.long;.ttlo mo.is do que o parece~·, o 
qnn.l suppõeque não foi lido pelos seus Im

.Su..,pendc-se a scssiZo <~ 3 hora.< c ~10 minu- pug-nadm-es. . _ 
tos). Diz a. commtssao peht voz,dooradorque p:u-a. 

(.4.' ,'Jlun·as c 50 mi;lgtos o Sr. p<.:.võtlcnie 
occupa a St~ cadeira e ;·eabn: '' ses.;lio). 

o Sn.. PRE.>rDEi'il'E:-"1o t•eabril·-se ases..<;flo, 
espero que o;; meus illustres colle,"ll-s se man
tenham dentro ela. ordem, de moclo ., u[o 
_pre,judlcar o dec0t'o da Cumara üos Srs . De
pnttdos. 

Conflando em cttda um elos llle\JS colleg-(LS, 
espero que se Jmtntenlmm m ê\l~Ura dest<1 
COt'llOl'ação. Tem a. palavra o Sr. Bevilaqua 
J!:l.ra contintlt\l' o ""u discurso. 

O Sr. Bevilaquf~ tliz Qtle não 
<:omprehende, mesmo t\gOra- depois de pas
&'ldo tudo, a que veiu es..~ -tempestade a que 
.as;;istilllos. 

Começou a sa:\ exposi~""io ded;u•n.ndo que a 
eornmis..'<ào não t inhil inc,uitos favoraveis ou 
desfali'oraveis a quen;t quer que 5eja. ; apre· 
senmva. os seus trallal!los, não se melindrando 
-corn a. decisii.o da. Ca.ma.ra, qualquer qne ella 
fosse. · 

obViai' os lllllicultlnlle;; rhL E~trUd;\ de Ferro 
Centr~tl. no que tliz respeito uo set'l"ico dos 
suhtu-bios lledirà o alsitre tle separar o sel'· 
viço t.l.e suburbios do set·viço do interiot•. 

Felt.'t est..1. sepa.t'n(:iio. a E:;tro.da de Ferro 
CentT--,tl fict\ tle:i'<le logn t.l.e pos.;;e de grande 
parte do matel'ial pt•eciso pam ttugmentar _o 
~e.t·\·iço do interior . Pot• sua vez a. regulart
rlade deste seniç·o fica maill ga.rantida. pelo 
desemlnraço completO em que estava as suas 
linlm~ p:tra serem exclusivamente utilísadas 
ua.r·a, o mesmo serviço uo interior. 
• A directod11. da Estrad:"\ t.l.e l~ t'Tl'O Central 
diz que ê preferível que o ser\·iç.o de subur
bio continue a ser i'eíto por conta da central, 
ma.s para que cessem os em1J;1raços com que 
luta a cenwnl, pam ~. regula.riu;.t.Cle do ser · 
viço. ,julga, ill(liS}lel!&'\Yel que se coustru:l. Ulllll 
tel"ceir-J. linlm ou mesmo uma quart.1.. 

E' i~t::~ o que diz a directoria e o parecer 
1!0 S1·. J. Bandeira, allude a ist{). 

o SR. CESA.Rio }lon.-\-j.w me;mo 
jeiÇ:ão. 

O que o Ot'à<lor Ye, é que o pa.recer não foi 
lido. 

o. re· A directorin diz que no ca-so do governo 
não obter oo meios pa.ra e.lfectnar esta tex·cei· 
l'<~ oa quarta linh:t. será acceítwel a pl'oposta 
que fol para. in torm:tr. 

0 SR. BEVILAQl'A-E' exacto. 
E tendo o nobre depm.:.tr.lo por S. Paulo 

dado mn aparte, di~:::c que a-guard<H"rL t\ occa
.siiío em que S. Ex. fhllaSi'e p:ll':\ se con Yencer, 
que se si con ''ence.;:se >Ot. ' rio. conü•,1 este pa
recer que o Ol'atlOL' mesmo el•tfJor-ou. 

0 SR. CESARIO ).Ion.\.-E' Y~l'ihtde. 

Reo.tando as infvrma~Ges qne osto'\va (\ando a 
CO.S..'\,diri c1ue caso o go;-erno não obtenha. meios 
J_)àl'a estll.belei:er e~tas linhas ucce:>>ariil.S paro. 
'" reguia-I'iclwe dos servi~-os elos sulmrbios,en
tiio serit acceit:lvel fazer-se o contmcto cem 
os 1·eq uereu tes e ueste caso propt>e <\S seguiu~. 

O SR. BEVILAQDA.- Ora. quem f<1!ln. com tes modificações : <LUgmeuto da cau~ão, aug· 
este desprenclimento e comesta sin~el'ÍUC\dc, mento da. contribuiç,ã,o para lOO:OOOB da de 
pttrece que de-vil\ estar isento de.<~;e til'Oteio 60:000;; com que elles devem entro.-r unnua.l
que o orador não sabe que J.WOposito motivou. mente para o Estado. 

Voltarã a uma pitrase dirigida ao nobre 0 S.R . Jost:: :,fARIAxo-E mais a clausula depuUido por Perna.mbuco. 
Dkse, «v. Ex. não e capaz de apresentar com quem mais --raut..1.gens olferecer, lJOrque 

um parecer mais respaitaclor dos inte1·esse3 nil<> ha privilegio nenlnuu. _ 
publico;; do que este». O SR. BEnLAQL\-Pede que os nobres colle-

Or;r., quem diz isto não olfende a.bsoluta- fPS me permittam m:lis uma •ez repetir que 
mente ; na opiulilo do orador S. Ex.. não ~ . o parecer ni.i.o foi lido. 
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Comprellende-se que a. com missão não podia 1Iano, com Sicr iJ.no ou com quem mais vanta
protel!nr, sob sua. responsabilidade um reque- j gens apJ'esent;lr . 
r~mento que lhe _vel!l a.s milos, quando o re- o SR. BEnu1n;.-~.. ruliniro.-se da. celeuma toda 
gtmento marca 1o ~1a.s _pM-a S?bre elle dar ! que tem havido pol' esta emenda.! Porque 
parecer. A comnw>s.LO nao po~1a tle um mo- des,le lo"O uii.o foi 3.presentada ~ 
men to pa~'tl. outro fazer uma let de coucurren- 1 "' . 
cia.. nest.'l.S condições qual ,~ justiç-.l da. accu- . . O Sn . .:\IU'HlóR R1os - .'V oto .:-oJttra. o _pro
sa.ção ~ · I.Jecto ; porque elle -vem 1azcr concurrenc1a a. 

O ques~ria mnis curial, era os nobres colle- 1 um prop!'iu naciomtl. 
gas q~e impugnam a condu~ta d<t commisstto 

1

1 o SR. CostA Jt-xtoR- :\ii.o p ){lemos fazet· 
por ntl.O ter espe1>ado uma. let genet'lca, e;:ta- m ai:> conce>:5l'>C.·s •.le:;:t.~ ordem. 
belec:endo, principio geral, })roporem que niio . . _ . 
i'os~e de~pacha.do pu.pel nenhum. X estas con- O St: .. B~; r~A,~L::\ :- A C~~-"'~ l_~Jl . ~~~(!, 
cUçoe.~ 0 OL'o.<lOl' da.r-llte·ia 0 seu voto () 'Pl'o- l~o1~t'<~ lleitiJ.ete: que ,1~ <.:o m!nJ..~u(.'S _n,t~ tcem 
poria m<1is que se fizesse uma.ret·i$:10 de todo.; stm~o a ob:·t~fur;uo de cumpr·1r tu_!t :tr~;t~o •lo 
os camarões qne pa.."S..'l.rão pelos mal h<\S r·egunenw c~ue rnanll;~ que em l.,} 'õ.l:S lll's~
(;·i~o). che <.~ :p;lpe!s rtiHi L.,:;tilo 11<~ sua. lJ'L"ta. A C<.L-

E' neste ponto tle vi ~t<\ C}lle se colloctt e de n~a:·a po:·. ~lll'· hot;t•: t •leve tom:tr <~.su:" re.'>l.)~\l
chw~t que não tem interesse em protell<W Ç<LO. e. en ta-se ~5stl~l os :tp<wt~~. t:llJ<l. mt~nr;.to. 
pretenr;ões de quem quer qne ~jt\. acreutt:'l. que mlO c par<\ m:t;,tO;.ll', Hm:s que 

E, manUcstanclD"se deste m(}(lo. manil'e:;t.1. ma.go;'lm. 
em 11ome da. con1missão. o SI~ . CE~.\tal) ~[OTTA - Iso:o ú utn en:;ano 

O SR.. lm.Tnun. Rros-Pell1 minh<t parte úe- da parte de V. E~. . 
cla.ro que nilo ftz inj ttStit;a. (\l!mma a commis- o sr~. BE.nt..\t.!t:A -E • isto o que se tem 
.são. ~ le ito a!k agor;\ ; pois ;;:lo ;1gora. \: que ~c f;\ZCnl 

<\ccma(;(íes ~ Porquo não uos ur:;uit·o.m de 
outro modo '! 

O Sn. BEVJLAQl.i.J..-Diz a comm!ssão que, 
no caso de ser resot Yítlo. a a.nnext<(,'ã.O dos 
servicos do :miJul'hios ao llo intcr·ioL'. ftca o O SR. Ar:.Tnt:tt lbos-V. Ex. quet• a con
Pocler Executivo nutor1sado a contra.ct;tl·o curreocia per••nte <t <.-ommi::súo tl:\ camtl.ra. ·• 
com os 1-:;quel'entes ou com quero mais van- (T,·oc<l,t· :;~ Ot!i<os apartes 'li!C intcrJ'O~·'Ll.:,n o 
tageos offerec:er. or.><loi·. ) 

Perg-unt<t :i Camara., a Q.uaJquer homem O Sr:.. BE:VILMC,\-ACOmtnissã.oc:tpt:imeirtt 
11onest·>, a quem conhece o. historia tri;;te dns a í::tmcntm· qne não haja, lei de concurr·encia.. 
conce.%ües lla.Yidas no p;tiz. si teem idéa de Porque t, que qn:tndo nós temos todos e:-i".:!. 
umtt concessão nest~ termos~ preo~cnp;<ç.i.o t.le gtJ.l~l.ntir os interesses lJU-

Os req ue1_-entes tDmam a seu carg·o o set'YÍ('o btico~. ·•i mos diz~ r a quem quer que aJ.wesente 
<los SllbUrb1os dur·ante 35 nnnoo. Durante 3.'5 um pn.l'ece!· por par te de um<t commissiioqne 
~ndos elles exploram a e$trada que pretendem elle é C$e;tndttlo~. qne ú injusto como o làzem 
construir, e Uel'te período conc01-rem com pr esentE'Ine!lte ? ('f,· ocMn-se mttitos "T'twtes. ) 
50 "h com a !:letacle dos rendiment~s liCJ.Uidos 0 Sn.. Cos1:.1. .Jt::\IOP.. d<i. um :>.pll.rte. 

!i~rior a 100:0008 a.nuuaes. _O S.P-. BR~-It.,\Qt:.<.-:\Ia~ entuo n<J.o, e este: 
da eswatht, na.o poden<.lo ésta. quotõ.1. ser in- , ·- - . · 

Os <.-onc:e:;~[onarios obrign.m-se a p:~.g-J.r um sa.o toliQs n<~uelles que\· . E:.:. tem JJOnrutlo 
nrl'endamento Q,d:oit1ondo P<>lo go,·er·no das e;;- com o seu ,-ow. 
tações subur·1;ar.as que vão utilísar, .se11do o o SR . Cosr.t .Jl");IOR-Cite qual é. ~e:;tas 
ponto de ~twtilla de S. Fra.ncis(:o :üe S.:q1o- questtíe~ ví\·o (•.s clat·as. 
pemoo, cot>ra.ndo o me:~mo que ~'Oot'l1a cent1-:.ll. 0 SR. BEvll.A<.!t:.I.-Somos dous v. Ex . ha 

lJ~r Sr:.. De rt.-TADO - Tem duas i..'\xa::.. e de se recortl:1.t .. 
p:::eciso S<tlxlr si colJra <t maior ou a menor. · 

O Sn.. BEv l L.\QL\ - Trata-se lle serviços 
de sttburbios. 

t:~ Sn. DE!'t:T,\DO- Pois exac~tnente por
que e subnrbio, é que perg unto. 

o SR. I.lr:;nt.AQt'A - N'Q,tnralmeute e i\ ta."':<t 
de suburl;io ! .. . 

O SR. A~Tll~T.. Rros - V. Ex .. re~pondi<t ã 
t?tia.s as oluecç!;es com duns. ou Lr·es pala n-as, 
S\ 1lCcr~sceut.'l.~se neste arugo as pttlavr:\~ : 
-«a.utor1sado o governo a. couu-actar con1 Fu-

O Srt. COHA .Jr:-.-roR-Dei voto a alguma. 
cone<'~ào indi\·idual ? 

o Sr:.. BEViU.QI:A-LemlJro, que S. Es:. 
concorreu com o seu ,·oto honrado e :pon
tlcmtlo para melhoramentos no estado de 
S. Paulo ; lltn\t companhias que individual
mente rcquerer<\lll e~te:: roelhoramentDs que 
a commis:><"io con~ciencio..'<aJnente .. • 

O SR. CosTA Jtx ror:.-1sso não tem pnri
d.o.d.e <tlg-uma. 

O SR. BEYIL\.Q!J.~-:.\-Ia.s V. E:s:. devia cha-
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mar i1 <:OllCHlTt:ncia; isto e inll.iviüual. A que mosü·e que nua houv~ O ln<\iOJ.' despr~n
COUlp:tnllia Sorocn.bantt Jaz o prolongamento .dirnento drt sua parte, esta prompto a. nunca. 
daslinl!<lS qneja tinha... ma.istero~casião de assignal' parecer alg~m. 

O Sn. Cü.>"!\. JID~oR-Re•)it·o· u~o iem P'l que posm da.r•loga.r <\ a.c~u~es. embora. 1m~ 
' ' ··• " ' • cl · '· no·t· · OJUO ''" CJUe Jiora· rn fett<JS '1 esk pro-ridadr·. ~os meUJor .. mentos de S. Pa.ulo, +'. , . L>, c . ~,;. 

1 
' 

tr;tt;l \·:,·se de compa.nhbs de explot·a.çfio que Ject?. (.l!!t:_to be'1~ .) • 

pediam prolongamento de suas linhas, sem o FJC<J, a dtscussao adutda pela hora. 
mínimo ÜL>Or do Estaclo. á sua cu."ta. 

O SR. BE\'IL,~QC:A- .. . tou:w.ndo po.,se da o Sr·. J:!)i"to de Siqaei.t·a (p11'n 
zona... ·<~ "'' eJ!p!imçào p~.<sa~l) diz que . ni_n~·uem 

o Sr. Cosr"\ .}C:\'lOR-Tant.o ll~O e <V>'Í1l1. mais !lo que o ot·adorl<tmenta estes IUC!tlentes 
tant.o nii.o toma.mm pos;;e tlu zon<1, qne os ue.«tgl':ulare:s que se Llii.O no :;eio da Ctt~r;v 
favores Ji:omm conceüidus ao mesmo tellljJO u. A niio st~r o nnlwe deput:1do p~lo Ceam. que 
tres comp:mi!Íit.>. ac;l.b:t de 1\l.lln.r, não lm no recinto um só 

CO[l<:i,:tL IJ.U!) pOS~:!. dizer te~ l'eC:)!JiUO da 6Ul1. 
O SR. Br;vn,.\Qlh-Di1. rlllr:' nito lm, a menor t~wte uma o!fen~a. por m:u~ hwe ILIIC fil3SC. 

intençi[o •.la Sllll. p:11·t.·• Pm magoar J1tml- E" <t qum·ta Yez q ne o nohre deputado p~lo 
quot· do; ~en., col!c:.r;,~. ~las (Jul'r uizt•r· flLlC a r:cat•it elwma o otador p:tr•a um terr~no pcs
que~ti.o e ile concnr-r · u~ia ~tb;olut~t, t• lloje ., 0:11. 
que, niio exbt:) lei de concmTencia .. ll:u·eee-
lhe (llP nii.o era a op1nrtllníc.bde 1Je lel':llli<Ll' 0 Si~. Bllv'U ... \.!'.!1:.\- Xão clmmei: V. Ex. é 
est.a qnestii.o. que wio. 

Xão li u\1.~01'3 já. G de mnit.) ü:mpo :Ümz... 9 ~R . .lo :i. o DE SIQ~ElRA diz qae !laS duas 
" '· . . · p1'11nen-us veze~. sentm-s2 ent.erneGtdo, pelo 

O SR. CosT,\ .Tü:-=toR-0 sen pro.:~c1~0 ü·ata 1 que a .-oz do n,JlJre depmatlo tnw:·ce, pelo 
de umtt estrada.; o no~õo era de t.(·rrcno~. meno5 tt.Os ouYit\05 cl!J onU.or. "' m<J.nileSt<~[o 

O Sr... Bsnr •. I.Qt:.\ tliz r1ne <: ~~1.5 p:\l:wnts !le \'itlrt cl:tqttelle,{rue.pel' pt'imeir:t ve::~ve a. 
lhe r:-corr1a. :-. oh.~ •J'\':1.\'ÜO qne uuHoll'.-.~a lez lm: th um .. :l.. tet~c:::tra vez te•·e occ;<tsut~ de 
por OC.';)Sift•) cl:t ,-ot<to;ão (l•·ste. p~recer no clecl<ü·;n• 1:este r<:Cll1t~ que em r"~pelt.O a no
seio 1h co:n:n,~:>:it), O n"lll'e dnputado dizi:t: mentt~·c·m tt C:tmal'tl_nao ap:tnl:tl.l:J:t tlo y~p;t.e 
Duvi,Jo r1ue e:<i.es J'ubnos,- cr•;t expr•·s~ão •o insulto que !{r·:nmtttmenr.e l~1e lont tlm:;rdo 
de1J(,,-:~ej:un cap:lZ(•s de const1·uir :~. em·arh qu:mdo d1~·:utm um:1. questao momentosa.. 
e timt' resttlt:vlo n:1s condi~·í'i?s th c:on,·es~iio E !:oje, qua.ndo. dechtn:nt. a, S. Es. ~111e vo
quc s~ o as condkçõ<:~ c:elelm.tdns. :uJ final de rnrra pelo proJe~to oi losse occeLto no 
conta~. · · princ:lpio d.u concm·rencia. que_.iuig;c ll'Ces-

'< • ·- ,_ ~. . • .. sario pite:• salnti{Uarday os rnuw2ss.es do 
O Srt, _Pr.ESIDF.:ü~. Per;o l1cenç.a ~~1.1 lem- p:1.iz c ninzuem JF>d-) dtzrr auo wo e uma. 

bm~· :t \-. E~. que.]tt excclleu 10 mmutos tht op' il~~ii.o de m·.>mento. pelo que ô :tUt!:) passado 
hor.< 1 . t . d l . d · . . quando t1.pr.~sen ou um pt'•l.JO·;to e et , ·ass:J.n o 

O SR. Bl':I'!L.~Qt'A-\·ae o l.crminar com ltli\'er~as conce$soe~ t;;ü·1s por :tutor:dades 
es~u. record1t(:ão-:que. a,; impugnaçue;: foram In. muit.:\s l)e.s~o~v- proje~w q lle era <ts~igna.do 
felta< ~ern teL: s.tdo hdo ne;n o p:~recer nem por _amigos de S. Ex .. e el'l:tre ellc•s, p:J[o Sr. 
mesmo o })t\l.JectO. potque twlo fJ11C s~ apre- Antao de Farra: ne;:;se pro.)ecto !:sl,;tuelecm o 
senta. como l:tetlll<IS que rl~ver~<trn tet· sido prinúipio ua conctu·l'enci<~; ma;: i:t dizendo 
preenehid<tS, ta ~St.'l\'<1111 no pür.'cer· e no pl'O· que quando iloje l.htva <t su:.1. opinião e ofl'ere
jecto · citt o seu voto i1.0 projeeto S. Ex .• p<~l~• lU r ma 

Alg-umas em~nd:tS queotlen:s~emmet!Joral', com qne COS~Uffit\ sempr~ intert'Olllper 30S 
tu~o I~to tlnlm sido p•·m·i:un~nt,! rtpr25entado . oradores que ocenp<em i\ tribuna , lantJou-lhe 
ao nHctar? omdot· o rlelxüe. Pol'cOnsPguinte o [em rosto, co1no se fosse uma negTm·u, o ier o 
que pede a Cam;n·~. o que pede indiFidual- orador apoiado o ;.::ov~t'Jlo tle um l10mem tão 
mente aos nohrcs rleputad.•s que o honraram ,Jistincto pelos seus tttlentos e pA<~ su;1 Hl\lS· 
com os seus (l.]ln.rte~. e pod~ria ftozer o }Jedhlo tra~<~to, como e o> Sr. Bitr-\io •le Lucen:1. NunC<I. 
em no:ue d:t C;\mam, mas tet1llo sido o I"elator. ! Ill~ pn.:>Sou p~l : espit·1t0 um $6 momento tle 
qu~r fic~r sô ~om o oclitl50 po>siveJ deôt.a re- 'larrepenrlimen.to }JOl' t'l' apoi:1do um ministro 
spon'<'! brhdade. que em l) mezes fez 1111 pasta d:\ '"gricultura 

Voz~::s-~·mo ho. odioso. · um:.1. economia ue mais de !00 mit COtltos. · 
O sn. BP.VH"lQu.L .• o que 1)eue aos nobre5 1 . O SR. Cosn JoxiOn.- Is$0 é uma histo-

collega~ e que tel<tm este parecer, qne leiam 1" 1 ~-
com torh\ a de;;prevení·ão de e:pirito : e se O SR .. roXo DE StQ{;EUlA lembra que ja o 
qualquer de SS- EE:x. aprt!sentar, nio llirã, em 1

1 
pro...-ou, e que foi S. Ex. mesmo quem o pro· 

publico, mas em particular, sem argumento vocou a. e0;;a qui';Oltão. 
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Mas o nobre deputado pelo Ceará int~r-j seu estudo. o digno representante do Ceará 
rompeu o orador dizendo que elle apoiou o exprimiu-se -desta maneira : «Ao virem estes 
golpe de _estad~ . O que seri_a. indigno do 01-a- I papeis ás minh.:ts mã~s, ~neditei que se tra
dar era. st depo1s de te~ apo~ado o governo do J ~-va de uml\ l'~1·undcu'l~ patota-; lendo-o$ pc
marechal Deodoro, dL.~so1>·1das ns Cn.mams, 1 rem, reconhec1 que n. · pretenç-.Jo era rio-oro-
viesse no dia 23 de no\·emb~o <IS~ignar um I ~amente hon~sia>>. "' 
protesto depois da vtctoria dol_h·wln.mento. Fomm_pa_!a.vras textua.esde S. Ex. no seio 

o SR. }.foRAE$ BA.IlliOS-0 pt·otesto 1ot as- da commis~c: ele oiJr-as publica:; . 
signado immer!iatamenie tlepois uo golpe de A ;on~mts.~ao_ estud_çm este llrqjecto, como 
estado. (Ha out;·u.-: ap··;·te«. ) , todO- os outl'O" _que SilO submctwlo.s ao seu 

_ _ . exame, com mutt.'l. r eflexão e cuid:uJ.\, 
. O SR. J?AO ne_ StQUEIR:\ aclm qtte mw serw. Lembr;\ este lhcto pat·a de~rinr dn. ,:ommi~-

d!gno de s1 ~e t1ve~se vmdo subscrever u~n ~à o a péch;\ 1111e .se lhe podia ; J1z~r de ter sido 
protesto c delXR~se de1ampa!·:uto os seus a.mt- moro:>a em seu.::: pn.t-cc~res .-
gos de hontem. (T,·ocam•.<~l'ltff<••·cnlcs C:J)(tl'il:.<.) • . . . 

V c que os l_lObrC$ •!cpuwdos. nüo o compr-e- . E.~t..'l ~o:·ostdad~ c 1l~n~:\ ~?_:~tudo a...:urado 
ltenuem. Est;L se reterlndo as1 1 r•)t-rio enfio d.,_~ quco:.• '::"· OJ,t. dc.po.lS . •· I~~o. o~ membt·os 
a. SS. EEx. SS. EF.x.;t.<signaram ante,; po1-r1ue dt\ 1'l1 rn~n,;sao ~:hC';o-a;·:tm <L tf)l·mular o parecer 
ernm opposicionis~. mas o or:u.lor que est:L"a. que e.<r.a em th;:cu,;.,<ao. 
com o governo, 1.hz ctne nüo et-a. di!-(no ;·ir 1 Xão lJOo.li;ttn coneluil-o com a clausnl:t da 
su~screv~_r aquelle proresto. qua.ndo os. sens C?::~lll't'enci:t puhlic<L. JlOI'(\Ur! ;t c·ommissão 
amtgos .Ja nu.o empunhasam a.;: redeas do tinha de dat· p<lt'e<:et· Sl.>br·;! um re<!UC!!'imento 
governo. :mlm1ettitlo ao ::-eu csttalo. 

VM CC?OCluit· decl~\r:mclo que. mngo:ulo 
como esta. promette nunc:t m~li~ se deixar ar
rastar pelo nobre_ ~ei'\1!.1.do pelo Çeari~ p.1.ra. o 
terreno pesso:tl ; Jam:trs procurar:t encoleti>::tr 
o nobre deput.<tdo pelo Ceará, por tnais que 
elle se esprn.ie nas snas opiniões positi vist<Js 
naq\telh\ illustraciio pt•ofunda robre en"'en!Ia: 
ria . .i urisp.rudencia., tudo q unnto h a. nos con h e
mentas humanos; emftm, nunca. mais neste 
recinto magoarit o nobre detJUtado com os 
seus n.parteii. · 

E" o que tem a. dizer. 

O Srt. .1os1t :\L ... nrAxo - :\!<L~ 110(líum apt•e
sento.t· as em\'n(htS que cntenrle:-..«em. 

O SR. .-\.'\:T0:\'10 Or.r:--:Tl!O 1--c:;pondC'r:\ t\ 
s. Ex. 

Dl!pois de ter estmlt1do, ue ter nHmi1estado 
<t ~H<t opiniiio sobr e o projecto e rccon hccido a 
sua van~tgem, ;t commi:>&1o no parecer salvou 
a clausula : « quatlllo o ~O\Cl'no entender 
conYeniente separal' o serviÇo de suburhíos do 
trafego lla. centt•al». · 

Só ne,""t,'\S condições se poderiá- e1fectua.r o 
contracto. 

O St•. A .ntonio 01.:.-utll.o (pao·a A commíss[o não estipulou com quem me-
uma e:cplica,çi'io pess,.al ) lamenta. que 0 'regi- lhot•es condiçiies apreiienta;:se . .-isio como lhe 
mento nã.o lhe o1l'ereça. >iniio est.'\ formula de p..;receu falhar competencia _para fazel-o. por 
u~a exp~icaç:iío pes~oal. , justamente quando n110 estar re~u!acla · por le1 a concurrencia 
nao se trata de uma CJUestão de c-aracter publica. 
:pB:~soal, e a.ntes de um ponto que diz respeito Entretanto, lembt•ará. a S. ~. que a com
tt toda commissão de obras publicas. de que 0 missão achli-Se tle accordo e acceit.1. esta 
O["<l-dor é prt!siclente. · clausnl<L ou qualquer outra que porventura 

A Camara foi t estemunha de que a. cliscus- 1ór estabelecida no senticlJ de salv;tn·ua.t•dat· os 
são havida sobra o projecto que estava em interesses publicas. o 

deb:t.te !oi profundamente deiiviada e não O que não pode u.cceitar· é a pecha de es-
se atacou o projecto, mas foram atiradAs candalos no projecto subm~ttido ao seu exame; 
invectivas á. com missão de obras publicas. e como a commis..<:ão deu rohre el!e o :seu pa-

A mesa e a. Camara. comprelleudem que não r ecêr , com inteireza. e isen<:".J.o de animo, vem 
ficaria bem aos membros•lessa commis&"f.o dei- pedir aos seus colle.,"llS qtte at,iraram estas 
xar que a S<ssão de hoje se encer·ra.s:::e. con- a.ccus~ç:ões p..1.r:.1: positival-as ou mostl-a.t· a falúJ. 
servando :sobre o tapete desta sala a.ccu.s..1.Ç(jes do nao cmr.pr1mento de deveres por parte 
tão forma.es e gra•es. . - I dos membr-as da oommissão de obras publicas, 
. Vem )?e~ir aos seus collega.s que atiraram I p~rque ~o dia em que elle~ se co-?-'·en9erem 
a commi!'Sa.o essas accusações que lhe mos- t p~la Iogtca e pelos f.tctos de que 1~so e uma 
trem onde se achnm os escandalos como foi I verd.'\d.e, por certo que se reconheceriio in· 
taxado o pro.jecto. clignos de fazer pa.rte de um<l. commissão par-

C? n_obre relator da comm.issão não pOde re- lamentar da Cam.ara. (Muito bem, 11wito 1mn.) 
fertr a Camaro um tacto que o orador pede li· O Sa. JosÉ 1-L\Ru.:-:o (;pa1·a wna explicação 
cença. para narrar. . . pessoal) deve uma resposta ao nobre depu

Quando este& pa.pets foram apresentaclos a tado que acaba de deixar a tribuna. 
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!\ã.o pretendeu levauto.l' o.ccusa.c;:Ge::: desui- a~ e 4• sec\•ües: Sa.nto Amaro, l" e 2• secções; 
rosas it commissão de que S. Ex:. faz parte. Reija.-!lor- 4' ::;ecç[o; Cttctheté, I". Z' e 3" sec
Quer dar a S. Ex . a exptica~.ão que elle lhe çües; Inhnmbupe, 1•. 2" e 411 s~c~·5es; Cu.mpo 
merece. Pede aos seus collegas que não o in- Formoso. 4' seeç:iio; Ten·a. ue S. Anna. 1" e 
terrompam _ 3a secções; Conceiçiio,5• secção; Pa.troc:nio do 

o orador nu11ca. atit'OU a illnstres collegas Cethê; Morro do Cllapéo, r~ secç-d.o; Sé (capital). 
uma <\ifronta, que seria repúlid;;~. pela <:-ouraça 4" secção ; Santo Antonio, Ia 4• .e 5', ~ecções ; 
da sua dignidade . S. Estevão, 9• e lO• secções ; Paz de 

No momento em que sa reler in ao escandalo Gentio. · 5' secçi'io ; Ta. perm\. I• S6cç:ão ; em 
da concessão feita. peloprojecto n. 116 prl)- duplica.ta., Rn.zo, l ", 2•, 3• e 4". secç5es .; Con
curava. rebater uma. ínjnri~ que lhe havia. ceiçiio do Coité, 6t,7• e 8>, secções ; Abra.ntes, 
sido feita p2lo cleputado representante do fia secção ; Andorally, l• e 6• secções : Pom
Cea.r-.i.. bn.l, 3" secçi'Lo; Riacho ele Sant'Anna, 3• e 4"'. 

compromette-se o. prov:tr que o project? é recv-ões ; Monte Alegre, 1",2•,3 • e 4• secções: 
insusteuc.wel. t:1.nto debai.'>O do ponto de YISt:l. canna;rieira.s, 1". 2" e 3~ Se<Xiíes; Rio de 
da. competencía <la C:.tmar'?- para. v o tal-o, cantos, 2~ secç-J.o ; Pilar, 2~ secção ; Ca
co mo debaixo üo ponto de vtsta do mteresse choeim, 2" secç-.ilo ; Nazaretl!, 4" secção ; 
publico. . . Santo Antonio de Alagoinhas. 2• secç:llo ; 

E tlepoi~. :t conces&i.o deYerll. ser ncl.!Udtcada. Ol.tú, 1•, 2• e 3" secções ; ,Jacobina, 2" secção; 
a. quem mruores v:tntu.gens ofl'erec:esse . E' essa ~fonte Alto. 2" secf;ão, dtt ultima eleição a 
a. su:t opinião e js.-;o explico. a.s consi(lel'a<;ões quere })rocedeu no esta.do da Bahia a 27 de 
que tem teito. junho proximo findo.-A' commissi.io de pe-

Pa.ssti.·S( í hortJ. destinada. ao eKJ:leLtiente. tiç.ões e poderes. 
o Stt. 2• SEcRETARIO (.<c;o;;imlo de 16

) lê o Requerimentos: 
seguinte D2 Rufina Canclidu. de Castro, viuva do al-

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do }lfmisterio do.:; Negocias da Fazenda, 

(\e 8 tle agosto de 189'2, tra11srni.ttindo, afim 
<le que esta camara tome na considet·ação que 
merecer, um requ~rimento que os patrões e 
remadores dos escaleres da alfi\nrlega do esta
do do ~fal"anhão. pedem <\ugmento de -renci-
mentos.-A' commiSS<"i.o de orçamento. . 

Do Ministerio dos Negocias de Ag1'icultnra. 
Comroercio e Obros Publicas, de 8 de agosto ele 
1892, em resposta ao oJiicio desta camara, n. 
148, de l do corrente, em que pediu providen
cias pnl'a que por aquellr minist erio íossem en
-viados esclarecimentos, sobre o requerimento 
em que Eugenio Dilermando dn. SilYeíra e Fir
mino Ancora Luiz de Vasconcellos pedem con
cessão :para abr·ir um boule-.;m·d, remettendo 
por cópia as informações pt·est:tda.-s sobre o 
assumpto, em vista. das quaes foi indeferida 
aquella pretenção.-A quem fez a reql.tíSiÇ<'i.o 
(á commissão de obras publicas). 

. Camisão, l", 2°, 3•, 4• e 5• secções ; Brotas, 
]"e 2• secções; Poções, seeç<i.o unica ; ·wa
guer, S. João Paragua.ssú, 3• secc;.ão; Amparo, 
:3• e 4• secções; Conquista, l \ 2·". 3> e 4• se
cções; S. Barbara, 6", i• e 8• secções; Bomftm 
da ca.pella Nova, ·p e 2• secções; Amargosa, 
1•, 2 .. , 3• e 4• secções; Marahú, S. Pedro. 2.~ e 
5~ secções; Santa. Cruz de Barcallos, Brejões, 5• 
se~.do ; Remedios, la e 3• secç.ões ; Carinha
nha, I• secç,;to; Marago.2:ipe, 2• secção; Orobó, 
1•, 2", 3• e 4a secções; Porto Seguro, 3• se
~; Itaparica, 2" e 5"sec{;ões; Areias, 1•, 2•, 

feres retormatto Thomoz Lourenço da. Sil'm 
C:l.Stro, p~dindo meio soldo <t que tem <lireito. 
-A' commiss;i.o de fazenda. 
De Bertram Rochfort. ]ledindo privilegio para 

a COllstrucç-;:"to de uma via- lerrea a Y::~.por ou 
por electricidnde,!XLrtindo (lo morro de S.Bento 
e pn...c;sando pelos morros da Conceição, Livra
mento, Providencia, Breves, la.rgo de Bem.fica 
e terminando nos valle;: de Sapucahv e 
Iguussú .-.:\' commissii{) de obras publicàs. 

O Sr. Bev-ilaqua (pam uma eu;pli
caçao JJessoat) retendia dizer o seguinte,. 
logo depois elas palavras do honrado deputa.do. 
por Pema.mbuco. · 

S.Ex. não foi feliz na,-, explicações que deu, 
referindo-se 1.micamente ao presidente da com
missão de obms publicas e excluindo ao ora
dor, como fez. 

!\ão pretende tomar contas a S. Ex. po1~ 
esta. exctusfLO, mas quer que fique consignado 
nos annaes da c..'\S~, que delle tenha sciencia. 
o corpo jornalístico que se acha, na camara e 
em gero.l todos os que o ouvem, de que o ora
dor começou o seu discurso per ordem chro
nologica, fazendo referencia.s ao illustre depu
tado pala Bahi.o., passo.ndo depois em termos 
os mais delicados possíveis ás observações do. 
nobre deputado por Pernambuco . 

Dapois deste preambulo, foi que entrou na 
questiio, começando ainda pela prelimina.r de 
que a. Camara não tinha. a pretenc:,~o de havei"" 
descoberto a pedra philosopbal, q_ue o seu tra
balho ero. apresentado à Camara conscienciosa
mente para que sobre elle ella se pronunciasse 
como melhor lhe parecesse, e que nem mesm<> 
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a com.roissão se melindl~.triu. com quem quer I ros de banc-a.tla, t ra.uuzindo os sentimentos que 
que fosse pal;}, deliberaç-ão que tom;.\Sse n. Ca.- lhes vão na alma ... apresentar c\, Camara indi
roara. . caçrro, que e uma homenagem as grandes 'Vir-

Foi nesta occasiüo que o nob1•e deputado tudes daquene homem e que será uma ani
por Perna.mbuco proleriu palavras que o de- mação o. outros para que l he trilhem o glori
coro da Cama.ra ll1e aconselhtwa que as não oso caminho. 
tivesse proferido. 

O Ol"<1dor ate pôde <lar de btwato que S. Ex. 
não tivesse intenç:<io de magoal-o, mas o que 
e verdade e que o modo infeliz por que to i eu
caminhada a discussão do pro.iecto d~ va-se o 
direito, pelo menos, de acceitar como uma. 
setta. contra si atirada., embora ti Yesse com
mettido um erro. 

Foi isto o que lhe exacerbou o animo. fúi 
isto o que deu logar i~ respostu. que infeliz· 
mente •• Cama.l'u. t3ve de uu vir, m:l!'< <1 SU()
cessão dos ih.ctos demonstl"<wi~ em qual(JUCl' 
epoca (ttte a a;rgr~;}o não partiu do orador. 

E' este ponto que quer <1ue fique bem e-x
plica.do ·e con:c:ignn.do nos annaes. 

O Sr. Garcia Pires •·em cumprir 
um penoso dever. 

ReCEia muito que n. dor proflmdn. que o 
domina não lhe permitta. traduzir em pala· 
vras os sentimentos que lhe agit."tm a alma, 
os sentimentos que lhe a.ffogam o coroç:ão de 
bra:ôleiro e de amig·(). 

O tele~mpl!o tronsmittiu-lhe a clolorosa. 
notícia de que làlleceu no seu estado, uo in· 

· feliz estado d<\ Bahia, o senador Luiz Antonio 
Barbosa ele Almeida. 

Quem era. o desemuarp;ador Luiz Antonio 
Barbosa de Almeida 1 Póde dizel-o a. demo
cracia. brazileiro. 

O Sr. presidente - Indepemlente
niente de votar;ão, &'l.lva recl:unação em con-· 
tmrío, vou mandar inserir na aeta o requeri .. 
mento do nobre deputado. 

Re(1ueremos que se consig-ne na uct<l. a se
guinte indicilc-J.o: 

A Cl.tmam tlos Deputados do Congr~so Fe
deral. acompanba.ndo em :;eus justos senti
mentos de dor o estado do. Bn.hh\, e M de
monstraç~es tle seu C()Ug're~so pelo fallecimen
todo sett ditecto fililo. o emmente p<\tr·iot<t 
tlesemb:trgador Luiz Antonio R trboza. de Al
meida, 1-esolve consí,!..rna.r um voto de pesar 
na act.:1. de sua.::. sessues e communicar por te· 
legramma a pt•esente resolu~ão ;i. meS<t dO' 
8enado da. Ba.hi;,1.. 

Sala das sessães, lO de agosto de 1892.
GtErcia Pin:s.-P .• 4.1•rJollo. - Cc.~m· Ztliilu,-· 

Art1nw Rio.~. - L co-oiyildo Filytwiras. - A~ 
.Wilton.-Pm~la Go!iman7es . - Sc>:c;•ino Viei1·a .. 

Vão a imprimir os seg\lintes 

PR01ECTOS 

N_ Si B-1892 

Este nome e legenda.rio. 
Elle, desde seus primeiros annos. desde os Fixa a cbpe;a rln 1\liniste;·io cla.s Rclaç()cs Ex-

seus mais verdes annos, dedicou toda a sua tcriores pa;·a o e:~:c,·cicio de 1893 
alma, todas as ior~.u.s do seu espírito à causo. 
sant.:1. dtt liberdade de sua patria. (Pa,·ece•· da commissiio sob;·e as eme;tcla.s: 

Na vida. de rnagistr<J.do, o desem'ba.rgaclor ap1·escntadn.s e;n ,"J" di..~cu.~sao.) 
Luiz Antonio Ba.rllos-:'1. de Almeida Joi uma 
das glorit~,s, das honras mais puras deste 
paiz. As emendas apresentadas na. 3J discmsão 

Como administrador, o fullecido deixa gi"<l.- do ?rc::a_mento do :iYI~n~te~:o <!_;l.s felaçües E:c
. vado o seu nome na. anti !Ia provinda da ter~ ores •. so~ os ns. -· 4, o e 1 nao podem ser 
Ba1úa, que elle com o maior t ino derü!'iu. a.cel~, a. VIS~ do ati:. _12ô do regulamento, 

Ainda. agora., quem não adorari~ • a,quelle q~e na~ permltt~ _cr~~~? d7 despe~ e:-m 3a. 
velho curvado ao :peso dos annos. as moles'- dJ::.cu~sao, e J?Ol' 1s:oo JUl~a-se a commJ.Ssao de 
tias que 0 abatiam, sentado no congresso Ol'Ça.mento dt:pensada de dar pa~~c~ sobre 
estadual entre os moços, a. dedicar os ultimes ~nas. As dens. S e. 9 d~>e~ cop:st1twr pr~ 
alentos (le sua '\'ida à. or!:!:allisação da Repu- Jecto separado, e.r.·Dt da mdica\'.aO appro~ad~ 
blica.. c pel~ 9axna!.".t. As ele n~. I e. 6. tra.zenâo ilill!t-

Quem não 0 aclararia, venclo-o muitas \"ezes ~uçao de d~p~za, sao ace1t~s ;pela commt5-
sahir do senado quasi ca.rre.,"'ado por seus sao; se~do rt;Jettada ~~la maa.o~1a, a de n. 3~ 
amigos, cEl!lendo á. fadiga. pelo esforço que fazia., <:1. ue extmgue a legaçao do Vattca.no. 
qu e agora. <tC'ãba. de perder . . Sala das commissões. 10 de agosto de 1892. 

E nãoê só a Btthia, como a. patria lJrazileira. -Moraes Barros .-.4.ristides 3-Iaia, rela:tor. 
QUe nelle perde um dos seus mais distiJl.Ctos -Leopoldo de Bt~lltue~.-Leita Oiticica.-.4.Z
:til.hos. meida· .Nogueira . -.4.rthur R r os. - Demetrio-

0 orador Yem, em nome de seus coropanhei- Ril)eiro.-Set~erino v1eira. 
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Supprima-se o consulado de Caracas: 
Sala das sessões, 4 de agosto de 189-2. 

Alcindo GtltJnaba,·a. 

N. 9 

S uh·emenda : 
Al't. A rei~, r ma o uc fizer · o Poder 

Executivo do corpo diploina.tico e consul;J.I', 
de conformidade com a t~utot•isn.çü.o, que lhe é 
concedida, ficará su_jdta â. u.ppt·ov~ã.o do 
Cong1•esso. 

Fica de!:de já em execução o decreto de 1! . S<.\la. das sessLíe~. 8 de ag-osto de 1892.
de nov~ml.ro de 1890, na parte referente ~~ 1 iL Jlor.tene11ro.- Ilfatta Bacetlar. - Ucltôa 
nomençao de cllancelleres para os consulado~ Rodl"igtce:;.- Inúio do B,·a: :t. 
de Hamburgo, Lisboa, Buenos-Aires, Genova · 
e Liverpool. N. S 

Esses f'unccion:1rios J:>erceherão os seus or- . . _ 
denados e •-ratifica<;:ões pela renda dos consu- Art. Ftca o Poder Executivo a.utorJsado 
1a.dos " a J·efbt•ma.r o regulamento dos cot·po::; consular 

.. .. - . 1 ,. 'to l !89:" _ 'j e diploma.ti<:o, dando ao.,: consules gcraes de -~ala., da:s ~e:s:;.>es. 4 r e ~~s l c ... :-:; t• cl:~se direito a. st>rem remoYidos para. o 
~'riu 1 cço.•tA·t.-.1. .llonten~IJ• 0 ·- -

1• ·L~:, ... to, ·corpo di}lloma.tico c alt··t~tndo a classificaç.ão 
actualmente J'dt.."'., de accordo com as conve
niencia.~ do ser\'iço e imporr.anci;~ dos consu
ltulos, sem n.ugruento de despezas . Fico. extinctn. a le:;.tç,ã.o brazilcit·a .i unto ao 

\'n.ticanu. Sal::t. t.l.as sess~. G r!e agosto lle 1891.-
A . .-t ~e.·edo . - .·L Paka·>. - !Jdla:-mi•tO de 
Ji.enr.lonç(L - A.lcindo Gu.tJ.r~ul,arn.- Epitacio 
Pessot~. -Ant onio Ol!f•Uho. - C(r.ssiano do 
Na:;cimc;1to . -Dcmet.-io Riúâro.-P. B adar6. 

So.la. das sesslíes. 29 üc .i ulho d~ 180'2. 
.._Vifo J•eçaaha.- .-tHaibal Fakiio.-Gor~çàl~;~s 
~amos. 

N. 4 

Ao n l do art. 2.- Accrescent~-se depois 
da. pal:wra : Vígo - .,utro em. Jlilo'io : :fl.ca.ndo 
o resto corno no projecto. 

Sa.la. das sessues, 30 de ,julho de 1892.
Pedro A.,ncrico. 

N.5 

Fica. cna.do um consulado simples em Roma. 
Sala. das sessões, 30 de j ulho ele 189-2. 

:Vito Pcr;M•ha.- A ••.I-Oil i•) .:b credo.- O:tM!an o 
cV. N :tsci•ilelllO.-Fonsccct ll.er .nas. -Eoit(lci cJ 
Passoa . • 

N. 6 

Ficam ele-mdos á categoria de secr-etarios 
de 1 ~ classe os logare,; de 2" secl'etarios das 
legações do Mexico e da Santa Se, que ft
caram extinctos, aproveitados os uetuaes 2· • 
secretal'ios nas vagas que houverem com as 
promoç .es pa.ra. a.q_ucl.Les cargos. 

Sala das sessões, 30 de julho de 189-2.
.4.. Montenegro. 

N.1 

Acerescente-se : 
Fica.· estabelecido um consulado geral em 

Shangay. - .Garcia Pires. 

N. 105 A-18!}2 

Ele·va li categoria de alfimrleg'l. a mesa de ?·.:-n
da-~ ela Sr.m!":lt1Wt do Livmmenlo no estado 
rl" Rio Gtande do Sul 

O pt·o,jecto de lei n. 105 assignado por qua
l'entu. Sr:s . deputado-; ele~·a- i~ ca.thegoria de 
a.Ub.ndega a. mesa de rendas geraes da. cida.de 
de &1.11t'Anna. do Lin•amento, no estado do 
Rio Grande do Sul, e propõe outras medidas. 

Ao conhecimento d<t c-ornmissão de lll.zenda. 
e inclu~trias é irazída <t mattria deste projecto 
para dzzer o que parece na. pa.rt.e que lhe in
cumbe, e desempenha.ntlo este deYez•, a com
missão nada mais teria a :ttzeL· do que repro
duzir as consideraçlies com que justificou o 
seu pn.recet· acerca do prQjecto n. 7 A deste 
anuo, .que autorisou a creaç~o de alfandegas 
na capttal do estado de S Paulo e U<t cidade 
de .Juiz de Fóra. estado de !'1-Iiu:LS Geraes. 
~e?sa. a commissão que no nctual regimen 

polittco todas as Yantagens e proveitos são de 
espera.r das medidas L·gi~lativas que tenham 
po~ fim an:tpliar ~s meio~ ue ac~o e rasgar 
largos llonsonres a actt vtdade commereia.l e 
industrial do paiz, e nada. de mais proficuo 
pôde s~r pr~ticado para desenvolver cs ger
mens runda. 1nertes d:~. prosperidade e da ri
queza nacionaL 

Habilitando os centros populosos do inte
rior a dar impulso às indu!>tr.ias loca.es e es
tender o seu commercio por lo,nares e regiões 
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ainda JH'inl.d.os deste elemento de progre;;so., lhe ticn. fronteirn., tem u. cidM.e de &wt'Anna, 
é promover c !llciUti1.r o engt·a.ndecim.ento rk;l , comme.rcia.l e Hore..::cent~. umu. situação 
delles em beneficio d;t União, que disto aute-

1 

excepciona-lmente fa.Yot•eci<l<\ entre todas as 
rirt\ rC::~ultn.do~ ínestimaveis. ' da pr'o,·incia, nem $6 p<l.ra timr proveito das 

A creü<.,ito de tttru.t a.ltl.l.ndeg-.1 ll!\ cidade de Yantagens que lhe otrerece o mel'ca.do de Mon
sant'Anna do Livramento e idea. tr•iumpha.nte tevídeo, que o pr·ogt•esso da Republie:a., dia. a. 
desde que os interesses commerciaes da. rron- dia, lhe por~t mais par·to, como p:u':l. consti~ 
teíra bmzileirn. com o Estado Oriental do Uru- tu ir-se o emp::)j:io das tra.nSM:\éÕes commerciae;; 
guay alarg-aram-se e a.vant.'l.jaram-se de modo entre aquelie mercu.üo e wdo o cen;:ro pro
a. tornar insufficiente a mesa de rene! a.~ g-eraes . tluct.or da. província .. 
alli estabelecida pa,ra attender ao~ mult.iplo~ ' E a.cct·escenta o illustl"il.'lo commi:::.sa.rio do 
fins que p3la propria na.tm'ezn. das suas runc- ! Ministel· io da. Fl\zentll\ a.índ::l. no sea rcb torio: 
~:ões, est..1. r:~pa.rüç.ão não pôde praencller. «A me-5<1. de rendas de Sn.nt 'Anna. do Li· 

A cidi.1.de do Livl'i1mento é situada sobre a ·n·:unento, com ma.gnificos elementos llc pros
fronteira da. Uníã.o e tem em ft•ente tt po...-on- J)Cl'idu.de 110r sm1. llOSic;.ão em uma. lla.s cid:ules 
ç-ão de Rivera., nos limites da i{CIJUI.>lica do mai,: activa.s c conuncrcio.cs dtt pt·ovincia, 
Urug-uay, nucleo commercial irnport;lnb c .::e11tro de cxt.enf;\:;::.ima.s 1•cla~õe,; com os mais 
J.?Onto de C_?uvet•gencia. d~ U!_Ila. e.~trad~l. de di:;t~mte;; municípios. com~ 0:> q~ac3 1mntem 
terro que poe em communtCtH,:ao tOu;). a Jron· \ a:>~idu::ts e constantet; rcl:u;r.cs. Ye. cnt t·etanro. 
teim brazHeira c.-om-tt. cu.pítn.l da. l'epul.1lica as :"!1\l.::t rcndtts est:tl·ioua.t•ias por Htltl.l. de 
vizinha e varios depn.rta.mentos da mc;m;t. 1 cfllcaz ftsc:tli~ttt;ilt\ tlnvido ,j :'t I• iuc:t})acitlnde 
A su::t posk:.i.o geogr:~.p~li c:t, toi·nn.nci0-(1. o de :::nas atltni ni~tr:u;l,~. jit :'t c~cn~s~:t. de re· 
centr? de !rr<.lfliaçii._o tle. todo o. <..'Ommercio ele ctu·,:O,; p:1.1>;1. e~•ll;;el·t\. 
transtto nao so da. ft·onte1ra nacwno.l. como d;:~, «XO meu <..'Oncmto c no üe h'ttos o:; que con
nn..«to limitrophe, e <t preponderancia com- :;idet·am as conlli~·iies que reune a cirl:.ule para. 
mercial que est<t _posição lhe r.lá e que (l.lmtnge Yil' •~ ser uma. da.s m::tio1'e:s pr;v;n.s commerci
larga zona das me;;mas fronteiras do R10 a.?s d<t pt'O\'incitt como j{l é n. m:.tis importan
Gl't\mle elo Sul, constituem-n'a. o ponto tmico te r.la n:onteíl':.1; um largo futuro -se lhe an
onde se impõe a necessí.d,td~ ue uma esüt(;ão tolh•• como deseLl'iOlvimcnto d:.1-s vias de com· 
adwmeira, que sil•;·a. de posto de fis::-J.lis<wiio llllmica.ção da. Republica Ot·iental. que jit a 
e vigilo.ncia contra as incursões aud:t.Zes dos r poema. dous lliUS de MonteYideo pel:t ferro
cont:·abandistas. qne tn.manllos da.m nos e enor- Yia de..., ta cidade .- Ptl:>O de los Toros.que llre
mes prejuízos hão caus;~do e c.wsam uind<t ás Yemente chega.rú Me a. n·onteiro l)OYo:wão de 
~·et~das nMíona~ e no commercio licito do in- RiYel'a:> - (2) _ . . 
terJor daquellelmport.'\ntee tloresc:ettte e5tado . Tal e o moclo de ver do alludido futwoua.· 

Em 1889. um fl.u1ccionario da. mais superior rio, estreme üe qna.lquer suspeiç~ão pela. sua 
competencia e do mu.is Pl'Ovado zelo pelo ser- au~terh.htde de CM'ltcter e intememta rigidez. 
vi~~opublico (1) f-li mandado em commi5~ào ao El!;l. constitue seg·mo elemento de aprecia
Rio Gra.n~le ~o Sul pelo Ministerio_ da Fazenda ç:.úo e j ulgameuto p~\~.1 ~ ma.te1:ia do, projecto, 
e no rela.torto que apresentou d1sse sOlJt'e a que a com.mis&l.o nao p-Jde de1xa.r oe tlcolnel.' 
convenienci<t do estabelecimento de uma al- e recommendar i consideração do Congresso 
fandegn em Santt\'Anna elo· Lin'amento o se- Naciona.l, Ollinando pu.ra. qutl entr~ elle na 
guinte : orde!ll dos trabalhos. 

« N<1 f~onteira mesmo tlo imperio com o Sah\ das commissiíes, 8 tle agosto de 1892.-
Est..'ido Ol'ient.1.l do Uruguay, sobra a coclülha !l[a,·sa, presíclente.- BeUt!,·miM Cttrneiro. re· 
do mesmo nome, está assentada a cidade de lv.tor.-Bl·a::oilio dos Sa.í1tos.-Ilo,·ac:o Costa.
Sant'A.t'l.na. do Livr ttment.o, a. 50 legnas de &,m1x,io Ferra;; .-Bc:;c,·.-:t . 
Ul·uguayaua. e 25 ele S. João Baptista <lo Qua.- ( 
rahym, tendo nella a sua séde t\ mesa. de 
rendas ··de igual nome, q_ue tem jnrisdicção -x. 105-1892 
:fiscal a exercer desde onde confina. com o mu-
nicipio de S. João Baptista. do Quarahym até 
seu limite com o ele D. Pedrito. sobre uma. 
:ti'onteírn aberta ao contrabando por uma ex
tensão de 20 a 22 leguas. 

Separada. a.pena.s :pelo intervaUo de nma 
.. pr~.a. da. povoação oriental de Ri·rer-J., que 

O COngresso N<tcional decreta: 
A1·t. 1. o E' elevada ú. categoria de alfandega 

a mesa de renda.s geraes de Sant"Anll<t do L_i.· 
-vramento, no estado do Rio GJ."a.nde do Sul. 

(2.) A estrada de ferro de Monte>_ideo a.Rivera 
(1) O Sr. José Baptista. de Castro e Silva.. j it se acha fuuccion~ndo ha mu~tos .~ezes . e 

actuM conr~renie ua. alfa.nde.go. do Rio de Ja- I feii."\ a. communi~o ent:e l~ fr~n teu'8. r10 
neiro. Gra.ntlense e n cap1tal llO e:;tado Or1ental. ' 

C:lrn:>.rn Y. IV 2~ 
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Art. 2. o A mesa de rendas gera.es de Pelotas, 
no referido estado, fica habilitada para fazer os 
despachos de que trata o decreto n. 7063 de 31 
ele outubr·o de 1879. 

Ar·t. 3." Fica o governo autorizado a abrir o 
credito necessario- para. fazer face ás rlespezas 
originadas por este decreto. 

Sala das sessões, 30 ele julho de 1892.-Aici
cles Lima.-C. rlo Nascimento,-Tfwm,a:; Fto
res.-Uarlart!.-Bo;·ges de 1vlcrleiras,-Gonçal-
1)CS Chaves.- Pereira ria Costa. -lnclio do Bra
zil.-Domii1gos l'o;·to.-BeUarmino Carneiro. 
-1Yclson de Vasconcellos.-Dutm JVicacio.
Pacifico 1llascarenhas.-1i. Lu:s.-P. Viotti.
Leone! Filho.- Veiga.-rilJ;wi·la Noqueira.
Alfi·erln Ellis.-C. Paletta.-G. Ra,;?.os.-Aris
tides !lf,,i,t.-Fe>Tili?'a Pires.-Antonio Olyn
tho.-.1fa,wel FulrJencio. -Joâo Lui~. -Fe>Tei
i'a Ra1Jelto. -Angelo Pinheiro.-Lopes Trooviio. 
-C!Nrroio Jlfotta.-Paulino Cm·los.-8. Landtti
pho !lledra·lo. -'ftfursa. -lJoJnÍY!i]O~ ele 1Vlorw;.,·. 
-Glice;·io.-PenJira de Lyra.-Iqnacio 1'osta. 
-A. llforrtencgro.-Fonseca Hermes. -F'lew·y 
Ctwado. 

N. 130-1892 

miseria, pela penhora feita sobre os poucos 
bens de seu casal. 

A eommissão ele fazenda e industrias, atten
demlo ao longo tempo decorrido entre o facto 
gerador elo debito, até hoje, facto praticado 
com boa fé e na supposição de basear-se 
em disposição legaJ; attendenclo á iniquidade 
de recalür a cxigencia da. lei apenas sobre 
'" fttmilia de um dos devedores, quando os 
demais, já l11llecidos, não satisfizera.m á re
posição devida ; attendendo ainda ao estado 
precario de fortuna em que se acha a poti
cionada, casada com o Dr. Israel Barcellos, 
muitos annos depois do flwto de que se trata., 
ó ele parecer que seja deferido o seu requeri
mento e penloado o debito a que se r<Jfere, 
isto sem ele leve descof!hecer tt força soberana 
do poder que jul•wu. Para isso tem a honra 
ele submotter á consideração da Camara o se
guinte projecto ele lei: 

O Congresso Nadonal resolve: 
Art l. o Fica perdoacht á D. Rosctlina Pires 

de Bittencourt Bal'cellos a cli.vida de que era 
de vedo e o sem fallecido marido Dr. Israel Ro
drigues Barcellos á Fazenda Nacional. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario 

Pe;·rloa a D. Rosalina Pires de BiU~ncouq . _ 
Bw·ce'los a rli·vida de que era devedor á Fa- Sala chts comrmssoes, lO de agosto de 1892. 
zenrla Nacional o seu finado marirlo D1•• Js- '- l'dursu ', pres11Jente. - Sw:~paio Ferraz:
rcwl Roclr·igaes Barcellos lforacz.o Costa.-Tiwma:; Dctfmo.-Beilannmo 

Co.rneii'o.-Bc::erri/. 

A' commissão de fazenda e inclustrias foi 
presc~nte o requerimento de D. Rosalina Pires 
ele Bitterwourt B<ucellos, viuv<t e inventa
rianl;e elo Dr. Israel Rodrigues Barcellos, pe
dindo que seja dispensada do pagamento da 
quantia dD 958$180 e respectivos juros, que 
a F<1zrnda Nacional exige elo espolio ele 
seu finado marido, considerando-se credora 
desta. 

A peticionaria, para justificar o seu pedido, 
allegLt: que essa exigencia hasôa-se no facto 
üe kr o seu fallecido marido, na qualidade 
elo lWOc~urador fiscal da thesouria ele fazenda 
do Rio Grande do Sul, recebido em 1846 are
iericlrt quantia corno porcEmtagem,quejulgava 
ser-llie devich1. por arrecadações que realizara; 
que igmllmonte receberam porcentagem por 
essas arJ·eei1chv;ões o juiz dos Feitos da Fazencllt 
de ent.iio Dr. Jose Pereira. da Costa. Motta, o 
escri Vil o .Tosó Pedro de Carvalho Moreira e o 
solicil.évlrw Manoel Ignacio de Souza, sem que, 
entrct<ll1t.o, contra os mesmos se procedesse 
j udi1·ialnwnte, ou tivessem andamento os pro
cessos iniciados, recabindo apenas a força ju
diciarii1 sobre o marido da peticionaria; e que 
hoje, viuva e desprotegida, por esse acto ele 
seu ihlleeido marido praticado ha 45 annos, 
muito :wtes elo casamento della peticionaria., 
e com a maxima, boa 10, vê-se ella exposta á 

N. 131-1892 

Autor·isa o r;overno a contratw· com o cídcultlo 
pentan.o Julio Benu~'irles o serviço de nave
gaçtio e transporte de me-rcadorias pelo -rio 
Içri ot~ Putwnayo sob as condições que esta
belece 

Ao exame da eomm1ssrw ele fazenda e in
pustl'ias foi trazido o requerimento do cida
dão peruano Julio Benavides, que solicita do 
Congresso Nacional diversos fiworc'1S para es
tabelecer a navegação regular elo rio Içá ou 
Putumayo, affluente elo Amazonas, e clesen
vol ver o commercio entre os estados elo Pará 
e Amazonas e a Columbia. 

Baseia-se a pretenção contida no alludiclo 
requerimento na conveniencia. de enc;1minhar 
para o Brazil as relaç\ões commerciaes da re
publica de· Columbia e fomentar o desenvol
vimento de interesses que aproveitem reci
procamente aos dous paizes e dos quaes enor
mes beneficios lograrão ambos. 

Regiilo riquíssima e inexplorada ainda a
quella que banha. o rio Içá em um percurso 
navega.vel de 1200 milhas, que abrange vasta 
região comprehendida entre o valle do Ama
zonas bra.zileiro, e o territorio columbiano 
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desde a cordilheira dos Andes. e evidente ;\ l . Art. 4. n Revo~un-se as disposições em COU· 
vantagem de abril-a ;\s explorações commer- i trarío. 
ciaes e tac~li!-<:r os meio~ d.e tornal_~a accessivel! Sala. das commissües, s de a.gosto de 1892.
ao.tJ:a.~c~ ?!v1l~sa~or, amm.wdo neste empenho \ Lllu·rs<t, presidente.- BcUt.tnnino Ca;·neito, 
a lDlC~a.t1'a pa.rtlcular. . . relator.- Sa,Jtpctio Ferra:;.- llo·;·acio Cosia. 

ASslm .Pensa~"J.m ta.mbem .os esta.d1sta.s do 1 _ Custa .hmior .- B. Santos . 
extincto mYper10, com0 se veY·1fica ela conces- ) 
são feita em 18í5 a Raphael Reyes pa1'11 tran- • 
sporta.r livres de direitoo tle impor-mJ,-.âO e ex- \ N. 132,-1892 

por~.ão, as ~lerca.do~ias e pr-odu(;tos nn.ci~- ! "· . . .. l ·. n . , .. ,, . , , ·• 
naes e dos po.1zes lumtr·ol)hes com o conhec1- · t>ent?- dn pagw·~e.,to. ' o tllt2L '.t ~ P• c .. w l o e h 
do intuito de dar incremento ú.s relações de fieM c:ll que (tmccw_na 0 Galnnete Portwre:: 
mutuo interesse entre o Bt·azil e esses paizes. de Letttmt d(!sta t:•clade 
A concessão Reyes, feita. pelo curto prazo de • . _ . · . . .. 
tres annr.s, p;u·ece nã.o ter attin;r,ido o dc~idf!- A· COl)lmts:;:;lO. t!_e fu.zendn. e lll;<lustrl~s tot 
ralt.t"t visado. pob o concessionar io ulJ;wdo-

1

. su l.II11Ctbrl:L a. pet1çao em CJ_Ue a dtr. ector!a <io 
nou-n.. · Gabinete Portu;:!uez d~ ~ettm·•;. tl~ta ClC~de 

ReviYr.tH1o hoje aquelln. fecunda tentatin.L, requel' ao _Cong-t·esso Nacwnal t_se_nçao do. lll?-- . 
o ~ticiom~río; tem a seu nwor. dem.e~~os. _de tposto p:e~ltal n.<rue ~ n.~~::t .s~Jetto.? eddicto 
m<\tOl' proficm<\;\dee o teconhecnncnto J:t h~1to que c~<l. t~pot't..'l.nte m::-tttutçao po~~ue e no 
da ímpot•ta.ntí~ .. ,ima Yia fluvial o.bel'hL tlesue n. qua.lluncCLona.. . _ . . . 
Columbin. cisamti.n:1. <IÜ~ os portos brazlleiros , . 'fendo em const~ernça~ os Yalto518sr m~s ser-
ele Munaos e Pará. : YH;os d~le u. sua~_tundaçao J?l·estados ~ts let-

. . _ . \tras t\ "· 1nstrucr;ao pelo GalJm·~te Portu-"uez 
Aclla, l)?l·t~mr.o, a ~ommt;•~ao que a. q~;J.J~tl- de Leitnro. que ma.ntem mna.1Jibliot:1ec:aa.berto 

dade ~~s 1axores pedtdos pode SN' rc2tr'lll,!!llhL ao ooncm"iEo d~ todas as clns~es i:\ociaes. a. t·om
ou su.1_e1U\ ~1..~ exame e 1:egul::m r:nta.çao do ~o· · missiío de íi.I.Zend;1 e iudustr-ia.s jÚlg:L tle 
ue: Ex~utno ~ qne_ n:to pod~. :,::· <tttc~n.:hd~ I equi~nrle o <ftle pede ;1 directoria ~le~e esta.
u. tsenç;to _de r~e~ta:> de eXJ?Ol ~S,\0 no"'. t.er- i l1elcc1mento e s_uumette ao esclo.treculo voto da 
mos do ::u t. g, I , da Constttmçao Fe<lera.l. l ca.m<.lill 0 segumte 

Nàda tlisto obsta, entretanto, que ' e tome • 
emconsideruç~ão os riscos de avultados capitaes Projec!o de tei 
IJOstos ememprehendimento de t..'\man1m valia 
e de exito porventura precario e t;J.l'üio, e re
conhecendo isto, -parece á cornmis~o que lleve 
ser deJerida a preten<'<iO do cidadão Julio 
Bena vide~, par-..t o que offerece ú. C\IUSille•·açã,o 
dtt camara. o seguinte 

O Congresso :1\ra.cional decreta: 
Art. l . o Fie.,. i:<ento de pa.,o-amento do im

posto llre<U<l.l o edificio em que funcciona o 
Ga.binete Portugue:t de Leitura <lesta. cidade. 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçõe.'> em con-
1 trario. 

PROlECTO DE LEI \ Sala. ttM eommissões, 10 de agosto de 189"2. 
- 1ll<'1'sa, pr-esidente.- Bâan:lino Carneiro, 

O Congresso Xacional decr·eta: .

1

rela.tor.-B. San.tos.- Thoma:; DeLfi.Jw.-Be-
Art. l.n Fica o Poder Executivo auctoriso.do :en·:t. 

a contracta.rcom o cidadão peruano .Julio Bena.-
>'ideso serviço de navegação e transporte de I N. 133 - 1892 
m~r~ado_das }Jelo rio. Içit ?U Putumayo, sem I . _ 
prrvlleg10 ao concessiOnariO nem onus p;1ro. os · Dc,·oga o art. 18, do decreto lt. 1.030 de 14 
-corres publicos. de novemlJro de 1890, dispondo que os seis 

Art '.l" E' (.'Oll edid ·,· :- i . -t cscri'l)lie.• rias cama1·as ci'l)it c Cl'imin'.lt elo 
. · - · _ , c <l. 1sençuo c os lffi_{JO:. .os Tribunal Cioi.t c Criminal ~-iruam. ctmwla!i· 

de 1mpor~Ç110 as mercador1a~ provemenr.es vamc1lte peran!e as duas cmara:~m sadca11te 
dn. r~pl!blka da C~lumlkt troz1dn.s a~s .Portos dist,·ibtâçc<o 
brazile1ros em naVlOS e -.apares brazile1ros. a 
ser'riço do ~ncessionarío .ruli? Benavid~s por \1 A commissão de orç-amento examinou a pa
tempo de cmco annos, depo!s ~e tir~ado o ti~;to em que Arnaldo Frederico de Almeida 
contractode que trata 0 art. 1 de:.ta.lei. A1buguer1ue, escr-ivão da Camara CriD1inal 

Art. 3.0 No contracto com o cidadão .Julio do Tl'ibunM. Ci>il e Criminal, r equer que se 
Benavides tomar-::;e-lião por ba.se as instru- lhe marque um ordenado, visto que, servindo 
cções expedidas pelo mínisterio da fazenda em exclusivamente no crime, as custas que per-
2 ~e setemb1•o de 1875 para. identica concessão oebe não attingem a 30$ mensaes, e !sto prova. 
feta a Raphael Reyes. com attest..'\ções de tres outros escrrvã.es, cer-



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 18/0512015 11:07- Página 24 de 34 

228 Sessão em 10 de Agosto de 1892 

tinca.ndo qu;J.nto lhes rt>nde o t't\mo criminal cto Federal baseados no a.rt . 10 do decreto de· 
lle seus ca.rtorios. 7 de ma.rço de 1891, solicita.m verba 1nrn. ser-

OuYido (\ respeito o presidente do tri!Junal, lhes pa,go no exercício corrente o aluguel das-
informou no otficio junto ser de toda. justi{-a salas, em qu~ funccionam. . 
tal pretenção, devendo o ordenado ser de 400$ o decreto citado reza assim: Entquanlo não· 
mensaes. . . _ I houve,· edificio ptt!Jlico dest~1tado o pretoria o 

Em_seu es~u,do, v~m.ficou;: .~m~nssao ~~:e minist1·o dtt, justiça m.andcmi abonar a preto~ 
as tre~ camara.:>-Çrrmm~l, vl' 11 ~ C_omme~ cr,;-1 urbano 100:;., a suuw·bcmos 50$. mensaes, pelo· 
-de que se compue O Trrbunal Ctv_Ll_e Crtmi- aluguel do salao de sttas aw:liend'ls e sessões da 
nal, de>em ter ca.da _uma. tres e~1'1~·u.~, _que, Juntct Correccional. 
:perante a.s mesm<J.S strvam por d1~trthmc-.ao do _.· . . 
Jll'esidente elo trílmnal (Decreto n. 1030 de Sendo as,un .JUSto o ~tdo~ tanto que n() 
14 de novembro de 1890, art. 188); e que, orc-a0ento p:1.1-a. o exerctcLO i uturo acl~a-_:;e . 
sendo provisorh\men te mantidos os seis esct•i- C~lSl~ada. verba para. es._;;e fim , a. comtmSS<to
·vães do civil, então existentes no for-o desta nao pode negnr-se n. :propor o seonumte 
Capital, com a oln·i::r<wão de servirem perante 
·as C3.tn<tt'Us Civil u Crimiml ( üecteto citado
art. 213 das disposir;líes mmsi to ria.~) , falleceu 
um tlclles, e em consequencin. 1oi o peticio
naria nomeallO p;~.ra ~en·ü· exclusiYttmente 
]:Jel".:mte u. Camara Criminal . cu.jo ser
>i<:O di~ insi~tüficaute rend::~. em cust:.l.S, 
e que, port:ult.o, é de totln. a justiça que 
tenha retril:Jui~:ão correspondente aos ser
vi~;os, l}ne presta. liins ~sa. retribui('ão nã.o 
deve afhstn.r·se da regra. gert>l relatiYa aos 
escrivães ''italicios, que a teem nas custas, 
que percebem pelos serviços que despacham. 

Portanto. o remedio <to mal de (JUe o pre
tendente com razão se queix[l. não deve con-

. sístir em dar-se-ll1e um ordenado. m:1s sim 
tra.ba.llto rendoso, e esse tertl. destle que, como 
seus unicos collegas, tenha o direito de ser"ir 
tambem perante a. Cama.ra. CiYil. bastando pa.;,a. 
isso converter em permanente a disposição 
transitoria. citada. 

Nesta conibrmidade a commi~süo offerece o 
seguinte 

P1·ojecto 

O Congrasso ~acionai decreta : 
.Art . I . o Os seis escriYães das c:u:narn.s C i vil 

e Criminal do Tribnn:\1 Civil e Criminal ser· 
vil":i.O cumulativamente }:>erante as duas C3.
roaras medeo.nte clistribuição. derogacla assim 
a disposição do a.rt. 18í do Decreto n. 1030 
de 14 de novembl'O de 1890. 

Sala das commissões, lO de novembro 
de 1890.-Mo;·ae~ Bm•,·os, relator, Aí"istides 
Maia.-.Dcmet1·ío Riúeí,·o.-Leofloldo Bul1uies. 
- Severino Viei1·a.-- Arth11r Rios (vencido, 
por opinat• ·preferível marcar vencimento). 

Pl·ojcclo 

O Congresso Nacional decreta: 
,1rt. 1." Fic:l o govemo autorisado a a.brir 

no exercício corrente o credito de ue 21:000$ 
(vinte e um contos de réis) pal"J. abonar a 
cada um dos quatorze pretores ur-bn.nos 100$. 
e a cada. um tlos sete suburbanos 50$ mens.1.es,. 
pelo aluguel do salão ele suas audiencins e 
sessües dtt JllnW. Correccional. 

Art. 2. • Reuogam-se as tlisposi(~ões em con-· 
traria. 

Sala das commissües, 10 de agosto de 1892 • 
-Nome.~ Ba1·1·os. relõJ.tor.- Se1Jer:no Vieircf;c· 
- Leiie Oiticica.~ A1·ú;tides Maia.- Demetrw· 
Ribe!ro.- A.r:lttil· R ios {vencido.)- Leopoldo· 
<le B v.llwes, idem. 

N. 135-1892 

Concede isençtio dos impostos de imllOl'tação 
dos machin!smos e accesso,·ios destinados ao 
{ab1·ico de alfinetes, q1·ampos, colchetes e pon
tas de Pari:; que <l Emp1·e:a Getal de illamc-
(act" ras desta cidade inti·odu::it", com 'OOtos 
em sepm·aclo 

A Empreza Geral de ~Ianufacturas, repre
sentada por J. R. de Lamare & Comp., re-· 
quereu isenção dos ímpostos de importação 
para machinismos e seus accessorios destina
dos ao iabrico ue aliinetes, grampos, colchetes ... 
~nta~ de Pariz, etc., bem como para. a mate
ria pr1ma especificada em nota, que a.compa.- · 
nha. a sua. petição. N. 134-1892.-

Reconhecendo a utilidade e conveniencia 
Att!oris~ .o aoverno a abril· ttm credito ele de introduzir e d~senvolver as industrias ma-

21 :OUO$ 1lara p!lgamento do al uotrel do:s sa-! n~facturas, parti~ularmeute aquellas em que 
liJC$ ele audiencias r.úJs preto,·es dcs!a capital pode ser aprove1tacla a actividade de cer-

. . _ tas classe~ sociaes, pensa a commissão de far-
FOl :presente a comnuss.w do o~mento o zenda e mdustrias que peide ser attendida a. 

requerimento, em que os pretores1.do Distri-] peticionari:.l.. 
·. :' 
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E', :pois, de parecer que se ado:pte o se
.guinte 

Art. 3.~ Revogam-se as disposições em con
trario. 

Projecto de lei 

Sala das commissões, 8 de agosto de 1892.
Jl•tr.~r.:. -plY..sidente.-Bellarmino Ca'NMiro, re
Ia.tor .-Horacio Co~ta.-Sampaio Ferl·a.~. 

O Congresso Nacional decL'eta: 
.Me. L o E' conceditla isençiio dos impostos 

de im}lortação aos mae.llini.smos e acce~sorios 
·destinados ao fabrico de alfinetes, grampos, 
colchetes -e ponta.s de Pariz, que a Empreza 
Geral de Manufaduras desta. cidade inü'Odu
.zir, de accordo com a relaç[l.o annexa e publi· 
cada com o. :presente lei. 

Concordo com a isençã.o de direitos para os 
machinismos e mais objectos necessarios â in
stalla~o das officinas, :por ser um auxilio 
necessario ils industri<ls nascentes . 

Nego, poren1, á materia prima constante da 
lista a que :se refere o projecta. 

Os lucr·os result..'tntes dos :ucefactos que vão 
ser vendidos <\e..-em compensar o pagamento de 
direitos clevidos ao Estudo ele que elle não deve 
e nã.o p<ide prescindir. 

Art. 2. • Est.'l. concessio vigora.eiL súmente 
no pro:dmo cxer't:ícío flnttncelt'O e fica. su
jeita :'t n,;calísa.c;ão do Poder Executi~·o. 

Sala das commissües, 8 de ~<>osto de 1892.
Cos!a Junio;· ,-Be;eNil, <lc accordo com. o voto 
em septtrudo. 

Relação d:lS machinas e acces.sorlos a que sa refere o projecto n. 135 - 1892 

15 i\Iachin:lS tle n.lfinetcs ........................ .. 
15 Bancos parn, a.s mn.chinas .......•.•...•.... . •. .• 
3 Macltin;~s de preg-ttl' alfinetes em. -papeL .... . .•.• 

15 Pmtos pu.t·tt receber os ;Llfinetes das mu.chimts- •.. 
2 Barris para htvar os alfinetes . . .... ... . ... ..... . 
2 B:m•is pam polir· os alfinetes ...•...•.• . •. ..•. •. 
2 Filtrru:lores.. . • . . . • . . . . • . . . • . . • . • . . . ....•.•.•. 
4 Canecas especiu,es · ............................ . 
2 Pt1.neUas a v::qJor para. fer-ver os alfinetes .... •.•. 
2 Bacias de cobr·e . ...•......... .... ..... . •.. .•. .• 
2 Coadores de cobre ................ . ... ..... .... . 
4 Paneflt\s de ferro para. pintar os alfinetes ..•.. .•. 
1 Estufa aperfeiçoada, para queimar os alfinetes .. • . 
4 Peneiras de ar-J.me •. .•. ... .•...•••..• . ......•.. . 
6 Colheres de ferro .. . ... .. ... . .................... . 
4 Garfos de aço ...... . ............ . •.. . .. •.. •.•• . 
4 Teno.zes de ferro for:jado ......... . ........ . ... . 
7 Grosas <le alfinetes de aço .... .... .. ........... . 

18 Pttres de coxins ................... . ..... ... ... . 
132 PUlK,()es de aço para fazer ac..'tbeÇ<.t dos alfinetes .. 

1 Macllina. de fabricar sobresalentes .•. . ..•.. •..••. 
1 Ma c h i nu. para. regula-r a fermmenüt nos coxim ... 

. 1 Tôr110 especial •• ..••........ . .• ...... •.. .• ..•. 
6 Cha.-.;res de aço •••.••.••.•••••••••••.. . •.••••••. 

12 Pares de ttccessorios- .•. -......... ............ . 
l Mc'l.Cllinn. de endireitar e cortar o fio •... · . . ..•.... 
4 Maci1Ü1as de alfinetes de segU\'o.nça ... ... ....... . 
3 11achina.s pa.ra gr·ampos de c(Lbelio ....• ..•. . . • .• 
1 ~racllina de enrugar o fio ......... .. ........... . 
2 ~Iacbinas de moldar os grampos ......... .... . ... . 
6 ~!ncllinas para coL-..::etes machos e femeas ...•..•.• 
1 Prensa. para achatar os colxetes ... ...• , .. . . ... . . 

17 Ferramentas -pam as ma.clünas tle coL'-ete$ •••.• . • 
9 )fachinas pa.rtt pontas de Paríz .. •. • . . . •...••• . ••• 

12 Trinchantes .. . .. .. . ... ............... . , ..• .•.. •. 
2 Brunidores de Pontas de Pariz . ................ . 

25 Toneladas de arame a.marello de diversas bitolas .• 
100 » » de ferro » » » 

Pin ma.lüng macllines. 
lron Benches. 
Pi\\ 'i>ti.cki.ng mõ:~.chines. 
ll'on uans. 
Helm- \vashing Banels. 

)> :p<Jlishing » 
straine.rs. 
Special ltelm ])Ucket. 
Improved steam hoiling· pans. 
Cower bowls, 
Per1brated copper plate. 
Strong :Pa.ns. 
Improved stove. 
Wire seeves. 
Iron Ha.dle. 
Sleet fbl'li..s. 
Wrasght iron to:ngs. 
Gross sleet pins. 
Extra. pair or dies. 
Sleet hending ptUlches. 
Ilnpt·oved. mt\<:lüne. 
Improved pii1 mac!line. 
Special vece. 
Stut spa.uner. 
Set accessorie:,:. 
Strarghtening cntteng nmchine. 
S•1.l'etz pin machi.ues. 
Hnü· pins machines. 
Crimpíng- maclline. 
Set FLeX(Il' & scientífic. 
Hook & E\ e machine::>. 
Press tofi;\t hook eyes. 
Sets o f tools. 
Wire nail machine. 
Ser.s of cutters. 
Strong Banels. 

J, R. ele .LaMare & Comp. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em t 810512015 11:07 ~ Página 26 00 34 

230 Sessão em 10 de Agosto de 1892 

.Vae a imprimir o se,"'llillte 

. PARECER N. 59 - 1892 

.Acceita a remmci(t do Sr. La.two Sorlrd diJ 
carr;o à.e dep1~tado pel-o cst2do do Pm·ci, c 
nw~ulll pree11cher (l 1·espectiv.; VIJ(ff.l, de ac
cordo com o. lei em 'Vigol". 

Dó :projecto n. ll A, de 1892 (do Senado), 
reor·,uanisando o corpo de engenheiros navaes 
(2" discUS'>ãoj ; · 
_ Do projecto n. 79, deste anno, concedeJ?.dO 
isen~:âo de direitos de importação e mais llll
postos para a intro~uc:ç.ão de 150 casas ~e 
madeira da Companlna S. La.zaro para habl
tação de operu.rios (1• di :>cussão) ; 

Discussão unica do parecer u. 59, deste 
anno, acceito.ndo a renuncia do deputado 

A' commis§t.O de petições e poderes foi pre- Ln.uro Sodi·é e mandanclo preencher a respe
sente o telegromma. do Sr. deputado Lauro ctiva, de accordo com a lei em vigor ; 
Sodré, data,do de 12 de .i.ul!Jo do auno proxü~o · 2" disr:u:>...~o do pr~jecto n. 1 17, deste unno, 
passado, e:n que renuncia o s~u lo~u.t· de r e- autorisando o governo a a.brir no commte 
presentante do estado do. Pa.m, u. esta. camara, exercício um credito supplementar de rs. 
pelo _fact~ d e haver a?ce11:ado o cargo de go- ó.ôi4:579$518. ,,0 cambio de 27 d. por 1$, á 
vernad01 ~ag.ue~e estado. , , . verba-Btt"J.da •!e Feu.L'O Centl~J.l; 
. A com.1~1S...~~ e __ dc P::-~ecer_ que ~~Ja ac:c~~~ 3·• discus:>ão do pro.iecto n.38 A, desteanno, 

a renm~c 1a, pt oHtlencl,md_o se pa1a qu~ -e.Ja. u.utol'iS..<tndo 0 "O\·erno a dr~pender a quentia 
p~eenc]llÚ<\ a vaga., 11(1. forma da~ leiS em de 2.'50:(){)(}.:; COm a acqui:Si\<ÍO de um predio 
>1gor. onde funccione o tribunal do ,jury <lesta 

S[l.la das commissues, lO ue agosto de l 892. Cltpital; 
- L r.ond Filho.- Ce;ar Z((ina , presiuentt>.- Discussfto uniro do prQjrcto n. 101. ele 1892, 
A. Jiilefln. dispensando o n.nno ele servi•;'o na fileira, 

O S1·. '[)l'esidente designa. ~ru. 11 u. se- ~xigido p~lo., nrt. fin da_l~i n. 39 A._de .?O de 
,..uinte ordem do di11. : .JUnho ue 189' ... , aos o~c~aes que scientifiea-
o . . • . _ I mente se a.charem httbtlltados ;~ preencher as 

~" })O.l'te ( ut~ as 3 homs )-\'otaçao das se-, vMas ac.tuaes do col'po de csto.do-ma.ior de 
gurntes ma.tenu.s: la cla~se: 

Do pr·ojecto· n. 87 B, fixando a. despeza do 2" dücussüo do projecto n. 93, deste Mno. 
Mini:-:terio das Relações Exteriores (3" dís-j recusando os creditas pedidos dt? 540:000$, 
cu.."São); par-J. qua.drupli~.ão da linha telegra.phica de 

Do projer:to n. 72 A, deste a.nno, fixando a i Viseo a .Jaguarão. e de 7:30:000$, pa.ra a 
forr;a llaval par-a o anuo de 1893 (3' discl1S- 1 coustrncç.ão da. linha de Uberaba a Corumbâ. ; 
são); i autori7.a a aber-tura do credito supple·nentar 

Do projecto 11. ·~s, <le 180-2, t'efbrmando o de 18:000$ pa.ra pagamento de vencimentos 
plano geral uo orçamento da Repul)lica e de- aos lentes do Gymnasio Nacional e approva a 
terminando o modo de organisar as leis dare- despeza. feita. com a mudan~;.a do Museo Na
ceita e despeza publicas ( 3" discussão); cional para o. Qutnta da Boa Vista. ua im· 

Do pare:·er n. 49, deste anno. opinando no • portuncin. de 25:000$000; 
sentido de entrar de novo em discn~ffio o pro- l 3• discussão do pr<üecto n. 100. deste anno 
jecto n. 225, de 1891, por não ser contrario ás 1 (projecto n. 46 A. do anno pf!Ss.'\do), relativo 
a.ttribuições do Congresso Nacional ( disCU$8[0 [ as promoções de 7 de _janeÍl'O de 1890; 
unica ) : Discus...~o unica do projecto n. í'S. <leste 

Do projecto n. 86 C. ti. este anno. additi v o eles- anno, relativo ás emendas do Senado {~ propo
tacado na 2• discussão de orçamento das sição da Camal'a dos Deputa.dos . n. lOS, de 
despeza.s do Miuisterio da Justica e Negocies 1891, esta.beleeendo os casos (le competencia. 
Interior·es, para o exercicio de 1893, conside- exclusiva dos poueres tederaes ou e.~t:~duaes 
rando como lentes sulJstitutos das faculdades IJ<\m re~olverem sobre vias de <:ommunicaçi'io 
de medicina os e.\.-adjuntos que pa...<:s..1.ra.m a flu>in.es ou tel'restres e aquelles em que deve 
preparadores e os <tdjuntos actuae.~ que não haver accordo entr~\ a UniU.o e os estados ou 
foram. contemplados na ultima reforma (d~- destes entre si; 
cus..<:ã() unica); . l" discu..~:lo do prQjecto n. 119, deste anuo, 

Do projecto n. 248, de 1891, autorisando o con~dendo aos 1 "' e 2"' cirurgiões do corpo 
govet'llO a mandar construir poç~s "rtezianos de bombeiros da Capital Feder·al os postos de 
nos municípios de campo Maior e outros, !' major e capitão. com as vu.nt.agens que são 
estado do Piuuhy (2·' discus..~Iio) ; inllerentes a estes postos. 

Do projecto n. 87 A. de 1891, annullando as ) 1" discussão de projecto n. 9 A, deste anno, 
concessõs de estradas de ferro feitas pelo I rejeitando o projecto n .9,deste anno, que :per
governo depois da. promulgação da Constiiui- mitte aos estados da União a livre intrOducção 
ção (2" discussão) ; de immigrantes que mais convenham ás suas 
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necessidades, com dous votos em separado no geologia, de botanica e zoologia da Escola Su
sentido da, adopção do mesmo projecto; perior de Guerra, e uo de clínica da Escola 

2" pi:>cussão do projecto n. 77. de 1892, au- Militar da Cúpital Federal, com voto em se
torisando o governo a converter os ,juros de pa1•ado; 
4 nro, ouro, das apolices da divida pnblicn. in- [" discussiío do pr·Qjecto n. l 09, deste anno, 
terna nos de 5 "J.,, papel, e a fazer as opera- creando, conjunctamt:nte com a escola de ma
raçues de e:re<lito predsas para embolsar os clJinistas, um curso de mutie:a no estado do 
possuidores de apolices que não acceitarem a Part~, e lhe dá organi.sação; 
conversão; consolidar a divida :fhJCtuante e Continuaç.ão da. l" discussão do projecto 
supprir qnt\lquer deficiencia de r~nda do exer·- n. 116. deste anno, autorisando o governo, 
ciciocorrente ; tendo de desannex~ll' o servi(,'() dos suburbios 

Discussão unica . elo pro.iecto n. 94. deste nu. Estrad<e de Ferro Central do Bru.ziL a con
'llnno, autorisa.ndo o governo a mandar pagar tract,,r com Justin & R<tndeira ou companhia 
ao 2° íenente do corp de ra.zenda. da armada gue orgnnisarem, a construcçií.o de uma es- · 
Wanderlino Zozino Feneim da Sih·a a impor- trada de ferro na. aer·ea do lar!!O de S. Francisco 
tancia do soldo de sua pat.ente. desde 14 de a Sapopernba, segundo a~ coridiçõcs que esta
junho de 1890 a.te 28 de abril de 1892, senllO belece; 
contado este tempo para. todos os em~ito~; I" cliscussi:lo rlo projecto n. 9i, tlc 1892. me-

Discussi'i.o unicn, do pro,jecto n. 2.56. de 189L lhor•mdo ;1, U.J)Osenitldor;n. dos fucc:onarios 
concedendo licença ao c;tpitii.o medico de 4" puL•licos itt~ ú da,t<t desta lei aposenta.dos. que 
classe. Dr. Agilio de Yilla,lioim. contarem mais de ;30 a.nno;; de serYiço efi'ecti-

3;' di~cu:;;:;1o do pr~jecto n. 50 A, d:'str.: \'O e tres no ulLimo lc,g·,w qne exel'ceram e 
anno, concedcnuo á Companhia. Pí~mtoritt S11l não honve1·em sido por !idt.a de exn.cçiio no 
Americrma os favores do art. 3·' §§ 2" c :3·· do cumprimento üo~ d.cnm.·s dos seus cargos, 
regulamento mandando observar po1· decreto sal \"O >i pr·o\·;uem <t falsidade tb imputação; 
n. 8338 de 17 de dezt>ml.tro de 1891. l' dis<:ussão <lo pro,jedo n. 120. r.le..:te anno, 

2" parte (<i.s 3 horas d:J, tarde ou antes)- <Uttorisamlo o goYel'llo a contmctar com .João 
Continu:t(~1o do :l' díscu~ão do projecto T;1.varesdn. :'ilvn n. constrne<:ilo. uso e ;:uso de 
n. Sô B. 1lx;wdo ;1. de.-<peza do :Ministel'io da utm e..:tra.tla. de l'err·o. com prh·ilegio pOl' 50 
Justiç~ e Ne!-!·ocios Interiol'eS p<~ra o exercício annos, rle a.ccor·do com as leis soi.J1·c estmüas 
de ISD:3; , de ferro e garantia de juros de G r.T.. sobre 

3·' discussão do projecto n. 41, deste anno, 30:úiJOS pot' ldlomeu·o, p;u·tindo do Rio Pal'do, 
autorizando o gonrno a concader a Campa-: no Espírito ~anto, até S. .João Baptist<~, em 
nl.Jia Fabril Industrhll e Constructora os mes- Minas Ger·aes; 
mos favore:> concedidos á Companhia Industrial 2·• discussão do }H'Ojecto n. 96 A (d.o Se· 
de C<ll e M<trmores de Car<~.nda.lly, lto.je Com- nado), autorizando o governo a contractar, 
panbia Pro:,:'resso ln(lustrial de Camndahy; com qnern mais vanfug·ens ofl"erecer, o ser-

3" di~cus&"i.O do projecto n. 53. deste anno, Y.~~o Je l'Oboqne por meio de vapores nas 
ooncedé>ndo isenção de dirsitos de importação, barras dos l'ios I~1.pem€n·im e Benevente, no 
excepto o de-Expedient"-, para os materme.;; est;~do do Espil'ito S;~,mo; 
destinados á . illnmina(iio de Piracic;tba, em 3·' di~w~são tlo projecto n.4 A (do Seno.do), 
S. Paulo, contractada J:lOr Luiz Vicente de de 1892, dando llireito aos secretarias da 
Souz;t Queiroz; C rte de Appellaçiio e do Tribunal Civil e 

2~ díscussiTo do projecto n. íl, deste armo, Cr·imiual lh~ Ci.l..]!ital Federal a perl'ebet cus
isent..'l.ndo de {!il'eitos de importaÇ<i.o os mate- tos, quando tral;alharcm como e~cr·h·iíes; 
riaes especiticos necessarios para a construc- 2·• discussão do projecto n. 52. ele 1892, 
ção e inst..'tllação do Collegio Americano de regulando a conce:;:são de uposent.'ldoriu. aos 
Taubaté, no estado de S. Paulo, e de proprie- funcciouarios publicos, de aecordo com o 
dade de .T. L. Kennedy ; ttr; .. 75 da Constitutção Federal; 
. 2·• discussão d? pyojecto.n. 70, d~te anno, 2·• discussão do pro.:ecto n. 57 A, deste anuo, 
~ntando dos (l!rem~~ de llllpor:t:1._çao e exp<:;- pl'Oltiblndo a concessilo de honras militare5 de 
drente ~do o ma~rtal e.ma_chm1smos_ dest1- offi ial de terra ou ma.r o, qualquer cidadão 
nados <t ~onstrucçao da fabriCú de tec1clos da brttzileiro e dú. outres proYidencias ; 
Companlu:1 Jl.fanutactora Fluminense, situad<t . _ . . . . , 
em Nitheroy, no esiado do Rio de .Janeiro, e D1scus,uo _ um(·n, do prOJecto, ':mdo uo Se-
mandn. restituir os direitos porventura eo- nndo. n. Go. deste ''nno (orgamzado pelas 
brados : mesas do Senado e da Cmnara tlosDcpumdos), 

2" discu~são uo projecto 11 • 122. deste anuo. l'<'glthmdo ~s t:rtcbatlto:; das ~ua.s .~'tmn.ra.s do 
reorganisando o Supremo Tribunal l.filitar: CotLresso :Xac10nal, quando 1unccwnarem em 

i" discussão do pro.iecto n. 99, clestt> anuo; commum; • 
elevando os vencimentos dos prep<1.rudores- 2;• discu~ão do projecto n. 45, de 1892 (do 
conservadores dos gabinetes de mineru.logia. e !:;enado), autorisando o governo a prorogar • 
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68~ SES&o'iO ID! ll DE AGOSTO DE 1892 por mais cinco anuos o coutracto com a A~o- I 
ciaç.ão ~ergipensc J)<Wa. o rerYiç:o de reboque a. I 
vapol' nt~S barras de Cotinguiba, ::i. Christovão Presidc;lc.itt rio S;·. Bem((rdino da Campos, 
e Estanma. ; Jo -.7.o Lopes ( f• vice-yre.<idaate) 

3• discussão do projecto n. 14 A, (le 1891. 
que tlá direito de p<xler pass.w procura.ç:iio por 1 · 1 
instrumento pa.rticuh-..r de propl'io punho a Ao meio din. procede-se ú chamac a. à quo. 
pes~oas habilita.tlas po.ra osactos da vitlacivil; respondem os Srs. Bel.'ll<l1'diuo de Ct\lh"POS, 

Antonio Azeredo, Atllaytle Junior, Pattln. Gl.ti-
I• discussflo do prQjecto n. lí, deste anno, IMriies, Uchôa Rodrigues, Indio do Brazil, 

isenb.ndo de direitos de importaç:ão os mn.te- cantão. Peclro Chermont, Matta Bacellar, Au
riaes e machini:>mos que a. Compnnb it1, X acionai gusto Montenegro. Cosb Rodrigues. Cn.simiro 
de Forjas e En<tleiros destinar á imtallaç~1o tios .Junior. Rcdrigues Fernandes. Nogueu-a Para
seus estabelecimei~tos; nngnú. Pires ferreira., Bezerril. João Lo~. 

Discussão unica tlo pr·o.jecto n . 82, deste Frede1•ico Borges. Gonçalo de L<1 gos, Xasci
anno, aurol'isanclo o governo tt re!iJrmr.r. 110 mento. Almino Affonso, .Amorim Gitrcia, Epi
}>osto de tenen~ do e::dincto COJ'})O ue ].JOlicia tacio Pessoa. Pedro Amcrico. Couto Cartaxo. 
dest.'l. ca.pit:.tl. o cttpitüo llonOI:<U'io do e.xel'cito. S(~Andrade. Ret~mbu.. To_lcntin? deCa.rva.ll!o, 
ex-tenente de~se cotpo, Antonio .Jo;;e "\lws: G•)n~-nlYe.> ferretro ... rose ::-.In~w.no , .lon.~mm 

D·,;::. ,;;~·- · l . ·., ,·. •)-o l . , Pernambuc-o • .JuYenclO de Agmal'. Ancll'l: Ca
l.Cll..dO lmica c o P10.J~cto 11 - -•. ' t 0 .l,mo mlcante. lb.vmunüo Bandeira.. Anniho.•l Ftü-

pass;.t~ü. c~nc~tlendo um ant:o tle hcen~a. com cií.o, Pere!t·a.· LYL<l •. Torro tle Siqu~iro.. João 
ord~n~do ·~ Jo~e ,:.rendes 1:~~ ·~nc~'es: ,me,.t~,~ dn. Yieira, Luiz de Andr<v.lc, Espil'ito St\.nto, Bel
offi~l~n. ~lei app~\l_en;os e,'!!,\. íl,\ ~lirec::or,.t ü; l;u·mino Cm·neil'O. Theophilo tios Stwtos, Oi~i
con~ trucs--e .. ,n,~HtC~ do .'l.r ~cmal de :\Iannlin tl.~ cica .. Roclrigo de Al·a.ujo. Euclides ;\Ialttl.. 011-
Capltal l<edewl, ! w~iro V;tlladão. Leandro :O.Inciel. Felisbello 
D~~as~ão unica Jo projecto n . 81, de lSD-2. Freire, Paulo Arg-ollo, Za.m;t. Artlmr Rios, 

autons:tmlo o :;overno t\ manu:n' }Xtg<tr no <11-1 G;tl'C:i<"l. Pir·es, :O,[;U'COlillO l\[oura. Se•·er-íno 
feres honot'ario elo exe1•cito Antonio Paes de i'ieir·n, :O.filton. Ft·anr:isco Sodré. Dionvsio Cer
Sà. &1.i'J'CtO a quanti~\ de Z:51J2~. J lOl' di:fferen~<.~ 1 qu::>.ir:t. Leodgildo Filgneir':.'tS. I.fo rac i o 
de soldos at!·azado:, que deixou tlc receber: Costa. Nova.es :.\Icllo, Fonsero e Silva. 

D. -o · 1 "• 1 18" ~ f[lnsec"<\ Herme::. Xilo Pe"anha. Cyrillo lSCttS~<t umc~ t o :lXll'ecer n .. )·•, l e ... :.., ~ 
inde1erinuo, por nii.o ser da, competencia do de Lemo~, OllveiL'Uo Pinto, VirgHo Pessoa., 
Congre:::so Xa.<:iom\l, u. petiçã.o do eonego Ama- Baptista. da 2\Iott<\, Fr oés da Cruz, Aléindo 
dor Bueno de Barros, ~obre i::enç~'io do impos- GtutnalJar:~,, El'ico t:ryelho, Furquim Weruecl~. 
to de transmissão de propriedade e de decima.s .T""Uino (le Albuquerque. Thomaz Delfi.no. An
urbu.nns para o predio em c1ue fttn<:cion;t o wnio Olyntho, Badaró, Pacifico :1\i;:l.Sc:wenhas, 
As:ylo Jzallel, ne~tn. capiw.l; Ga.bi·iel de ~Iagu.lhii.e~. Leonel Filho.Cha.p-as Lo· 

Discussü.o unict1. do projecto n. 0'2, de 189~, ht\.to. Alexandre Stockler, Francisco Veign., 
autorisnndo o govetno :1 mu.nd:~r contal' como Ferreh'a. Brt\ndão, Lal1lounier,Alva.J'O Botelho, 
tem})O de embarque, pam os cifeitos legne>, Gonç·a.l>e::: Clnwes,Ame1·ico Luz,Dutm Xicac:io, 
.o tempo em que oeapik"io-tenente Joii.o tle .-\.u- :\:fanoel Fulgencio, Aristides Ma.ia,Gon«;,.·atves 
~ra:<J.e Leite serYin como offidal superior e Ram~. Carlos das Chagas Donüng·os 
mstrnctor no Escola. xa.val, e faz exten~iYt\ Porr.o. Fer-reira RabeUo. Francisco Gli
a.os instructore5 e mais officines que se1·,·it·em cerio. Ces:uio :Oíotw. :.roraes Barrus. :\Jnrsa, 
nos ll<1Yios destinndos it in~truc~~o dos aspi- Paulí!lo Ca.!lo;; .. cosia. J~nior, .:\li'L' ~~~o Ellis. 
ra.ntes (l. rrua.rda.s-marinha a diSlJOSiç-ão do ~~l!nelda 1\0ifUelra, Juho de i\fJsq~Ut;l, Bra
a~t. 13 do decreto n. 29 de 14 <le lll<\l'ç·o de s;ho dos Santos. Leopoldo de Bulhoe.>, Alves 

· 1891; de Castl·o, Drl)ano Gouveia, Caetano de Al-
.,.. , ···=- . • . . , buqt1erque. Bellal'mino de .1Iendonç::t, Mar-
~ ~,scu::-.-,;.to do pt'ú,Jedo n. 69, de~te .a.nuo. ci<\no de t.Iagalhães. Fernando Simas. La.uro 

a.utons~.n~o o gD"i"erno a concede;:·~ Jose Au-, :\IuHer •. Sclunidt, Làcerda Coutinho. Pereira· . 
. gusto "\ Iemt e outro ,o consC·l'Ucçu.o, uso e di!. Co::.t<<. Borges de ).Ieüeiros, Alcides L ima. 

gozo, durante 3D ann9~,. de uma e~tra.du. de ThOJmtZ Flores. Homero Buptisra., C~<::::iano 
ferro de Sapop:_m,b..: <t 1lha tio GoYernador, I do N~imen~o . Demetrio Ribeiro, :\18;rti.nho 
lll:edea.nte cer to::. 1<t.\ores. Rodr1gues, Urbano .1farcomles, Sampn,lO Per-

Levanta-se a s~ão as 4 horas e 40 mi- l 't\Z e Bei'ilàqua. · 
nutos. 1 Abre-se a sessão. 

I Deixam de comparecer, com causa ju:::tifi
cada. os Srs. Joã.o Avellar, Carlos Campos, 

I Fleury Curado, Henrique de CarvalllO, Jus-
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tiniano de Ser1Ja., · José A"\""elino, ~·Iiguel de 
Castro, Rosa e Silva, ?>Ieíra de Vasconcellos. 
Pontes de Miranda,Augusro de Fre1tas, Tosw; 
Seabra, Santos Pereim, Ba.rão de S. ·Marcos, 
Viriato de Medeiros, França. Ca.rvallto .. Jac
ques 0\ll'iques, :.1ayri11k, João Pinheiro,Maita 
Machado, Yiotti, Palleta, .João Luiz, Lopes 
Cha.ves, Adolpho Gordo. Co.rv<l.lht\l, Augusto 
Pinheiro. Carlos Garcia, MoreiJ•a da. Silva. 
Rubião .Juuíor, Et.lnarcto Gonç<'t.Lves e ~lenno:'i. 
Bat•reto. 

Derxam (\e comparecer. :;em cansa pa.rti<:i
pada, os Sr::. Anfi•islo Fialho, Xelson, h·o dO 
Prado, Selm.stiii.o Landulpho, Pires e Albu· 
querque, Pri~co Pam.iso. ~Ianllües Bttrl'eto. 
Alberto Bt'(l.ndão, .Joaquim Br·~vcs. L\liz ~-lu· 
mt, Lopes Tr·o\·ão. Vin!Jn.cs. Figueiredo .. )a· 
cob du. Paixilo. Costa. Senn<L. F Ct'l'CÍI':\ P il•es. 
Monteiro d:\ Sih';t, :\Iu.r1.inho Pt~Hio .Junior-· 
Domin;::ros tle i\Iot·u.cs, Antonio Prado. Cincin. 
unto Br:1ga . .Julio de Ca~tilho:::. As~i::: Brazil, 
Roclm Ozorio e Fet·n:tmlo Ahl.:ott. 

E' lida e sem debate appro,·atla n. acü.1. dtt. 
sessiio ant.ecedente. 

PRE\1EIRA PARTE DA ORDE~L DO DL\. 

O SR. PRES!DEXTB.-Xão ltaYendo numero 
para a '\'ot,tçiio das materi(ls indic-.td.as na. 
Ol'dem do dia, pa:::sa-se ú:> ctue estlio em cHs
<:ussll.o. 

Discussilo unica do parecer u . 50, tleste 
anno. aceeítando a renuncia. do deputat.l.o 
Lauro Sod.ré e mandando preencher a re::pe
cti>a. va,rra, de accordo com a lei em vigor. 

O Sr. -~ristides l\.[aia-Pa.rece
lhe que este parecer é inutil. e inntil por 
tanto a. sua (tis::us5ão. A tei de S de ja.neiro 
estabeleceu u. incampatibilid;lde e:1tr·e tlh-ersos 
corpos e o nut!1clato le;:;isla.liYo: e n~t:1. dispo
siç;i.o está comprellendida a incom~~a.tibilid~id.e 
elos gover·nndores dos est.<dos. Em Yil·tude 
deste• disposição. todo aqaelle que 1br eleir.o 
govemador desse estado e acceirar a eleição, 
desde que entrar em exercicio do cnr.!!"o. 
percle ipso-{'.ccUJ o mandato ele deputado. - · 

Ora., estl~ !lo do mini o publico que o S[·; 
Lauro So·ít•e e p:o·:ernador <lo e:>w.do do P<t!'lt. 
e por <:onsequencin. e inutil l)lH\lquer \OtO do, 
Gam~rtl. a este .~'e:3p::>.ito , ·visto como. po1· tor·ç-a 
da le1, S Ex .. )a üerxou de st>r tleputad•), e 
nem a Camar:1 pó de hoje decidir o contt'ario. 

São estes os motivos que tem. pn.ra im.pu•"-
nar o parec\!r, pol' sua inutilidade. "' 

O Sr. Leonel Filho diz (jUe não 
acha. razã_? no nobre deputado que l11e prece
deu Di\, tribUnO., quando a ffii 'ffiOU <tUe e inutil 
a. discussão do parecer om sujeito à conside
!'aç;.\o da. ca.maro. 

C.:mara V. IV 

O SR. AR.ISTIIJES M.u..~o. - Eu disse que era 
inutil ,porque a lei ele S de janeiro elo corrente 
armo determina a pmla do cargo federal 
qua-ndo rrmtlquer cidadào acceita funcçfto ou 
empr·ego no governo dos estados. 

O SR. LEo~EL FILHo atfirma que assim é; 
mas o Dr. Lauro Sodrê, renuncia.ndo o logar 
de depumdo f'ecleral em julho do anno passa
do e tendo nesse sentido otlkiado á esta ca· 
mnra e sendo a. lei, tle que falia o nobre 
deputn.Jo. tle 8 de j~tneiro deste anno, á Ca
maro. competia., reconhecendo da rem.wcia, 
mandar pJ·cencher a vaga. 

O 8n. B.uJARo'-Esta.mos sati:;fcitos com a. 
declar·o.c;iio de Y. Ex. 

O !"Srt. I.EO:'iEr. FlLilO-Attendewlo a. esta. 
cott~it!ez1~<::i o. :t commi:;sli:o entendeu cru e lhe 
llS$i~ti::t o diz·eito tle conhecer t.l:t renuncia. 
leil ;L pt•lo ;:overnador tio Pa.t·.i. p:n~.~. que:!. Ca· 
mat'<t rn:lltdU"-"e }JrOCetler :'t elei~·ií.o <lo cida.dã.o 
l(lH:: n?nlJ<t Ol'Ctip;u· ne~t:t cnsa o lO:,r..ll'·deixado 
})(Jl' aqudlc illu~t1·e compatriot:.\ 110s~o. 

0 SR. ARISTIDES :\1.\L\-B:lSÜW:.L que t1. mesa 
!.la Cnm:n·~ ne~sc sent.iLIO ofllciasse. 

O SR. Lt::o:-;;;:r. Fir.uo rliz que :\ mesa so
mente e):eJ·ce e~se dil·eito. que (;) exclu~ivo da 
Camat·n.. nos intervnUo:; das :>e::~ões. porq\\e o 
}Jodet· C'Ompetente pura mn.nuu.t· pl'oceder a 
e lei\ii o. se;:rundo o art. 57 § 2" d tt lei ele.ito· 
ra.l,-ê a. C:unara, quantlo estiL ftmcciona.mlo· 
As~im 1xm~a ter justific:a<lo o parccet· da 

commissi'lo tle we 1az -parte. 
Ni'lo l1n:•·endo mai:> quem peça. a palo.vra, é · 

encer1·n.da. t\ discus:>üo e adiach\ a 'Ot<t<'.ão por 
llt Ita. •le numero. 

Po1· nií.o hoYCl' quem pec;:J. a. ).)~lavra. siio 
successivamente . encerrada.:: us discussces e 
adindas ~~ YOt<l\l:es lle todos os artigos do 
pro.ie<·to n. llí. de:>te :::.nno. ;mtorisando o ~o· 
>et·uo n. l'.brir. no corrente ·exercício, 11m ci·e
d ito sup~le:uentar de 5.619 :579~"518 ao cam
qio de :!-7 d.pot· 1~ <i. Yerha- E.,ü·áda de Ferro 
Centr:1.l. · 

3·• disctmüo elo projecto u. 38 A. deste 
anno, a:nrol'isrtndn o go11~rno a. despender a. 
quantia. Je :2-SO:COO$ com a acquisic;à•> de um 
J.Wedio onde t\1nccione o tribunal do jury desta 
cupitt~l. 

'Nüo twxendo quem peç::J. a pu.la<.'rll, fica en
ce!·l·ctda a di5cU$..'<tO. 

. Disemsão unica. (lo projecto n. 101, <le 1892, 
chspensando o a.nno de serviço na. :tlleit·t•,exigi
do pelo art. 6• d~. lei n. 39 A. de 30 de jnneiro 
de 1892, aos oillciae;; que ::>cientificainente se 
ach:n·em ha.bilit.'\dos a pree1lche1' as va.gas 
acmaes do coz·po do estado m<J.ior de 1• classe. 

O Sr. BellaJI.~lllinO de l\'.ien 
don1";a diz que muito pouco tem a. dizer
com relaç-ão ao pl'(ljecto n. 101. 

30 
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~ .sr. ~l·~sident~.sab3 . que a.i.~da.- <.1. 30 ~e ja:- 1 Assin::_ a exigencia serã. satisfeita depois da 
n~mo d.e.,t . . anuo "'loto~ o Cong.•es,o 3. d1;;pos1- · promo(:<W ou transferencia ·os daros sel"âo 
~w Je;pslattva. <.tu e hoJe ;t commissii.o de m<J,ri- 1 immedin.ta.metue preen. chido'~ e a lei nã.o será. 
nh~~ guer~.1. 'l.1sperua. em seu JlL'i\jecto. · dispensad~\ nas smtS s:tiJias exiorencias. (ilfuito 

N:tn Pl'Cl:L&t ta.zer resalta.I' o inconveniente , bem, mr!ito lJe,n.) "' 
dest.1 s c')ust:une;; marchas retro:.:"t'aua.s do Pe- l . . . . . . 
der Legislath·o em m~teria de leis. 1 . 'Vem :L mesa. •. e hd<: apow.do ~ poi;to conJUU· 

Compreltende-se qu8, por esu~ modo, não' c:tam.eme em dtscussao o segumt.e 
. du.rcmos da Cama.ra, tlo seu cri te rio. medit<.lf-ào 
e renexão na maneira. de legislar, copiu. eJÍfi- Su/Jsti~taico n . 10! il-f892 
cante. 

Entretu.!lto, como muita,s disposiç(ies dessa O([rJrecido na .'J• d~<-'t~~st!o <lo .,·ojeclo n. ~Oi 
~esmo. le1 'í?tarla a 30 de ,janeiro e de outl-n.:> ! rlc>t~ r:nno, qv~ rl<!;pensr< o ~~nno tt;: se~mço 
Ja teem :;offr1do por pa.rte do Con!:.'1·esso pt·o-~ n" ~d~ti'(l . ~t~Jlff'qo pelo art .• G• d•l b 1! . • 99 .4 
fundas :l.lter::tçõ<>s. nil<l vem inteira,mente :::e de .'Ju de .Jait.e<YD de 1892, aos o((ic~r•es que 
oppôr o.o prqjecto d:t illu~;rad:t commissiio cie scicntifictllllei'!l.e .~e achn;·e,;~ !utúilita!los a 
m arinha e guerra ~ quet• consorci:1r n. exigen- ! pree;1clte'J· <~~ 'VI.li.JllS artuacs d tJ corp!J dt: es
ci~ da lei vor:1_r~n tüo ~·ece1nemente (:Om os <le-I raclo-,;utio;- de i" cla~·se. 
seJOS qne m:uul:..>sta.a lllu~t.r'3t1a. commisS<1o no I 
seu prQjeeto. O Congresso Kacionalresot,·e : 

.E~!ú ,\e acc:or~o _:om o. . Hl~tstt·:vla ~orr..- Artig·o unico. Para. pt•eenchimcnto d:J.S va-
ffi1S.5a.O .. •!.u;\nt.o . : t nao accettnt."-tO do .Ql'OJ~Cto 

1 
gas u.ciu;ümente existentes no co~·po de esta

do. Illu~tr .. do dep~ttado por Santa _Cu.tnurltla, do-maior de J" clas~e, fica o gún~rno autori
CUJu nome pe~e bcença .P<tm decl!mn, o Sr . $<.\1lo a tmnsi'erir ou p!'omo-i·er os officiaes 
La~1:' :'11 ttlle1 · . . . scientificamente habitit:tdos. qtw o.imla não 

h~u.lm;mte, S: Ex· 1ll;;pen:>a . <l llt'iÜ i..:<.l, do tenh;tm com].)letado o anno de pr<ttic:t uo ser
sernç~ ~e l~let~a. '" todos os aspi_t'<mtes doE vi\o ve ftleil·a. exi:zido 1>elo art. G" da. lei 
corpo::. e:-;pec:t~e::o, de n~otlo }efin~~lv:,, o.n~n1l- n. :39 .1.. de 30 de j01núro do cOL'l'Cllie anuo, 
ln.ndo comple~amen~e .:·L cxtc;enc''' thl. h·1; ao devendo. porem. os mesmo.;: offic:a.es s<l.tisfa
pas..<:O .• CJ~le:-'' .c:omm1;;~uo. concede .a. úisp~·ns:1. zer integralmente ~ssa. exigenci~t apó n. ti"J.ns
em Iel.tçao ,\O preenthllnento ;,:amente cl:ts Jerencia. ou promo\~~o . 
vagas uctua.lmente al:ertns no corpo de esta<lo mo.ior de ]"'classe. - Sala das sessões, 10 de a.g(lsto de· 1892.-

Pois bem, Cjln(_> a prn.ti~a é intlispen&tvel Bc'lan.tiPo ti e 1\Im~l~nç •r. 
ao oillcw.l que &\lte da filcn~. ou que mesmo 
niio t~nl1:~ penetrado _m . fileil•;.t, pot•q_ue pó- O §r. Cautã.~ -Sr . presidente, para 
de-se u~ elas escohs tlirect::unente p;1.1•a, os cor- que pos:;amos l)em :J.I,>l'eciar· e tlecidirmo-nos 
J?.OS ~peci~s, e deP?2~ da.entl-,,da. nestes corpos sob1·e a vota.ç.ão não S;> do projecto primitivo, 
Janw .. ~s tera occa.s1ao tle tormü-<t e1It'Cti ~-a, aJ?resentado pelacommissão,como pelo substi
em vrst:~ d:~ au~encia. de disposições de lei tutivo oJiere<:ido pelo illnsr.rallO deputado 
que determtne 1sto; Ycm arüror<l.r tt exi .. ·en- pelo Paraná.. me p3.rece qu · devemos :pre
cia da H. sem comtudo deixa'i· de s..:.tisl~e1• viamente tmt..'\r de uma questão. e é a se
os desejos tl<t Jllustrada. c:ommis...<:ão. guinte : - llit conYeniP.ncin. O\t utilidade ao 

Neste s~nthto nte enrht' ·\. mesa um !' _ ser•~iço em q.ue os offichtes :pl'nmo,·idos para 
jecto su;-stituti>o: que leL~O. 'par;~ qne os re:1s I o esmd~-lllô.\10~' llC ~" ~lasse ~nl1:un \\l~ ~~mo 
honrados colle•'"tts melhor ~e co une •t 1 _ d.e pra.ttea nas fi.letl"J.~ .. ou na(l ha. <:onv_e,uen: 
bon~ d;,sejos que 0 anintt~m. 

1que~~nd~111c~~~ 1 em. :"lg~nn~ •. nem rn:e.1mzo :par~ _o ~e.r~•ço, st 
SorCl"" ·t .. ~· 1· .,,.11c' " <1··· 1•1• co n u n . , elle" n,to trverem e:.te anno cL prott<:,\, ..... ' ~-" e" ..... ·~ u 1 o <1. e •1 uer a , N · d 1 ~ tl t Jl' · commissão de marinlw. e ,.,1Ie . ·(). 1 1 .e:.~ segun a 1:ypo 1eses ·· '!w· (jl!estto. 

. .. . . " 11 • I St mw ha 'autagem e neces!:adt\de recla-
Ets o substttut:~.-o: mada pelo serviç.'O de que estes oflidaes vão 
« Par'" l?reenc::imenteo tlas vagas actun,l-1 pres. tar, serviço prim~iro nas fiHL'as,_, ~ptão 

mente extstctlte,; no col'po 1le esf.:l.(lo-maior · concordo com o pr~Jecto d:1 commt,sa.o e 
de _1· clusse. fica. o govet·no :mwr·isa··(o a traus--• n~te _c.,_~ dar-lhe-het ~ me.u voto para que 
ferir ou promover os offi:i:1es:>eientilitam.ente I seJa dts~nsach'l. esta e:s:IgenCJa.. . 
ha uili rados, que :~in~a nli.o fu uham comple- Mas ~~ h~ :an~em, como cre1o q_ue ha., 
ta~o.o anno de ].)l'Mwt do serviç-o lle fileira. I sen:~ o que na.o "er1a promul;pdu. a let de 30 
ex1~p<lo pel.:> art. o· ela lei 11. :39 A de :30 de de .J:l.llelro deste :1nno , enta.' da.I·et o m eu 
janeiro do cot·rente a~no, devenuo, porem, os voto ~o~~ra o pro.iecto e tambem contra o 
mesmos orricia.es sa.tlsl'azer inte!!l'almente e.ss:.1.. subsutm1 vo do llonra.do depnt.ado. 
e!=igenda <\p(r::; a tmnsierencia ou pl'omo-! O SR.. BELLAIUIL\'O DE ~fEXDOXÇA. - O 
ça.o. meu substitutivo satisfaz a es.igencia. 
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O SR. CAl'iTÃO- Votarei contra o projecto podem exerce1• as funcr;ões proprias d~ssc 
da commissão.porque dispensa de uma forma- corpo, prestando ao mesmo tempo os scrvtço~ 
lid:J.de n::cess.wia. para o bom de:;:empenho dos de pratica, nas fileiras. 
respectivos ~ervit;~os os offi.ciaes que vão pa.m o SR. CAl\'TÃO -1\fas dá-se isso? 
o estn.do-ma.wr de I" classe. 

Nestas circtunstancia.s, me parece que niio~ . O SR. BELL.\.R:ID..'\0 DE ·. :E:-:Do?\çA- Sem du-
devemos deix;w ele fazel-•1 ;HlmiLtir. Vtda. 

Por·t.•nto, em(j_ua,nto a honrada commíssão . Po1' exemplo, nas esc·ol~ts militare~ ha. o~
de marinha e g·uer·ra me não demonstr-a-r que cmes 9.ue v:r:estam s·:r:·1ços _no enslllo e m
não ha essa utilidade e vantagem. continua- strueçao pranca e no r·egtme.n mter:w do co!-'po 
rei a votar c:ontra o projecto. sustent<'l.ndo t"L de a.lnmnos; e quan~lo tal 1_acto nao se desse 
lei em vlo-or. · actualmeme elle esta <mtwtsítdo pela let refe-

Agora, "'quanto ao substitutim do nobre r_ida, e, pôde a.~1r·nuw com s~gur·anç:t qae an
deputv.do pelo Paraná, si S. Ex. reconhece tJ.ga,mente os mstr·u<:tor-es emm . ao mesmo 
que IH1 e~sa necessid.n.J.e, por que não admitte tempo comnmn(htntes dascompanlnas de alum-
que ell;.t sej:.t preenchida. antes da ida. desses nos· . _ . 
officiaes para o corpo de e'tudo-m<tior ?. Acrelhta que o nolJre t.leputado nao tgnol'a 

s , ~ . . . _ · . istn. p~is es~~ eer~~ ele q\JC S. Ex. entrou 
O ~R: B~LL.~mn:-;o DE 1\1E"'-"Do;-.;ç.,\. Porque nest~ tliscus5ao }l2l·Jed:amente prepal'<Hlo. 

ha. oon 1 emenCJa. em pr-eencher os claros. Porr.nnto. n:to tem r·aziio de ser a unie::1 ob-· 
O SR. CA:-."TIO-ilfas lw. conveniencüt maior jecr;ão de ,·alol' lentntada por· S. Ex (Jú~ito 

e~ qne os officiae:;: sejam pr-imeiramente lm- IJc,,. ) 
bihtado~. d.~ accor·do com a lei. mesmo pot·- P(•l' nilo lu\wt· mais q l;em lleçll. a. -pahwra, 
que nüo cornprelJend.o que se mande um o!Ii- a di:>cussii.o fica encermda e adiada tt vo
cial para o est11do-mu.ior üe I" classe ützendo-o tação. 
depois YOltar á flleit'rt par·a prestar o anno de 
pratica q ne a lei exige. 

Mas, n ind~1. qUMldo isto se rlésse.t': dttro qttc 
o suustituti,·ouãoremediava o mal.porquanto 
durante o tempo em que aq udles otncia~·s ti· 
ves~em de voltar ú. fileira pam cumprir a 
disposiç;"io u3- lei, existir-ão certamente rssas 
vagas que o nobre deputa.tlo acha r::onw.mleme 
preenclwr . 

Isto e claro ... 
O SR. BEu,,~R>II~o DE :MEXDOEI.:A- Peço <t 

paJaYr<t. 
OSR. CAi'iTÃO ··Entret.anto. si S. E:x:. me 

conYencE!r uo wntra.rio, com inuito pra.zee da
rei meu voto ao seu substi.tutiYo. (.lfaita 
be'lrt.) 

O SR. ZA~L\ (!.ela o;·d,:m)-Sr. preo;idcnte, 
})Cf;o tt v. Ex. que s2 digne. na ror ma. do re
_:.:·imeiJtO. de ~Ul)Sõ.ituir-me tm commis;>ii.o de 
p::!tições e pocler·es, ao menoE pt'lo tempo pre· 
ciso ll<ll~J.. o resW.betecim<cnto (\l\ tn.inhn, ::.a.uà.e 
alteratln .. 

.Acc:r0~ce que :1 ess[l. commis:;:ão -vão em 
breve s~r sujeitos papei~ 1·ehtUvos á. eleiç-.:ío 
da B<tlli.a, e o regimento não permitte ao 
membro de commissão tratar rle eleit,:Ges do 
estado que represent~L m1. Cama.ra. 

O SR PRESlDE:\"TE-OpPor~unament.e sub
metterei â. deJil.,eraçiio da casa o l'equerimento 
do no lJL',~ deput;1do. 

2' discussão Llo p1·ojecto n. 93, deste a.nno, 
recusando os creclíeo5 pedidos de 540:000$ 
para qundt·uplica~·ão da linll:t telegmp!lica de 

o Sl.-. RellarDl.ino de Men~ Vi:>.=u a Jaguarào, e de 730:000$ pa1·a n. cons~ 
donça diz que pede a palavm pcu·a deieruler trucç,ii.o da. Iinlm ele "Cberaba a Corumb<i ; au
o substítnti .,-0 que teve <t honra de apt·~5entm· . tori:>.:"l.n(lo l1. <t))ettnra tlo credito supplementar 
ã. casa. o il!ustrc deputa.do pelo Parú.. como cl~ 18:000$ ptU'<t pagamentrHlr vencimentos aos 
o Sr. p1·eslrlente acaba de ouvir. impug·na. 0 lentes do Grmmlsio :\o.cionat e app1·onmdo a 
seu substit,ntiYo, a~sim como 0 projecto da. despez<1. 1eit;1. com a muda1wa do ~Iuseo Na
commis5;lo. e ip.~o (c(cio 0 project0 do illustre dona! pl1.ru. <t quinta da Bua Yista. na impor
representante de Sant.a. Catl.!arina, que e mais tancia úe 25:000$000. 
amplo. O Sit. PRESIDE:\"TS annuncia a discllisão do 

A unic.o1. impngnaçii.o de va.lor ttpre~ntada art. l·• do proje~to. 
pelo nobt'e deputado, e que, tendo OS Otficittes 
que forem r.ransli~rldos P<tra o corpo de estttdo- o s~.·. Bel h~ t"lnitt.<• de 31:en,... 
m~io1· de _Pree_ncher o anrio de pt•J.tictt nas fi- donc:a-St•. pre~:denr.e, tendo j:i. ib.llado 
leU'aS, de1xarao vagos durante este tem-po os i dllas Yeze~ qm<A seguidas e pretrmdendo,ainda. 
seus lagares naquelle corpo. J hoje, occupa.r-me exten~a.mentc de ns"umptos 

S. Ex. teria ra.zlio si ~ão hom·esse uma lei i de OUÜ'<l. ordem; limi.t..1.l'-me-hei a. pou<:<1s pa
do Cong·resso q ne autor1sa accumttla.çües de [ta·..-ras emrektçüo ao projeci.O que se discute, 
car~cter merl.\mente tec:hnico, mera.ment~ sci·J Estou ele accordo com a. commissão na re
entrfico. Os officiaes do corpo de estado-maior tjeição do credito p~dido pelo governo para 
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-quaduplicar a linh::t telegrapllica de Vizeu a esta canitnl. exige clesenvoll'imento retrogra-
Jaqu~.rü.o e do de 720:000$ para. a con;;tr·ucç.ão do, par~ servir os referidos pontos. . 
da. linha de L'ber;lba. a Corumbá. Ao pas,:o que, conduzid~\ de preferenc1a., 

vou Ja.r n. rarilo por queacomp~\nho a com- ainda que ago!'a somente na parte q"!le !_'esta 
llliosão na t•ecus.'l. dos referidos credito>, decl:L- construir, pelo Paraná. o governo, nao ~o de
rando antes que 11cceitoa abertura. de creditas spend>:!rá menos, porque o percurs.9 ~era me
_par:L ou&rm rnbricos, propost:t por ella. nor. como irá, levantar a nuvegaçao do alto 

Em rr,üa.)ío iL quadruplic..1.ç·ão da. Enh<1 de Pm>ctnà e de todos os seus tribut:Jrios, em uma. 
Vizeu u, J:l.guar-J:o, entende que.; um serviço extcnsiio superior a 2.000 ]i.ilometros de n!l.-
11Ue poclem~ deixo.r pm·n, epoca m<üs prospera, ver.ação conllecida, mas que até hoje não tem 
para qna.nclo o e$tado financeiro do paiz for si&1 ~-p•·o.-eitad~.. . .. 
mn.is lisongeiro do que aetualmeni;c, quo.ndo, Além di$:'0, o go,·et•no. com esse err~.mut1-
.como ~a!Jemos, é mui to entrbu;cedor e p~mt lisa. por assim tliz~e uma. parte tla.s m~urp.
encher de ,el"ias apprehe1:sões o~ espidtos benchs da commissilo estrn.regica do Parana. 
patrioticos. _ . . . , , , o governo não empregou aincl:~ tocl:.t ~~ verl?a 

Em rela._çao ~ lmh::L tclegl'",\tJlllC::L (!e "C_be1aha votada o anuo pass;tdo no orçam(•ntú da ag:rJ-
11 Corumb:\, entencl~ que? f{O\:et•no nao tem . CtJlturt. para a commi:::s[ío estl·:~tcg-lc:L no cot•
necesshb.de do credtto pedtdo . .Ja. houYe g1~we 'rento exercicio. visr.o como sü abriu credito 
et•ro em lev,,r·se po1· Goyazo. hnlm. ~elegr~- ptlm esse fim quando eStaYa l)t·cSt:!S a tet•mi
~hiC1l. para l\Ia~to Gro~so e c~~ e et·ro ~era J

1
H.:<Otr mw o ptimeiro semestre tlo n.nno. ?iii~ deve, 

sr se leYa.r a hnht\ telcg-raylnc.; a. Cornm.,;1,tO· por·tnnto. estar esg-otatla a Yet·lm.quc pu(ie ter 
mando })OX: po11tn~!e p;wttda. Ul:_er·;\I';L. aDHlic:lc;~o uti.L e immedí<eta na \ínlw. teleg·w .. -

Ni:ic fm·m a eritle<"t da resoluç:ao uo govemo. p1 1L~ para Corumbá, ptwtintl.o da Guam
manda!tdo acommissiio procede!"' aos estudos pu~>nt. 
desta. lmh(l, a~tcs tlc h a v~r obtltlO tlo par~a- o ;;o•'el'!lo, em yez de mnndm' commissão 
menw o credtt? nec~~r10 para o. respec,uva mmtm·os\1. \)t\t",l constt'Lür '' linh-a. üc Ubet-a.ba 
despeza. ?-IencLOnn.ret stp\plesment~ este lacto a CortunlJú. dispen~e o pessoal teclmico 
e passarel a dar ••s l~J.zues elo m:;u modo de delht,com J,n·ancie economia, para. os <:orres da 
pensar. . . . U niilo. mand~ o pes8oa! gastador l'eforçn.r o 

Sr. Drestdente. n, linho. telegrapl~1ca de (h:t commi5siio estri\te.dca. e tot·ne uma re<tli
Go):az :1 llratto G1·osso, ~elJois de :ttttngir a du.de complettt um tlo~ mais impor·tantes ser
e.1.p1tal deste estado, ter<~ de reko31~~clar. for- viços que a estn. commiss:to incumbe pres
çosamen.te Jlni"lL. Jev<J.r as comt?mncaçoes a tu.r. 
Corumha. emllOr!O <lo coma:ercw nuütog!'OS- Teremos .:tssim !.luas em vez de nmll. só 
sense, u~ forte u~ Coit~bra, a~ t~isteicto mili- linha klegrilphicn. l)Or ?lratto Grosso, um cir
tar de Mn·am\::t, irot~teu·a. ffit\!S 1mporta.nw do cuito eomplcto; c tel'emos mn.is ainda, porque 
estado com a repubhcn. do Paraguay e !llesmo é mn mellloramento que con.iunctamente se 
theat~o ])l'O>i\Yd de futuras operaçue5 de 1l.trú. uma. >ia mi:xtt. de eommunicaç-lo com 
guerr~ · . . . esse estado, segura, relilti\·amente c\wk\ e 

Des~JO, enneW:n~o, ser desmen~ulo n~ futuro indenearlente do estrangeiL•o liga11do as il"es 
em meu vactlctmo, pOt·qne S:J deseJO paz e fronteír·il~ 1lo mo Gmmle ,Jc Sltl. P<w;m-.i. e 
prosperidttde p:u·a a mi!1ha _p<tb:b. 

1 

cl<equelle ~stado. 
Entretttnto, Sr. :pl'CStdente, guancl.o o. go- Limito-me a Mtas rm,b>ra.s, -porque não 

veJ.'no mandçn .estn:IJelecer esta lu~ll~ partmdo quero tomtu' tempo ti. cn.sn. e me3mo porque 
de Uberaba .. )a. na.v1a uma comnH~sao encar- proY<bYelmente terei de ..-oltc.r á tr·ihuna hoje, 
regacla de conduz1l-a. pelo Parana. de_ mo~lo como .Já dbse. fJI1.!itO b~m. m~~ilo bem.) 
CJ.U€ O gover!IO, COm a.. l.l0\"<1. C?.llllll~~SüO, Jez ~àO ]m,·enclo mais quem peÇ'<\ :1 p;tlttvra, e 
W? >erdadeuo desperdltJO dos umllen·os pu- encen().dit ,, cliscussiio do al"t. 1" e adiau.a a. 
blicos. . _ . vota(,;lo. 

Creou. port:mto, uma COffiffil>Sa O- dtspenoa- ,,. ' ., •.. ·- 1. , d ' '" u·· "· 
vele COm 3. desVt\Uta.gem de ~er lllfcJS longa.~ _ 0~l> ~~:~e~~~:~:ll~e.l~·. vJ!c:rra _a, "'~)~li
eXtensão a pei'Corl'er do aue o simples pr·olon- [ s~•es e ,l.(ltadu~ a_ . 'ot.:tçoe~ do~ dem~~> ar· 
ga.mento da (\Q P~l'Mlá, ,\ qua.l ji> attin:;e as rtJgos do mesmo proJecto. . 
:pro:x:ím!dade.s d<t· linha ~ivis01·ia com :Yiattol O Sn. A. R. THCR Rros (pela crdem.) pediu 
Grosso, na CJ.&ui!l f~on~n:-a de Gual~,\].)ll:J. \":1 e a palasm p:tro qne a me~a o eschtre cesse 
com meno1· percnrso cheg<trú> fi Cuyaba, p:L"- sobt•e o a,;,;umpto deste :prQjecto 101. Dese-

. sand.o logo por todos ess<:<s pontos im:pot't.:m-,j:.wa que '' mesa l!Je disse.•se porque :rru:i"10, 
tes, o 11ue não succede com a linha que, par- em que preceito regimental se rundou par~• 
tindo de Uberaba., foi primeiro à capital de : dedar,w um projecto de lei que vem revogar 
· Goyaz, p;~.ra d epois seg-uir-_ um~t zo_na inteira- ! re:,'l.lla~énto _e lei ê~!ltet•iores ~ submettido ''· 
mente deserta, eme:s::tensao supet·wt· a 100 le-i um:.1. ÜB~u5sa.o ume<\, como s1 se tratru;se (\e 
guas, em procura ele Cuyaba e, attingida t uma pretençiio iudividual. 
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O regimento e cbro quando det""rmina. que meus argumentos no seio de uma corporação 
os projectos CJ.UOnü.o l'~e<:~ltem em kmefrcio de que conta a.nxilüres dos mais distinctos da. 
um inclividuo ou um<1 classe n5.o pódem oer ctas~e milito.r, flmccionarios que pelas suas 
considerados como ele interess~ iildivitlual. aptidões to.nto.s vezes reveladas merecem at-

E' contra isto que vam rech\tmw, S<lh·o me· ten~.ão muito e~pecial dest:1 casa. E". porém, 
lhor iuterpretaçâo que a mesa entenda tlar. de tal magnítucle o assnm.pto; vem elle por 

o SR. PRESIDE::>TE _ A me~o. fundou-se tal fórma. revolucionar quadros do exercito, 
no art. 130 do regimento, que manda que vem por ta1torma.pôr em duvida ajustiça,e 
os :cddit.ivos. descle que não versarem l~azão ele ser dos a.cws do governo !JTO<isorio,. 

b t 1. 1· que. a despeito di1 minha incompet2ncia na. S? _re o projec: o.lll:<l~ <\tnp 1aram a sua e1spo- . . . • . . al- . ,. 
~1çaoa outro mchv1duo n~ mesmM crrcums- m,~t.~rl~1., ou.? _mii_t,'~r,a p, ~:'t.·',~ara_ a:ompa
tancias, s~r<!.o retligidos em :projectos sepa- :tlm. 0~ mc;1' .1.mi.,o~ oppo~IC~O-~lsta, ao pro
l'<'l<lo~. depoi~ de u.pp1·ovado.~ põ\t·a tet· mmt .1::~~. em ai., um~s constd~raçoes fl_Lle \ep~to 
1lücussfto especial. tL. .,rande mont,t e desubttl~ tmporw.n_cin. , e 

estou <:e t·to que ell:~s rolamo no ammo ele 
todos aq uellcs CJUe tecm maior interesse em 
~~ mr a ordem e as instituições repu hlironas,. 
do que 1•clt)s intet•esses 11articultucs (Jlle por 
venttmt tenham sido 1eridos pelo acto de 7 de· 
.i<tneit·o e ma.s consequencias ; estou certo de 
que t1. Cam:.u'l\ voturi contrn. o projecto, e con· 
tn1 qua.lqnet' tentD.tíva. de substitutivo que 
pos~a. set' rpresento.do. 

O SH. Ali.Tllt"R llws- Qnando lhl sepnra.do 
esse a.dllitívo; na 2' ou :3' Lli~cussão ? Na t.un\l
mente é na. :3·• ~u~cussiio ; p 1)1'(]llé' a :!" niio 
cs ~-~. votado. 

Si lbsse separado na 2•. e~te projecto devitt 
pas8m· pel:L Sa pa ru ü~pois sofl'rer nm:\ di s
cus&'to. que o regimento der.errnina que ~er~i. 
considerada com<~ :J• uo ouLro projc:.'Cto. 

Funllo-me Sr. pt·esid<?nte, em cluas ordens 
de r;tzues ; primeira, que !I in,justiç;t, que se 
pretende reparar é irrepa.ra vel ; segunda. que 

Vem à mesa, ê Edt\, apoiada e llOSÜ coti.jun- o pro.jecto Otl qualquer substittttivo é inexe-· 
ctamente em discu:::xio a seguinte qui vel. O primeiro ponto, a iae.!.mlaridade 

3" cliscu:>:'ão do projecto n. lOU. ~!este anno 
fprojecto n. 46 "\.do anno pa.ssaclo). relativo 
ús promoçües de i de j.:tneil·o de 1890. 

EmcnJ.g ao wojecto n. 100 A 

(Revisão de promoç·ões) 

da injustiça. ])a.sea-se em que o acto tlo go
Yerno pro·l"isorio é um acto legitimo, é um 
ucto lea-al, sobre o qual o Congresso já não 
deve mais manifestar-se. Oriundo de uma re
volnç:io trit1.mphante, o govQr•no proYisorio 
ha"7ía. enli~ixado em si todos os pode1·es, e elle 

lJ.O art. 1" - Supprima-se 0 ultimo período· repr~senüwa por si a opinião nacional: E' 
qne começa as~im:-sem toda.Yia tel'ern cli- a.s~im que nós viumos, em todos os actos que 
reito, etc. etc. clemanavam des~e governo, viamos no alto 

~1o art. 2' -Acc-rescente-se: como rubt·íea a Yontade da naç~"to manifestada 
P:1ragrapllo unico- Em relação ao prin- pela forÇ<\ arma.da nn. proclamação da Repu

cipio de-merecimento- a c1tSsilica-cão feita blíca,; e por isw que víamos em t-odos os 
pelo Conselho Supremo ~Iilitar serit· consi- decretos do governo provisorio o· seguinte -
<lemda. simples pr-oposta, cal.Jendo ao Presi- O =recha.l ~Ianoel Deodo,·o clt\ Fonseca, chefe 
dente ela, Republica, <\ escolha do official que do governo pt·o~·isorio, coustituiclo l)eJo exer-
tleve gozar elo beneficio dest..1. lei, de entre cito e peh1. armada, em nome dt\ nação. 
tres indicados par•• cada \'3g:1. Ora., si nós nii.o J:lOdemos contestar a legiti-

Ao art. 5".-Supprima-se. midade desse gover·no, que reunia. em si o 
Ao art. ô' (que pas~'1. a ser 5'·)-Accres- Poder ExecutiYo, o Poder Legislativo e o 

cente-se: Poder Judici.al'io ; si elle te\"c faculdade para 
Para..,rrrapho ;mico. Fica subentendido que di~solver antigas instituições, l'asgar diplomas 

~ó poderá lw.ver promoção quando se der vítalicios. tomo erom os dos senadores. ex
va.ga. e que a repar.u;.llo da. a1\tiguidade nio pttttiar o monardHJ. e proclamar a ReJ.:llthlicl\; 
ili\r(; direi to a indemnisação pecnníaria de si o governo p!'ovisorio tinha em si todos os 
especie alguma. direitos de nm poder de 1llcto, de um poder 

absoluto, dictatorial ; necessa.riamente todos 
Sala da~ sessões, lO de agosto de 1892.- os effeitos consequentes dos actos desse go-

]l. Valladao verno, são actos consumados, actos que teem 

O S.r.Fon.seca :I-IerJD.es-Sr.l)l'e· 
siúente. não tenho a p1•etenção, qne seria es
tulta.. de tomar parte no debate em l'azão de 
minha competencia profissional e aintla menos 
porque tenha a :pretenç.ão de fuzer nler os 

em si o direito d.a sua origem. ·· 
O governo provisosio. ao decret1.r a no

meaç-ão de 7 de janeiro :Illiou-lhe a clausula, 
de -serviços relevantes. Sabemos qne em 
per iodos norma.es, a. promoção nos po~tos su
ba.l.temos se lll.zia em tempo de paz, ou por 
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estudos ou por antiguidade. sendo um terço cano, e devo procurar limpa.r a estrada. por 
por estudos e dou's terços por antiguidade, e onde o goYer·no tem de passar, não cr·eando 
nos postos supel'iores um terço por mereci- embaraços á situ:u;·ão. 
mento e dous ter·ç',()s por antiguidade ; e em Sr. presidente, as ol~jecções do meu honra
tempo dé! guerra ha. via a promo\.dO :por actos do colle«a, da. maioria. quasi que me veem con
de lmwura e a promoçiio llOr sernços rele- Yence1· de que desta. vez nü.o Yenho clamar no 
vantes. deserto; e 1)elo contm.rio que hei de ver cahir 

Orn. nã.o ê muito que o governo pro>üorio o projecto a.pre..~entn.do a di::cussãú. 
ti> esse promovido por servi\'OS relevantes, Sr. presidente, já tenho justificado perfeita
quando jà elle promoYia. por actos de bra.Yma mente a. legitimidade <lo a.cto do governo pro
em tempo de paz. Haja Yista. a promoç-Jo do 1 visot·io. porque pa.r-tindo do principio da legi
alfel·es do 17" IJ.ú .. :tlhã.>, Antonio A11gusro da : timid:\de da ori;!em. justifiquei a legitimi
cunh:\, qua.ndo <'-"'t.l Ya no Pamnft, e fez nm i dade de todos 0$-Jactos, de todas as canse
papel ln;illw.ntc na re,·oln<;:lo que ~e tleu na- rtuencias. 
quelle <'or·po. _ Vou :tgorn mostmr a inexequibilidade do 
En:aJ·<•mo~ o :I C~) _'le .-(;~. •lc no•:c,n;,~1'.o .~m pro.iecto c tocar em clivei'SOS }JOnto:> que de 

~~a ·' ~HI!I~z ~te : ua. ~l,1 !..<wt~. m.n~u:.~~ta~.tO.Imomento. sem til'o-~inio ma.iol'. e apenas pelo 
' ~J::tmo". IJU.tl ci':l. :t sot t" rtueespcr.t\,t ,tqu~l- que pa:;.~ aprender LIO que leio, dos ne
les () \I r. llzc;t'i\IU ~t JOrn:ul;t pat~\ a._proclnJ:nar;:tO gociOS que pertencem a. estt\ rrloriosa classe 
da. Repul:lJc;t, ~! <tcca:;o. por fa.ta.hdadc, tn·e:::5e i me sugere a. memoria e otler~el-a.s ao Con
abort:\d~ o, 1~0.' nncnto . {_.., _ .. ~ --:- · gresso Xaciona.l pam que elle delibere 
P~~~ ~' \ -E~. que ,me lh,,?- s: e...,::_es que -~U~to com perfeito conhecimento de causa, suprindo 

con~ldvt.;do~ c_omo _r~l..elde~. tal?, ~omo re>o- com a :::m\ sabedoria as lacunas da. minlla. in
lUCl?l1a~Jos nao tm.1am_ :mlo >wtnnas de suu. competencia . 
dedlci.\Ç!<tO a causa. da hberdacle, ;:~.causa do_t _ . 
patria., e <• qu~ acontecet·it• áqueEes que, es- Supponhamos, Sr. prestdente, um _ te~ente 
t:'tntlo nog estactos, nã.o tiv~'S:'lffi tido aind;• a com o curso da sua arma. e com anttgmdade 
noticia. do bom exito da. re.-olução ~ :1\~a.tural- ~o te~1po_ em que se deram as promoções ~e 
mente o ;.:overno tendo ele reprimir a reYo-1 1 de .]aneu·o, e$t~ ten~nte, etl?- eons_e9.uenc1a 
lução, tendo de punir os re,.-oltosos, arrancar-~ dosannos de senços tmh~ o mt~~ttclO bas
lhes-lát o:> galõ~s. leYal-os-hia á conselhos de tnnte P<tra n. sua pt•omoçao a ca.pltão. 
guerra, n;pplicar-lhes,-ll ~o. a distituição do I O SR. BELLAR~L'IODEME.i'iDO:\'ÇA-Nüo pre-
posto e nté me>mo o 1nztlamento. teriu a nin'"uem. 

A.I,em disso, sem querer escurecer de modo · s ~- _ :- _ . 
algum os serviços importantíssimos pl·esta(los - O ... R. Fo:-:_sEc_,~_HER:IIES--:_QuaJ:d? _nao _ttves
pelns gu<tmições dos estados na occ-asião .em ,e o. te~~ "'u.~ctente de. mter"tl-~ro, tmh~ o 
que .l.iL chega v<\ n. notlcin. da proclamação un cm;o~ d,\ -~1a., a.u~.a para a Pl~_!llo_çao. esp:e1al 
Republica. venho dizer ;\ Camara que me pa- p~r e~ tudo:, aepolS da revoluç:ao .lllcruE\nta. de 
r ece serodio. esta reclamação, penso que se l=> de ~OYembro o go_•~:no ~ prov~rl<~-' :tte!l
hôuveS>e sido feita. quando aind:l. o go\·emo dendo. a ~u:_ es~ m_lltta~e:s n~- d_l.t 1::> Sv <hs
dictatorial dirigia O pa.iz. certamente que al- puz~_ram c\ S<l.CllfiC.'l.l ~ :>Ua Vlda ao l~O dOS 
ruma providencia. terb. sido tomacla no intuito l ~tr.1otas, attende!1do ·" que_ es~es::: ~llita~es 
de minor;tr os soffrimentos daquelle:> que ti- sa~~~ficar:nm ; .odos o~ seus I?-let7SSe::;. de 1a
nham sido sacrificados l:lela promoç-ão de i de mtlt<1.. o ::;OC~co do ~al. _o seu íutm o,. expondo
janeiro. se peht_ }l~trm no dm lo, resol Yeu fazer essas 

Naquelle tempo. qualquer modificaç-â.o que promoçoe:s. 
se quizesse fazer no neto d~ promoções. não E eu pergunto a V_ Ex. si hoje o Con
seria ue certo difficil, nem viria complicar tão gre~so decretar o annulla.çü.o de ta"'s pro
grandemente a sitl1aç:ão como ho.je. mo~.ões . porque outra cousa. não e o projecto 

E o dever do legislador é. antes de tuclo, q11e vem dislarç:a.do sob a ca.pa de r eparação 
evitar tts crises sociae:>, evitar 0s grandes aL-a- de injustiçãs, eu pergunto a V. Ex <J. ual tica 
los, procurando não crear embaraços para sen(lO ou é a posi<:.:ão que os o.ffida.es veem a.· 
aqueHes que governam .· tomar no quadro depois da reforma que se 

Se eu, Sr. presidente, me deixasse levar pretende estabelecer? •.. 
unicamente pela orientação de opposicionista, o SR. BELLAR:IIL.'IO DE MEXDO;>;ÇA- O pro-
confesso que votaria pelo projecto ou por qual- jecto cogita. d essa hypothese. 
quer substituti"t"o que apparecesse; porque 
tinha a certeza. de que a ine:x:equibilidade O SR. Foi"SECAHERMES-E se houver algu
delle viria trazer diffimlldades graves aos ma hypothese de que o projecto não cogite~ 
agentes do poder publico, e portanto, gaudio O S:rt. BELLARm:xo DE M.m>iooNÇA- Lembre 
da. opposição, Mas antes de ser opposicio- a. V. Ex.: alguma, por que dessa cogitou o 
nista. do governo sou patriota, sou republi- projecto. 
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o SR. Foxssc,;. l!=IES - Vejamos ainda· V. Ex.- não :póde conteilt.1.r que 5 :moos é 
-sr. presidente : ma i ~ elo CJ.Ue o tempo n~cessario ptl.l'".l. o ac- · 

. . . ffi cesso . 
De 15 de novembro para. ca., .Ja tügu115 0 • Foi elle promovido a tenente por serviços 

ciaes t eem morrido. relevantes. quando naquelltt oce<tsiiío elle ti-
Esses officíaes tinlw.m serviços de campanlla., nh:t direito a promü<_li'LO por estudo~ visto 

como tinbam tambem O serví~;o de 15 de DO- como pOS.'>-Uia O curso UC Sua arm~ erer an-
vembro, e a.s suas 'l'im ·as estão recebendo o ,, . 
meio soldo, correspondente ao posto do~ seus tiguüiau.e pe:Jo tempo que con~va e l!Cr-

rnaridoo nt\ occa.siilo em que morreram. vi~t:a., SI·. presidente, si elle houve:,-se sido 
Diga-me agora V Ex. a que fica r2duzi.da J'lr'OffiOYido nn.quelkt oec'iiSiiio :pc<r estudo~ cs

a J!OSição dessas 'l'iuvas, Sl le,·~rmo;; tt lo:pca taria collocndo adma tlo.s seus compauheit"OS 
ate ú.s mas ultimas consequencuu;? e u<:ima. d os dous t el'l;'OS de antiguidade . 

o Sn. BELLAll;)llXO DE: MExnoxçA- O pro- As_sim S!'. presidente, tendo . sirlo elle pro-
jecto salv:1 tudo ISto. mo;·1~0 a teuente c est:~mlo hOJe no posr.o de 

o Slt. Fo:Xi<F.C.\ HEKm:s - Do conir;:~rio a. C:l.ptti;o em oonseqwme1t: tle outra pt•omor.c:i.o 
justiç:.t nio sc1-;1 complet:~. . lflt~: lu e t.::c'Ot~ p01: exec~t<;;~o d.o.s 1<-:l,:;_;·ige::r~s ; 

Ha. ainda um outt1) i:tct.o Sr'. l>re.~•dente. [IC!t,(Ltnto ·' ·' . ~x . qu.tl,\ commJSSao mLbt;.Lr 
As pl'Otnoções de 7 ele janeiro. como d iz o ro.pa.zde. ~l~tN·muuw o _log;tr Cltte compete ;t 

p!'ojecto, 1.lf!tenninnriio n. preteiiç--:i.o 1le offi- e~t.c ei\)11 Du.• sem pt·etct·n· murros tenl!l\tc~ e 
ciaes. ••11et·~. de seu temJ?ú ou sem sel: por elles 

A rerormn. compuli;orin, a. l ei uc :30 ue ~e- pretcr1do 1 
zemllro vt•ío deternúnar um pra.zo fixo, <llem O Sn . Bt!:LLAR:.Il~O nE i'-IEXOO:>i;\- Pelo 
do qual não ~e l)()(lia. p.'lS..<:ar c que deu em re- projecw 6te offici;tl niío JWeteriu nill·' uem 
sultado que fossem apanhados peht_ com- por que íoi um:\ promoção .Justa. "' 
pul~ria m~ito~ ofi~iaes .. qu~ não torno pl·o- o SR. Fo:>~ECA IiEll..\IEo-::..re.ste caso Sr. pre-
movldos pel.~ let de' deJa.netro. sidente 1ne parece que o intuito principal do 

Di!!:a-me V. E:s: . si ;multarmos us promo- projecw é :~1mllaçiio desta clausula. senriços 
çíJeS 'ãe 7 de jan<!iro. estes homen.-> apanhados relev;tntes qlle fi!!um na fé de officio de offi
pel~ refol·ma. compulsoria. devem ou não ciae.s disLillCtos. ~ 
Yoltar 3.0 quadt'O UO exercito? 0 SR. BELLAR!\IL'\0 DE MEXDOX\'A uà. um 

0 SR. :BELL.U.nliNO DE }lE.'\DO!\'Ç.~- Neste aparte. 
caso. V . Ex. apresente uma. emenda 11esse o SR. FoxsECA HER:IIES-0 ou tro facto é 
sentido. quanto ac tenente-coronel Rodolpho Gust.1.vo 

o SR. FoxsE~A HER..\IES - Não mando d:1. ~aixiio rtue V. Ex. con)Iece muito e cujos 
emenda pot•que nao quer·o concorer para ba.l- merrtos eu elevo dn. trrbuntt deste con-
burdia: gr~so. 

O SR. BELLAR~uxo DE ME:\'DO'\'ÇA- Reparar 
a justiça. não é tt•azer balburdi<lo. 

O SR FoxsECA HERMES - A repa.~.do da 
; ustiça de-qe ser feita qua.ndo ella ê c-o.hal e 
não no caso Yet·tente em que os l)roprios 
adeptos deste projecto decla.rã.o que e preciso 
reparar ;\ injustiça tanto quanto possível. 

Ou a. repa.r-.).Ç,fLo da Injustiça. se fa.z ou n ão 
se a pode thzer (ap~rte•. J 

Sr. p residente, vou citar um facto, ape
za.r de evitar na. discussí.o a. personali:Sa\'.ão 
para não se suppor que venha advog<\r in
teresses deste on daquelle por mais tlistincto 
que IJO~sa. ser. 

Mas. lendo o Almanacl( do Ministerio da 
guerra, pude apa.obar alguns llOmes que 
trago ao conhecimento da Camara, e que o 
meu bonr-.ulo contraditor e meu distineto col
lega conhece perfeitamente. 

O primeiro 1acto é quanto ao capitão Jose 
Bonifacio de Andrade Vandelli. 

Quando foi promovido tinha 5 annos de 
a ller~. e o curw de su~ arma.. 

O tenente-~ot·onel P<tixão er<t capitão de 
1882; tinha 1)0rtanto oito anuos deS>\C posto e 
po<lia ser promovido por merecimento, por
que el!e tinha serYiços importantissimos não 
só especi<)es de intellígencia como ser'\'iç.os 
proftssionaes. 

Não e a primeira >ez que os seL'VÍÇOS de 
intellig~ncia. e de ill~tt·~J.o f<\Zem com que 
o official $~.j<1 promovido por acws de bra
vura. 

J <t e conhecido o fa.cto do St. Duque üe 
Caxias quanto ao Sr. major Alvaro de Oli
veir<t, prOlllOYido pelo ser1·iço espechtt d:lli
uha. teleg.r-apbica que construiu. 

Nii:o e a primeira vez que alludo a este 
facto e que vem robustecer ainda mais a. mi-
nh:~. n.rgumenta.çii.o. . . 
· O teuen-ce-coronel Pail:üo que na oéicasião 

chls promo<;ões de 7 de_jaueiro, devia ser pro
mondo por merecimento ou por :mtiguidüde 
em conseq ueneia. dos oito a.nnos de campanha 
e em consequencia do.s serviços por elle pre
stado. verã nodoa.da. a sua. 1e de officio pelo 
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:projecto e pagos os seus serYiços com a i~"l'a
tidão nacional. 

E' preciso que V. Ex. saiba que pelo pro
jecto não se vem reparar a. ju~tiça ma.s se 
vem pra.ticar a gr-<i.ilde j usti~.a. .:~ aquelles que 
contribuíram para a proclamo.çiío (h\ Repu
blica. 

Além disso St•, presidente, em um Congres
so que tem-se imposto ao paiz pela. sua ft'itn
queza.. autonomia e sinceridade de suns con
vicções. não é muito que em nome destes 
princípios venha dizer aos autore;; do projecto 
que n. ülé<t que nelle se contem é inexequivel 
e <t injnstiç-.J. que vem rep<trot· ni:io ~ p~)de 
a.bsolvmmente repo.rar; per,;nn!o :und:~ a 
SS. EEx.". que paridade d~ .iu~tk:t. e le{,rali
dade lm emre <1. promoção de 7 de janeil·o e a 
acclu.mat~iío reit..1. pelo Sr. Set~t.crlcllo Cm·rúa. no 
dia 15 de janeiro ? 

SI'. presidente. si queremo.> 11•'•r em prntic:a 
a medida que pretendemos. terno~ como le~is
ladores que ~orno~. como cumpl'Ídot·e~ d3. lei, 
de levar n. nossa. logica. ás ultima$ c0nsequr.n
cias pn.ra. que produz:t bons ell'eitos a medida 
que pt'eteudemos pra.ticn.1·. 

Si <tS pt·omoçõ~s de 7 dej:meiro Yiera.m tr-a· 
mr preterições. a:.; ncclama.<;.Ge.<> 1\aitns ,·ieram 
do mesmo modo preterü· :\ muitos officíaes. 
. Ou :~.justiç;t se íàz inteír:~ ou entilo o repa.

ração que se pretende e ini(!UO.. (All ?illdO:>.) 
Tenho para mim, Sr. presi(lente. rtue os 

precl!dentes deste Cnngre.~o não podem per· 
· mittir que do seu seio saia um•• lei monstro, 
trazendo em seu bojo o. injustic;-a e a iniqui
dade. 

Informam-me alguns collega.c; que já 1ta. nu
mero p:Ll<;l. votar, 1:! por isso niio proseguirei 
nas minhas observações. 

Eston certo, entretanto, Sr. presidellte, de 
que o Congre...~o Nacional, não l>elo que acal>a 
de ouvir, m[l.S pelo estudo a.cm•ado que tem 
feioo das consequencias desastrosas de uma. lei 
que não l:>Õde ser axecut.1.dn., que pretende re
paro.r iujustü;as sem attender aquelles ~obre 
os quaes jit se lechou n. pedra dos tumutos, 
que exige um traballw de Ol'ga,nisaç-.do de 
quadro impossível de ser feita.po t• melhor que 
seja a vontade dos commissües, e que em vez 
de trazer a harmonia e a 1>az no s2ío elo exer
cito, acerrará paixões; estou certo de que 
o Congresso peosai~á com o humilde orador e 
respeitará esta proposiç:."Lo. 

Nestas observ<tÇôes não me inspira a inten
ção de oifender o meu nobre collega. e preza
dissimo chete deputado pelo Paril.nà, nem te
nho para com os preteridos na promossiio de 7 
de janeiro uma palavra. que não seja a do 
respeito e da admiração que voto ú. !orça ar
mada pelo muito que tem f~ito em prol das 
ideas democraticas, pelo que fe7. em relaç-ão :i 
abolição do elemento sernl, pelo que fez em 
ià vor da proclamação da Republica,_ por tudo 

quanto tem t'eito a beneficio do progresso e da. 
liberdade deste po.iz. (J.fu:to bem.) 

A esses illnstres preteridos venho apenas 
dízer:-Se até hoje estivestes resignados, com 
a. inJustiça que so:ffretes, continuae na vossa 
p:1triotica. resign~J:o ; porque a reparaçã() 
hoje é impossível praticamente. Tendes já. 
por premio o reconhecimento publico de vossa 
complascencia e à cn.mat·a. dos Srs. deputa
dos. pedirei qne não votemos uma. lei que não 
p~•de ser cum1>rid<l. e que tr<trá o.s maiores diffi
culdM.es tlO potler execnt\Yo, que, assim o 
n.tnl'mo, ou não a execut.n,rá, ou de>olvel·a.-lltt 
ao congt·es,.;o pot· :J.bsur·da.. tumultull.ria e 
inexequi \·et. (JJuitC) f·clll ! Jl•1iw IJI!III ! ) 

O SR. PRESmE~'l'E-Hn.venuo numero, vol
trl-~e ao princiJ>io fl(l. ordem tio dia e vo.e-re 
,-otar o Ot'<;amento do Ministerio do Exte· 
rior. 

You sttbmetter a ''otos as emendas o.presen
tadas na. :3• di~cussiío do o~mento do .Minis· 
teria da.s Re1<1ç·üe$ Exteriores. 

QUESTlO DE ORDE.ll 

O Sl·- Pedro AJUel.~ico (p~Za. <n·
dtmt) tem <"t obset•va.r em primeiro logar a.oSr. 
presidente que não insiste sobre as emenda.;; 
que pt·opl'ia.mente cren.vam ou podiam :pare
cer que crea.v;tm despem nova; abaudonou a 
ct•eaç:<i.o de um consulado em Ca.yenna, não 
defendeu a crcaçi'í.o de um consulado em 
Shangay, o que talvez ainda faç..-t. 

Em segun<lo lagar dirú. que a. Camara sabe 
que a crca.~;ão de consulcldos nií.o ímp:>rta de:;. 
peza.; n.o contrario, os consulado:> súo cv.uat>S 
por onde entra pat•a. o paiz o dinheiro estran
geiro. 

Mas aparte estas eousider~.ües de ordem 
ger<l.l, e tratando-se propriamente da emenda 
em questão, o Sr. presidente sabe que o re
gimento, citado pela commissão, prohibe de 
f1tcto a tl.presenta.~ão em 3' cliscus~ão de 
emendu.s creando despezas,mas,taxati v-.amente, 
peemitte no mesmo artigo que seja.m apre
sentadas emendas Mgmenta.ndo, ·diminuindo 
ou supprimindo despezas já creadas. 

Ora, a sua emenda. pretende crear um con
sulado onde já existe um vice-consulado, 
estando. portanto, jà creada a de:,'Peza e, por 
conseguinte, niio se tratou de crear despem 
nova. E dado mesmo que a sua emenda esta
belecesse augmento ue despeza, ella seria rigo
rosamente regimental,como se vê pela disposi
ção que acaba de se referir. 

~!a.s assim não é. Esta.hel~cendo a. lei que 
o vice-consul tenha. a metade dos emolumen
tos recebidos no coosuh\do, segue-se que um 
consulado que produza por exemplo 24 con
tos, deixará. ao vice-consul 12 contos de reis ; 
e esta.belecendo a mesma lei o ordenado fu;o 
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de 8:000$ para os consulés de 2• classe. segue
se que um vice-consulado na.IJ.uella.~ condiçües, 
sendo elevado ú. ca.teg'Oria de consula.do,dei:t;l.
ria. para o Estado um saluo liquido de 4:000$ 
-dil!erença entre a metade Llos emolumentos 
tota.es. percebida pelo Yice-con:ml. e o ordena
do certo.marcudo para o consul. 

Mas accresce uma circunu;tancia pat'a o. 
qual pede a attenção do Sr. pr-esidente. A sua 
emenda està. :;obre a mesa (lesde o dia. 12 do 
mez J:'il..<;S..'\do ; n. mesa :;abe que o orodor re
clamou ma.is de uma vez contra. :1 morosühttle 
do -po.r-ecer sobt·e ei.'s~• em.end<\, c a C:>ma.r'" 
não púde Y~r-se inhibida ue tr:tmr Je um 
a.ssumpto. por cau~a ue qualquer desvio in
dependent,o da. vonta.de tlo Jepltta.do que o 
propõe opporttmamente. 

O Srt. ~lLO PEçA .. '-'HA -:>.Ias a Camara púde 
-votar :L emenda sem parecer 1.h commi:;:;ão 

O SR. PEDRO A)!b'RICO diz que é sobre isso 
que pede explicaç~es à mesa ; (1, conuJliss~o tle 
orcamento tez essa opposi~.üo á ultima. ho1·a. 

O actua.l ministro perguntou-lhe l)()rquc 
não dava andamento a isso, e o or:tdor re
spondeu-lhe que .iU. h:wia reclil.mo.do e que o 
Sr. pr~idente tinha. promettiuo JU.Zer o possí
vel para quP. o· projecto foss~ enr:a.minlmdo. 

Pede ao Sr. presidente que c"Onsulte á 
Camara sobre a exequibilidarle ([O pedido. 
jsto é, de ser posta em votac,,;to a emen1lu., 
apezar de não ter parecer da commissão 
de orçamento. 

Repete que não ê creação de despez.1.. 

O Sr.A.ris'tides Maia diz parece!'· 
lhe que, á vista da disp:.Jsi.ção terminante do 
art. 126 do regimento, que é muito clara, a, 
commissão nii~ podia. de forma alguma dar 
parecer sobre a emenda. 

O nobre deputado pelo Paranú. ohjecta,yo
rem, que a creac,"<lo de um consulado nao ê 
creação de despeza. nova, pqrque, diz S. Ex., 
o consulaio Yem trazer rendas. 

E' exácto que o consulado traz rendas ; ê 
exacto ta.mbem que estas rendas hão de fi
gurar no orçamento, mas isto não impede 
tambem que o consulado acarrete despeza. 

Q SR.. ARTHt:"R. Rros-E' emprego. Não 
póde ser creado no orça.mento. 

Os&. A.IUs-rmES MAIA diz que a commissã.o 
entende que sõ pOde ser aceita na. 3" discussão; 
a Camar,,., porem, decidirá. em sua soberani<l. 
como melhor entender. 

Declara. finalmente que o consulado· pro
posto pa.rece de muita utilidade e conve
niencia e não duvidaria "Vota.r por elle si não 
foro. attender á disposição regimental. 

O Sr. Presiden-te-- A emenda. a 
que se refere o nobre deputado o Sr. Pedro 
Americo não foi apresentada durante a 3"' 

Ca.lllll.l'~ V. IV 

discussão. Ta.mbem no enteuder da mesa a 
emenda nii.o podia ser n.dmittida attenta a 
disposi~~o do art. 126 do l'Ggu lamento. 

Entl'etanto, como segundo a di.·posição do 
art. 127, antes da votação deve se1' ouvida a 
commis~o de orç~mento a respeito u:l.'l 
emenda5 o.O:erecidas na 3' uiscussfio, resolveu 
<t mesa ag-uarcla.r a palavra th comtnis5ão a 
res1)eito <[(1..< cmeJ1das. 

O nobre deputado pet:t P:1r-ahyba allegou 
que a sua. emenda fi) i offel'ecirla em 2 • tlbcus
siio e que uev·ia ser· ildmittido. . 

Em prirneil'O lu;;ar U.evo atlirmar ao nour·e 
depuüuluque S. Ex. ·htbora em equivoco. 

A sun. ementl::t nàl) roi oli21·ecitla durante 1) 

cur$v dtt 2• rli:scu~io, tanto que nii.o ti•i un
vill;t a comm is.;;;io ll<llll su bmcttiÚ;\ Í\ vot.."l.o;Ju . 

l~c>cordo-me (le que o nobre üeputatl•> cu· 
tendeu-se J?U.rticularmenw com o pre:;;itlt·nte 
d:~ Ca.ma.m e di55e que I·ca.lmente tiniu~ :Ll)t'e
:;cntatlo essa ementl<t, mas o cel't<• é que 
qnn.ndo 1alhwa ~. Ex. ao p1·e5ident~ da Cu.
mn.ra a. 2" discussilo t inll<L sido encen·,(;~ e 
creio mesmo quej;~ tinll:t ;:idtl voi.1J la. 

Vê, portanto, o nol.Jre cleput.<\d~l qu(• niin 
apresentou ~)P}JOr-tun:unente a sua C!HC ilth\~i 
mesa.. 

~iio bastA que o nobre tleput:.tt.loJ t.li;,'1t qu 
tem uma emenda '" ttpres ~JWtr, é pl'eeiso qr 
u.pre~ente dm·ante o (;úlTet· tla tliscu&;ào. E 
segundo loga.1' a. mes.1. entende que não pr 
cede a. sua. indica<;iio porque n. crea<'ão · 
consulado, import<t l\Ugmeuto de d r.::-peza. 

Entretanto respeit<'tutlo o. pr<\~e est·tbeleci 
ele apellar para a Ca.mara. toda . .;:: as rezes q 
a sua delibem~~o é contest:.l.da, vou consul' 
a Ca.mara. 

O St". Nilo P..eçanll.;,1. (pela ord, .. 
- Sr. Pres:denie, eu apre.~entei uma emsií.da 
creaml(l cha.ncelel'êS em uiversos consulados 
da Europa e dispondo nesso. emenda que os 
chu.nceleres. q_ue se estabeleces5em nessas 
condições, haviam de viver da renda desses 
consulados. 

O SR. ArusrmEs MAIA - Mas se a renda. 
nüo de1' ~ 

O SR.. Nn.o PEÇA.l\'U~ - Isto ê restrictiva.
mente. 

O Sr. President.e- Vou consul
ta.r à Camara. sobre se den se s u bmett3r a. 
votos as emendas como não infringentes do 
art. 126 do regulamento ou se não devem 
ser submetti.das a. votos, visto inü•ingirem o 
art. · regimental. 

O Sr. Nilo Peçauha- Nesse 
caso, pede separação, porque ha uma que im
];)Orta augmento de despeza e outra que não 
importa augmento, que ê a que se refere á 
creação de chanceleres. 

31 
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O Srt. PEDRO A~mmco (pela ordeu1 ) pedEl em virtude rlo parecer lht commJss;w, não 
qttc n;-LO juvolva todos n11 mesnm ltypothese pt:,de deiX<1l' rle submetter o parecer á discus-

lLJ um mez que fez uma emenda. são o votação dtt Camara. 

O Sn. PnESJDEi'\TE- V. Ex. niio pode 
ü<llar duas Yezes sobre materia ela ordem 
do dia 

O SR. PETHW Allmnrco pede ao Sr. Pre
sidPnte que não üwolva todas as emendas na 
mcstna l!ypotllese. 

O ::..;r. I-"'residente- A mesa nüo 
encontra fundamento para não submettor <1 
votos todas as emendas, visto como todas 
.ellas s~[o da mesma na.turez<t. Entretctnto, se 
:a Camara determinar em contrario, rt mesa 
confm·mar-sc-ha; mas parece-me> que adopta
rb llllm vez a resoluçfí.o '' rcsp[)ito disso, não 
poderei deixctr de estender a mesm<J. rcsolu
ç-iio a todos. 

O ~.;;,;r. §evcr1no 'Vieira <1 com
missilo de orçamento ouvida sobre as emen
ütts ;tpr-csc~nt<J.das ao projecto de orçamento 
do ministerio elas relações exteriores, opinou 
que <ts emc~nd<1S sol) os ns. 2. 4, 5 c 7 não 
liO<liam ser submettid<J.s á <1pprovação da Ca
m<Lra julgando-se por esse motivo a. mesma 
Camam dispensada de dar parecer sobre 
'<~!las; e opinou assim, perfeitamente de ac
cordo eom <1 dis]Josiç1ío do regimento. 

Si ;1 mesa da, Camam elos Srs. Deputados' 
está de accorclo com o pare.cer da commissfto 
üo orçamento, no sentido de que estas emen
llcts nào devem ser aclmittidas e vot<J.cl<t~. de 
aecordo eom o regimento nada tem a dizer. 
Si, pelo contr'a.rio a mesa nílo está de accorclo 
com o parecer a]Jpello par;1 clla ... 

O SR. PRESIDENTE·-·A mesa da Camara está 
\le accordo com o parecer da commissão, e 
entenrlo quo pelo regimento as emenchts não 
}_Jurlem ser submeti<las á votação ; no entre
tanto, como o nobre deputado appclüt para a 
decisào da mes<J., esia resolve submetter (), 
commissão a, petição dos nobres deputados. 

O Sr. Garcia Pires (pela onlc;n) 
tll.lchra. que si a questão ele que se trah foi 
snggericln, unicamente pda mesa, em virtude 
üa, fmm ula. regimcntal,curva-se :1 essct resolu
<;.iio; mas, si pelo eontrario, a questão é t1pon
t::v1<J. pela. cornmissão encarregada de dar pa
recer, não pc'1cle curvn,e-se, lJOrque a Canmra 
dos Deputados nílo se póde submetter <1 uma 
imposiçiio de uma. eommissílo dctmesmct -c~t 
mant, ainda que nssa commissfi.o seja um po
der delega.do pehmesma ca.mara. 

Si o Sr. presidente toma sobre sua respon
sabilühde esta resoluçiio, o orador se cm·vn,, 
porque obedece a um principio regimental; 
mas si o Se. presidente tomou esta decisiio 

OS~·. P'resicle:nte- A mesa cstú. 
ele a.ceonlo com o parecer da commissão, e a 
su<J. decis~.o sm·ia nílo su bmetter <1 votos as 
emenchts em questão. Nada importa haverem 
as emencl<LS sido recebidas na. mesa p;1ra ex· 
ame e discussão; isto apenas indica. cscrupulo 
no sentido de dar margem c liberdade a in
vestigação, a respeito da 1ntureza elas emen
das. 

Parece-me mais liberal deixar de submetter 
a votos as emendo.s. súment~ depois ele aeu
rado exame c depois de ouvidtt a, commissão, 
do que a mesa tomar sobre si, desde logo re
pudial-as. 

O pensamento ela, mes<J. seria nii.o submet
trr <t votos a.s emendas; mas como mais 
de uma vez tem declarttdo.a. me:m entende ele
ver <J.drnittir o recurso de sua decisão parct f1 
Cama!'a. 

E neste sentido vae-so submetter it, vottwão 
da Camant o requerimento elo nobre deputtido 
pei<L Pa.mllyba. 

Consultada. a C<1mara, votam a favor do 
requerimento elo Sr. Pedro Americo 28 Srs. 
deputados. 

O SR. PRESIDENTE- Não foi approvado o 
req uerirnento do nobre deputado pela Para
hyba. 

Vou submetter u. votos as emendas, 
Está em votação ;1 ememlct n. êl. elo Se.Nilo 

Peçanlm e outros, extinguindo a leg<J.ção bra
zileira junto ao Vaticano. 

0 SR. i'viATTA BACELLAR(peln orclcm) requer 
votaç~o nominal sobre a emenda. 

0 SR. PEDRO Al\IERICO (pela ordem) diz 
que ha uma tenclenci<L irresistivel ela parte 
dos Ses.politicos pa.rct torrmrem pessoaes todas 
as quosUíes. Que necessidade ha de vot<J.ção 
nominal quando todo' devem proclamar icléas 
ele paz e de concorclia ? ... 

O SR. NILO PEt;JANHA- Ninguem briga por 
isso; cach1 um vota como quer·. 

O Sn. Pgorw A;~IERICO acba. inutil consignar 
o voto de cacb um. 

O SR. PnEsrnE:-ITE-Observo ao nobre depu
tado qne não ha nada, em discussão; os reque
rimentos de votação nominal não teem discuR
são. 

Submettido a votos o requerimento do Sr. 
Matt<J. Bacellar, 6 approv<tdo. 

Procedendo-se á vota.çílo nominal, re
spondem sim, isto 6, p:~la extincçílo da le
gal;ilo br·a.zileim junto <J.o Vaticano, os Srs. 
Uchôa, Hoclrigues, Peclro Clwl'mont, M<1tta 
Bacé·lla.r, Cosb Rodrigues, Nogueira Para-
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n af,''Uâ, Pires Ferreira, Bezerril, Joã.o Lopes, 
.Epit.."LCio Pessoa, Sá Andrade. Retumba, Jose 
~1ariano, Joa.ctuim Pernambuco, Annibal Fal
cii.o, João de Siqueira, Espirito Santo, Bellar
mino Carneiro, Felisbello Freire, Marcolino 
Moura.. Athayde Junior, Fonsecâ. Hermes, 
Nilo Pe~.anha, Cyrillo de Lemos, Virgílio 
Pessoa, Baptista. da. Motta, AlcindoGuana.lx\r~"· 
Erico Coelho, .Jesuino de Albuquerque, Dutra 
Nicacio, Aristides Maia, Gonçah'es :Ramos, 
Cost..'\ :Machado, Cesario l\Iotta Junior, :Jiur'S:J., 
Paulino Cu.rlos, Aliredo Ellis. Julio de Mes
quita., Bra.zilio dos Sa.ntos, Alves de Castro. 
Urbano Gollvêa, Antonio Azereuo. Belln-r
mino ele Mendonc:.a.. !.'lnrciano de ?IIil.galhii.es, 
Fernando Sima.s, L1.uro )Iuller, Sehmidt, 
Perelt'a da Costa. Rot·:rt'S de ~Ieclci ros. A l
cides Lima.. Thomaz F!Õr~:;. Homero Baptista., 
Cassi:mo do Nascimento c Demetrio Ribeh·o 
( 5:3 ). 

Respondem -nao os Srs. indio do Bt>azil, 
Ca.ntiio, Agusto Montenegro. Cu.simiro Juniot', 
Rodrigues Fernandes, Fredel'ico Borges, Gon
çalo L<U!OS, Nascimento, Amorim Ga.l'cia, 
'Pedro Americo, Couto Carta.xo, Tolentiltü de 
Carvalho, Gonç~ves Ferreira, .Jm·encio de 
Aguiar, Anc1re C-avalcanti, Ra.ymundo Ban
deira, Pereira. de Lyra, João Vieir<t. Luiz de 
Ancl:rade, Theophilo dos Sa.ntos, Oiticica, CorrGo. 
<le Araujo, Vieira }.Iu.lta, miveit':l.. Valladão, 

. Leandro }la.ciel, Paull1 Argolo, Zaml\, Arthur 
Rios, Garcia, Pires, Severino Vieil-a, Paula 
GUimarães, Milton, Franci:::co Sodré, Dio
nysio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, Ho
l'acio Costa, Ko~·nes Mello, Fonseca. e Silva., 
Oliveir-J. Pinto. Fróes d11 Cruz. Antonio 
Olintho, Bv.daró·, Pa.cifico :rvrascarenhas, Ga.
:briel de Maga.lhã.es, Leonel Filho, Cha,.,n-as 
Lobato, Francisco Veiga, Ferreira. Brandão, 
La.mouniei', Alvaro Botelho, Gonçalves Cha
ves, Manoel Fulgencio, Carlos das Chn..,"<l!l, 
·Domingos Rocha., Domingos Porto, Ferreim 
-Rabello, Glicerio, Mor-aes Bm·ros, Costa Ju-
11ior, Almeida Nogueira, Leopoldo de Bulhõe5, 
·Caetano de ALbui_uerq·ue e Lacerd1). Coutinho 
(63). . 

O SR. PRESIDE::s:TE declara que votaram 
contra a emenda 63 e a iiúor 53 Srs. depu
-tados, pelo que foi regeitada a emenda. 

Continuo. a votação. 
Submettida.s â votos, são approvatlas succes

sivatl?-ente as seguintes 

N.l 

Su:pprima-se o consu.l::do de Caracas. 
Sa.la. das sessões, 4 dea.gosto de 189-Z.

.Al-cindo Gtlart.ctbara. · 

N. 6 

Fic:1m elevados á categori<\ de secretarios 
de 1" classe os logares de 2"' secret.1..rios das 
legações do Mexico e da Santa Sé, que ft. 
car-am exüuctos. l\prw:eLtados os aduaes 2°• 
se<:retarios nas vag<ts que houverem com as 
promoçlíes para aqnelles cargos. 

Sala das sessues, 30 de julho de 1892.
A. Ji ontcncr;ro • 

O Sa. PRESHJE:\'TE- Vão ser destacadas, 
pàl'a constituir projecto aparte, as seguintes 
emenua e sub-emenda: 

N. 8 

Art . Fica. o Podet· E:cecutí'o autorisado 
a rei<:rrm:w oreguh'-mento dos corpos consuhw 
e diplom;l.tic-o. danclo aos comules geraes de 
1 ~ classe direito a serem 1·emo\iclos para o 
corpo <U-plomo.tico e alrerando ~ tlassific-.1ç.-ão 
actttalmente ieita, de accordo com M couve
niencias do servico e importancia dos consu
ln.dos, sem augmento de despez:,s. 

SaJ;lS das sessãe:;, 13 de ug-osto de 1892. -
A. A.::cí·ado. -A. Falccío.-Bellcwn~i;~o de 
Jfeado;~ç{t.- Alcindo Gtumaur.w{t.- Epitacio 
Pcsso<t . -A;1tonio Otyntho ; ·-cassiw~o do ~Yas
cime;tto. -.Demetrio Ribeiro .-F. Bmlw·ó. 

N. 9 

SulJ·emend;t: 
Art. A reforma que :fize1• o Poder Exe-

cuti:vo do corpo diplomB-tioo e consular, de 
conformidade com a. autori.~ç:ão que lhe é 
concecllili•, fi.ca.r-.i. sujeita ti. approvtt.Ç<1o do Con
gresso. 

Sala dns sessües, 8 de agosto de 1892 .
A. llfoatcítC[JY0.-3Iattl~ :Saccllar.-UchOa Ro
drique.>.-Imlio do Bra:;íl. 

Ficam prejudicadas as emendas: n. 2, do 
Sr. Nilo Pec;a.nha e outros; n · 4, do Sr. Pedro 
Americo; n . . '5. do Sr. Nilo Peçauha e outros, 
e n . 7. do Sr. G<1.rcia Pires. 

E' adOlltado em. :~" discussão, com as emen
das a.ppt'ovadas, e enviado ã commissão de 
redacç>.ão, o seguinte · 

PROJECTO N. S9 B-1892 

O Congresso Nacional decrata : 
Art. 1 . b E' o Presidente da Republica auto

risado a. despender• pela. repartição do ?.finis· 
terio das Relações Exteriores, com os serviços 
designados nas seguintes verbas, a somma. de 
1 .649:800$<)00, 
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A sa.ber: 1 VozEs-·· Deve ir á commissiío. 
1. Secretaria de Estado, moéda I O S.a. P RESIDE.\ "TE - Urna vez que appa.re-

do _paiz . •. ....•..... ·' . . . • 184:000$000 cern reclama.çües, a mesa enviar-à us emendas 
z. Lega.ç0es e consulados, oo 1 ã. eommissão. 

cambio de 27 d. por 1§000, 1 
equiparada alega<;.ãojuntoa O Sr. Cas:õiiano do Nasci-
Sant<\ Sé a legação do Qui- :rnento (p~la o1·dem) -Sr . presidente, en-
rinal .... ..... . ........... . 1.065.8008000 tendo que não pótle ser outr-.1 a delLberaç~u.o 

3. Empr-egados em disponibili· · da. me:><\ sinão a de admíttir as emendas, niio 
datle. m .. eda do pt\iz....... ôO:OOOSOOO I den.~te d? ~J.l't. 127 do regime!lto, mas deante 

4. .Ajuda..-> de custo. ao cambio · dadtspos1ç:u.o do a.rt. 126, in jme {18) : 
de 2i d. por I$000..... . . . • 100:000$000 «Art.l26. Na terceira discus..~odebater-se-hn. 

5. Extr<~OI\linarios no exte- o projecto em globo, podendo-se com tudo fuzer 
rior. sendo 6:000$ paro. <les· quae.,quer emendas; mas pa.r.a se a.dmittir 
pezas de pttblicidàde em Pa.· ú. d.iscussü.o dever-lo ser a.poia.das pel;~ quarta 
l'iz. 6:000$ par:. o mesmo va.rte da camara. 
fim em Londt·es. 3:000~ em Nu. terceira di.scussúo do orçamento não se 
Roma e :3:000.~ rm BeigiC<J., ad!J?ittirã.o et~~nd<l;S r.:reando despeza.s. 
ao cami;io de 2í d. por St. pOl'elll,J<~ esttn~rem crendas, podem ser 
18000. . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . 60:000$000 augmentada$, diminuidus. ou supprimiclas. »-

6. Extro.ordino.rios no interior, u~ SR. DEPUTADO ••• Mas não se trata. (le 
moed•"~- do paiz.... .... .. . . . 10:000$000 to 

7.- Commis~ de limites. · ao orçamen · 
cambio de 27 d. por l$000.. 170:000$600 0 SR. CASSLu'\0 DO NA .. ".CD1Ei\"'l'O- A fixação 

A.rt . 2." Independente da categoria. da lega
~ão e da. do ministro, serão as (liversas leg-a
ções di.Yid1tlas em tres classes, conforme as 
despezas de represenroção,sendo: de 1" classe, 
as dos Estados Unidos da America. do Norte. 
Cbile, Republica Argentina. Uruguo.y, Grã~ 
Bretanha., França, Allemanha. ltalia e Santa 
Sé, c:om 24:000S; de z• classe, as elo Me~ico, 
Paragua)·, Portugal, Russia, Austria e Hes
:pa.nha, com 20:000$; de 3" classe, as de Vene
zuela, Perú, Bolinà, Suissa e Belgica, com a. 
quantia de 15:000$000. 

I. Fica creado um consulado em Vigo, ou
tro em CaraC<~.s, e tran5ierido :para Odess.:1. o 
de S. Pe•ersburgo. 

de forças de JU(l.r,. na minha opinião. deve ser 
equiparad;l. ao orçamento. E' uma lei an
nua. ... 

O S.a. ZA~rA ••· O nobre deputado tem toda. 
a ra.zão. 

o SR. AR.THCR Rros .•• E por ella e que se 
confecciona o orçamento .. 

O SR. CASSL\.NO DO NASCnrE"YTO-·· • •• e· como· 
bem pondera o nobre deputado pela. Bahia, 
por ella. e que se confecciona o orç:a.mento. 

Onde ha a mesma disposisão deve-se pre
sumir que ha a mesma razão de decidi!'. 

Portanto, entendo que todas estas emendas· 
não devem se1' admittidas em terceira dis
cuSsão. 

II. Continua.m em vigor as disposições dos 
ns. II, III e IV do ar!;. 5' da lei n. 26 de 30 O Sr:. Presiden-te-O art. 126 do 
de dezembro de 1891. regimento dispõe que na terceira díscussão 

.Art. 3.n Revogam-se as disposições em do orçamento não se a.dmittam emendas au-· 
contrario . gmentando despezas. Dispõe mais que se já. 

"V,otação uo projecto n. í2 A, deste anno, fi· estivere~ craad~ ~ despez.'\S, podem ser 
n.ndo á fbr~ naval pa.m 0 exercício de 1893. augmentadas, dumnmda.s ou supprimidas. 

Deante das emendas ao presente :projecto, a. 
o-s~·. Presidente-O art· n. 127 mesa, como .ià. expuz,. teve duvidas sobre a. 

do regimento díz (lé) : execução desta. parte do regimento e por isso 
~Art. 127. Tanto na 2• como na 3• discas- chamo a a.ttenção da cama.ra pa.ra. a votação 

sito de qualquer projecto, as emendas ou a que se va.e Pl'oceder. (Div~rsos apartes) 
artigos a.dditivos creando ou a.u~mentando Desde que ha divergencia na. Camata., vou 
despeza, ou rOO.uzilldo a receita. puolica, não submetter i\ sua deliberação o seguinte: con· 
poderão ser admittidos ao debate e a. yotação sulto a camara. si . entende que o projecto 
sem prévio parecer da..respectiva. commissão.» deve ir ~ <?mmissão de marinha e guerra. 

Antes de dar cumprimento a esta disposi- para. em1ttir parecer sobre as emendas ou si 
çã;o do re,."imento, e-attendendo-se á m\tureza deve ser vota.da desde logo. 
urgente da votação da. ma teria, . consultarei A ca.mara res.Ponde sim :por 68 v o toso 
á casa.· sobre o expediente a adoptar e si por- O SR. PREsiDENTE -0 projecto vae; portan •. 
ventura julga. dispensaver a audiencia da to, a comm.is..~o de marinha e guerra., com·ru;. 
commissão. . . emendas, para. interpor :parecer. a , respeito .. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 18/0012015 11:08- Página 14 de 38 

sessão em H. de Agosto de 1892 245 

Votação em 3• discus~ão do projecto n. 28, deste anno, refol'm:.tndo o pla.no ge1'al do 
or~mento da Republica, determinando o modo de organiso.r as leis da receita. e despeza pu

blicas. 
Submettido a. votos e appro>ado c a<loptado em 3• discussilo para ·ser enviado á com

:mk-sã.o de rcdacs:ão o seguinte: 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art. l." 

O orç-.amento dn. rcceitn. e a fixuçii.o da. de;:peza fedem.! serii.o f'e'ttos annua.lmente na 
fórma do n.rt. 34 § I'' dtt Constitui<lto. em duns leis distin<:tas e relativas, uma. á receita. e 
a outra ás de~ptozas liUblicas. attendidn.s as b~es otrerecidns pdo Poder Executivo ll<\ pro
posta. que e11viar a. mesma Com:J,ra, em cumprimento ao n. 2 do art. 3" da lei n. 2:3, de 30 
de outubro de 1891. 

Art. 2.• 

O Pl'O.iecio rle lei. que deYc ser offel'e<:ido iL ;\pr-eci~ão de ambas as ms.'\.S do Congresso 
~acionai, desta.<-n.rt't, das d:~posi~i;es !'obre a. de:;peza publica, as ve1·ba.s destinada.<; aos se

guintes serviç:os ; 
a) .Juros da. divíd:t publica consolidadn.; 
li) SttlJsidio do Presidente e (lo Vice-Presidente da RepubLi co. e despezn.s com. o seu tra· 

tamento; 
c) Vencimentos dos ministros de EstnA.lo; 
d) Subsidio dos senadores e dos deputados. bem como os vencimentos do pe~soal das 

secretaria.s das dtws C~1maras . 3juda de cttsto de vinda. e Yolta dos deput:1dos e senadores ; 
c) Vencimentos do Corpo Diplomatico e Consular no estrangeiro; 
f) Pagamento dos contr<1ctos feitos pelo Estado com emprezas e comp:mhias, subven

ç:ões e outros que der iYem de contra.ctns perfeitos e acabados em que a responsabilidade do 
E!:tado esteja. reconhecida e cuja. despezn. possa ser determinada annu:.tlmenie ; 

y) Pensionistas e aposentados, 11a fórma das leis em vigor e cujo direito esteja reconhe
cido e certa a obriga~ão do Estat1o ; 

71) Consignações pa,r a. o sel'Vi('O da justiça federal, bem como _para as secretarias dos tri
bunaes e juizes a CM'go do orçn.mento da. União ; 

i) Consignações para o pessoal das secretarias de Estado, bem como par<t o pessoal das 
repurtiçiie;; e instituiç~ões t1 cargo da União e cu.jos vencimentos estejam fiXados por lei. 

Al't. 3.0 

A.~ verbas destinadas aos ser>iços do artigo :mtecedente constituir<"i.o despeza perma
nente do orc;:.amento, entrando umcamente t\ cit:ra. total no computo da lei para. avaliae<to das 
despezas publicas. 

Art . 4. 0 

Sómen te em con sequencia. d·~ lt:>i ordinari~ pode1't'io ser alteradas as verbn.s consignadas 
aos serviços do fundo perm<Lnente. 

§ 1. • o pode!' exe~utiwJ, na proposta. ~ ne envia r . anmw.1mente, i! Gamarn dos Deputados 
fará mençii.o especin I das 1lesp.:zas acc1·escida,; a a lg llm;.lS das .-erbas indicv.das no art . 2° 
da pre$ente lei e pedi:·a o auQ"mento ou !\ inclusüo da qu~ntia a.ccrescirla, do que o poder 
legislativo toma.r;\ conhecimento, na occH.s;üo de formular o ot·çamento do futuro exe:·cic~o. 

§ 2. 0 Extiucta :.\ ollri1:a ~:;lo para o Estado, por qualquer motivo, o poder executivo 
dará disto conhecimento á mesmn Cam:na, f')ue exclnirit, no projecto de Jei, do fun do per
m\\nente, a qnanth~ par·a tnl serviço de:>ti~ada. 

A:·t. 5.0 

Toda outra desreza, lncluicla. n:\ propost<\ do poder executivo ou decretada pelo Con
gresso !\aciona..!, constituirá o fundo vnri;wel do o~mento e serã submettidn ~ discussão. 
por ministerio:> e apro·.·ada o. sua con5ignação, formará outros tantos artigos da lei da. 
·despeza. geral da Republ~ca. 
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Art. 6.• 

A. receita ger<'Í.l tla. RepubliM constituirá assumpto de outra. lei que serã. propost~. 
annualmente e e-m que serão incluídas todns us fontes de rese1•va., com especifica~o d~ 
quantia orçada para cada unJa. 

Art. 7. • 

No computo da receit.1. de cad;\ exercicio deverá. ser aceita a. cifra do rendimento do 
ultimo exercício detinitivamente lir.u~rlado, accre.:;centando-se-lhe unicamente o producto 
orçado dos impostos no<a.mente cr•êado3, dos nngmentados e dnquelles que, por nova 
regulamentaç:lo dada no ext~rcicio c.orrente, deverem fazer augm~nU>.r a cifra alcançada. 

• § 1. • Si, por qualquer cit•cumstancia extraordinaria, alguma dns verbas da receita. 
houver sotrrido modificação sensível uo ultimo exercício d.c!lioitivo.mente liquidado, o poder 
executivo fàro disto sciente ao legislativo, na. suá prol)OSta, justitiCilJJdo-o, para ser tomado 
em eonsidel'<\çito pela Cttmara do ; Deputado;;. 

§ 2. o Os depositos dos bancos em bstro de emi~sues, bem como ns rendas com npplicação 
especial qua forem creadas, sito excluídos cht receita e despe7..a geral do exercício, passando 
a ter escriptura~U.o sepnr-<1dn e especin.l, de cujo liquido não é licito no governo dispor 
senão para os fins o. que, llOI·lei, 11ouverem sido destim\dos. 

§ 3. • Os demais deposites recolllidos ao thesouro continuarão a ter escrípturnção es
pecial para o ~eu movimento: ])adendo Sé!' npplicados á daspezit publica os saldos QLte re
sultarem do encontro das entradas e snhidas ; levados os e:s:ces:;os das restituições ao · 
balanço do exer·cicio. 

Art. 8. 0 

Para ns '\"erbas varia.veis e cuj:lS consignações não forem suffieientes para o sP.rviço 
decretado, bem como para outras que nccresterem âs previsões orçamentarias, é creado um 
fundo de reser"'a• annualmente fixado na dcspeza geral e que entrarà no computo geral· 
do orcameuto. 

Art. 9.0 

Sómente dentro da cifra. votada para este fundo poder-á o governo abril' creditas supple-
mentares e eÃtraordinarios para as \"erbas seguintes: , . 

.Ministario do interior : 
Soccorros pul.llicos. 
Ministerio das relações extet•iores : 
Ajudas ele custo ; 
Extraordínarias no exterior. 
1\Iinisterio da Marinha : 
Medicamentos e utensis doshospita~s; 
Soldo de officin.es e praças reformãdas ; 
Muni~.ões de boca. p:1ra. sustento e dieta d:tS guarnições dos navios da armada; 
Munições navaes parao.; C9.sos fortuitos de ayaria, no.ufragios, alijamento de objectos· 

ao mar e outros sinistros ; 
Fretes por ditierença de cambio e cornmissões de saque, tratamento de ]Jraças em portos 

estrangeiros e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias para despezns de enterros;. 
Eventuaes pelas passo.gensautorizadas por lei, ajudas de custo e gra.tifi.cações extraor-

dinarias tambilm determinadas por lei. 
1'11inisterio da. Guerra. : 
:Medica.mento.s, dietas e utensis :t praças de pret nos hospitaes; 
Gratificações rle voluntarios e engajados e premios aos mesmos ; 
Etapas além da ímportancia consignado. ; 
Forragens e fer-r-agens nos quarteis; 
E~apas das praças invalidas e soldo dos officiaes e praças reformados ; 
D1etas, medicamento;;, utensis e etapas diarias a colonos; 
Transporte de praças. 
Ministerio da Agricultura: 
Garantias de juros it.s estradas de ferro e aos engenhos centraes pelo que exceder do. 

decretado ; · 
Correio geral. 
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Minist~rio da Fazenda : 
Juro~ d<~ divida internn. fund~da, quando fôr consolidado. a di;id<1 tluctuante ou fó1• feita 

· alguma operação de C['edito; 
Juros d11. cli\idn. inscripta. recbm~dos além rio algarismo orçado; 
Feit!o de notas pn.ra a Caix:& de Amor·tizaç:ão ; 
Porceutngem da divida ::wrecadada e além da cirr(1. consignada; 
Differenyu:; de cambio com a remessa d~ fnodos para o pA-gamento dos juros e umorti-

zação dos empre;timos, bem como pn.ra os das ap0lices dejuro t!m ouro; 
Juros dil' er-sos e rios bilhetes tlo thesouro, alem da consign<t.ç-ü.o votada.; 
Commi~sü~:> e corretagens dém dtl. sommtt. (;oncedida; 
.1 uro;; do emprestiwQ ôo cofre Jo.s o:·phi1os reclamado;; além r.l(l. quantia votada.; 
J m·os d:>S <Jepc~ito.;; das C<lb:as Econoulic:;s e ::-.:Iontes d~ Soccot·ro, si excederem ::-,o 

credito ~·ot;l do ; 
Reposiç-õe,; e .restituições recluma.uas além das c0nsignações; 
Paragrn.pho unico. O;; cl'edito~. ci!J qm\h1uer naturer.n, sed.í.o ah~rtos por decreto do 

po~ler ex2cutivo, sob proposta do miaistro da t·epartição pel!1 qual corre:• o serviço, ouvirlo o 
ministt'O da Fa%endu. e u.ppro>t::.do pelo Tril;un:d o.le Conttts, prop )sta em que este demons
trará a necessidade <lu credito e <1S r;\zües de o1·dem publica que ;tconsell:w.m a medid;l.. 

Art. 10. Nenhuma despcza set•it íncluida na lei auutl;tl do or·çamento NSJ.lectivo sem 
que Vmha. si rlo d<JCl'etaJ:L em lei or •. linaria. 

P;;ragl·;tpho uuico. Si, depois ue votn.do o orç::tmento get•:ll da Repnhlica, for decretrtdu 
alguma. lei que modifique as vert:as do ol·ç:unento, o vede•· executivo agu<lrdarú. que o 
Congresso designe fun:.lo para <:1. sua execução. . 

Art. lL A proposta. do poder ex~utivo á Canütra (lo;; D~;mta:.los, de qt1e tt·ata o 
art. 3.• § 1• de\ lei n. 23, de 30 d.e outubro •ie 1891, de\·er!\. ser entregue ú. mesa dã C;lUl·otra. 
no dia dn, abertura do Con~resso. 

Art. 12. Revoga.m·se 'ã.s disposições em contrario. 

Votaç-:io do parecer n. 49 - 1892 pretende r·ealisal' tal melhoramento, app:·oYar 
ou re,jeitiw o mesmo projecto, como lhe pare
cer m:üs C.'OU\'eniente, porqua.nto nenhuma. 
cli~posiçiio constitucional impede que o Poder 
Legislativo tenha tal procedimento, nem im
porttu•ú. elle off"?US:l. it tnttonomia municipttl do 
Distl'ie:to Federal, r.ujn.leí org-anica., aliás, não 
~tú t1.inda. defiuiti •a.mente adopw.da .. 

O Sr. 1° secretario le o se,"Lünte parecer, 
que, submettido a. votos,e ap;provado em dís
cus:x'i.o unica e remettido •~ commissüo de 
reda~ão. · 

PARECER 

Opina. no sentido de entrar de no>o em clis
cussão o 11rojecto n . 225, de 1891 ,po1' não ser 
contrario ús attrilmições do Cong1·~--so Na
cional. 

A' commiss."io de constituiçtío, Iegislaç[o e 
justiç.:. foi presente o requerimento do Sr. 
Thomaz Delfino.pedindo que o pro.jecto n. 225, 
de J89L f~e a ellt\ remettido afim de inter
por parecer. 

0 projecto, c:1j0 ohject i>o e a approntç-5.0 
pot' parte do Poder Legisl;:l.tivo do contracto 
celebrado em 1S7í entre o ministro do impe
rio do extincto regimen e o Dr. Paulino Fran· 
klin do .Amam!, na parte depedente de ap
provação do mesmo poder, achn.n.-se na 
ordem dos t ra.balhos e pendente de delibert\
ção da. Ca.mara.. 

A commissiio entenlle que o Cong-r·esso pude 
sem exhorb~to.r da esphera das suas attribui
()ões, toma.r conhecimento do alludido pro· 
jecto pa.n\, ajuizanclo do melhoramento que 
>isa o contracto e do modo por que neUe se 

Assim sendo, entende finalmente a cornmis-. 
&io que o pt'Jjeeto deve entral' (le noYo na. 
ordem dos tra.balhos da Camara. 

PROJECTO :'\. ~35 -1892., A. Qt"E SE m:FERE O 
P"\.RECER. ~l7l'R.".. 

Appro1:a • . :w pé:l·!e que comp~te ao P. >d,e;· Le
oislativo. o co;lt·;-ac:o celeb;·ado em ,'1 ele (eve
;·eil"o de' 1.877 entre o mi;li$t.·o do imperio 
do e:r;!incto 1·egime.~ c o lJl·. Pau!ino Ft·cm
ld:n do Am.al·at ( Ba1·iio de GaniudJ ), j l!!i'a o 
a!an1amento e lll'O~ongamento da n!a Gon- · 
çal~~-~ Di<t.~ . desde a 1'Wl da P;·ainlta atJ ao 
lm·go da j)[@ do BioJ.lO, em frente·ao ;,rar. 

Foi presente à commís~ü.o de fhzendn. e in· 
du::>tl'Ü\ o afficio ue 2 do cort'<mte mez, com 
que o ::viinisterio elo Interior tran.smittiu à. 
Camara. dos Deputados o requerimento do 
Bú'<1o de Canindé, e mais pa-peis relati>os á. 
abertul'<'- e prolong;.•mento da rua Gonçalves 
Dia::., desde a da. Pl'aiuha, com frente ao an-
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tigo Aljube, ate ao ln,rgo da Ajud3. em frente bellezamento desta, cidade. e que sem a co
ao mar adjuvação do governo ou da municipa.lida.de 

Nesse requerimento pede o Barão de Ca- não se poderá levar a e:ffeito esses melbora
ninclé que sejtt npprovado pelo Congresso mentos. tão reclamados :pela hy'giene e pela 
Nacional. no, parte em que depende de sane- civilisaçiLo. 
ção do Poder Legislativo, o contracto que em E, assim pensando, oiTerece ã. con:;ideração 
3. de fe,·ereiro de 1Sii celebrou. par<' o fim do Congr ' sso 0 seguiu te projecto de lei: 
indicndo, com o governo do extincto re-
gimen. ,\rt. 1. 0 O Congresso i'bciona.t approva, na 

A commissão, lmvendo examinado 0 t~s- p·arte que CO!m.ute ,,o Pod."r Leg-is!ativo, o 
sumpto, ;\. visto. do que consta dos :papeis. e co:lti';·~cto ~elebi·;tdo em 3 de '!'evereiro ele 1877, 

Considerando que o melhoramento proje- cn t!·e o miaisterio ;!o ímperi~ cio ex ti neto 
ctado é de inclíscutivel c reconheekln.tltiii- re~nmen e rJ Dr. P<mltoo Fmnl~lm do Ama rol 
dade puhlíca, ate mesmo necessidade, por isso 1 (Bn.riio de Caninde) plll'tl o alargn:l?ento e pro
que a avenida, al>2rta e:xu.ctamente na dit·ec- lor:;;nrnent•? da t·na. Gonçu.lves D~a:::, ue~de a 
ção dos Yentos reinn.ntes na barr<.t. fucilitat•it nm ~Lt PJ·nmha ate ao largo d·t Maeclo Btspo, 
em e."':tremo <: ventilaçü.o dactuella zona da em (rente ao nnr. 
c:ídade e constituirú elemento efiicaz p;.tra I .\rt. 2.'' t:.cv•Jga.,u-se as disposições em con
o seu saneamento. :;ubstitui.ndo-se habíta<;:Üe$ t!·:trio. 
v~ lhas e_,i:lsnltlbt·es, alü ~x~~te.n~s, ~or edific•:· Sala. das com missões, g de outubro ue 1891. 
çcesnm·,t:srecommcndavel.8 11ela. sua b:?l!e7 ... l. -·'·t··'-! z~· -'I.J··n-' 1·tont'o0l'fi·t~- _ 

d• - \ · • l •·· l C · l .<.1 v.fJ /,0 LO • "' /,, .~_., .'L ' 1 '' IW, e eon Jçoel; tyg:emc..1s. ( o.;tm o a. a.p:t;'l. ll . z- ~I.· . B ·e -!l · 
.Feder-al com uma larga c a.rtistic..'\ artet•ia de • a: co t~o - oHI ·~:- e" ~. • · · . 
commnnicaç-Jo. qua.l n elo prolon;m.mento c '?'?ç'w do :pro.Jecto n .. 86 C?.. deste a~no. 
a.laro·:nnento lhl. run. Gonçalves Dias uesJe <1. ::tddttrYo destacat!o na 2" dtscussao do prOJecto 
ru!1 ~ln. Prain1m, em h•ente ao antigo Alju1x~, de o~çamento .d.<tS despe:;.ts do Ministerio. ~ 
ate ao L:u·go da Ajuda. em fr·ente ao mar, .Justlça e Negoc10s Inter10res, par;J. o exerctclo 
utilidade -.>sstt reconhecida pelo governo do (\e 1893, considemndo como lentes substitutos 
regimen transado. q1re celebrou com o peticio- da.s lhculdades ele medicin<J. os ex_-adjuntos que 
na.rio o refericlo contructo, como pela camam p;J.~SM>am a prepm·aclores e os ad.Jlmtos actuaes 
dos De'J)utados em pro.:ecto de lei sob o n. 107 que niio ibt•a.m contemplados nn. ultima 
de 1 de m::~.io de !Sii, medeante luminoso re:·ormu. (discussão uuica.). 
parec:eF da commi~sã.o de fazend:-'- em 20 ~le E" lído. mhmettido a votos e approvado o 
fevere1ro do mesmo anno, e apus longa d1s- SL·guínte 
cussão, o que consta dos annaes daquelle 
tempo; 
_Considerando que. submettido:;: os papeis l'ROJDCTO N. Sô c-1892. 

á considera<;.~o do Semdo com o proje<:to de 
lei n. 101. de 1 do maio subsec1uente, foram 
estes favoravelmente informado;; pela. com- O Congresso N'tl,cional decreta : 
missão de em'j)rez<ts lJI'ivileo:iadas e oht~.:ts Art- 1." Ficam consülerados lentes substi-
publicas, a qual declarou ein parecer de li tutos dn.,: faculdade~ de medicina os ex-adjun
de mnio cstm· c•Javc>:cicl-c de que ,, 1!t:lidade tos que pass..·wam ;J. prepa.r•·.:tdores e os ad.jun
public« de :;e;nenv';1te ~;11p1·;:::;a J m.nai ê<ta c tos actuaes que não íúram comtemplados na 
incor.t~stavet, vi.<to 'l'1e tc;n por fim l),-inciprtl uttimn reforma, e distribu:idos pelas cadeiras 
m.ellw;-a;· a salubl'idaJ!e /l•dJ-'ica da c:·pitnl; d 

Considerando que o Congel!w Lle Intendencia. ou secções;, s:gundo_as l~ahilitaçõ€s prova as 
Municip<l.l, ouvido solJr .. , o assumpto. declarou em <:oncm~o:s anteriores. . . _ 
recentemente, em officio de li de setem1J1·o de. Are. 2." Revogam-se as d1spos1ç~oes em 
de 1890, que a avenida prqjeciad:t estt de) contl'a.rio. 
acco~do com o plano de melhoramento gct'al o sr~. PREsmE:-.."TE annuncia a votação do 
da cHia:<le; . . . • projecto n. 248, de 1891, autorisando o go-

C?DSlderando que o _!l.ftmsterlo da Fn.zend~, verno a mandar construir poços artesianos 
OUV'ldo ].10~ sua >ez .• fot de :parecel' q~c dena nos municípios de Campo :Maior e outros no 
ser mantido o contracto em sua mte;Ira, estado do Piaulw (2" discussão). 
se.,"Undo con~ta. do a >'iso de 30 de ianeiro • 
ultimo ; · q SR, PmES FERREI~A (pela. o~·~em)-Peço 

Entende a commissão de fazend~. e indus-, o..'\·. Ex. que consulte a e:asa SI da Pt:eferen
tri~. louvando-se em as 1nformações, pa.re-1 ~w. :r>ara. a ememla aprl?'entada por llllll1 e o 
ceres e resoluç.ões proferidas anteriormente j !Ilustre deputado Sr. F1al!Jo. 
sobr~ o contracto, que este encerra incontes- O SR. PRESIDEXTE-Vão ser lidos o projecto 
tavel!> vant.:tgans pa,ra o saneamento e em· e as emendas apresentadas. 
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N. 248 - 1801 

(Do Senado) 

Attta1·isa o governo a ·,;um dar coastnci;- poça:; 
a1·tesianos nos municftJios de Campo Jia:or c 
otltro~ na ~starlo do Pi.<ml1y 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.• E' o governo autorieado a mandar 

construir po~'os arte.'oia.nos nos municípios de 
Campo Ma.ior, Pico c Jaycós. S .. Jo1ío do Piau
hy, S. R.aymundo Nonato c Oeims, no es1ado 
do Pia:uhy, podendo, pll.ra cs:;e fim, üi~p~ndcr 
até á quantia. de 200:0008000. 

Art. 2.• Hevogam-se asdisposicues em COll· 
tmrío. 

Senado Federal. 14 de outubro de 1891.
PrwJente J. de ·1Vlo1·ae.s BrtiT()~, \·ice-p!'esi· 
dente.-Gil Dini; Goulart. l'' secretario in· 
terino.-.Jf.moci Beze.'r"r(t de Albuqoer-quc JH· 
nio,-, 2• secretario interino. A.nt·mio .Nicolâo 
_ilfontcil·o Baen(J.. 3" :;;ecrew.do interino. -
ViJ'[Jil:l! Climaco ·Damasi:o, seevindo de 4" se
creta.rio. 

Emendr& ao 1!>-0jecto n. 24.8 ('!o Senado), 
de 1891 

Substitua-se o ar t. 1° pelo seguinte: 
Art:l."E'abertono presente Pxercido o cre

dito U.e 2.0D:030$.d estina..tlo .:~ eol!ocaç·J.o de por;o> 
artesianos 011 construc('.âo de aç-ucks e rep!'esa~ 
ele ribeiriies no5 municipios que de~ses me lho· 
ramcntos carecerem no csf.ttdo do Pia.uhy. 

Art. 2." Revogam·se as tlisposir:i!es em con
trario. 

Sala das se:Ssões, lO de agoslo de 1892. 
-Coronel Pir&l Fe1·re~rct. - XO'.fHd,·« p,,,.«· 
ncgwi. - 2ielso;l de lrasco<lcclloo.- Aa(.-isi1, 
Fialho. 

O SR. PRESIDEI,iTE annuncia a votaçiio do 
projecto n. 87 A, de 1891; annulando as con
cessões de estradas de ferro feitas pelo gover
no, depois da. promulgac;-ão da Constituição 
(2"' discus&i.o). 

0 SR. CESARIO ~IOTTA (pela ordem)
Este projecto, que foi apresentado por nós 
ha. mais de um a.nno, em-olve interesses mui
to serios. Eu, neste üwmento, mantenho o 
voto que dei pr.imitivamente; entrebmo,alle
g-;mdo-se que, baseados naquelln.s concessões. 
jú ha muito servü,'o feito, e obras encetadas, 
niio ha inconveniente ema Gamam estuda,r no
nunente a lll(l.teria. Portanto. pergunto a 
\'o Ex o si e agora. OC(:..'1.SiãO opl)Ortuna para. 
impedir que o projecto. si for approvado em 
scg·nn<la discussü:.o, vá it commis&l.o de 1hzen
clo e imlu'>trias para esta dar parecer antes du. 
tet'ceirn. discuss5.o. Si não e opportuna, eu re
set·vo o meu requerimento para a terceira 
tli~cussão. 

O SR. PRESIDEXTE-A discussão est.ú. encer
rn.da e l)Ortanto não e mais occasião para. o 
nobre deput<:ulo fazer o seu l'c·Ql1erimeuto. 

Su bmettido n. votos o <U'tigo 1" do projecto, 
é rejeitado. 

O Sr.. PRESIDEC\'rE - Considero rejeitado 
todo o proj ecto. 

Vot.v;ilo do projecto n. ll A, deste a.nno 
(do Semtdo), reorg-<misando o corpo de enge· 
nheir0s nava.es (2" discu~são). 

O Sa. PResmE:.'\TE -Ao projecto foram 
Ml.erecidas ah.mmas emenclus e entre ellas 
lta emenrln.s tl:"ug-mentando (lespezas. 

Portn.rtto {l<: contoemidacle com o art. 12i do 
ref:·imento. considero suspensa e não eneer
radu. a discu:;;~ão. e envio o projecto e emen
das U. commissão ds Ol'çamento. 

VozEs-Apoiur.lo. 
Yd.nç:ão do projecto n. 79, deste ünno, con

cedendo isen·~flo de direlto::; de importação e 
mais impostos pa.ra n. intro'luc;ão de 150 ca-

Eme;ula aó projeclo n. 218 :ltl.S de l~l:.vleit•a. du. ~omp:mhi_<\ S. l~azu.ro ]_)ara 
. · lltabrtaç<w de opeL'arws (I • thscussao). 

A o t r o d . l pal - ' '·. d I Submettido a Yotos, votll.m a javor 41 Srs. 
~.,_o ar . , epoiS (as a v l'll::; - e::;U~ _o _c o <leput.:1.dos. 

Piauhy-, úcerescente-se:- e nos mumctpws 
de campina. Ing,í., Umbuzeiro, Coneei~.üo e 
Pombal do e;-tado da Parahyba- n.ugmen
tando-se de 200:000$ a quantia pedida. 

Sala uas sessões, 29 de _julho de 189-2.
Ep<tacio Pessoa.-Sa Andmde-Grwto Cartaxo, 
-Pedro Amarico. 

O SR. PRESIDENTE - A este projecto foram 
offerecidas emendas augmentando a J.espeza; 
e. em virtude da disposição do art. l2i do re· 
gimento, deYe a commi~são de or('amento ser 
OU'~<ida sobre estas emendas. Porta.nto, tica 
suspensa e não encerrada a discus$ãO. 

CrulHir:L v. IV 

O SR. SEVERI:\"0 VIEIRA (pe!a o,·dem) re
quer verificaí.il.o de votaÇ',iio, 

O SR. PRESIDE;>."i'E - Os Srs. que votaram 
contra queh;:~om levantar-se. 

Vota.m contr<t 46 Srs. deputados. 
O SR. PRESIDE:->"TE - Xão lw, numero. Vae

se proceder á chamada. 

Proce(lendo-se à chamada. verifica-se que 
SB retira.rnm os Sr:5. Casimira Junior. Pedro 
Americo, Ra.ymundo Bu.ndeira.. AnnibaJ: Fal
e;io. Oliveira Vn.lladão, Felisbello Freire, 
Zama. Arthm Rios, Leovigildo Filgueiras, 

32 
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Fonseca e Sih·a; Nilo Peçanha., CFillo deLe-~ Itesta.belei,~m-se os ns . 13 e 14 da.:proposf:a 
mos. Viro"ilio Pessoa, Fróes da Cruz, Alcindo do Poder Executivo }ltn-a o orçamento do Mt· 
Guaua.ba.~a. EI·ico C..oel11o. Furquim Werneck, nisierio da Justic;a, sendo: . 
Thomaz Delfino, Lamounier, Gonçalves Cha- ! ·~ _ • '>· ., 
-ves Ame1·ico Luz Dutra Nicacio . . :Moraes 1 N · 1..,-E,cola. ::;ormo.l.. · · • .. • 13-.160:.,000 
Ba~·~·os, Jnlio de :MeSquita, Brazilio dos Sa.n- . N- 14-Pedag-ogmm. · ·. • · · ·- .- 46:200$000 
tos, f:.eopo1do de Bul~ões, Antonio Az_eredo, j Sala dtLS sessões, !1 ele agosto de 1892.
:h-farcmttú d_e ;vrag-alhaes. Fernando S1mas e Tho;;w:; Delfi;to _ 
Demetno R1be1ro. · I · · · te d , . Torna-se extensrvo n.os actuaes len s a. 

O Sr. PRESIDE~'TE -l,espondel·~~n ;t cha.- FaculU.ade de Medicina da Rerm ltlica.que pees
matht apemts 91 Sr_s. dermtados. Nu.o lut nu- taram set\'Í~os na cump<tnlta uo Para;;tw.y, os 
mero pn.r·a a ..-ota.ç:10 • faYores con$t::l.ntes do art . 7'' do d~reto 

(0 $1·. Benwdino a~ Campos (lc:'xa (I ca- 11. 1341. Lle 2-1 de a.go5to U.e lSGG. 
dei1·a dct prc:sirlcmcict. rpw d occupad!-1- pc!u St" • Sala das sessões, ll de agosto de 1892.-
Jo<io Lopt::.< , 1• ~:ic::·]l, ·e::id!mtc.) .Tosd J.Im·i(t llrl. -/oi1~ d~ Siquei1·a. -Raymtcll· 

Est.."\ndo c:>gotada a 1lor-a. ,_lu. pl'imcit·a parte cl? !Jrt;uMiY(L - .;.'\"ilo p,y;anh.'l.. - F,·cmci:sco 
po...<:S..'\-Se :'t Veiya. - (;o,çalccs Gt(tJ;es.-Gm·ci'~ Pire:;. 

SEGIJ~DA PARTE DA ORDE\I DO DIA 

C<lntieuaç-ão da 3' d.iscus~ão do prqíecto n. 
80 B, íb.:..udo a. despezn. do :?.:Iinistel'io da 
.Justi{~.r. e :Xegocios Interiores para. o eXCl'Ci
cio de 1893 

Ficam sobre a. mesa as seguintes 

n.r.st..'l.beleç<t·Se t\ vei·ht\-Instituto Xaí.:ionul 
lle M:usica.-de accordo com 1t })t·opost.'1 do go
Ycrno. prejullicadu, :t."Sill\ n. rethlC(.'<.LO tle tres 
contos feita no m1~terial. 

Sair~ das sessiies. il de agosto de 1892. 
DemctJ·!o R:l;ci,·o. -1'/w;;w.:; lJe/.fil~a • . 

O Sr. F-on:;;eca HerlD.es - Sr . 
presidente , M pronunciar--me sobre o ·orça
mento do Ministerio do últeriol' e Instrucç:ão 

Substitua-se o n. 3 do pro.iecto n. SG, (Jue Publica .. em 24 diõcuss:.'io, t ive ensejo de fazer 
fixa a. despei>a. do Mínisterio ela Justiç~ e !\e- algumas observa.('C'~s a respeito (lo Gymnasio 
gocios Interiores para o a.-xercicio ·rindouro,do ::\acionn.l, que pelo pPojecto se pretende sup-
seguinte modo : primir . 

N'; 3. .Justiç'a do Districto Fedet>al, iaclUSiTe Felizmente, p:wece que 110 espirito da. Ca-
6:600$ :pa1·a indemnis.1.ção das despezas com o m~ra dos Srs. De1mtudos jâ. se :firmou a cer
material do Tl'ibuuul do Jury e 25:200.~ para te7.<.t de que a medida pt·opostv,, sobre ser in
pagamento de casas para. as pretorias, tempestiva. e altamente prejudicial aos inte-
544:~~65:000. . re;;..~s publicos que todos nos temos o dever 

Sala éfas sessües, 11 de a.gosto de 1892.- de consulta-r nn. occasião em que legisla,mos 
Tlwma:; JJclfino. pa.ra o pn.iz. E digo f~tizmente. porque, não 

tendo podido comp:trecer hontem ú. sessão, 
Substitua-se o n. 48 do seguinte modo: em consequencia de ter ticlo a. honrosa incum
·N. 48. lnstitui<;3essubsidiadas-Reduzido bencia de repre.sent•tr a minori3. na festa de 

a 5:000$ o auxilio concedido á escola domesti- congr••tul::\ç-.ão pelo reg-1·esso ao seio de seus 
cade Nossa Senhor<\ do Alnparo de Petr·opolis a.migos, elos deticlos poUticos, víctima.S de 

. e mantidos 5:000$ para o Lyceu de Artes e t;mta.s prepotencia.s e iniquidaúes q1.1e o, am
Officios da Ba.hi:1, 00:0008 para o Lycen de nistia Jez esquecer, n que na sessão de bon
.Artes e Officios do Rio de .Janeiro e 5:000$ para. tem foram n.peesent.a.da.s algumas emendas 
o lyceu de artes meca.nicas e lil:~eraes do ReeU'e, tendentes, umu.s <\ c-ontirma.r ontr:1 j ú apre. 
lll :OOU$000 · sentad::. para :1 remo~:io de um dos externa-

Sala das sessões, ll de agosto de 1892.- tos pa.ra. a citln.d.e de campanha, em 'Miuas-
17umuz:: 1Jet{i:1o. Ger-aes, e outra que Lleu-me verdadeiro eles-

Orçamento do :Ministerio da. Justiç'a e Ne- vanecimento. verdatleirv orgulho, porque 
gocios Interiores. representa CJroo que a encampa\JO de uma 

Emenda ao n. 49-Accrescente-se : elevada idéa. que eu ha;via emittido desta. tribuna. no 
a l90:000S a. consignaç-ão proposta. para :J,lí- intuito de moclific::J.r ~ or·ganisaç-.ão n.ctual do 
mentaçiio·. . Gymnru:io, de mod•J a (:onseguirmos grande 

Em \CZ de 3i7:640$, diga.-se-46í:640$. economia para os cofees publicos, sem cau-
Sa.la. das sessões, 4 de agosto de 1892. sarmos prejuizo ou eshulho iquella. insti

-J:I01·aes Ban·as.-Almeida .:Yagtwira.-.-1. tituiçã.o. 
lJW.ia.-F. Sodni.-L. de B~tlft(J~s.-LFJite Parece-me mesmo. Sr. presidente, pelo que 

· Oiticica. I tenho ouvido na confabubç-.ão que hei intretí-
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do com alguns dos membros da maiorin. e mi- nomeado pelo governo pa.ra se.~'Uir para Ca.m- · 
noria desta c:tJJL."Lra, que a idea do. tr--.:~.nsferen-. p.tnha e outro o peofessor apresentado pela 
ci(). do externato par-J. a Ca.mpanha calürú rorça de circumsta.ncia.s, que tem seus inte
(A.poiodo$ c ntio a1w::odos-) resses pr~os na ca.pit.'\1 da União e não pode- . 

Confesso, Sr. presillente, rrue o exte1·nato ra seguir. . 
íederal no estado de j\Iinas não me parece Exhimo-me absolutamente de combater a 
poder bem corresponder em utilidade o.o exter· r<:moção de um dos extremtos para a ci
nato lh~eral nestn. capita.l. dàde de Campanha, mesmo porque. Sr. pre-

0 meu espil•ito .ià h:.wi;:~. pr:.'lY(!nitlo a hypo- sidcnte, o comlKüer es~a idú<~ niio será um 
these consequente da mtoda.nç:.a tlo externato procetle1' genet·oso.pot·quauto sc:nd h;tnte idea. 
para :\Iin:~S c ele :~presi!n t:u··s.~ logo de}Joi:. mnu cuhil'it pO!' si. 
emenda. .Pa.ra km1sibrmtw o cxtel'lla.to em in- Y. Ex . c·ompeehemle q n~. tendo o g-OYerno 
terna.to. tnandado leclt:tr o intr.rn:tto po1· t•on:sirleta<;Õe.s-

1\ing'Uem m:J.i::; do q ac en tem amor· úqnellt:. tn:Li:s lle ot'dem moral e intellccr.nal do (JUe 
terra, berço heroico uc bnt;t lilm·•la•tc : nin· ecl!nomi~a.)Jat·ece que a re:trn.t:.tc1;:tn n:i.o horm.'l. 
guem mais do quo eu d::s<'ja q:IIJ ~Ihw~ con- Jtlllir.o ::o lc;!'islaclvr- brazildro, pot'(llHHltJ cs
quiste a puskiío iutl~!lcctuat,rnot·:tl ~ sc:!c!mili· i.:J.lltt's :t HllHI:w sempL'e üe opini0~~ . 
Cl'l.,tUdO quant<1 lhe Ú •h!\' ido pela. ;.p·:tl'll.lt:za. r.lo I':Ll'('Cé (( IIC e;~:t 1'0\'0;!<tÇÜ.O do :.tetO nfw 
seu territor io (elas riqncz<~~ <·wwtneo: tlu ,.;r. tt hutll'n. 11111ito o~ bra.zileiros. pot•qu:1nto c~t;.,_ 
solo e sul> SúlO,pl'incipn.lm~nte pt!ln. nolJJ'cza Llo lllll~ sum1n·c :~.mudar Lic OIJiniLies . 
seu ~ene~·~~ J?O.\·~· :J!~ts; .sl'. P 1:C~i~~'·nte: o:: ~~~ct~ o ::\1c Ft :A:'\CJscn YErn,\-Entr~tanto ê o rtue 
am~I p<>t •• ~m~~· ,1. mm,t.l tleJ.tcar .. l~l lJelo~ ~eu~ 0 l'Cpre.~cu l.an tc tlo R!u de .Janeir-o J>ede. 
ha.hltn.nte; u tllo ~mnde que rcceLO que llma .. _ 
medida p:wJamenU\L' ,·or.a.Uu. pdo Cün" t'e•so O ~tt. Fo:'\5ECA. HErt:\IES-A tmn;;rol'lnaçao do 
Nacional Ycnhtt d<t occ.lsião ,~ qtw sftl'j:tm P.'X.te~·nar.o E:!lll internado, e ainrl:t a. tr<tnsfe
iunumera.s rechtmar:.Ge:; r~clutnn(;Üt::> ru.ndad~.;; renct:t ~l~tc p<tr:t a. çampa.nlm vem trazer um 
em direit~ adrtuil'idos, pelo pe5so:<-l dr,cetlt '~ ;1ccrc~smw e~tt·aordmariO de despw~ . 
que, com') V. Ex. >-t\'00, ntt occasiúo que ::ccl- o Sr:. Fn.\:\'Crsco VEWA-Nilo apoiado. 
quiri suns cn.doi l':l.S como que ttssignou mot•
almente um 1ltcto em que deve est:tr induilh 
a. clausula d:t l'e$ítlenci<t na capit:tl da. T:ui:J.o. 

Ora., Sr. presidente, a remoção do extema.
to importa., ipsü f"cto, a. remoção dos respecti
vos professol'os. 

Resta saber .si elles estarão de accord·? com 

O SR. F•J:'\SECA HEmrEs-Provat·ci (L V .Ex:. 
A e~col<L moclermt, tl2mocratic-a, procuru li

lJerbr a. instruc~~io pnhlico. do toda a tutella 
g.-wel'llamenütl, de toda a ingerencio. official; 
e ne.~e sentitlo !lei om.ido os mais lumino5os 
conceitos. 

a remoç:iio, si ·quererão tra.usferir-se para a E ainda. ha. poucos dias teYe a. fortuna de 
cidade da Cnmj)<Ulh<t. ler as consider·a.<:ões exposta;; pelo nos.>o · hon-

Dado o caso de não qllercrem eUes acceita.r ra.do colleg\\ :pelo Rio Grande do Sul. 
a remoçuo, pet•gnnto: quaes os recursos de Sr. PL'e.sidente, o no!>so iden.l, a nossa n .. <;pi
que })ode dispo!' o governo para obt·ig:\1-os ;t raç~"lo deve ser tt li1Je1>dade completa. no en-
mudança que, como V.Ex. sa.be, ucnrt•eta des- sino - · 
pez~s extraot·dinarhl.s ,pam as cmaes nã~ este- ' rejo, por OutJ'O 11.do, que não ê tt melhOr 
ja.m, ta.lvez, prevenitlos, porque em ~eral o Re')lublica. aquelln. que de repent.e pretenc1e 
:professol"J.do é composto de homens ha.ltlos de reibrmar tod:Ls as leis, todos os systemas. 
recursos pecuniarios.aiulla que eminentes, H- ain(ln. aqueHes que estejam Int\ iS :tt'!".:t.isa.d.CB 
lustrados, not..1.reis, Yel'daclc•h•as capacidades ' no e.-pirito e nos costumes dos poros. 
do nosso p:~.iz . _o\ boa, intuição do legislador, a sua. boo. cri-

Folgo mesmo de reconhecer no pessoal elo- ent<tt;ão consiste em rel'ormar as leis, adoptan
cente do Gymnasio como que estrellas de pri- do-as mais ou menos aos costume~. implan
meira grandeza, na. gl~<lmle constellaçüo scien· t~ndo o system(l. puramem:.e democt' àtíco, O· 
tifica e litteraria do Brazil. systema. genuinamente republicttno. de mod<F 

A ,ju])ilação de homens Yalíclos que o.inda que esses pl'incipios Iiberaes, essas idêas no
desejam prestRl' os serviç-.os importmi:.es de va.s não -ç-U.o ca.llia.r um abalo soch\l. E' isS() 
seu talento e esrorço ao progresso de nosso par-._. que o nQ!>So pov-o aspira.va n. Repnblica .. 
pa.iz. impor~'l. em primeiro log(l.r o desgosto a maior pttr~ tlelle sem &\.bar o que elltl. si
pelo alásta.men!o destes homens notc.tnis. tlo gniticava., roas apenas peht idéa. d2 que es&L 
empenho manifestado na consolidaç:ü.o scienti· Jlalana exprimia. melhor goYcrno mtüs liber-
fica. e do ca.ra.cte~ de nossa. mocidade; em se- dade, melhor sy:;tema, não a lletestem hoje 
gundo loga.r , o desgosto de set:em tr<ttlsforma- ou não o. repudiem para o futuro. 
dos em pansionistt1.s validos elo E~ta.do . Dese.jo, entiio, que o go;·eeno pL'ocecl;L cJm a. 

Teremos eilt:."io dous funccionarios em um cautela, com a. mansidito necessarim, de ma
só cargo, um em actividade, o professol' ueim a n:J.o íhzer perder essas esperanças bem_ 



cãmara dos oepLtados- lm ~=tesso em 1610512015 11:08 - Página 21 de 38 

252 Sessilo em 11 de Agost.o de 1892 

1undadas ; por isso, que Sr. pre:~idente, a. !e
:1orma.r radicalmente e repentmameutA3 1m

. posta its instituiç0es poderá tra.zer graves 
pre-juízos e. aniipatb.ia pela Republi~a .. 

Sr. presrdente. sabemos que a 1dea fun
d:Lmeut.al. a idéa basica da instrucção em 
um mundo veeda.deira.mente democratico er·a. 
descentmlisação absolata, a completa inde
pendenci<l. do ensino ; da.lü , -portanto, a critica. 
sever<J. de todos aquelles que est:io convenci

. dos d.'\ legitimidade dessa. lei. d •sse pr i!lcipio. 
Alguns escrlptores, St·. peesi<lente, mais 

extremados, que lentm o ~en :unor ú liber
dade :\t.e ao optimisnio. ate ú paixão. enten
dem que nem mesmo ohri~u.toricclade do 
ensinn prim:u•io é um pl'inl'ipio :lemoct~·tico, 
pOl'(JUaUtO O intlividU:J deYe ser lh•re, i.\W 
mesmo pn.m e.~tudar. 

Sr. presidem.r, niio vou t;"io long-e. c en
tenuo que t\ basl! tlo reconhecimento dos tl'~
verC's c direitos é n. inst1•ucçiio J.>Ublica, ·~ 
instrucç;."io popular, pn.ra que e.~•as (::IJn:\d;l.'> 
que n.tê hoje nã.o teem iJO<lido ve1' a. laz >Ícn
tifi.ca e litter·aria., posso.m ; 'Ol' sua Ye~ mu-,tl'l\L'· 
se, afim de hem exercerem ~ scns dh·eito; ele 
cidauã.os. cumprindo ao mesmo temp.) os seus 
deveres cívicos. 

A instrucçii.o prim<tria. obrig-J.toda. é p.tt·a. 
mim \una neca!'sidade absoluta., mas den~ 
della. enca.rrega.r-se o municipio. qtte e :~ pri
meira ci:llula. autonom;1. cle~e !!rande cot·po 
so~h\1, de onde p<l.rte torla acti 'i'ida.de, toda. t\ 
for~par-..t. o resultado comrn.um. ê a.o municí
pio que ~he a.vocar a si todot: os J.lreitos que 
lhe· : etem em virtude do pr:ncipio g-er<l.l 
estabelecido na Constituiçfi..O politica. Deve 
adquirir direitas e exercer os seus deveres. e 
entre e1les occupri. log-ar proaminente o. fisca
lisa~.ií.o e a a.dministração da iastrncç~o pu: 
blicl primaria.. 

empregado :pelos populares para o progresso 
das localidades . 

Em breve teremos intendencia. muni
cipal orga.nisada, e em pouco teremos fumbem 
os vereadores, os intendentes municipaes re
presentando,genuinamente ou niio, mas reprP.
sentando a a.;;pira.ç.ã.o do povo e vontade do· 
ele torado, sinão representando·a legitima
mente, ao menos a lei trarU. a apparencia dessa. 
boa vonta.d\!, e con tinu;wemos :1 acreditar que 
realmente os homens que tomarem assento no 
seio da. Camara :>.runicipn.l representarão a 
vontade do l)ovo () do município. 

Por essa occa.sião, St·. presidente, clles que 
t.eem n. respons.tbilid:lde dos seus de\·eres, 
justo~ to.mhcm que tenh:\m o :,{Oso dos seus 
direitos; ne:;..~a. occt\sí:lo, ~i o . ·Congresso Na
cional entender que ns renda..~ municipa.es 
são tantaS q\te poss:1.m ;\lm1nl,!er o provimento 
de toc.la.s as suas necessidades pox· e~:::~• occo.sii.í.o 
a. ínstrucc~o publiro~, r~.s escolas ele !• e 
2° grúo~.o Gymna.sio N:téinnal, tnrlo isso p:l.Ss:~.rá 
pa.rn. a lntendcncitl. :Y!nnicipal. 

Emquant.o. porem, vemo!: que a Inten
tlenckt !lü micipal n;i,o 8e achn. pedt:it;J.mente 
org<l.nis--.da, emqtKu\t..o vemo:; que as suas 
r endas, em vlrtudc tia absorpçií.o ainda exis
tente do potler fe<.lç!l':tl de :.Uguns dos serviços 
que t t-azem renda ll:ll'tl. os co1't·c::: não se ncha.m 
n. seu cargo ; parece-me que e dev~r d:L União 
pr·over a. esses sel"•iç.os. 

Bem sei que o Gymn~sio :\facio11al tem <'tl
gum:" cousu. de instruc(":<"i.O s?cun<.l:tritl, fu 
gindo, portanto, dessa al~;ada do 1l0der mu
nicipal. Mas V. Ex:. comprellende que, não 
tendo ainda o regim•:n repuhlica.no se mani
festado em todas :1.s couseq t:encias que emamm 
desse mesmo regimen, e mttura.l que muito 
set·tiçosqua deYam competir o. esta. ou àqueUa 

· por~.iio da nossa nacionn.lida.de a.incta uã.o 
estej~ completàme11te cle.scrimlna.dtt. · 

Ei~ a raz.i:o p31n. qual disse que esee ser
viço devia. ser Jll'Ovidopeh\ t"nião, e não posso 
abrtl.("ar go:>tos:Lmente '" iuea lle · i r para a. 
Campanha. o externato do Gymllll$iO NacionaL 
Seria um serviço íédern.l em um estado em 
prejuizo de outros que não gosam da. mesma. 
reg~tlia .. Desde que o Gymnasio Nacional passe 
para a superintendencia do municipio, di
ga.-me V. Ex.., o municipio fettera.I nao virá 
êollocar·se em litido com o estado de :Minas ~ 
Teremos um conflicto estabelecido entre o 
poder estadual de Minas ~ o município 
fedcrt\l. 

Si o Poder Federal continuar a. superin
tender a esse serviço, as despezas crescet"â.o 
pal'l.\ a União ou para o estado d·• :Minas; e 
não é muito que cresçam para o estado de 
Minas, que ja tem dons fD'lllna.>ios impor
tantes e nota.veis pelos see1riç'l)s que prestam 
ao paiz, 

A pouco e pouco, porém, Sr. presidente, 
~s serviços il"â..o ca.hindo na il.lçada da.quelles 

.. que teem taes direito;:, e nós veremos em 
breYEl a R.epubli<:<1. na SUl\ ma.nifesta('-ão mais 

·.genuína !élicitando a. nossa. pat1·ia.. 
Saoomos; Sr. presidente, que muitos ser

viç-os que competem ao municiplo ainda não 
lhe foram confiados ; sabemos que o maior 
cuidado. o maior zelo do Congresso Nacional 
e· certamente entregal' ao município toda a 
.sua. autonomia, todo o producto· do esforço 

Por que t~J.Z<."i.o não poderá ter o est.'l.(lo de 
Mim\S mais um g·ymnasio na cidade da. Cam
pa.nha.. mas á. sua. custa.1 

Proferi ha. pouco uma. asser~.J.o que pro
vocou um apill'te do meu nobre conega por 
Minas,contest.:1.ndo-me o augmento exaggerado 
de despezas no. remoção do Gymnasio -para. a 
Campanha. Já fiz sentir que os professores do 
Gyronn.sio não são obrigados a. se;uir pill'a. a. 
Campa.nlm,pa.ra. alli <-'()ntinua.r no exercício de 
seus cargos, porque quando tirara-m as suas 
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cadeiras por concurso, assignar-c1m um pacto sua "·ontade ou a seguir paro a Campanha, 
mor-.tl de exercerem a sua profis...<:ão aqui na Si1crific.'\ndo interesses e até sacrificando um 
capii".'tl, onde elles teem outros inter·ess~s. pois do5 est.."\belecimeníos em que leooionam, natu-· 
que v. Ex. sa.b(! que alguns IentesdoGymna· ra.tmente porque o governo ainda. não achou 
sio Nacional d~empenham ao mesmo tempo quem meli:or do que elles,. quem mais eco
funcções em outros estabelecimentos de in- 1 nomico,mente pudesse prover ás necessidades 
strucçiio,coroo s.e,jam n:Escola Polyt~clmíc.-.\ e a ) desta cadeira q ne eU e super-.intende. . 
Escolo. ~Iilit::n·. (Trocam-se lliven;os apa;·les.) 1 Ora, Sr- presidente, alêm destes argumen· 

O nobre deputado por Minas contra.dicta.-mf:' tos gemes c;'cue St1.lt:Lm immeüiatamente à 
dizendo que a Constituiçiio se oppõc ú.s <l.CCU· simples inspec!:iio tla. ru.züo. h;\ outros não 
mula.ç:i3es. E' Yerclad.e que<'\. Constituiçüo vech\ m~nos procedentes e logicos. qu::: induzem a. 
as accunntla\:ôes,mas sàLl as a.ccumulaçlíes re· acrec!itar q ile o Gynma,sío Naciümü não :5ahir-.í. 
munemd:ts e n:io considera assim as de ca· 1.l<t C:lpitnl Fed3l'al. . 
ra.cter tec hnico c profissionaL. Qrmn to ao excesso de dc!spezas rJltC t:tnto npa-

Om. parece-me r1ue :ls ;tccumul•u;e:ies n. que vut~t e atct't'Ot'ÍS..'\ •~ honr:1ll:J. clJmmL.,:~flO ele or
me refit•o. dl.\' professores elo G,rnma.::oiu Xacio- ('iUHCnto,lewbro que quando :;e tlb~:uti 11 o pro· 
nal. com !'uncc:eie..; n:t Es~oht Pnt~·technica ou ,ÍCCtJtl'lll :!." ucb:ttc, ot\'l.!lltci n.. irlt:•;~. fl'l<.! foi te
na. Escola i\filit.;u·. nfuJ Yiio ck encnnt.t'•' ú.::: tlis- lizuu.:nto apl·on•ít:ul:t pot• outt'ü<~ltotu·adu . .,: c:ol
posi~~i.t) da . Co11sti tukào. pnrq uc aintllt lm k:;a .. -.: ele uma l'u,;ío dos dou~ cxtcmatos om 
poucos di:1s :;c discutiu nittti nn. horn. elo cxpc- 11m sú. 
diente tt cleil;."io tio St·. Dt·. Vicente tle Souza. l:>to tt·arht. St·. lH'f!sítlenle. unm economh 
que foi c:tnuilh~to <\ t\cpuh\do semlo director cxt t·anl'llin:win. de momento e uma economia 
do Dir.wi'.J OfficiaJ e lente tlo Gumnnsio Xacio· enm•me lXLL'a. o l'ntm·n. 
na.L Porta.ltto. si n. ;u_-cumllla~,;.ü.o do~ prott>.sso- De momento. tl~'ll'la n, cconomht do pessoal 
r es do Gymnu.sio Nacional que exer·cem tam· atlmini:>tl't~r,iro propl'h>.m~ute dito e do pe.~soal 
bem funcções em outros estaheleci.mentos v<1e do set·,·i•;u üc limp~z<t. accio e t\n. economia. 
de eucontto á. nosS:.L Constit;uiçií.o. eut<io llll\ÍS pi•oprin.mente domestica tlo e8tt\belecirnento. 
grave e ainda. a accumula.ç{to feita pelo g·over· Havia ainda o lllCl'O de~tas uespe-.ms que ::;e 
'no do Sr. Floriano Peixoto, que fbi buse<\r faz com o matel'ial do expediente, couduc;çüo 
um leut;e do Gymmsio Nacional para. director· de correspondencia~, etc. 
do Dia, r io Oj'{iciol; entlo os accumuh\ções não O pessoal, S1·- pr2sidente, objectar-me-hiio; 
remuneradas não procedem contra. o argu- e tluplo, pois cadeiras ha que teem dous pro
menta que ·acabei de produzir. fessot'es, um no prim~iro e outro no segundo 

o SR \.t.EXA-<,DR.E STOCKLER dá um ::\parte. externato do Gpnnas1o. . . 
• • i Mas, Sr. prestdente, deiTemos lembrar que 

O SR- FoNsEC,t H~R.,IES- O a.pa.rte do no- até hoje, princip.'\lmente depois da ultimare
bre dellut:a-~o ~r Minas ver_n dar-me arrh~ ibrmn. havida no Gymnasio Nacional. e. pesa
de oppostctontsta . nesta tribuna, qun.ndo e me dizer t\ v. Ex. e a Camara que quanto· 
certo que ho. multo te~po. procuro esque- mais se reforma o estabelecimento, peior fica., 
c~r-me d~ que sou oppostclOmsta. do S~·- Fio· Ultimamente, Sr . presidente, tenho notado 
r19.no Pe1xoto,_ quando tra.to de n~n-octos de que ha.professores que pas._;;am mezes e mezes. 
interesse pLtblico. e ta.lvez annos, sem ter discípulos para lec-

0 facto qualificado de ttbuso, de estar um cionar, principalmente depois que a. reiot·ma 
proie.sor do Grmnasio Kacionll.l leccionando deu a. faculdade aos <'llumnos para frequentar 
no Collegio Militar ou na Escola Polytechnica, uma ou outra de certas classes. 
abuso sL1>uccionado pelo governo, não com- A exposição que faço tende a jusiiucar al
prebendo absolutamente em que consiste esse gumas emendn.s que vou ter a honra de apre-· 
abuso si.não no tacto de abusar-se da aptidão. sentar á conside1~J.Çà.o da casa. 
da boa vontade e da competencia do serven· 
tuario publico, para oneral-o com um serViço O SR.. A"'"l.'':>~Io OLY:\"THO dá um aparte. 
ertraordinario, obrig<Lndo-o a dua.s ou tres o SR. FoxsECA HER:I!ES - Não pense V.Ex. 
horas de tl'll.btllbo diariamente sem remu- que ellas vão referir-se iJ. cidade da Campa-
neração- . nha.. · 

Portanto, si ha abuso e dn. autoridacle, que Sr. presidente, continuo na ordem de con-
sacriftca. a boa vontade e a sapiencia do func- siderações que justificam a emenda para tu- . 
ciona.rio, impondo-lhe simolta.nea.mente o en- são dos dous gymnasios como um meio d:e : 
ca.rgo de leccionar em dous estabelecimentos . poupar despeza.s :i. União, como um meio de 

Ora., este augmento procedentissimo -ç-em ir ao encontro da hOnrada. commissão de or
ainda. em soccorro da minha. argumentação, çamento que, por infelicidade minha, nunca 
pois que esses homens, de cuja boa vontade e quer Yir ao meu encontro. . 
dedicação se abusa., nõs queremos ainda. a.gora 
obrio"a.l-os a. perde~m essas cadeiras contra a O SR. .• \RTffi.o'R R.1os-Não apoiado. 
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O SR. Foxsr:cA HER"-IES- Sr. presidente. t Sr. presitlente, o Gymnasio N::tcional, desde 
.nos, com a í'usito dos (lous esta.belecilnentos. 1 os primeiros tempos d.e sua orgtulisação, tem 
temos uma. ecouomia desde já não pequena.; 'i soffrido reformas sobre reformas. 
}>ttt-:t o rntUl'o, essn. economia c~·escerà de Estas reibrmas, Sr. presidente, nunca con
ponto ; o que cartu.mente não com~ç:n.rú., si s~ l soliàaram os interesses propr·ia.mente ditos do 
,remo>er um dos externatos; p~rque. Sr. pre-~ ensino. 
sidente, não e simplesmente a ues_peza. que o o SR. SE'YERI:'\0 V!E~A-_Pratica.mente, que 
go>el'no tinha de !az~r com o lll'OVtmenw das resultados tem dado ate hOJe? 
-cadeiras que hão de vag~r . wm a recu.;;c1. dos . Yo7.ES - Eaorrnes. 
·:profes;ores que teem o dtretto lle p2rmaneeer . . • ~ . 
na capital da Uillão; não e só isto, Sr. presi· q .SR . f O~ SECA Hlm:.IIES- Demonstrarei a. 
.da.nte, é a. despez.1. dos outros prolesseres pam a v"· Ex~. . . 
lecciooar nos estabelecimentos publicas, si ai· Sr. presLclente, lb7.!a. eu que ~s r~fo~ma.s 

· '!Uns destes quizerem ü· pa.rB. a.unpan!lt\. p~r que ~em pas.~ado o q-ymnasw ::\neiona.l 
">::i • • • • • . nao teem consulti\do os mter~s:;es proprla.-
. Com_o e.<st<t~eh~~~mento federal ~ue e, deve mente dit~s do ensino :puhlico. Gltirnamellte. 
teP nlli ~sca!ts:.tç:U;O do governo_ieder.:tl, !rue pot· nma in5}lil·aç;.1o como })retlestina.d\1., lem
nom~ara ou um mspe::tor espectal ou con"t·a- l.>rou-se o govemo lle consult:\t u. con;;rega.
<:tara.. • • 1 ~·iio do Gymnu.sio soht·e um ph\nO de reforma. 

O Sn.. A:'\To~ro Or.Yx:rrro- Ou entrí.o o dire· que viettse ao mesmo tempo g'J.l'<~ntu· a so-
.ctor. lidez do eni!ino alli <li:>bbuido, por meio de 

o sa. Fo:-;sECA Hr::am:s-Perdúo, nií.o lm.sta nm methodo ~ctentifico regular. garantindo 
0 dit•ector. igLl<Ümente os intercs~es du::: disciplinas dos 

. ~ . cu1~os :mperiol'es a. que do rutu.ro terão na-
Pela. org<uusa~.uo do gymnasto e pela orga- turalmente de dedical'-se os bacharelandos do 

nisaçlio ~u.s mes~ de cx~m.~s gemes _de pre- 1 Gymn~\sio ~acionai. 
pa.rator1os,que sao constttmd:ts q~Last sem11re Y. Ex:. s.1.be que a ultima. reforma feita. no 
com o pe_ssoa.l docente _do gym1~a.sto e o\m.'Os mini~ter-io do sempre pranteado general Ben
es.tn.belecunentos d~ m;;tt·ucçao sec_undtwla, ,jr1.mím Consü•nt enc;trou o G~"mnasio Na.cíc
nos vemos, Sr. presidente, que o msp~ctor nu.l como um typo de esta.b~leciment.o ·educa.
gera! da Capita.t Fedet·a.l ou os seus delegados cionis ro. t!U\s não como a fonte de onde de
~eem de fi.scalisat• ou de presidir a estes ex· viam br:o, •. ú· sementes para germinarem em 
am~_. . . . • . outros e mais pro:;peros terrenos . 
. S11sto e ass1m, quetra \ · . ~· d1Zer-me,1)or Essa reibrma teudiaa prosperar debaixo do 

ncca.si[O do exame e do funcc10nn.mento das tecw de um e:>tabeiecimento scientiftco os 
.aula.s do g-ymnas_io <la Ca!Ill?<Ulba. o govet·no meninos que iam alli seguir o cu.rso do bacha
fed~ra.l c~mo tera conhec1mento ~e que osne- relttdo. de modo o. iffil)Ossibilital' mais tarde 
..gocws atmentes o ~tes estabelecun.entos cor- que elle;; fossem a.doptar uma outra escola, 
rem a. contento dos mteresses publicos. um outt'O systema philo.sophico, sem que em 

o Sa. SEVEluxo VIEIRA. - Toruaudo·se os seu espírito ainda no\·el se travasse um ver-
;professores independentes. deiro conflicto de td~as e (le prindpios que 

. . . >h·iam trazer-lhes serias e gr:wes eml>araçOS. 
: ~ SR. Fo~sEC:\. HER.)IEs-9Utzera q~~" as~nn o intuito, portanto, doe congr~n-ação, accei-

. f~;:,e, ~as a mdepe~de_n~L:'l. do profe:>~orado ta.ndo essa i.ncumbencia llom·osa, mas ao 
?ao ett~te e nem ex1s~:ra. emqua.nto t1ver a tempo legitima e de direito, que llle deu 0 
mstru~.a.o o CU_!lbo offi.:tal. ,. . g-overno, de apresentar um. plano de l'elormoe 
. ~~s ! Sr. pres1de~t~, 'an~os po. u~,:" tl~eo~yt do estabelecimento, tratou, não de modili:>ar 
~alS Itvre dar ao .,~ mna.:;o •. uma or~a.m~o -pela bn...<:e 0 systema que est<wa então ad.
dt versa daquella. que P• es1de ao estabetect- aptado. mas de ada.ptal-o de modo que se não 
mento e sua reforma. prejudicasse o futuro daquelles que iniciavam 

. O SR. SEVERINo VIEIRA -k'io é uma. pro,i- 1 o seu curso preparatorio, de modo a garantir 
·· .'ôencia temperaria, emqua.nto não se extingue uma. tM ou qual. restric~;.do principalmente no 
· o gymnasio. estudo da philosophia, l'eduzindo-o á parte 

O SR.. FoxsEcA HER.)rES-Sr. presiden_te, ~ m~~ n~c~'l.ria a log!ca, _pela. sua expressão 
doutrina deste aparte assemelha-se mmto a ma;~ brrlha;nte1 o metaodo. 
theoria do amor. que se costuma. a.pparentar A ~ongr~.-raçao, l<l:ç~n,!;lo as l)ases da reforma, 
aos perfis a.té en O'ordat-<>S para. depois ma.ta.l-os. pr?po~ umn. da dm~ de_ C':Jl'SOS, creando 

. "' . · prtmemunente o Collegto Nactonal, com o 
. O SR. Mo~.u:s ~·~RR?S- O ma~S acertallo estudo elementar gradativo, mais ou menos 
e entrega.r a mumc1pa.hdade. 1 impyrico, mais ou menos intuitivo, de modo 

O Sn.. FO;\SECA. HEn.,m:s- Apoiado, estou de j' que a creança., mateicula.ndo-se aos nove 
pleno a<:cordo com V. Ex. annos,pude;:,~e ir a.prendentlo insencivelmente 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em t B/0512015 11:08- Página 24 de 38 

Sessilo em 11 de Agosto de 1892 255 

-cet'tos conhecimentos que, a.<:cumubn<lo-se a.tt\ 
aos doze anno.s, . serão ha:>b.nte pal'<t hati
lit.'lJ.-(1, ao in.)!resso no Gymnasio. 

Esta, cr•eação, Sr. presidente, nti.o traz ac
crescimo de despeza para a União, nem na 
sua installação, nem mesmo no seu custeio, 
<:omo demonstrarei mais ta.rcta·. 

Os alumnos, assim prep<trados no Collegio 
Xacional, passarão n.os 12 annos p(l.t'".:t. o c;ym
mnasio, onde o curso está instituído de tal 
fórma. que a intenç_:J.o que nctuon no e~pirito 
-de Benjamin O'n~:;ant ru1o vem de modo 
nenhum a. ser J?rejuclic:ula. 

Ao contrario. fic:1 m oo: men i 110.' com tt ~a a. 
intelligenc::ia. compleblrnPnte liH'C e dc,:emht
l'àç-aua, .iú. notoriamente culm. de !Mdo :t 
poderem compl'eltenclel' o alcnnce rle doutri
nas l>liilosopbir::us ma.i,;; elen.du:>. de moclo ~• 
poderem u.doptar um systema. ou 11m cl'iterio 
que possa, g-uiai-os na. :ma. vi, la. publictt. 

Neste l>lano de retbrma lm mais:5 aunos de 
-estudos, no curso de bachareLo que quer uiZN' 
que aos 16 annos o estudante estil prepamdo 
em todas as materia.s c1ue cvnstitnem ns •E
ciplinas de um curso completo de humani
<lades ; tem o seu curso 1eito, tern o seu lm
charelato com;pleto. tem ~t competenci:t e o 
eriterio. niio so pí\l'tl. poder continuar os sens 
estudos nas acatlemias superiot·es. como 
tambem J?Ossue um cabednl de solida in
$trucção scientific.1.. podtmtlo mesmo tirar 
dessa instrucÇ<1o, adquil·ida qua~i insensivel
mente pela gra<lathidacle das mate1•ias ex
postas. os elementos precisos pam vi ver sol.Jre 
si. par(l. pensar sobre o seu rutmo, PM'a. Ml· 
optar a ca-rreira que mais lltc CO!Wenh;t. 

Até ho.je. pelas <lifficnld:.t(les do cut·~o. teem 
ha:vido ba.chareis com 20 e tt\ntos aunos, ao 
.ao pas...~ que pela reform<J. proposta. pelt\ con
gregação teremos o Grmuasio N'<tcional 
prestando rele>ttntis:>imoi. E:el'viços, íormltntlo 
.bachareis aos li a.nnos de idnde. 

sou apologista. <la passagem elo gymnasio 
para tt :tdministr;.\.(:<10 federal . 

O que resta. saber ê si elle esta em condições 
economiet\S fues que >enlla a manter no es
ta.do em que se acha, cte prosperidade e de 
grandeza, o G:rmna;:io Nacional. 

Di.fficuldades que vão SUI'gindo c..'tda. •:ez 
mais, dítliculdades que ,iá a..~oberbam e que 
devem ser enca.radas pelo parlamento ll<tcio
na.l, que deve ter sempre a St.la atten<;<"io >ol
vida a tudo quanto se ligue ao;; grandes inter
esses da. nossa patria.. impõe-nos o dever de 
attender a essas accusações que vüo surgindo .. 
de :politicagem feita. no seio da Intendencia 
:\1unicipal. 

Ainda ha l>em pouco tempo, dalli se retira
va um intendente, que tem sido por vezes 
coberto de ba.ldõ~. deixando 3.500 contos nos 
cofres municipaes,hoje reduzidos a 80:000$000, 
segundo as demonst('U.Ç'ões ).lublicadas pela 

imprenst\. E entretanto, St•. presidente, cacht 
Yez mais o· lixo augment.a. na..s nossas ruas, 
o c..tl;:;.amentoê impossi vel, não temos, emfim. 
a~eio nem cousn, algumtt. Não sei mesmo em · 
que se ga.st.tas dinheiros niunícípú.es.(.4pa;·tes 
e inte1•rupç6~o·.) 

Xão sou eu quem venho. fhzer insinuações 
ao honl'ndo presidente da Intendenci<t Munici
pal, nero dizer que e elle quem se locupleta 
rom os dinheiros publicos ... 

Ú)I Sn. . DEPt'TADO-y. Ex. e incapaz disto. 
O Sn .. FoxsECA Hc:tnrns-••. apenas nffiemo 

que a n.dmini.->traç·:i.o não é hoa c a pt•ova. está 
uGs contlicto~ qne se tf'r.->u.m const<mtemente 
ent.1·e os rnembl'os d:v,uella cor]10t'ac:.ii.o e, não 
h<t •tlml:t multo tempo. um de~scs illustres 
cn:rallwit·os li.li quem tleixou levn.nt:Lr <t ponm 
tio YL·o. vindo como que tlescolJriL· um e::cttn· 
daln. !e1·~mtundo a rtne~tão de um p:t~n.mento 
n nm Sr. S1·. Coriolano.tc~temunlm que depoz 
noi' iurtuel'itos que rletermimtmm n:> actos de 
10 e 19 de \\l•ril , lltcto c8se que 1oi tlenuncindo 
pelt~ impren~t e que ninguem conte,tou. 

InterpclhHlo por um dos seus colten-:u;, o 
pr·esitlente dtt intendcnC'ia tlecltti'OU q ne só em 
ses~ão secreta dttria cxplicaç[ks. (Apart~s.) 
E n~ssll. sessão secrett\ roi tambem revelado o 
~eg-retlo, lo~o após tmhido, pois etütiu no do
mínio publico. 

Sr. pre>idente, ve.i9 que o tert·eno não é 
do.:; melllot·es para, a discussão; deixemos. por
tanto, :~ int211dencia. seguir o seu iada.rio e 
cmnvramos o nosso dever zelando os gran-
des interesses d tl. patt•ia. . 

E' em nome della, assim como da :1utomia. 
dn. c.ilugregação do GymmJ.Sio N:1cloD11.l, que 
tem direito a utmt certa. respeitabilidade e ve
neraçiio. que desejo que á classe do professo
I'rtdo que até hoje tem sido quasi qu~ abando
nttda pelos poderes publico5, s~ia. cercada de 
prestigio, na altura. da ide." grapde e generosa. · 
que esh\ classe t•epresent.t e a solidiftcução do 
futuro dn Republica. 

E' a es..<:l. classe que estão entregues os fu
turos esteios dct pairia, e a ella que está en
tregue o futuro d<t Re1mblica. 

Si, portanto, el!a tem sobre o~ seus hom
hros uma responsabilidade tão grande, por
que razão, convidad<• pelo goYerno pa.ra apre
sentar um plano de reforma, ella,que conhece 
o ensino do gymnasio, el.la., que tem o maior 
interesse pela prosperidade do est.'\belecimento, · 
porque da, prosperidade deste d('pende a sua 
reputa..,'.âo, não só no mundo profissional. 
como no mundo social, por que ra.z<"i,o, repito. 
o Congt•esso não lla de ir ao enco11tro do pro
fessorado e dizer-lhe: o plano de r eiorma 
apresentado por essa congregaÇ<1o é o unico 
que p:lde conYir na actualidade. pelo menos. 
emqua.nto houver "i""Mcila<;J.o no esplrito do 
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Con:;t·es:::.-.. sr>brc a p3$$:I.gem do gymnasio pa.ra dc,~te ;wno.-Inteit·ada e communironuo-se ao 
o município. 

E' por isso que apL·esent.o .:~ COtlsiti«?I"..t<;üo 
· da. <:a.$:1 ;.ts emeud:J.S que }Jasso a. le1·. (U.) 

Sr. pre.sid ente.apresenta.ndo e~tas emendas. 
tive em vista. evitar o UCCl'escímo de despezas 
e de fa.cto evito·as, porque cllu.s nii.o trazem 
a.ugmento de pessoal, pelo cont.ra.rio, uma 
grande reducc:ão. Tive em visto<\ t<tmbem 
approveit<W o pla.no scientifico, plr~ono que re
presenta um tralXLlho extraordinttrio e con
correr ao mesmo tempo nos limites da minha. 
intelligencia. pn.ra que a Camara dos S.r5. De 
puta.dos, Jàzendo economias.preste a.o mem10· 
tempo um Yeradeiro serYiço ao 1niz. 

Outros nli.o sii.o os meus intuitos. 
São lida~ e ficam >'Obre a. mesn. as seguintes 

EnnJwlas a1 pr'ojccto 1t. 86 B 

Acerescente-se onde convier: 
Art. Ficam desde jit fundidos em um sú 

os dous externatos do Gymnnsio 'K(l.Ciona1. 
Art. E' o governo autorisado a reHwmar 

o cm'So do Gymnasio d·e ~ccordo com o pa
recer apresentado pela respectiYn. Congre
gaç{io. 

Art. As cil.deiras do collegio que, por esse 
plano, se crêa como curso preparatorio ao do 
bachi11'elado. serão pr·oyida.s pelos IJI'O fessores 

· do Gymna.sio, apr·oveit:J.ndo-se aquelles que. 
pela. fuziLo, não tiverem numero suffi.cieute de 
alumnos para suas classes. 

S . R.- Sala das sessões, 9 de agosto de 
1892.- F~mseca Hennes.- Jen~ino <le Albv.
qtcerqtte.-Virgilio Pessott, 

A discussão fica adiada pela. 110ra. 
Passa.·se à hora destinada ao expediente. 
O SR. ~o SECREl'ARIO (servindo rle f oj lê o 

seguinte .. 
EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Minist erio dos Negocios do Interior, de 

10 de agosto de 1892, remettendo o requeri
mento em que pede pensão D. Henriqueta. 
Ferreira dos St\ntos Pereira. \'i uva do juiz de 
direito Dr. Antonio Jose Pereira.- Intei
rada.. 

Do Minísterio dos Negocios da Justiça, de 
9 de agosto de 1892, emia.ndo o autographo 
sanccionado do decreto do Congresso, de 5 do 
corrente mez, que amn.istia. todos os cidadãos 
implicados nos acontecimentos que. moth·a
ram o decrew executivo de lO de abril deste 
anno, declarando em estado de ~itio a. Capital 
Federal e a todos que, directa ou indirecta
mente, tomaram parte na. revolta das forta
zas da Lage e S.:'tnta Cruz, em 19 de janeiro 

Senado. · 
Do Ministerio dos Negooios da Guerra, de 

{) de agosto de 1892, restituindo convenien
temente in!brmado o requerimento e mais 
p;1pei;;;, que acompa.nhuram o officio desta 
c;l,m~m n. 130, uc 2.'5 d~ julho ultimo, no 
qual o 1" tenente gra.cluado reformado do 
exercito Tertuliano de Campos Duarte pede 
ao rongresso melhoramento de reforma, fi
cando (I.S$im satis1eita a requisi~:ão do reteri
(lo oflicío.- A quem fez a requisição (com
missão de ma.rin!Ja. e gllf~rra.) . 

Do mesmo ministe.rio e de igual data, res
tituindo, deYidamente inlormado, o requeri
mento em que o mt~.jor do 7'' bato.lllã.o de 
infantaria.. Francisco Feli x de Araujo, pede 
que ::t antiguidade do sen J)Osto seja contada 
de í de .ianeir·o de 1800, satisfu:lendo n...--sim a 
x·equi~i~~o contida em oflkio desta. ca.maro 
n. 128 A de 2.'> do mcz findo.-A quem fez iL 
requisição (.A· commissão ue mi11'inba. e 
guerra). 

Do mesmo ministerio e de igna1 dah•, re
mett.en<lo o requerimento em que o tenente
coronel graduado reformado do exerci to, An
tonio Augusto Nogueira (le Bn.umann, pede 
solu~·ã.o .:le outro que diriglu ao Congresso em 
l de outubro de 1891, solicitando que su:t 
reforma se.ja. considerada no posto ele tenente
coronel e o. graduaç.ü.o do immediato. - A' 
commissão de marinha e guerra. 

Requerimentos : 
De João Luiz de Albuquerque. conferente 

aposentado da alfandega desta capital, pe
dindo melhoramento de aposenta.doria. - A' 
eomnússão de fazenda. 

Do capitão honorario Jose Justiniano de 
Oliveira, pedindo uma. }Jensão .- A' commis-
são de fazenda.. · 

Do tenente l'eformado Henrique Manoel da 
Silva., pedindo a sua reversão para o quadro 
etrecth'o do exercíto.-A' commissão de ma
rinha e guerra.. 

De Fernando Dreyfus e outro. pedindoisen
ç;.'i.o de direitos para o material da limpeza. 
JJUblica. e particular da cidade de S. Pa.Ulo, 
de que ê contl"<l.tante.-A' commissã.o de fa
zenda. 

Dos guardas da alfandega do estado da 
Bahia representando contra a disposição da lei 
n. 534, de 9 de novembro de 1860. que equi
p:trou-os as praças de pret. - A' commissão 
de constituíçãõ, legisl~.ão e justiça, 

Fica sobre a. mesa até ulterior deliberação 
o seguinte. 

PROJECI'O DE L'El 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1° E' o Poder Executivo a.utorisado a 

o.posenta.r o porteiro da thesouraria. de fazen-· 
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da. de Pernambuco, .Alexandrino Ah•es de 
Mendonça, que se a.chá cégo, computando-se 
pa.ra. a a.pc.sentadoria o tempo que serviu como 
ser\"ente da. mesma rzp:1rtiç-J.o. _ 

.Art. 2°. Revogam-se as disposições em con
trario. 

S. R.-Sala das sessões, 10 de a~osto de 
1892.-Ballm·miJtO C;ti·nei;·o-.To:~d 11Ia~,.hwo
AlíU.WO Ca'17ulca,1ti.-Ray;;p.oulo Banrlci;·a.
Pereira Ly1·a.-Jaa:o de Siquc~;·a.-Joaq,,tim 
PerMmbuc9 . -A. Falcao. 

O Sr. André Cavalcanti
De telegramma:; dirig-ido::: ele Perna.mlnH·o. 
1>Ublicn.dos hontem e hoje H'O Pai; e Ga:ct(t 
de ,:'Voticia.s. se vl!que o e:::piL·ito publicoalli =-e 
acha. bu.sta.nte irl'it.1.do ; e, »e em tempo nilo 
!orem tomadas meditht.' acet'Í:ldn.~. é bem po,;
:;ivel que '~ordem c tr<Lnquilütla.de pllfJlie<t 
Yenl\mn n.,:er seriamente comp!'omettiua,;. 

Deu crmsn. a i;{~o . Sr. pr>t;;idente. a CO· 
bmnça 1l~ nm impo:<i.O munidpi.\1. dema~iaua· 
mente Yexa.torio ao povo. que niio ten•lo 
quet'iclo "c contbrmar. pectiu pro\"idench\" ao 
govertmdor. o qual pl'ome~teu dal-n.s. e ante~ 
que se fize,.,em ::~cnti.r. t\ppo.receu no met'ettdo 
publico o preteito e :;eu~ ag-ente;; or·clenamlo o 
cumpl'ímento cl:t lei. o que aincla mai,:: exur
cebou o~ animo:O, e então houV"e g-rancle tu· 
multo e a.lguma> pedrachts, re·mltau~lo ligeiro~ 
ierimento.:. 

Este e o fu.cto, Sr. pre5idente, de que nos 
dão noticia. os alludido~ telegranuna~. 

Entretanto, a.proveita.-se e5sa occasião par-..l 
se esp..1.lhal' boato3 a.l<\l'ma.ntes de depo.~ição 
do governaclor, e, segtmclo :;e diz. com o <t:>
sentimento do CQOlmanda.nte elo districto mi
litar, intervindo pa.ra..i.a~o :.1.:> forças íederae.s ! 

Não sei até q<<e ponto -seja verdadeira :>-e
melhante noticia.. Acha que aquelle miliiar 
deve ser superior· a este;; manejos improprios 
de sua. elevada posic:-..i.o, e quando tcnba de 
irtervir seja. unicamente de a.ccot•do com o 
governador do estado, no sentido de. manter 
a. ordem publica. 

Não se veja no meu modo de proceder ou
tro intuito, alem d'a.quelles de que me acho 
possuído, i:::to e, trazer ao ce>nhecimento do 
Congres:>o Nacional fhctos que podem concor· 
rer para. a anarcbia. 'de meu estado, e, quem 
sabe1 ate mesmo dar-5e a reprod1.1c~ão das 
scena.s luctuosas de 18 de dezeml)r_o, em qne 
tantas vidas forão sei.fudas, e que, ainda hoje 
os entes a quem ellas tõram tü.o crnelmente 
arrancadas, vertem lagrímas de Yerdadeira. 
saudade sem esp<:ra.nç:as de uma repa.t·u.ç.ii.o. 

Venho, pois, Sr. presidente, dest.'l. tribuna, 
pedir ao Sr. Vice-Presidente da RetJul>liro, 
emqua.nto e tempo, que lance suas vistas be
neticas para Pernambuco e não consinta no 
espectaculo -vergonhoso que se annunciil. {">al.'a 
alli . 

Cnmat>:t V. IV 

O SR. Josi: 11!.\.IUA ... '\'NO- Par'a qu.e não se 
reproduza.. 

O S!t· AN~RB CA VALCA:\"TI- Sim, o que 
peç~y~o m~clld<L~ de_preca,ução pa.ra que não 
:;e d~ 1a~to Jdenttco aquelle a que a.lludi. 

Nos nao concorremos pat'a que fosse eleito 
o Sr. Barboza Lima, que se acha ú. ft•eute do 
?overn~ de Pernambuco ; mas nem porque 
1:;~o as~1m tenha succedido. devemos cruzar 
o:.; ~Jl'aços e no.;; to~nar imliiferentes ao que se 
esta passando al~t em reltu;,fi,o a sua peS$08., 
que, entretttnto, e forç:a reconhece1•. tem sa
bido em sua adminbtraeão garantir os dil'ei
to:> daquelles que vivem dh•tanci.a.do.> do 
1)0de1• ( ;lpoiados). 

o_ s~. C.\.SSL~"\0 DO N.-\.SC.t\I&-~ro-0 que é 
l'al'J~StOlO. 

O SR. A.--:oR~] CA.VAr.c,\XTr-Véem os St·.s. 
deputndo:; que lill,~ justil:a. ao governo do 
Sr. ~~u·bosa _Lima. c. por·tanto, confio que o 
Sr. \ we·Pt•estdente 1la. Repubhco. bem infor
mado de tudo que se l'e!ere a sun. vidn. ad
ministrativa.. o manterá na. posiçlto em que se 
acha. e sú assim h::LYeL·:i. confiança e o respeito 
de>itlo a autm·idaLle constituída, só a$Sim 
g-osaremos de pa.z e socego tão necesarios a. 
vida dos estados. 

o SR. JosÉ )lAarAxo -E sü assim não se 
desmorali~n.r-.:i. a Republica. 

O Sn. AxDRE CAn.LC.·L'\'TI-Ainda é tempo 
Lle corrigir desmrmdos e intervenç:iio indebi
ta.s no governo elos estados, acabar de uma 
\e.z para sempre com esse mal entendido m·u
t·ido de deposiÇÕ25, que tanto tem concorrido, 
além de outr-a.s muitas causas, pn.ra. o nosso 
en!roqueeimento, senão das instituic;.ões que 
nos rege, sinto d.izel-o. { .4poiados.) 

Espero, Sr. presidente, que uma vez sendo 
reconhecida a intet·Yenç-.do do commandt1.nte 
do districto militar nos 11egocios políticos de 
Pernambuco, conforme se diz, de~'e elle im
mediata.mente ser retirado da.Ili . 

O SR. Fo:-<SEc_..._ HER:\IES-:-São as consequen-
cias dos precedentes. . 

O SB .. A:\-nRÉ CAVALC.o\.NTI-Tenho ouvido 
dizer que o Sr. Vice-Presidente da. Republica 
não toler-a. que as for·ças t'elleraes continuem a. 
envolver-se nas deposições elos gO\'erna.dores ; 
e si assim é, facil seci.. por meio de um tele
gram.ma., chamar aquelle militar a esta ca
pital (apoiados) pois desta maneira fi.c..1.rá. tudo 
serenado, e asseguro que ninguem atrever
se-bo. a àSSumir .a responsabilidade de uma. 
medida violenta. de tanta gr-a.vidade, desde 
que não cont..'\r com o auxilio da.quellas forças. 
(-4poia<los .) 

0 SR. FONSECA HERm:s-J<i. me a.ffirmara.m 
que seguiu telegramma ordenando que o Sr. 
Roberto acompanhe o governador. 

33 
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O Sa. AXDRE CAVkLCA"-TI-Fa.ço ardentes e 
sinceros votos par-.l. que todas i\s cautelas te
nham sido tomadas e que ,jà.mais o territorio 
pernamhu~n~ sej2- banhado pelo sangue de 
seus proprtos 1rm~lOS. 

E' necesso.rio banir esses actos de pl'epo
tencin que podem a.rrask1.r o p<Llz a uma 
guerra civll; ê mister qne sej<1m pO$tOs em 
pratica netos de verdadeira legalid.'l.de para 
que não se &lcri tl.quem os conceitos, ou antes 
as desil~ões e.xternadas no Sent\do pelo con
selheiro Salda.nht\ Marinho'" respeito da Hepu
blica, que ainda necessita. ser consolidada. 

Sei, Sr·. pre~idente, que o got·v~mador 
de Pe1•nambnco, por meio de uma ctrcula.r 
envia.d<lo .:~ tocla.s n.s u.utot·id~tdes •lo est~tdo, re
oommetlllou que se a.biltivcs.~cm de int<'r\·it' no 
pleito cleitOl'al. afim de so.!lircm victoriO:i'O$ 
da.~ umas os nome::.: õn.quelles fJliC rcuni,;.,:em 
em ~cttlhvor o 111niot' ntttn<!l'O de elcm~nto$: 
mas chegando ao sett \!Qnhccimcnto rtue os 
:;eu:" intuito:~ e . .:ta.v:Lill sen1lo btu·lados pot' 
muítLl~ dtLq uelk~:; :t ft twm 8C hnsin. tlil'i~ido. 
rc$ob·cu :1.1li:tr a .; cleiçüc~. 

.Alndn. rcpitiu pel:~ scgunua vez ígu:tl me· 
tlid:~. lXIl' c:>t.:l.L' c.:on n!ncitlo <lo nti.o cumpri· 
menta d~ sua.-; ot·tlen:::. e da h i Yem tt oget'k\ 
que lhe \·ot.am lloje e ;t guct·r:t Lle cxterminio 
que lhe mo.-em. 

X:1o me con:.:ta. Sr. presidente, que factos 
de outm ot·dem tenham sido a.rticulados con
tra. :.1. nt.lminisLrnet"Lo do govet'na.dor <le Per
nambuco, administração que aliás tem sido 
paut.1.da. pehts normas da moralida.dc. (.4poia-
llos . ) . 

Pro$ig:1. em :ma marcha, faça. j ustiça à. 
todos, promova a maior somma de beneficios 
que noder• à terra do seu nascimento, ea.ssim 
proeêdendo terá enevita.velro.ente o apoio dos 
bons pernambucanos. (A.1Jo:ados.) 

As posições só s~ invejaYeis qmmdo con
quistadas pelos meios legítimos; se o gover
nador t ransviar:..se dasend .. dos saus devet•es. 
o poder lhe esc<tpara da~ mãos, e a,ssim, seni. 
o emprego de meios -vrolentos, chegarão ao 
fastígio do poder aq uell~ que disposerem de 
melhore:> elemento3 de governo. 

São esta~. Sr. presidente, as considerações 
que JDe trouxeram iL tribuna, e voltn.rei á 
ella sempre que julgar conveniente e oppor
tuno de5perta.r aos poderes publicos o que 
for occorrendo, afim de evitar· que a ordem 
não se altere nas pla.,oas pernambucanas, para 
serem verdadeiramente felizes aquel!es que 
a habitam. (Mttito bem., 1,u.lito bem.) 

O Sr. Espírito Santõ pede a 
palavra para apresentar um projecto de lei; 
1:1ntes, porem, não lhe e licito dei:x.ar de fa.zer 
referencia a um assumpto de importancia, de 
que tratou o seu companheiro de represen
,taç-ão do esm.do de Pernambuco. 

Filho do llOVO, filho dos ~eus unicos esfor
ços, não conhecendo até então o bafejo do pa
tronato. creado sob a livre inspiração do 
grande povo onde nasceu, alentado simples
mente pelo batejoda liv-re brisa, influenciado 
unicamente pela grandeza da natureza. da
quelle grande estado e impressionado durante 
a sua vida inteira pelos grandes precedentes dos 
heroes que escreveram nosannaes dahistoria 
do Brnzil as mn.is brillw.ntes paginas de ouro; 
o orador não póde deixar de sentir, palpitando 
abertamente em seu coraçúo, o ardor do pa
triotismo. 

Em uma occasião no recinto do Congre~o. 
o illustt·e representante de Pernambuco, cujo 
nome pede licenÇ<L. pa:ro declino.r. O Sr. José 
:.Vla.t·ittnno, lmtdo. ;·a contm o ataque ma.ís cruel 
das lxtyonetas fedet•ues .•. 

O Sn. .. Josf: MARIAXO- Apoiado. 
O SI, . EsPm.tTo SA"-"TT • .• abatendo os brios 

dos pernambu~anos. 
. Vemlo pot' momento obliterado este senti
mento de no!Jreza e de altivez civica. que até 
então nii.o havia sido desmentido entre os 
fil\lo;S do lefLO do norte ; acreditou que o mo
vimento qne se passa.va, er;J. uma. verda.deira 
reivindicaçfto da. altivez e ela independencia 
que :>empre caracterisou aquelle povo. 

Teve infelizmente no fim de poucos clias a. 
desillusão simplesmente pela. plantn. das depo
sir;.ões pelas 1brç..'1.S federaes que trouxeram 
em resultado a queda. do governo eleito pelo 
povo. 

Agora, novo rumor se levanta. 
Não podia. desmentir os seus princípios, não 

podia. negar a. sincer·ida.de de seu proczdímento, 
si, porventura.,nesta occasião pretendes.-:e tecer 
uma elegia ao supposto governador de Per
munbuco, eleito pelo apoio elo governo da 
R~publica e levantado pelas bayonetas fede
raes. 

Para o orador este governador nã.o é gover
na(lor, não é republicano, não tem principies; 
não quer saber qual a sua honestidade e a 
sua correcção, desde que a sua. incorrecção e 
desuonestidade politica. se firma no acto de 
acceital' um posto que só lhe podia ser dado 
pelo sttJfl'agio das urnas. 

1fas, o orador- vem bradar bem alto, com 
bastante energia, contra a indebita interven
ção llo nobre Presidente da Republica. no seu 
estado, assim como tem bradado contra a sua 
intervenção nos outros estados, matando a sua. 
autonomia e a federação. 

Está. bem ma.nif~sta a inconherencia, estão 
bem patentes os erros do governo pelo desca.
minbo que tem seguido em sua. trilha e na. 
serie de deposições que se deram até em Matto 
Grosso. 

Ahi, Yiu-se os sectarios do governo dizerem:· 
<~:está terminado, agora tudo marchará bem~ .. 
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Em s~guida da-se uma reviravolta. no Rio si por ventu.l"J. este proj~cto não · ti>er_ a. 
Grande e o .,.ovemo chama. de mãos brazi- mesma sor te daquelle que tmha por fim reln
leiros e' sanhudos os amigos de h ontem que o vindicar patentes de officiaes do exercito annul-
sustentavam. . ' l~clas pelo Vice-Presidente da Republica, pro-

o s RETtiMBA.-Esta é a s~>!!11llda ;;;erie · .jecto qu_e nem me~eceu _!lS ho~ra.s de ser jul-
R · --.. ' • gado ob.Jecto de dehberacao. 

· O SR. EsPnüTo SAXTO - Agora já são pa- Sabe que a justificação de um projecto, que 
triotas os primeiros que adheriram ao golpe a exposição das razões em que elle se funda
de Estado. menta e de mna. necessidade extrem;,,, mas 

Presentemente é em Pemambuco o Sr. Bar· pelo lado pmtico tamlJem sabe que ih.llaudo 
1>ooa Lima que se apontou como um typo da pertmte um auditoria muito resumido e sendo, 
honestidade e c..'Omo a garantia dos direitos e além di:::so, :J.3 pn.l:lvr·as e mcioc:inios que na 
liberdade. Cmnara se proferem insericlos em um_jornal 

Para o orador o seu governo e um governo que qua.si ninguem 1&. sabe que ncstu...; con
illegal, mos quer '\"el-o eahir pela acc;ão po- jecturM perderia o seu tr·abnlho c o seu es-
pular. !br<:o. 

Declara que .julg-aria um momento ól'n.ndc A~:;: im apre~N1l:\l'i~ •J seu pr~jccto. e si elle 
em sua vida, act·editando que <serin. unr benc· mct'l'CCI' ;t lJo:L youtadc da CiLm:m.J.. si cllu. 
ficio que poderia. presta.r, si porventtn'tl- po- ~:o)ncec\cr· que dlc sc·j~\ ~ubmettiüo il r.li~cussãor 
desse seliM' com seu sangue a autonomia. de nc:>s:t oc~easiiio apJ•c.,cnt:t.rú u~ r(l.lo)es. pu.t·n. ruu
seu estodo e a. rei vindicnç·1io de se1.1s di· d:uncnr.:1l·n, :t}1C7.:tt' tlc que a mcd1dtt que se 
rei tos. con t t•lll 11• 1 pn•.iccto r': trio razoaxel, tão con-

Assim e que tleseja;va uma reivindic..'lçi'lo ccntauc:\ com O:\ pL'iucipios o.lo ~cn;;;o commum 
em Pern<~mbuco. c t;io de accOL'o.lo 1;om a5 lel:; cl:~ .R(•t;mhl lc::~., 

Mas ve,jam a Camara e a. mesa como (j de tendeJHl" :t gat·tultil· direito.~ l'ccunlwddos de 
consequencía t t·emenda o ih.l:>ea.mento de lll'in· uma clas~c di~nt~ tk tool:\ nos;;;t <:on;; idel'tu.~ão, 
cipios por pa.rtc duq11elle que devi:t g-amn· que Lliq>arece que •t :::imple; leiturn. do pro
til-os. .iccto dcmonstr::1. cl<u'tlmentt) t\ ;;ua convenien· o governo pensou que tinha pn.rn.tlo, mais cia e utiliJ.ndc. 
enganou-se po1•que cad:~ vez 1ete mai:> o Limitar-se-1m, port.luto, n. envial-o a meso.. 
povo com a sua espada, emquanto este povo Fkct sol.Jr·c a m~tt até ulterior deli1Jer-.u:;1io 
não tiver a c:omprÉmhesão d<~ grt\ndezt\ e su' . o segmnro blimitude de seus direitos, emquo.nto não 
souber elevar suas vistas p~•tn. o sacrario do 
amor da. pa.tria. 

ASsim o or-J.dor broda nesta occ:.\Sião contro 
o attentado que tem por fim iilzer e derramar 

. o sangue dos seus compatriotas quando ao 
contrario o povodeviaderramar o seu sangue 
para reivi.ndic~o de seus direitos; alü é 
muito justo, :porque assim o sangue serYe 
para sellar a liberdade, . 

Mas quando as 3.l'ffias do governo veem tt·u
cidar o po\·o, e um crime acompanhado da 
perfidia e da per·versidade claquelle que 
trabe a posição que lhe foi ct.mtiada.. 

Uma. vez feito o seu protesto, -rem oe>
cupar-se do o"Qjecto que o tt·ouxe á, tribuna. 

Quando se tt~tou <lo Ol'Ç\UJD.ento das Rela
ções Exteriores,íâ.zendo uma. vista retrospe· 
ctiva. sobre o inconveniente de se fazer des· 
pezas c.:<da vez maiores, e de augmentar-se 
o funciona.Hsmo ; o orador procurou trazer 
ao conhecimento da Camara que teria. de 
apresentar um projectc, afim de garantir 
uma das classes da sociedade cu,jos direitos 
teern sido postergados pelo governo. 

E como a hora já vae adeantada, compre
hendende que .a Garoara está. bastante~tigada, 
não tem em 'VlSta fazer fundamentaçao longa 
a. respeito do projecto que vae apresentar á 
mesa, aguardando opp01•tunidade !_)ara fazel-o, 

PROJECTO 

O Congresso X<Lcion:.tl dect•etn.: 
.·\.l·t . l. o A. contar u(l. data da }lresente lei. 

o governo :preenchei•:t as vagas que se det~em 
na magistratura iederal nomeanclo os magis
trados que foram postos em disponibilidade 
pelos governadores dos estudos . 

Art. 2." O governo nã.o ihrá nomea.çC>es de 
pe..,-:.oa,:: estranhas tL magisit'o.ttu'i.t, cmquanto 
não fbl'em apro~·eitados os mo.g·istrados por 
nquella maneit'a lXlS&_?S em di8ponib~id.aae. 

Art. 3." As nome.woes, a. que se referem os 
artigos supp1·3, ser·J.o feitas por ordem de 
antiguidade. . 

Art. 4. o ~ã.o sii.o oomprehend.iclas uas dts· 
po5ic.iies da presente le_i 3.S nome:l.ções dos 
membr-os do Supremo Tr1bunal Federo.l. 

Art. 5. o Revogam-se as disposições em con
tra.rio. 

Sala das sessões, li de agosto de IS9-2.
Espi1·ito Santo. 

O $1·. Lauro ~;[uller-Venho, Sr. 
-presidente, apresentar. ;i. casa., ~indo s~~ 
approvaçüo. um requer1me!lto .sohc1iando lll· 
formac;ões do poder executn-·o acerca da exe· 
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cu~ão de um melhoramento de que, ha. muito 
carece o meu esta.do no.tal, que o.qui re].Jre
sento ... 

0 SR. CASSlA:'iO N".\SCI:\IE:XTO E OUTROS SRS. 
DEPUT.\DOS- Muito dignamente. 

0 SR. LAURO :JIULLER-... qual é O meli.JO
ramento do porto e barra do Desterro, que de 
longa data é uma aspiração daquelle povo. 

Vem de longe, Sr. -presidente, os esíbrços 
que se h<\ üü~o para obter esse mell10mmento 
necessal'io não só ao estado de Santa. Catlla
rina mas á União; infelizmente, porém, a 
pouca preoccupa,çito, por }J:trte elos poderes 
publicas durante o regimen monarcbico, de 
ta.es obras, que :::ão, 110 emtauto, o melhor 
meio de promover o d~envol.-imento material 
de que cn.rece o nOS:>() paiz, não pel'mitdn que 
se houvesse (lado soluc;-.ão a tme problemn.. 
(ApCJZad9s). 

Tem! o tido n. honr~L lle assumi!·. logo a :pôs o. 
pro<:ltunrt.c:âo da Repuhlica, o go,·crno does
tado em que ntt~ci, procm·ei, como et'<l. de meu 
dever, dar a este, como tt todos os <lutro.~ pt'O· 
blcmas que interess..wam a vida economica 
de Sant.1. Cn.thn.rina, uma solução (!l.lc. embor::t 
não completa. porque estas cousas uiío se 
fazem sem tempo, 1Qsse. 110 emtnnto. o inicio 
e (I gn.1·antia de que o estado não tnrdnría em 
gosar das vantag·eru; que dahi lhe ad>il'iam, e 
em grande cõ:pía tamlJem á União. 

Felizmente, Sr. presidente. não nppellei em 
·vão :par<'. o governo pro>isol'io,no qual encon
reit sempre n. mais accentuada. preoccupação 
pelobeneficiamento publico, e do illustre ex
ministro dll. agl'ictlltura,·o nosso !llitinctis:;imo 
collega por S. Paulo. tive a certez<t de que 
iamos sair do terreno das uspi.ru.çlíes para. o 
caminho :positiYo da realidade, cre..1.ndo para 
este desideratum, em todo o nosso paiz. os dis· 
trictos marítimos, entre os quaes o 5• ilistricto 
a que pertence o meu estado. 

Fornm desde então começados o;, trabalhos, 
iniciamlo-se os estuctos preliminares indispen· 
saveis em olJras ele tal importancia. 

Sendo dever meu apress:tr, quanto em 
mim coubesse, a execução dos trabalhos, pro
curei obter, desde logo. do ~'linisterio da Agri
cultura que fossem adquiridos as dragas ne
cessarias para a escava·ç~ão da zona que cha
mamos tabolei;·o e que impede 11aquellas aguas 
a navegação ·de grande calado, pri·vando 
igualmente os ma.iores navios de nossa esqua
dra de ir até fundear no porto do Desterro. 
(A.poiados.) 

Infelizmente, :posto que a. encommenda hou
>?esse sido feita :por tele.,"Tamma que t e>e oc
casiã.o de ;-er expedidos e consta do JJietrio 
0/ficitil o mesmo ainda que bouves...<:e sido rei
teira.da por telegrammas posteriores, não tive, 
Sr. :presidente, a.tê hoje o praser de vel-as 
cheg-a.r. 

Na sessão do anno findo. juntamente·com os: 
distinctos c)llegas do Pamná e os meus com-
panheiros de bancada. pedi á Camara, e ella. 
fez a justiça de conceder, uma verba de 
300:000$ para a n.cquisiçiio de dr~nas desti·· 
nadas aos portos de Paran~guil. e Desterro. 

Nada, porém; tenho visto que me f11ça. 
acreditar ter aquella disposição do orçamento> 
'igen te tido cumprimento. 

E como seria. inobservancia da lei e grave. 
e1•ro dei:\:ar de la.do a execução daquella sa
lutll.r disposição orç,amentarea, venho Sr. pre
sidente, a tribuna pedir informaç,ões ares-
peito e reclamar a attenç-no dos poderes pu
blicas para. este assumpto 

Anima-me, no presente momeuto. a espe
ra.u<,.:a. de que o actual Sr. ministro du. agri· · 
cultum. qu~:: se ha revelado sincer-:lmente 
desejoso de presta.t· ao nosso paiz serviços na. 
alturo elo seu inv~javel ta.lento e de sua pro-· 
vada. dedicn<~lo n.o tl't\balho não deixe passar· 
desn.perccbidn. a. ocro.siilo de presta.r um assi
gn:~.lttdo 8erriço :'t C..'tU~'l. do desenvolvimente· 
economica que especi:tlmente cstit confiado a. 
sua dh·eL'çflo. 

E nem se dig·:.t, Sr. presidente, que eu exa-· 
gero, porque c:nbe-o a Camara. perfeitamente. 
trata-::;e 1ie um melhoramento reclamado nã.o 
só pelo commercio local como por todos os que
se interessam em assumptos desta natureza. 
(Apoiados.) 

Distinctissimos otliciaes da. armada nacional 
teem dedicado esiorços no estU(ll> da desob-
struc~ão da barra. e porto do Desterro, que na. 
J?ltr,JSe conceitnosa do hi'Síoriador .Abreu Lima, . 
e a clw.ve elo Br(t;il meriilional e no qual inevita.-. 
velmente havemos de estabelecer a sede da 
nossa clefê::a. maritima. no sul. 

Depois daquelle porto não o!Ierece a nossa 
costa. outro em que estacione a. nossa esqua
dra,, nem onde :possa arriba.r quando acossada. 
por temporaes ou avariada em combates nos . 
mares do sul. 

Alli devemos ir reunindo todas as facili
dades e todos os recursos ú. nossa esquadra. 
Já melho:ronclo as conclições elo porto, .ià lan
çando desde lozo, os fundamentos de um ar
senal marítimo~ como pretende propor a re- : 
presentação a que tenho a honra de pertencer_ 

O meu requerimentoiem por :fim Sr. :presi-· 
dente. não só chamar a attenç<lo do digno Sr. 
ministro da ngricul.tura para este serviço. 
como, eximindo-me da responsabilidade das 
demoras havidas, habilitar-me a. apresentar á 
casa. os documentos que justifiquem os pedidos 
que lhe tenhamos de fazer. 

A Ca.ma.ra. desculpal".i ter-lhe roubado este .. 
tem:po, no de..~penho de um de"Ver que te
nho por cumprido. (Muito bem; mutto vem.). 
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Fica sobre a mesa o seguinte 

Requeiro q11e por inrermedio ela mesa da 
!:amara, se solicitem do Poder Executivo as 
seguintes informações : 

to Se a partir de 1890, l1ouve par-a. a Eu
ropa encommenda de dragas destinadas ao 
serviço de desobstrucção do porto e barra do 
Desterro e no caso affirma.tivo se 1bi essa en
-commenda reiterada e qual o moti1o porque 
não foi ainda satisfeita.. 

2." Que destino teve a. verba de 300 contos 
·consignada no orc~a.mcnto vigente da ag·ricul
iur-a. para <:t compra de ul'Ug:t:> n ece~~adas ;:, 
desobstrucç5.o do mesmo norto e do de Para-
1mguã. -

3. n Cópia dos relatarias a.p1·esenta(los acerca 
'das obras de Desobstrucç~ã.o {b ba!'m. e porto 
do Desterro, lJem como dos apre~entados pelo 
engen!Jeiro aj uclame encm•regadu da.quelles 
'trabalhos. 

Um e>lJstaculo tão imprevisto quanto 
absurdo impediu que a commemoraQão se 
realisasse e obrir!ou '" su<1 trans1erencia, nüo 
sabemos p;w.:c qt1ando. 

A Sant:.t Cas;t d:t !.físericordb, que por in
debita misel'icordkt ou por qualquer outro 
moti\O, ainda obtem o ].Jrivilegio, o monopo
lio odioso do serviço Junebre nest;t capital, 
embn.r~·ou a commemoração. 

Este-emlxtrg-o tiio summ<wio quanto estu
pentlo não se apoin. ;tl)soluramente em lei al
o·uma! 
e A::; notid;J.S ;t re:::peito dttd;lS pelos jornaes 
de hoje clemonstl·nm que nem o proprio 
provedor da S;mtn. Cas;t de ~Jlsericordht 
teve a respom;tbilid;ule do emhargo, ou pelo 
meno" ü·a.tou de arrechl-;t rle ;;;i. 

o l.mico .-poio que teve este embargo e I) 

nrl)itri(l inepto do secretario da. irmandade 
1.l;t S~mta C;tS<' •• 

Os .::oulbHh•s entlmsiastas d;~. memoria. ve
ner<ll1u:1. 1lt· Benja.min Constnnt pol'tar;1m-se 
com ac1m·ll:\. cot·rhmt Lle que teem sempre dado 
dign:1 s prova:::, cnmo ;-erd;l cleiros patriotas re-

Saln. da,ssessi:íes, ll de u.!l,"osto de 1802.-- pultlk·ano' e immediat:tmente cerlel'<\m. 
Lcmro :Miiller. - Xi'i.o tinln\m ma.is temtK• de preYenit• :ts cor-

pom•:•)<!~ con,·idad.as par;• a. celeht·açi'i.o r.l:~ ce-
0 Sr. Pereira de Lyr.:'l.- Sr. remoni:t.. nem tampouco pa1•a obst:lr flUe os 

:Presidente, por ma.is que me esfor::!e, não posso o.c:ce:::sorin:; (lecorati\'OS :::eg-uisscm na. hom 
comprehender a reL.1.çiLo que existe entre a mat•cada pam o ponto em que cll<t r.tcvin. ter 
opposição do partido republicano tle Perna.m- lo!l.m·. 
buco ao governadot• do estado e os factos de )Ia.s os inconvenienies. o~ p1•ejuizos que 
perturbação de ordem publica. que alli se chhi provieram são in~ignific<tni~s em íáce 
deram. cl:t violu.r:ão que sofft·eu a Constitmçüo. 

Asseguro t:'Lmbem que n~o comprehenclo o art. 72 no~ :3o da noss..'\ lei rund:tmental 
a rela("J.o que hn. entre taes iactos e os boatos diz: <<Todos os \ndi;-idnos e confL~sões relígío· 
de depo:;:iç,ão que entre os honra.clos collegas sas podem exercer publica e /.io1·amente o seu 
se tem espalhado. culto, a~sociando-se pam esse fim e adquirindo 

Sr. presidente. garanto ú. Camu.ra que o bens. observadas as disposi<;ões do direito 
:partido republica.no não cogita da deposição commum ». 
do governador e gara.nto tambem que o go- O § 5" elo mesmo r.rtigo disptíe o seguint~: 
rverno do honra-do marecl1al Floriano Peixoto «Os cemiterio;: terão car;lcter ~ecular e serao 
tomará as providencias necessarias para evitar admini~trado:; pel<t ,,_uctoricb.cle munici pa.l, 

. que se propague o incendio da ttllarchia, que, ficttndo li~:1·~ a todos os c~dto.9 religiosos a p1·a
no meu estado, estó, ateando o partido auto- ticc1 do~ respecti\·os rito.> em relação ao:> seus 
nomista. crentes. de~de que não o!Iendam ;:: .. morttl pu-

1 

hiica e a~ leis ». 
O Sr. Bevilaqna- Sr. pre:<.ident.e, .Em relação á ~Iiseri~ordin, poà:eria _:.ünd;t 

ped_i a pala v r~ 1mra presttr conta~ ;t Camam 1 cita.r o § i", mas não e esw. a. q uest<w por 
d<t mcumbenc1a com que eu e algun:<. cone- a;,rora.. . _ 
gas fomo.~ l1onmdos, })ara repre~entakt no A injustiça de que a commemora._ç,ao pu· 
ditt de llontem, n<~ commemoração que se desse de leve o11'ender a mora.~ pu_bl!en., esta 
devia. re:.tlisar no cemiterio de S. João B<t- injuria. que infelizmente não f01 a.tmtda, mas 
:ptista, <tproveit:mdo e~ta grandedt,ta d:~ bis- que reccüchetearia sobre os que a fizessem. 
torht dn. hnmanicl:tde, .principalmente d~ re- fbi aliác; preYittmente affastad;,1,, 1x;rque os 
publica do occidente. anele já cleviamos gos..w precedentes e os l,)rineipios dos pr?motores 
todos de todas ;>s Iibercbles espiritun.es, mas da celel.n•ação civica garantiam mms do que 
que, entreta.nto, por ell(l.:> aindtt ttspimmos, quuesquer outros o mai~ :J.lJsoluto acatamento 
embora bast<mte ttv;mtajados entre nossos ás sepultaras elos crentes de qualquer outra 
'irmãos occidenu~es. religião. 

A noss;t i.ncumhenchc não pôde, Sr. pre- Alem distú, for~ tambem prejulgada pela 
sidente, ser <.'dndit desempenhada, maneira. pela qual, com ba.stante anteceden-
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cia tod.a a imprensa. o annunciou e ultimo.
mente (1 digna attitude que tiveram esta 
Cama.ra. e o Senado e aind.a o Poder Execu
tivo associando-se para que mais abrilhantada 
fosse esta. commemora.ção, cuja. realiso.çií.o e 
desde muito tempo esperada e que, por mo
tivos justos, teve de ser por varias Ve'.l.es 
adiada. Depois disto e por faes motivo::. toda 
delonga, embora ioconilcientemente, con;;ti
tuiria um desa.ca.to á memoria do fundador 
da. Repu blica.. . 

O decreto n. , promulgado pelo go>erno 
provi&orio estatuiu a secul.o.risaçã.o <los cemi
terios. E' certo que esta medida foi incom
pleta, pois devia imrnedia.ta.mente pas&'l.r á 
municipalidade esta administl~.lção, n~o o 
senrlo por motivos talvez olnios nt,quelle 
momento e complet:Lmente improceuentes 
hoje ; enr.retanto, mesmo assim, não me pa
rece que o facto da administra~ào dos ce
miterios o.ind:~ esta.r conferida. a. uma irman
dade l)a.rticula.r possa derrocar esta lei. suf
:liciente para o caso, embora imcomplet:J. e 
muito menos a Comtitni~.ã.o que vem soccor
rel-n. com o mais brilhante complemento, tor
Ilc'l.D.do-a. até d.ispen..~;.wel ! 

Eu de minha parte suppuz que a.quelle em
bargo, llevi.do a uma i'o.lsn. interpretaçrio do 

ercicio religioso de qualquer confissão ou 
seita, de qualquer rito .. . 

Não pudemos, em todo o caso, desempenhar 
a commissão com queesta Camara nos honrou, 
agua.r<1ando-nos pa.ro desem_Qenha.l-a no m~
mento que nos for facultado fazel-o; mas cre10 
que não devo perder enstljo de estar na tri· 
buna. para, como amigo do governo, porém 
mu.is do que tudo, como amigo da COnstitui· 
ção ... (apoiados) 

O Sa. RETUMBA-Que é inimiga delle . · 
O Sa. BEVILll.QtJA ••• apresentar-lhe um meio 

de facilitar a acção. 
Em 18 de agosto de 91, o Sr. Barbosa Lima., 

e outros distincíos collegas apresentaram à 
deLiberação da Camara um projecto de lei 
consequente tlo art. i2 da Constituição, e 
peço :1. V. Ex. ,em nome da. commissão de que 
sou o ma.i:'l obscuro membro (ni.'io apoiados) ••• 
eu in dizer o obsequio de dar pam ordem do 
dit\ este projecto de lei; mas basta lembrar a 
V. Ex . que, como eu, consideraísto uma n~
ces~ida.de urgente, para a. defe...c;a da COostt
tui~i.o. pu.rt~. que o dê para ordem do dia na 
primeir,~ opportunidade. 

E" o projecto n. 106 de 91. (3fttito bem; 
;;ndto be;;1.) 

0 Sa. PRESIDENTE-O pedido do nobre depu
tado será. tomado na devida consideração. · secretario da Sa.ntn. C.1s.1. da Misericorclio.. se

ria logo levantado c que a celebração se po-
deria reo.lisar hoje. Vem à mes::t a seguinte 

Infelizmente, po1·ém, interpretaçües de leis 
bem claras. facilima~. niio são muitas vezes 
bem exectitadas. e dest.'l. >ez assim sue-
cedeu. .. · 

A municipalidade da. Capital Fedeml a.i.mla 
não está perfeif.<~mente Ot'ganisacla, e e a 
isto que attríbuem o facto de não lhe ter 
sido ainda entregue a administra~ü.o deste 
ramo do ser· viço pu lJhco. ·· 

Não pude estar presente à votação do pro
jecto das Relações Exteriores. 

Foi a votação nominal : venho esclarecer 
que, si estivesse presente a ella, teria ~otado 
contra a supp1•essão da 1egaçã.o junto ao Va
ticano. 

Mas. Sr. presidente,qmi.Ildo a administração Sala do conares..~ Nacional , ll de agosto 
da. Santa Casa, assumindo a responsabilidade de 1892.-Almíil'o Nfonso. 
de continuar no clesempe11ho deste encargo pu-
blico. não estabeleceu em um contracto bila- Viio a imprimir os seguintes 
teral, que aliás não :p1dia ser aceeito, si 1b.."Se 
apresentada., a condição de não respeitar a 
Constituição ! :M:as o certo e que não pudemos 
desempenhar a íncumbencia que nos tinha 
sido confiada.. . 

PROJECTOS 

N. 8í C -1892 

Redacçlio elo p1·ojccto n. 87 A que faa a 
d~pe::a do il[inisterio d-:ts Relações Ex
tel·iores pm·a o rJxercicto de 1.892 

Ao distincto patriota. e eminente cidadi'io 
Teixeira :Mendes, que é quem devia. fazer a 
oração commemorativa, declarou o Sr. Dr. 
chefe de policia que não podia permittir mais 
do que uma celebração igual á que foi feita o 
anno passado, se.,oundo a e:Ogencia. da irm~n- 0 Conon-ere...c;so Nacional decreta: 

· dade, de accordo com seu regulamento in-
terno!! Art. L• E' o Presidente da. Republica. au-

Sr. presidente, este honrado funcciona.l'io ior.isado a despender pela repartição do Mi
interpretou mal o artigo, aliás bem claro, 

1 

nisterio das .Relações Exteriores , com os 
da. lei, pelo qual não ha autoridade alguma serviços designados nas seguintes verbas, a 
que possa. impor normas de conducta no ex- somma de.. . .. . . . .. • . . . . . . . 1.637:300$000 
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A saber: 
1. Secretaria. de Esta.do,moeda. 

do paiz •.. ... •. .•..•....•. 184: 000$000 

:N. 136-1892 

Opinn. no s:mtido de ser adopta.do com a. 
emenda. que n.peesenta o proJecto n. 218 A 
de 1891, que dá nova. orgttnisaçü.o ao ser
viço sanitorio marítimo e fluYial do Brazil, 
e de ser arehiva.do o de n. 216 do mesmo 

. anno, que dá por finda n. convenção sani
to.ria entre o uove1·no do Bra.zil e o das re
publicns Arg.ii1tina e Or1enta.l. 

2. Legações e consulados, ao 
cambio: de 27 .d. por 1$, 
ficando elevada a l• classe 
a leg;:u;:ã.o da Santa Sé com 
um 1° secretar·io, sup
presso o Jog-ar de 2", e fi· 
cando elevado à categoria 
de l• classe<> secretariado 
da. legaç:ão do Mexi(;(), sup-
presso ta.mlJem o loga.r A' commissito de instt'Ucç-.do e saude publica. 
de 2'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 053: 30')$000 foram presentes os projectos ns. 21 G e 216 A 

3. Emp~cgados em disponibi- I de !89!. TiYeram ambos orif;-em. corno consta 
lid;J.,de, moeda do pa.iz. .. . . 60:000$000 ~le anterior parecer, na men&tg·em de 18 de 

· JUlho do anno findo, que acompanhou um 
4. Ajndl\S de custo, ao cam- pro.jecto de reg-ulam~;nto de serYiç:o sanitario 

biode 27 d. por 1$000..... 100:000$000 marítimo do :Bmzil. o qual consolidtwa as 
5. ExtrMrdinil.l'i<tS no cxte- di~posir.!l.ieS dos dec1·etos ns. 0554 de~ de feve-

rior, sendo 6:000.~ p;m~ reiro de lSSô e 10.319 de 22 de agosto d;:J 1889, 
desp~zt\S de pulJlicitlade em este ultimo expeuiüo de conrormidadc com a. 
Pariz, 6:000:) pa.rn o mesmo Convcn~o sa.nitaria. cel~bra.U<\ entre o Brazil 
fim em Lon<h·es, 3:000$ em e as repui.Jli(;(t.o; Argentina. e Orienta.l, <t que . 
Roma c 3:000$ nu. Belgica, a.dlteriu t\ do P<1ra,gua.y. 
ao Ct\mbio de 2i cl. por d d. fi 1 Quanto no e n. 216,. que tLpor me a.~. Con-
l$000. · · · · · · · • · · · · · · · · · · · ôO:O:J0$000 vencão, a C::umtr<l resolYeu ouvir o Gowm1o, 

6. ExtrnordinM·itts no in te- visto envolver interesses que se 1)rendcm ã.s 
rior, mosd<tdo p:üz. . ... . . . 10:000$000 rehtç.ões internationaes. 

7. Commis~ão de limites, ao O tioverno, em resposta,. com:mmicou que 
cambio de 27 d. por 1$000 170:000$000 jã. deu as providcndas,a.fim de que, de accordo 
At'C. 2." Inclep:mdente d<J. categoria. dn. lega.:: com o ::u·t. 12 da ·mesma. Couvenc;iio, fo:>se ella 

çã.o e da do mi.nis&ro, ser~1oas diversas lega.- decla.r-nd:.t findt• <\ 3 de agosto do a.nno de 1893; 
çõe:> divididas em tres classes, conforme as sa.tisleito por esse modo o intuito da commis
despez..'l..<; de ropre•entação, sendo: de 1" classe, süo que redigiu o p1·o.;ecto n. 2IG, o qua.l foi 
a.s dos Esta elo.> Unidos da Americo. do Norte. principalmente Iltzet· ce5sa.r uma convenção 
Chile, Repul.Jlica. Argentilln., Urugua.y, Gra.n~ que só no,. pl'~j ucti<:<'1. \'<t, entende elln que nada 
Bret:tnha., França, Allemanha, Italia e Sant<.t mais convem ntzer a respeito. 
Sé com 24:000.~; ue 2• classe, as do Mexico, Quanto ao de n. 216 A, que dú. nov<1. orga
Paroguay, Portugal, Rnssia., Austria e Hes- nisaç;ão ao sel'viço s1nitario marítimo e flu
pa.nhl1. com 20:000$; de 3' cl<tsse, i\3 de Vene-! via.!, 1ornou a ouvir funccionario competente, 
zuel<t, Per ú, Bolivin., Suissa e Belgica, com a o inspcctor de s.o.ude dos portos; do seu pa
quantia de 15:1JOOBOOO. · recer deduz-se que a reforma. é vant..'l.josa e 

r. Fica. crea.do um consulado em Vigo, e deve ~er logo le,·~da. ~ ef!eito. . . . . 
transferido p<n'a Odessa 0 de s. Petershttr""o. Ace1ta.ndo uma. obJecçuo do 1lltt>tra~o In-

, • . • • ')os • • • _ "'- spectot·. iL ~ua1 ,;e en~o~tl·a no :;:eu ?ffi_?LO ade-
ll. 0::;. act,taes N sec~ettw1~s da.s le~açues o.nte publicatlo, red1gm :1. comnu~s:<O uma 

do M<:!XlCO e do. ?anta. Se. serao aprove:tados emenda uonrt. l7 do projecto que ora·aJlisou, 
na.s va.ga.s de 2 1S ~ecretarlOS, que se a~rrl'em, Havendo n.ugmento de de5l)CZU., o. commissão 
em outrM legaçoes _com as promeçoes ao~ l lembra. que.· tambem propõe eleYnção da re
car~os <le 1 "~ secretar1os du.quellas ; , ceita, accrescendo as taxas de cartas de s:~ude, 
~ III. Continuam em vigor as dk'}lOsici>es dos i qua.ren.tcna e desini(!cções. 
ns. II, IH e IV do at't. 5• da lei n. 26. de 30 !' COnsl<lemndo, portamo, que o novo regula
' de dezembro de 1891. · mento oiTerece mais gnmmias contr·a a invasão 

Art 3. o Revo"am-se as dispo-iÇÕes em con _ l das mole~tio.s epidemicas ; que dá ao ~n·ico o 
trario. o ::; I ca.ra.ckr rederill que lleve ter. srstemu.t·sando·o 

· de modo a. estender-se a ac..>.ão da. hygiene de-
Sala das commissões, 11 de agosto de 1892. fensi,·apor todoo littoral;quefinalmenteoau

- Leovigiiclo Fitr;ue irm;. - .-1tcidcs Lima. -~ gmen to de. despeza é compensado em parte pelo 
Fróes da Crtr.::. augmento das taxas, e serú. sempre menor que 
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o produzido }lelas epidem)as, a commis...~i.o de 
saude publica é de parecer : 

1.0 Que o pro.jecto n. 216 A se.ja dado pa.ra 
ordem do dia com a emenda seguinte : 

Art. li. Os soccorros medicos aos l10mens 
do mar, em cuso de molestia pestilencial, e 
nos que se referem ao regimen quarentena
rio, entendem com as inspectorias dos portos. 

2." Que nrchive-se o projecto n. 216. 
Sala das commissões, li de agosto de 1892. 

- Furqui;;~ Wemeck, presidente.- Ce.wrio 
M otta Junior. relator .. - CMta Madt!cclo.-Pe
dro Amc,·~co ·.- Raymwtdo Bandci1·a. 

N. 21G- 1891 

])á pol' (iwla a COJtvenç.·To sanita;•irt celó1-atla 
cnt;·a o Gove;·n<Jlmzm·ial ea~l·r.:puUlicas .·1,·· 
gc!!!ir.<t c Orienta/. do Urugttay, tt ".i!lt: wllt-:ri,! 
a do l 3 rtra()t!a!J, e aHlori.<a o PJ·cs.irlaa!r.: ela 
Rcpubliw cr cntabola•· uma 1'1!COI'!vCil:!iiO sfliÚ· 
ta ria « acl ~·e(crcrulw;z » 

Art. I. • O Presidente da n.epublica tl:tl~·t por 
ftu(la. u. Con\enç-ão sanitaJ.•i<t, celehradõl. entre 
o Go>Cl'llO ImpcL'Ül.l e as republica:>- Arg-entina 
e Oriental do UrL1gu:1y, a que adhcdu :.1. do 
Paraguo.y. 

Art. 2.'' Ficn. o Presidente da Republic.t :LU· 
torisaclo a eutabolar com as referidas poten
cias estr@geirM uma reconYenção smitaria, 
ad l'C(el'c,!Cltw~ do Congres.~o . 

Art. 3. • Revogam-se M disposições em con
trario. 

X. 216 A-1891 

JJá nollc! oroanisaçao ao servi co sa;1itm·io 
;aa;·itimo e jlut!ial do Bra::;:l 

§ 5. n Os portos do esta.llO do Rio de Janeiro 
ficam sob a immediata autoridade da Inspe
ctoril1 Gera.l. 

Art. 4. (• Além do Lazareto da. llha. Grande, 
l!a:rerà um no Pará c outro em Pernam-
buco. · 

Art. 5.0 Os portos ma1•itimos e fluvi::tes da· 
Republica, cuJa iJnpork'l.ncia commercial com 
outros estaclos 01.1 pa.izes estrangeiros for re
conhecida, terão um deleg-ado sanita.rio do in· 
spector est~doal respectivo. 

Art. 6.• A Inspectorhl. Geral de Saude dos 
Portos comprehende os foncciono.rios seguin
tes : 

O im:pector çreral (tnetlico) ; 
4 ,,judt1ntes (mcdicos); 
l SE-<·t·etario ; 
l otneial; 
2 :tmanueme:>; 
I imct·pt·~tc; 
1 pOI'Tk i t'O ; 
l continuo : 
2 gu;trdas. 
Art. 7.0 "\s sub-inspectorías de 1~ classe 

com po1·tam : 
O inspector e:>taLlnnl (medico); 
2 a.iud;tnte:; (medicos.l ; 
1 ~ecL'eto.ri o ; 
2 f;'tl3.l'(l:1S. 

"\.rt.S." .:\.s Slll)·iuspectoria.s de 2" classe con-
st(l.lll <lé : 

O inspector estado.:'ll (medico) ; 
l ~jutlante (idem); 
1 sect·etario ; 
2 gUrLl'd:1S. 

Art. 9.• As sub-inspectorias de 3'• classe te
rão: 

O inspector est:ttloal (medico) ; 
1 sect·et::l.rio : 

Art. 1. • O serviço sanitario marítimo e fln· 2 guardas. · 
-via.l <lo BI"a.zil será. entretido pelos cofres te- .A!'t. 10. Paro. o seniço de cada Ia.zareto ho.-
deraes. verá : 

Art. 2.• Ficarà este serviç:O adsLricto ao~li-
nisterio dos Xegocios do Interiol'. O director (medico); 

Art. 3." Para execução do sermço st~onita,rio l pluu·macetttico ; 
dos portos maritimos e fluviaes da. Rermblk<1 1 almox<trifi=l: 

1 amanuense. ha>erà as seguintes repartições: 
§ 1." rnspectoria. Geral de sa.ude dos Portos, Pat>agrnpho unico. Pam o serviço medico 

com sede na Capital Federal ; em quadras de qut'l,rentena o go>erno nomea-
§ 2.• Sub-inspectorias de 1" classe nos e::.ta.- rã o demais pessoal em commissiio. 

dos do Pará, Pernambuco, Bahia, S . Paulo e Art. I 1. O inspector geral será de e..~oll1a. 
Rio Grande do Sul; do Go>eruo Federal de entre os inspectores 

§ 3.0 Sub-inspectorias de 2" classe nos esta- estadott<'s c os <~jndantes tl<1 Inspectoritt. Geral 
dos do Amazonas, :Maranhão, Cear<i., Paraná e de Saude dos Porio:3. 
Santa Cat!Htrina; § 1." Os iuspectores est:.uloaes, os a,juda.ntes 

§ 4.0 Su1)·inspectorias de 3> classe nos esta- d<t Insp:ctoria Geral e os directores dos laza
dos do Pi:tulry, Rio Grande: do Norte, Parahy· retos serão igualmente nomeados pelo. Go
ba. Alaguas, Sel'gipe, Espirito Sant'J e )!nto 1 >ernoFederal, precedendo prO})Osta. do ins:pe-
Grosso; ctor geml. 
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§ 2.• Serão ~bem nomeados pelo Governo · falt<\ desse. pelo e:onsul de uma na.ç-.:io que 
Federat os tlJUdantes das .,sub-in~pectorias. esteja em relaçt.es de amizade com o Bra.zil ; 
precedendo proposta dos respectivos ins:pe- 2. • C:.wt..'\ lle sattde de todos os :por tos em 
ctores. que tocar, viSúd<\ semelhantemente a do porto 

§ 3.• Os aJudantes. ([e que trata o pnrag·ra- de pr-ocedencia. ; 
:pl10 anterior, serão preieridos para os cargos 3." Carta de saude dos lJOrtos hraz ilciros 
de inspectores estadoaes. com que houver communicado. 

Art. 12- Os demais emprefil\dos serão tle Paragrapho unico. Si no po1•to de prooe-
livre nomeação do Gover no l<ederal. salvo os dencia, ou noõ portos de escala estrangeil•os, 
gua.rdl\S, que fica.t{ío sendo d<\ escolha do;; nfw houver reparti~-;.io de S;J.ude. os consules 
r espectivos inspectores, ca.bendo a este.~. bem bra.zileiros dever4o !ornece.r ú. embarcação 
como aos directores dos lazaretos. a admissão que a pedir uma decla1-açã.o manusct•ipt:l. do 
dos ~rvcntes, que forem necessario:; paro o e:;tãtlo &'1nit:l.rio deste porto ou porto:;, e essa 
servlÇ'(). declaraçií.o produzirá. 113. Republica, os efreitos 

Art. 1 ~ . Os funccionarios elo sar\"iço sani·. d~ c~1·tn. de smale. competentemente. vi~da. 
tn.rio marítimo e fiLrri:ol dt't Repuhiíca., &'t!Yo S; ll<LO houver 11_9:> refer1doo;; portos autortd~e 
o~ de con~missão. tecm direito :t aposentado- cons_ul~~·; <ic:wa? os commandl\utes de 11êl.Vl0 
rm. na. fúrmn. ua~lets em vi .... or. pro,eL~•e ilo• documentos que lll.es .Ptt4erem 

" g:.wantu· a certe~tl do est:ulo samt:l.t•to elo 
Art. 111. A' InspO'Ctoria Geral e á.~ Sub-in- })OdO,JU pwtos. c ~ubmcttcl-os , no pot-to de 

spectotias. que lhe ficam subordinndas, in- csc;,~,l;t mai:; pt•oximo. u.o cx:tme do consul 
cumbe: IJ1'<1.Zileiro. o qual fo1·nccerit aos mesmos com-

1.• A 11olicia medica dos ancoradouros e do mandante:; :t inl'ol'ma<;.ã.o manuscripta. de que 
littora.l; tr;l.i;t a pl'imeira }Xtrte deste )ml-agrap\to. 

2. • A visita e policia. sanitarh\s elos mwics "\r r .• 17. Os soccon·os m edicas ao~ homen~ 
entrado;:, surtos no~ portos e a sttlt ir : do mar u :\Os pass-J.geir•os não entendem corri 

3." O SCl'>iço das CfU<lrentena;; marítimas e o ser\·iço sanitm·io dos por·tos marítimos e 
fhrria.es; fim·i:tes <ht Rcpublica, salvo os casos que se 

4.0 A supel>fiscali>açã.o elos lazaretos ; no- rer.:r·i1·em o.o reg'imen quarente11ario. 
tu.ndo-se que o inspccto~· geral entende t om o :\xt. I S. Sobre os doentes ele molestia. pes
da Ilho. Grande. o ins:pecto1• de Pet•nambuco tilencial. occol'l'ida a bordo elos mwios surtos 
com o que :>e installar Ileste estado, c da nos portos. as inspectorias resol >er:w de 
mesm<\ sorte o inspector do Pará ; accortlo com <\S autoridades sanitarias da 

· 5.• A fiel execu<;<io dos tratados sar.Jta.rios, terra . 
.que o Brazil t tver CO!Il o estrongeil'O. Ar;;. 19. O;; go\"ernadores ou presidentes 

t 1- s- 1 · d · dos e3tados nii.o podem interlerir no serviç-o 
Ar • :> - ao o )rrga. os a apresent:w ca.I'i:tl. S<JJütat·io dos •JOrtos da Republica. nem conlle-

·de saude, por occ.tSiiio d • ., entrada. em porto " 
b ·r · cer cias elecis"e~ do inspector gera.l. com 
· raJo.l elro : auüiencia. õo ministi'o respectivo. e nem das 
• 1.• Os navios proce<lentes dequ.\lqner porto que tomarem os inspectores e.>W.doaes, sob a 

·estrangeiro ; re$pons(1.bi!id;tde do inspector geml. 
2.• Os que ;,;erem tleportos bro.zileiros onde P(l.ra~ra.plto unico . Kenhuma •~mor idade 

houver in~p~c:toria (!e saude. acluaneim on policial poderá exercer jurlsdic-
Paragra.pl!o unico. Ficam dionensaclos da ção .>obre n:wio qne não t enha sido ·v i ~it.'l.do; 

· exlübiçiio de ca.rt..., de sa.ucle : - e, q\Jantlo os empre;ados d<\ a.l1anuegi't. ou <la 
policia se <lir igirem a qua lq\ler n•t•io cooju~-

1.• Os na'\"ios que '\'lajar<>m regu-:armente tamente com 0 cht ,-isita. de s..'tucle. este 
entre portos do mesmo estado ; ultimo te1•:t precedencia. sobre os demais, que 

2 • Os vasos de guen·a estrangeiros. esta- não lJOllerão communiea.r -se com ;:r. embarca
ciooo.dos em por tos brazileiros. que fizerem ~.iio sem licença daquelle . 
. excursões em :lg-uas cb Republica : Art . 20. o Governo expedirá· o.s instrucç:ões 

3.• Os cruzeiros · · 
4 .• As lancha~ de pese:. ; necessaria.s p:u·a a execuç·ão do. pt·~scnte lei 
- o 0, -· 'b ~ organica. n. ~ nauos que entrarem por arrt a<,a ) .. rt. 21. As eles1Jezas com os fuuccional'ios 

forçada. e com o maieri:Ll uecessar!o;; )Ja.I'a a execuç-.J.o 
Art. JG. Todo o m;·io Yindo do estr:.\ngeiro.

1 
da presente lei constam d<J. tnbella a,nnexa. 

q1.1e entt'<W em porto bra.zileiro. deve1-;1 vir Par:.'lgmpho uuico_ !\os vencimentos d?s 
munido elos seguintes dccu.mentos : 

1 

fwlcc:ionarios. <!ua:> terças partes sel~Jo const-
1.0 Carta.de saude.e~:ped:dapelaautorida.de <leradas Ol'<leuatlo e a outra gt-ati.fica.ç<1o. 

S..'l.nimria do porto de p rocedencia. vi.~t~ pelo Art . 2'~. Revog•\m-se as disposi\.\íes em con-
-~-onsul hr-azileiro ne..;;se mesmo pDrto, e, na tmrio. 

Co.m•ra ">. IV 31 
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Tabella a que se refere o art. 21 do pro
ject~ de organisa.çã.o do serviço sanitario 
maritilno e ftuvia.l do Erazil 

DESPEZA COM O MATERIAL 

DESPEl:"- CO)I O PESSOAf. 

C.'pital Federal 

I inspectar geral. . 
4 aJudantes....... ô:OúOi;OOO 
I secretario •. , , . . . · 
I o.tliciaL. ....... . 
2 a.mao.uenses .•..• ~:500:!;000 
1 tnterprete....... · 
l porteiro ........ . 
l ~ontinuo ...... .. 
2 guardas. . • . • . • . . 1 : ôOO.SOOO 

Suh-inspectorias de I" ch'l:::se : 
1 tnspector ....... .. 
2 ajudante~ ........ 3:000$000 
1 sect·etario ......•. 
2 guardas . . . . . . . . . I : 200.SQOO 

5 sub-inspectorias de 
1 a d~.:::se a ......... l s: 00$000 

Sub-inspectorias de 2~ classe: 
1 lnspector ....... .. 
1 a, i udnnte .........• 
I secretario ........ . 
2 gual'da;::. . . . . . . . . . 1 : 200$000 

9:000~00 
24:000:'i000 
4:800!-;000 
:3:600~000 
5:0008000 
2:400.SQOO 
1 :800.';000 
1:200$000 
3::200.)000 

s:s: ooo.sooo 

CAPlTAL FEDERAL 

Ser\'eutes , H "Vros, 
o~ectos de expe· 
tliente, impt·es
sões, desinf~ctan· 
tes, desinfectado
rell, eventuaes, 
aluguel de casa 
:para. in~pectorio., 
etc . . .. .. .. .. . .. 25:000$000 

Visita sanitar·i~c ex-
terna e interna. .. 31 :000$000 

ESTADOS 

56:000$000 

G:ooo;;oo~ 
7:200:i0fl0 
Z:40ú~IJOO 

Pm·â, Pt.wna.n~Hco, Bahia, S. Paulo a Rio 
Gnm•le do Serl 

2:400.-;000 Ol!jectos ele expe
___ :..__ 1 ditmte. desin!ec-
18:000~000 t<tnt~,·patl•:io,rc-

madores, etc. , a 
90:000~00 l2:COOs cadn es-
----- tado .. · .......•.. 130:000$000 

4:800sOOO 
2:400~000 
2:000~000 
2:400$)00 

Awa:.o;ws, "1Ial·cmlu.r:o, Cem·á, Pa;·a;ui e Santa 
Catlw,·hw 

11:600$000 

I z· cias3e a ....... 1Lüoo$ooo 5s:ooo$0oo 1 

Sub-inspectorias de 3• classe : 

5 su b-inspectoritts de 

01:\jecto:: ele expedi
ente, tlesinfectan
tes, patrão, re
mado~·es. et~.. a 
7: 000$ cada es-
t:1.do ........... . 35:000$000 

1 inspector ........ . 
1 secretario .•..••.. 
2 guardas ......... . 

7 su lJ-inspectorias de 
3• c1tsse a........ 7:800$000 

L~:s!'.l'etos 

l director ....... . 
I pharmaceutico .. . 
1 i'Llmo::mriie ..... . 
1 amanuen::e ..... . 

7:800.)000 

54:600)5000 ' l 
G: ooo,sooo I 
4:000õ;OOO 
3:600So0') 
2:400.~000 

16:000$000 

3 lazaretos a ...... lô:000$000 48:000$000 

Objectos de expedi-· 
ente, desiniect.an
tes, patrão, re
madores, etc. , a 
5:000$ cada es-
tado ........... . 

Uaterial geral 

Par a. acquisiçlt>, 
concertos e apres· 
tos de lanchas, e 
escaleres n<J. Capi· 
tal Federal e nos 
estados. etc ..... 100:000$000 

3.5:000$000 
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Para. custeio de lan
chas 1t vapor em 
alguns est~tdos , 
( compt•ehenden
do pessoal, com. 
bnstivel, lubrifi
ca.nte5 das machi-
na.s) ........... . 

Para fbt·necimentos 
de mo~·eis e car
tas de saude .••.• 

Aluguel de casas 
para as inspecto-
ria.s ........... . 

40:000$000 

20:000$000 

2•):000$000 

Pcl<t u~sinfect;iio das lm.gagens 
de passag-eil·o; tle I" das se. 
cada 100 kil<)~ •.•u r,·a<:~<io. • • 

Pel;t desintcc_ç:l" •lo.~ htL~ag·cns 
d<~ pa.~sageu·os de 2·' ela>:se, 
cad<t lúO kilos ou lbJ.cçii:o ... 

Idem de 3·' classe, itlem idem .•. 

2.~000 

I$200 
$GOO 

O consignat<U'io, dono on capitão do naVio, 
que :for desinfectatlo. dever~' lJ<tgm· não só a 
importanci;1 dos desiniectantes gasios, como 
as clia.rias dos desinfectadores. 

Sala da commi~&\o de iustl·u\\'ão e SLDde 
180:000$000 1 publica. da Cam<wa dos Deput;vlos, 24 de 

----- set'lmbro de 1801.- E rir; o Uoa.U,o, relat.ol' .

Alimentos, gua.rdas, serventes, 
medicamentos. etc. do Laza-
reto da Ilha Grande ......... . 

Idem do L::tzarcto da Tatuoca. 
no Par;L e mais a installação 
do mesmo .................. . 

Idem idem em Permtmbuco., .•. 

15:00~000 

50: ooo.sooo 

Gonçalve.~ !X.r!t~tos.- Olioeim P:"nro.- Santos 
Fere;,., (voto em separado).- .Toao Vi~ira 
(vencido com ,·o to em sep:u·ado).- Alexm~d1·e 
Stochter (com l'estl'icçêíes).- FH;·qui •>• 1YcY
lteck, presidente.- ((mhco. 

50: 000$000 O Generali$simo Presidente dn. Republica 
------ em Juenw.gem d(J 18 de ,iull10 ultimo ao Con-
115: 000$000 1 ;t·re;;so Nttcional. transnüttida poe :wiso do 

Total du.s despezas com o ma- :.iinisterio do Inwríor de 22 llo mesmo mez ~ 
teria.L ..•...........••...... 4Sl: 000$000 est<L c<WHLra, no intuito <le execut<tr a con

----- vençiio St\nital'ia com as Republicas Argentina 

RECEITA 
e Oriental do l,.;l'ugu<tY, a q~1e ttdlleriu a do 
Parag-nay e <<O mesmo tempo desenvolver o 
serviço sa.nitado marituno, env:ou um pro· 
jecto de regulamento, dechwanclo espemr que 
o Poder Legishtci vo,atteudendo ús pondel~J.ções 
feita.sna mensagem e apreci;:~.ndo aquelle pro

IO$OOO jecto, habilitasse o g·overno com. tts pro>i

Tct:r:rts rle ca~t<L~ de saude, qllw-entcna e 
desin(ecçüo 

Carta tle saucle (em esk'l.mpílha) 
Cada pnssgeiro de 1" classe p~ 

ga.:r-.1 a díaria de ......... , .. . 
Cada j)àS5afl'<'Í!'O de 2• classe pa-

gara a. dmrta de ............ . 
Cada F~a:gei_ro de 3a classe pa-

gara a dul.mt de. . ......... . 

8$000 

4..9)00 

dencias que a sua sabl'<loria d.icttt§e. 

O sobretiito projecto de regulamento, ser
>i!Jdo para mostrar o plano de organisação e 
direc<,,ào do sel•,·iço, te ri<< sido con Ye rtido em 
regula.mento obrigatodo, como incumbe ao 

2-'?0úO Poder Executivo na <'sphera constitucional ele 

As cri<•nças menores de um anno nã.o pag';),
rfio taxa alguma . 

sua~ attribuiçõe~. si não iüra mister a inter
venção do Legislativo par<t votar a de~peza, 
[l.rl'ecadar a receit.1. consistente em taxas sa· 
niM,rias e crear e supprimh· empregos fixan
d{}-llles attribtli~>::es e estipulandu-l!Je~ venci
mentos. quando não fosse indecliuavel a in
terYenção geral do mesmo poder llOr se tra.tal' 
de assumpto que entende com as relações 
do commercio imPrnaeional, com a existencia 

As maiOres de um anno e menores de qua
tro pagur[o o ter~"' das t:.txas acima. 
. A~ mo.iores de lO annos pagarão a taxa por· 
mte1ro. 

A's cargas sujeit.:'l.s á desin1ecçiio serão appli
caveis as taxas ~e_,"1.ÜJltes: 

Por desínlecção de p~lles,couros, 
tecidos, a.nimaes em bruto, 
cada. 100 kilo> ou fracção, .... 

Por outro~ objectos susceptíveis 
não especificados: cada I úO ki-
los ou 11'1.\c~.ão ............. .. 

Por tecidos de lii., <~.lgodão e ca.
nhamo, p?lles e cabellos, em 
obra, por I 00 kilos ou fracç:ão 

de c'On ''enções com as nações estr<tngeiras e 
ate com umll. legisiaç:ii.o especial, '' qoc devem 

2$ ser submettidos pontos do terx-itol'io da. União 
"·ooo onde podem assentm· estabelecimentos e in:,'ti

tuições de Ct\racter feder<J.l, como são os sani-
I$200 t.:'U'ios maritimos. 

Isto posto, parece q_uc, si por um lado o go
verno ueve executar <t risC<J. n. convenç:ão sani

l$200 taria e por ou Ü'o montar o serviÇO em condi-
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ções de p~rfeíta exeq_uib~Jidade para attingir O SR~ PRESIDEXTE designa IJD.ra 12. a se· 
<>s fins que tem em nsta. : gninte ordem do dia: ' 

Attenden(lo que por si e seus :lgentes e que l" ll:l.l'te (até as 3 horas)-Vottw.ão das seg· 
assume a re5ponsabilidade da sua org~tnís~ão uintes ma terias : 
-e (lO desempenho) das func~~jes inherentes a d 
es~a. mesm<\ org<1uisaçiLo, 0 Poder Legislati>·o Do prqíecto n. 79, dest.e anno, concedeu .o 
<leve occorrer ptw~ autorisal' a rea,lisaçiio da isenção de direitos de importaçlio e mats 
reforma project1.da e decretação dos precisos impostos para a introducção de 150 cas<J.S ~e 
meios, sem mutila,l-a, ou contrariar 0 pensa· madeira da Compauhh1. S. Lazaro para habt
mento d<l. arlminiskaçü.o, que precisa de uma ta~.ão de opera1·ios (I" discnssi:io); 

-certa liberdade de acç,ão. ma;cimc na p:wte re· Do parecet• n. 59, tleste anno, acceitando a. 
htivaás relações exteriores. renunda do deputado La\1ro Sod1·e e man-

Esta deve set· a solu~;."io. a 11ão se querer dando preencher a t·espectiY:.t .-ug:.\, de accordo 
manter o statu gtro. quanto M ~erviço e sua com a lei em .-igor (discussão unica); 
<lotaç-lo ~•ctual, e;tado incompatin~l àlhL• com Do )Jro,jecto n. 117, deste anno, aut?r~sa.ndo 
as arguiç-ões formulad<ts coiltra as outra:> o "OI'el'no ,1. <tbril· no conente exei'CIClO um 
;altas partes contl't\Ctantes, cr~(lit<o supplementat· de 5.13/4:579$518 ao 

Entret~.nto nenhum inconvenirnte hn. em caml;i(l de '27 d. 1?01' li; :·L Yerba-Estrada de 
que aquella autoris~~i'io compre11cnda ta.m· Ferl'o Centr:.ü-f.'l" discussão) ; 
uem ;1 ütculdn.cle 1le innoYar :t coll\-ençüo sani· Do projecto n. :38 A, deste ll,nno. a.utori· 
taria. e até c.le clenuncinl-a.. si o g-o-•·cr·no cnten- ~:tndo o g·overno a, tleSllender a quantia de 
-der que niio h:\ múo de t\s~egnrar por qn:~.l·I250;UQO$ com no acqnisi\'fi.O de um predlo onde 
quer modo condiç{íes de plen:t execuçüo por I funccione o t. ribunal do jury desta. ca.pítal 
:parte elas mesmas alt:.15 partes contr"a.ct:mt~s. (3-' di5cus~ão\ : 

Assim, parece que se devia simple:>mente · Do pro,ject; n. 225, de 1891, a:pproV<\ndo, na 
autorisar o Pode1· Executivo :.t reform:wo ser· pJrte qlle compete ao Poder Legislativo, o 
Viço sanit.wio m~witbno, chL!1clo·lhe a faculda· contracto celebrado em 3 de revel'eiro de 1877 

>de de innoYar ou cleuunciat· a. convenç-fto sani- enü·e o millistro do itnperio do extíncto regi
tal'ia. habilitamlo-o ;t :.Lbl·ir o necessm·io cl'e- men e o Dl'. Paulino Franl\.lin do Ama.ral 

-dito para occorret' it despeza fJ.ue excedesse o (Bar~.o de Canind~) p:tra o ahr~amento e pro
•otado para o refer•ido ser·dço neste c no fu- loni!<l,mento da rua de Gonçalves Dias, desde 
turo exercício. a r[ía da- Prainha ate ao largo da Mile do Bispo 

Esta simples autorisaç,~o f<wilitaria, na im-1 em frente ao mar {3" discussão); 
minencia do encerramento da actual sessão, a I Do pro,je('to n. 101. de 1892. dispensando o 
d~cretl.\dO das providencias reclam_a.das, que anuo li e serviço llQ filei r(;.,_ exi~ido pelo art. 6• 

.S'<LO de caracter urgente, quer em s1 mesmas, d•• lei n. 39 A. de 30 ele Janeiro de 1892, aos 
.quer ].)Or sua connexão com as rBlações ex· offi.daes quescientificamente ~e acharem habi
ternas. lit;vlos a preencher ru; vagas actuaes do corpo 

Eis o meu desautorisado voto.-Joa:o T'íei1·a. de estado-maior do 1" clase (disctmão unica); 
Do :prqjecto n. 93, deste auno, recusando os 

credito~ pedidos de 540:000$ para quadrtrpli-
. . . . cê\ç-âo ela linha telegol'apbico de Viseu a Jagua.-

Opmo :pelo parecer ~preseutado, dtYe_rgmdo t·ão. e fle 730:000S para a construcção da 
·na. parte em que se relere ao ~>tabelecnnemo! linh~ ele Uber:.tba a co1•umbá; o.ut.oPisa a 
de lazaret?s n~costas do Braz1L . abertUl'<t (lo creditosupplement:.w (\e 18:000$ 

A e:x:I:er1enc1a tem_ dem?nStl'~llo qne a ~n- para pa.gamento de vencimentos :J.O$ lentes do 
troduc~<lO de mol~sttas Cl.)ltlen~tcas t~n: Sido G\·mnasio Nacional, e approva a clespaza 
produzida. :p~la ~a~ta de med1das samta.l•uts !"cit:l. com a mudança do ~Iuseo No.cionalpara 
nos portas, perm~ttmdo-~e o cont<~cw tle do· a Quint<~ da Boa Vista., na impormncia de 
entes o~ passageiros de vapores que_ veem de 2.S:OOO:';IJOO (2> discussã.o); 
pontos mfecctOnr.dos com a populttr;ao do:; em 2• üiscus~5o do projecto n. 77, de 1892, au· 
que chef(3-m. . . . t.ori~ando o governo a converter os juros de 
.. -;\. Bal!-1.<'~. qnc ~ ':m daquel:e: q_ue mm~ .. Y:· 4 •;., ouro, d~ apolices da divida }:ll.lbliec>, 

SJ.tado _e por naíiO:> e "''ar>or~, e~tl'tl.ngeh?~- internnnos tle 0 •,1., papel,e •t fazer as opera
ll~~sUeJa um ~reto, (lUe o ~~teresse pr~bhco ções de credLto IJl'ccis..'\s para; embolsar os 
e::.;:1ge que cont~nue. afin~ (le ~\ltar ou ~J?pe- po~suidore~ de apolices qne não aceitarem a 
<lir a.P~j:mgw;:ao de ep1denuas. como J<t se c-on'l'ersiio: consolidar :c dh-ida fl.uctuante e 
tem mle!lzmente realrsado neste porto. supprir qÍtalquer deficiencía. de renda do 

Penso, pois, que ha nec~ssitlade de manter- exel'cicio corre";;.te; 
se este l:1zareto, por ser uma merlüla de Diseu5são unica do projccto n. 78, deste 

,.grande e alto interêsse publico.-S'~ntos P~- anno, relativo ás emendas do Seno.do á pro
nira. posiç~o üa Cam<-= !los Deputados n. lOS de 
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1891, estalX'lecendo o~ c.-u;o~ de \'\>In p<~l.\•llda 
excl:usiva dos poder-es 1ederaes olt c~t;u.luac~ 
para resolwrem sobre vüt5 de communlc;~~;!i.o 
ftu'l"iaes ou terrestre5 e aquelles em que de\"<: 
baNer :wcordo entre <t União e os e~tv.uos ou 
destes entre si ; 

L'l!bU!IliC, jllw llll'io de m po1•es. nas barras dos 
rio.~ ltape111iri u; e !Jcnenmtc no estado do J::s .. 
pil'ito i:iltnto; 

3' di:;cus~lo 1[0 pl'o,jecl.o n. ii::, deste nnno, 
concedcmlo i5en<;ii.o tlt• ,[irei tü~ de impot·taç.ão, 
oxcepto o de «expetlienle», p<cr:~ os materiaes . 
ue~ti:1ados t\ illuminnc;~1o tle Pim.dcaba. em 
S·. Paulo, contru.ctada paz• Lui~ Yicente de 
Souza Queiroz; 

3~ discussão do projecto n. 4 A (elo Senado), 
de 1892. dando direi to <tos secreta rios rl<t 
COrte de Appella.;:üo e do Tribunal Civil e 
Criminal dn C.'tpital Federal a perceb~r cust..1.-s. 
quando trab<Lilmram como escrivães; Discus~o unica do projedo n. 92, de 1S!l2; 

2a iliscus~o ((O pt'Qjecto 11 • 45, de IS92(do o.utorismrdo o governo <1. mand.u· conta-r <:omo
Sena(lO), autor·isan(lo o g-overno a prol'og-n.r tempo de emkwque, para os eiTeitos l<"..gae8, o 
por cinco annos o coniracto com a ~'SOcinç.1o tempo em que o capitão-tenente João ue An
Sergipense, pam o servko de relJOque :1 m por ~lrade Leite serviu como official superior e 
nas barras de Cotinguiba., S. Chrisiorão e :O$kuctor mt Escola Na.va.I. e faz e),:tensiva 
Estanci;.~.; aos instructores e mais ol:Iiciaes que ser\·irem 

I• discuss•ío do projecto n . 119 deste anno, nos mwios (:e . .;tina<los it instrucçã.o dos aspi
concedendo ao5 l '' e~- círui",riücs do corpo de rnutes a gul\rdas-marinha a disposíç-;to do art. 
bombeir·os da C:tpii::tl Fede1~\l O;> postos (le 13 (lO dec1•eto n. 2!:1 de 14 de março de 1891. 
major e ca.pit<io, com as vantagem CJUe são . z~ (liscu~sii.o tio projecto n. 71, deste anuo, . 
inherentes <t est!s postoS ; 1sent<tndCl de direitos de import.àção os mate-

Continuac;ão d•t 3" discussão do prqjecto rü1.e~ ~peciticos neces..~rios para ~ construc
n. 100, deste <.tnno (prQjecto n. 46 A, úo .tnno ~ii.o e iustallação do Collegio Americano de 
passado), relath·o its promO<il~s ele i r.le ja- T<\Ubaté, no est;t(lo de S. Ptullo, e de pro-
neiro dr. 1890 ; priedade de J. L. Kennedy; ' 

Discussão unic..-. do projecto n. 04, deste 0 1 anuo, <mtorit:amlo o govemo a mrmdar· pu.gar ;,.> ( iscussão llo projecto n. 10, deste anuo, 
llO 2• tenente do corpo de fazenda d;< armada isentando dos llireitos de importaçü.o e expe-· 
\Vrmderliuo Zozimo Ferreiro dtt Silvu. ~- im- diente todo o material e machinismos d.esti
portancia do soldo de sua patente. desrle 14 nados~~ coustrucção ;h f.1brico. de tecidos da 
àe junho de 1890 até 2S de abril da 1892, Companhi\1. )Janufactortt Fluminense, situada 
sendo contado este tempo paru. iodo:; os et:... em i':itberoy, no estado do m o rle .Janeiro, e 
feitos ; mand)t restitnir os direitos porvemm·a co-· 

1• discussão do projecto n. 9 A, U.este rumo, brados; 
re.jeita.ndo o projecto n. 9 deste auno, •llle 2• discusS<"lo do pi.•ojecto n. 122, deste anuo, 
permitte aos esta-dos da uniüo a li •re intro- (reorganiz.1.udo o Snpremo Tribunal Militar). 
aucção de immigrantes que mais convenham p discns..=<ão do projecio n. 09, deste a.nno, ' 
às suas nece:,~idudes. com dou!' Yotos em se- elevando os vencimentos dos preparadores
pa.l'ado no sentido da. adopç:ão úo mesL1o pro- conservadores dos ga.bineres de mineralogia. e 
jecto ; geoiogh\, de bott"luic-a e zoologia da Escola Su-

3- disccm.siio do pr-ojecto n. 59 A. deste pet•ior de Guerra. e do de ehimica da Escok\ 
anno, Concqdemlo ã. COmpanhia Piscatorla Sul- Militar d<1. Capital Federal ; com voto em se-· 
Americana os i"<l.VOl'eS do a.rt. 3". §§ 2• e 3• do JltU-ado ; . 
re,"l.tlamento ;uandado ob$el'Var por decr·eto 
n . 8338 de 17 de dezembro tle 1881 ; 1' discussiio do projecto n. 109, cleste anuo, 

Discussão unica do projecto n. 2.56, de ISO!, cre:tn(lo, conjunctamente com a escol<\ de ma.
concecendo licença ao capitão, meuico de clünistas, UF.t cur::o (\e nautica no estado do· 
4• classe Dr. Agi li o de Villaboim. Pa.rá, e lhe dá organisaçã.o ; 

2• parte (às 3 horas ou antes)-Continua· Continu:J.ção da. P discu~S<"ío do projecto 
ção dtt 3' discussão do pr·ojecto n. 86 B, fi- n. 116 .. deste armo, autol'i~a.ndo o governo. 
:xa,mlo a. despezn. do Ministerio da. Justiç,~ e tendo tle cles!).uexar o serviço tlos Suburbios 
Negocias Interiores para o exercício de 189:3; na Estrada de ferro Central do Brazil. a. con-

3' discus;;uo do prQiecto n. 41, deste a.nno, tractar com Justin & BandeirJ. ou coni.panhia. 
autorisa.ndo o governo a concederá Compu.nhia que orpnisu.rem a contrucção de uma estra
Fn.bril Industrial e Constructora os mesmos da de rerro aerea do l;wgo de S. Frtmcisco a. 
ft~-vores concedidos ti. Companhia Industrittl de Sa.popemba. segundo a.s condições que esta
Cal e :Marmores de Carandahy, hoje Compa- belece; 
nhia Progr·es:;o Industrial de Caraml:J.hy; 

1 

1• discuS&"lo do projecto n. 91, de 1892, me-
2" discussão do projecto n. 96 A (tlo Sena- lhora.n(lO a aposentadoria do;; func<:ionarios 

do), autorisamlo o gove!'uo a. contrnc!.:l.t•, com publico:; a.té â. tlata desta. lei aposentados, que 
quem mais VD.nta.gens otrerecer, o l>eniço de cantarem mais de 30 annos de ser'liço etrecti-
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vo e tres no ultimo lo,"'ar que exerceram e I cimas urbanas para o predio em QUe time
não o lwnverem sido ]_)()r falta. de exacçào no iona o Asylo Is:~.bel, nesta capital; 
cumprimento dos deveres dos seus cargos, 2' discussão do projecto n. 69, deste anno, 
salvo si p!'ov.u·em a fa.lsidade da imputação· a.ntorisando o governo a conceder a Jose Au-

l" discus>uo do projecto n. 120, deste anno: gusto Vieirn e outro a construcr;iio, uso e 
autorísa.ndo o govr:rrio <'L contr().Ctar com .Joio ~üsO, durante 30 annos, ~c uma estrada. de 
Tavares da Silva. a. constru~ii.o. uso egoso de lerr~ de Sapopemba. a llha do Governador, 
wna estr·a.da. de ferro, com privilegio J.Xll' 50 mechante certos fa.vore$. 
annOl;, de !l.<.-eordo com a.s leis sobre estradas Levanta-se a sessiio ás 5 horas da tarde. 
ue ferro e ga.rantia. de jur·os de 6 '/. sobr-e 
30:000$ por kilometro, pttl'tindo do JUo P~u--
do, no Esp\l'ito Santo. o.t~- S. Joü:o Baptista. 
em )1ino~ Gerues; 

2' discm,iio !lo projecto n. 52. de 1892. re· 69" SESSÃo E)! 12 D€ AG~--ro DE 1892 
gulando a. conce:>..'<fU) de [I.J)Osent..\doria MS • 
fnnccion:n io> pnulico.;. de •\ccortlo com o I Prcsidcnci« <lo.v Sr.•. .Toi!o L r.pcs (1• vi~·prc-
art. 75 da Con;:titnio;:to Fcuer·al ; I .si!lc,ltc), BenuwliltQ de Ot,nzl''~ c Jo,;o Lopes 

2·' ui:<CUSSiiO do ]H'O.iecto 11. 57 A, deste :111110, . . • • 
prohibimlo a con~~i3l5Jo 1le lLom'ttS mili<-:wcs Ao meto u1a procede-se ;J. chamada, <t qual 
e oflicinlLle tel'l'O. on mar '" qualquer c·ida-! respon_dem os Srs. Hct·naTiiino r,! e Campos, 
dii.o bt>o.zilriro e dá ouuas providendo.s; 1 An~omo_ Azeredo, Athayde _ Jt~ntot·. ?aula 

· ~ · 1 . · ·t .· d d s I Guun•traes, Pleury Cumdo, Vclloa. Rodr1gues, 
D1scn .. ~ um c~ to. P '0Jec 0 •. ' 1~ .~. 0 e- Jnclio do Brazíl. Ca.nt..í.o. Pedl'O Cherinont, 

na.do, n. ();;, deste ,tnno. (orgamso.:lo pelas I.Iatta Ba.cello.r Atwusto Montenecrro Costa 
mesas do Sem~do e da OJ.mar;t dos Depmar- Rot!ri~ucs. R;dri"'!~es Fern<tlHles."' Xo"ueim 
~os,) regul~~d;_ os.~r·~~'l.l~lO> rms duas . Can.~:L: Puran~tguà, ~>ires °Ferreíra, ~I<trtinho Rodri· 
ras do Concte .. »o Nac.wnal, quando hmc .. to .-.·ues Rezerrrl João Lopes Fredet•ico Bor .. es 
narem em commt:m; josê 'Bevilaqt;a, Gun~alo' de La~os, N~ci~ 

3• discussão do projecto n. 14 A. ele 18\ll, mento. Almino Affonso, Arnoriin G(l.J'Cia, 
que dá direito de poder P<l$S3.l' procur-J.(:ão Epita.cio P&.--soa., Pedro Americo. Couto Ca.r
por instrumento particular ue propr·io punho. ta.xo. &i. Andr·ade, Retumba, Tolentino de Car
a todas ns pessoas habillmda.s IXtm os actos valho. Gouçal v~ F~rreira, José i\lo.ria.no, 
da Yida. ciYil ; .Jo;lquirn Pemambuco, .Juvencio de Ag-uiar, 

!•discusslí.o do projecto u. 17 deste a.nno, Andre Cavalcante. RayrnundoBantleira.,Anni
isent..'l.ndo de direitos de importtwii.o os m;tte- hal Fale<"'io, Pereira. de Lyt·a, .Joilo de Siqueira, 
riaes e m;;chinismos que :1. ColllJX'l.nhia ::-1;\cio- .loão Vieim , Luiz de Andrade, Espírito Santo, 
na.l de Fo1:jas e Est:.tleiros destinar á. installa- Bellannino C-arneiro, Tlleophilo dos Santos, 
ção dos seus est;abel~cimentos; Oitícica., Rodrigo ele Amujo, Euclides Malta., 

Ivo do P t·a.d.o, OJi,·eira Yo.lladãn, Leanllro Ma.-
Dí.o;cussão 1.miro do I•ro.iect.o n. 82. d~te ciel, Felisbello Freire, Paula. Argollo, Arthur 

anno, autoris:mt!o o go,·erno a ['eforma.r, no Rios, Garcia Pires.Marcolíno Mottrtl., Severino 
poste de tenente do ex.tincto corpo de policia Vieiro, Milton, Francisco Sodre, Dionysio Cer
desta c:.tpit.'l.l , o C:tllit.ão do exercito, ex-tenen- queira., Ba.r·d.o de S. Marcos, Horacio Costa, No
te desse corpo, Antonio ,Jose Ah'es; va.es Mello, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, 

Discussão unica. J.o }.lrojecto n. Z70, d° Cyrillo de Lemos. Joaquim Breves, Vii•gilio Pes
ao no paspado, concedendo um anno de licetr soa., Luiz Mura.t , Baptista. da. Motta.. Fróes da. 
ça., com ordenado, a José !\Iendes Abm.nches. Cruz. Alcindo Gna.naba.rct, Erioo Coelho, Lo
mestre da ollicina de appa.relhos e velas do. pes Trovilo, Furquim Werneclz, .Jesuíno de 
direotoria de constr-ucçlies n:l-va.es do Ar;;ena.l Albuquerque, Vinhaes, Tboma.z Delfino, Auto
de Marinha da OJ.pital Federal; nio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascarenhas, 

Discussü.o unica do projecto n. 81, de Gabriel de Mgaalhães, Leonel Filho. Cba..,<>as 
1892, o;utorizando o governo a mandllr pagar Lobato, Alexandre Stoclder, Francisco Veiga, 
ao alteres honora.rio do exercito Antonio Paes Ferreira. Brandão, Lamounier. Alvaro Bote
de Sá Barreto a quantia de 2:59'2.1;, por ditfe- lho, Gonçalves Chaves, .Ameríco Luz, Dutra 
rença de soldos atra.zados que deixou de Nicacio, Manoel Fulgencio, .Aristides Maia, 
receber; . Gonça.l ves Ramos, Carlos das Chagas. Domin-

Discu:;são uníca. do parecer n. 34, de 189~. gos Rocha, Costa Ma.cbado, Domingos Porto, 
indeferindo, por não ser d:J. competencia do , Ferreira. Rabello, Francisco Glicerio, Cesario 
Congresso Nacional, a petiçio do conego Ama- ! ~fotta, Moraes Barros, Mursa., Pa.Ulino Carlos, 
dor Bueno de Barros, sobre isenção do im- 1 Costa. Junior, Alfl'edoEllis, Almeida. Nogueira. 
IJOSio de transmissão de propriedade e de de- . Julio de Mesquit:l., Leopoldo de Bulhões, Alves 
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de Castro, Urba.no Gouvêa, Caetano de Al
buquerque, Bellarmino de i\fend?nç.a, ?I:(:J,r
eiano de MagallüLes, Fernando S1mas, LMU'O 
:Muller, Schmidt, Lacerda Coutinho, Pereit'<t 
da Costa, Borges de :Medeiros, Alcides Lima, 
Thomaz Flores, Homero Baptista, Cu.ssio.no do 
Nascimento e Demetrio Ri!Jeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com ca.usa. partici

pada os Srs . .loiio Avellar, Henrique de Car
valho, Justini:mo de Serpn, .Jose Avelino, ~Ii
guel <le Oastl'o, Rosa e Silva, 'Meira de . Va~
concellos, Pontes de :i\-Iimnda, Augusto de 
Freitas, Tosta, Seabra, Zam<t, Santos Pe
reim, Nilo Peç:a.nba., Urba.no Marcondes. 
Viria.to de :Y1et!eiros. Frauça C:l.rvn.lllo, Jn
cques Out·iq_ue, Mayrink, .Joii.o Pinheiro. 
).Iatta. Machado, ·viot9. Pa.lleta. .Tcx"i.o Luiz. 
Lopes Chaves, Adolpho Gordo, C..wlos Garch~ . 
Rubião Junior, Eduartlo Gonçnl\'es e :Yienna 
Barreto. 

Deixam de comparecer sem cuuro parti
ci~da. os Srs. Casimiro Junior, Anfl'i:>io 
Ftn.lho, Nelson, Leo\"'igildo Filgueiras, Se
bastião Landulpho, Pires e Albuquerque, 
Prisco Paraiso, Ma,nhães B"'rreto; Albet•to 
Brandão, Oliveira Pinto, S<~mpaio Ferraz, 
Figueiredo, Jacob da Pab:.ão, Costa Seunu,, 
'Monteiro dn, Silva, 11-Iartinho Prado .Junior, 
Domingos de Mames, Carva.Ihal, Angelo Pi
nheiro. Moreira da Silva, Antonio Prado, 
Cincináto Braga, Brosilio dos So.ntos, Co.rlos 
Campos, Victorino :Monteiro, Julio de Cas· 
tilhos, Assis RraziL Rocha Osorio e Fernando 
Abbott. 

E' lida e sem debate approYa.da a n.cw. dtl. 
sessão antecedente. 

PRD!EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

pam resolverem soln-e vias de communicação 
liuviMs ou terrestres e aqueiles . em que 
deve lmver <1.ccor·do entre a União e os estados 
ou destes entre si. 
~ão havendo quem peç<t a P<'\lavra, é en

cerrada <t discussão e adiad •. a votação. 
3"·' discussão do pr!).je~to u. 4 A (do Senado), 

de l SDZ, dando du·etto aos S€cretarios da 
Cúrte (\e App~lltv;:ío e do Tribnmtl Civil e 
C1•imino.I da G:1piM1 Fedel~J.l a perceber cus
tu;:, q Ut\ndo t11t00li1ar:em como e.;cri vães. 

Por não haver quem peço. :1 p:~l::~.vra é a 
dis<:u555.o encerrada c a.diatb a votaç-:to.' . 

:2• diren~"<lo do projecto n. 45, de 18!T2, 
(tlo Senado), <1utoriza.ndo o gorerno a. pro
t'o;;ar pot· cinco a.nnos o contracco com a As
:>ociaçiio Sergipen:>e. p::~ra o rer1•içi> de l'ebo
que<\ ,-apot· na.; b:~.rras deCotinguib..'\,S. Cllris· 
to vão e Es.t.tncia. 

Postos guccessivmnente em rlis~ussão os arts. 
tlo pt-qjecto, e não !ta •:endo q nem Jt~c;a a palo.
Vt'<t, t: encet'l'ada. e adiad<~ a ~·ot..'lr,<tO. 

I" r.li:;cussão do projecto n. 119, deste ftnno, 
concedcm~o <tos l" e _2" cit·m'gities r lo corpo 
de bomben·os rla Ca.pttal Fedet'<\l os nostos de 
IU<\jor e C<l.pitiio, com ;ts Y;tnr~1g-ens ~que sio 
inherentes ti eot.es postos. 

l\iuguem perlindo a. palavr~1..e encerrada o. 
•.l iscns>:lo e ttdiada. a votaç,~o _ 

Cot:tinún fi :3• di~cussiio do prr{jecto n. 100, 
r.lcsce Mno .( pr·gjecto n. ~G A, tlo <l.nno pas
sado ). relatn•o as promoçoes !le 7 de janeiro 
de 1890. · 

O Sr-. Bell:l-rn1ino de ~!e:o.
d.o.n<;a. vem dcffender o pi'Qjecto a..loptado 
pelll C<~mara em 2" discu~ão o qual, por isso 
me;:mo,niio pertence mais a.o or·a.do•·· 

Ne~Stl defez:.t k:~a respos~a as invectivas do 
nobt>e tleputado pelo Parauã, 1\m<lulo em que 
o g-overno pro,·isorio podia sa.hir fóril. d<\S leis, 
pot• Isso que era um poder revolnciona.rio. 

O SJ.•. Presidente·-Kão luwendo O gm·et•no provisorio, por is.."' mesmo que 
numero para votação, passa-se á discussito do .. -; teve c.-oncentt-ado~ em sua.; mão~ todos os po
materins contidas na I• parte da ordem do deres publicos,po<lia<tlterar as l~is pl·eexisten
dia.. t~s que uiio era.m incompativeis com o novo 

Por não haver quem peca a palavra, silo r~g·imen, antes rle violal-as, tlt\ndo por esse 
successivamente encerratlus as discussões e modo o cunho d<t le~<tlith\tle a seus actos. 
adia.das as votações dos arts. do projecto n. 7í, Elle Yeiu em nome da revoluç;1o. que é um 
de 1892,autor•isandogoverno :1converter osju- (lireito supremo e extremo dos povos, reco
rosde4•y., ouro, dasapolicesda divida. public:1 nheci(lo müversalmeme ; não podia. derruir 
interna nos de 3"I,, papel, e a fazer as opertt- si não o que fosse incompatível com o;; pl•inci
ções de credito precisas para : embolso.r os pios noYos que legitim;wam <t revol•Jçào, si
possuidores de apolices que não :1eeitarem a. não o que 1bsse inteiramente incompativel 
conversã.o ; consolidár a divida fiutuame e com o regimen que inaugurou. 
supprir qualquer deficiencia de renda do ex- Nf1.0 veiua revolução iniciar uma civilisa-
crcicio corrente; ç;"io, nem destruir as conquiseas de liberdades 

Discu..<são unica do projecto n. 78, deste de chilisação de que a na<~io gosava; veiu da.r 
a.nno. relati>o às emendas do Senado il. pro- unicamente maior expansão, abrir horisontes 
posição da. ca.ma.ra. dos Deputados, n. lOS. de nmis dilatados â civilisaç-.ão preexistente. 
1891, estabelecendo os casos de competencia Nito tinha o governo provisorio o direito, 
exclusiva. dos poderes federaes ou estadoa.es' faculdade ou poder de t\J.Zer retrograda.r a 
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nação ao estado de barbaria, il inf<1ncia da 
ci Vili Sl(.>ãO. 

Só podia. 9:bater os direitos e as leis que ibs
sem cont.l·ano~ ao pen~amento da reYoluç~o e 
incompatiYeis com o regimen repu~lk;~.no fe
der<~oi.ivo por elle llrocbm\l.{lo. 

Demais, o pt·oprío governo provisorio. no 
manifesto que dirigiu ao pa,iz,a.ssumiu o com
promisso formal de manter e re.~peitar 03 di-

. reito~ adquh·idos e fez a clec:lttraçiio solenme 
de manter em pleno >igor a." lei.:: tlo antigo r e
gimen, flUe não fossem ;ulYer5as ao qltC se 

que nã.o precbam insurgiNe, nem enverP.dar 
pelas ~evesas lwentut•osas d<1. politica :para. 
porme1o de ephemer<1::> victori~ contr':l. as in
stituições, contr-J. a. paz e tranquilida.cles pu
blicas, obter accessos rapidosqueaté mesmo
como repara.;.Io d<!Yida. e imprescindi vel lhes 
sejam negados pelos poder·es competentes. 

Vem ú mesa., e lida, apoiada e posta cou
_junctamente em di:;cussão a seguinte 

ino.t1gm'tl v a . o que cst~L s:tlJiamcnte homolo-
;;o.do em nos:::nCon~titui~<io . "\o n. (c) do <ll't. Jo accre<:cente-se- nem 

N:i.o po•lin. poi~. ao contt·ar:o d~• r1ue erra· I chi:o direlto (t indemnisa.;li.o pecnnia.ria. 
dmncntc ;ttill·m:u~un os impugmldot·cs tlC> pt·o- Ao <n't. 2.• u.cct•escente-se-qne sel":io ttr
jecto em discu:;sã.o, 1\\zer. de go!JX'. •lc um sol· ~ente e convenientemente prep:tr:.t.dos pela. 
dndo nm gt!l1C l~ll; não podia exceder o::: qua· 3• :5eeçâo da llep;trtiç.<l.o de Ajudante Gene
tlros dns olllcíaes do exercito. e o t~z em mais ral. 
tle \Ull ponto; não podia l'eíbrmar generaes e Sala uas se.>sües, :3 tle u.g·osto de lS9Z.-Bcl-
outros oHiciaes sem ser em virtmle de 8en- /ltl'miHo de Jieadonça. 

(0 S;·, JOt.ia Lopes ( 1• vice- prcs:deate) · eJ!· 
tregrx (tOS;·. Bemw·d:,10 d~ Ccm~pos a cetdei1·~ 
da: pl·csicl·mci(c ) 

tença~; não podia promover por pl'Íncipi03 
que nüo estiV<!.::Sem consi;;m\(los na lei, nem 
dispens:tr nenhum dos requt!sitos que, p.:1.ra 
esse fim, ella ta:s:Mivameute exigia. Tão pouco 
podi(l. mudar oo seu ta.la.nte as circui.USta.n
cias de paz em que se acha. va o pa!z. apezn.r ~ ~1.·. Pires Fer ;.·eir-a.-Ha e..""
cla ra~lic.".~ t~·~slot•maçi1o por que passaram ~l1~çoes pEJSS?aes que neces.sltam de Uffi<\ pr~
suas m8titmçves. paro. fantaSiM' 1.1m estado llmrno.r que strn. ue lJa~e as m~smas expli-· 
<le guerL'a, ftgur:at' o exercito em opem<:,-ões de cacões; ~sim nrincipi~rá tlizendo á illus~re 
campanha. e=m de;;encavar o principio de depu~<~.o pelo Pa.t•an<\, que, quando se dls
servi~t>s relevn.ntes, sô aumittido nessas cir- cutiu o projecto e o orado1' se rell~riu ã. díspo
cumstancias especíalís:>ima.s. siç-ão em l'elação aos generaes, teve algum~ 

AJ<•umas dtts llvpotheses figuradas pelo no· razão. . 
bre deput..'"ldo o Sr. Fonseca Hermes, estão Vae agora fig·llmr uma. hypothese, que() 
previstos e resalvados pelo projecto. comprova e depois d.:~.rã. sua. eÀ1Jlica{:ão pes-

O official que na data da promo('ão pocUa soai. Supponha. o nob1·e deputado uma turma 
ter !I;Cc~so legal e ao qual se . promoveu llOl' de 15 cGrm~eiy, 10 autig~?S e dnco prom~vidos. 
serv1ços relevantes apenas tem em sua fê de com pretel'I(:ao de tenentes-corone!S ma1s an
officio a mudan('.a dessa clausula. pela. que tigos. Pergunta. si ti,·csse havido a promoçã() 
lhe competia ; e neste caso, n illJ,'1.1etn se consi· regular. estes ultimos seriam coroueis 1 Não 
dera.r:.i. por elle preterido. eram . Si não eram. o governo tendo de í'azer-

Em relac;i.o aos oflicia.es preteridos que jà genernes de brigada, não promoYeria aquelles 
fal~·cero.m, ~u que 1bram compulsionados, ex- pelo q_~e não el'<~m Cl)l'Oneis; e si não eram 
clwdos pot' Sl ou por sua5 1'amilias da. repa- corone1s, como e que S. Ex. 03 vae colloca.r 
ra.ç;.'io, não ha uma razão de conveuiencia. ).lU· em generaes de lJrigada 1 Seriam promovidos 
b!ida1 mas de simples equiclade que pode ser a ~roneis, mas nüo faria delles genemes de 
ou ~ao a.tt~ndida.; ao passo que a respeito dos bngada ~ .•. 
~fficw.es exiSt~o~ nos quadr~ ~ft'~ctiYos mi· o sa. BELLAR)lli"\O DE ME::--.'llo,:o.;ç~-1. dá um 
li~ a con":en~~ncra de alta tlJ..<elphna, de di· aparte. 
r e1to e de JUStlça.. de restabelecer o principio 
da precedencin militar que entre elles e:ris- O SR. PIP.ES FERREIRA-O nobre d.ep~tado 
tia, abroquelatlo na .lei como liame intlisven- comprehende que tendo ~governo dire1to de 
savel da hiera1-chia. militar, e que roi de- escolher entre os coronets aquelles qu~ t eem 
struido, trazendo o desequilíbrio moral e ma- de occupru.· o posto de geneml de lmgada, 
teria! que tantos desgostos e actos ele indísci- va.e naturalmeflte procurar o coronel de co_?.
plina tem gerado. ~ança., mas sr. este coronel de confiança D.a:O 

A reparação de tantas injustiças. e tão tn,~sse pL·eterl(lO :;o tel!ente-coronel ma.1s 
grande cópia de preteriçõ~ r~tabelecet'á n antigo, o governo nao potha procurai-o. 
equilíbrio perturbado, restaura.rá a. harmonia. O SR.. BELLAJl.)llXO DE ME."óDONÇA.- Neste. 
e o C?ngraçamento g~ra! entre os otll.ciaes e CMO V. Ex. adiava a promoçUO e nada mais ; 
trara a salutar. conneç<~.o e a segurança de porque si o governo achou que só este coro-
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nel é de confia.nça, logo que elle o.ttingisse a ] queira, Euclides :Malta,, Ivo do Prado, Marco
este posto legal, o promoveria. llin~ Moura, Milton, Dion~sio de C~rqueirn, 

o sa. PmE.S FERRE!R.%.- Accresce aue L:!:Jtz Mu~t. Fl'aDcisco_ Ve1~a,_ Ferre~.ra. Bran
S- Ex- ba de concordar nue o substitutivo dao, Sclnrudt e Demetr1o R1be1ro. 
limita o espaço de tempo das promo~ões. De O SR. PaEsroE~>TE- Responderam ú cho.-
fórma. que todas aquellas que se deram den- mada. 107 Srs. deputados. Ha numero. 
tro de um certo prazo nada teem que se rever, Vou submetter de novo ;1 votação 0 pro-
porque se~uira.m uma norma regular. jecto n. 79, de 1892. 

Si o noore deputado nã.o estti. convencido Submettido a votos, 0 projecto e regei-
da. praticabilidade em relação aos coroneis, tado. 
dirá. porque il".i. ent.io procurar outro :wgu- Votaç-ão do parecer n. 59, Llesl.e anno, n<X:el· 

mento. ta.ndo a renuncin. do deputado Lauro So<lr·é e 
O Sa. BeLT.AR.MISo DE )fE:-<OONÇA-J:'t r~- mandando pt>cencher t\ respcctivt\ va.ga, de 

spondi o.o argumento ctue V. Ex. }>rodu:du. u<.-cordocom a lei em vigor (discussão unicu). 
O Sa PrREs FERREIRA. não pC.cle o.cccitar Snumetti\IO t\ voto::;, é approvado o ::-e-

a. doutrina esttülClecicta. pelo nobre depu· guinte 
tado com relação nos oHiciaes qne preteriram 
os seus camarnd:\s nos posr.o~ em que ,já se 
acham; p01·quc 1:;Lo wrn augmentnr a pet·· 
turbação que tl'ouxemm ns tnes pt·omo~,"•ies. 

Si estes oíl!ciaesclie~:m.\Ill a estes flOStos por 
esta. ou :14 ueUa 1'<\l'.ilO, seria bom:~ to c digno 
impedir hoje que eUes sejam Jll'Omovidos no
vamente, de..<<le que estE'jam de ncconlo com 
os pt•incipios leg-J.e.s? 

Seguramente, não. 
o Sn.. BELr.AR)n:-o:o DE ME:'>oosçA-Ou si 

faz a 1-epa.ru.çíto ou não ~i faz. 
0 Sa. PIRES FEIUU:mA Yae sentar-se,paro 

a.ttender ú mesa, que diz havet• numero para 
a. votação, mas confia que a C<~mara não dei
xar-.l. de fazer esta reparaç-ão, embora. <tue o 
exercito >enha. dizer que ella ê impra.ticavel. 
porque ê mais fa.cil fazer o. revisão do que 
fll.Zer estas promoções. 

O Sa. PRESIDE::'\"TE annuncia. que, lta.\·endo 
numero, H.e procecier á. vota.'><i.o das matel'ias 
da. or(lem do dia.. 

E' approvadP. aredacção do projecto n ,frí C, 
qúe fixa as despezas do Ministerio das Rela
ções Extel'iores, que foi hontem a imprimir. 

O SR. PRESmE:-.'TE annuncia a vot&çiio: 
Do projecto n. 79, deste anno, concedendo 

isen~ de direitos de importação e mais im
postos pa.ra a. introducção de 150 casas de 
madeira da.Compa.nhia S. Lazaro, pa.ra. ha.bi

"tação de operarias {1• discussão.) 
Votam a. fa\vor 31 Srs. deputados. 
O Sa. PaEsiDE::'\"TE- Foi regeita.do o :pro

jecto. 
O Sa. SEVERISO VIEIRA (peta. orclem) :pede 

verifi.caç-J.o de votação, 
Votam contra 71 Srs. deputados. 
O SR. PRESIDE." "TE-Não ba numero. Vae-se 

proceder :\chamada. 
Procedendo-se à chamada., verifica-se que 

se retiraram os Srs. Pedro Chermont, Rodri
gues Fernandes, Pedro Americo, João de Si

cam:>r:~ V. lV 

I'A!UlOEn. ::-;, 59-!802 

A' commi:>são ele p~ti~'ües e poderes foi pre
sente o teleg1, nnma do Sr. deputado Lauro 
Sodré, (!atado de 12 de j ulho do a.nno _pr·oxi
mo ll3$Sado. em que renuncia o c:wgo de re
pr~nt.1.nte do estado do Pm-ó. a esta C<tmara, 
pelo facto de lla.;er n.cce.it.1.llo o cargo de go
vernador da.quelle estado. 

A commissão e de parece1· que ~~a. acceita. 
a t·enuncia. providenciando-se par-J. q ll3 seja 
preenchida u. vaga, na 10rma das leis em 
·rigor. 

O SR. f-a-esroE1\'TE annuncia a. vot~o. em 
2• discllssão, do projecto n. 117, deste alllio, 
a.utorisando o governo a abrir, no corrente 
e-xercício. um credito supplementar de ... 
5 .674:579$518 ao cambio de 27 d. por l$ á. 
verba-Estrada de Ferro Central. 

São successivamente submettidos a. votos e 
approvados os artigos do seguinte 

PROJECTO N. I! i -1892. 

O Collo"Tesso Nacional decreta.: 
Art. l.• Fica o governo a.uiorisa<lo a abrir, 

no corrente exercício. um credito supplemen
tar de 5. 758:347$534, ao cambio de 27 d. por 
1$, ã. verba-Estrada de Ferro central-,pal".t 
o fim de desapropriar 29 predios sitos {., rua. 
de S. Caetano. em S. Diogo, construir uma 
estação de triagem, no antigo ma.tadouro, e 
adquirir o material rodante necessario para o 
serviço desta estrada. 

Art. 2. • Revogam-se as dispo3ições em con
trario. 

O Sr. Aristides Maia (pela 
order-1 ) pede dispensa. de interstício para. o 
projecto. 

Submettido a. votos, e a.pprova.do o reque... 
rimento. 

3) 
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. O Sr.J;,residente-Vou pôr a vo-1 O SR.. Ptt"ESIDE::-.--rr;-0 nobre tleputa.do não 
tos, em 3• discussão, o proj~cto n. 38 A, de tem ra..oJ.o. 
1892, auiorisando o governo a despender a A Cam:tra tem inv:wiavelmeute sustentadD 
q_ua~tia. de 2-50:oqo$ cem a. acquisiç.ão de um a. praxe est1~lecida. que o.s requerimentos 
:pred10 onde funcclOJH:l Tr~buna1 do Ju1·y desta mandando ou VIr commissõe~ im'OOrtam sus
·capit::tl. . · . . pen~ão e_niio e;weeramento da discussão; po:r-

Submetttdo a. vows, e awro~ado o segu10.te ta.nto, ~---re prOJecto tem de ser dado pa.ra or· 
projec!o n. 23 A de 1892: den2- do tlia, para discussüo e não para vo-

0 Congresso Kacion:ü decreta : ta.ç;ao. . 
E' a praxe, apoiada. no regimento. 

Art. L• Fic.1. o Podc1' Excc1.1ti\"o autorisa.do 
desde já, alJrindo paro isso o necessario cre- Vot..'\~ão do projecto n. 101 , de 189-2, dis
d:to. a despender <t quantht de 250:000f)para pcmando 0 :mnn lie serviço na fileim, eXi"i
o fim de o.tlquitil• um predio, não existindo tlo pelo <lrL ()'• tln. lei n. 39 A, úe :30 de jMefi.o 
11m -proprio Mcíonat. o mil! runccioue o Trl- ele tS92, aos officia.es que scientifiC:lmente se 
bunal do .Jury dn. C.'\p ital Fl!dct~\1. ach:trem hnhilit:ulos o. pl'éeocher ns v"gns a-

Pamgr:tpho unico. !\o edificío :\clquírí,lo e, ctuaes elo C'OilJO de est.."Wo-maio!'(le i• classe. 
<lcpois de tlc..~'\.propri:• (,'(jes p;n-;1 essa mister , O Sn. PttE:SIDE:O."TE-Sobl"e este projecto l~a 
só rnncc.ion:m"t o TribtuHtltlo Jm•y. um suhstituth·o que se 1ae ler. 

Art. 2." Re\·ogam-sc ns di:>!lOSil,-c:ks em con- O pr·ojecto ue <Jlle se trata 1bi apresentado 
trnrio. l~ln. commi~io de marinha. c guerra. a. propo-

O Sn. rtt&~IDE."\"TE annnnci:~. o. Yota.<jio, em St~ de tl<tl' :parec~r ~brc uma. emensta. ao Sr . 
3• d i~cttssão, do p1·ojecw n. 225, de lll91, ap- ~lttllet', en1en~a. md~e<lda na dtscussao tlo pro
PN\"t\Udo, na parte que compete ao PodeJ.' Je<:~ de fi~~~o d~ fotws: . 
Legist~tivo, o contra.cto celelmwo em 3 ,le . \ou pot '" ' <?t~_: em prtmetro lugar o pro· 
fevereiro de 1877 entre o mini:ltro do Imperlo .)ect~ da com~mss,to . _ . _ 
tlo exeincto regimen e o Dr. Pa.ulino FL'anl~lin S_t _for acppt ovado, fica. prCJtldtcn.do o substt· 
do Amll.ral (Barão U.e Cltuimlé) p:1.rt1. o alar- tutno. 
gamento e prolongamento ela rm. de Gonçal· O SR. Scn~riDT (p~la ordem)- Pedi :t pã:ra
ves Dias, desde a rua. da. Pmính:~. :tte o.o largo vra. par~ r e_querer a V. Ex. preferencía para 
da ?.-lili do Bispo emfJ.•ente ao mar. o substttutrvo do Sr. Bellarmíno ele M~n-

donça . 
· O Sr. Joã.o Lo}>es -:- Sr. presi- Posto a ,·atos o requerimento, é r~jeitado. 
dente, :peço a V. Ex. CJ.Ue rectifique a ordem Sttbmettiào a Yotos o projecto, e rejeitado. 
do dia. de modo que o projecto n. 2-25 volte São successiw.meme Nlieitados a emenda. 
â. discussão de n.ccordo com o parecer da. com· do Sr. L:turo Miiller e o substituti>o <111 Sr. 
miss.'io de constitu içã-o. Bellarmino de Mendonça. 

Organisando hontem a. ordem do dia. fiz a VotMàO, em 2r discussão, do projecto n. 93; 
classiftcação que nelli se v~, isto ê, o projecto l89-2,recttilanclo oscre,litos pedidos de540:0000, 
n. 225 esiã. indicado p.;11-a ser votado hoje. pl\ra. q\tadruplicaç.ão da linha te!egrapliica. <Íe 
Niio tinha então nttendiuo ao r~ferido pare- Yiseu a Jap-uar-d.o, e de /.30:000$. pa.ra n. .con· 
cer pelo que apresento a. v. Ex. este reque- stru~.ão Cla linha. de Vberab.t a Corumhí • 
rimento. a utoris mdo a a.bertum elo credito supplemen: 

O S P ta.r de !S:OOO:S pam p~amento do augmento 
R. R.ESWP.."TE- A reclamação do nobre de vencimentos aos. lentes do Gymnasio :-.:a-

deputado ser-à attendida. cional e a}lpro,·ando a despeza. feita com n. mu-
O Sr. Tho:n1az Delphino-Não danç-.a llo 1Iuseo Xaciona,l pa.ra. a. Quinta da 

concordo com :1 opinião do nobre deputado, Boa Visk't, na impol·t:lncin. de 25:()()()~000. 
porque este projecto. si nilo foi já votado, O SR. P RESIDEXTE - Vou submetter a .-otos 
foi isso devido unicamente a ter eu pedido em primeiro Iogar a.s conclusões tlo llM'ecer 
que fosse a commissão de constituição, legis- elo. com missão de orçamentO. 
laçiiD e poderes levando uma pergunta. relati>a São snccessivament;. postas a "\'"otos e o.ppro-

. it sua. constitucionalidaile. A commíil$ÜO jà. vatlas ~s seguintes conclusõe5: 
deu resposta, jit inlbrmou it C\cmara., como 1''. que se recusem os cre.ditos de 540:~00~ 
melhor entendeu, e essa. inform3.ç-áo ji\ foi e 73~:000:;;, o :primeil'o para. qua(h'Uplicaçãô 
a.cceita pela ca.sa.. da linlla. t elt'gJ.'aphica de Viseu a Ja.guariio, o 

Pot• consequencia, o que re.sta.. não ê dis· segundo :para a construceão da. linba de Ube
cutir o projectú, porque a. discussão já foi até raba a Corumbá; · 
encerrada. por não ba.Yel' mais quem quizesse 2•, que jâ foi da<la. pela Ca.marn a auto:risa-
íallar, e sim o submettel-o iL vo~<io, I ~ão para. pagamento a.os tele,"I'a.!lhistas de 1•, 

.! q ue vem essa. nova discu~são ~ i 2' e 31 chs.."€3; 
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3•, que Sé adapte o s~guinte lJrojecto de lei: 
Em seg·uida siio postos a Yotos e approva

>dos, em 2" discussão, o~ artigos do seguinte 

PROJECTO :X. 93 -1892 

O Cong'l'esso ~aciona! decreta,: 
Art. L• Fica o governo autol'isatlo n abrir 

clesde j:1 um credito supplementi.tr na impor
tancia. de 1 S:OOO$. para pagar11ento do au
gmento de vencimentos aos lemes do Gymnft
·sio Nacional, de accordo com o art. 3", § 2", d<• 
lei n. 213, de 30 de dezembro de 1891. 

Art. 2." Fica approvada a despeza feita com 
a mudança do ilíu~eo ~acionai para, a Quinta. 
·da Boa Vista, na impm•tn.ncia de 25:000:-:'000. 

Art. :::." São revogadll.~ as dispo~i~líes em 
·contrario. 

haver accordo entre a Vniã.o e os estados ou 
destes ent!·e si (discus~ão unica). 

O Sa. PRESIDE:'iTE-Vou suhmetter a votos 
as emendas apresentadas pelo Senado á pro
pJsição desta camam. 

E' submcttido a votos e approva.U.o. a se
gumte 

Emenda 

Ao art. 2.• Supprima-sc u, pu.lavr~-exclu
sh·a. 

E' sul:tmettid<\ a votos c r~,jf~it:.trb outra 
emenda additi•ra. 

Votação em 3" díscus>'t'i:o do IJI'Qjecto n. 4 A 
{do Senado). de 1892, dando direito ao~ ~ecre
t:trios d:t C(•rte l.le Appella.çilo (i do Trilmnal 
Civil e Crimin<tl d<1. Cilpital Fccler(l.l a pct•cebel' 
custos qu:tntlo trabalharem como escri"ii.es. 

Suhmetthlo a. Yotos. c! o.pproY:tdo o8eguinte 
Votação, em 2• discmsão. tlo projecto n. i7, 

.de 189"2, a.utorisa.ndo o govemo a cmn·ertet• r-no.mCTo ;-;. 4. A- 1802 
·OS juros de 4 ",',., otn•o, d<lS apolices da divida 
publica interna nos de 5 • ;,., papel. e "' ú1t.er (Do Senado) 
as opern.çGes de credito precisas IJ<H'i.1. embol- o Congresso Xa.cional resolve: 
.sar os possuidoL'es de a)!olices rgte niio accei-
tarem a com·ersi'ío. consolidar a divida flu- Art. L • Os sec1·et<1.rios d<t Ctirte lle Appella
.etuante e supprir q ualq Uet' deticiencia de ~<1o e llO Trilmnal C i vil e Criminal da Ca.pita.l 
renda do exercicio corrente. Feclem1 teL·Ko direito ás custlls r1uando traba-

0 SR. PRESIDE :'i TE - Tratando-se de 2~ dis- lha!·em como escri viies. 
-cussão, vou submetter o proiecto a votos, IlOr Art .. 2-'' R~vogo.m-$e as disposi~:ües em con-

" tral'io . 
. 'Partes. - ·' - d 

São succEssi>amente :postos a votos e appl'O-· Votaçao, em 2' ui~cussao, o projecto 
·:vados os at•tigos e paragraphos do ~egninte n. 4.5 A, de 1892 (do Senado), autorisando o 

PROJEOTO N. i7-l892 

--o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• E' o Poder Executi'I'O autorisado: 
§ 1.' A converter os juros de 4 •;., ouro, 

das apolices da tlivida pub!í~':l intern<1., emit
·tidas em virtude do decreto n. 823 A, de 6 de 
{)Utubro de 1890, nos juros de 5 "/ •. papel, 
·que serão pagos semestralmente. 

§ 2.• A realisat, dentro ou 1üra, do paiz, as 
.operações de credito que forem preci,as para: 
a( embolsal' em moeda coi-rente e pelo valor 
nominal da.s apolices os respectivos pos~ui
dores quenãoacceitarem a con"erEão; b) con
·solidar a divida íluctuante: c) supprir 
qualquer deticiencia d<t renda do exet·cicio 
corrente. 

Art. 2.0 ll!l"'"ogadas as di8IJO~ições em con
-trario. 

VotaÇ<1o do projecto n. 78. deste anno, 
xel1 ti vo ás emendas do Senado ;). proposi~.ão 
da Camara dos Deputados n. 108, de 1891, 
estabelecendo os casos de competencia exclu
siva dos poderes federaes ou estaduaes para 
resolverem sobre -vias de communicaçlío flu
viaes ou terrestres e aquelles em que deve 

governo a prorogar por cinco annos o Cún
tracto com a Associação Sergipense para o 
~erviço de reboque a vapor nas ba.rras de 
Cotingui bo.. S. Cllristo.-ão e Esta.ncia. 

E' submettido a votos o art. 1 • do proje
oto. 

Votam o. fu.vor 69 Srs. deputados. 
0 SR. PRESIDEXTE-FOi approvauo O ar

tigo. 
O· SR. ESPlRlTO SAXTO (pela o<·dem) pede 

verifica.çiio da votação. 
O SR. PRES!DE:\"TE-Os senhores que votam. 

contra queii"<Lm levantar-se. 
Votam contra o artigo 35 S~s. deputados. 
0 SR. PRESIDE1\TE-Esta approvado O ar

tigo. 
Em seguida é submettido a votos e appro

vadoo a.rt. zn do prQjecto, sendo adaptado 
para passar a 3> 'Piscussã:o, o seguinte 

PRO.JECTO ~; 45 A-IS92 

(DO SE:s'ADO) 

O Congresso Na.cional resolve: 
Art. 1. • E' o governo autol'i.sa<lo a. proro

gar por cinco annos, com as mesmas condi-
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çii:es e vantagens, o contracto de 18 de junho 
de 1887 com a Associação Sergtpense, para o 
serviço de reboque a vapor nas barras de 
Cotinguiba., S. Christovão e Estancia. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

Votação em 1• discussão do projecto n. ll9, 
deste a.nno, concedendo aos 1• e 2" cirurgiões 
do corpo de bombeiros da Capital Federal. os 
postos de major e capitão, com as va.ntagens 
que são inherentes a es~ postos· 

Submettido a >"atos e approvaú.o o seguinte 

PROJECTO ~. 119 - 1892 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. I•. Os I• e 2• cirurgiões do Corpo de 

Bombeiros do Distrícto Fedem! tel'll.o os postos 
de major e capitão, e goso.rão de todas as 
honras, vencimentos e mais vantagens inbe
rentes a.os mesmos postos, nos termos do art. 
45 do decreto n. 98~9, (te 31 de dezembro 
de 1387. 

Art. 2.' Revogam-se as disposiçQes em con-) 
trario. 

0 SR. THOMU DEDFINO ( pel(L ordem) requer 
dispensa de intersticio. 

Submettído a. Yotos o requerimento é re· 
jeitado. 

O SR. PREsmE.,,"TE consulta ú. Camara sobre 
os pedidos de exoneração dos Srs. Baptista da 
Motta e Frederico Borges, da commissão de 
petições e poderes, e sobre o pedido de dis
pensa temperaria do Sr. Zama, da mesma 
eommissão. 

A Camara rejeita os pedidos de demis&lo e 
concede a dispensa pedida pelo Sr. Zama. 

O Sa, Pao:sx:o:m.,-rE nomeia. para substituir o 
Sr. Zama na commissão de petições e pode· 
res o Sr. Corrêa de Araujo. 

Em se,"1lida. nomeia o Sr. Vinhaes para a 
commissão especial do Districto Federal. 

Continúa a discussão do projecto n. 100, 
deste anno, relativo às promoções de 7 de ja
neiro de 1800. 

OSr.Ba.ptist.a daMot.ta- Sr. 
pre,;ldente, • j ustilicado perfeitamente este 
--projecto pelos collegas que me precederam 
na tribuna, acbo desneccssario procurar para 
e!le nova justificação. 

Nestas condições, occupi:rei por muito pou
co tempo a. tribuna, tenJo tomado a palavra. 
unicameute para ret:utar algum~s asserções 
do meu l1onrado collega deputado pelo Pa
rani, o Sr. Marciano de Magalhães. 

Disse S. Ex. que a apresentação deste pro
jecto era um acto de despeito. Despeito de 
quem? De ·.mim, que fui um dos promovidos 
.por sernços relevantes ~ 

Disse ainda S. Ex. que foi uma incoheren
cia; in:~s incobereucia minha, que manifestei
me contra. a promo~.ão antes de ser feita, 
que manifestei-me contra ella depois de ser 
leita, e sempre me tenho manifestado assim 1 
Onde está. este despeito, e onde está esta mi· 
oba iocoherencia, si vP.nho defaoder os meus 
collegas do exercito contra a minha propria. 
promooão? 

Si en trat<lsse de interesse ~ssoo l, si eu ti
vesse sido preterido, o nobre deputado pode
ria attribuir a um despeito os meus esforços ; 
mas ainrla a.ssim seria injusto. porque eu es
h\l'Íil. defendendo n. C<~.us::. do exercito, a c~usa. 
de mais de 800 officines que for,,m prejudica
dos em seus direitos. (Apoia<.losJ 

Nã.o sou nem despeitado, nem iuconerente ; 
e quando marchei para a jornada de 15 de 
novembro, não !bi para conquistar promoção, 
não foi para g~ lgar um DO''O ~osto. 

Dis~e mais S. Ex. que seri~mos fuzilados 
naquelln. ~casião, si a nossa causa não vin
gnsse. Eu teria muito prazer nisso, teri:l. mais 
prazer em ser fliZil<\do pelo gwerno da. mo
narcbia do que tive, recebendo do primeiro go
verno da Republ!ca uma recompensa, que me 
acabrunha perante os meus collegns do exer
cito por mim preteridos. 

O Sn. FoxsECA. Hmnms- Porque então 
S. Ex. nüo desistiu ~ 

0 SR. BAPTISTA DA MOTTA-V. E.t. conllece 
alguma lei militar que permitia isso 1 

0 SR. FON:'!ECA EIERl\IES - 0 meio de não 
recebet-a era pedir baixa ou reforma. 

0 SR.. BAPTISTA DA MoTTA- Eu já. disse 
desta tribuna que, si o proje~to qua sustento 
nã.o passar, e eu tiver novo accesso compre
terição dos meus collegas, deixarei as :fileiras 
do e:s:ercito. 

Já fui causa de uma preterição e não quero 
ser de outra ; aliás j ã. poderia ter .;ido pro
movido pela s~gunda vez, si não tivesse sido 
trausferido com o meu asseutimento r.ara o 
corpo de estado-maior de l'· classe, eVItando 
assim uma nova preterição. 

O SR. BEviLAQUA- Nesse caso v. EJt. teria. 
sido promovido por antiguidade ; nã.o causava 
uma segunda preterição, e quando mUito essa 
promOÇão seria consequencia da primeira 
Neste ponto não estou de accordo com V; Ex.: 

O SR. BAPTISTA. I>A MoTTA- Mas eu quiz 
evitar- e evitei a segunda promoção. 

O nobre deputado pelo Paraná diSse ainda. 
que fallava ·em nome do é:rercito e que o 
exercito não aeceitava a revisão. 

St'.. presidente, nem sei que dizer a este 
respetto •. A Camara ouviu 1~ leitura. de tele
grammas, que geço licença para fazer publi
car Do Diario f!içw:t com o meu discnr:so 
em que quaSi toaas as guarnições reclama~ 
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contra. a promoção ; e entretanto é o nobre! DOCUMiiD<TOS .... our;: sF: REFERE o on..~DO:R. NO 
deputado, que vem dize!.' que o exercito op- sEu ntSCUR.so 
põe-se á r e visão ! 

O Sn.. ?.f A.:R.CI.-\.No DE ?.IAGALIIÃ.ES dà um, _Yi~tori~. 1 de .i_unho -:- Pedimos vossa p::t.-
t\parte. tr1~t~ca 1otervençao seut1do rep •ração, pre

terJcu.o sotrramos promoção 7 janeírn.-Coro-
0 Sa.. BAPTISTA D.o\.l\loTTA- Concedo qu~ nel GouviJa. - Major Geograpt.o _ C:tpitão 

fosse eu 'lue P~~\·OC:lsse. ~se telegr .• umm _; SI Gas[Jar.- Tenente Nobre.- Tene;1te Gouwa. 
!la ~esponsabthdade Uls,o, quero. a~um.•l-,t, _ Alferes Bioa•·· 
porque estou pL'e.>tar.do um scrv1ço • ~ mmha 
classe. (Apoiudos .) 

0 S:R.. ~1AR.CL\NO DE MAGA.LUÃES-Um des
serviço. 

O Sa. BAPTISTA u.~o. MoTTA- ::\Ias, si S. Ex. 
esta au tortza.do pelo exe1·cito, seria bom que 
Jl.zesse publica. r essa ::tutodzac;iLo. 

0 SR. MARCIANO DE ~IAGALHÃES-Estounu~ 
toriz~,do pela sua reconhacidu. abnegação. 

nesterro, 7 do julho - Oll'iciaes itbaixo 
vint~ ~ cinco batalhã~ preju•lic;ulos pro
moça.o .JilOeu·o 90 t>OOem mtervinles Poder Le
gish>tivo pa.rD. reparilc;iio injustiç.1. - Cil.pitão 
Jose Bt~chele.-Tenentes. Artft~ou· ,tdacto, Gon
çalo Telles, Ge~ma d'Et;ct, F•·ancisco Bra:.il.
Alfer·es, jJ1achado Lemos, Olympio ScltU1'1tit~o, 
Brr.r.~itial'l.o Nascimento, Hel'lliinio Coelho. 

P~rah~IJD.,. 8 de julho-Prejudica(los pro
moc;:.•~ Jaoeu·o 90, pedem repat·:~ção.
C:~pttaes, Alcanta·•·a, Cav,<seil·o .- Tenentes 
;l! arinque, Agncllo, Eoa1-isto, ri!lerins, Quin~ 
t•no Bechmcm. 

O Sn.. BAPTISTA DA ~IoTTA - De :\bnegaçã:o 
jl deu ellc prov:•s nctitll. promoção, curvnudo
se, quando tiull:L a maior ia; mais de 800 of
ftcio.es preteridos bem podiam fazer op(.lOsiçã.o 
a. cento e poucos promovitlos, euh ·e os 11unes Parohyha,Sdejunho-ll.ogo-vosadvo~ros 
encontraria apoio decisivo pam a garontia. tios li!-eu_s direitos pet'<\ute o Congresso. Pretari
seus direitos. dtsstmo. Promocão relevantes serviços.-

De abnega.cão e patriotismo tem a fot•ç:a. ar- Il.fajor Feliciano. 
mnda dado pro\·as a nação, todos nós o sabe- ceará, Q ele juuho _Em nome dos oi!iciae.s 
mos; portanto não sa póJe depNhendet· da. da guarnição de3te estado, peç-J defenderdes 
repara.ciio de iojustiças que o exercito solicita com 0 maior acat-tmentoos interess?s rl:l. elas· 
do poder legislativo, uma. incoberenciu. com o se junto ao Poder Legi;;lativo, tão prejudi
seu passado de glorias· cados nas promoções de 7 de janeiro a. titulo de 

Elle não quer um favor, uão exige da na- serviços relevantes. - .Benjarni>l Barros~ <>a-
ção uw. ;;acriticio; quer sómente •~ reparação vernador.- Capitão Alfredo Barbosa. ' 0 

de direitos seus preteritlos. 
S. Ex. dlsss mais, ju5tificando a pron1ocão Rio Pa;<lo, 15 de junho- Ollieiaes Escola 

por serviços relev~\ntes , que ella fôra feita Pratica rogam continuardes no patriotíco em
com o proposito de se adquirir adeptos de peo.ho ~1·ól prejt~dicados promoção relevantes 
patentes elevadas pnl"<l u. Republica. de .Jnnetro. -~I.!JOX: Pantale<;o Tetlcs, capitães 

Pois g'ltranto •L S. Ex. e il Cumara que seme- Jeof.as, .leroa'r'IO, Luto Cu.,-doso; tenentes Rod,·i
lbante cousa. nunca passou nem pela mente, D;'es Nev~s, ALfredo Pires, Xavier de Brito 
do ma.recl!t\1 D~odoro qu" a. quiz, nem pela I !:!antos Ftlho, Portella ; alferes, Wanr~ertoy, 
de Beojamm Cousta.ot que a sancciouou. I Macedo Cot.Uo, Manoel das Neves e Ernesto 

Esqueçamos, porém, tudo isso... Glsw. 
O SR RETUMBA.-Amnistia E' ver<>onboso 1 Santa 1\iuria, 14 de junho - O.fficiaes do 

tudo acaba. pela amnistia.. . o ' . 4° ba.t<tlhão de iufa.ntarhl. pedem-vos advogueis 
s B , . , : preteri~ão promoção de 7 de janeiro.- Ca.-

. ~i n. . APl'ISl'A DA MOTTA. ·· e va?l~ üzer pitães, As.>is, Gomes; tenentes, .Da1'iu, .4.ccioli, 
JUS ~ 11. :)UCJU tem prestado sern~-o~ rca.es Mem14' Bra.nck<o. M<1rques p 0 ,.10, e alferes 
ao Pll.IZ. (Apo a~os .) . . . . A.>.~ancio (Co.cequv).· 

Como d1sse, nao procuraret mats JUStificação • . . 
:para o ?rojecto que ora se discute, porque. J(orto Alegre, 16 d~ JUnho -OtneJ;,es pre-. 
elle está. Justificado pelo bom senso. de todos 05 'I terHlos 13•, eogenharm, escola, pedem vossa, 
meus colleg-as. ~nteryenc_ão pas~as-e~ lei_rep~ra;ção promoção 

A5!>im, Sr. presidente, deixo a tribuna con- '' de Ja~etro, remnd1~~ direttos sagrados 
Yeoc1do de que a Camam adoptará em 3 .. dis· gara~ttuos proclama..çao ]., novembro.- .D~
eussão este projecto; que, mals uma ve;: o mocnto, pel~ escola .- Rufi>1o, pelo oota.l~ao 
digo, é a reparação das injustiças soffridas por de engenhar ta.- Cardoso, pelo 13" batalhao. 
lima classe que ?Jerece alguma consideração. OUJ:o Preto, 18 de junho- Pedimos advo-

Tenho conclmdo. (Muito bem, apoiados.) gueis junto ao Congresso a justa. CD.US<\ de 
vossos camara<.la.s, escando.lmamente prE-teri
dos nas promoções de 7 de janeii"J e del7 de 
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marco, utim rl~ qu~ venha.. a repa.raçio d:l. in
qualíficavel inJn.StlÇ:t d>t dlCtadnr-a, derrubada 
em 23 de novembr-o.- 2\hjor- Cw1h~ ]t[attos. 
-Tenente Joao Pattl~ de OUueí1·a C<l',·valho. 
-Tenente Alezandre de Frias Vi/lrtJ·. 

Cuyabá, 20 de j 111Jlo - Pr~judicados, promo
ção serviços relevao tes, pedimo;; vosso5 ser
vicos lei, reparaç[o.- :\!~jores, T!IP!J Caldas, 
Josd :d!a>·ia Silveira dos Sa>ttos.- Alferes 
Ped1·o Po;!ce.-AI feres Jose rlc OliwiJ•a l>oncc. 
-Tenente, B•·asilia<lO da Silva Bm·cl!ma.
Teneate, Jttsliniwto Fausto de A.m t[jo.-Te
neute Rt~ô~ Pe1·rot.- reuentes, Bellino, Vie;m 
de Ba;·J•o.<.- Alfere,; Jose .ll<~!toso. 

Cuyabü, 30 dejulho- Prejuu.i~a.do pro_mo
çã.o sel'''iços relevantes por mmtos o.!r~l\cS 
mais modernos, que estfia c:t pitibs, peço em
pren-ueis todo vosso v:tlimen to para uma lei 
ae ~·eptU'üção. Aqui I~XiSI!l!D outros o!Iiciaes 
prejudíC<ldos, mas qne n'\ occ<\sí~o se acham 
em ma.rch<t p:U'il. CJJ'tlmh:i. ~ftm de fa?.et· capi· 
tu1ar revoltosos.- Pecl;·o Ponce, alteres do 
exercito, commanrlante do 3° batalhi:i.o patrio
tíco e chere de policia. 

Porto Alegre, 7 de julho- Os officiaes do 
11• regimento solicitam a vossa '''Scl:wecida 
opinião p~r:mt!l o Co;:g-Pesso, reivind.ic.'1ndo 
direitos pGste rgados na promoção de 7 de ja
neiro por serviços relevantes.-Corooel A.gttiaJ· 
Corrêa.- Major .. beoedo Junior.- Capitão 
Pete'llaJ·.- Capitão .il[ al"colino.-Cc\pitão 1llw~ 
tino.- Tenente Jlattos.-·capitão Ca.o;ias.
Alferes Co,·deiJ·o.- Alferes Jlo;·e1•·a.-A!feres 
J~rlto Ma1·ia Yicira.- Tenente Barbosa.-Te
nente Macali.-Alferes Fleury.-Ali'et·es111es
guita. 

Porto Alegre, 8 de julho- Officiaeo 29' ba· 
talhão prejudicados promoção. Servicos re le
-vantes pedem adYogaeís Congres~o NiYindi
cação seus diteitos. 

Li"Vr"amento, 26 de julho-Solicitamos YOS5a 
valiosa inter>ençiio a favor proojecto lei rep;\· 
radora serYiços relevantes.-Teneute-coronei 
Barbosa.- l\Injor Ba:aeto.- Major gt•aduado 
Fra;~co.- Capitão CastJ·o.- Capitão .iJJac!aZ.
Tenente Orti:;.- Tenente Lc,io.- Tenente 
llfol·eira.- Alferes Re_qo.- Alferes Bamleira. 
- Alfere~ Tito.- Alferes Cal--calho. 

Ao dignissimo deputado pelo Esmdo do Rio 
de Janeiro, teu ente do Corpo de E~t::tdo·?.Iuiar 
de 1~ Classe, Dr. João Bilptista ela IIIotta. 

Os abaixo a:ss!gnados oJliciaes da guarni
ção desta Capital, prejudicados com a )Jromo
ção de 7 de janeiro de 189[1, vem pÕl' meio 
deste, em nome da justiça, pedit· >ossa inter
>enção perante o Poder Legislativo. afim ue 
ser reparada essa grande iojustiça, 

capital Federal, 30 de maio de 189Z.- Josti 
CarlosLatn:l.Ígner Teis:eira, I• tenente.-Fmu-

elsco CloStilllO Jacques. c..'l.pitã.o do estado-maio
or de ~n·tuhatia, Odilio Bacellar Randolp h o de: 
Mello. tenente de c<J.vo.Uaria.-Alipio Gama, 
tenente.-Adolpllo Lins, tenente. -Pedro Ca·· 
rolino Pinto de ~-\.lmeicla, capitão. - Antonio
Valeria dos SantJs Ne,·es. tenent~.- Joã.o Ho- · 
meio da Silva Paranhos, ·tenente.-Belarmino
Augusto de .Athaydc. ten(mt.s de !nfantaria. 
-Joílo C;1-valcan te Lacerda de A.lmelda,tenente 
de caval!aria. - .Toüo Guall.>et·~o de :\Iatio~. 
tenente de estado-!Mior de !• classe.- Anto
nio Manoel de Aguiar e SilYa, capit[odo 1• 
l'egimento de ca>altoria. -r-renrique de Oli
veira Bezerl'a, capitão de cn.valhria, (1' Regi·· 
mento).-Olympío Agob~tr de Oliveira, capi
ti.o ~judante üo ~2- bauühão de iafanta.ria .. 
-Alü•edo Pmtextato :uaciel da. Silva, tenente
de ca vn.llaria.-AlYaro Guim:1riies tlos Reis Mot
t.-.. tenente de ca. vallada. -Carlos Albel'to Cama· · . 
rilo. tenente (lO 1• batalhão de infantaria. 
-.TÜsi: dtl Veiga Ca.bra.l, I• ten~nte n..judante. 
de campo do a,juda.nte general.-cJp!tiio Euge
nio Roch·igues Jardim.- Antonio da Gama.ra. 
Taxares. alfepes. -.Tose Pinto Peixoto Ve
lho. alfei-e3.-J..If:t·en.o Son.res üo N<J.scimento. 
tenente (Escola Superior de Guerra).- Anto
nio Faeundo de Castro 2\Ienezes, capitão de 
cnvalla.rit\.-Joaquim Fenelon Borba, aJ.feres 
ele ca'"allaria. - JJSê Leandr·o Bragtl. Ca-val
cante. I• tenente. -Francisco Leite Galvão, 
I• tenente. - Est."1Jlislim Vieim Pa.mplona.,. 
1• tenente (Escola Superior de Guel·ra).-Ama
dor Barbosa, tenente. - Artlmr Parente da 
Costa, tenente.-lgn:.wio Teixeira ele Oliveira, 
alferes (Escoln. Superior de Guem1).-~Jano· 
el Soares Uma, 1• tenente.- Benedicto 1far
celino de Araujo, alieres.-Esperidião Rosas, 
1• tenente.- Guilherme Elysen Xa."ier Leal, 
tenente de C(l.vaUaria. -João Siqlleir11Mene
zes, l" lencnte.-Ismael Lago, capitão.- Jose· 
Hermenelgido de Almeidi\ Albuquerque. capi
tão·- Joaquim Bttl.'bosa Corueil•o de Faria, 
tenente.-Arthur Ne.Ptuno de Bolivar,alleres 
(Escola militar). -ZI'Iario Si!Yeira Netto, 1 • te
nente (Eseola Stlperior de Guerra). - Luiz 
Ferreira de :1\It<ttos. I• tenente (Escola. Superi
or de Guerra).-Liuo Carneiro da Fontoura,. 
lo tenente (Escola .Superior de Guerra) .-João 
Sampaio, !• tenente. - João José de Lima 
1° tenente. -Tertuliano da Sil..-a. Tinoco, 1• 
tenente.- Jose Aniano B2zerra Cavalcante, 
teu ente .-Francisco ~rendes da Silva, !• te-. 
tenente (Escola. Superior de Guerra).-Victor 
Ed ua!'dO Rooonny, I o tenente (Escola Superior 
de Gu~rra).- Francisco Camxiolo Queiroga. 
Rosa. tenente <lo estado-maior. -João Justi
ni<"tno da. Rocha. major. - Honorio Vieira. de 
Aguiar, ca1)itão (Escola Superior de Guerra). 
Frederico Guilherme Pinto de Gouvêa., tenen
te.-~Ianoel Lopes carneiro d<1 Fontoura, ca· 
pitão do 2.4•• de intanta.ria. - L~jais Porto, 
capWto do· 2.3' batalhão. - João Barbosa Es-
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xancl1•e Carlos Barr·eto; capitrro de artilharia 
(Collegio Mílito.r) .-Ru.pha.el Tobias, m~jor de 
iofu.ntario.. -Eme~to Cyrillo lle Castro , tenen· 
te de infantar-ia. -Jose Yer·issimo de Souza, 
tenente de ca.Y;1lhtl'ict (!' scola. Supel'ior de 
Guerra) .-Antonio Frlies de Castro Menezes, 
ca.)_)it.ão de artilharia (E~cola Superior de Guer
rl). -t:rbano Dtt<l.rte de Oliveira. cnnít.'lo lde. 
u.t•tllharia. (Escola. Supedot· cte Guerrc\).-F o
rismundo Collatino dos Reis de At;alljo Goes. 
major do 25° lle illfantari<L-F.t'<l.nciseo Felix 
de Ar;~.ujo, major .-Fr<tncisco Luiz ~loteir:~. 
Junior, maior do 10• de ini~tntaria..-Antonio 
Tertuliano da Sil>a :.\Iello. major de artilha.
r-i{l.. - hlo.rcio.no de Oli,·eir:.1. e A vila., i" tenente 
de a.rtilh:u-i:~. (Escola. suparior de Guen a.). 

E5t.ado do Rio Gr·ande do Su l, Cidade de 
Bagé, 5 dg maio de 189'2. 

Illm. e Exm. Sr. general Dr . Dionysio 
Cct·queixoa e capitão Alexandre J. Barbos:~. 
Lima. 

pyndola, capitão de inJimtar ia.-Frnncisco de 
Albuquerque P ajuola, tenente do 23" IJatu
lhúo. -João Pio ele Oliveira Penn::t. aUer.'ós do 
23' batalhão - Joaquim ela. Sih;a Ferr·eira 
Filho, tenente. -Fabio P<?na!àt•te de Araujo, 
tenente .-L. Alípio R. da Silva, capitão. -
João de SOuza Ft•anco, ca.pitiio do l" regimento 
de cavallaria.-Ludgero Ferreira da Luz. te
nente do 22' batalhão.-Alfcedo de Aze...-ecto 
Marques, 1° tenente.-~Ianoel Al>es ele Aze· 
vedo, capitão de ca.>allaria.-Pedro de Alcrm
tl.ra Fonseca, capitão do 22" de infa.nt.1.ria. 
Jo~ Antonio Dourndo, alfet•es do 22• de l!lfa.n
tl.ria.-Augusto Fernand2S de Almeida Bran
diM>, capit~o do 22.• ba.r..~lhão de inlttilt-1.l.'io..
Praxedes Augusto de Araujo e Sil>a. o.lfercs 
- Peeh·o d'\ Costa Leite. 11.lferes do 22.0 b:~ta
lbão de inttmtaria..- Carlo$ Sizeno.ndo Rino, 
alferes do 22' batillllão de iutlmtaria..-Bent.o 
José de Si Figueiredo Junior , aileres do 22• 
batalhão de infantari;J..-Horacío de Vascon
cellos, alferes do 22' batalhão de initmtl.ria.
.Ayres àe Moraes Ancora., tenente de ca.;-alJa
ria. (escola superior de Guerr;.\) .-Francisco 
Cavalcanti, <\l!eres ajudante de ordens do ~iu· Collegas e amígo3 - A comlucta altiYa e 
dante general. - Gustavo Eustaqnio ele Farias sempre correch que tendes mantidll no Con· 
Leite, tenente de cavallaria (Escola Superior greso ~acionai, adYogando J'e>olut.amente os 
de Guerra) .-Innocencio Yellozo Pederneirtts. direitos dos vos~os camarndM a conwa gosto 
tenente· de ca:n\llaria. (Escola Snperiot• ele mesmo dos potentauos que HleYados á suprema 
Guerra). -Fmncisco de Paulo. Pint 1 Paco., magistratum do paiz esquecera.m-se de que 
ca:pitii.o de cantllt>ria..-Antonio Francisco Cttr· eram mortaes, nos leva. a solicitar-vos, mai> 
ne1r0 Mont~iro, 1 • teaente de artilllaria.-An· ·um<~ vez, toda a vo$:>u. boa. Yonta~le e apoio em 
tonio Atronso de C~rvalho, 1" tenente de m•ti.· fa.-cr da nossa cattS~t . Nilo ignorais. illnstra
llla.ria.-Aih•edo E<lmwdo ~ogueíra, alferes dos collego.s, da desastrvS<1 I·esolução tomada. 
de infantaria (Escola. Superior de Guerra).- em 7 de jaoeire de 1890 ].)elo go,·erno 
Pedro Manoel Gomes Cat•neiro, ~pitão do 1• pro\·isorio, estJ.belecmdo a. promOção l?Or ser· 
batalhão dP- infu.ntill'ia.-{}.wrio de A~mbu,j<~o \ÍÇ03 relevantes para. a guarniç~'lo elo Rio de 
Cidade, 1• tenente tle artillmri:l. (Escola Su- J:meiro, com mn.nifest.1. preteriç.ão <le todos os 
perlor de Guerra).-R..1.ymundo Penuforte de camo.t•adas, que, firmes nos S3US postos de sa· 
Araujll, tenente de infantarla. - Joíto Henrique criiictos, est.1.vam aifustados daquellt• capital. 
:Bueno Desclmmps, temmte do 22" h~talllão de Pcdeis crer que grande parte dos males que 
in1ll.ntru·ia. . -:.\fmervino Thomé RodrigLtes, ca- ery2rimentu.m o exercito a a patria, ti ,·er-am 
J?itão.-Alfredo de Souz..1. :\Tendes, capitiio de or1gem naquella absot·pção de direitos adqui· 
m.lh.nt.ari:;, (r.ollegio :Milit..'Lri.-.loão C1.!'1os Pe· riuos naquelle roubo ao nos.so futuro ! E' deste 
reir~ Ibiaplna, I • tenente (E.."Col.'\ Superioe de mO<lo que se póde explicar o l)rofundodescon
Guf:jna).- Adolp:JO Fermtnd~s !IIonteiro. te- tenro.mento que logo in>a.c1iu o esplrito da. 

·nente do 1° de infantaria.- Paulino Cuetano offici:l.lidade d:t guarnição do sul, e as subse· 
·da Silva Santiago. tenentE>. -.Jo~~ C:1pitulino quentes manifestaç.-ões <le indiscil)liua . que 
Freire Gameiro,;l.lferesue iu(antari<t (E~colaSu· tanto mal nos tem 1eito e bão de caus:tr . Junto 
periorde Gnerra).'I'•Ianoel Antonio da Cruz Bl'i· achareis um trabalho de um nosso companh~~ro. 
lhante. capitão decasallaria (Collegio;\Iilitar). publicado no Jwnnl da Bm;:l, dessa capn.al, 
- João Fnlgen~io (le Lima:.\Iindelto. 1• tenente que vos o·ninrti. no exame dessa mate1'ia. 
de artilll;\l'ia (Esoolttl\filitar).-Horacio Caeta-- COnfiados como Mamas no pll.tríotisroo _e 
no dos Santos. alferes ele int\.•ntaria.-João boas intenções do a~tual governo, do qual SOlo 
SimpE~io Al \"es de Car\·alho, 1' tensnte de a.r- poderoso esteio, pensa. mos que. dirigindo-vos 
tilharia (Escola. Superior I! e Guemt).-Pedro I a presente ro;rt\tol'i<\ no senticlo de obtermos 
J\'O da Si h·::. Henl'iques, c.<tpitão do estr.do jrep:l.l"d.~[o ás pt•etel'i•:ües que e:x:pedmentamos 
maior de o.rtilharia.-Alfredo Fernandes da I com nquella promo;iio, entregamos a. noss_o 
Sil;-eira, tenente de infantaria (COllegio Mili- causa aos ma:s competentes advogados a ma.ts 
tar) .-Antonio Netto Oli>eira Sil\':J. Faro, c:J.- podet·osa protecç:ão. 
pitr1.0 ele ca.val.lari~.-João Pereira de Olh·eira- Esperando assim que, mais uma. .-ez, a.m~ 
tenente de infant;tria (Collegio )iilit.w). - Ale, ! p..'l.t'elS a. causa. do justo e do dil.'eito, nos confes-
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sa.mos eternamente gratos, em nome da guar
nição de Ba.gé, e nos subscravemos com a 
maior estima e affeição. 

Vossos camaradas e amigos gratos - .José 
Christino Pinhero Bittencuft, ~enente-co~·oneL 
-Luiz Ra.1lello de Vasconcellos, tenente-eo
ronel.- Lopo Henriques de CI-Iello, mnjor.
.João Ignacio Alves Teixeira, C.'\pitão ajudante. 
- Manoel Rodrigues Gomes de carvallw, ca
pitão.- João José da Luz, capitão.- Fer
nando de Avila Ortiz, tenente.- :VIanoel Cor
rêa da. Ca.rnara, tenente.- Juven,\1 Antonio 
de Souza, tenente.- ,José Antonio de Souza. 
capitão.- Angelino Climaco de carvalho, te~ 
nente.- Y<<leriano José Lopes, co.pitüo.
José Leovigildo AlYes Pereira, capitão.
Viriato da cruz, tenente. - Oct.;.vio Carlos 
Pinto, capitão.- Antonio Fróes de Castro 
Menez0s, Cal_)itão.-Honol'io Vieira de AgUiar, 
capitão.- Juvena.l de Mattos Freite, 1" te
nente.- 'MigUel de OliYeira Paz, major.
Oarlos Augusto Cogoy, tenente.- Ga.uüencio 
Pereira, al!ere~.- José Miguel Ribas, Z• te
nente. - Cundülo Torju.z, ,lferes. -Nero 
Alvim de Souza , ulfel'<:s. -Bento Antonio ele 
Souza., alferes.- Jorio Pereir-a Bessa, alferes. 
-João de Deus :Martins, ca pitã.o ele engenheiro. 
-Oliveira de Deus Vieira, illeres.- José 
Luiz de Souz.<t Pire;;, alfere;;.- Narciso Pei
xoto Lopes, 2' t~nente. 

Cidadão capit<"ío Alexandre Jo.,é Barhoza 
Lima, deputado ao Congresso Federal. 

Nós a.lJaixo assignados vossos companheiros 
de classe actu:J.lmente em serviço ne;;ta auar
nição, viemos por meio da presente meus;>

. gero peclir, em nome <la justiç,a, vossa inwr
venç:ão pe!':l.Ute o Poder Legisla ti YO a.flm de 
nos ser repaeada a. g-rande injustiça. pra tic.c1.da. 
aos si~atarios da presente, pela promoç-:io 
de 7 de ,Janeiro de 1890, classificada~Serviços 
Relevantes. 

Nós. o3 ele artilharia ].Jertencia.mos então ao 
1 o de 'f.lOSição aquartelado na. fortilleza de 
Santa cruz e em outros Iog-.tres, e os da in
fantaria tanto na Capltal Federal como em 
outros es.tá.dos da _União, não podemos por 
força de Cll'CUnstanmas puramente alheias ;i. 
nossa 'Vontade,. achar-mos-no; presentes ao 
Cam:po da Acctamação no memoravel dia 15 
de novembro de 1889, occasião esta que mo
tivou a. referida :promo~J.o dando lagar a que 
nella fossem contemplados companheh·os mais 
modernos do que nós. 

Sabeis :perJeitamente, e sabia o proprio ,.o
verno que pratic?u tamanha injustiça, que 
nenhuma culpa tivemos em noss<l. ausencin. no 
referido Campo ; logo, não podiamos ser tão 
cruelmente castigaàos com tão injusta e in
qualificavel preterição. 

Não pôde ser castigado quem falta arguma. 
praticou, por quanto reconhecemos, porque 
sentimos, que uma preterição importa ~evero 
casti;;:o. 

Alem de tudo viu-se que o Governo Provi
sorio em ~eu primeiro decreto declarou que o 
gov<lrno Yencedor garantia todos os direitos 
ndqueridos ; e no entretanto mui tos officiaes 
em serviço na propria Capital F'edet-al e nos 
estados, foram os primeiro.~ a sofi'rer com 
o esquecimento que tivemm :po..rn. com seus 
m<tis sagrados direitos, unicamente pelo sim,.. 
ples facto de nil.o se acharem no t11eatro uos 
acon"tecimenfus. 

o que está evidentemente pronulo e que a. 
gloria ela. proclamação da Republica nri.o deve 
caber exclusivamente aos que se acharam no 
L'eterido Campo da Accl:tmaç~o U.1.queUe me
mc>r<tvel dia, porquanto os dernn.is officiaes 
que :ficaram em seus q_ uarteis e em serviço por 
differentes estados da União, muito concorre
r(lnl pam a consolidaç-ão ou· e!l'edi v idade da 
Rel.)ublim .. 
o~ que se achavam auseutes e:xforçaram-se 

com entusia~mo paro. não deb:u.r ih1cassar a 
grande 11Spira.Ç~.o do exercito. 

Sabeis perfeitamente e sabem todos os bra
sileiros, que a velha e dec.c'1.bid:a monarchi.& 
r~.pezar de todos os ~eus er'l.'OS e pusilanimi
dades sempre. durante a ptlZ, r~peitou no 
e:.:ercito a lei de '})romo~'ües até M pO~\tO de 
capitão. entretanto o primeiro governo da. 
Republictt violou immediatamentc esse direito. 
dando logat' a p·r:mde desc-ontentamento no 
seio da propria classe miiita.r. a Jlramotora. da 
grande transform«çã.o Poli tiro e social. 

Vede, illmtre compnnheiro, pelo mappa que 
a esta acompanha, quão grande e ·o numero 
de oflicias promovidos poe serviços relevantes; 
accrescentando que l1.1guns m:1i!l condteg-ados 
ao calor governamental obtirel'lltn ma,is de 
um :posto no cm·to espaço de mcze.s. 

A' vista do exposto pedimo~; em nome de 
tudo <:L uunto é seria e .i usto Jaç,ais o q uc csti ver 
a vosso alcance afim de q_ueo P()(ler Legislativo, 
que t<"ío bem representais, atllorize ao Poder 
Executivo a conceder a gratlttaciio do posto 
immediato, contando-a de 7 de janeiro de 
1890, a todo~. os offlciaes do e:cercito prejudi~ 
cados pela referida. promoção por serviços 
relevantes. 

Esta concessão. como e facil de ve1•-se, não 
trará augmento de um ceitil na. despeza do 
~Iinisterio da Guerra. · · 

Os mesmos abaixo assígnad<Js, scientes do 
grande amor que votaí~ ás justas causas, es-
peram tudo de vó~. . 

Bahia. 24 de fevereiro de 189"2.- Francisco 
Emílio Paz Baneto, eapítão de a.rtHharia..
Leopoldo Rangel, capitão de artilharia.
Tranquilino Borborema. , major . - Julio 
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Cesa.r Gomes da Silva, tenente de infa.n
taria.- Getulio Simões dos Reis, tenente de 
infantaria.- João Simões dos Reis, alferes de 
infantaría.-Aprigío Antero Cyrino de :..rene
zes, pharmaceutieo alferoes.-Ro,ymundo Ft•e· 
derico Por Deus, capitão de artlihari<t.-.Joüo 
de Souza Martins, l" tenente ele n.rtillw.ria.
José Candido Rodrigues, tenente de inütntnrln. 
-João Paulo Alves d<> Silva, nlJ~re~ uc in
fantaria.- Victorino dos Santos Sílra. mn,iot· 
elo 9• baWhão de infantaria. 

Guarnição de Curitvba. estado do Pnt·auil, 
5" districto militm·. · 

Os officiaes desta. guarniç-;io, intínmmeul.•· 
convencidos de ()Ue a promoção 11or set·,·i~·,,s 
relevantes, r e alisada a 7 de janeiro u~> 1 R\11'1, 
veio ferir direitos atlq\lirido'i do sun:> c:una· 
radas, unanimemente apeiam o ndrlir.ivo :·1 k•i 
de :fixação das forças de terra, apres<:nt~11ln 
ao Con~resso Nacional em se..osi.ío Je 18 de ~•·· 
tembro de 1891, por 14 dos Srs. congr·c8~i.,tJm 
no sentido de ser feita revisão de:;s:L:> pr·o
moções. 

Coronel Luiz Felip:pe de Souza Rego· -C:t
pitão Guil1lerrne Rondó A vila..-1fajor <lo I i·• 
Gelasio Servulo Alves de Al'aujo.-Cnpitiin ~l:l· 
nocl Vicente Ferreira de :l-Idlo. ,-Cnpitiio .T.~ã·, 
Carlos de Vasconcellos.-2° tenente Mnnr•el 
José Soares.-2° tenente Evaristo Teixeil·a <lt' 
Oltveir(I..-Major Innocencio Benedicto Ft:rt·a~ 
de Ollvei.ra.-Alieres addido Leoncio Raplmel 
de Mora.es.-Alferes e addido ao 3" .Joii.o Fr,tn· 
cisco da Rocba.-Capitão do 3 ' rei(inwnto 
Antonio Felix de Souza Amol'im.-:3" tent)nt.l' 
Sei'Vando de Loyola e Silva.-Tenente ill<l:d
miano Jose de Oli>eir~. :11-Iaurítr.-.\l!er•e,; 
Joü:o Baptista Xavier.-!" tenente Jo:1o Baptis· 
ta Velloso.-Tenente Liber:1to AUi<UStu tla 
Silva Ribeiro.-Capitão Antonio Luír. Fa
gundes de Lima.-Tenente Carlos FreLltl'ieo 
de Oliveira. -Alferes }fanoel do N:JSci mentu 
Cesar.-1vlajor José Florencio de Toledo Ri· 
bas.-C:l.pitão Antonio .José dos Santos Aze· 
vedo Junior.-Capitãp A.ntonio Lago.-Al
feres João Evangelista Barcellos.-A.11er.-:; ~I<t· 
noel Francisco de Menezes Doria.-AUerl's 
Ga.J.dino Alvaro Pragano..-Alferes João ~I::t.· 
noel .Estullo de V1Ueroy .-Alferes Ar~elino 
Clarindo de Paula.-Capitã.oEurico üe Andt'U(le 
Neves-Tenente AstoUo. Ep<tminond<ts Pinto 
Bandeira..-Tenente Jose Thomaz f..lachado.
Pharmaceutico capitão Iguacio Pereira Bm•l,:\. 
-Pharmaceutico adjunto Joaquim Rotlrig-ue.-,; 
Guimarães.-Alferes Francisco Cnwciro úc 
Sá.-Alferes Francisco Cordeiro de Olinüt·a 
Rocha.-Tenente Bruno. Stellfeld.-AI!bres 
A.!cebiades Cesa.r Plaisant.-Alferes Virgilio 

Camata V. I li 

Laudelino. de Noronha.-Capitão medico de 
4• class9 Dr. Ga;;tii.odeAragão.M:ello.-Ca.pitão 
Rodrigo José Figueiredo Neves Junior.-Ca
pitão Aristides Fl"J.ncisco Garnier. -Capitão 
Luiz Carlos de :\Iugalhiies Ferreira.-Tenente 
Canrli~o Dulcidio Pereira.-Al1eres Joaquim 
Amomo de Azevedo.-Tenente Carlos Caval
canti de Albuqcterque.-Alleres Antonio Ri· 
beiro do~ Santos.-Alferes Pedro Jol'ge de 
:\Iesqu;ta.-1 ° tenente Antonio Isaia.~ da. Cruz. 
-Tenente Theodorico Gonçalves Guimarües. 
-Tenente-coronel Alberto Ferreira de Abreu, 
-Capitão Gustavo R:1ma.J.llo Borba. 

Con;;rcssista. Baptista da Motta : 
llio.-0~ otriciaes da guarni<;ão de Pernam

bnt:n pl'C•tel'idos na promoç:ão de 7 de janeiro 
de I ~!JO pr·rlem-nos que en.-ideis estõrços na 
l'l'p:n·:H:iio <.l:t~ in.justiç<\S so!fr·idas,conseguindo 
ld dn Congwsso. 
~lajor Capitolino Cesru: Lourdro.-Mo.jor 

rt1'1a.1·iano Fr:tm:a.-Ma,jor .J. J. de ~!ello 
Fílllo.-~Ia.ior Frltncisco Ignacio de Meirelles. 
-Allct·cs Francisco ,\ffonso do Rego BM·ros. 
-'1\~lll'll l;e PedroNola8cO de Souza.-.Tenente 
;\tltnnío Coelho.-Tenente Fr<mcisco Mil.t!lias 
l't·t·vi L'<L •h• Costlt.-Tenen-te Pedro de Ba.rros 
V:tlr:-w.-Tenente Victoriano Costa. -Gapitão 
;\liiOnio lgnacio de Albuquerque Xavier.
l::tpít:i.o Lihcrltto Augusto da Silva RilJeiro.
Capíuio Franei~co Evaristo de Souza.-Ca.
pirtin .IOrlflUim Quirino Villarim.-Alferes 
Cttl'lO~ S.)are;;.-Te11ente J osc Soares de }l~llo. 
-"~lJercs Domingos de Mello Casl:ro.-Alferes 
~rauoct Bule~ophont de Lima.-Alferes Luiz 
Hezet•m do~ Santos.-Cifojor Claudino de Oli
Yt!ir:t Cruz.-_-\.lferes Antonio Angusto de 
AthayLle.-1• tenente José Florencio de Car
'""lhü.-Tenente Domingo~ Leite. 

:\ã.o a~signararn camaraüas destacados em 
l"~m:tmlo de :\oronhu em numero de quatro. 

Deput:\do Barbosa Lima. 
Rio.-Os officia.es abaixo assígnados applau

tlcm ~·oo$ú neto e da commis:;ão de justiça. 
~ulJre a pretel.'içii:o soffrida exercito nos es· 
tatlos com promoções por servicos relevantes. 

Folheando o Almanacl~ de 1889 encontrarão 
937 ofllciaes preteridos em todas as classes 
P,.'\l't\ beneficio de 186. 

Si houve r:tziio pa.ra haver promoções por 
servi~os relevantes no exercito, porque nã.o 
ltouve tambem pa.ra a marinha~ 

35 
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Como sold:\dos que som~, est"'mos sempre I dua.s e tres ).)l'omoções em wn intervallo me
promptos s.o sacr1ficio de noSS\s vhlns pela no1· de ~ous .'~~nos, não. se podendo a.pcllar 
patrio. e suas instituições sem remuner:lção 1 pat·a a dlspoSIÇ'<L~ elo arL1gO qne esta)Jele_ce a 
que tr~gam prejuizos aos nossos compnnhcir·os clausula de ~&·,·u;:os 1~elenmtes J2:W1l-Justlficar 
e ao The.souro X aciona!. t:.tes promoçues, por 1~so que nao esta-ramos 

S. Paulo. 10'' regimento.-Tenente D:.tniel em tempo de gnerr:l. 
Acciol:y.-Alferes Franci~co Cava!Cttnti.-Ca· t'::.r SR. DEPl"TADo-Partíndo deste pri.ncipioT 
pitão .D.rgemiro _da Costa Sa.mp,·üo:-:-Capitri_o niio. 
An!onio E~gemo P:l.ranho~.-Cap1ht~ Bou_l· o Src F.e:LI,"J''E!..LO FREIRE - Si o meu illus

. facJo da S1lYa Tellt;>:.-Tenen~ EplplKcl~o tre colle<>a. que me · hom·.\ com 0 s:!ll ;tparte· 
Alves Pequen~.-C:.pztào ?líO<les:mo n.~~rtneue. pl'0\':\1' qt\e tOLlas as promoc:õe:> de 7 de ja
-Tenente Jose Ce.<:a1· Marcondes de ll. tto. neiro tiull:un cumpl'ido o uisposto no art . 4° 

(O :Sr. Bcnmrrlino de Gm'J"S dci.);tl tY. c-~ rlci- eu concortltu-ci que o acto Jol ~orrccto. 
1'(C da jii'C$ic/.1>tcia, 'f'UC à accttpadl 1)U/o s,·.Jo<7D o SR. Fo~St::C.-\. HER>IE:>- Ql1:.\nclo cli:;cutia U· 
Lopes, i' 1licc-prcoidemc.) l~[:(itlidadc tb lll·omoç-ão não me relin·i i.'l. lei.. 

ma.~ ao poclel' •lict:~torhü qu·J tt dccrutou. 
O Sx-. Felisbello Fx-eire - o SR. FELIS!':F:u.o FREmE- OIJ~C\'\"O ao no

Sr. Pl'C~!dente acredito que n. C.1omoU'<l j :·~ l'e· hre dt'pnmdo qne n. revolnç:ão de Hi 1l-3 no· 
tletíÜ bast.'tnte sobre o :tSi;Umpto clo .P!'Ojecto •emlm> w1o dere>gon esta lei. Ao contro.rio, 
em discussão ; .iâ estudon o que nclle se .:'Jn· pel"' pl'ccla.m~o:ii.o. da. 1\ept!l.llic..'l pr~t.nctteu .o 
tem, e con.,cnccu-se (}(1. gravi(lmle. tla. iln· go'ierno pt'O\'lSOl'IO gnrantu· os clircaos:tdqUI· 
pol'tancia. do que tem de resoll"er . l'iolos. 

A somm(l, de intere~ses que se enc:~rna:n no A legisla('~1c• cí\'il do paiz nfto Ji.>i re,·ogad:1 
projecto. o íàeto da lesão <Urecte que as pro- e úclla. !;>z p.u-te a. lei d~ 1850. Pelo Jhcto da~ 
lÍl.C~;Ões de7 de.janeiro fizer:J.m ao maio1· direito promoções de 7 de j:J.neíro serem ;teto~ de um 
dos militares, o direito de 1womo~uo n.conse- "'OYer·no uict.J.toL·ial. não segue-se q1.11l elle de
lhml! a Ciunam que tenha tocht c<~lma. cri· ~-esse e :podesse 1eril· a lcl, a lei que a..o.:;egura. 
teria e prudencia na r•esolução Q.ue t em de um direito, 0 direito üe promoção, o m:~ois im
dar : ~o ;tssttmpto, por isso mesmo que '~ llle· })Ortame n:l. tltt:s~c míliütr. 
ct:mdo interesses p~ssoaes, ptide tl'<tzer conse-
quencias que porlemos ue..~e j á 1n-e,·er. ~ão preciso clemom1··me na :\nt\lyse deste 

:trtigo }.XU'<~ mostr::.r que :I.S promo~-ões que se. 
O acto do governo pro•isorio de í de j::- de1~J.m ncr.o eskwt\lll n~ias cvndiç-.:-~Cs. 

neiro ftriu a. lei militar e por isso t\ C<1.mm• 
deve ter toda 01 cautella. deve re:sol•er- com a 1\irts diz o at•t. o• que no p:·eenchimcmto dOS' 
maior sabedori:1 0 assuínpto de que s~ iratl.. postos mgos obs~rmr·se·hão <ts seguintes re--

gr;.ts: o> IJDStos de tenente, 1•• tenentes serão 
Passo a estudar :t questão tlelxüxo de um con:leriuos por :l.utigl.lid<Lde nos corpos scienti· 

tríplice aspecto. ficos e nos do arma~ de inJ;mtt\rht e c:m;ü-
Primeiro, sobre o ponto de Yist:t d:l lú mi- 1:u·ia dous tet'Ç03 po!' antiguidade e um terço

litar, si o acto ele í de janeiro e legai ; s~· por estudo e os lle m;;.jores, tenente-coroneis 
guudo, si o Cong1'~so tem c:omiJetenci;;. ll:l.!"J. e <:oroneis, metade por :mtigui<l<tde e metade 
resol.-el' tal quesr.ão, e terceiro, ::. origem por merecimento. 
historic:t do acto de 7 de ja.r.eil'O. como os anteriores, este artigo foi igual--

Sr. -presidente, tenho em milos o decrato de mente '\i Olt\do. 
6 de junho de 1850, qlle regula o acce.~ aos E par:t.justifi.car-se a illegalid:ule, appella.-se 
:posws de officiues do exercito·nacional. Par01 -p..·u·J. a circum3ta ncüt de ser_viç~s.rele,·antes, 
mostrar que o acto de i de j<lneiro i~ riu de indicando-se o <wt. 7• da le1 mtllt<n', o qual 
frente essa lei. basta. ler os seus prlmeiros "dispõe que as condi(;ões dos a1-ts. 4". 5• e 6• 
artigos. p.?derão ser ollteradtts. q m~ndo se der o dispostO 

Os artigos 4• e 5" esbbelecem !J.UC nenhum no art. 7·', is~o e. serviços relevantes, acções 
militar póde ser promovido sem ter dous de bL·.w um . e intelligeacia., publica<los em• 
annos de serviç.o em cad;\ posto. nem fará ordem (lO dia do comm:1ondo em chció das for
~CCe$50 aos postos superior~s sem ter com pietado ç-as em O,Pel\\ção. 
tres annos naquelle em que se aciJar. podendo E' ,justnmeute e:,.i.e t\rtigo à cuja critica. 
esse tempo ser re<luzido (:lrt. ó'') tt metade quet'k\ cheg-c1r. por :is.<Q mesmo que e apresen

_:pa,ra os ofikaes que se aclmr~m em oper<<ç-;io t:lrlo como sendo a r:.tzii.o justificativa. da 
de guerra. lc!!11lidnde dns promoç:iies de i de j:\.neiro · E' 

Estes artigos Sr. pr~sidente não fol'am o Iàcto de serviç:os re,·elantes prestados neSS<t . 
obsel'Vtl.(los po1·que muitos offi~iaes tiYera.m ocrasião pelo exercito. 
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Sr. presidente, não nego que a ft•<te•;,;io <lo 1 conclusão nüo est:~ nem se póde inferir mesmo· 
éxer·ciw, que se acha vn. destu<:ada. na Ca.pita.ll do espírito d<~ leL 
Fedem~. pl'estou im~rtantes ser•iç:t.'S 1~:\ pro· Re\•emlo, Sr. pr~sidente, ru; disposições do 
~~~:n(tç-ao d:J Repuhlica. ; lo~ge tl~ m.~~~~ r;:~ I decreto de 50 vemos pelos art. 4•, 5°, ?'• 7" e 
Jde,t. Penso que ~~ 1889 s. se com:: ,~".e ::v seus pam"'raphos c1ue ell::ts !orn.m dtrectu-· 
eom.o ?. element~ C!Vll. de ~ropa_ganda. a Hl~t j' mente 1erYuos pelas promoçlies de i de ja
rep!;lbncana. nao serw. vtetoJ·tos<\ na, eeYO- neiro. 

lu~_o. . . . , . . , Xiio ct\t'eÇO de demor.tr-me em muit.'lS con-
:Ka~. n~go a. p~~te unp~)rtàntc _que wmou o sídent<;õc:> pn.ra demonst1·a.r i;;to; lJ<!.Stn. ler 

e:xerc•to nes:;e_len~. porem por :~:>o rtue con- o:;: m·ti "'0:> que ::tc:t.bo ue apresenf;n·. 
s1dero um $Crnço tmport:tntc. e que ~ont.e:-:to " . . . . 

1 
-

a opport.unirbde tl:l promo(,ãn de i tlt> jan~h·o. Por con>cgumt~, <1 . j)rlmetrtt cO}lC nsao q\lC 
pot:' ser el!e de wtr.urezn. política. qm,l·_w. tu·:u·. a prunen·a pl'oposl(~lO I{UC pre· 

Este set·vi('O niio so pôde cl:t~sificar c:omn i tc::nllta uemonstt·:u· ~t'U.. · • 
set•\'i(;o l·cle\·ante ole que !hl!a o :LI't. i ··. l ' ú 'C:-t Sr~. o~:l't:T.\D(J dit um :tp:wte. 
por iS!O rtue chamo tt :Lttct ll;~o 1l:t C•11nam. , • ..• • • E·t: 1 · •-,·· 
p;Lm a p:u·t;.: t·cgularnent;n· lia Jl'i . r1uanolro O St •• F ELI:,o.EJ.tn FR~II,F:- ~ l. e~ esw. .1. 
pretende iuterprct:t~· 0 que ~ej;t senit·•• rclc· ~·e,·og;tdtiJ~·)a, proclamac;ao dtl Rcp_l!,bllC<~. pel:1 
v:mte. · · llnplanttl\~10 do no,·o :;o~-crno ? ~ao, !laO es- · 

.!\o propl'io pam;rr(tpho t~mos que - >erYi· 
ços releYantes. {U) : 

O que ~ lJUé se tle;e concluit• do ~spirito 
deste pa.ragra.pho~ Que conceito o arti~o (lc lei 
toma. os scr viÇ03 relevante.>? 
P::~rece que o legi:;:lador referiu-se npt:'nas 

no ser,·iç'() :pres tado em campo de batnl!l(\, 

O Sr. . C,L"\-r,\.u - Tambem làll<t em Wllll.JO 
de pa.z. .. 

0 SR. FELISHELLO FIU:IRE-~ão fa.lh. Diz O 
art. i • que as condi~:ões dos arts. 5• e G·' serão 
alteradas pelos s2rvi~·os relcmntes puhlic::~dos 
em ordem do dia pelo commando das ii:nws 
em opeme<Jes. 

Vê·se claramente que se tl'<'t..1. (le ser'\"iços 
em tempo de g-uerro.. E isto ficn. com}lro
vado pelo artigo elo regulamento. 
. O Sn. C.-\.:.-\T:i.o-.i:i. ve que falia em sen-iç'Os 
relevantes. 

O SR. FzusnELT.O Ft~mRE - Pergunto 
qual foi a operação militar do 15 d9 no· 
vembro? 

O Sa. PlRES FERREIR.\.- 0 . regulamento ex· 
plica isso melhor. 

0 . SR. FELISBELLO FREIRE··· Já me SOCCOl'l't 
do regulullleato. Para. provnr à Camm'3. que 
as palavras ··• serviços rele;·(tntes .•• ~e devem 
entender :_ os s~1·Viç-os prest.1.dos em <.ttm]JO de 
batalha, c1tare1 o regulamento da lei que diz: 
«Feitos de bravura praticado;; em comlx·ue e 
por acéo~ de intelligencia que se po~am reliU· 
tar ser'I'!ÇOS r elevantes : 

O SR. BELLAR.mxo DE }..Il:xoox r.,\- Sú se en
tende por operações em campo ~1é hualh:\. 

O S_R . Frus:nELLo FREIRE-Por cJnseguinte, 
<' r~lzao que se procur<t pnr:\ proY:u· a le· 
gali~ade das promQ\'~!es de i de j:tneil·o pot· 
set:"nços relentntes cahe por term; porque t~l 

tav:t. porque um dos artt~os d:\ propr•Ja Con
stituiçilo ;.:nmntia :t~ leis do anti~·o 1·egimen. 
aq uclhL~ que não fo~sem Ílllll liéita ou ex· 
})lil!ikLmcnte contrarias ttO espírito do novo 
l'egimen. 
Per~nnto em que esf.;t lei pÜ(!e ser con- · 

trarh1 ao espirlto tio governo rcpul,lic:mo ~ 
O Sn. · G,\RCI.I. Pm.ES- ?lia.~ essns !eis foram 

sus_p~ns;.1.s pel11 mud;lllç:t do :tntigo regimcn. 
O SR. FarsnELr.O Fn.EmE- Respondo ao 

meu colle!!";l que :lS leis não podiam ficar to· 
das suspeiís:tS e (ill2 o govemo provisorio pro· 
metteu g;.n':l.ntir todos os direitos :u.lq uiridos._ 

0 SR . GARCIA PmEsdú um:tptwte. 

O SR. FEL!SUELJ.O FREIRE-Estou de ac
cm·do que <t nossà Constituiç-lo re,·ogou as 
leis tlo r egimen tmnsacto, 11nquillo que ella.s 
fos:;em conLl~uias it.s noY;U: il~>tituições ; ma.s 
não podia de lurma a.lgumn. revogn.r direitos 
t\uquiridos. E htnto a lei não foi reYog:tda, que 
esta mesma. lei tem sentido de ba.se par;). a;; 
:promoçues depois elo acto de i de janeiro. 

Ficou po;·tanto provado que o ;teto de 
7 de janeiro e lega!. 

A outra questiio c; o COngresso Nacional . 
tem à competenci<• que lbe iJ d:td;~, pelo pro
,jecto p..•m l'eSO[,·er :t questiío? ,~o cliscutir · 
e~te !>eg-undo ponto eu respondo <t um (tJJarte 
do nob1·e depuhtdo que disse qtte o acto de 
i de jn.neiro foi um acto tlo governo dict;;J.to
rial. Si a promoç,iio de 7 de j<tneiro fosse um 
acto de go>erno constitucional. si não fosse 
um :teto do go\·erno dicta.torhll, como disse 
o nobre deput<:.tlo, o proces:;o de revisão não
set·i<t este. o pt'Ocesso de re,·i!>':io não seria um 
prqjecto elo lei do 1.:ongre~o X:tcional ; o pro
cesso de reYisilo se1·i:t o <tpp~llo <:o Poder Ju- · 
diciario pt:.m g·al'antir os direitos dos milita- .. 
r~s que roram pt•eteridos ; que foram v ioltl· 
dos. 
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De actos de um governo constitucional que I Sr. presidente, resumindo o mais J)OSsivel, 
ferem direitos, a parte lemda. tem o direit<l jã. cheguei a demonstrar duas preposições : a. 
de appellar para, o tribunal superior no qual illegalida.de do acto de 7 de janeiro e a compe
compete annullar os actos inconstitucionaes tencia do CongreSS() Nacional para l'esolver a 
dos outros poderes qua.ndo illegaes. . questão. Nii.o pretendo, por agora, entrar no 

Por cousequencia, si a promoção de í de proce$o da revisã.o ; mas a.q,uellas duas pro
janeiro fosse acto de um governo constitu- posições :ficam firmadas. 
c~ o? a~, a marcha seria o appello ao Pocler .ru- o sa. FRA.\'\"Cisco GLICERIO -- v. Ex. já. 
dJCltl.I'l,O . _ . fallou no eifeito retroactivo da lei~ 
· Porem, nao fo1 um (l.cto de um poder con-

stitucional; foi acto de um poder dictt\torio\l, 
1bi o governo provi.sorio que tez as promo
ções. 

Por consequenci:<, com que direito se pôde 
ap:pella.r pn.rt\ o Podet• J udicia.rio ?

Nenhum. 
Não Im b ,se. não ha r-azito de direito que 

.justil!que o nppello judiciario p.·m.t annullar o 
acto de um poder dictatorinl que r esumio. em 
si dou:; poderes. executivo c lef,-ishtti>o; a 
sahida unícn. é o PodeL· Legislativo; e tro;;o em 
apoio do que acabo de dizet• o seguinte: 

A Camam lemlJro.-se que qu:tndo o congressCJ 
constituinte elaborava a Constituk:io. foi 
apresentado. urna emendo. pel:>. qual ftc:<ria.m 
approvados todos os aetos do go-rerno provi
sorio. 

Esta. emenda cahiu. 
O que quer dizer eahir esta emendtt em 

que se peilia. ao poder constituinte a appro
, va{'"J.o de todo~ os netos do governo proví
sorio ? 

Quer dizer que o congresso constituinte qniz 
deixar ao Congresso Nacional o direito de ti.s
ealisar, ant\lysar e por conseguinte revog(l,l' 
toclos os actos do governo proviso!'ío, entre os 
quaes 'figura. a promoção de í de janeiro. 

O Sn.. C..tSSIA.-.:-o DO N ASClM'E:XTO - Contra o 
que se tem dito aqui, que osactosdo uoverno 
pro"risorio escapam ao Congr~sso . ~ 

0 Sn.. FELLISDELLO FREIRE - E' ma.is um 
!<teto que trago ~ara mostrar a competencia 
-do C011gresso NaciOnalp:J.raestudar e resolver 
a questão do. :promoção de i de janeiro. 

O nobre deput:1.do pelo Rio <le Janeiro disse
me lla pouco que era um a.cto do governo di
ctatorial ; e respondo porque isso mesmo tem 
o Cor..gresso competencía para annullal-o, em 
·virtude da. emend~ que cahiu. 
· O Sa. Fo"'SECA HE:R..>,IES-Disse que em. um 

acto dictai.orial, porque V. Ex. estava dis
cutindo a lei para apprCJVi.l.I' o projecto sobre 
ella.. 

0 Sn.. FELISllELLO FREIRE- A lei està. de pê. 
Quando me demonstr,).rem que a. lei de lS.SO 
estã. revog-ada, niio appeUarei par-J. ella na 
discussão. Toda a legislação civil do paíz :ficou 
intacta, e par-J. ella. os tribunaes teem ~p
_pella.do em suas resoluções. 

O SR. FEWBET.LO Fn~::utE -- l';ão ha eifeito 
rectroactivo nesta. quest:.'Lo. porque o Gon
gr~sso Constituintea.utol'i~u o Congresso No.
ciou:ti a liscalisar. a exu.minar todos os actos 
do goYerno pro,·isoi'io. 

Si não esti<essemos discutindo um a.cto 
do govet'!lo p t'OI·isorio. pam o que o Congresso 
Constituinte 11os tleu compctencia rejeitando 
aquelb emenda. :tc<:ittwn. o ap;trte do meu 
nobre collega .. 

~1u.s na questão que se cliscutc não ll.:< clTeito 
rectt·ouctivo . 

Si o projecto. quando convertido em lei, 
rectroo.ge, h:.wemCJs de ellejl;a.r ú. seguinte con
chlsào: qu:<l a elfecti\•!dade elo direito de fis· 
c:.\lisaçüo que nos fí:li dado }leia queda da 
emenda a que me ten110 referido ? 

Como }loderiamos pôr em execu~ão prero
!;\\tiv-J. que nos foi dada., de examina-r os a.ctos 
do governo provisor io, si se pôde appellar 
para a questão d1\ rectroadividade 1 

O Sn. Fo~sECA HE:R:IIES -··Si v. Ex. me 
provar a ,justi~-a inteira do projecto e a sua. 
e."lequibilidu.de, ga.mnto-lhe o meu voto. 

0 SR. F ELISll'ELLO FREIRE··EU poremquanto 
estou estudando a. illegalidade do acto de 7 
de janeiro. nfw estou estudando a 1orma, o 
processo~ resoluc;.ií.o . 

Chamo a attenção d;J. Camara pa.1-a. um ar
tigo publicado mt imprensa desta. capital por 
um militar, cujo nome desconheço, em que 
mo3tra o numero consideravel das pre
terições que trouxe o acto de 7 de j :>.neiro. 
Lastimo, Sr. presidente, que. si comparando 
as promoções feitas pelo go•erno da Repu
ca, com os da monarchlu., chegamos a. conclu
são inevit.avel de que os principias de jus
tiça e o esph•ito d(l. lei tbram mnb respeita
dos pelo governo decahido, do que pelo go
verno democra.tico. 

E' de la.stima.r realmente ~se facto. 
Pelas promoções de 7 de janeiro; resultaram 

as segUintes preterí~ões (I e): 

Cor-po ele estac/o-maior gene1'1Zl 

4 :Marechaes, estão pre~rido.s . ..• ••. 
S Generaes de diví:>ão, estilo preteri-

dos ...... ... ..... . . .... . . ..... . 
16 Gene:raes de brigada., estão prete-

ridos ... ... . . , . . . ....... · . . ... . 

2 

4 
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Os dous ma.rechaes foram preteridos pelo 
marechal Deodoro, que se.udo marecllat de 
campo se promoveu a marechal de exercito, 
preterindo quatro tenentes-generaes e dous 
marecbaes de campo ma.is antigos .. 

Vê-se, que, em 28 officiaes do estado-maior 
general, ha. 8 preteridos ; em 6() officiaes do 
corpo de engenheiros, lia 23 preteridos; em 96 
officiaes do estado-maior de l ~ classe, ba 46 
preteridos ; em 28 oflicines do estado-maior 
de 2• classe, !la 11 preteridos; em 228 officia.es 
d<1 <~rm<t de <Wtilh<~rit\, ha 126 preteridos ; em 
314 officiaes da arma de ca vallaria, ha 188 
preteri(l.os ; em i5i officiaes da arma. de in-

Co1·po de engenheiros 

8 Coroneis, ~-tão preteddos ........• 
12 Tenentes-coroneis, estão preteridos. 
l ô Majores, estão preteridos .... __ •.. 
30 Capit.1es. estão preteridos. _ ... __ .• 

8 Co roneís,• estfl o prcterklos ....•...• 
l 2 Tenentes-coroneis, esti\o preteridos. 
16 'Majol'e:>. e:<tiío preteridos .•....... 
:iO Ca.pit.1e.:-, estflo preteridos .....•..• 
30 Tenentes. estflo preteritlos ....•... 

CarJW rfc csta!l0·1ilctior ele 2" classe 

4 Coroneis, não hn. prete1•idos. __ . _ .. 
6 Tenentes-coroneis,não hapreteridos 
8 Majores, estão preteridos ........ . 

14 Capitães, estão preteridos ........ . 

13 Coroneis, estão preterido~.- ...... . 
15 Tenentes-coroneis, est'lo preteridos. 
24. Majores, estão preteridos .•....... 
80 Capitães, estão preteridos ......•.. 
76 1•• tenentes, estão preteridos ...•.. 

120 2•• tenentes, estão pretel'idos ..•... 

A;-ma; de cavnlla1·ia 

6 Coroneis, estão preteridos ....... 
6 Tenentes-coroneis, ~ião preteridos 

13 Majore..,, estão :pretericlos .•......• 
63 Capitães, estão preteridos ....... . 

100 Tenentes, estão preteridos .•....•. 
126 Alferes. estão preteridos ..••..•.•• 

A7·ma de infantarta 

18 Coroneis, estão preteridos ••.....• 
18 Tenentes-coroneis, estão preteridos 
37 Majores, estão preteridos. _ . _ . _ ... 

180 Capitã.el;. estão preteridos... • • .. 
144 Tenentes, estão prete:'i.dos ........ 
360 Alferes, estão preteridos •..•..... 

2 tn.ntaria,lw, 442 preterido>. 
i Finalmente, sendo o quadro dos officiaes do 
i exercito de 1. 61 í, estiio preteridos 824. 
7 Ainda si desconU\rmos <hcquelle numero 370 

officin.es do primeiro posto nas armas, os 
quues ainda. niio eram officia.es por oceasiii.o 
dtt proclama<;>fto d~t Repuhlica, pelo que não 
podiam pt·cteJ•ir nem· serem preteridos, temos 

(3 que em 1.247 o!Iicia.es lm preteridos 824 ou 
6 66 por eento. 
6 Ve,jamos <tgor:~. as promoc;t~e5 pelo governo 

22 dt\ monarchi<t. Tive os dados de esta tistica. do 7 mesmo artigo. Eil-os (lc) : 

3 
s 

2 
ll 
19 
40 
50 
4 

2 
2 
7 

54 
74 
29 

2 
13 
29 

102 
12.7 
159 

Si se fizet· a mesma vel'ificaç-.ão no ultimo 
ntmcn!ach do Ministerio da Guerra do g-o.-erno 
da monaL•chia lla : 

l marechal do exercito , não e~ ta va. 
preterido. _ ................... . 

4 tenet!l~tes-generaes, não lla. via. pre-
teriçu.o. __ ...... _ . __ ... _ •.•.... 

8 mar.;chaes de campo, não havia. 
preterição •.....•.... _ ........ . 

16 brigadeiros, lla.via pt•eteridos .. _ .. 

8 coroneis, preteridos ..... _._ ...... 
12 tenentes-coroneis, preterido. • • . .. 
16 majores, peterídos ..•.•....•....• 
W capitães, não havia preteridos ..... 

Co1·po de c~tada-maior de 1" classe 

8 coroneis, preteridos •...........•. 
lO tenentes-coroneis, não havia pre-

teridos ....•......•....•.... _ .. 
14 majores, preterido .............. . 
20 capitães, não havia preteridos ... . 
20 tenentes, não havia preteridos ... . 

4 coroneis, não h a preteridos ...•••. 
6 tenentes-coroneis, preterido ...... 

12 

3 
l 
3 
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S majores, não ha;-ia. preteridos ..... 
12 capitii:es, nii.o lntv-i<t preteridos •... 
16 tenente;;;, não lm.via l)retericlos ••. 

.. lrma dB artilharia 

0 Sll. FELISB.:LLO FRli:IRE-NTtO quer dizer 
isto, por que um só facto niio justifica uma 
tbese tão absoluta como a que o nobre depu· 
tado acaba de pronunciar. 

O Sr .. presiclente, sinto não ter mais 
tempo para entr<U' no estudo do projecto em 
tlíscussiio. 

1 o Coron6is preteridos ............. . 
IO Tenentes-corout>is, preteridos .... .. 
18 Ma.jores, preteridos ............. .. 
<30 Capitães, preteridos .........•..... 

5 A ltom e~tti. esg-otada e não me e dado tem
~ }JO pm:~l estudar o projecto em discru:são. pro-
l~ j€cto que pede a revisão das promoções. 
~ Limito-me a dizer<~ casa que este é \tm as-4 1°• tenentes, não h:witt peeteridos. 

.100 2"" tznentes. nü.o lw.vhL pl'etCl'i(lo~. :;:umpto delicado e melindroso; é pr·eciso todo 
o erit"rio n:.1- :;olu~ão desta. qacsW.o que al!e
cta interes~es e fere direitos e que póde trazer 
como disse no come~o graves e importantes 
coru:equt:!ocü1.s. 

ô Coronei$, p!'eterítlos ............. . 3 .·\. Camn.ra. estou certo, terá tollO et•iterio e 
}l<"-triotismo na solu~ilo desta. qhestilo e ~i o 
deb[l.te continuax·, eu o!l'erece~·ei a cousiLlera-

3 ção da. casa um meio parlamentar que parece 
7 resoh·er a questão, não oírtlndendo direito de 

p;wte o. patte, nem tlo:; qnefom.m promov-idos, 

6 Tenentes-coroneis, não lm\'ht pl'ete
ridos. 

14 rrbjores, preterides •... ' ..•....••• 
21 Capitães preteridos, .•........... 
4 tenentes, não h:tvia pretedtlos. 

l 06 Alferes, não h a. Yi(l. preteridos . 

3 

nem dos que foram llreteridos. (Jluito bem). 

A dis~uss:ão fica. <tdi<td<t pela 1\o~·a.. 

SEGL'~DA PARTE D:\. ORDE~I DO DIA 
14 Coroneis, preteridos ...•.......... 
15 Tenentes-coroneis, não h::rl'ia prei:e

rldos. 
30 Majores, prereridos ............. . 

100 C..1.pitães, pretet•ictos .............. . 

Continuação da. 3• discuS$nO do projecto 
n. 80 B, ti:-;:(l.ndo a d~peza do ::IIi:üsterio da. 

6 Justi~':t e Negocias Interiores para o exercicio 
4 de 1S93. 

160 Tenentes, não h•tvia. pretet·idos. 
211 Alfere;:, não havia :pretericlos. 

Vê-se q_ue em 2.9 offici<\es do estaclo maior ge
·neral, for-J.m preteridos 12 ; em 56 officiaes tl() 
mrpo de engenheiros foram sete preteridos ; 
em 52 offi.ciaes de estado-maior de Ja c11.sse 
foro.m quatro pretel'idos; em 46 officiaes de 
-estado-maio~· de 2" classe foi pt·eterido um ; 
em 262 offi.cioe:s da. ~.rffi<l de artilll<trla foram. 
24 prete~·idoo ; em 26i offich\es d<\ arma tle 
ecwallaria foram 13 preteridos ; em GIZ olfi
ciaes da arma de ínfant.Wü\ íora.m 49 prete
ridos ; em!im em 1.323 officiaes de que se 

-compunha então o (]11<\dl'O do exercito, íorMn 
120 preteridos ou 8,32 por cento. 

Sr. -presidente. qual e .a l~i que garante e 
sa.ncciona a legitimidade destes actos 1 

Si houvesse uma lei que poclesse servir de b..'l.Se 
as promoções de í de janeiro, o simples facto 
de preterições do numero em bastante p::..ra 
mostrar que a propria lei e não ser>ia. 

Como se vê, Sr. presidente deram-se 824 
preterições. 

O SR. LA.:IIOl.c":~:IER-Isto quer dizer que a 
monarchi\t fazi\t mais justiça que a. Replt
lilica, 

Fica. sob <\ m€$l a .seguint~ 

Emem/a M n. 11. el-o p!·ojçcto n. 86 B 

O emolumento de 50 réis po~ fol11a. de livro 
ru.b!·kado na Junta Commercinl d~sto.c<1.pital, 
ma.1·c;\do no§ 3• da tat1ell<t aooe:-ca an ~lecreto 
n_ 506 de 19 de julho de 189~. ticl1. tles-ie já 
ele'\ado <I 70 rei~, sendo essa ditr~renç:\ divi
(lida. !gualmente entre os empl·eg<td0s d1t se
cretm•ia dj, dita Junta, com excepcüo do se· 
cretario por ji percl:lber l:lmolumeutos. 

S;~h Jhs sessões, 12 de ago;;to ele 1892.
J/mu,el Fdg<mico. 

O Sr. E1'ico Coelho ( pm·a wna 
e);p!ica~:,7o pessoal)-SJ·. presi(lente, 11e(li a. pa
hwra. para uma explica.<;ão:pessoal que vem a 
calhar 11a :3• <liscussão (lo orç;tmento da jus-
tiça e negocias inkriores, visto como, não po· 
(lendo discutir duas vezes este pro~ccto, só a 
titulo de explicações e de facto mto trato de 
outra causa., posso occupo.r a atcenção dG 
casa. 

O discurso que pronunciei ha do\1s dias não 
foi publicado no Dlario do Congr~sso, corre 
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apenas pela. imprensa, resumido, infiel e in
completMnente. 

Entretanto, a illustra.da reun.cção da Ga:;e:a 
de Noticias fa'l. hoje em artigo editorial com
mentarios ao meu discurso, o; quaes podem 
ind·uúr os Srs. representantes que niio me 
ouviram a snppor que commetti de iàcto tts 
leviandttdes que me attdbuem. 

A Hlustrada.. redação da Ga:ata de .:'iot,c:!ts 
·diz o szguintc (Zé) : 

«A emenda do Sr. Dr. Erico Coelho tem en
tretanto <\!,Q·uma co usa rl.: ?;w i> (trave ainda. ; 
:..1.uctorisando a fusão dos clous externato~. 
accrescentn. : de accm·do c1"' o pa1·ccc•· CfiJi'c· 
.\'Cntado )JCla COiUjl'Cgaçüa do IJ!Jiil.iWSiO, »-

«Estas pala. nas, ou ~ignific;un uma. infor
mação erl·ada., •m tt•a;,:em no hojo uma sur
preza. » 

«Segundo st1Jemo~. a cong-rc~mç::i.o do Gym
nasio Nacio11al niTO propoz SC'mclhanto l'us:.1o ; 
<lO contl't\i'ÍO, lll'Opoz a lhtgmentaçã.o cio ~~!.<\· 
belecimellto e.m dons outros. tl~ cttmctcr in· 
·teh·o.mente (\istincto. "nnlbnüo pela lJa::e 
todo o phmo de B21Jjamin Const<tnt.» 

o SR. BE\'IL.\QUA- o que e UllH\ grtutde 
-verdade. 

o SR. ERICO CoEr.no- v. Ex. arnrmn. ([lle 
-ê uma \'et·llade que o parecer !la cong-regação 
.não optou pela í'nsii<l tio~ estal.~eleciine!ltos ? 

O SR. BETILAQl:A- E" uma verdade que a 
.reformôl. alteri\ rt\dlcalment() o lllil.no \\e Ben
jamim Con:stant. 

O SR. ERICO CoELHo-Bem; mas essa não e 
;a questfto. Está em jogo uma affirmaçiio mi
nha, contestada, pelo conceituado orgiio de llli· 
blicidadea que me referi. 

Ora, o Sr. presi(lente, no parecer adoptado 
-pela. cougregaç:ii.o elo gymnasio. ollra de uma 
-commíssi'lo de professores des;,e instituto. a 
-saber, os distinctos Srs. Luiz Pe<lro Dra.!l:o. 
Nerval de Gouv<}a, Fausto Barreto. ~aill Ali 
Ida. e Henrique de ~oronlm, :plano de reforma 
-que foi approvado quasi unanimemente pela. 
-congregaçi\o. 

O Sa. BEYILAQuA - Peço u Y. E:x:. <J.t'l~ 
-conte a historh• totln. 

O Sn. Emco CoELno-Percloeo meu collega, 
estou apenas contrariando o que clisse <.lo'il· 
lustrada redacção da Ga::eta de Not:cw.<, que 
atlirmou llão ter a congregaç~o do gymnasio 
·optado pek1. fusão llos dous externatos. Vou 
ler o trecho do parecet· em que;;tào,como dis'>e, 
·ado:ptado quasi unanimemente p3la congre
-gação, para. que a c~mara veja de q_ue lado 
estâ a verdade, si da lXtrte daq_ue!L1. illus· 
trada. redacç-.ão, si da minha p~,rte (lé): 

" A commissão entende que deve propor a 

unificação dos tlous estabelecimentos. sendo 
todo o ].lessoal docente aproveitado e distri· 
bnido pelas dífferentes series. » 

. O SR.. BF.nL\QuA-Abi e que está o gato; 
e nesse pes~onl. 

0. SR. ERICO COELIIO- Não sei a que prO· 
pos1to vem o apo..rte do nobre deputado. 

Esto!l apenas demonstrando que niio me 
a.lfuste1 lhl. verchde ctnando il.fiirmei que a. 
congregação adopta.ra a idei.\ da. fusão dos 
dou~ externatos. 

Nilo rtuero d.iscutiL' o plano d;t reforma do 
g-ymn;t~io. Niio venho dizet· si elle ê bom ou 
m:ío. l\ão venho examinar si elle alter;t ou 
não a. rclill'ma J)l'Oillulgadu. por Benjamin 
Consta:1t, lle s•tudo~a memoria, Quero ttizel' 
rrue.no (~ISO \'t·~rtente.;t Ye!•tlnd.e está conuni"'o 
e .n~-? .~"In " iU\\strnJ.o.. redacçüo da. G";~t(t do 
_\ot:c•a~. 

O SJ,, SEI'ERJ:->n V!EmA-So si n.llegarem 
que o pa.t•eeet• e :ttJOCt'YJlllo. 

O Sn. Emco Cot:uw-0 piJ.recer cort•e im· 
pt•c;;so e peço p:;'L'mis:W.o il. C<tmara, uma vez 
que não leio-o. por economia de tempo, pat•a 
rept\llluzil-o no Diario d/) Conyrcs~o quando 
pu ]J!ic..'tt' estas explica<:~cs. 

De>üe q11e ~e insinua que >im á trlhuna 
com o. pretenção de outer por surprestt ela. 
C;mulra <\ obl'igaç·1io do gon)ruo refomw.r o 
gymna~io. segundo o parecer lla congregação, 
o que não e verltade, entrego li. consideraç-d:o 
desta assembléa o parecer dos professores desse 
instituto; mesmo p•u-a que não morra, en
volvido no :põ do archivo publico, o plano 
dos lentes do gymnasio; pelo contral'io, possa 
a todõl. tempo a Cam<<.ra. fazer obrt~. com elle si, 
pol'Ventura, merecei-o. 

O SR.. BE,.JT,AQti.~-Pediria a V. Ex. que fi
zesse um adtlitiYo, e si V. Ex. não puder fa
zer-o fal-o-hei. pedindo que seja tambem pu-
1licada no Diá_rio O(fici"Z a info1~mação que 
<leu a 1nspector1a Geral de Instruccao Publica. 
o conselhu superior de ins:trucção rmbliea e 
sobre e~sa. reforma. 

O SR.. ERICO COELHO-Pois V. Ex. requeira 
isso por sm~ parte. 

De racto, o conselho snperior de instruCÇ>.ão 
pubLica se oppoz á reforma do gymnasio, 
conforme ibi planejada pela congregaç;io. Não 
quero dísctttlr competencius. Não porei em 
um:t concha da halança a congrega!;'.ão do 
gymna.~io, composta. de homens experientes 
em ma teria de ensino secundaria ... 
· O SR. Est>IRITO SA.xTo-Muito mais compe

tentes do que quaesquer outros quanto ao seu 
progromma. de ensino. 

O Sa. BEVJL.\.QUA (c~iriqindo-.se ao Sr. Espi
~·ito Santo)-'J\"a opinião de V. Ex. 
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o SR. ALcxxoo G~:ANAEillA- Basto. vel' o I o SR. Emcc COEtuo- Admira, por qtie 1 
modo como e composto esse conselho. S. Ex. contesta qua estas escolas não são fre-

0 SR. BEV!LAQ'(.!.A. (dirigindo-se ao St. Gua· quentadas 1 
t~<aliar")-!\'iio se dê V. Ex. a esse tra.balb.o O Sa. SEVEn.INo VrEmA-E hatres que estão 
de amJysar _competw.cias, porque pUde ter fechadas. . 
uma. desillusao. O Sa. Emco CoELiro-Admira-se S. Ex. por 

0 SR.. ALCINDO GUAr\ABARA.- N""'ao discuto que? 
competeneias individuaes; allndo apena,s, á. 'E' a. pl:'imeira. vez que me exprimo sobre as 
composição do conselho, elo qual fazem parte escolo.s de segundo gráo. 
funccionarios administrati>os. em face ela 
composição da congregação do Gymnasio com- O Sa . l3evrL,l.QUA-Por que não aua.lysa as· 
posta. de homens habituados à prati~ do en- causas ? V. Ex:. é incoherente. · 
sino. 

O SR Eruco CoELHO- • • • e na outra con
cha da balança o conselho superior de instruc
ção, composto de delegados de institutos de 
ensino publico de diversos gráos e denomina
ções. 

Cert'l.mente os professores do grmnasio co
nhecem melhor do que ninguem M diCUcul
da.des praticas. que a organi:>.1.çiio o o pro
gramma de ensino offerecem. de um lado ao 

-mestre e de outro lado aos discípulo~. 
o Sa. BEviL,\.QU,\-Nem todos. 
0 SR.. ERICO CoELHO-Não entt•o ncss.\ ques-

. tão, pois, repito, vim a:penas amrma1• que se 
a.l,"11em affil.stou-seda verdade nno l'ui cu.mo.s. 
a illustra.da :red:l.CÇão da. Ga;eta de i'iofici,r.~, 
naturalmente por mal intormada. 

O informante da illustmda. redacçiio da. 
Ga:;ata àe J.Yoticia..~· comprehendeu mal o que 
eu disse, me emprestando a seguinte opinhto: 

« Disse que o programma. das escolas pi'i
marlas do z• grão não tem li~ão com o cur~o 

· secundaria do gymuasio, e que :por isso care
cem de reforma.» 

Senhores, o que eu aflirmei foi,que as esco
las do 2' grá.o estiío ãs moscas; não suo fre
quentadas; não se prestam ao fim para que 
foram creadas, e considerando que na passa
gem das escolas do 1" grá.o para o gymnasio o 
educando iliL um grande salto .•. 

O S&. Amo~-xo 0Ln-'Tno - Forom as :pa· 
lavras textuaes de V. Ex:. 

O Sa. Eruco CoELHO ... demais conside
rando que o alumuo da escola do 1• grão, ate 
aos 12 annos, limita-se ll. aprender o portu-

. guez e a:rithmetica ate à regras de tres, 
sendo obrigado no 1 • anno do gymnasi() ao 
estudo C()mpleto da aritbmetica. e da a.lgebra., 
era. de opinião que se moelüi.casse o prl)
gramma das escolw; do 2• gr-.i.o, que estão -~s 
moscas, repito, que não ]_)restam para nada, 
de sorte a constituírem cursos de adaptação 
â ma.tricula. no gytrlllMio, podendo se reduzir 
vantajosamente os anno.s de escolaridade para 
o bacharelado em lettras. 

O SR. Earco CoELHO-Aponte a minlla in
coherencía. Diga sem rebuço a Camara onde 
ou,iu·me dlí:er que achava perfeita a. orga
niS..'\\'âO \las escolas do :primeiro e segundo 
graos1 

O Sn.. BEVItAQt;A-V. Ex. levanta 03 ca.s
te llos e depois os destroe. 

O SR. ERICe) Cor::r.no-V, Ex. insinua que 
.ii~ lou,·ei u. cre:JJ;J.o ;las escolas de segundo 
;;1·áo. c 11c~o " V. Ex. que não guarde a 
m"nor resel'\'a e dr:cbt•e francamente à ca
m;u·:\ onde quando e a quem eu disse seme
lhante cot'lSiJ,. 

O Sn. BE\'IL,~QUA-V. Ex. está outra. vez 
no trabalho de transforma~J.o. Eu nito disse 
que V. Ex. louvou a.quella organisação ; es
trr.nhei :~. dureza. da. phra.se. 

O Sn. En.rco CoELHo - Dure1.a de· 11 hra.se, 
como? 

O Sn. BEVILAQU.-1.-V. Ex. disse que era. 
nma porcaria. 

O SR.Enrco CoELHO - Não c&se tal, não 
costumo servir-me dessa expressão. Affirmei 
que as escolas do segundo grao estão ás mos
cus; actualmente não :prestam :paro. nada. 

8r. presidente, a. informação. que levarão
á illustrada redacção Ga;eta de Noticias e que 
não foi bem explanado no artigo de fundo 
desse diario deve ser assim modiftcada: o 
que a congregação do gymuasio quiz fui crear 
um curso de ada.pta.ção ao Gymnasio Nacional, 
sob a denominação de Collegio Na.cional e 
reduzir o numero de anuas do bacllarelato 
do Gymnasio Nacional; o primeiro com pes
soal estranho ... 

O Sa.PRESIDENTE- Lembro a V. Ex. que 
não póde continuar, porque esta fallando
pela ordem. 

O Sa. ERico CoELHO .... aproveitando-se· 
entretanto o pessoal existente nos dous exter
nato3 afim de fundil-os em um só instituto,sob
a mesma. denominação de GytrlllMio Nacio
nal.. Tenho concluído. 

O Sn.. BEVILAQUA-Admira que S. Ex. diga. (i'rfuito bem, muito bem. O or ador e compri-
isso. menta.do por muitos deputados presenles.) 
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I 
organicos, capitaes o contrnrios nos princípios aqui expostos, 
o.inda. que r\e um motlo succinto. 

SR. PPESIDENTF. E MAIS ME~maos DA. Cot'mar.GAQÃO Nilo podíamos, cortnmooto, nceltar o m•oscido desenvolvimento 
dn matllcm~\t\ca. e tln astronomia com muito notavol pt•oj uizo 

. A con1missão encarrog<lda, por vossa dclegn~iio, da honrosa o elo ost~nlo •lns línguas o nnnirtuillnmonto ~"~ s_cicncla hlstorlca, 
_ llolicadlssinm tat•efo. do modHicn.t• o nctuo.L rognlmnento do Gym- tJ.uo fo1 u seJ•ú semp••o a fonto pet•ono tln rnnwr rr'lnoza 1los conhc-
;: nasio Nacional ou de. np1·esentllr \\m novo pt'o)ecto cottl'ormo cnncntos humanos . . 

estntue o Aviso do :-.linistorio d!l lnstt·ucçl'ío correios o Tele- O llSttuk> comple to lio m••thmotlcn e llo algobra olementrw no 
graphos de 6 úo A!Jril do cm•ronte, vem a{ll'osentur (~ vosso. 1• n1mo tio curso, sobre n l.Jasa da nrlthmolic:t [ll'ttíícn.. nlé a 
consillaraçii.o um pl.tno de ensino, que p.1I'OCo sntistit1.or ao fim t•egt'<t de lt•oz, ~. ofi~tivnmanle~ o quo h t\ do mnis monstruDso 
pnrticmli:u• a que se propõe. c, pot· consegmuto, mcmm~z! P•'tOf\lpnlmento es tndnndo-so con-

E' alfoctivamcmto o bac\tarolndo am lettras o scionoins a. base ttnctnmonto o port ug-tto~, o tranca~, o latim e a geogr:qJhi;t I 
solidn. ondo descanç?m os estudos do~ cursos supsriores, consí- Jhigir-se o ostmlo completo elo p01;tng·ncz compntivol com a 
dorndos em sttas mms comiJioxas rnmtflcuçües. o3cola prim:u•it\ elo 1• g •·íto, nt•t. 6• do rcn-uJmnonto cmuo l.Jaso 

N11~ .é, pm•t:1nto, o Gymuasio 1~111 osl:l_belcclmeut? t.lo ostt:llos tio e~tuilo 1la por·tugnot. do Gyrnn;~sio, e, tlni~ullll lo1lo ~s;;o tempo, 
doflmtlvos, uom mesmo no quo _dt~ r~spo~ to ôs lc:tttas i. por ISSO lni\omh)tlit·it• o nlnmno noções <las linouas ostmngeit•ns, pot~lon1lo 
qne \l~om cllas hunben1 conshtuu· o obJCCto do um:: tacu tdallo assim o melhor poriotlo p;m\ o osludo th\ p1·osotl!n o racil ncqui
suporJOl', onde, de f•nl' com o lleseJlvoh•lmento das httert\hu"<•s, sição til\ pronuncia ó ouh·o gr,we defeito. 
possam ser estudattu! as .dilfet·entos cscoh•s philosoph_ic.Js. . ,.' . ' 1. . o- · 

Por semolhnnto consulot'Hção, dove- so rut ut•gnn1zoçií.o dos Allmdo pelo rn•mor~o- f~lltc .tmo•~ to? I ?., ulnmonto v1gento, e 
OUL'ilOSSccundnrtos a.ttonde~' à OI'c.lotn didncticl\ de lli'Cfe:•onch~ :1.0 ~~·n,do t.l.11Hid~l t:o l~l . OXol,.,etacl? _d~S~~nol~lll~CU to . do Clll'SO d.'~ 
rigor das ctasstficnÇÕBS plulowpltlctts do oscolos systomnticus; scrct~l·~ /~t.ttlun:t lrca1 ~-uo 1 es l! tnne o:s c~nhcc~nenlos. ~~1a1~ 
não só rolntivameuto às disciplin;1s, que compoom 0 Clll'SO do c~mpa.tn_~• :~ o hn•r.n?n,rc~~. em u.rn c.n_rso .'~e csttulo~.socnml,nl~~- , 
oymnnslo, como ~m relação á oxlet)São, quo dovnm tol', 101._ nno (Hoct,amos ]JJO>C,'1lll nM Justtllc.~ll\n~ do .~l.t,ente nec_c~~~
no.utlo-so nocasmrm a sua clarn dolinntnçiio. dado do m_n t~ov~ p ln•_w, n.cm IJH~rom~~ .. nos do~ " uu a~ !nly~ d~ 

Não signirlc:t a proJM>Siçào estabotccitlrl Qt.IO niio oxistu ordom or~tros mn_tto., ~ufclloo, l!~ll •lllilnlo llc,w1o ello~ em e1 •doncltt .t 
logica nn concatenação lias discipliiHIS f\Studadns ; mns, unicu· lnr. de 110' 

0 [11•1110 do onomo . 
mente, que não seja ~3crificudo no rigot• :lo um•~ c~coln. phlloso- ,\clopt:hnos, pois, nm pltulo em qne , antes do tudo, a sua 
phioa nm llll\uo do ostutlo com perda do tempo, pelo accumulo o~ccução seja uma '''"'linde \ll'·l llc•\ o no qnal as diciplinas d'ollo 
do matorias oxlensJLmen to dosonvolv iúns, 1mrt~ quom tum tlc cor!slantes stJjam snl>;;tanciu lmonto c.~lUtlndns. 
sognit• novn. jot•undn, umn ver. quo não Slio alli do(lnitivos El iminámos o; conhecimento;; qno pOtlos~mn tln•• á instituição 
nquellas ostutlos. . uma l'eiçãn moml, lellllouto a ttccortlLuu· esta. ou nquclla creuca 

Para pô! em rel~vo o q~o ll?a c:tposto, !Justa t•e!lec~u· ~obro _a l'oli .. io~,1 • ' 
ot•gn.nizuça.o do onsmo JH'tmat•to, ondo se reconhecera a llppl!- . h • • • • • • . • 

cttção de nm plnno llid~tctico ltabilmonto tlolinendo 0 l'csp•lilnndo, . S~th3llt:nmos a cmlmt'<\ t\o Soc10log·u•. pell\ tln. I-hstN'lll. da 
quanto Jlos~ivel lt gmtlação 11 a lei crescente 1to ncquisiçfío do Ct l'lllsnçao; r_hJson I"OI vemos o estl!tlo class1co , ostondonrlo mtus a 
conhecimentos;' nunca, poróm, a exls toucitt do um plano philo· oarloh-a •le latun o comp~trnmlo-Jt a c.lo grogo. 
sophtc~. Tor·nàmos obrig-ntot•io o cstullo dlls lingnas fr:wcoza, ingloz;t c 

Exphcndo o nosso pensamento, não podln.mos nceltm• n in- rtllomii; es!tulnmlo dP.Iidamcnto as duns primeims. · 
cttmbencta de modillc.."\.1' Jigeil•nmen tu o l'cg ulnmGulu vigente, Rc•l uzimus a l''ll'lc s uper·lo1· c IJ•nnscotulento tln mnthematicn o 

~segundo o olllcio dn lnspoctol'i~ dirigido ao tligno ltoitol' tlo 1° rl;~ astronomia, its noçoes intli~pcusnveis, nüo só p:U'a. lixar o 
• ll!xtornnto o omisso om rclnçiio it lettra clal'l\ o <Jxpllclt;~ do citado conhecimento tio methodo, como (1.11';1 úesonvoh·o•• e g1•avnt• o 

Aviso, nmn. VOJ~, quo sorcconlo nquello J'ogulamonto do dafcilos estudo d;t runthcmnticn olomonbu· . 
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Coosltlommos tio t01la ncoosshlntlo o o~ludo d;t lltlo1'alnrn. 
JIOI'fnguczn, como indispon~IVul fuudmnonlo da lillcrnlnm 
unciomtl , 

Dllatf\Jnos o cm'So d;~ hi~loJ·ia u d:t googPapllin, ampliando 
nqnullo pelo oslutlo tht hislorin tht civilisn..,:1u u osso, m'io w 1•clu 
estudo iln gcographi:t hístot•ica, como pelo tht lllslol·in dn 
g'CO&'I'i\(Jhí;~. 

lmoiúmos om largos tl'nços os lítterahn·ns dns linguns IHJUi 
cstudndns, closonYolvoudo-as h(wmonicnmonto, o limitando 
nquellc os !mio lt oprccinçiio do nlgnns anctot•os lidos mn 
clos~o. 

Desenvolvemos mais a cadoim. do physica o chimicn. o inicia
mos n s<!l"io tios o~tndos cosmícos , pel<t physiographin, segundo 
o methodo da Lara•··ml o tot•miuantlo pala applicução dns leis 
da Biologia. 

Limi lúmos o do:;en ho no línonl' goomolrico o no tio projccçaes o 
fluulmcnlo, ostmlmnos o molhodo, cvmo olüccto principal lia 
lo••ica. em suns justas appl icnções, collshlot'tliHio-o, CJliOI' nus 
scfonclns hisloJ·icas qncl' um; scicucins IJiologlcm; c, pot• nllimo, na 
scioncln. mnthemu.tica. 

São, pois, os~as basos om quo motloliunos o JIO\'o pl:nJo de c:;
tudos do Gyrnnasio Nncionnl, o qual COIII)'J'Ohull•lo solo sol'it'~ 
logicnmoute concatcunda:; o dislrllmid;u; [101' 5 anno.;; ; do !Ot·ma 
quo os conhocimontoJ inidudo~ no I" vão du um modo diJ•celo 
on lntlil'octo, ji~ pot• COIII[llll'ill;iío ou pot· immotlinltt lllllllícaçüo 
no 5.0 

Como so ,.u, lm umr. vantngom de tlons :umos, supposh\ n. 
IJaso de tlozc pam entradn do Oymnnsio ; nlóm do SCI' esse 
fnclol' llo gt•nndc importnucia mt vitln, principnlmonlo no nos.;o 
clima om quo n. módia ó mui to menor do que nos outros poims, 
roprcsantn. aindn um pt•ovoito do nllo nlcnnco sob o ponto da 
vistt\ oconomico. 

Es~n. oconomio. do tempo tm·nn-so tnnto mais t•ccommondtwol, 
(]lll\11 to ê Ctll'l.o quo nn ot•dom tios estudos, não cnncoJ'l'tl clla 
llm·a uma. accumulaç<1o condornunvol, na ncquisiçno !los conho-
cimomtos. . 

Nom se diga que pt•etenrlcmos illndit• a rJUt.'slão, convo1'londo o 
CUI'SO quo so diz do cinco annos 0111 nm cm•so tio oilo o, ]IQJ•!auto, 
nmi~ oxtonso tio quo os quo a LP. e:>ta.datn tem luwitlo, pot• qtw 
t om sido .tot.los •I e sob. 

Oo facto o nlumno matriculnntlo-so com do~a nnnos o seguindo 
o actnnl curso d!J sele, não pod<m\. so h ir com monos do tle~:cuovc; 
omqunnto quo, matriculamlo-se com os mesmos do4o o seguindo 

um curso tlc cinço ~ahh'it co111 clc.:o;~/v au nv3. ,\hi, pois, osli\ 
,~ vonlnolo do <11'1\' lllllnnlo. · 

A tlill'orença. unic:uuonlo cnn:;i:;ltl no ponto pam o qual r.t.n·om 
convcrgil· lodos os cuitlntlustlo um pt•op:~J·u roal, (Jam a uml t•l
cula do (>J'Ínwit•o auno do G.\' lllll:tsiu Nacional. · 

('..onsidcmulo o bachm•ohulo cnt lot tl••1s nnm iuslituiçiiu do 
instrnçcão sccnndnrla, o caudidato dovio. aclmi'·Sc Jll'opat-.u.lu na 
insll' ncção (ll'hllnl'irt do 2·• ~p·ito, si tl nnt:l. varda•lc <t concatouoçtio 
Ct'oHroulo nrt ot·dcm do:> conhcchncnlos humanos ; ma~ nlton
dendo-so á dofoituosu orgnnio1tção t.hts escolas do 2" grito, niiu 
po·lcm olh\S SOI'I'ÍI' do haso nos estudo> sornndnvios. 
Orgnnis~IQà.O !tio dcroiln sn. 1]110 os progt•nmmas de 92 nao ox

IWÍlllmn o 'tno ostít cslll bclccitlo no Dc.:t•eto de 8 do NovombJ'O 
tio 18!)0 ; O CJIIO Jll'UV:~ fJllO hOU\'0 IICCili>SÍtl!lt!O do acCOilli!IOtl,\1' O 
pt•ogmmma, doslig urondo as oxigenei;~:; t'Cgolamontnl'tJS, que 
s:.io por tlom:tis cx:tggcJ•.,d.t:; parn escolas do ius lt•nc:;iio [WimaJ•i;t, 
ombnl'l\ tlo 2" flTito. 

l'ol' isso, :t c:ommissiio em ftdi l. hora on lonllcn que Cl'l~ dn mc
lhot· cotn·ctlicJWÍit o mai.Jt' JII'Uiicuhlndo llit·i.c: it· lambem o can•li
dato até m; (/o;~ annos, tlantlo·llttl m; coulwi:lmonlos compnt Í\'ois 
COill O SCII diJSOll 1'0( Vi iiiOIIIO inlo!lollllll\1, 

Si ti o'.ct•tn fJIIO nló ao,;rlm:o annos pú•lo umalnmno ltnltilitai'-SO 
ranla.losauwnto nu o~tudo rla gT.umnnlica uxpooiliva, adqnil·iHtlo 
1t [H'Oci,;,t l!iii.C) jllll~\ O tlt.'SCII\'01\' illiOIIlO d:~ I ÍI I!.;'llil IIUCÍOIHli, 110 
cul'so tio U YtlliHH;io, JIOI'!JIIO motivo não potltm\ J'u:t.OI' um c;; tudo 
(>ai':LIIolo ela!! o uh11s li:tguas (lhtncoz;l, iugleza, latina) lllll':l 
ig-ual applicnçüo 'I 
· Pot• \'OIIltll'a, havot•it IJUOlll po;;.)a llOIIS!l.l' CJUO o conhocimcnlo 

olcmonlar l'Otlmdllo, sobt·c tudo, á prtmnucio.çiío d 'cssas lin g-nns 
c em suas J'espccth·ns dozngens, n iío coustiltw materht 1lo 
insll•Hcção (Wimnt·ia c, com pat•liculnt·id:ulo, em relação ás liug-11as 
YiVliS ~ 

Devóms hn vo1~·~ quom penso que, mt lfnlliÇt\ e llll lngb!a l'l'n , 
não h a tambom ins!rucçiío [ll'imnria 1 

g•, po1·tanlo, JHWioitnmonto compativol com o estudo do.lingutl 
nacional o tlns ou trns IJ•cs linguns ; o nintb mnis nccc~sario so 
tOJ'II!t o son inicio, porquo só no Yot•dor dos annos é CJUO se pó: lo 
;ulrtnirit· nu:tajooamcnto uma. boa ['t'Onuncia, wbt•clmlo nos 
j,J iomas rpo n:in so pmnunciam como liC cs~•·~vom. 

l•:sto lilt:lu, Jú tlch:~lido c csltulatlo o pm licamcnto conhecido, 
mio IH'ccisn do mn is discu~>t1o Jllll't~ tloixtu• em c vitlencht a no· 
cessidadc tio cslutlo das línguas csln wgoil'ns an tos dos 12 nu nos . 

Demnis, tnmbom, uiio ó corto quo a grando nultt do licções de 

~ 
o 

~ 
UI 

~ o 
(tl 

8 
..... 
\.!I 

p. 
Cl> 

:,:... 
o~ 
o 
'" s 
Q. 
rD 
.-
~ 
1.:> 

(') 

~· 
õl 
a 
o 

~ 
~ 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

! 
~ 

g 
~ 
~ 

~ 
~ .., 



coiisas on Jouoçilos concre~in~, nuin fi lio Ó uma Jits mai•ar ithns no . 11111 lllllllOl'O tal cio lonlc:;, que, n\Om das funcçõe;; dns suns é\\~ 
problema. do ensino, compt·ohondo os mnis elevados couhcci- dcit•ns, po;;sa••• cllos Sttl!stitnk-sc J'ociprocnmonto om seus impc
menlos scloutillcos 'i dimcnlos, com ns vantagens rtuo orn gcrn\ pcrmitte m ns snlJ· 

E, entretanto, não<! elln hoje o mais seguro ponto do parlitla stitlliçõel'. 
da mais olomentnr noção tln. o:;coln. primnrin 1 ll'o::;to mo,)o, nlónl do licat· t•egnJ;u'i1.ndo um sot•viço impor-

Pois scrn uecossnrio damonst1·ar filiO dos Ho!lc aos do~u annc•s lauto, como suj;l o th ;; snhslitnh;ões inloJ•ina!!, ainlla nssim llit 
pó:lo o nlumno !ra.lJilittu·-so pc..Coitamontc mt pal'to fll~ltlcn , umn cconomi;t sllll~i\·et, lnnl•> no pessoaltloC'.onto, como no :uhni~ 
qttor t.lo ctd cnlo ttri lhmetico, qnot• tio t\lgebl'ico ; atlrtnhimlo nistmti•·o; JIOI'C)IIillllo tlesafltl:u•ccom ciur11 ( ,~nto~ cathedmlicos, 
tnmbom noções ~ratica.s da ~reomeli'Ítl pr·olimintn•, jit l>Olos oxot•- dais (tl'olol>Som;;, dois pt'o.! ll•H'<ttlcwc.-; o, llnalmculo, oito inspe-
clcíos do nvnlinçuo tia oxtaus:io, .i :i pl:l los da aula do tloRonho 1 cloros. 

E nlto cori'Orll, do JH\l' com CfiSO. Ol'dem do eonhoc\montoH, o lo:l! llllomin esta l(llt.l, si pt•cs.Jntomnn to niio tom loga t·, om mxful 
estudo dt\ ~~'cogrnphi r1 p hy;,lca, <lll l'ir[tlll~i•lo polns no<;Oos llo g<'JO- do respoilo quo p(lr fd do~ c•on ll'l\cloa mnnb clll os govct•nos ho
ga·nphin po~itir.o c dtt hi~to t·ia [Hll'l:l o, hem assim, tias nocücs nc~los com os l"ullt~cionat-io;; •tuc teo111 r.lit•cito~ atlqnit'itlos, tiCt\, 
concrectns do·nstronomi!1. e da Jllstorln tultural1 todavia, palonloath\ p:wa ~cus tio' ido.> ofl'oitos, om flllUl'O nilo 

Com todas c.~sns disci JJ!inns podo·so formnt• um cnrsn npa'o- t•onJoto. 
voitando-so o pcssonl atlminislrncti vo do 2• cxtcruoto o t.cm CJtmnlo no o;>tnholo••hnculf) rio atl:\ (llnçilo, cuja nccossidndo e 
nssim os pt'ofo:;soros oüinctos do ox~lnstiluto Nacionnl, ~cndo- intoil•a oll!cad;\ c:;h\o pcrl'oil:uncnto üctlnitlns peh1s razõe:; do 
l ho~ fncullmlo o diroito tio t>li!IS<tr [l:lt'Jt o Gy mnasio na:; vngns que valot• "cienli lico qno :ICÍill<l d ~.;on\'ol vctnoo, h .~je impõe-se a ~m1 
se tlerolll o (1\tt'l\ ns r(Ht\cs tivot'CIH 1 econltccilltt nptitl:ío ou com- croac;-:ío pelo lur:to mnlct·ial d•t pa~sngc111 oln instJ·ucçfuJ primar·h1 
peloncill olllcit\1. p1U'It o tlominio nmnicipitl; 110i,;, não scnllo mais ela iuiciülivu !lo 

A commissão, compmllomlonclo rrue o c~Lado uiio JH\l.le [II'O- Uo,·ct•no :~ ul'/l':llliZcl ~·;io tias cs!'olns primnt'irls, não (>otlem ol lns 
porclouo. L' grntuitnmcnte 1.1. inslt•nc~ s<mml•hwin, nom menu~ sct·vit· llc ba$o uo~ oslutlos sccn•ulm·ios ; o lln lti 1\ vnntagom do 
enh'n.r em concurroncia com cstl\bolocimontos pnl'Liculn J•cs, rtnc nm cstabolealmonlo Llo instt•nc;;uo sol.t no11 COI' lo c uotarminmlo 
jit, niío sli«_J pouco.~, cntemle quo ~lavo [li'O['r'tL' a nn lflcaçiío tl~s dons pln_no tio yislt\S ; clo\·cuclo, J ~Wêm , <? referi<! o csta~Jo!ecimo!:J lo (m• tl 
ostltbelccummtos, Sll tu.lo todo o pe>Sou l docente approvea l :~do e tmns eomplcla luolopcmlonc1a olo üylll iHl Sto NaCional, nao so po1• 
di:>trilmido pelos tlill'et'ontes SGI'ics, na wgcucia rio &na .~ a· osp~- con~i<.lem~(lo~ ti~ t' l'llt!lll p~ t t :t:.ro;;-ít•a o lldaclica, como }l•)lns tio 
ctivascnuoh•ns, !lo confol'!lütlmlo com ns indicações du •:ong t'o• <>rtlom hygionica c ceon•>mica , 
gação. Oo facto , n comlit,:iío Lia itlalic •lclet•n\iua ~~ Í lllllloJia ll~ scp:o t'<H;:io, 

W da toun conveniencin r1no ;\S serios sejam •lirig itlns tlo nt:t- acousolhnmlo, a lôm di;;so, a hy;.: iono c1uo uiio·tm.In g randes agglo
neh·ll. fluo, un. n.tt;;oncia tio um lonte, poss1~ outro :ml.Jsliluil·o ; nlor;wõc:;, SOIII[H'O nód vns, Jil'illcipalmonlo e m ópoca;; opido
vorquo noni somp1·o ter-se- lu\ a vanlugom do oncon lt~u· l ) ttcm mieas. 
osto.ja em dísponibilidndo o tenh1\ tiS ]H'ccisus hn.bili tn~O~:; o ido- Do ouh·o h~tlo, pula c~Lcnsiío tias tlisciplin:as alli esl1ulntla;;, 
neitlndo, Jl!II'U. mgonoía, do cadeit•as, como actnalmonto ~IICCI!<lo com]n'ohonrlo-so quo ellas il;1o podem tlitiMtica meHte fa llaudo, 
com us tio pot•lugttcz, Ct·nncoz o googl'nphin ; sot)(lo p:1 r:~ noltl.l' eonsti tuit' o ol.o,jecto d <l um ctll'~o :;ocullth\l'iO. Assim, como aconteci) 
que o !ou to interino tla ultium tom mais do um concm·so nosto no cstll•io da llng-ua po1'lng-ueza, fJl!O ti J'tli to uns escolas (l i'Íilllll'ias 
estabolechncnto. o dit·igi<lo por un'1 pro J'~s-;or, <l<wo-se t :tmbom incnml.Jit• a ot:tt·os 11 

B' , portanto, umtt tlns qucstües que llovom merecoL' especial missão do di rigit• ns outt'ns llisc ipliam~, f!HO süo c; luthulns pnt•n l-
nttonçi'lo a mt\neii'H.<le JWOVCl' ill iCt'Í tH\mouto ns cadoiJ•ns ; é de Jo lamontc itrJuel lm;. • · 
r igorosa nocossldlltlo, atlrn !lo cruo ufio seja. compJ·omctlhlo o t?ica.l'Ú , portnn lo, t\ cargo tlc proftJSS(ll'cs, o nao rio lentes, a 
onsino, JlL'Ov illcncin.t· tlost!e jt't ncorcn. dn medida que se tlovc rogcnci:• das au lllS tio ctn·.;;o do adaptn1;ii.t>; o que dotcJ•mina um:t 
at\opt:w, JlM'l>. pr&vcnir nmlcs Iultti'OS, c fJIIO, tio IIIOIIIOll!O, Sl10 it'l'c- t•:w.:io ct!onomica, '' i~! o como onl ro uns o ou tro.s ILa uma. dlll"e-
mcclíavois. rouçl\ do vonc:imoutos esli pnladn. por le>i. 

PoL' i!l.W1 a commissüo propõe ctuo ns sorios sojmn dirlgillns pot' Dos te modo lot·i~ o Es tntlo mlrtuit•ido tlous ostnholecimenlos tlis-
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ti netos, quo vcom'satlsll\zol', sob todos os pontos do vlstn,ns doft
olencins c lacunas do ensino ofllcial; tlando hwgn. mnrgem, peht 
acqu~iQiio do osta!Jolecimcnto de atlu[•tnçiio, pnra o mais com
pleto propn.ro dns di lrerentos f\Cti v idades á(Jucllos que não pu
florem oncaminhttt' seus passos parn um futuro scienlitlco; o, o 
que ó nlncJa mais, tudo isto so cons(jgua com economia pnt•n os 
cofres publicos, ao inverso, em geral, do todas t\S t•ofm•mns, que 
trnzom sornprc, pot• viu. dn regt•ft, n.ugmento do despcz11. 

Relatados os principaes pontos quo n commissilo cnlcndcu 
dever consider~tt•, como jnst.ttlcn.Livn dt\ ot·gn.Jt izaçiío do tt'l\lmlho 
que lhe foi cotmnettido, · tem a honm de npr()scntnt·, nií.o só o 
pt•ojecto rogulumenmdo do plano do es~udos do Oymnasio Nnoio
nnl , como o projcct.o do curso de !Uinplnçlio, quo entendeu demo· 
mlnn.r collegio n:tcional ; rescl'vnndo pam. mais t.ar(lc, não lclci a 
parte complementn.I' dos pt'Ojectos, como as mc<lidru: do tt•ansi~~lo 
quo devem sc1· lomudas. si, porvcnLm·a, fot• o novo phwo 

· adO}JLado. 
Por ultimo, a. commi~sli:o dccla.t-a ter omponhndo os sous osf'or

ços pa.m conseguir o molhot•, o mu.is u.cc••tndo o o mais :;egm'O 
moia de elevar a instrucçií.o. Si, cntrl1U\ndo, espíritos nHtis aden.n
tudos coni!Cgnirem mnis, oJla será a primoira n. u.p}>la ndil-os com 
tod<L a sinceridade ; pol'quc en(onde que sor it\ n m crime •lo lcsa
scíencía. o inqualillca.vcl Jhlt..1. !loJ>at••íotismo antepor li.O cn~l'an
decimento desta institui(,mo ri iculas vaidades, fJ IIC uiio siío 
compativois com os que tccm tL sublimo missão do dil'igil' n 
moctdade braziloirct. 

28--j un ho-92. 

LUir. PEDRO DnAao (rolu.tot•). 

0SOt\R NERYI\T, DE OOUVEA. 

CAtu.os r'Ausro BAtmEro. 

MANOEl. SAm AM (DA. 

A, HEtiRIQUE DE NORONIIA, 

Projecto de Raaulamento do Colle[io Nacional 
'l'I'l'ULO I 

Plnno elo e nsino 

Ael. I .0 o Collogio Nncionnl à urn ostrtiJelacimonlo de ínstrucÇti:o 
dosti1mndo-se ptullcutm·mcnlo lL propat'lll' os cnndillatos paea m<\
tl•icnln do G~·mnnsio i\';lr.ional. 

Al't. 2 .• o Collogio Nacionlll tlariL àquolles qnc obtiverem 
llJlpi'Ovacão om lmlns as disciplillllS cons tantes !lo :3• anno , um 
CCPiillcndo do hnbilil açiio. 

A t' l. :-!. • O ccl'llffcatiu •i o IJIIO h•:ün. o artigo prcccden te é o 
clocumcnto unieo ox i:;:-iuo IH\l'l\ n Ulltll•icuht rio I" IHlllo do Gym
nasio Nacional. 

1\l't . 4. • O cm•,;;o do est udos d oJ Collcgio Nacional scw:1 do tt•a;; 
anuos. 

At·t. 5. " As disciplinas constanl.os dosto cm'lio So.lr ão: 
i\lnthematica. pmtic:t o olelllentar. 
I~içOos conet•octns 
Googra.phia u noções do Hisloria Patt'il\. 
l,ing-na portugncl!.l\ (oHLndo prelimitH11'). 
Lingua la tina. (estudo prGIImintw). 
f,ingm• fruncoz;~ (cstmlo Jll'olimin:u·) . 
Lingun. inglo~a (estudo prolilllinnl'). 
Dezonho. 
l\1usica. 
Oymn;\sticn. 
AI'l. O. • HaYot•á pnt•n cndn nmn. dessas disciplinas um pro

fessor. 
A1•t. 7." Cada um dos ::um os "do Col leg·io Nacional compre

IHmllorá selo nu~ns (Jistt•llmiduso Ll olimilndas polo morJo ~cgnlntc: 

1° Anno 

1• AUL,\ - At•ithcnotica pratica (das sois operações sobre os 
nu meros lntcit·os, quebrados o mlxtos). Systema metrico decimnL 
Nomenclatura. geomotrica . 1\ullls: t1·cs por semnna. 
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2" Aur,A - Lições c:m~rcctns: Tendo e~pecin.lmonto por olJjccto ::1~ AUI.A - Gcogrnphín: Geogr!\phin. olementnr das cinco 
nssuiJlptos referentes h historio. natnrnl . Aulns: cluas pOl' pa.etes do mundo o contintu\çiío dns nnções d11. Historla Po.tria . 
sBmnnu. Aulns: 11·es pm· semana. 
, 3• AUL~ - Googr•aphitL. Noçõe~ prolir~in:wos. do geogt~phin, 4~ A!Hu\ - Ling nn porlugue~f\: Loil!ll'lt oxpt·cssivn c t•ecitnção 
Ge.og~·aphm ol~mc~tat• d9 BL'f\~.11. ln(ll \'ldtlilhcla.tlos o upocas de tt·o·:hos de JH'ma:lot·~s o poot11s. bt•nzLioiros o portugnor.os do 
prmcrpaes da lnstot·m pntrllt. ,\ulas t1·~s pot• somnnn. ls:culo actl~a l, cxplic<IÇ.ao d.1 sonlttlo tlc_cMla palavra do tl'eclto 

4~ Aur,A - Lin"'mt pot'tucrnoza. Lellnr•n OX Ill'Oss h•n o 1•ocílaçi'io 1 hdo 011 t•ccttado; oxphc•wilo o oxpostçao do contmido de Clldlt 
do trechos !l(l prg>~llores cJ" poetns lli'IU:iloiroo C3 portu"tl<lzes elo I h·ccl~o J~ot• ontl'as pnlnvms. ,·;xc••claios orthogrn phicos pnrn 
soculo actnal· explicação tio sentido gemi do cadn ll'oc17o litlo ou npphca~·ao tlo5 s1gnaos d o rontlHt\:l'ío o dos accentos lexiologicos. 
recitndo . l ~x~l·cic ios m·ao~. tenrlo por um on~ina 1· o alnnmo a ll~tcl~tdo.ion t r1uo cnl_t·om synonpnoo, homonymos c p~r~mouymos. 
oxprinlit~-so I',Ql'l'octatnonto. t·;xorufcío~ os::wiplo~ o ot•nos., do ~('ll,_-oo~ (lo s-~·an11llahc.t .ox pu~lla,·n. olmnontat• ; oxermmos <.le con
con,jugn•;ílo dos vot·!Jo~ t'e,~uhw<>~. Ro~ 1·as prntic1111 do ot'tho"•'n- Jllt:'~•t:HO elos \'<!I'SO> 11'1'o~·ulat•cs •. l~.cdacdío so~ll'O nssumptos no 
phin; no•;õas g·entos dus" ct\tegorins gl'ammatic.tos. Exc1·ck:ios a~ea ncc do.~ nl1uunos. Annr.I'So log10n _o syn taxwa d~ trechos quo 
110 senttdo do etH'iqu•!cor· o intollocto juvonil com o ltHtioJ• mto cnt•olmm 'JliCS I<)O.~ do grammnt!Ca con trovertHias . Aulas : 
numet'O possivel de vocalmlos t.la língua nncionnL Aulas: 11·c·s Ires (lDI' semana . 
po1' scwamt. 5~ AI:LA - l.i ngna latina. Docliua~·ão ir1·cg uhw dos adjectivos 

{in ,,ui.A - Lin;rmt lalina. Noçõas !Wbro 0 n ltthtthe lo latino · o snhstnnlh·os~ Vm•l"'' Ít'I 'O!fl~ln t·oll. Dosen''!'l.vím<;nto das rcgt•as 
ncconto o rogrM gm·aç;; de quantidade. Cnsos: uomos 0 va lot! i' llo syn taxo. bsl•!~lo tias parltcnlns. Bxermctos ms tnntancos ~m 
rios casos • . Dcclinaç:ío dos snhstnntivos o ndjectivos. Compal'a- JH'cpa••n•lo'!._ tio lut1m p::u··~ pot'Lttg ncx o 1lo portuguoz tmra Jatnn 
tivos o surot·latl \·os . PL'Onomos. l~lexito verbal, vo;~ aotiva 0 I~C!Ji'Otlncçuo do lllclllOI'Il\ do lt·cchos ou vm·sos dalloi: om nula. 
passiv;~. ltegras gem(!i! de s~·tllaxc. I~XOI'cicios aprort·iados a I An!as: lv~s po•· ~emana . 
oa.dn uma destas rmrtos. Aulas : h·cs por semana. Ü" Al/1.,\ - I,in;;mt rmncozn. Bsludo das l'C" t·as p1•aticns 

os:;encia.os dn g-t•ammalic,, 1l:t I ing na hodiet'll:t o su:~ ~pplicaçtí.o em 
l hetll<IS c exercício.,: . IJCcot•at· os vocahulos illllisponsavois a estos 
tllC!lH'-_S C OXCI'CÍCÍOS. VOI'IJOS rognltli'OS O VCI'bos Íl'I'Ogtlitll'CS tle USO 
mm:; l l'cqnontc. r\ulns: dtras )101' semana. 

o• Aur,A - t,ing n·t fmncezn. Pt'Oilllncinqiioo loílur:.. Voca.
bulos usnno.<>. Phmsoologi;t lilcil . .-lulas: tlua~ llOl' somnua. 

7" AUC,A - Liugu:~ ing lmm: l't'Ollll!ICittçiio e leitura. Vocahulos 
usunos. Phrascologia litcil. Aulas: duas pOI' s .1mnnn.. 

A ClTI~3 - clucts YCZGS )101' SCIU!\IH\ (lHl'll CIV.I!\ nu) a. 

2° anno 

1>. Anr,.\ . - At•i llunelica pt•aticu. Rovi~i1o; Jll'Olll'ÍOLimlos das 
nnmeros; tmn~l'ot•maçi:les ; convat•súos ; (lal'louic.~!; e continuas. 
Opol':tçõo!; sollt•e nn1uot'os complo.~os. l•!xercicios (lo cnlculo o pt•o
hlümas. Nomonclatnm geomctJ·icn. An lns: 11·cs por soma na. 

2~ AUJ,A - Lic;ucs COIHJI'cclas: Tc.mdo ospechllmoutc JlOI' 
objocto nssumpto.~ rofarcntcs iL histeria n n lurnl . Antas: rltws pot• 
somlmt\ . 

. i" AU'"' - Lin!fu:t ingloza. 1-:stmlo das l'ogTns praticas nsson
CJaos da gramnmt1ca dn lingmt hodict'IH\ c sua applicllção em 
thcmas o cxct•cicios, Dccorm• os vocalmlo; inllisLJons:tvois :1. 
estes thomns e oxet•cicios . VoriJos regulares e vcJ•bos it·regues 
do uso mnis ft·cqnentc. Anh\S : 'lwrs l·Dl' soma11a. _ 

AitT!~S - cluas vozo:; (101' somnlltt jl[l.l'!t ondt\ nuln. 

3" anno 

1" AU/ .. 1.-o\J·ithmolica. [ll'nlicn : PJ•oliminoros o JHJillm'nÇl1o. 
Rel'isào gorai dn, malot•ia ostnd:tdn. ltnzões; pt•opol·~.õcs; III'O
g,·c~socs c lognríthmos. H.cgt·;~ do tl'l'll - e do suas immellialns 
applicaçoos. Divi5ão elo nmno1·o em partes proporciónncs. CUlcnlo 
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algobrico un.s sois opot•:tÇõos; t•csolnçfto dn oqunção do 1" 2• o gri\,) 
tt uma incognita. ~xot•oicíos do CtLlcnlo o pt•olllomrrs. Nomcnclrt
tum goomoll'!Ca.. Aulas: o·a~ poe semana. 

za A ur,A-Liçõe~ COilCl'or.Ln~; Tem! o cspcchlmcnto pot• objc
cto assumptos rc!'orcnlos {~ histot•lt\ tutlut·al. Aulas duas poa· 
HGflU111H. 

il" Aut .. \-Googt·aphia. GcograpilitL physhD, polilic:t o cco
nomic:t das cinco pni'Le~ tlo mmulo. Noçõos cotwt·oc!as do nslt•o
nomia o continnação lht Hiilot·ia Patda. Aulas: Ir.:> pot• scum.na. 

•1" ,, m.A - Ling"lllt pm·tngnorK't: ltcvislio das malflt'ia~ ostu
th\dns no anno anterior.-- Lil'ammatic;t cxpo~iliw1- complnht.
J~xercicio~ c:tcog'l'ntJhicos pnt•a. cot'l'cor;fto elo 1'icios (]O linguagem 
em g-ol'nl o o5pocialrtlolllo pal'il. :t sullslilniçiio do gallici~mos pol' 
pahivrns o plu·nsos tio li~·itimo cnnho porlngnoz.- Con\'et'Hào do 
verso e m pt•oR:t o tio llllt<lfillÇ!\ de cstrncllll'fl tlc pt·opo~í~õcs o po
t•lmloH; mdncçiio clt) O~CI'lptOS llO 1150 lllOÍll [J'C(jllOllt.o.- Anni.\',;Cl 
Joxica c syntaxic.\ do tt•ochos •lo pt•osntlrwes o poetas ht·nzilcit·o~ o 
portnguozos do soculo aclnal o do soculo Hl''· Anlas: o·es po1' 
~011llll1H. 

r;•• Alll .. \ - Lingna. latina: ltovis:1o <ht morpii•Jlogi;t o ela 
:.;J•nt:uo. CompnHi<;ão o llot•ivação tlas pnhwt•ns: ngTnpnmonto tlns 
pahwl'ns por lhmilins. Loitnra, tradncçito o recitrwiio r[l) JH'oH·t
rlot'~H o poctns In li nos ruccis. Ctü.mt•.- Do l.ll)l!O flallico .
Phc•lro.- Falmlos o;colhldns. Auh1s: 11·o-' pot• soma na. 

()·.r A UI,\ - l.ingna franwza: Eslndo eomplcto d:t g·rmnmntíca 
da lingna hQ(liorna .. li)itur:t cort•ont.o de 11tbulas·o pequenos 
eonlos ou anocdolas o rcsiJcctint tr,Hlucr;-iio pt·ccctlitln do o;;lndo 
dll~ voealmlos closconhoci( os. l~xpt•o,,suc~ iilionnticas mais colll
mnns. Vor~<lo de [IOI]twno;; conto.; ou de.-;ct•ípçlicH. Auhts: IJ·es pnr 
SOlll<llut 

7" Aur,\-Lingua. inglc;.;n. l~sturlo comploto <lO gt•nmmatica 
rll\ lillg"~n hrn!iOl'tH\. Loitum COI'l'OlltC de ralmlnS O llCf]t1Cl10~ 
contos 011 anccdolas o t'<lspcotim tracln~ção procodi·h• <c ostndo 
UO~ VOC:thlllm desconhecidos. gxpl'OSSÕOS hlinmalic:t .. ) !llai; COJn-
1llllll3. Vol'~iio do [lO(jiiOil03 o~ntos om anomlolas. Aulas: ll'e= [!OI' 
por SCillULJn. 

ARl'ES. Duas vc;r.o3 por semana pat'<t ca(la nula. 
Art. 8.• A unl:t do tlosonho do !• tlll!lo cotnpt•ohonderA o de

senho linom• ú vista; a do 2• nnno nno só o linoat' como o imi-
tativo, flno.lmo!l!O a do 3° só o imitativo, · · 

Arl. 9. 0 Nn ot•gani~n.çlío do hm•nrio Mrà. 1lolmonto observado 
o numoro do a.nlns dolot·minado pelo l{ognlamonto. 

At•t. 10. 1~' facullaliva a. matricula. em qnalrtnol' tlos nnnos do 
Collcgio N:wion:~l desdi.) fJUo o c:tndid,llo seja Ol)Jll'Ovndo modianlo 
oxnmcs pt·cslndos no nw,;mo Collegio_ em tollas m; disciplinas 
con;;lilutiva~ •lo~ unnos pl·ccotlontes n, comcç~u· tlo 1.0 

At·t. ll. 1'::11\t n m:rll'icuh do I• anno ê necc.~~nl'io tot' o can
lli<lalo o,; ~og·uint··~ l'ef)llisilos : Jo, ní\o set• monot• elo I O nnnos; 
2". não soll't'et• tle motestíu infcclo-coni:lg-iosa; a•, tct' sh.lo vac<'i· 
nntlo; ·1•, Clitar hahilittulo Ms matet·in~ seguintes: Portngne1o: 
lêt• o osct·ovcl' col't'enlmncntc ; :n•ithmclictt: quatro opea•aç.ões 
sohl'O ntll!Joro~; inteiros o cnlligt·apltht. 

Art. 12. O !• t•ortnisito pt•ovn-se com ccrlithlo ele idatlo ou 
tlocnmont.o oqt1iva.lonto ; o 2" c a·• mediante nltcHtado medicD e o 
~" pol' llllJio <lo cxnmn pt'o.c;ln.'ln pm•:tnto nma commis~ão do pl'o-
f, ·s~OI'O~ tlo mosmo Coltegio·. · 

1\rL. 13. o n.lnmno qno obtiver nppt•o,·n~,ito cmlodns as rl isci
plinas const.itutims do a• an no do nnrso <lo ostltllos tio Collogio 
Nacional Lol'á um cnt·UIIcatlo do halJilitnçiío. 

Projecto 1lc Re[nlamento lliJ Hymnasio Nacional 

TITUJ,O I 

M•Jnnn «lc ~~~~n.sinn 

At•t. 1." O G\'mtwsi·.J Nnclonal li um est.nhr.lecilnrmto 1le 
inslrucçiio s.~euti<l<HÜ, tw mai~ rdov~v.lo gt·:'to, tleslinando-so Jl!U'
licnlat·mcnlú a I~~'"IH\l'<H' o cidadão par<\ n mnll'icula. nos cUJ'oiOS 

snpm·iot•os. 
Al't. 2.0 O Gymnasio N•tciotml confot·it·[\ o gi'iLO de h~ch:\t'lll 

Olll Scioncins O Joltl'i\S U(jtiOl!OS (jl\0 obtivol'e ll\ :\jl[ll'OV:t~üeS 0111 
tod,,s as disciplimts rtno c:onslilnom o cm•so inlegl'al do sons 
estudof;. 
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Art. 3.° Contim'm a Sol' ohrigntol'io o gl'fiO do bMluwol om l ·!" GADJ~Tll:\ - Lingua tlortng·uozn: Clrammnticn. histo•·ica . Leis 
scioncins o lottras pll.l'l1. a matt•icu l<\ nos cur~os snpo•:ior·es. ele f~mno~'~o dns Jingnns . • ·omu ni()?~· Ot·i,lf,ol~ d t\ l ,ingun pot•h.t: 

A1·t. <1.:• o curso tu too·ml elo osttHlo do Gnnnnsw Nnclona l g ne_zl. l.stnrJo co mpntallvo <1.1~ c., ~c "'otlas g t nmmn l!cncs, 
sot'it do l'in·:o w1no~, COIII[~rchcndondo ,,:lo slll·iês. noçol'S elo syutnxc blm:t o I Hl t 'l llg~cm. Anal ~·,;;o c_t):molo1!1C;\ tio 

. . _ h•cchos tio )IOl'( llg"ll()l. oloS S~CJJlOS l1" O ) (jO bXOl'C!ClOS do I'Ctla-
AJ•l. 5.0 As tl!SCI[lllnns con:;tnnto.:; 1lcslo cnrso SOI1lO c~"lo . ,\nlas ,,.., ; p1w ~omn 1u~o 

dislribnitlns polns sm·ios du soguinlo modo: 
1~ Sol'iB - Scicncias: nuolhomalic.t c n~ li'OliOlllicn , 
2• Serie - Scioncin:;: physicns c ui oi og·i,~as. 
:)n Scr·io -· Scicncins: histovlcas c :;ocians. 
4" Sot•io-., Língua pol'tugnoz;t. 
fl" Sci'IO- Lingun!!: l:otinn e g'I'OfP· 
(t:\ Soriu- Lingua rJ~t.llC07.n. 
7• SCI'Íil - L.ingu:,s: ing lor.;\ o allomii:, 
Pnmg t'<tpho nnh~o- i\ (ll'imni t',LSCI'ic compt•chcndot•á :1. anb do 

1lG~e11 h o g'<lOIIIOll'ico o tio projccçllo.:;. 

i\t't , () ° C1\d1~ uma tia~ SOl'ÍO{ do ~~iClllCÍi\S SCI'iL diL•igilln. por 
CJH.tli·o lonlo~. 

J\t•l. 7.n O:t~la. UHlll. êh H SCI~ io:; tJ~~ lin;~n fl .. { ~~·,p;\. (fiJ"i,;.{ida ] HH1 

lrt.g lcnlos, oxcllplo n. Stlxla, !jlte ~orá JIOl' clnns . 

At·t. S.• Havnrh um pr·o rossO I' do gymnn.slica c exowdcio:i 
mi li l:u·cs. 

Art. 11.• 0nrln 11111 rlos onnos <lo cm•.'io do Cl,l'llltLisio N:u!inl\:t.l 
compr·chomkmi. StJlc caclnir·o.:; tli~ll'ib ulclils c tlclími ladus do !llOilO 
srguinte: 

1" anno 

111 OA IJtWt,\- Ar·ithmolioa (·;~tntlo completo) : alg-obt•:l (c;;tmlo 
clcmcm lnJ' o limí!lv!o á I'OSoln~~:to da oquação do .'2° g t•úo a umn 
iucognitn) ; desenho gllnnlO t l•ieo (1·esolnção dor~ mai:; gomo.~ pt·o
hlomns do goomotrh\ l" 'olimintt.I:J . An lm; ')Wtlt'O j l<ll' ~mu:nw, sendo 
1mm pnr1~ dosonho. 

Z.. <:AIIHIIl.\ - Pl'ineiJ>ios do ph)·siogmphh~ gtwal : Aulas tf!llrs 
tJOI' S011111 IHl. 

il~ cAnlmiA - Hislorin anf.lg-11 e tn•ldia : Aulas 'l"nt ,·o pot• 
sommm. 

5" c.\Jl .' JI\ A - Lingnttl.tlintt : Rovisiíu ch~ mnlct•ia cstndndn. 
F.xplic:tç:1o dos auto1·e~. i1wlnnt oncn ou após fli'C[lt\J'O. Prosoclit~ 
o HH:tl·ilicttçüo. 'l' r·tvlucçâo, l'Ccitaçiio e nnttlysl.l dos pt•osatloros o 
poetils ln linos. Cícero, t;!l llustio, Ovidio e Vít'g-ílio. 

(ia c.\I>IWIA- Lingan f••:tnco;m : J.oit nr tt. COI'I'I'Ctn. B~crcicios 
do tJ·a•.htc<,:ilo com ,·ocalmlus 1locora dos, parn ncqnis;ç;io tio s i;rni· 
liC~ulos o c\'ilt\.1' qnc em 11111 t1·colto do qwu·enttt n cincocnla I in nas, 
de nuto1' mOtlupw, pm(:iso o n lnumo d o un ls tio qttin:;a >;ignilica
clos. Exorciuills dn t·ept•()llncç:io oml em portugnez, ECill auxil io 
1lo texto or•iglnal dü nm con to ou de nmn noticia lhla em lingnn. 
lh mcc:..:1. l·:xOJ'cicios do L'O[H'O•Iucc;:lo, j :i OL'Ill, ,i à csc1'i ptn, ~em 
:utxi lio rio le~ l o odg- inat , 1111. ling nn 1'1·n ncczn, do um conto on olo 
unm nolici:t li,(a na l i ngua undtl ll:tl. 030.'WI'i'ie ios do I'O)>I'no.l ncçiio 
snrão liJilos com o snlJ,iil io mln i:;l. t•:ulo pelo lontc . /.ulns : /i·es por 
sOl lia n rt. 

i'" c;.\tHm: .l - l. i ngn:~ inglo;m: Loil.nt'l\ cot·J•ocla . l!::.:cwcicios 
do tt•a.du,:o;:i o c!olll \''"~ahulo.~ docOI'Il•los, (Ul'•.L :•CIJIIi.,i<J[io de signi
llcndo,; o t\\' il:\1' CJIW elll uu t ll'i)t~ho elo 'l""''Clllrt 11 ci~~t:ocll~« linhos 
do an lm• !IIOtli.'I'IIIl pmdso o a lcunno de ma iH do IJtl ima si g·n i tlcn!lo~. 
I•;XI)I'Cicins ti•) fO)JJ'cJr lneçHo oral o111 por lngnrJ~, som anx!lío do 
tiJ~ I o Ol'íginnlllo n111 conto 011 de um:t noticb lida em tingna 
i nglcza. gxomicio;; tio\ I'C (ll'Otlnc~ão, jit ot•nl, j it e:;~r ipta, sem 
auxil io do lt1Xlo Ol'igiua \, lltl ting m\ inorloi:tl, do um I'.OIIlo un do 
11111<'1. nolich\ l itla lltl li n ;;n .1 n ~ci.onn. l. 1'h oxorclcios de r opt'Otlnc
'iiio se1·."i.n li:ilo~ eom o ~nl oshlío tnin istt' <\110 pelo lonlo. AtJins : 
qrwtro put• :;·~mnnn. 

2° anuo 

1~ c.\lll·:m ,, - OeomelJ•ÍJ\ prdimina1· (c)Slnclo completo) ; t rí
"'IJIIOIJJeii'Ía mctilinca (l'cll'lllnlau, I'H IÜ(·ü~s o Jn·incirio.>); rlcscnho 
g·eni iiOLt'i<:o (1·o~olnç:'io 1lo.> jii'Ol.llonms <In g·comotJ•üt pJ•el imlnnl'). 
.\ulas ~ .rat o ·o pot· sonmllit, sendo 11ma [l lll'O, dcs()nho. 
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2• cA oim~A- Pt·inciplos tlc geologia garnl. Aulas d1111s rot• 
Sllllltllll\.. 

3~ c.\ngml\- Hitilorín IIIOtiOt'll!l o COlltllmpornnoa. Aulas : 
quatro por somn na . 

4" OAUBitlA - t.ingmL portuguo7.tl. !to vi:>l\o li ;~:; llonLI•inu s 
c~tml:ulns no anno a nle i'ÍOI'. ~~~Lutlo COlll[llomou tnr Ll:l g'l'amm:~
ticll llistor ic't. Commontat•io synlax ico o oL.I'IIIOioglco tio ll·ochos 
elo [JOrlU,!l'llG1. lllOtlOI'IlO (:) 1\tl tigo , COil Vc! rilfiO de li'O'!hOo do j)OI'III 
guozll!chaico orn tl·eehos du port1t~no1. hodi oJ•n o. gxorcieios •l« 
roclncçao . Aulas Ires 1101' scnmna .. 

5• c,\ HtmtA - l.ingna In till!t: H.ovis·lo. l•:stmlo tlo:~on \'Oi \'ir lo 
da t:ons tr·ncçi'lo lati na companu!a. com a das ling:nas dol'ivada~ . 
Peso~, mnctlu~ o 1110di•lns. Nomes romanos. Gnlorulnr·io. Cn~ln nrcs. 
t?nmilia. t•ornnnn., g' l'i1os !lo p;n•on!esoo. Lc.dslrtçii.o !In~ lwmn nus. 
Lci lttr'fl, l!•a.rlncç:l.n, t'Hcilnçãtl o n.nuly;;o <lo pt•os••dot•o.:; o poolas 
latino:; :'1 oscoiiHt <lo Lcnt.o, •!'entro os autot'OS soguin l<)S: Hora
elo, Planto, 'l'n()ilo e Gi,ot•o. Anlns: 'l"''l>'" P•W senl:tna. 

O• C/dll~ lltA - Lillg"lll1. fi'IIIICúXfi. : Loiltll';~ OXJli'CSSÍV;l. I~XOI'Cl
cios dtl LJ•;ulncçfw para ltaltililm• o n llllllllO :t lr:tr.ht~il·, polo lllmlo~ , 
nmn. pagina do anto1• mothwno, som tlir.cionat•io. l~xot•cicioJs do 
r cprmlncçiío como no nnno IH'.~Cor lonto, sem subsidio tlntlo polo 
Lonto. t\ nlns: tJ·cs por• soumna. 

7" CAmHHA - Lingn•\ ing lozu : l.citnra oxtH'os,;iva. gxm·dcios 
tio h•adncçií o pn.J•a habi litar o ;üumno <L trndnzit•, JlOio menos, 
uma pn.giua tio nutot• moderno, som tliccion:l.l'io. Jl:xOl'cicios olo 
••oprotlncção como no anno Jll'ccodontc, som subsidio dado pelo 
Lonle. Antas: q !ICIIJ 'O pol' som:um . 

3° anno 

I" OAm:m,\. - Algoht'<L olcnwnt;W ( estmlo completo): gM
m etl'h\ cspHcia.l (estudo das secções conicns e das cm·vns mttis 
get'Ms); trigonOII·etriaJ·IJctil inea (oslcl'lo complctv); closonho gco
mctl'ico (rosoluQllo dos pt•obloums rela ti vos its curvas cstutlauns 
na geomotria ospcciul). Anlns: quatro por semnun, sendo uma 
parn desonho. 

2a C.\ lll!lllA - l'hysica o ntolcorologi•t. Aulas : ·quot1·o pot• 
~t)rnann. 

:.~• CA IWlltA- Chol'ngt'<t pbia do ll l'<l7.il, Goo~rn[1hia hiotor!cu o 
h isloi'Íil chL Ucog'l'llJlhÍ:I. Au l:ts: '!""I''" pot• semana . 

•I" c ,\ oi'. mA - Li t L•W.t !ttJ•a po:•lttg'llll"-<L. Noções gcrac:; do his
lot•ia líltoc•<tti•t; li llcmlnm, ol\j.Jcto, lmpo~tnncin o utiliuaolo do 
sou cstwln; dil·isõcs. l.i l lct·n t " ''•' portngnoza do sccnfo XII a o 
sec111o XIV. Trov;Hiorc~ o Cancioneiro;;. ,\ liltornlnl'a (JOI'tttgn oza 
no se'""" X V. l.itlc l'lllnm por·lngrum\ JHJ ~ecu l o X. VI . Os Qninlten
lis tns .• \ ullls: "'"'"~ po1· seurn na. 

f>' c.\n~!lltA - tir•og-o: Estmlo g·cral oln: grit.nunntica. g rcg•\ ató 
n. ~.l'nlaxo do ~nhstnnti\·o ; u,;os pa r·ticnlarcs dos cnoos; loitm·n. a 
tJ•rulltcç~o de p h •·asc~ !:tceis ; ,·cr·s:1o r lo trecho ~ jiOt'lttgll t1ZilS o la
Unos p n·a lji'C!!;O () ricc- VCl'Sa. ,\nlns: qrtal1'a pot• solllann. 

H• e AJ •I•!IIIA - l.i nC('na l'r·;mcoza . H.o,oisão tio lra.balhos. Cor
l'('cr,tio de oxct·cieios 'i:a<:ogl'<lJih ie•1S . Aulns: drm.< po1• :;cmann. 

7• G.\ lll·! lllA - ,\ llomão ; l' ron•mciü~·ií.(l o loi tlll'<l·. Vocrt.lmlos 
nsnacs . l' ht';J,;t•o logi:t l'acil. l•::;tll tfo da~ regTafl pl'nlic~s ossonciaes 
•la ~t•.un:lla li •'n da linl{u:' hoolim•na 11 llW\ n.pplicnçi'io em thonms e 
o xcrcicios . Dccot':H' o,; \'Ocahnlos i ndispens 1 v eis 1\ cstlls thema;l o 
nxrlt'cicio.-; . V<'t'IIOs l'egnlomH o vcrho~ it'mg·nlnr·os do ttso mais 
l'r'CfJllCllt o. A ula~ qualro pOl' ~OHmnn.. 

4° anno 

I• r:.\IIV. II:A - ,\lgelwa: JII'Oill'iotlottlcs gel':les e l'OSoluç:1o nnmo· 
l'ica da cqunçlio. <leomclria gcH'•d : Da linlm Pocht , tio pll\ltO a 
noçucs JH'l!li trlillnl'cs limii:Hln,; its cm•vus do 2" gráo . Goometri t\ 
closm·ipli\•n: noçOo~ )li'Oiimin:ll'OS limi tt\da~ ás J!l'Ojceçõos e r abnli
mcntos o do~cnho cot•respontlonlo. Aulas: quatro porscmnnn. 

2a c,\IJI>IIt.\ - Chiruica. got•al o dcscf•ipliva ; mínoralogia o 
gon logLt, ( noçOos). Au la~: rpwtro pot' semana. 

:1• cA uEmA - llistm·ia do U1':t7.il . Aulas: qturlro pot' semnnn .. 
•i" cA tJ~ut.\- LíLLot•a tur'i\ portnguer.n : ~slndo tlotido dos pt•ln

cipaes esct•itJtot•os Qninhonlislas . Litte1•ntura pot·luguezn no 
seculo 17,0 os Saiscentts tos. Litlomtura portugeuzn. no seculo 
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18.• As Acutlomins littomrins. Liltm•:ltm•n. pot'tng uor.a no scculo 
19.• Hislorht do roman tismo em Po;•l nga ! : 0 <\l' i'Glt, Herculano 

no C::nslilho . gxe rcicios Jittomt•ios, como so,iam juizos críticos , 
~ pnt•nl lelos, pot• esct•ipto:; dos poe lns o [l t'o~a,lores pPoerninonte s dtt 
~ 11UQ11o f;oelngnezn . lluhti!: ctuas por somnnn. 
<I 5t CAIJgl tt A - Grego: l~slmlo complemcntnr cll\ synla.xo o 
· Jll'incit•ios g-ot•n.cs tlo consl.rncção gt·cga ; consiúot~tçõcs go•·aos 
'1 sobro os tllaloctos; IG i tnt'~, ll'fldncçíio o ana l y~c syn lactica e 

o ty mologica de t1·ocllo~ escolhidos de ttlf~nns dos molltoJ·cs prosn
clOJ'CS atticos o oxarcicio~ de vot·são progrossivnmonto mais clir
llcois. No ensino da lingiH\ geeg:t n. g ••nm m!tticn. será eomp:mHin 
com a dn ling nn l:tlina. ,, nlas: quat r o por S3tnttnu . 

C;• cAu~mA- Língua fm ncozn.: Noçõn3 gemes tla litlnra turn 
ft•nnccza. Theatt•o de l\'lolioro. 1\ nlns : duas por !;olmi!Hl. 

?a CADI.:rl t A - Allemiio : I~s!mlo completo dtt gr1unnmt ica 1Lt 
Il ng·na hotliorun. Lcit u l'n O:O ITan l c do fnl.miAs o po1lncnos contos 
ou n.no.-,Jo tm;, o •·espocliv~> t raducçiio, pl'Cccd idn. <o ostmlo do~ 
voct\lmlos desconhecidos. gxp••essOP.s ldlomn.ticas mais comnwns. 
Veri!·io do (hM[UOnos contos on descripçiio. Ks:crcicio:; tio t'OJli'O
ducção, já oi'!\ I, jit esct•iptn, o sem an xi lia do toxto o t·igi nn.J , •lo 
um con to on do uma noticia l ida nn ling nn nacional. o~ cxot· 
oic ios de l'CJ II'Otlucçfío so t!ío ioitos com o subsidio mi nislt~ulo polo 
Lento. Nn. parte praticn n. lingun. JlOI'lng ttcz;\ do1·o HCt' ~ubsli
t ui(ht poln li ugua. ing lHxn.. Aulas : quat1·o po1• smnana. 

5 " anno 

1> CAPimtA - Calculo : Noções cl cmentu.ros limi tadns ús dif
l'ot•cnciaçoas dns formulos OXJ'Iici l as do unm só VO I'htvel e into
graçnos COI'I'Csponllentes . .M ccnnic:~ t'ttciona l : noções olom:m 
tl\l'cs. 'l'l'i ~onomc lria osphori·~a (es tudo coml'ie lo). Ast J•ouomia : 
noç-ões olcmonta ros . Do methodo na scicnoin ma t hcnmt icn, 
Aulns : q llai i 'O \)OI' SCilltlll l\ . 

2.• CADBli\A- Biologia: Aob nica e ;t,oologin . ]Jo me lhotlo 
nns f;cieucins hi9log-ic;ts . Aulas : guatro por ~cmunn. 

~ 3·• oAm:u tA - Histeria tln. Civilisnçito . Do mot hodo nas sclen
oias his tm•ioas . Aulas : (l t<«IJ•o pm•scmn-un. 

.(n cAn l?.H t.\ - Littomtum Nnclona l : Rolnçõos dn litle t'!ltlll'l\ 
!Jr<lzi loil'!l. com a lillornlul'a JlOl'Lng now . Fnolot•es dn. littc•·a tur (l. 
IJI'aziloiJ•n . Po1·iotlos do dcsorwolvlnumlo littet•npio no Bl'!lzil, 
l~;;lml orili co so!.n•o 1t poosia ly ricn nu Bm r.i l. A poesin po
pulm· .•· A poc$iO ópic<l o a th·;ullaticn no llt·nxll. 1\stmlo c l'llico 
so!.Jt'O o~ Jll'inci t~ t ·!s ch rolli>lns o hislwindot•es hl'ilú h~it·oil. O ro
mauc.l, a oloc1uoucia IJ o .jol'nn l i~mo no Bl'n;,i l. Aulas: ll'r s pol' 
soma na. 

<Jn OAilEUL\- Lingnn grega: Oascnvolvimcnto do ostmlo 
dos (lia l o~tos gt•cgo.;. P hasos succo:;sil•as ela Iiltot•a tn••a g•·cgn . 
l'cl'iodo " tlico. Leilm'<t· o aprccinçi\o dos melhores anlm·es 
n tlicos. O dJ•a m<t sob as s uas llivei'S:ts !iknms. Leitura , \'!!l'~ão c 
aprcciacuo de mwt tm g-o !ia do Sophoclos. Poriotlo jonico-«loric(l. 
'l'rarlnc~rro tle um can to da llladu , Poesill l yl'im~ . Poriorlo Ale
xandr ino . Loil rll'rt o n n·são rio tl'ccho;; tlo Theocr ito. Ap1·ociaçiio 
snccintn l.ln ultima plnso da litt ~mtm•n g ••egl! . Pnmllo los f t·o
quc!l tos on li•o 03 anlol'o;; g 1•egus c latinos. A l':tça g t•oga o o sou 
gomo. Aulas: qua11·o JlOI' sonu\ ntt . 

G' CA ili.:UtA - Língua !h l iWCr.a : JÇsludo pm·ticnln1· do outros 
vu ltos Iitlol'at·io:;. Rucino, t:oi' IHJillo, ote. Nos tl•cs nll imo3 onnos 
tlo f'l ':t n~oz tanto o professor como os nlnmnos deYom sen ·it··sn, 
tluean!o n nnln, cxcl uslvamonlu da lí ngua ft•nncC?.i\ . Anl ;1S : uma 
JIOr semana. 

7a c.un·:LltA- Liugn:t a l lomã: Noções got•nes da liltc ra hn•n, 
ing ic:r.n. e ai Iomii.. lO:s l mlo 1Ji1l'ticu lnt• dos pl'imGh'OS vultos litto 
l'!ll'ios olo oada umn clns l uns línguas : Slm l~:espoaro, Goolhe. 
Au las: qua tJ 'O por· sonwna. 

,\t•t. 10 . Para cmla 111111o uiio l!nvcri~ dlat•ialllcnto ma is tlo 
'fltatro aulll!; , oxccptunda a de Grmnastica . 

Ar t. 11. Na. organiY.ao_,1o 1lo homt·io sol':'t l'cst l'ict:uncnto 
oh~(J(' \'aoio n lHIIllOJ'o c!n nu lns do cml~t c:ltlcit••l clolet' lllÍlH"ltlo pelo 
ltegulamonto . 

Art. I!?. O oloc u mon lo e xig ido p:u ·:t :t m:t tl'icnla do I" 1111110 tio 
Gvmnnsio N•tciona l 6 o co•·titiC<.•.do dn hn.bililaç."io do quo h ·atn o 
:u; t . :l•' do Hcgnl'liWJll lo do Collcgio i.'lacionid . 

Al't. l:'l . 1~· fa··nltativa a m att•ienln. om qua lrptllr dos nnnos do 
G\' ltlnas!o i':ncional, dos<l.J quo o c:tmlit.ln.to seja II [I[II'O\'!Uio 
nicol8:tn to examos JIL'IlSI;ulos 110 lllcsmo Gymnasio em todns ;1s 

discipliuas constantes do:~ a uno:; Jn·cceucntcs, ~~ eomeçal' olo 
primeiro. 
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~98 Sessão em 12 de Agosto ele 1892 

o §J.~. A.::~:thur "Rios cem o u€ver 
de ~l€Jend~•· o tr<J.~alho que ;\present-:,u ú 
con~!tlar:.v;ao da C:.\mo.ra. na &\m q ualidatle de 
meml.:ro d<t <.:mnmissilo de Ol'\'amenw. 

):úv pr·eci@ repetí1· que o intuito ul1. com
mis~ão 11Ú1~ 1bi dPsorgani:;;w ser·ví<;os, nte:n 
1bg:ellar o lunt:clonalismo public·o: Jo ~ con;,l· 
a~ tlesrrnas que lhe parecer<l.mtle~nrce.~·s;~:·ia~. 
~1 C:.:m:J.l·a não ~le~r- leYar a m;ü !JU<' Jl( SSe 
mtm~u a. comm1ssan !'e JUO$tr·e ue-.•ét·o.~ ia· 
tran:>rtJ'eu te. 

O orador ni'i:o pMe tl~1· o seu YOGO a 
nenlmm_a das emendns Que se reier~m <tO 

Gymnasw X~tci~mü. E nem YÜ por qm· motívo 
e com <!118 rl:r•~lw a Camttr<t ha d · tl'an:<pOl·tar 
um d_Çf; S~llc'\:'Xternato~. molJitb:'ltineprompw. 
•l<).(JUl p;u;t <~ma !ongnlrFI:t cklatle •L1 <~.,tado 
de :\Im:ts {•el·a~5. 

nilo pode se1· aeceito tlc conliJl·mi<lalle com o 
at•t. !26 elo ;::~gulamcato, pois cre:t d()Sll~Z:l~ 
no\·r:.s. 

Ainda rrn:mclo P•lllessem SCl' :w:~eito~. o ot·a-· 
clot• não compt•ehentle pot· que um !:J.z:treto em 
P.·n_lttmhuco, cujo porra não <~ acccs3ivcl <t 
ni'l.nos r.le gTantle cahtüo, n[o exí:;inJo por
r:ulto que se tomem pl'Oviuencias p:l.l'a evil-1.1' 
in msi'io lle epitlemi:::< Yinclas do estrangeiro. 

O omdot• :t~ha (JUC est~ l:lztweto flt:aria mais 
hem cc1llocaclo n11 B.tlütt. cn i o 1)0i'to é ucc:essi
vel a todos o5 n:n·ios. _.\Jem'dis;;o pouco temos 
a t·ecei:tl' d:Js epidemhts do estl':tng.·it•o ; cle
wmo-nos p!·e<::<tYei· contm :t inva;,ão das 
epíth•mias tla Capital Ft•lleml, no~ e.<tadoB c a 
cha ,-c de .::c-.mnnmica~·~c com o not·te é a 
Ba!JiJ.. 

,\~hn nHtito ,ju.<t:t 8 ele a!c:1.acc po!itico a 
O ~t·ad· ,,. L'lltL·n<ie r1ue "l'll~ln n ]l!·lm:n·io e!ncwh do nohl·e <.te1111t:<<lo }K'l' Ser:,:ip;.•, amo· 

dcn·l'l<' fi~tll' ~• c;u·,.m <.lo~ C'>W•Jn.~ ,101. m- .. ,; ·'- l'l":tntlo o ~ovel'lh• a puhliear:l3 <ll.im~ <los IJI':'l· 
p<tlid;tÜ<.' no Di>ti·it·~o Fe\lr;r·al. li~•t.nLi',J 0 L:;;~i~(0 zill'il·o ~ m~stl'<'>; m::~. attcntn> as eol!tliç,ücs do 
:>upel'.lOl' ti Cltt'p;o tiL Lll,ÚO. Ol'<;amento, e U!lltt mctl;tb que~~ púde <tdiar. 

ls5o emrtmtrJb< " c:1::<ino n~o 8 ~ mttler li- Xiio acl1<1 t<tmhHilll'<'.zrto de se1· na emenda 
bertat· C<.llllp~etamc:mc. Lh tatelltt ot!Lüt ,1ue <l•) no>re depatatlo no1· P,Tnam!;nco. o Sr. 
t~ Ol'~tdOl' <:<>ll~l,'.ki!~L. !10Cl va. (nu Yez que u:]o .)di.o Vieít•a. da!Hl(< U!JU1. g-r atiíicaçdo d.e l :200$ 
;;~ JX><l~ ~:1•ans!0r;r . .Ja o Gym1w.sit• par·a :1. am- ao;; di1·cctorç~ da~ üwuldadcs J.e tLrdto por 
l!!ClP.:thuadc, o Oi'<,tdol' 0!Jt€iid<, qw; tl;<Ye->e ilecnnwlnrem as runcçi.i~s de dir;:ciores do,; 
!uu~L11· <:m um. ou oi' doi~ c.":tl,.,iecil~lcnto>. ctH·so~ annex:o~. o que niio lhes tt·az n::;nl!um 
Est<t em Je~a~c•;:·do con~ ;J. outra p:n-te <l<t tr:tl;tclltú. 
emendtt ll?;; uob1·es deput.:\dos fJllt' lemlJl':n·;tm D~s1le que a commissiio 'Ve-se obrigada~ a 
essa m~·dHb. 

1
neg<\l' ;J.ngmento de Yen_cimemos 01os que os 

Querem SS. EEx. que se Ol'"'ani,;:e 0 <m~íno: tecm rehki'U!ncnw mmgua~los. como õl.U
tleuccút·üo com e J.Jrincipío ü~ cow··re.····"_· ""O 

1

. ;;me:1-t:n· nos mu].uei.l2s qne StlO bem remune-
destes e~tltucle.:ünentos. '" c' ,.c rado.:; ~ 

O prO;!'l'<\Jnlll<t ucttw.l Llo G,:mna:;:io oherlece Outi·as emendas ti:mun: apr·~sent..·1.riíls mau-
ao pl;;no g·e1·al r.la t·eibl'mll 'B_ en.ja.mim CÓn-j <hltl~o ~·e~'t:1bclec:or~ consJgmu,,w:~. ?2ll Jtt>or de 
sta.nt. que nilo llÚlle ser ialse;1(\,~ em uma de ll!>tltluc;~? que nao <::-J.h:; a Umao manter 
suas parres; ~~emais, esse plano CJlle que;•em 1nem <tUXllml·- O oeador· Yow.contra e~las,em
os nob1·c,: deputado' ~ulopr.tw. ;tl6m d~ u'io <e .. I bom comp1:ehen•b. qua ~sses esta.belecJmentos 
conhecido tht Camara. rem p:n-ec~t· .~1·t~-~~ 1 Jlrl'sb,m t•etevantl'!s ~crv1ças, poi·quc <;utet!de 
rio do Colt:elllo Su11erlo~· lle iusn·uc.:\o' ;1: _ que tWs. c::cados <:8ml~te manter ou :.tUXIll<.W 
blica. ·' • '1 e<~es e~wh~lecimentos. 

Não concorda ainda <:Olll onh•a parte lla 
em~nda que creo. 1Hl1 c1.trso am;e:xo ao GY!ll· 
nasw, pol·rtue impor·ta em aHgment-:J .J.e (les-
peza. · 

Propüe '' sappt•e;;são das Yerb:\S que íoi re
St<tbdechitt em 2' clí::cussào pttra viagens de 
pror~ssores ~~ Eur.:.pu. 

Yae ttpresedar umtt c!nend~l r~tluzindo a 
trinta c-onto~ os cine:oallh tlescinad.o,; oo-Ex.
peiliente-ll<t gmmla n:tcíonat. 

Diz que esta hlst!r,ui~·ão não tem ttínda oca
r;.:cter que confedu-lll': a Constituiç-Jo s2ndo 
ainda uma M'Jil<e politica. 

W· que está al.1usandD 11:\. :lttentoão da Ca
mttm .. pelo que .-ai termin:n• pc.iíndo aos il
lmtt-es colleg-.:1s que de;culpem a thtnqueza. 
com que externou-se.t'll ,-ez um pouco aspera, 

, mas nesse modo tle m:tnifestar-se não houYe l\ 
Enten~e que um additi>o np1·es~nta.do a.' menor 1\tltit de respeito e consideraç·iío para, 

este Pl'OJecto <t utol'is_ando o gove,·no ~ rundt~l' 'I com SS. EEx:. (Jlrdto i)am; muito bem.) 
m~ laza.reto no Para e outro em P.ern:unbaco, Fica a discussão atliatla pelo. hora. 

Como não gosta. de destl'u\1· ~em construir 
vue mandar ú mesa uma ~lllClllb no seaüdo 
em q ~e se tem ex:pi·ilnido em rehç<i.o a ESLrt 
que5tao. 
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Vem :i. rncsa r! lk:a. 1m~l ~t: .-.pp<wtun:\- ; - A ((\Wm fl :z ::t.l'<'ft1li~i~ão fit commis~ão 1\e · . 
lllClHC :~lKJi<td,_ ;~ ~l'g:Uirtt.c: : ( tl l ;t·,\~ llllhlk ..ts). . 

1

1 
Do )lin i~ t.r: t·i, d:t ln<tl'ncç:i " P nbliê:l, C(ll'• 

t·{'iu..: ~~ Tt'legTap110.~. U.c !J 1l<1 Ct tiT e utu . t·e lnet· 
õC!ltli• 11 !'<:'(!lli'l'l l! J<'tl;u ('IH qtH• tl Dt• . .JufLl' Til-

• • • . . . · . • ., lc: III<~IIL Fn!lt<:>. l(•ntR olt• l'iinic:t p.,ychi:ttt·ic.'1. 
Erncnd.ts ao pru.Jt:tto n.~~~ . ~~- . 1 thFJu~l,lwlc de ) le•lic.:ina ~:\ Ba~ü:•., ped~ a 
Ao n. 12. Em vez tlc vO:OOos - ll tg·,, .s-~: ! ,·onct•s.-;;:o tle ttlll!L Yerl;J. •h- .j(J:OOO...; para <t 111· 

30:000:;:. J .>t:tlla~·Tw tle <l ua.-> cnter;mlr:a.,; par; t tlocntes 
Ao n . 20. Acc<·e..<2nte-se- !.>-{tae : p:tt'(l. p:·;:>· i :\li!.:nados e lllll:t :':llh\·enç-ii.o nu:n,:t\1 olc 3:000s 

mios aos lentes qne comJlU~erem olml.~ t.\e! pcl"J. <'IL't'Ol'rt'l' :'t ue;;:peza com :1. nmnuten.-;ào 
utihd:\ÜE: c uara. investi!!:lr::.r.s s:(;:rnt.iti.:::~ c I t• t!'atnmento dos dico;; tloenw;;.- A' conunis
Yíugens a~ est:·;~.J1,\!E: il'O ': r:edtt_z~d.O. ;L }~0.9:.1:.::; i :'i': f• ilf' Or <;:\!l iUlltO. 

para. a..<;;elO e 1·ep"'ro ttO!l ~thfH:Jo:; ~'" ::;IIIJ.-'. ' r~, ~ l i ni-:t('"iO tl t1" '\'e~rocio• r h \hr·inh·t d e 
A' 2." p:wt.~ 110 11. 21 . Em Yez Üt'\ 2-;.~:::l.:l!!:::! ~ í,; .:.,.0 .-.;, ~e ú.:·P · ,.~l'l'· t~cn.tlo ·0' 1- (l(, {l ~l·i-

--tlirr·:t-"'e :;,..- "" .'"40~ l ' · ~- ":- "" L. u l.· ..... . ... ~ ..... •· .. \,;;; ~ 
c " ;-; - 0 0 · ·) . .. ; itH~!JW Pill quo I) :ljndnntc r!c !) l~ ~chinls~'\ ( .. X~ 

S. ~L- .ütlali· R :,,.,.. . i !.'·: u~:.:w, :r·:,: ;'o f::" I::: _r. u~~- ~~~ ~-.:::~_o' P_,., r.~ i~ 
-\rtt••o FtC'' C! ... ,-.,.Cl''") '\tl t•'J' 'l''\1 \ I ... 'lih.t! .. 11 r,.J.l(ll .) .[;)~ m ..... h.n., ...... ll:l.\<1~~ -• co • 1.\o , ~v ••. t . '1 ~ \ ••; . • ... 1 • 1 

1\.mtlit· em mn :>Ú<;,~t:Lbéle<:imcnt.o 0~ ..lo\\; E~~- • ,\. ('~>lllllll~->::o o,t•nwr :n t:\ e ~ncn-n. . 
ternatos do Gymaasio :\aciona L ant·mte:-!hlu I D<> ;u~;>'Hto ;ninim,l'io. ,Jc :3o ti,, j :sl:to ol t) 
':0 IJi<\no e~t.'l.be!ecido n~• ;·•:fo•·m~ d":; de nü-1

1 
~or·r·cn~.<· an:w: rc:met~L·nttn "-5.l't'fJôõ"l'im~ntos 

vembt·o de l tlOO. rerl:.:zmuo ~\ n~i'l'e;·.a com o em (ot:e o :_.,;;;;·t;_>tm·:n·w c anxtlmr tltl e>et'lfJta., 
pesso:1l adm\n;sk,<.th·o e não l' l'et•ncht•n<l\) ''~ ! jJOX'L~•h-o c :;.cl'\·en t:.: t·mlJr~.,.~~lo n:~ ll:ip:wtiç<iO 
Yil.lf<\S qul~ se derem no ~:orpo ,t;x;~.me. :\\.Í: I olo;; Ph:n-··'e"' •l l'~t.- c:11>it<\l ,~olidi.:ttn :u:~:nento 
ficar ellt~ rC(luzitto ao 11ume:'" 1h ::<do par:\ ua~! ,\.;: wn<:im~?:üo; .- A· ~omulis<''' tl l:) tm;o.- · 
tlos a.ctu;\cS ~::st..\1.1e!edmento~. 1 mento. 

S. R.-:b·th.w· l~io.•. J D•) mc~mo minisr~rio. tle :28 <le jll lito r!o cor·-
Suppl'Íill:J.-se o§ •>' do !'-''' i•'O ;·ente anno. r~mettentlo o t•equerimcnto em 

'· ' " .. ,:, . . •.. , "'''' j f;ue cnylo~ Di:<;; :.Jodri~lw, _:Ltmmm:nse cht di-
Sala da.<: se;;s0es. 1:?. de ••,L'"'''l •le ,::;.,_, r~ccol'l:l ,w Con~üt1,-c;"l"' :1\a·,.:u.•s do At·~Pml.l 
-A1·tlttt~ Rios. · 

P<15sn- se :t llor·a tle.>tia:ula ao exp -•Ee:·o t~. 
O S!' 1~ :'BCRET.\R IO pro~.~~re ú. leitut .. J. :lo ~~

:,ruinte 

EXPEDIEXTE 

Officios : 

•_!t, :\f<t-rinim ric:>tu ca.pir;;J pedr~ que reus nm-
ci!ne!lt O$ &'.Í<Lill equ iJ>;t-t~l tlos ao~ dos <1.manu
ense:;: ,J~ :;:ecl~.!r.•t·hL ti<> Est<<uo.- A • comrui:>..~o 
de or,~amt'n w . 

• ,\ct~ eleit,;.mc::: - Ene:enho Xo,·o. 1'1• 2" e 
1.1" ~eco;iks do f l" rli$!.rlcto); :) • sec ;ii.o (~lo 2:· dis
tricto) : E:;llÍl.'ito &\lÜO . =~·~ .. 4.=~ .. Qa c 7=\ secç0es ; 
Ga.,~en.~ 1:\ e 2·~ -sec<:·':e$; cHoeia~ U•l sec~:ii.o ; S(.t 
cmmt'!ntO. :l" scc~U:o {do 1' cEstl'icto\; 2:' sec<;üo 

Do Sr. l•' Eecretario do S·:lltt(l•). •.!e 11 t.lo (do 2• tli:>t.t·icto); Sant'Annll. 1". 5" e 7" 
corrente. commmücando qtte aq_u'!liu C:11\\;u·.;. ! ;;<·c;;C.e:> ltlo 1" district~; ; 2" S(!Cçiio Ido 2' dis
enYiou :'t s-:t nc.;ão o :tl!tOgr<tl)ho do <.le--: t·etn ,to tr·idnl; saatJ) Antonio, :3', ~1• e :'( • 8ecções ; 
Con::!:re>ro. r-eorga.nis;.mtio o ;;er >içu p•.ol:cl<ü S:.tnt>.\ Wta., 4·' >ee~<i.O (do !·• d i5tricto; ; S:io 
<ta Ca.pital Fcdct·J.t.- Inteimd :. Cilri:st.urão, 2•, 5'. Q• , 7·' e 8" ~ea,iies ; Eu:;c-

Do !\Iinist·u·io do;; Xe~ocios d;t .Justl<;o.. t!e :lho \'elho, l " e ;j• >~C:Õe5 (do !" d i~trlcto;; 1". 
!J do corrente, communí:.:t1.ndo que deYt)ln-\~\ :!• c -!• secr;úcs (do 2• di,;tricto); S. Jo~. Ju, 
ao Senado o a. utogr-<~-r,JlO tlr. re;;otuo;J.o c!o I :!·• e -l" s~C!;J~s (<10 1• dis~l·ictn); 3• se<.i;uO (<lo 
Congresso Si.•ln·e :qJc·.~em~dorh de ma·" i~- ~· district.o); Campo Gt~J.nde, ]". 2', :~· e -!"' 
tt-ad_o5, sobre o qualibi n~~:,,h Htnéc)itO 11 J ,):; 

1

, sccç;-.es; Gu~•·atib:J. . 1" ~ec~ii..o t1l? l• di5 r.rictOJ; 
motiYos expostos qne a eUe ;tcompn;tl!am. - l" e 2• secç:c;~s (dn 2" dl~tncto); rlh:t do GoYer
rntei rada. nadOt'. 1" e~' sr:c~v~s: Inhaúma, 1" e 2'' sec-

Do t\Jinisterio dos :\eg:ocin:> ch ,uriwl- 1 r;Des: ll~.iá , 2·• e:~·· se~çu<'-5 ; .htro.répagu;i., 2" 
tnr:t, Commercio e Olmls Pnb!ic.'1.:>.tle li do! o:!C!;ii.O; Pu.quer:i. 1" ~:;;.ío; S;mta C~·uz, (Cu
corren te, em !'~posta ;:o riesi<.J. cam<U'<\ ll , · t·J.to) l" se<:ção, dtl. ultim:. e1eiç;1o ~\ que se 
123 de 21 de ,j nllto p!·oximo fi.udo, <'!~' i - pr'Oeedeu :t :~1 (!e julho no Dist;·it::to F..:delt\1, 
ando a cóvi:~. do eontntcto ccleiJl-.<tlO (.jm J.ia t-,;., ln·eenclümcntotle unm. Yt\h'l'l. no Cougrem 
o B<m co t:nião de S. P<\Ulo a 20 de ; mni.;J-o !\';J.cional.-A · comn1l:>.."<.1o de peti~..:Jes e lJO<le1'e:>. 
de 1890, para. <.-onstrucçiio. uso e goso de itlll <~- De :\bi~t oliu , 2• sec<iio ; Cum~. 3• . secç;.lo ; 
estrada de l'erro de 'CLe1·a lJa. a Coxim c l't'Jue- hltl.tt<t de S. João, -!·• >2cr;~io; It:.lptcuru, l "• z,, 
rímento que vem :mne:s:o ao rer~rido ollkio. 3• e .,t' se~~'ue-s; Bom Conselho, 1" e 2• secçües ;: 
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Tucano, J>. 2', 3• e 4• secções, da ultimaelei· 
ção a que se pl'ocedeu no estado d;J. Ballia., 
<"llegadas :J. 12 de ttgosto de 1802.- A' com
missiio de petições e pode1•es. 

Ministe1•io da Agriculturn, n pc~:u· rln ~crvlr,"U 
ela Estt·<vla de Feri'O Ctmi.ral rlo Bl'~:r.il sct• 11~ 
naturez;J. muito mais m·gentc e Cur~::ulo. já !LU. 
lon!l'o tempo acal'rew.Ya-lhes scrioH•mlmraço~ 
par~1. o soluç:iio de seus compromL•so~; na. 

O Sr. La:ul.ou.nier Go(lo:f'redo q1wdm actual, porém. itnJ.lOssivel se lhes ter
diz qne os emprega<los da Estrada de Ferro 11<1. _qm~Lq_:ue1· d~l?ng-:t e ni:iolhes l"esta outro 
Centr-al do _Brnzil, essGs pobre;: homens qu" : :new ~tnao dmgn·-s.c a?s ]lOd~r,es _cot:Jpctenes, 
crabnlluun dta e noute pttrll. ganhar um;J. in-: ,tfim de q~w lhe, se.1n. conced1ao -~u~mentotde 
sig·nifi.cancia, veem hQje. por inrc1·medio (lo 1 seu~ vencunentos, embor·a . msníhc•en~e, mas 
orador, tl•azer urmnepr·t•senta~:i'io ao Cnng-re~o. que venha tle pro~pto mmor·tn• a~ thtlicul:
Kacionu.l. - dau.f'S, desse~ funccwmwios, em sua total!· 

Historia. :ts contli~·ocs a que Jbi !(l':\dunl- daue chefe~ de Jiunili(l. 
mente cheg·ando n. Rcpuhlic:l. a c<l.l'L•St;ia tle Escusado seria patentear ac[ui os serviços 
genePos •. :1$ riiHlcuhl;l,Lc~ SCIIIJll'C cl'e~cernes r·wle.~, os per-igo5. emtim, n. quló se acha ex· 
pat;J. a Y1tl:1. th~ cla~,cs üeslit.rm·ecidn~. Foi po~m n. maioria dos empregados ru• Estmda 
assim que n•iu :1 ]X:>sinM ~í tna.,;:1o l'lll rJ.IIO de f(•rro Centl'<Ü do BruziL pois senclo mzii.o 
tc.><lo~ se e,:w1 (:CIII n:.:\,l':t. torti,~illl<\, nilo .~ c-:>ta a prin.::iptü que os obrig-J. 
. :>":u'J'a :i Camam ·;~ mo:lo ht;:tinmYel por q1te a soU citar augmento de ~en:; vcndmentos; 

(Und:tlta pouco ~e l~17.i:t n transpflrtc de e:u·- ma" :t ne<·es.~idade impet·ios:t do (·ompromisso 
g-a~ n,t E,.trad;1 tl<.! Feno Central. de deveres c <t rn:~mttcnç,ii.o <hl~ cxistencias 

Ess~ sen·Ic::o tv1n <l;:rorn.. m elllol~tllo nllo pou- dos que liles pel'tencem. 
cc•. c•1sto na o se cle;·e s• • ;JO;: eslbrço~ tlo seu 
díg:no e :~cti\·i,.~imo di re~tor o St•. coronel 
Sou~<~ .~g-ui<l.-1", nut~ ta.mbem <\0:3 e~forç·os, t'l 
declica~<tll, ;t prr·sewranç-<t de todo o pes~O;tl. 
O~ empr•egados da E,;tra(h rle Ferro Central 

petl.em á. Ca.nutn\ que lhe~ concedo, o UU.!!'lllen
to elo 30 "/o :::vl!rc sem \'Cllcimemog ~:tctn
aes ... 

0 SP... THO?>L\Z DELFJXo-Pedem com muita 
I';J.Zi\0. 

O SR. Luro"G!'>IEP. GonoFREDo- . . . e e~pe
ram qne a Camara lhes flwà a. j11Stic;a que 
merecem. 

Lê ;L C[l.mam a~ tabellas dos T"endmentos 
que ora percebem os empregados a que se 
ref~re. Dell.a resultn. a justiç:a da. rcpl·esen
t.acao. 

Faz tambem a leitura cless..1. repr2senmç;lo, 
e apresenta um pi'ojecw de lei que fbrmulou. 
concedendo o pedido de augmento aos empre: 
gados da Estrada üe Ferro Centl'aL 

E' enviada à me>n a seguinte 

Aos dignos senhores membros d.o CongTesso 
Nacional. 

Cidadãos-Os ;J.baixo a;.signados. emprega
dos da Estracht de Ferro Central do Br~zil, 
assolJerbad.os pela. crise que atra.-essam da 
carestht dos generos de p~·imeira necessidade, 
que elevaram-se lllguns a 100 '1 • do seu pri
mitivo valor, veem-se a braço~. púde-se dizer, 
com a fome. mal chegando os seus mingoados 
vencimentos para o ~ustento de suas fàmi
lias. 

A falta de equiparação dos seus vencimentos 
aos dos empregados de outras reparti~es do 

Conli;tdos no Yosso elevado ptttriotismo e 
ciYbmo. de que haveis dado ~obej(l.S provas, 
pedimos, ~t \ista do L•xposto. vossa preciosa 
attrn~ão 1);11'<1. a po~i<;';'io Rfllicti Ya llos empre
gados da Estracln. de Fel'ro Central do Brazil, 
tonccJendo-llles um nug-mento de 50 •/v sobre 
sens ;-encilmmtos, emlJor·,t pt·ovisoriamente, 
ttté que o illustrtJ.do cidadüo ministro do. 
agricultnm, ponh<'l em execuç:i'io :'L reforma 
que. projecta, e n:t qun.l e;,pemm sejam garan
tidos os seus direitos. 

Comcios de que saberei> ittzer a de,·id:.t jus
t.i~,a. itqnelles quiê tão desas~ombradamente 
YOl-;J. implor-am, des,le ,jí~ cotu.:un com o vosso 
Yalíoso apoio. 

(Seguem-se 27ô a.ssignaturas.) 
Fica sobre a mesa, <>té ulterior deliberação, 

o segn:me 

PROJECTO 

O Cong1·esso Kacional decretrc: 
Art. J • " Os empregados da Estr:.tüa ele Ferro 

Central do Brazil perceberão m:.1is 30% sobre 
os seus actuaes vencimentos. 

§ 1." Xão terilo direito a este· augmento 
aquelles empregudos que perceberem actua.l
mente de 6:000$ para cima. 

Art. 2. • Fica. o goYerno, desde já, autori
sado a. al.lr·ir o credito necessario para lazer 
iace (1. esta dcs.peza.. 

Ar. 3.• RC3vOg<Lm-$e <tS disposições em con
trario. 

Sala da.s sessões. 12 de ag·osto de 1892.
Lamounie;· Godofrédo. 
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O ~r. ~:[a.rtiu..ho Rodri g u e;;:
Sr. prc,;ii.Jente, não venho hoje empunhar 
M'mn~ de ujtposiçií.o contr:t o n.ctmtl gonrno; 
nilo \'enho t,t'i\Zer-llle. •:omo Fo.bio na.$ dol!l·a.-s 
110 nmut•). tt P<~Z ou :~ ; .. merrtt ; niio nmho Jà-
7.er• :1 Cl'iticn. $e,·cm e j11st<1. tlos a.etos do poder 
executivo : vcnl10 clil·igir-lhe um requeri
mento, uma. supplka. mesmo lle assim o quize
rem, em Íi\YOr de nm m:•laventm'ildo .. cuj(;:> 
gemidos litmenh>eis >'iemm <lo l'undo das 
masmorra::; .. onde o sepultu.t<tm, ;tte o mett co
raçiio sem1>t·e dispo;.to á defe~1 das , .. i<;timas .. 
de toda$ :~s tyr·a.nin.s c dos m;trr.yre~ tlc toda.:< 
as oppre$süc~. 

Poss..'\m as minhas vn.hwms n tdcs. lll<tti sin· 
cer;ts, de~u.til.\·íru:las lhls flot·es dtt eloq uenda .. 
chegar aos om·idos do eheJe dn nação e mo
vel-o a 1itzet• tt jnstl(~t qne or:t imploro de 
S.Ex .. 
Pos~ o meu estiJrç,-o desinteressado c h nma

nit!lrio ter ;• efficacin. de arrancar um ciLla
dão bra?.ileiro das trevas hedionU.as do <:arce
re e eleva!-() its sutnidades ltuninos;\S da li· 
berdade, e eu serei sa .. ti:::feito .. 

Sr . presidente, em .i u nho do a.nno passado, 
umt\ parte da população do P<tl'lt .. anxí li:lda 
por alg·un~ militares da f,'1.mrniç:ão tlt\quelle 
estado, íez um moYimento armado no intuito 
de depvr o respecth·o governador .. 

HouYe conilictos, resultl.ndo dos rec.-ontros 
entre os bellig-era.ntes .. mortes e 1erimentos, e 
depois, prisões. proce..~s e deportações. 

Em consequencia de um decreto do C('tn
gressoKacionn.l , s..mccionado pelo Presidente 
da Republicn, amnistic\ndo todos os indb·iduos 
que toma.ram parte direct.:\ ou indirectamente 
naquelle movimento e mt\ndn.nLlo suslar os 
processos que por t:'ll motivo ti Yessem sido 
instaurados, foram os compromettidos cober
tos pela bandeira dtl. misericordü\, e:x.cepc•fto 
unica de dous infelizes que. talvez por serem 
os ma.is pequenos, ficaram envolvidos nas ma· 
lhas de um processo referente ao~ factos nllu· 
didos. · 

Esses dous desprotegidos foram conuemna
dos a. 30 anno;; de prisão. Um <lelles .. porém, 
não poude sobrevi•er ã. infelicitb.de de que 
ero. victimn. : morreu ou ma.tou-se na cadeia. 

o outro acha- se cumprindo a. pena que l he 
foi impost'l., que é quasi uma eternidade; nrro 
obs:.ante os fa. vo1·es do decreto de amnistia, 
que deviam tel-o alcançado. 

Não compreile!JdO como é que a. gra~a da
quelle decreto de1xou nos fundos de uma en
xovia., no desespero que produz o cumprimen
to de uma sentença. injusta., quasi intermina
vel, um individuo, a r espeito do qual, me 
consta por documentos q ue tenho em meu po
der e a.tê pela confissão do seu companheiro 
de infortunio, estar isento de crimina.Jidade, 
ou por outra não ter havido uo proces~o que 

lhe ins!.a.Ul'itram. pro,·as bastantes par-a. a. sua. 
cDntlemuação. 

Tenho presente a defez;l brilhante que o il· 
lu~trtulo e hum.cnitario U(l\·ogado des~es indi
toso~ moços, produziu perante o tr·ibunal re
sp~ctivo, e de G7 tlepoimento" tomados n o seu 
}Jroeesso leito ilJquisitorülmente. nüo se pon
c.le colher um(l. pl'0\"<1 ou :w meuo:s nm indi<:i(l 
vellcmcnte ((o. Sllà ct·íminalidmlc. 

:\'ão h:t. acredi to, no c:.1...<o tl" que me Ot::cupo 
u_m ~rl'O jud id<! t·io. po~·que 1~o;; et·t-o:.: j11dici:t· 
r•w;:; se pr-e:::uppl•e :~ :tx •~tencltl de um;\ prol.':\ 
cml>OL't\ :tpp;:J.r enb contt>:.t o ac<;n:;;tolo. 

!J:L, llW pt~. t·ccc .. nmct pcrseg u i1;•i•J hllrl'i
'"'cl C(>llLl'iL <) 11: :~~1"'!\l,'iltlO Cllj:L Cit.ll .~~ 1.,\["';L dto· 
temlo. 

E e por i~to, c pw ~Cl' dle p:·qUCIIII ([CSJ.Il'LI
tegülo <~ a.lJ:Lndonntlo •le totlos. que cu lev:tuto 
" minha YOZ em s ;u fl<'·cn·. c.'peL·andú q ue a.~ 
mlnh;t:> paltwt~tS ~e, j;un l.tem~rolamcnte a L'O
lhidas pelo presidente da t·epublic:L 

S .. Ex. tem mantbuo ;tpregoat• pelos ><eus 
amigos que está di$pO;,to :1 l"':\zer d'otõ.\ avante 
uma aclmini::'tr;l.\~io de par. e de con~~)l'(liu,.tle 
jUStiç~ c de mollcra•Jio. 

Pois ~i isto e ve1·dade : si S. Ex. se aclm 
possuído de..,ses louYax éi3 intuitos. eu lite 
tbrneç'() neste momento uma occa.sião de t rn
duzir em f;t.etos a sua promessa. Fa~a S. Ex . 
executar em todtl sua plenitude o decreto de 
amnistia. que mandou põr em perpetuo silen
cio o,: processos instaurados contJ'll. todos os 
implicados no mo; imento do estado do Pal":t. 
porque, com reterencia ã. pesoo:t a que me 
refiro, elle não teYe e::tecu~.ão. 

Sr .. presidente, o decreto n. S de 10 ue se-· 
temllro de 18tH diz : (Lê) 

« Artigo unico - Ficam a mnistiados todos 
os indivíduos que di!·ecta ~H i;J.di·,·cctamcat~ 
tomaram parte nos movimentos armados, 
que tiveram lagar no estado do Pará. em di11s 
do mez de j unho do corrente anno, e em J'<->rpe· 
tuo silencie os p1·oceo$OS que por esse motivo 
tenlut,;~ sid() instatwacl<Js ; reYogadas as dispo
sições em cont rario .. » 

Todos os presos, todos os deportados, em 
conseq uencia desses movimentos, foram postos 
em Iiber<lade, restituídos aos seus lar es e á 
sociedade. 

Todos os processos foram sustados, postos 
em perpetuo silencio, em vir tude da disposi
ç-d:o deste decreto, e:-:ce~.ão feita do processo 
insi.a.Ul"a<lo C.)Uti'u. os cadetes Estevão Al!redo 
de Carvalho Hugo e Francisco José Pereira 
Pacheco Filho. O primeiro morreu na. ca:leia., 
suicidando-se talvez, como jã disse, w.ra. fu
gir ã desgraça que o opprimia. O outro, alen
tado pela esperança, fortificada pela inno
cencia, ainda vive, cumprindo a iniqua sen-
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't-ença que lhe foi impost<t ; e e em seu ::-occor- sponc!e~te nã:o considerant s~ria. niio ligou-llte 
ro que eu w.nho neste momento. confiado cl~ impoetancia; ma.s que em conversa com o 
que não tanto o.s l.i1b1ha~ p~.lt\Vl'a~. IDt\~ a ju.·- cmão goven;ldor Llo est.1do, capiiiio-tenente 
tiç~t lh r:<~-US<t que defendo mo'>·ert~ o p1·imeim D:.::ar-te Huet de Bacellar Pinto Cuetles, lhe fez 
magistrado da nação a tira.t· tb~ mais 1n·ofun- sl:iente tlo mesmo eonYite ; 
do:~ al~y~mo~ c~o _desesp~r-o ;equelle que tem di- «{.}:!e ,, .;0 ,llt;·ibuc a outro moti~o 0 acto de 
r~tfn a re~lltlll<:<lO _ela l!b~rllatle c i\S prer-ogn· r1wJ íi:Ji ·vic~i;;w, » 
ttva.s da communll<IO so<:ml. i - _ . • . ·-

'. .. ~- 1 ,, · • ~s- •o! "' . 11 " i 01':1, Sl o p~1en te aihrmo. que em rennmo 
~I· p~e~=~~,nte. e ..• P0-~n.e }ne ·-8 ,l .~";•:: ;:ec:r·eüt do p;u·tülo. democratlt se decretou a 

~tue o ~r?,c~:-o co~u"" o l:l!dL "~\lem ~~~-~'1_ i >Ui1 morte, em no \! qne os que <t decret..'\rom 
do, pro.e,mn. llOique 0 <:rJn~e e1" nuil~~u ~ i l'.Jl'<lm a.mnistiado e o;:. que 'i'e supJ>líe exeeuto
q~e. proce.-~;\J.o perm~te 05 tnbunues lniltt:J.re~ i 1·e.': •le>8e ~inisr.t•o decr-eto ibl'om condem
nao lhe pod1:1 apt·o~-cttat' a g:raç:t d;t anuust.m. nado~ ~ 

i-Ias isto 11iío colhe. po!·que o decreto üe 
umnístüt cieYhc n.proveitar ;1 todos :tqnelles 
que. tli;·,·da ou i,,l:,-cr:t,cmciil''· r.nmaram p;~.t·te 
no lllOYinwnto ;u•maclollo P~:·ú c p.;,~..,,, j!•.••·
pctHQ ,;r,;;,,-;.. wtlo;; os pl'OC~>;,o:; inst:tur:ulus 
por <.'S.>e motil·o. lO>S.!m os J·~o:;: ciYi~ <:•ll mil!
to.l'!:S. 

).ía;;, Sr. m·e.~identc. entre G7 te:-t.cmun1nl.s 
q;w depuzei-am no pt·ores;o. contra og dom ca.
llei.e~ llenhutn:t. allit'lll<m que Pacheco Filho 
ti\·c~~c tomado p:l.l'te direct:L on indit·ecr.~t na. 
t~:>ur;t.th·n de a.i!~a~si mtto cüntl\t o seu ~eperior, 
o m:~,jm• Eugenio :\ngu~IO de )ll'llo. iisca,l do 
I 5 • bttt>.tlh~To de inlhntnrln .. c ncnlnnn<t outt·a. 

O t'tci.o de que se tt·aüt t~rc: ligaçiio ini.itn;~. pt'OY;t ~xiste de ~ua ct'iulinolill:tde. E qu;tndo 
co! H n mo,·[mcmo. comu amrm;t ;c parte mai~ i exi.;;ti~~e eHe devi;! tet· sido amnisti;;.do como 
intere,:sad;t, '' ''ietinm •h tcnt:tr.i\':'1. •to a;;~as- o iê)t't'i.m todos os outl'Vs que to:na.r:J.m pa,rte 
:::imlto que •.lvn logtu· <«' pmce~so do cadete n~.• m(t\·irnemo. 
em questiic•. - · d' - · ,.. p ·, t d 

r..- • · ( ~ ·[·o· fi • ~1 1 ]- J · ,. • n' ); e~ taS CO!l lÇIJCS, ~1 0 ' JCe- l'€SVAel1 e O. 
=~~ ; 1~;lll~·· 1 ~.':'c" LO :;) c e 111 '~n,a.ta. Republic.-. está rett.Lmente disposto<t !':1ze1: exe_-

ffi3.:10I Eu .. emo de .. fcllo. . •. , 1,. 1· lt~ ,0 1· "_, .. lei~ lo n-n1 · <• e·ta 
Diz elle. respondendo ao auto d.e pergnnca~ e;'-~··l .. e.: a;et ; . '. L ~t. "_~ ~ l. J."' --. :· r "ue 

feito soln·e este lamenta. Yel ncamedm~nto ({;]) : ~Lo1JO'>LO ,\ úu.e~ -J.t.st.ç~ ''.to~~: ai[ uen~~ 1. 
« Auto de per;:·tmta~ i~iro ~1.0 tenente- "e lia.. t:ei?- dtret~o .. e~ to h c~r.o qt:e" ~; Ex. 

cor<mel Euo·enio AllC:usto de 1r~llo : !ll~n:lMa..munecll<ttan:ente por em lLb.Hi.ade o 
"' -- 1nteltZ CLl.JO. causa defende. E para que che-

« Aos 4 dias <lO mez de .iullto, etc. gue até s. E~. a minha SUl)plica mando à 
« Re$ponden que ~tttt•ilme o ttcto sel>a.g·em m~i:'<l o seguinLe requerimento. (li.) 

-J.e que 1oi Yictima ao c.<ta.dn r:.l<t:co rio loyw-. Yem à mesa o seguinte 
. porquanto. tendo o ministro da. g-uert'<t tr-a.ns-
- terido paro o 15• hatalllão o t~11ente Paulino 

Felippe. Simf-=s. e sendo este olilebl algum 
tanto !alto de s~ntimt:mos nob1·es, tratou de 
apreseut<l.r ao directorio do Jmdido democra
tico, os interiores acima. apontaclos e ma!;; 
outros, sendo . um delles o ca:!ete Hugo e 
ouwos. e n~~~ directorio, em 52s~fio secreta, 
presidida por Fanciseo :\:wier da Veiga Calm1L 
Francisco M,u;•tius. portug·uez, wcio do mesmo 
Cabr<tl e do m.:~,ior Freclerico Aug·usto da 
·GamaCosGa. tratou-se de assa~;;inat• os com
ln<1ndante.<;; ·e fi.Scaes dOS CN'])OS da estmlO rjl'~ 
n.l":1o adlti·ris."e~~r, ao ~rítovim~ e·nto 1'Ct;olucio~1a.rio 
que ''e/JentOII. na madí't!f!C<da de 11 de jtmlto 
p!·oxi,;w findo ; 

« Que, sendo elle respondente :tiscal do I 5• 
ba.ta.lhã.o, foi o pl'imeiro contra quem o dito 
d:rccto1~io !cn:,·(i·j~':,(, a sente11ça d~ 1nor-te't visto 
-que de sorte alguma conse~ui l'i::tm que eHe 
res:pondente manchasse a sua. fat'(\a. acllürindo 
a um mo,·imento cont1·a a pawia, e que 
aquelle }4o. ria &do por m<tis lle uma vez con. 
Yidado pelo dito ma,jor Frederico Augusto da 
{;ama Costa, e que, suppondo que es.~e con· 
vite não pas~asse de uma cou~a, que elle re-

Requeit'O que ~c solicite elo g-overno l\$ ~e· 
gnintes informa~~v~~ ~ 

L" Si o decr·eto de lO de :>etembro do <Ulllo 
pasi>ado, concedemlo amnistia à todos os indi· 
viduos que directa ou indirectamente toma· 
l';nn parte 110~ mo>"imenws arnwdo;;, occorri· 
do,; no Pm\1 em dias de junho do me~mo rumo 
prot!.uâu us seus eH'eitos legae~ ~ 
~-o :"o caso allirmativo, porque após o l'C

feridü decreto continua o processo iusta.urado 
contr·a o c..'1.dete Fl'ancísco Jose Pereira Pa· 
checo Filho, por factos relativos aqueltes mo
Yimentos, sendo o me~mo cadete condemnado 
a. :3il :wnw; de pt·isãn, no cumprimento de cuja 
pena se acha 1 . 

sa,la tla.5 s~sõe;;, lZ de ago~to de 1892.
J.[a ,-:inlto Roddg~<e$. 

O Sr. Ale.x:a.nd1•e Stocli::le't'
Sr. presidente, con:c:idernndo que a Casa da 
:ilioeda é um estabelecimento rt>gularmente 
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montado; con~ide(':J.m~o (lll~ po"snc UI~ pe.~5oal 
l1abilito.do. n.pto e tlt,;ctpltn:lcln; eon~tt.lel':\ndo 
que os pro<luctos tlétqueU~_ es~\belcc•mento 
avult<tm, n;1o w em r·eb.;:w a qun.t;d;Hle. 
mas em vel:.v;ão á qu;•.ntidtH.le, l'lêl)l~G:Mltam 
'•·rr.n<.lcs valores- conoideranüo que, ;;em temot' 
.(ie contesl.a\JO, 'tie t<1ihts '"' t·ep:trti<~lê.'l Pl) l:li
cas da. pil,ttill. hrazileira. :1. Casa. de :.!GeLl:t em
<:onstesta.velmente umo..· da.> que tecm ditdto 
.a occupar um <los p l'imeü·,.;; logare.>e n~~ q tw
rendo o bri~;tr por mais tempo '' ;l.tt~:_l? <iaó tl(lS 
meus distinetos <tmigos, ;to;; qt1aes <lll'l,jo ;\ pa
l&vt-a ele accor<l<• com c.;;:e:; con~itieraudo;; 
-e 001-r{ outros que constam elo j)t0.icct.o (]li~ en
viu i meZi\, sulJmetto it consiüet~l<;ii" c l;~. c:I.S\~ 
e"~Se prqjecto. q11e t em Ji<ll' fim simph~m~ntc:: 
mocliti<:at· as c.'Onui~·•s •h Casa. • l•~ ~rcx·•Ja. 
{lltt itl) bem., nu !:!'J l;o ,.t.) 

Fic:t sobre :t me,;:;_t ate ttit~ •·íur tlc!ihcmç·ão 
-o seguinte 

Con~-idemmlo que a Casa 'h :>.Io:-da. l>elo 
enorme desenvoll·imemo qn;;lit.ttin) e quan
titativo que a cote e;;i~thelecimentQ snp~I·iot• 
tla Republiut tem dado o Dl'. Enne.~ de Sour.u. 
·seu a.ctual director ,-como ;.:e a.ch;t i.;:.o.o tl0-
monstrudo à eviclencia pot· meio delhcto~.
pel~ série de impo1·tante.~ e ntriaclos tr~l:al!lOS 
.que. nos m:tís di versos 1·n.mos th tecluuca, elas 
artes gra.phk-:ts. da i n,·e~üg:~<;ito scientificil.. e 
.Uo ensino proflssional, nll• 'e execacam,- e 
pela irnmell$lt respon,:.,1.oiiitbüe qn_e Ilossue na 
-confecç-cl.o. e :.rtml'll:t tle valm~ c enc:wgos do 
toQ:.t '<1. SOrte, - e. ÍHCOH\{';!l;LYeJrnell~ e de 
modo incompa.mvcl p:n-:L o nos;;o lXUZ, UIU;). 
repn.rtição de primeir<'L ordP.m ; 

menr.t), p:w:.~. ue conror-mid;tde com <l.ii leis de 
t;\Zenlh\ , por· tor{,,,, ,, <!-< '1/.e.<.'rr.(l~ p~nl'<'$ ele lw.· 
l.JlUt.ac;[() no~ com:ursos de J• e 2• entr<'ncias 
a que sS.ü St!.ieitos o3 emrH·eg'3.do.~ de idcntica..~ 
<:;\tegcda~ do The:;otn-o ~acional ; 

Con~ide1·ando t~c.r.li.~Cm CJ ue os ciJcfes e os 
ajud•tnte~~ da$ otricína$. c:l;cre e en~aiadores 
do hthoratol'io-chimko <. la Casa tlct :-'foeda se 
ac1tam. p:)r stm C' <1paci•l:trle. idoneidade c 
t.üdo.> os Jn •ti~ t·eq uislto.~ e~peciac:; que exig·em 
ns ,pmtka~ sup~riore~ c!o .e~w.IJelcci J_nem.o, de 
m·•lem s::iemirka, :u·t•~t!"a .. tcch nlf~'L e ad
tnini.•tl·arh·, na,: eundi<;•"ç;: tl<o lllci'Ccerem a 
tnait•t· ;dtenc,:io dos alr1~ pt)let·<:s c l: ~ ltcpu· 
iJJi<:[t; 

Co::>itl:·t-..u :;{n. <llllllm. qu(' o thc:>0\1\'<!ÍI'O oh\ 
C:t:'!:L d:\ ) IOCil:t telll. a lúm •le tt.U:t~ a.~ 111:1i>< 
r.•ie;:: ui:L~ <· :; .. !ir.b .. .; ~~noo:.tn t- ia~. dadn~.;; pc:kt." l't~
') II Í~ir.os mn\<t :·~ e p~l<\ f];cw,, l (f(lW JÚ.It~ ~1'1' :~. 
ltHIXí lll:\, ~i " cxi:.:i~·cm). ;w :'!'11 cuc:u-go a 
~est:u;ão ;;w is n t l'i:u.!a c :\buntlantc •k valo
L~é'S ,Jire.::w.~ e i ll<l it·ecto~ d ::• t• •u<~- a ~ortc que 
v··~.le pO.>>'UÍL' um e.stocl.Jelecimcnfl:l do E'i'l.t\110 e 
aind:1.. !IH..ti~ au:.:,·ntent:u·::'t. (!(1111 (_, {hht·ico .-lc no· 
ta~ do Thc~Oilt'O e hílher.es •lc l;an~ns 1n C;1.;;:,L 
d:1. ).fnt'<la; jumattdo n. [;:;;o a rc~pon:<n,l •i lid;vle 
do :.t! nt11X:n·í t:;{[o ou 1lcpo~ito ele mctM.~ e 11\t\
tel·!;te~ de cspeci<:;: di \·urstt~; 

Pt·(•l)~nho que Sl~imn respec:ti\-<trnt•nte equi
parado>, em v-::ncimento.~. ~s cmpre;;ados ti~ 
fa.zentl<\ <h\ ~et,;·<tO central, mclus1 mmcnte o 
t.hesonreit·o, u scn fieL o fiel das balan~,o.~ 
(ror;rl) espe~ial da C·•&t clu. 2\loeda), :ros em
pregt\tlo> do Thezou_ro ~~dona! ele h_l~ntica::: 
c::atllPi:\ll'in.s e runcç::es, .J:L estando, alias, to
tios elles em l'ef'lllia::; e responsabilidades equi
pamdL~ peh~~ lei:< vigentes; e bem assim que 
03 em pregaclo3 ~cien tificos, ;utisticos c teclm_i
cos. constitnl<los pelos chete.s do lal.IOrmoriO 
ehimico e •.L'lS officinas. en$ll.iador~. aju
do.ntes, che1es de serviç,o:; especiae:< e ;wtisti· 
cn~. gr•W<'t.dore.>. desenhistas. etc., sejn.m igual
mente iuclnülo5 na. mesln:\ refot·m:J., como 
st-:tn))l'e o tem :o.icto. p."'.ra isso ~ndo aC<;eita a. 
t.1.heHa que competentemente, patriotico. e 
l~lmenie deverá. set• preparado pelo (lirecl;or 
da C:.\~ thl. Moed<'l. e (lUe ~erú. dirigida ao Po
cler Execnt h·o (l:l Republica, logo que seja, 
esta rofol'llla approvada peto Poder· Legis
lativo. 

Considerando mD.is qae o p:s..."':tl desse ~t.'\· 
balecimento. compo:;.to ch' um;t s~cç;i.o cs~cia.l 
-de f:J.Zenda. (ou :::ecç~o centr~tl) e t!e um la
borawrio scient.ifi(;(l e de :Oeis ol!ícilJas te
elmicas e ;trtisticas. c.'On>ttndo estas de . um 
"'ramle numero rle sec<:-=es de tmL':!.lhos d i
~er~-se ach<t em contli~-õe.-; intelnunente 
sui qel'le, ·i.~ e em llrim!'il-o plano. ctun.nto .-~ 
iuoneidade, capacidade. r-e~pon~a.hitida.Lle, ap
plícac:.ão ou acti>"idade, senLlO, pelo menos, por 
isso, <lifficilima <t ::;ua ~ulJstiuüç,ão prompt<'l. 
em cnso de qualquer desgo,to que _priv~ o 
-estabelecimento dos pro\·ecws funccionat•:os O Congre~so Nacional decret..'\ : 
que o servem com ine:xceclh-el zelo; Art . 1- " Fico.. o Podei' Executivo autori-

Considcmnclo ain.da CJne o ve~soal de fa- saclo a equiparal' os vencimentos dos 1'une-
7..enda. (tão pouco numeroso. aliá~. quanto com- ciona.rios d•\ Casa. da )foeda aos dos empre
:petente _e reduzido d.eS<:le o.. ru:1~~<1o llü 1 gados <lo Thesout•o ~aciona.!. 
~ta.bel~c.n:tento ,. a um 11oucs:o mmtm_o, que l Art. 2 .• Revo,..am-se a . .s, di;;posit,iíes em 
1mposstbllna as agglomemçues !nuteis ~ a. contrario " 
burocracia.), além dos conhecimentos espectaes _ · . 
e exclusivós às exigencias. neces.sidades e - Sala. <las sessr>es, li de a.gootO de 189-2.
pra.tica.s ~culli;\res <t{) ser,·i~,'O do e::t'!.'beleei- . Alcxa•ltlrc Stc;ck! Cl'. 
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or~mnto da receita e fieSDffZa da Gasl. fia Moeaa Dll'a o ererciaio de 1893, organizado de ronfarmldade c.Jm as 
leis ll:l. 25 e 25, de 30 de dezembro de 1891 

Receita 

1889 1890 1891 

8:00:!.,307 
't:·1r'):'i~O 

30 , m.-;soo 

l_.'nb:·ico dl! e:Ot~~~~llilhas .~lo s~lh• atlhesiY•l .•.•••••••••••••...••• . •••..•••••• , , o, ••• ,, •••• , ••••••• ~, 
Tde~ude:~~Ho~ ci11 COI'l'CI O , ........ ~ ... ······················• · ········· · ··••••••••••••···~·••""'•• 
llle111 tle biibl.!te~ p~l~~0.!!5~ c:l.rtn..."' lnthctc~ I! ~•1tH'~ <;ar t~~ •• I •••• , •• , ••••••• ,, •••• o, ••••• I ,, , ....... , • 

Dospoza 

oitÇ.tOA !•AR.\ iS~:l 
Decreto n. r,-.3G 7dc 31 de j~neirn d'~ iS71. e~ 1·Í dn. !-------;-------,.-----! 

lei n. 2-3, de 30 de de>.emb"o de 1S'J1 
Ordenados Gr.oJ.ific:.v:ão To tal 

i Director. ·~ .••.•• I ••••••••••••• o .................. . 

1 P1·imelro E::icrilj~ur.:t.rio ................... ~ .. - .• ~. 

~ ~~~i~~~~~~:~::::::::.-::::::::::::::·::::::::::: 
2 P1•a.tíc:lnte~ ••.•... ~ .............................. . 
:1 Thesoureiro .................................. - .... . 
1 'Fiel do dito .................................... . 
1 Dit~ dns IJ:>.lanças •• , .•.••• , ..................... . 
;1 Chefe do L~bo•·a1orío Chíwico ................... . 
-i Easn. i..ldore::.li ..... , ................................... 4 ••• 

1 CheCe da Officin:l de l:'l undü~il.o ............... n ••• 

2 Aj14dantes ••••.••••••••• , •.••.• , .......... .. ..... . 
1 Chefo do. Orfieina de 1lachino.s ........... . , .•••.•. 
2 .Ajudan~es .••.• .•••.•••.••.•.•.••.•.•••• ~ ......... . 
1 Chefe d~ Officin~ de G-ro.,·u r~ ............. . ...... . 
3 G""-v~dores ...... . ............................. .. 
i Chefe da Orticln:t de L:t.min:v:ã.o •••••••••••••.••••• 
2 Ajud~nles ................. , .................. , .. . 
1 Chefe d~ O!ficin."l. ele Estare paria ................. . 
1 Ajndante ..... , ....... ~, ....... , ................. . 
i Chefe d:~. Ollictu:~. de Xilogra phta ................ . 
::2 Dese:allista..s •• I ............. 4 ...................... . 

i Chefe da O.tl:icino. de A.finnçii:o,. .................. . 
1 Porteiro ... 4 ••••••••••••••••••••• ~ ................ . 
2 Continuos •••••••.••••• ··•··~ •••••••..••••.•.••••• 

G:OOO:O(JOO :1:000.'000 9:000(:000 
z,r;oo.oooo 1:WO<DOO 4:0006000 
2:000~0 i:OOO..'DOO 3:000$000 
1:400~'XI0 ~005000 2:l00ó000 

soo~ooo -100(;000 ~:-100'ÓÜ()0 
2:tô00,;100 1:i00i'(J00 o\: 0:10.:000 
2:0~~00 1 :OQO.>OOO ~: OOO~OQQ 
2:000iJQOO 1:000.';000 3: 000~0 
2:600.>000 1:400~000 4 :OOJSOOO ,,_.1 1:000,000 !2:000~000 
2:60();;000 i :.íQ/)8.000 <:OOOiOOO 
1:SOO;,:Q00 000~000 5:100~0 
~:ilOOi$000 i:·IOO~OOJ -1 :000•'000 
1:&1~~000 000~000 r,.too~oo 
2:G00$100 t:400'iOOQ 4.:000i;OOO 
2:000$300 t:OOOo;OOO ~:OOOSO~O 
2:000.~000 i:~00$000 1, ;000>080 
i:SUOS$1)0 000.>000 5:400$000 
2:GOOO<JQO t:r.OO.>OOO ó:f)J'JtiOOQ 
i:SOOi;OOO i:~~~~g 2:700$00-) 
2:600:000 4:000;000 
1:~'000 >00>000 4:800$000 
2:000<000 1:4<mOOO 4:000SOOO 
i :600S00~ soo,.~oo 2:40~00 
930~ 4S0$000 2:SS0.,~()0 

i12:~SO.SOOl 

OEÇADA 

P A M 1SIJ3 

:!0:000~ 
<\ll;ilO!t:<lOO 
:O:OOU.jOQO 

17~:!'32.~l.2L 

VOTA-DA 
PARA 1:193 

112:481}}000 

112: -\SO~OOI> 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:10 - Pêgina 36 ae 57 

Sessão em 12 de Agosto de 1892 

'Tt·!l nspórLe ... ...•.... . • , . .. . ~ .. • . ~ .•..•. •• •.• . . •.• . ..••••. •.. •. • • 

t~ l-::r;:o;.o.\ T. OT•i~lL\!'l.[(l 

hor:a~ol'io Chinllco •... .••....•.•.• •. .•..•.• .•• .•.••••••••. . •.•.. . 

OIOctnn. ~e r~~l1~1~1~:,~r:.:~: :::::::::::: ::~ ·.::::: ::::::::::::: ~ : ·.::::::: 
• ) lnc hin:u; •. •.... ..• .••.••••••••• ••.•••.. . ••...• . ••. ..•• •. 
• (;r:l \"IU·:t •••• ••••• • , • • • ••• • , ••••••• ••• . • •••••••••••••••••• 

: ~1~i~i~;~~~--:':':':':':': ':':':':':':':':': : :·: ~-:':':':::: ::::::·::: :::::::: 
.. l lltr:t !-: .. .. . . .. . .. ...... . .. . . . ... ........ ... . . . .. .. . . . ... . 

P.'\pcl. l •cnn.'\~. tinb .. lí\· rr·~ o:n hrane~ . i11111_r"essns. c~e •.•. .•....•.• 
l.uz p:t~n.o c• •rp~ • ,J:\ ;_,'1lard .. '\. e -p~r3. <h:a.s de 1e~l:1. n:tClOtl:tl •• ••••••.• 
Ccneea·to e r(!t'•• r n1a de rnnYeis • • • • • .••••• •••••••••••••• ••••••• .••• • • 
:\ ~seijl elo editici•) c t.los1lezn.s miud:t~ •••.. . . . •. • ............. .. . . . . . . 

Aeidos c n1.eito doce ........... ............... oo ... OOOo oo .. oo •• •• 

.A~O, t'11r ro_. !Lrn!ts ._r.· L ~ ···~-· · 'i' · ~ ···~······ · ···· · · · ······· · ······ •• 
Bor:r...~~ S:t.htrc, suhrna.o, C3.d tn .h1~~ Lr nta.-::. .. . . .. ..... ...... .. . ..... . 
C:-rl,eimentol :trela d.c.~ p.~:~ f'Cl)<U'Ilstlos U1t'n\Js ••••• ••. •• .. •.••• ••• 
C!lrviG l\"'e\V·Ca!-itl~ e •1e lll!';Jõl. p~ra. 3S machln.1.St l:lbot:Lt·a·lo, 

C::lr\'.io de m:u!cir!t, enhr l!. c tenhn. .... . . . ........ . ....... , ••• • • •• • 
Gomrnn. ::..rn.bic:\. c IJl~is o iJject o ~ p:1r:s. fL f:'lbrie:l·,~~~ do C:$t.-wupllh::Ls, 

e seno~ . ... . ... o . .. .. ........ 00 ... .. .......... 00 0 o o ... .......... . o 

P~• pel para est.amp:th:a.."" do s.eUo ;1 tl besivo e d • Conehl •••• , ........ ... . 
Saccns pu" t •mducção de n:ckeJ, bronze e coure <lo antigo 

cunho .... ... . . . . oo ................ •oo oo • • • •• oo .................. . 

:o;:\hilo~ g raxa, ltn-:'\5, \!l.bo:t.S p..1.m cn i~ i';e:::; •le r0:1lCSS.."\S. e tc . • • • ••••• 
Tintos. oleos, et<: ....... oo . . . ........ . ........... ................. . 

Acttu_isl.çio de m:tchina.o;;, ut~n~iHos e re!lgentes p:u·:t. o ln.borntorio 
Clnunco ... .. .. ... . . ...... . . ......... ... ............. ... .. . . .... .. . 

DH:t tle mo~lns e 1 r1edn llt:~s pnm o mu.~u moneL'\t'ÍO •.•.••• ••.••• •• . 
J.:Lt3i de folh.:t p :.t. r!\. a.cnnrlictona:e ent'3 ,\e e'!it3.:.:.&flilh:t~ ... . ... ....... . 

i :i:I)OOSO<lO 
l!l>:OtlO~ 
7:• :CIOO.';<IOO 
7:U JoJOi<OOO 
:lO: 000."000 
4 ~: ll:O,:OOO 
<)(): OOJ.~OOO 
l:! :o)t)}:<H.l() 
:J2:00:1.-;('I()() 

:l:~>Otli'OOO 
~::iOO.<OOO 
2: .'.00.::000 
3:ó~JOO 

.S:OOO.<OOO 
•>:000~000 

1::: tlllO,OOO 
3 : 000~ 

.\:>: 0{)1~)000 

io:~'JOO 
2{1:()0~ 

!; : 000.'!0()0 
;;:000:;000 
3:000j000 

4:~ 
t:~ 
2:000.!000 

TOTAL 

H2:4S0$000 

3<:'.:000.$000 

12:000.~00(1 

130:001Y.;OOO 

637:-i~ 

305 

VOl'.'\OA 
PARA. iSV"J. 

210:~~· 

12:000SOOO 

:>0:000.."000 

.;.u :4SO$()UII ' 

.\ t!iJTereD t;a de 193:~. {1uese no t..1. I!Otl"t!;tqu:uttiit o t·:t •'r~"\d:'lo :tt{UC foi \'tlt:lda.turn. o cor r~nte el:'er .. 
ci ~fo. pro\'é m d:\ nece:;:~~lafJe de ~er :lUA'IIlent~cl:\ Ce 1í:3 :000.) :\ Yerl)tt. •lestin:1da. :..o pessc :-tl oper:1rio e de 
!'J-0:000~ t~.. destin ad:L :\.() um leria]. como exige o 'de~envdvimentõ dos tr:tb·::dhus rmra. prosperià.::;de úe~te est~. 
IJelecimento. 

A tt.ead en1l•J .. ~e :i fal.Jric:.tão :'lclnnl, não exi:o~.tcnt~ nos p:\SS., dos ex:ercicíos, de ~e tios con~ubrf!:~. est.."'.rnpilhn.:s: cl~ 
{~mo e seU o~ ~d!lesivos p:tr.1. u~ 2'0 e~l:\.<los cl:~ l:niào~ niCm do enorm~ e tn-ogt·~sstvo :tugmcnLo de Oll\r:ut pro
due~(iéS1 es peci:tlnrente cl .~ mtJe,Jn, q11e tenrJe :l Cl'C!tcer DtJS proximos t'uturo::; axcrctcio:s 1 receit..'\ do m<'do se~inttt: 

:Setlos consulares 20 :~00~. est:unpU!on• uo 1\uuo 50:000$; se !los ~olbesh·os par:~ os 20 esta à os 1.;0: OOOS': toL1l, 
222:000.~000. o 

C:w.ar._ V, l V 
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TaireUa dos vern;imentos ~Óô emDrMados da C1sa da Moeda 

SBCjâO O e ntral 

iiDi!•eetor. ·--- .. ••.•.. :. , ........ . . .. .. .. . ...... . ....... , ....... . 
i [-lr.in:c ir? E:::;e1·i ptttr::Ll"io . ........ ....... . . . .... .......... . .. ........ . 

~ ~~:i~~~~;:·.::::::·.:::: ::: :::::~ : :::::::::::::::::::~::~:::::: 
2 Qu:~.rtos ditos ... .... .. ... .... ......................... ..... .... . . 
i T!•CS•111 tctr.o • . • •.• •••••. ..• •••••... , ... . ...•.• •. •• . •.•. . . .. .••. 
il'iol do úito .. .. ......... . ........... . ........................ .. 
1 Fi<! Ú:ll< b:Unn•:ns .. ...... ................. . ................... .. 
1 P orteir•)·· •·••••• ······ · · · · ••• •••••••• • ...... . ........ .. .... .. . . 
:! ContiUUI,)S •• . ••• • , . ...... .. . . . . ..... . ........... .. ..... . ... . .... .. 

1 Chet~ tlo Laboa•:ttvrlo Cl1imicQ .• .. . . ....... . ..... o ... o. o ........ . 
4 Ensai:ttl [t~·~s: .... o • • ••••• ••• o •••••• • • ••••• • • • • •• •• •• ••• •• • •••••••• 

1 Chefe tl:l. Orlic:ina. du G-r!\\-'Ur~-- . . ............ o• ... . .... o • • ••••••• 

2 Gr~•.vndt~res .. ...... . •o•• . ••.• .. •• •• •. •o•·· .. • ..•••• •·o•• ••.• . •• • • 
~ Chl!(e da O·.tic i!'~:t ri e F undír;.ii.o .. . ... . ... . .. ... . . .. .... .. . . ..... . 
2 .-\.jud:tu~as ..................... o·· ··· · ·····•·o · • • o· • · ·········•· · 
f.. Chefe t!n. Ol1"iet"!l~ O e L:'l.min!l.ç1o .... .. ... o .... o o •• o • • •• o ..... . . . . 

2 ~\jurbtn tt!'S ........ . o •••••• • ,., •• , .. • •• • , ••• • ••••••••••••••••• • ••• 

f Ch+.! ie t.!~ Otlícin:t de ~[achin:-ts .. . : . ... ... . .. . ... ... ... ...... .. . . 
2 Aj1ld:tn~s .... ------- ............ ---- .... .. . .. ----- • · .......... . • 
~ C~t:!ti.! d:t. Otl'id nn. de XH')-Chimi-gr~H·nra. . ..•.• .... , .. 0 .... • ••••• 

i ~~~~t~~;;~\ -~;.tr~ti~~::: : :: :::::::.::.::: ::~: ~ ::::: ~:::: :::::::::: 

~ ~t~~~1~~~~~:~~::i·~~-,;,~~~~~~i·~:~i;·:::::::::::::::: :::::::::::::: 

ORD~:.i.\00 

-\:000~00:1 
::!: ·ít!O•OGO 
·i: OQ-J.,-.100 
~·-'-UO~r) 

~;Ooo~ooo 
2:-\00,;000 
-1:(1()()$000 
2:-1110.>000 
.\: uo~.,oon 
2: \OO$>'JIJ0 
.\: ooo.,ooo 
2:-100~000 
2:,00."000 
<~:f.IOO:>ooo 
2:oiOO~OJO 
:!:-~ 0(1.!000 

!.6i:SIO~Oú· 

Vem a mesa <1-S seguinte>- Bl'fn:es.-~Jü~;·tinho Rodritjz~cs.- Bastos t/o . 
Na$ciiilento . - C.o!!to Ctwtaxo . 

Decla.mmos que Yoi.timo' contra o pt'Qjecto 
n. 77 autorisando o g:overno a converter os 
juros de 4 •',, ouro. ela;: :q'lOlic~s da. ctivid,'\ 
interna nos 5 "lo, papel, e a. fazer a:> r espe
ctivas operaç.es (te cre\lito pura e:>sa. con
>ersão. 

Sala do.s sessões, 1·! de agosto ele ISOZ.
Cassimlo do Nascimento.- Lopes Ti'OoiZo. 
Fonsr:ca He1·mes.-Fic~<ty Cu1'(1da.- Imlio do 
Bra~il .- L ui:; Jiurat,- Costa Rodrif]ttCs. 
Amorim Gm·cia .-1-'. Sclnnidt. - Jose .ilfa
''Íano .-Joiio de Si~r<e:rCt. -.lndn! Cavalcanti. 
- Tolcnti;zo de Can;olho.-Lu:;; de .ifnd;·ade. 
- J~'tlÍizo <lc A lbUfJHCTfJHC.- Ju-rxmcin de 
.Agteim·.- Tltcophil.c /lO$ Sw1to.~.- Joaqui;;) 

Declaro que si estivesse pre.<Seote à sessão . 
de hontem terh~ voh~do contra ;~. emenda. 
que supprimia. a le<f<lç-~o bt-azileir:> j unto i . 
Santa Sê. 

Sala das sessoi:::s. 12 de Dgosto de 1882.
J!urtinlw Ro(b' i:l!li!S _ 

Declaro _ter Yotatlo contm o projecto n. 77, .. 
que autor1sa. o governo_ a com·erter os juros 
~le 4 o I o, ouro. (ll\s "'· pohces ela divida publica 
m tel'na 11os tle o o 1 "' papel, e a fazer as ope
rações de credito pt•eeisM para embolsar os 
possuiclores de apoliees que ni\o acceitarem a 
conversão, consolidar a divida tluctuante e 
suppr ir qua.lqner tleficiencia da renda do ex
ercicio corrente. 

S. R.- Sa.la da.s S&"SÕes, lZ de agQSto de-. 
1892. -Law·o .Jic!flc1·. 
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Vii.o o. imprimir as seguintes 

Rerüw;ues 

' 'e) Vencimentos do corpo diplomatico e con
stllar no estr-angeiro ; 

() Pagarrumto dos contractos feito5 pelo 
ütado com emprez~'" e <:ompatllJias, subven
çues eoutl'os que dedn:!m de contractos per
leitos e <1.tabados em que a respon~abilidade 
do Estado estl'ja recon lwcid:t e cuja rlespeza 
pu.>Sll sct· deterlllinada annu<1.ltnente; 

N. :38 C.-1802 

Rerlacç<7a do projecto 11. 88 JJ, rí~stu crn;w. a;!tl)
,·i~anda o (JOWrno a de:iilC•WCI" a ryr•,aati" de 
2.50:000!$ co"' aC!)td$i['<lo •lc ~<•H predio <!Wic 
{tmccioi<C o 'J.'ribwwi do JtW!J dcsla Crpit<d 

ul Penslonista::: e <tpos~ntados. m~ Lürma das 
lets em Yigor c cuj(> direito est.eja reconlte
cido e cert..1. a obriga<;~lo tlo Estn,do ; O Congresso Nac iomü tlecrettt : . . . . h) Consignaçue~ p<\t'a o serviç!O da justiça 

At't. 1.• FJCa o P~~ler· E:.:ecl!GlVO u.nt;•rtS~ll9 fed~J·aL b~m como pa.ra as secretarbs dos tri
u.despcuder desde J•~ a qu<l.ntt;\ de 2;)0:00fr.; bttn<l.es e .Juizes u Cll,t'g:o do ol'Ç:J.mento da. 
:para o fim de <ulrjnlrir um predio. nil.o e:.:i'· · L'n[;lo ; 
tlnclo um proprio naciomtl. unr.le ftmcdome o i) Co m~ign:u;õe." IX• r a. o pessoal d;ts secreb
Tt•ibu_mü cto .Jury ti~ Ql.p:t~\l Fettct·al, ubl'indo rias o.le estado. bem como pat·a. o pessoul elas 
para l;Sl;D o nece,,sarw Cl'~Ütto. repanir.<ies e illStitnições a 0.'1.1'''0 da União e 

Para;.(t"aJ?hO unico. ?\o cdificio aol(\UÍt'itlt) >Ú eUjliS vencimentos estefam fixados por lei. 
funcdonurt~ o Tl'ibttmll tlo .Jun·. · 

Art. 2." ltevo;;am·~() ;1s di~pr;~k•:íes em con- Art. 3 ," 
t ral'io. 

Saiu. <la~ commissúe,:, lZ de :1go~to de 189~. 
-Le~vútiido FifrJadira.s.-Fd,Js tl(l Gn~;.-AI
cid~:; LiiJttl, 

x. 2S ;~.-1802 

RedacçtTo do projecto a. :!8, desle r.m~1o, >"c{o;·
~Jtr.tndo u pit:oto f}CJ•,;r,l do o;·~:antc:r~to da .R~~ 
Jmbtica, dclcrmi>umdo ú i>wdo d.: orqan:,,a-· 
(<0 lei~ da 1·eçaiw c ({e-<pe~a pv.blicc!~ 

O Congl·esso Nacional decreta: 

Art. l.·> 

O orç,'tmento do. receita. e '' fixaço.ii:o da 
despeza rederal serão feitos annualmente na 
fórma do o.t't. 34, § J•· da Comtituiçilo, em 
duas leis distiuc tas e 1·alati>as, uma á re· 
ceita e a outra as despezas public-J.s. a.nen
didas as ba.ses otrerecid<ts pelo Pocler Ex
ecutivo na proposta. que envio.r it mesm::~ 
Cama.m, em cumprimento a,o n. 2 do art. 3' 
da lei Jl. 23, de 30 de outubro de 1891 • 

Art. 2.• 

O projecto de lei, q tte deve ser oiTerechlo 
á apreciaç-ão de ambas t\S casas do Congresso 
Naci~no.l, destacar·<~, <hts di~po~iç()e5 sohre a 
despeza publica, as verbr~;;; tl~'timt!las aos ~e
guintes serviços: 

a) Juro~ da di vüla _publica consolidada: 
b) Subsidio do Presidente e elo Vice-Presi

dente da Republica e despezas com o seu 
tratamento ; 

c) Vencimentos dos ministros de esttdo; 
d) SubsidiO dos senado~es, e Ü05 deputadO$, 

bem como os vencimentos do pe>saal das se· 
cretarias da~ duas ea.mm•,JS, a.j uda (le custo de 
·vinda e volta dos deputados e senadores ; · 

As verbas destinadas aos sel'Yiços do artigo 
antecedente constituirii:o Jespeztt per•manente 
elo orçamento, entrt\ndo unicamente a citra 
total no computo tio. lei pur<t av,tliação uas 
despeza::: ].ntblicas. 

Art. 4. • 

Sômente em consequencía de lei ordinaria 
podetií.o ser alteradas a:; Ye<'ba~ consignadas 
aos s~rviços do fundo permanents. 

§ 1 . " O Poder .Executivo, na pt•opost(t que 
e.nvüw, annualmente, a Camara dos Depll
tados fal'li. mençii.o especi<~l da.s despezas accre· 
scidas o. algumas d(l,S Yerl:la::~ irllliC(l.da$ no 
art. 2." da presente lei e ~dirú o a.ugmento 
on a inclusão da quat1tia accrescida, do que 
o Poder Legisl<tti v v tom.a.l~i conhecimento na 
occasião de 1brm\\l<J.r o Ol'Çamcnto do fnturo 
exercício. 

§ 2." Extinct:t a obrig<tçã.o para o E5t..'1.do. 
}lOl' qualquer motivo, o Poder ExecutiYo dar-.1 
disto conllecimento à mesma Camara, que e::.:
cluirà, no projecto ue lei, rlo fundo 11erma
nente, a quantia. para, tt\l set·viço cleslinada.. 

Art. 5." 

Toda.outra. despeza, incluid<t na pl'oposW. 
do Poder E:.:ectltiYO ou decretada p~lo Con
grellso Nacional, constituh~.i. o fundo variiwel 
do orçamento e !ierà su bmettida à discussão 
por miuisterios e approvada. a sua cousigmtçito 
formar<\. outros to,ntos artigos da Iel ela des
peza. geral dt~ Repu bliea. 

Al't. 6. 0 

A 1·eceitn. geml tl<J. Republica constituirá 
assumpto de outnt lei, que sera proposta an-
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nunlmente e em que serão inclui das todas a.s 1 ~iuniç:ões n(l.vaes po.ra. os casos fortuitos de 
fontes de reser>a, com especificação da qua.n- 1 a. varia, nt\Ufi"J.gios, alijamento de objectos ao 
tia orçada. para cada uma. I mar e outrossiuistros; 

I Fretes por diffrença de cambio e commis-
Art. 7.• 'i sões de saque1 tratamento de praças em~ por-

. . . . . tos estrangeiros c em Estados onde nao ha. 
~? C(lffiPUt? da re;celta. de cada: exerctcto de- ~ hospitaes e enfermM·ias para des~ de en

~er-<~. re1· a~1_ta a Ct~r:a do rendt~Je~to <lo ul- terras; 
tuno exerctClO deftmtt~::tmeute ltqmdado, :1.c-. Eventuaes pelas passagens autor:-isada.s por 
cresçentant~o-se-l!te um~mente or~·~du~to o r:: leL ~jmbs ele custo e gx:atificações e?'traor
çado dos 1mpostos no\a.mente cJeaclo~. t.lo~ 1 din::.rias. tambem cletermmadas por le1. 
"ugment.;:dos e daquelles q_u~- por no•a l'egu- ! ;.\linistel'io da Guerra: 
lamenta~~.~o th1da no exer~tcto concnt<.>, deve-I :'>:fedic.tmento~. dietas e utensis a. praç:as tle 
rem fazer. augmentar a. c1fn\ alcan~,t~o.. \ pt·et nos hospitaes; 

§_ 1." .S1. POl' qualquer ctr~umst.'\nCJ_<t e:xtr:il.· t Gr<ttiflca~ões de volunw.rios e engajados e 
ordin:ll'l'': tdg\Ul\rl: das :el·ba~ d_<t rcccw.\ h?u- • premias aos n1esmos; 
ver S;O~'t-tdo ~o~hfica.,·.ao s~us~ vel no ult,uuo ! Etap;1s atem da. impoL't.'l.ncia. consignada. ; 
exerc1c!o d~fi~ut:vame~te . hqmda~o. o_ Pocte1· i Fcn·m"cn~ e 11m-:1gens nos quarteis; 
Execuuvo .lat·:~ (h~to .;:c1ente ao le~flslattvo. nu. I Eütpas d;ts pr~.a.s invalida~ e soldo dos offi-
5Ua prop~:;ta, .)~lStlfkando-a.. pMa ser tomrtdo · cin.es <! praç~ refor mados ; 
:llll c • .mslllemç-;to_pela Camara dos Deputados. ; DiehiS. medic-amentos, utensis e etapas dia-

§_ 2: • Os depo:;ttos dos bancos em lM~l'o ~e I ria.~ t\ <.-otonos ; 
cmtS:õ;>C:S, ~em como as rendas ~lll <~·Pi>.lLcttçao I Transporte de praç,as, 
espe5-!1al que forem creadas, sao_ exclmdos da'!· ~Iinisterio da Agricultura : 
rec~t t.1. e d~peza. if.erõl.l do e.xerctcJo, p~;;nndo G<~rantia.s de juros ás estradas de ferro e 
<\ _ter. ~l'lP~ól:~:<I;O _separada e esp~ta.l, t~e i aos engenhos centmes pelo que exceder do 
c~JO hqUido nao e ltctto ao Governo d1spor st-1 decretado ; 
~ao par17 os fin~ a que. por lei, houverem! correio gera.l. 
stdo destinados. . . . 1 r.litlisterio da F~zenth : 

§ 3. '' Os Ll~ma.ts_ de:posltos r~collud~s ao ; Juros da di~·ida intema fundada, quando 
Th~~ut-o c-ontmua.l"J.o a.. ter e..«crtpturaçao es- ; li:•r consolidada a. divid;~. fl.uetua.nte ou for feita. 
pect~• pn-~ o ~eu movn~ento, podendo ser ! al!cuma. ope1·J.Ção de Cl"edito: 
apphcaclos a despe7.a publica os saldos que_re- ! Jl!ros da dil•ida i ns~ripta, reclamado::; ll.!em 
sultarem do encontro das ~.r;tt~-a~las e salndas ! do <\lgarismo or<;ado ; 
levados os ~~ce:,--sos das restlttuçoe:> a.o ha.lan- ·I' Feitio de not.'lS para a Clt.L\:a de Amot•ti-
ço do exerc1c1o. sar;lo ; 

Art 8 • ! Porcentagem da divida arrecadada e além · ' · I da. ci rro consignatla ; 
Para as verbas ,·ariaveis e cujas consigna- I' Ditrerenças de cambio com_ a reme..-sa u_e 

ções não forem sufficientes P<\ra o servi~o . fun_!los pa.ra o pag_amento elos .]Ul'OS e amortt
decreWo, l>em como p&ra. outro~ que accre- ) &'lç-<t~ dos 6Jl!-prestlmos. bem como para os das 
scerem it.S previsões orçament:t.rias, é creado! apohces d~ Jtll'O em ouro_; 
um fundo de reser~·a, &nnua.Imente ftxa.<lo na ! ~uros dtv~sos :; elos bilhetes do Thesouro, 
despeza ~"era! e que ent.~,trá no computo ger-J.l \ <llem da _comngn;:u:.ao votada.; . 
do orçanlento. ( CoiDID!SSêies e corretagens alem da somma 

: concedida ; 
Art. 9.• i ,rm·os do emprestimo do cofre dos orphãos, 

. . . ! reclamados além da quantia votada.; 
Somente d_entro da. c1fro. yotada._ {.>ara este j Juros dos depositas das Caixas Economi<ruõ e 

· fundo podera o Governo a!>l'll' credttos supple- I?.Iontes de Soccorro, si excederem ao credito 
men!-<·ues e extraordínartos p<tra a:> verbas ! votado ; · 
segumtes : \ R~posições e restituiçües reclamadas alem 

Mini;ter·io do Interior: I das consignações. 
Socorros publicos. I P.aragropbo_ unico. Os creditas, de qualquer 
Ministerio das Relações Exteriores: natureza., ser<tO abertos por d~c::eto do Poder 
.Ajudas de custo ; Executivo, sob p1·oposta. do n;umstro _da repa~-
Extraordina.rias no exte:rior. t ição pela qual correr o set'vJÇO, ouvido_ o Ml-
Mini~-r.erio da. Ma.rinlla.: nistro da fazenda. e app:rovado pelo TribuJl3:1. 
Medicamentos e utensis dos hospita.es; de Con~. proposta ~m que este _demonstrara 
Soldo <lOS o.fficiaes c praças retor·madcs; a necesszdade do cred1to e as J?ZOOS de ordem 
Munições de boca para. sustento e dieta publica que aconselham a med1d9:. . . 

1.\as guarnições dos na-vios da armada; · Art. 10. Nenhuma despeza sera mcluu!a na 
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lei annual do orçamento respectivo sem quo I caueriam com naturnli<hde i~ commissões ue 
tenha. sido decret.'14a em lei ot·d~naria. . j redacçfío. 

Paragrapho umco. Si, depots de -votado o ! Sobre a.s u ltimns, impeko. a commissão li· 
orçamento geral da Republica., for decretada' ccncn pi1ra ao menos no estudl) de duo.s del
alguma. lei que modifique as verb<ts do orç:a.-llas deter-se um instt\nte. 
mento, o Poder Exe2utivo aguardm•(J. que o I Siio estas rlua<; emendas : ]", a que deter
Congre.;;><> designe fundo p:m\ >"ua execução. mina que o Pr~íeito. o 1·epresentante do Poder 

Art . I I. A propo5ta. do Podct· Executivo i\. ! Execmivo municipal, provenha da nomeação 
Ca.mara d?:S Dcp~ttado.< . de que tra.ta o art.3·'! do gorerno_ da União ; :?!•. a que cstn.belece 
§I" da lcl n. 23. de 30 rle outubro de 1891.1 qttc a elet<;.ao dos I'cpresentante~ do Poder Le· 
dever(~ set· entre~·uc i1 NfeStl th~ Camar;\ no dh~ gislMivo municip<~l (Intendentes) scj<\ por es-
da abertura. tl.o Con;;resso. crntino de list<t. 
A~t. 12. Revogam-se a.~ di.•posiçücs em con- Amb:t.s ellas cneerr;~m d iv c t·:;euch\ I>L·ofun-

trar to. da com o modo de enc.·u·ar a. or•'<mha\:âO mu-
Sa.lo. t:!as commissríes. 12 tle agosto de 1892. nicipa~ atk ho.je·l)()ltt Ca.ma!a. o 

- Lcoviyildo Filtp<eir·a~. - A.lç!d~s Li,;w.- De .ütcr.o_ em tlua.s vota~:(le.s, tt Ca.maro. pro-
Frdes úa C;·11 ::. nuncrott·se forma.lment.e que!' pela. eleiçilo po-

v- . · · . te pnlat• tlo lWC!e!to, QU~l' pela dos intendenteS 
a.o a 1mpt·1mu• os segum s por districtos . · 

O pro.jecto adaptado .em dellnitinL pela C-"1.-
PROJEC'l'O mara, e pol' cl!a. mll.ntido em sua,s linims ge

l'ttcs, no q ne continha de r . .,senci<\l. ê largo 
N. 6 A- 1892 quanto à tlemo::ro.Cii\, Íl'J. llOO quanto à auoo· 

nomia.. e repuL~'l. qualqner· tutella ou intro-
E mewla:< do Sc.uvlo <i 1irO)losiçi"io ''" Oa>iiW''~ ! mi;::siio e.stru.nll:\. 

dos Dt.ptt!'lrl.os ~u.·J orya>~isa o Dis!ricio Fe- i Tir:\tn·llle as cmcntlM do Senado este nobre 
d~r·af, ~ gue ,,,.a,.,. approva(/.a.s por clo •!s e genet·o~o caractct•, e na derradetra vez que 
tuços ele vQto ~ na {ó1'nlf.! do art. 39 du. l\ Camara sobre elle se de ~-e pronunci~r. en~ 
Cm,sWuiçt.iQ contm-o me~quinho , diminuído, medroõO, 

dcix:mdo a.mphl. ma.rgcm p:Ll'a a. dupla inter-
A confrCJnt.\<J<IO do projectü de lei oi·ganic.\ venç,;io do Podei' ExecutiYo, pela. nomea.ç:ão, e 

municipal para o Districto Federal como foi do Podet• Le;:i~la.th·o, pelo Senado. 
reenviado para o Senado e como vol~\ à pre-1 N;1o colhe par;\'' a.d.opc-Zi.o uu. e:uenü:.J. que 
sença da ca.mara d rs Deputado.'!. deixa verifi-1 tome o Prd'eito nomeado o exemplo da gr-an
cado que o Senado ma.nt~m quasi que em I de republic:~. Ll« out!'a America. 
absoluto a.s su<IS emenda~. .Xotaveis difl'erença.s e dissemelllan<:.as se 

A CarnaL-a nã.o se manil~tira. tão rigoros:.t dep:l.l':l.JU entr'C o Districto Federal norte-ame
no modo de Yotu.r, e fizero. :mas niío pou- ric;wo (Districto ili• Colombia), e o Districto 
cas das t"Llterações lanç:<1.d<IS ao ;;eu primitivo Fedcm.l hr•uileil·o (ciclacle do Rio de .J:J.neil•o), 
projecto :pelo outro r;\ 1110 tht representação I O Qllê bem p;~r.entei<L qu,\n!.t.l e delicaclo traOS· 
no.cional. ' ph\nt:~t· ptwa nosso pa.iz inst ituiçües tl' \ outro, 

Impossi vel se tor M :i com missão especial i e de quanto espit•ito critico e attenç:ã.o a.o meio 
nomea.d<L :pa1·a. elabor.u- este -pr,1iecto de lei, 1 e cit•cumstanck\S c neCCSS<\l'io peemullirmo· 
a.nn.tysar umt\ a umt\ as emenda.5 que lhe ! uos pam. não sermO:S impellidos ao :;ervili.smo 
tbram propostas. 1 de inüta~es desastm.da.s e ridículas .. d:mdo 

Por mais que se resumisse e ahl'\!Yiasse 1 mostr·tt de iníerioridatle l:lstimavel t\te neste 
nem o tempo consentiria no tmbt\lho por ; llOnto de vista. 
força. longo. c que s-i materialmente, pela : Qnatro pontos importantes air.t!'tam e di
impressão, seri•t obstaculo a.o dec.idit· rapido i ve;•sificam os dons Districtos: :1 are..'l.,lt povoa· 
da. CamttL'a., conhecedora., pol" outro l:J.do, do! ção. p rcgimen historico, e os pt•eccitos consti· 
projecto, ji\ discutido e vow.do duas V!lzes no! tuciouaes que llle.s sü.o relativos. 
seu seio. I A ttrea. do districto ela Columhia e tl.e 181 

A commissi'io continúa a classificar em t l'es kilom~tros quadrados, pouco mais da decima 
orden:> as emendas do Senado : emend~ de parte da da cidade do Rio de J;~ueiro, que ê 
revisão·, emendas de redacç:t\o e emendas fun- , de 1.394 kllometros quadrados. 
dament.aes . i Ao f,mdar o Oi$tricto Feueral americano, 

Tanto as primeiras, desba.ta.mento de erros I 'Yaslüngton ,julg·ou-o suffic:ieute p1Lru. conter 
de imprensa ou re.-isão, de que :~nchttn inç.:.t- um milhão de habitantes. N1t mes1n•• pt·opor 
dos os tl"olballtos do Congresso, como as segun- , ç:io a cidade do Rio de .J<~neiro poder·à. conter 
das, em que a.s mesma,g idéas são repetidas · dez milhões . 
precisamente, variando os termos, sem que '1 A povO<\Çtto do districto ela. Columbia é de 
nada oifereçam de mais expressivo ou correcto, 1 i7 .624 almas (Bloch, Anm<ai1·c de I' Economie 
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Poliequc ct de la Stc1tisti']uc). emqua.nto que a ll um secret..1.1'io, reunil1do as mesmas garantias 
du. cidacl(j do Rio de Janeiro, mais elevada e nomeado <LO mesmo tempo pelo Presidente, 
que a:: das republica.s de Costa H.ica, Para.gu:ty · [ !oi collocado ao seu lado. 
:Nicaragua, Honduras. Dominicanll, e Perú, é A Assemblea Legislativa consistia. em ·uma 
de 515.543. ; camara designada por conselllo, e uma outra 

E' fr-aca a tendencia para }\ JlCV"oac:-.do no \ cham:;.da elos Deleg;tdos. 
districto ela Golumbia.. mal accent.u:l.dil.; n:\. o conselho era com}JOsto ele onze membros 
cidade do Rio de J<tueiro, neste senti(lo. se 1 (\e nomeal!iiO do Presidente tlo3 Estados Unidos 
tem desenvolvido ultimamente uma Yerdt\· 1 e sane{:ão do Senado. e tinha a duração de 
delra cor·rente muito energica. i dous (I,UUos. 

Acontece com estt\ capital o mesmo que l A Camam. dos Dele~os foi constituída por 
com <t m:tior parte das grande$ ciàades not·te- 1 :!2 memllros eleito;; por tres circumscrip~õe;; 
ameriron:ts em outro pel'iodo de :>ti:J. existell- i rlo di~tricto, na. pr o1•ata. de sn;J. respecthra. po
cia, e como ainda pre.>entemente. tem Jogar I puia\,'ão. 
mas em menol' esca.ht : so1fre um desenvol>i- Seu mandato subsistia por um a.nno. 
mento preéipitatlo e ~cceleraclo. O re~ulto.do clest't refL1rma foi o peior JlOS· 

O regirncn hi~torico da. chlo.de elo Rio ele, si;-el. Estabeleceu-se tun<t vergonhos·,t cor
Janeil'O ~o municipal, mais ou menos forte lrUJ:l(:iio na <ts.>emhll!a. os dinheiros do districto 
ou expandiclo. mas que :>urgiu e nasceu com i ítn•am desb.wm:ados,fol'Jllaram·se parti~ los vios 
clht, cidt\Llc logo ao sct· fun tlt\lla. ao ser-lhe lentos. do choque dos c1uaes provieram scena· 
la.n~a<h~ o. primeira pedra. em 1565. tumultuoS<tS. imnerou a nna.rcllia. e o de.-;go. 

A ,·ida municipal do. cidade do Rio eleJa- vet·uo. · 
neiro, em pa.rte, e a. propri::J. Yida. do paiz e O acto de 20 tle junho de 1874 do Congres..'O 
re-;istrn períodos não sem lust re e sem bri- or1tenou 11. suppr·e~iio desm.tormn. <le regimen 
lho. municip:tl, e sub~tituiu-o por uma commissão 

O regimen hi>ctorico do Distrlcto da Co1um- \ele õt·es membros, u t1ome..1.r pelo Pre.<;idente 
bia, muito mais estreito quanto no tempo, pois. dos Est.'l.clos üni<los com a sancçiio elo Se· 
que elle e uma creaç[lo artiticial e ,·iolenta do l nado. 
legislador· constituinte, e foi inaugurado em Xe:;te neto üetet·mína.va-se a iormaçito de 
30 de março de 1791, Dão ê constituído pela nma commiss.io e::.pecial. constituída p:~r dous 
independencia. local >i não em curta plla.se.

1 
seJmlora'i e dous tlepmarlos rla. escolha. dos 

e nos lí1.$toS d'' glol'iosa naçiio americana toi presideuies d<\o duns ~sembltas re~pectiva
e continú"' ~er um labeo. um ~~ndalo e I mente. 
uma. Yet•gonha.. · Esü• commis,ão foi incumbida de prepara.r 

Em l SQ-2. o Congres..'O n.mel'ic:Jno concedeu nma n o1·;\ JOl'ID<\ tle G'(>'~"erno permanente para. 
aos lla.bitolmes do Di.stricto d:~ Colmubia. uma o Dist!'icw ue CQlttmbí<J. e dtJ suhmetter n.o 
c~rta que continlm grandes n.itribuieiies de Con,~rresso uma Pl'Oposiç ... i.o de lei para a tlis
municiprtli(lade e de policia., e que o tornou cus~tto . 
corpor-açiio publica. . . Em ll de .i t:nlw de l 878 o Congrem1 adaptou 
Fr~quenteõ veze:; ioi esta cal'i.a, cuja dur;.t- 'i o pre>jecto de ~ua. commissão parlamentar. 

ç,;:io era de dou~ annos. renovada, e dura.nte Poc· ella o go\·emo do Diskicto Feder<ll 
:1 sua vigencit\ fun(htr<\m-se os lJl'incipaes es- \ pasSDu a se1· mera. mente t\utoritRrio. 
tabelecimentos de ntilidut.le geral d~ que e~t:i. Trc;; commi::.s.wios,dos q ll:l.CS deus (\e ordem 
de po;;se o Districto. 1 civil e o terceiro de ordem miliWJ', regem o 

Depois da guena d~ seceõi'ão. com o :ul- j ,futricto de ColumlJia. Os dous primeiros &ttl 
vento ao eleitat-adu de grande mas~\ de ele-1 nomeado:~ }JOl' tres anuas. pelo Pr~si(lente, 
mentos no>os, o acto de 21 ([e leYereiro de com <\ sancc;:io do Senado. Devem ser cicladilm: 
1871 <lo Congresso e;;;;abelec~tt system:.\ intei-~ dos Est:alos 'Gnido~. ten{lO ;'iYido no Dlstricto 
ram(:nte diverso no Districto. durante os tr·es anuos que prececler-:lo imme-

A aUtoridade execulh"a foi confiada a um : dia.tamente a nomeac;ão. Quanto ao terceiro 
govern:tclor ~scolhido, 11or quatro a.nnos, pelo l pert~nce ao corpo ele eugenl1eiros do exercito 
Pres1cleme da Republica . (:om sancç-.ão do Se·] com uma patente superiot' ;t de capitão. 
nado. Xing·uem podia exercer est:~. func•;ãü a I <~.Em con:seqt\enci:\. diz Carlier- (La Repu
menos ele ser cidad[io rios Estados ünidos, ter biiqwJ .-1,;lericai;w.donde os dados ncima lbram 
l'esiiliuo no clistric:to doze meze;; antes d:\ no- i extmhidos) do ncn·o estado de comas os cida
me.'lção e de reWlir as condiçr:es ilnpost.ts il.O:> 'i dãos do districto de Columbio. ~ão entre os 
eleitores. 60.000.000 de americt.nos elo norte. os unicos 

O govet•nador ficou sobretudo encarreg-.v1o 'I submettidos a umil. tutella perpetua. São 
do cuidado de f.-u:er executar a:> leis e regula- cidndãos apenn. de Jlome ou melhor ilotn.s. 
mentes do (listricto. Foi-lhe couferiuo direito 'i Podel'-:>e·ia qualifica1-<~s de s'ecpii'I{J·ciei~en.•. , 
de veto sobre a3 z·esoluções da. As>embléa Le- poNtne vermn.necem 1111. immobilidade, no meio 
gislntiva, crenda pelo mesmo acto que elle, e I da 1C(Jl'il agita~üo dos partido3 que, o.o lado 
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.'lielles, s~b O? seus ol~os, disput..'lm. o J??der ·1 mação qu:.s: ~1::vJa l~e falta paru. entrar fran
-Quantoemals favoree1dooneg·ro, c1dadao dos camente na lederaçao nacional. 
Estados Unidos, habitante de um esUl.do vizl· Compareceu representada de-çidu.mente no 
nho e nos limitesfronteil•os do Districto ! Tem Congresso Constituinte, como os estados; tem 
.o direito de votar em todas as elei~ões; cousa 1·epresentaçitO no Senado e na Camara Fe
alguma impe(le a sull. eleYaçiío aos postos dernes, como sempre posscüu na monarchia ; 
.mais importantes do govel'!lo. é considerado esta(lo para o exercício da jus-
. Pensamos q,ue o Congl'esso nü:o lJOZ sum- tiÇt\ fetler~\l c local. segundo a.~ pl'CSCl'ipções 
cientemente em prova sua. fertilidade de do contracto lederativo. 
invenç;ão. Emquant.o esta ;;oluçilo nã.o for Dos qun.t.ro car;lCteres differencia.es é e~te, 
encontra.da., o estado de oousa~ presente serú fürn. cl.c todo. duvido.. o mais not.-1set e va.lioso. 
objecto de amitrgns recrimiil<WÜes, que atiça.t".1 Do pnrallelo se a.purn que não e [Lb;::oluta
sem cessar o espedaculo do movimento de- meute cabíveL a. a.ppli<:a~.ão dn.s regras a.dmi
mocra.tico pratica.do por toda~ as outras p:l.!'- nistrotintS do Districto de Columbia na ca-
tes do \asto terl.'itodo da ~nião.» pital U.a. L'niiio Brazileira. 

A con;;:tituiçã.o d<t. Americ:a. do i\ortc es-ta- Si o elemento popular inwrveiu <lirecta-
beleceu no § S·• do art. l". entre oõ. p:>dercs mente nu la.th,'i.lmento dos alicerces <ht Repu
numerados do Congresso, o de o. l i : Legisla!' IJiica mt Constittlint.e, si inrorr-em ain<l1. ll<\ 
exclusivamente, em todo.s os c:t..'ll~. sob1·e u m clelihet·ac~:to sobre os altos ncgocíos do p.1.iz, 
districto (niio e"S.cedenuo de dez milhas quar o que 11in~u~m se :ltre>erit denegat•-lhe, com 
dradas) que podei{o tornar·~e. em Yirtude dP. que logica ]_Xl{!c ser ntli:u;tar!o do governo 
ces.5ão de cet·tns est:.Hlos e de acceita.ç:ão do simplesmente economico c <tdmínistmtivo da 
Congresso, •~ sede do gm·et•uo dos Estauos éiduue 1 
·unidos. A l'tu:ilo encudcndortt no systcmi~ repu-

A bra.zileíra por seu tumo est;\tue o se- blicano que adaptamos, a.s regras (1<\ consti-
guinte : tnição, o~ lll'incipios mais re;:peit<lsei~ da 

.Art. 2.• C:~<la um<t da~ ;:tlltigu,s ]_)l'OI"incitlS tlemocl\tciu. os costumes publicas, tradiçve$ 
forma.rá um estado. e o antigo mumcipio neu. seculal'es, ao juizo rle <J,l::mns derem c:etler 
-tro constituirú o Districto Fedet·al, continua.n- l.le:tnte <!e temeroso~ conflictos rtue poderão 
do a. ser· a. ca.pitv.l da. t:nião emqn11nto não se sm•gir entre o Poder Ex:tcutiYo ).IunicilXI.l. 
der e~ecução ao disposto no arttgo seguinte. f'(,rte, como legitimamente denl ser, pela de· 

Art. 3.' Fica pef'terrcell<lo it União, uo pla- si gna~~::lo das urnas, e o Podel' E~ecutiYo 
'lm.lto central ela Republica. UIUD. zomt de Federal. 
14.400 l;:ilometros quad1·ados, que serit oppor- l\;'io comp1·eheuder o funcciomwio inl"e:Stido 
tunamente dem~\read<O pam nella esta.l>ele- de runC(~es import-antes o se.u papel e des
cer-se a f utum Ca,pital Fedc!t\l . conhecer os seus deveres, p óc:le q t ('tf' .. der t<tnto 

Para~'l'apho unico. EITecrnada a mudança qu:tndo elle lór ele nome<l<:ii.o como quando 
·da. cn,pir.al. o aciu.\l Districto Federa.l pa.ss..'1.r-~ lor de eleiç;.i.o. 
a constitair um estado. Pol·1·emnm. a cidade, o Congre5so e o pair, 

Nunca, em t2rnpo a.lgum. poder ão os hahi- inteiro uii.o !oram a.IT!'Ont..1.dos por admínistr·3.· 
t.1.ntes elo Di:>tr icto Ja Columbh\ aspil~\l' ;\ clo!'es. dictatoriae::, creados por um <J.ceno do 
' 'el-o t r:msform1do em E:>t<«lo. emqutmto tal poder descr·icionario às vistas pasnms da. J>O· 
·sorte é imminente })àl'i\ a cirlade uo Rio de pu !~.ão, que ignor:1X<t a pro:prin exi::tenci:L 
Janeiro . delles no .>eu ~cio ? 

O:; territorios americanos ;;;"to org-.::..uismos po- ~<\cht ob:;t:.\ a. que o prefeito 110mendo pelo 
iiticos estMuaes em evolnÇ':iO. De.;de que um \ Poder Execut i\·o, conHtpp1·onção (lo Sem~~o, 
territorio ~ acceito como estado, :::eu novo entre ~111 contlicto com o goYet·no ,~;t Vmao. 
:tít ulo lhe confere domínio eminente ~obre o I .si d le niio est i na altura do seu cleYado c 
conjuncta deterrns de sua Cil'(:Um;;el'ip~ão. espinl!oso encargo, Yisto que o Senmio entemle 
emqut\nto que o Districto dn, c~\iumbh, não i que nome<>do elle, pet'manecel'ú. ;\ frente <~O 
podendo júmais aspimr a. essa tmnsformação I go,·erno <ht ciüo.de pelo pmso le;ial d:t :tdDll
superior, nem mudar de conclição politica, , nistração. 
seus llabltam~s são e ser;to sempre sulxl.ito$1 O contlicto t:lo temíclo e .i <i l'eaHsaclo em 
do governo íedel<tl, unico sen!tOr deste ter-i cer·h\: imaf>·inações, t:.u1to pode occorrer p eht 
ritorio . lnomeaçiio, como peh'l e!eiçi\o . . 

As discussiJes no Congresso da America do: Mas na verd=ule elle e purameu~tlleortco e 
No1·te, us ••nnlyses do:> commenw .. iores (\e J •ão. e re1Jenttt de umas p~vetl(;t~ preten
$Ua constituiç-.Io no que se applica ao Dis- S..1.l!l<llt te <:on::ervru:lort\> e nnnto r~t•ln.cltos, que 
trict.o Feder-.\1, tem deixado e.sta. questiio in- , bem sen·ir·Jo para demonstrar a le.1ld<Uie com 
teimmente liquitlada. e re.."'ll"ida. quero entende o go\"erno do po'\"o \)elO l~yo . 

A cidade do Rio de Janeiro é mais do que o Pois é admi;:~ivel que o che1e da n~um<:q>a-
territorio americano ; na esc..<tla da tt•ausror- . lidade de ttmtt cidade, õM."O:>"tumada. <t c!'1t1ca. 
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livre e censura franca dos actos e ideo.s dos A administração do Senncto, muito hoUl'osa 
que estão na posse do poder, onde 11. opinião muito digna, póde ser causa de tlesgt·a.ças, • 
tem força e obr·iga, onde a imprensa 1âlla tã.o productora de males que varrerão assolado
alto qu~nto quer, onde a tribuna do Congres- l'amente a cidade e o paiz. o que sempre tem 
so Fetler<tl estci. assentada, tenha a velleidade muito mais possibUida.de de realisar-se que o 
de affrontat' caprichosamente o poder central, contlicto entre o Prefeito eleito e o governo 
de estabelecer crise com elle ~ da União. 

Mas. t.'\lYeZ que com esta, expres&io- con- Aliás já énatm·almenr.e para pC,t• em dtrvida 
:fiicto possivel- se queira 11cooertttr 0 medo que o Senado, assol.leriJado, l'Omo esta. casa do 
pela manife<taç5,o das urnas f:l pela de~igno.çã:o Congresso, por tJ•al.l:tlllos variados e multi
da. sob: ·ranhl popular. plos, resolva rapidamente ruo CJ ncstües que lhe 

Si o Congresso, que se apresentou á ütce do forem presentes, :tlgumas tlas qunes serão 
~undo ch•ili~aclo, com uma Constitui~·ão que inh'incadas e de complcxithtde ~<) •lPstrin(,,tda 
e, um padrão de ;:-lorias, pelo que contém ele pol' applicação seria e dcmor;uht. 
Slllcera.mente ~lde:llltado e lilJeral, receia 0 Desviando. porém, o con!lictn com o Podel' 
sutfr•1:;io, esse Congre~o nascido do sutfragio, Executivo, o Senado o cli:un~tl'Ú p:tJ':t si. 
esse Cong-resso de um paiz em que todos de· Figuremos uma hrpol;hc~L': l:m~'ndo o Yeto 
vem ser governados :pelos melhores escolllidos pelo Prefeito e <"ppro\·;oulo pelo SL•n:Ldo. o Con· 
nas urnas, ma.retwia a sua o ora. selho municipal persiste l~m 1n:tntcr :t sua 

Eleg'e directamente o povo o chefe da na<-Jo. deliberaç-ão. ou ostensi.vmnent·' •llt por :1ctos 
os ch~fe~ dos estados, os l'epre;;entantes fe- encadeadas ele 11atnreza illn~m·i;L. 
deraes, senadores e deputado~, os represcn· O confiicto ou conflicros •i ue as~im se P['O
tantes esw.dmtes. senadores e deputado~. 0 :; cluzissem seriam altamente dt·smt.n'tLli~udOt'eS. 
I'epresenb,ntes mnnicipaes em toda a dilatada O Pr•efelto nometLdo. qnG ••cpr~sent:.~ o PO(Ler 
extensão do terl'itorio nacional. Executivo da União, <>S>UillL: o posto que lhe 

Cttpaz para. tudo: só incapaz na c:a.pital ela apontam completamente desprendido de qual· 
Re~ulllica, a mais intelligente, importante, quer laço de responsabilidnde dil·ecla par:t com 
acuya o civilisadr. das stut;; cidades, }Jar-a. ele- os eleitm•es da cidttde elo Rio de .Jancii'O e de 
gero chere d!t municipalid<lde! qualquer laço de solidarie•la•le p:mL oom os 

Mas sejamos logicos no ten·or do voto seus eleitos. 
popular: receiemos os repr~scntantes muni- Pela fonte donde pNvem. pela sun. ~igniti
cipaes eleito5 directamenre e o conflicto que cação. só por mi!agre terá hn.r•monin. de vistas 
possam lcYnnmt· com o g'On;rno da. Uniii.o e c:lm o Conselho rnunicip:tl. hn rmonill. de que 
com u pt'opriu Senado. imprescinuivelmente depende o vi;;or e a 

Segtwdo as emendas formuladas na ouka. utilidade dos governos quer politicos quer 
casa do Con:;r·l'sso. clesde que sut·"irem des- Rdministrativos, 
intellig-enchtCIItrc o Prefeito e o~ Intelllleme~ Com o;, intereo~es <b dJack sacl'ific.."Ldos irã. 
inter,·em o Senado uecidindo do Yeto da~ tambem de envoltu, a. respeitnbilitlndc ela alta. 
quelle. corporação. 

Nilo ennlcstamos tt faculdade nova e ori"i- O grande homem de e~t;ulu que se chamou 
nal que ~c contere o Senado de immisculr- Thiers foi clurante toda a sua perumnencio. no 
se nil. ar.lminisu·a,ão do munlcipío, JiJ.culd:lde scem .. rio político. defensot· con~t;uüc '' inva
essa aliús ntto pt·e,·isw nem co"itada ex- 'riavel da centraltsllção. consiiJrt~tYa o prin-
:preS$amcnte n:l Constituição. " cipio mesmo do poder d<l. Frml<;~L. 

A's SU<l> attribuições le~lativas, e:xecuti- Aind<t assim, concedendo que o m<tirc das 
Yas e jndicia1·ia.riasjunta mais estas adminis- communas de seu llai.z fosse rl<L nomca,c;1o do 
trativas. chefe do estado, não ;~.dmittht que o despojas-

Antes de continuarmos a argumentação, ÜL· sem do caracter representa ti YO Ja~ communns 
çamos alguns tepat•os relativamente a uma e entendia dever ser nomeado sim. ruas reca
série de inconveniencias para o Senado. :para 0 llindo a nomeação entre os membt·os do con
Districto e para o plÜZ talYez, que podein advir selho municip.:1.l. 
da facu.I~ade singular que pretende adquirir. A França tem actualmcntc disposiçGes 

Funcc10na o Senado normt>lmente quatro mais liberaes e em todasa~communils o maire 
mezes, em ca.da sessão legislativa. é eleito pelo conselho. 

As delil!et·açõe~do q_onselho ~Iunicipal, ve- Póde·se dizet• que não Jm vlslumbre de 
tadas p2lo Prefe1to, nao estando funccionaudo parecença entre a communa ft'lt.ncc7A'l. e o Dís
o Senado, e de inadlavel urgencia muitas tricto Federal do Bmzil. 
vez~, c~mo todos sabe_!Il sobretudo na. es- Não desconhecendo o que pos8tL Ytller 11 ob-
taçao ma1~ quent~, ficarao sem sol~ç[o . jecção, servem as palawas de 11olitico t;lo no· 

Exacti1!,Jlente. c durante o verao que o tavel cujo espírito er-.1 muito consel'va.dor e 
Senado nuo esta em trabalhos. cauteloso, em paiz monarchico, em assem-
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bléa napoleonica, para mostr-J.r que respeito J Eis o art. 23 do plano : « O prefeiw Sl!rá 
lhe merecia a autonomia do poder local. eleito quando tor o conselho e exercerá suas 

Pois que não se põde t:quipara.r o Districto funcçües pelo mesmo tempo delle.» 
Federal dos Estadr•s Unido< ao Districto Fede- Fugir da liberdade. temer o suflhtgio, de
ra! do Brazil, e que se hade inevitavelmente sert<u· d;:~--s eleições, abandonu1' os costumes 
procurar qua.l é a sua. conformidade nos cnsos mais anti:;os, m;tis sãos, repcllir os principios 
americanos. o que alli >e encontra de mais ma.is pur·os e Jignific:adores. p:.wit levantar o 
approximado é a Ol';!anisaçiio t.hs gran<les cl- odiow, o violemo, a anarchi;J. e des:;raç:as que 
dades: Baltimore. :l\'ew O!'lea.ns, New Yol'l\., nem s;~ podem medir, (: pequeuo lucro. 
Philadelphi:l., eté. O commcto feder:~! tem garantia de sua 

Bt'YCC, em sun, ohm conhechla., vol. 1, pag-. exectH;ít.O p0r umu. das parw,;, •~ Uniii.o. no 
594. mostr·J.-no;; como a e~tr·tJ C:tUr"<\ ucf;uaL dos Distt-it:to Federt~l. 
governos das ma.im·es nglomr.r~\,,,ões de ll<tiJi- Pela conduct.<\ do go"Verno ccntr:~.l em rel::~:
tantes lltl America do 1\ortc e O t•etrtttO dos ~~-:-1.0 D.05 neg-ocios do município Clll qttc CStu 
governos dos Esta.dos,e diz-nos : tlomldliaclo prO\-isorü\mcnte. vt•Ne-ha corno 

« Encontr<lmos em todas as maior~ d- pretende deSCmpt>nhar-se de :>ens compro· 
dade;;: missa~ pa.m com o:: estados. . 

Um Mayo1>, cbef~ do exe::ntii'O, eleito dit·~c- A li.!dera.çiio so ~e a.pt:cscntar;~ aos olbw 
ta.men.te pelos YOtantes d•\ cid;ule. 1lo e:;tr•tngeiro como um tilcto i ne!luo.~ i~·et se 

:1. tlescentt·ali;;:•ção se lhe dep:tror vt va:z e 
• • • • · .. · • · · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • •· · · · · · t.'l..ngivcl nrt. cidade do Rio de Janeiro. 

Nesses grandes app;•rel itos municipaes en- Q\1e Vt\lor lXldem tel' leis e constitui(:o:e;: de 
cravados nos Estados não conlwccmos <:onflic- E~tar.los, si nem t\ a.utonomit• do numicipio em 
tos tr-a.vndos entre o Mayot· e os governos es- q\te existe é respeitmh\ ~ 
tadoaes . :\1elhor (tO que por nenhu m outro. m~do 

0 que nelles se tem obsenatlo e O uesper- consult:.>. os legítimos inteL'esses ue Dt~tl'Ld.O 
dkio dos rlinlteii·os pnb!icos. a. Sll!\ tl!!lapid;tç;.'io. Federal a. cleit;;ii.o por üistl'ictos, po1· Z~ll~<LS l i-
desordens e perturi.J<lt;,es nos set' VtÇ'Os. mitudas. do:; seus representant:."i m unlcl (ltles . 

Brooklyu, Philadelpllia. Clt iett:,ro. );ew Ot•- A co ni'LBão entre o voto poliUco c o admi· 
le?-n.s •. Ne:'' YOI'k clw.maram sobre_ as suas ad- lnistmtivo, de que se nos t1.1iglll7t dcpent.l~r a 
Jl?llltStrru;·ves e.scandaloso.s a atten.,:uo da Ame- emenda flUe consig1m o esc:r·utinio <le hst.1.. 
r1cn e do mundo. WltYetn ~et· el'ita.ib . 

. Mas si o município ê ~~~a escola p3:ra. apren- O ~·oto polliico. ;.:·ert•l, do E:; t.:Hlo, e o r.leci-
disagem dos costumc·s ctncos rl da. Ytd(l. demo- si r o n;1 ' ' ida tle um Est.J.do em frente :~ omro, 
c~-atica, que so_.O.)·a. a cidad1.; 80bre a SU<L exclu- 0 dech\iro dtts supel'iores conYenicnc:ia~ entre 
s~va. responsttbtltdulle o mau g-ovemo que paro as unidades leúen~e;;. o decish·o,emfim, Jo que 
SI cr_eou. . . . se pr~nde as relaçües sempr.õ de!lcada.s (las 

Nao se dtsta.nct'!o gr<tnd.emente do proposw na1;iies entl'e si. 
em 1869 a.o parlamento pelo conselheiro P<\U- ó vot·J u.dministra.tivo.local,do muuicipio, e 
li~1o J~ Soares, 110 ;;eu pro,iecto s,1ure udmi- o que se destina. á cas..'l., a. illuminaçií.o, ~~ .r.ua, 
rustr_açao lo<;ci_. a ememl<1. do Senat.lo ch\ Re- :i. viação, á es.:'Ola. prim;u-ht etc. , o que e m
publtca. Braz!lei..I'a. ti.n1o. immedi<~,to ur!!:ente na. cxtslencii1 e na 

Eis ? n.rt. 93 tlo projecto do min isi.ro t.lo união dos gl'llp~ ü\:lliliare:;. . 
Imper to: Segundo o }l ro,jecro como foi envw.do ll3.1~ 

«O prefeito da cVl't(:, alem das fnncçües con- o Sen;tdo, o p rimeil'O conselho municipa.l sera. 
cernentes :lO ser·Yiç'o :,;er-cü b enc:1.rregado fo rmado peh\S ,-ot.1.ções das a ntigas unid.a~es 
da administraç~o municipa l activa no ffi\tni- t>eligiosas transf11rmndns em uni<hde;; t'l YJS. 
cipio neutt'O. Esta constituição do Poder LegislMivo mu-

Terú o vcndmento de 10:000$, <lo qual me- nicipal sm•:i somente posro em pmtiL;:\ nopri
tade ser:i p:tp:o pelo cofre gemi e ou tra. me- meil'O Conseiho. 
t&ie pelo cofre municipul: No3 subsequentes. a di>•isüo . do Di~tric~o, 

Seri~ nomeado pelo Imperador,que <lesi- :tiuda conforme o projecto, sera tal po1· dt~
gna.r-llte-lia. seis substitutos, e coMer·~·ado em trict.os qne c~d<t um delles terú. ele lO" 40 mll 
quanto convier no serviço publico ; prestarâ ilo.bitanteo. . 
Juramento na.s mãos do pre;;idente (la camar<t Só poderia e;;ta divisão ser prattcada no 
municipal. . . » 1 pr·esenr.e, na carencia de ettrtas geogl':1phlca. e 

Mas, all'asta-se a perder· de vista do pro· ca.da.stra.l e de estatistica (\otalha~a, de. t:na.
posto em 1891 pelo St·. Dr. João Barballlo neil'<\ incompleta. arbitraria . e unpe!'letta, 
Uchõa c:t.valeanti. ministro do iltterlot· do mi- mai;: valendo certamente accettar o elemento 
nisterio Lucena,· no plano de orga.ni~aç'llo tradicional e religioso. a pal'OC!Ii.t, que por 
municipal do Disi:.ricto Fedet'l\ 1, ap:penso a.o dilataJ.o tempo tem sido t~e utthdt\d~ para 
seu relatorio_ tanto effeito de administl."a.Çao, e que e a.tnda 

c~-:n= ·v. 1v .;o 
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'Uma e:-~ tiuade mor;u, for temente estabeleci<ht tles, ue uu:tS; a superior, que geralmente re
e inc:ontestada.. ceile :1. tlesignação de Board of aldermen, e a 

Lastarria, !lO seu livro-Politica Po~itin1.- , infel'ior a. <le Com,;wn Council. » 
-fa~la!!do lto.~ ~~Yernos lot?~S: diz: «Q~ando ~ São todM eleitas pelos cidadãos, ordinaria
!or ço: ~ d1 \ 1dn o_s _;n um_CI}l!O~ .:-uos .,_rancl~ : lll!'nte em '<cards (qua.rteirões), porém a supe
~enüo. ~e po~mt:ç:t~ .. _: ~· ele!~<tO dc'0 .P~ ~ - ~ r ior algum;ts Yezes por districtos, no que é 
le1{cera?" vcrd.<ue:!~•.' ISmhc:-s. tlo ~n~l~Ic.Ip!O, chamado 0 gene,·«! tici<et. 
e c con,: en!cn,te e\ Jta flU~. a.s eleiÇ"tles com: Por todo o Brazíl,mesmo }l<~.ra. os cargos pu
Jm~n:,tes se }Hoced,\m no me,mo tempo IJ.ne a~ blicos nlilis eler:.\llos,o voto politico, o proprio 
eleiç"~'':"' o?el:CS· .. e ac~~m•_nar ~ ~~vo <t ~-n- vor.o político, não ú colhido geralJneuie. 
celX:t ~·\ tl!JTe~en~,, q,u .. , e~;~tC, w.•:.e •• 1111l.'l' e De tal modo "iio deitO$: o p!'e$itlcnte d:J.lte
ont.t;;., ,olnetnJo _ ~-nt1 e ,, conchr, ~~~ llc ele- pu\l!ka. 0~ sena<lorC$le\lem~·s. os g;c11·ernauo
gtlnlllln.(le ~~~c tle~Llll~uem um le;;·I~l<H!Ol' de r·e~ . l!:wr·ndo quanto n. estes cxce1)~tíes. de um ndmmistrallOl'.» - . 

&te trt'dlo contúm maximas pl'e<:iO:;; t$ qu~ j )Ias o,; llCJ~lltil~los tc•lcl'aes recelJem ~eu 
jámai$ d1· ,·c<1~'io ,:~· t· l';;()_Ul'<:i•la;:. m:<rd:1to !lo:> d J~tr:ctos. e o~ c~w.uoae;:, pelo 

E' o di:;t,rictn lllll<l ciJ·cnm~cr •i )lC'fiO 11u0 $(! ~~~caos em mcw,[c do:; (.'::'t.'\110~. por eg-ual 
cre:1. p:1I·a. commO\li<ln{\e d:1 admin :;:m,~~i r.> c ll•rmn. . • _ .. 
p~I':l..lll:~l"_ ju~ t:.1. pl'opot·ciüll<tl e 1:quit<lt i\';L "\ ~-~:~;~)1\l':w•.'o. :t.\. ~~-~~rc~!'ntn::ao_ n~t~ll!Cl~:\1 
.tJ,.tL'Jh\l!ÇaiJ lle onu-< ,. \·antn;!l' IIS qne lle,·cm •lo D1~t, Lc~o_.\o~ c~~o, .. cim,<. ll!H C_!'~. excepclo
cabel' ;, toda~ a~ pat•Je~ o.!:l. cHu.lc. na~s 9 11olmco~ . '·' mnn. <.lerogar;ao clax~t dos 

Os olistrictos e;:t:i.o Jl:li't\ o Di,:t:-icto Federal !ll'll)-elplü.'. . . 
como o:; mmlicipios p:u·a n:; rc.-;pccth·o> cs· . E naw~-::~.1 supJ.Xw que os negoc1os mum
t<ulos. c1p:H~::: :>et<tO mmoo melhor tmt;~ rlos pelos q~e 

Xotc-se, pot'<~m. que q u:J.Si tO't!Os etles &i..o os eonhec~m de perto 1lo que pelos que est<tO 
mais populosos r1ue a~ mais populo,;ts ci<hult:~ dcl!e;; :\fr<\S~do~. _ . . 
do Brnzil. com cx.::epr;ão de rpmLr·o on cinco. E h:J. am~ln. um;t raz<lO :t~ldn_z!Cla POF 

O :\ctttal g·o\'ei·no ~ semec:·:ctico, ~ 0 <.:!f'rfO· B_lnclc no hno Pf!r;-'-~'·o:m:,<ct !to;l m:r1:•· 
veYnliM1.t · crpwr,, de pe~o pn.~·a JUstlfie<t r ~l eleJçao 

Em ol..efliencin. ú.s sn;:s in:posi<•lie.> a. justiç·a. 1 por ~ ·m~ limit.'lct~,.l)OL' districtos ; co1~siste 
'V(Ie fi('t\r a }lOrt-1. do?- c•dad: t~ n n. 01-aaniSã- 1 em _q cte e de tod:t ntlhdo.de qu1e n. autor1dn.de 
<;:ii.o idealh'l. e post:t em pt·:\tic;1. pelo g·o,·emo i tenn:~. «m t~da parte agentes c.e sua ((lllfin.nç-a 
proYisurio c que tonstitue um dos seus m~lho- Jl! que uownamentc :t. mereç:am. 
res Titulo;; de benemereucia, a pt·etOl·i;J. ó Por ~eu turno os represeniAdo3 em cttd;J. 
o distl'icto judic:h1rio ; <\ polid;1. nJo se porç-Jo üetermilli\da uu :u•ea d:> cid:tde saberão 
eCll<:entra em ponto unlco. cle:>tril,ne-se a quem diri;,;ír--se e responst\bilisa.r pelo 
a delegacia.. o tl istricto P•>liciLü ; o ser- desemv~nho das i'uncções e pelo modo de 
''i<:o de l!yg-iene :;e ~ubdi\"iüe e m mitic.'l., 1 ct~t·J r ;los negocio> confiado;, e não encon
<listr icto de hygiene; t\s e~o!M _se <Ü•rem i tt•~riio em sua presen<,::.l. os eleitos de toda 
em fhtgmentac;:;e;; d:\ cidade, üistricw ~olt\r. i ~ente. . 
etc. · Obi:ei·\"::t. a. c-ommi~~"Lo . ultim:-mclo o seu pa,-

A nao;::to inteira se (\esceutr:<liS;\, quebra-se rec:er . que a anal~·se a.ttenta: do longo projecto 
o antigo molde politico·admiuis\;r<1.tiYo J.lOl' n~est~'<t q~te muit.'\~ de ~un.s p.."trtes . não se 
·toda po.r-te. cw:-. e~tc.üo. producto semecmtJco, <1.J ustnm ngoros:1.mente ,e que o en<:;tdeHtmento 
estalJelece o mais completamente :t ;:emecl'a- ~ e n. c·ormleação :;erial <lo conjuncto nem sem-
eia. pr-e é imlemine d:1. critic-a. 

0 Disiricto Federal tem que oiJedeccr :1. a.n- O.;: uiYersos tramites e \~icis:;.ituues p or que 
tiga. aspira;;~o e a..> !'2g"i'<.l S do pt'?seme _ té'm elle passttdo dfto o. expii,-ac;:ão tio facto, 

Nas org-,•nisaçõe;;. mullicip:tes de toda parte '\ que P<tl"ece tle nenhum remedio. 
do munuo d\'il.i..sado a elei<;f10 é p·,1l' di:>n·ictos, :\fa8 entr<l ter ttma. organisação soffri'vel e 
por circumscrip~'ão . d~i;c ituos~t e nilo ter nenhuma, a. pet•manecer 

Pariz, por exemplo, possue 20 m·, ·ond!ss~- sobre a ge~tão clict:<ttodal o Di$Ü'Í<:to Federal, 
me;u.> e 80 qum·tidl'>. t>lle ~ú em todo o territorlo do Bt'll.ziL ê pre-

cada. l!/'l'o;1l/is.<eme•<! el ege Q\J:l.Íl'O l'C].ll'€SCI1- Jel'ÍYel inCOlltcSta.Vdmente esta. Ol'ga.nis:Jf.{\,0 
i.o'\lltes. Estes repres~:ntamcs aão são, pm·em, qualquer. 
designados pelo ar,·oruUsse;:te;•t inteil·o. m M Bem ou mal, ;;ahia ou menos rJ.Zoavel-
sim por ~t!m·ti c:?·. nw!lte. que o Di.stricto Fe.dei."al t:e emancipe, 

Em Bt·yce, quando se refere :, comtituiçuo ' e:ltre na. pos~e. u~o e g:oso do que iJ e-xclusi
das autor·idadcs municipaes nas cidade.;;, vol.l ", i Yamente S(:)U. 
-pa.g. 590, ve·se: « A legislatura d<t cillade I Prccbamos. di;rn.mol-o com rodos, na pra~a 
-~:onsiste normalmente nas peqaemts cid:«les pu lAica, n:t im}ll'ensa. nt\ tribuna do Con-
-de uma w camara., e em rugu:nas das gl'an· gresw, n~r est;\belecid<t 11ma forte \'ida civil ~ 
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demos os primeil•os passos llarn. esta cmprezn. 
t ardia ja. 

Que se comece. por abandonar ciumes, 
má vontn.l.le, infumhulos teno1·es propr-iC\s <le 
eras mortas como o lmperü>. pa,t'<1 que a ci
dade se assete, se r·eforme, 'c afbrmoseie, se 
de.~nvolntesaadtllinistreporsua coutaerisco. 

Outro não e o regimen republicano. 
Sala dils sessõ~s. 13 de ago>to rlc ISO:!. 

Fw·qt<i >~t lVe,·Hcch.- 7'ho;,w.:, Dclfi,;,. relator. 
- Attgu~to Vinhac~. com J'estricc;ito quamo it 
-eleição por distt•ictos, ~endo •lc opini:io qtw 
a eleiçii.o pot• lista ó tn:J.is democt·atku. - Jc
.suino de A.tbuquc,·l)u~. 

por escrtttinio <le lisi<t . Yotando cada. eleitor 
em dez nomes. 

Supp!:'ima-se o § l • e o § 2• p:~ssa. a ser pa-
r<tf!l'<tpho uni<:o. 

~\o :1. 2 do :u·c. 10 : 
Al't. lO. Suppr·iirta-se o n. 2 . 
Ao a.t·t . 12: 
Art,. 12. Catl:t membro du ~:onselho mutucl

pal per~eberit ú ,·encimemo Ul' sei~ cont.os de 
ré i ~ an 11 u:tes e o pre.~idente do mesmo <.'Onse-
1:10 o de oito conto5 tle reis, sc:ndo :L terç:a 
parte <l o \·e!tdmento con;:id('mlht ;::·t·<ll.ilic:t<;::i.o 
1J,'IJ /~r~~JOJ 'j _~. 

;\n n. I <.lo :trt. 1-l: 

1.'1 0~ :tSC!'I1•!ent<!> <l de,;cen~tcntc;;;, il·miio~ . 
cn::lla<l"~- :<o~t·o n g{:nt·rr, tio c ~olJt·inho. 

.\o~ ::;;:: ;--;·• !dt.i·a~ '' c c, !J"•, 10. J I. 1 ~ . J::J. 
J.l.. l:í. l!l. :.!l l,:!'?..2G.27. :!:';, 31, :3G. :JLI.41, 
.[:! c.::) di> art.. l:l: 

Em.anclas rio S•nw·:l.o rizl• "Oilo <i•."'ll dr~ ('a;;w,·n. 
rla.< D "["!!r<'lo.<. o•·!Jrmi~tmrlo v Dist.-ict' F~
de,·al,. r.t3 tJ._·I'.t:tC:!. St:ut~O )'Cfjt.: itw/!(:)" lJt.:f<t ·11W.'<fotcl 

Cr(;;na~·,t c tlc'l:nl ,idas rro Sr:wrrlo. (f1l'rc ,;4 J)!,;' 
C.$tC nppr()rad~1s H(t. /ijJ·,. ue do ro·r . . ')0 , § 1•• ~ /. ~ 1 ~~.h ~ ~~~~ul:.1.r a. a.dlnlni:o:;Ü·êH:ito.. n.rrenda· 
Ú>~~titui~:tlo;; l·c:lcml mc:no. r:•r o (~ tllll!)UCl dos bcn~ moni~ e im

HIOI'Cis llH I nidp:tcs. 
. n. \ rq O CO!BCc!llO mnnicip;tl sú potlcr;·,. 1·cndcr 

Ao art. l. · 011 tn~ear l.t~ns imm<:ri'Cls 110 municipi11 pot· 
Art. 1. • . O Districto Federal. comprc!1en- a.cto •:ow.do em !lua~ ;cssiie>- ;~unuac>- sncces

<leudo o territOrio (\O aur.!go munidpio neu tro. si\·as c po~· dow: terç'O~ 1lc voto>. 
tem por sede n. cid:tüe do Rio rle .Janl'iro e ..:) XilO po,tCJ1ÍO COllCOt·t·cr- p;ml. ~.::qnisiçiil.i 
continntl, con$tituido em munitipio. des>l!~ ben:: os runcciom\rios mnnicip;.;e~. nem 

A gerencitt. tlos seus uegN:ios ~eriL cnC:\l'l'e- os membros d(J tonse!ho qne ltouve1· tlelibe
gnda. a. u m conselho d~libert\tiYO c a. um pr ::- r.1.tlcl ;:obre ~ alienaçiio do.-; mesmos ben~. 
feito, <le L\ccordo com o que ;;c displie no$ se- § 0." R-:sot;·cl' a tlesapt·opritwii.o por ütili-
.guintes Ct\pitulos. dalle mnnici11:Ll. autot-i.,:.'tr ;t propositm·a e 

Ao n.rt. 2': úesistcncitt ou abandono da.s acçü~s que _inter -
Art. 2." .-\ lém da::: tttX.l\.-; CJllC actn;ümente e;;,"<:om ao muaiciplo. bem C<Jrnn o accordo ou 

.a.rrec<1d<1., o :\Innidpio Fcü~,l~ll JlOderà d~ct·e- comp:lslç~o nos c:J.sO~ CJ.lle niio forem vedaclos 
tar wtlos os impostos f[Ue n~.o lbr o:>m d:;~. llL'Í- peht ki. 
vat.iva conrpetencia d;t r niiio. ;:: 10. Re:::oh·er soln·e <1. compra de immo-

Ao art. :t u: \eis. qur!r:do e:dgitlru por utiliclad~ tJublica t: 
At·t. :3." Teem direitA) de "Ot~tr nM ele!çües solJrC :1 ret'tliS().<}ào de obr~, cu_::, necessithLtle 

municipnes rodo:; os eleitote$ do Dl$tricto Fe· t.enhn ~ i rln I·ef:•··nltecilb . 
. dera! e os e>t1'2.nf.reiros maior~;:. de 21 anno;:., § t I . Decr etar o codi~o de 'po:;i.unts, org<\
.<ttijHr,~ , que. ;;endo propriemrio~ . pag.u ·em ni>::tt' o prccesso das inft'tl..:çiíes. p()(lendo impoi' 
impo~to l!reclinl e iin·em t!omieilintlos no dis- mulws ;J.te o maximo de :?oo;:; c a pena de 
tricto dumnte um anno. . p1•isiio r,te cinco dit1s. · 

Ao art. 4·' o se~1s pat~J.g' l'<opllü:': § 1 Z. Conferir <Üw:ibtü\~!es csp:!ci;\.es ao p re-
Art. 4. • NiíJ> s:.i.v ele,;-iYeis par:.t membros do feito paro. e;~sos urgente:> e in,prevlstos, na. 

governo munidp:.ll : ausen~i~ do c01m lho. 
1." Os que não lol"Clll cidndãoô l.Jrazileiros e § !S. Legi.>l~r Wl.lt'e o "U:lmbtunento a ca-

eleitores; I d;1St l'O do territorio e bens do município. 
2.• Os que não t iverem, pelo menos, se:s § !4. E~!.;ltuir ~ol.1re ;ts condições rel~tiv:J.~ 

mezes de l'esitlencia no municipio ; j ú. ln~~![l. pt<blic<< . 
_ 9.• Os membros do go,·erno municipal que § 15. Pl'OYidenei:~-r sobre ::~ gu:J.rd~. c con-

·tt• erem ser1·ido no ultimo ;t nno ; 1 senaç~io tlo;; hen,: mmlicipaes. . 
Il.• 0$ aposentados em cargos municip~s; § 19. Regular o sel'Yi~'O d:\ !:ygiene mum-
Ao art . 6" : cip<t.L 
Art . (). n As funcções lt?gisln.iiY::U: :3Cl"ãO ex- § 20. Crear e regulm· todo" os .>el'V i ~os re-

·ercídas pelo <:on~lho deliber~\ÜYO. Jcrente.> a. ca.<::\5 t!e b:1nhos e la.vanderia". fei-
Ao ::~rt. í." e saus para.gmpho~: ms, mercado~. tlleatros, espect.'l.cnlo,_ publico~ , 
Art. 7." O conselho mun!cip;\[ compot•-se-lm extincção de im·enclio~. \ iaçii.o mllõl.nn. e 1\lbri 

d.e 15 membros (intendentes) eleitos por todo ca;: de quala \lcr u3.Wreza. 
o Districto Federal, <.i. pluralidade de >Otos, § 22. RegÜ!~'r a. policia sanitario.. 
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§ ~- Prover sobre a conservação da matta. Ao art. 26: 
Ill;arltlma, sobre a naveg:aç-.ão nos rios e la· Art. 26. Na f<~.lt:J. ou impedimento tempora
grJas, sobre a caca e a pesca. sobre 0 embar- rio do prefeito, suas funcçúcs seri'i.o exercidas 
que e de~embarq!le de p~ssoas, bagagens e pelo presidente do conselho municipal. No 
mercadorias nos httoraes do município. caso de vaga, o Presidente da. Republicu. no-

§ 27 · Supprima-se · meo.r:i seu substituto nos termos do art. 18. 
§ 2S. Re~?ulamenta:r o serviço telephonico 

e tele:rr<tplnco de natureza municipal. Aos arts. 2i, 28 e 29 : 
§ 31. Supprima-se. Art. O presidente do conselho municipal, 
§ :36. Sn11prima-se. quando suiJStituir o pt•efeito nos seus impedi· 
§ 39. Supprim:'l.->e. mentos. terá direitoa.os vencimentos ou sim-
§ 41. Snppt•ima-s<~. 1 pleBmente [, gratíficaç-iio do prefeito. como no 
§ 42. Snpprim:t-se. 

1

. (:;l,.,"(] couber. e durante a suh8títuic,iio U.eixad 
§ 4:3. Snplwim:He. tle prestdit· o ~onsellto. 
Ao art. li : 

1 
A' epiaro.plte do t'a.pitulo V : 

1 Dl!!'a~~e; 
Art. 17. O porler executi1·o munidpn.ll\ <'X- ~ 

ercidn pelo preleito. 
Ao ar·t. 1~: 

Aü n.l't. 30: 
At:t. 18. O pret;·ito será nomemlo p~lo 

Presidente tltt Republicn. com :Lppror:tç·ão do 
Senn<l(• Ft•derul. para ~erdt• pot• rpmtl'() a uno.". 
O prínwit·o Jll'eleito :>t'l'Vit·:'o :tte a.o• ,!i:t :31 de, Al't. 30. Siio ag-entP.~ do pt•elbito, nos diffe-
dezembro de 189-L 'rentesdistricto~. o~ fiscues o guard<" munici-

Ao al't. 20 e pm·agt·::.pho tlllicu: p:tes. 
Art. 2(). O prefeito ~mpenderà a cxccu:·lo .\o art. :31: 

de qt.!alquer acto em;umtln do con~elllo. Ôp- Art. :31. C<~.d.:t ~i~tl'icto ter(L um f\sc::tl et:m-
pondo-llte ~eto. sempre que elle estiver em ~os ;.rua.rtbs muwc1paes qu~.nr.·jS o conselho 
desaceonlo com us leis c re:..mla.mc11tos em .Jnlg;tr nec:ess:t.r!D> ao bom desempenho do ser-
vigor no Discric:to Fetleml. ' viço publico. 

Neste caso submetterà. ao conhecimento do Ao art. 32 c s~u~ paragl'O.IJhOS. 
Sen<:do Fetleral o <teto ~usp~mo, dando por }.rt. :32. Ao fiscal_ compete: . 
escr1pto as razües do 'Veto. o Senado decidirit § 1." E~e~umr e lu.zet· ·~xecutar :.tS posturas 
si o ucw suspenso viola ou nüo a Constitmc:ão e d.eliber;lÇ<:ies do conselho, sanccionada.s :pelo 
e as leis federaes. a...o.sim como as leis e reo·ttht- 1 prefeito, observando as inscruc~ões que por 
mentos dfl. municipalidade. "' ! este forem dadas. . , . 

Art.. 21 e paragrapho unico: 1 § 2." L<t\T<tr e remetter a autor1dad~ com-
. .Art. 21. O prefeito devel-à. dentro do prttzo petente os autos de thg-raate contr-J. os infrat-
llllproroga.,,el_de ClllC<) di~.;;. oppot•por escripto ctor~s das J.?OStlll'a.s. . , 
o 5ell1!eto. ?\ao o fazendo nesse pNzo. se en· § 3." Intorma.r os pedtdos de hcen~ para 
teDderoi. appl'O>'ado o acto. · ediftc~~:5e$, a.berttu•a.s d& Ca&'iS de ne(rOCh} e 
. O praw ~m1ta-~~ elo din. t>m r1ue o pl'efeito exeydcic;t tle quaesqu~~· in<llmrias.especmculos 

tr>er conheetmemo otlicial do a.cto. ll diYerhmento publtcos e OULt'OS assamptos 
.Ao art. 22 e púagJ•apho uni co: de_ intere~se.municip:U . 

. ~l't.: 22. P~ra a nomeaç;.lo do }lreleito sub- ~ ~·" ElnuUle~se. . 
ststlm.o as moompo.tibiLidade$ especificadas ~o." Cassa.t· ll~enças nos casos prenstos pela 
no art. 4•. leg·islaç~o m unicíp:tl, com recurso pa.r·a. a. :'l.u-

P<u'::1grapho unico. Não poderá tambem ser torid<J.d.e competente. 
nomett.do prefdto o cidadão que tenh:1. com § 6.• Org:anisa1• e l'éHnetter mensalmente ao 
qualquer intendente o o-rito de parentesco re- prefeito uma relação do~ :wtos que houvee 
ferido no 1wt. 14, § 1"." lavrado. 

Ao are. 23: § 7." Inf<)l·mar trimens:tlmente ao pt·efeito, 

Art. 23. O prefeito n[o podet·á ser dP. nOYO 
nomeado para o perioc.l.o s~guinte ao de su:J. 
adJD.i.nistra~o, nem ser eleito para. o cargo d~ 
:intendente no mesmo período. 

Ao art. 24: · 

.Art. 24. O prefeito não poderil. auseatar-se 
do municipio por mais de dez dias sem licença 
do Presidente da Republica. No cai;o deausen
cia passar:i o exercício a. seu substituto le"'a.l e 
perderà a gratificação. " 

e sempl:'e que elle o exigü•. sobre o estado 
de todos os ser,•iços e nec~ssidades elo distri-
cto. . 

u) Dêssas intorma~;:ues, M5im como das re
laçúes mensae;s de autos de llo.gr::tnte, ficará 
cópia em livro espe~bl, fornecido pela muni
cipalidade e rubricado pelo prefeito ou por 
quem elle design:w. Esgotado e~se livro, será 
recolhido ao archivo municipal. 

b) O :fi.scal não poderá recusar a inspecção 
deste livro a qualquer municipe. 
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Ao art. 44 e par.tgr:\pho tmico: § S• Fornecer ás commissües permanentes 
as informações que fot•em requisitadas. 

Ao art. 33: 
Art. 33. Os gua.rdas municipaes são anxi

liares dos fiscaes e agentes a estes subor
dinados. 

Art. 44. Os bens municipacs não·· sii.o su
jeito,; a e:xecuções por· di \"ida:> do munictpio. 

Par-agrapbo unico. O conselho incluirá nos: 
orçamentos verba. p:Lra o pagamento ou 
amortizaç:ão das dividas liquida\las. 

Ao art. 36: Ao art. 45: 
Art. 36. Os funccionarios municipaes auxi

lia.r-;io a execução das leis e act.os de caracter 
federal, nos termmtlo artigo GO, §2•' da Con
stituição. 

Ao art. 38 e seus parn.graphos : 
Art. 38. Os funccio=ios mnnicipaes. in

clusive o preleito e os membros do conselho. 
;;ão respon~aveis civil e criminn.lmente por 
prevarica.ç:to, abuso ou omissão no (lesem
penha de seus deveres. 

Art. 45. Sú é exigivel como receitA o que 
estiver especifica.do no orçamento em vigor. 
Constituem receitA extrnordina.ria. os premias 
de deposites. as herança!, os legados e as 
doaçiies feitas ao municipiooua quaesquer de 
suas instituições. 

AO <Wt. 46: 

§ 1" A denuueia Olt ctuei::m poclel";L ser dada 
pelo prejudicado ou por qualquer mu~ic~pe. 

§ 2" Inclependentement.e d<1. pena Cl'lmmal 
ficam os fuoecionarios i'Ujcitos th indemnisação 
pecuniuria, n<1lorma do dil·eito commum. 

Art. 46. Nenhuma despeza sera ordenad;t, 
sem que par<\ .ell:t h<tjll. ve!'l><1 consigmtda no 
orça.mento. c n<:nhum contl'itcl.o se far.í. ol.Jri
ganuo a lllunidpaliuade a pa.gar. em orça
mento:-> fntm·os. pl'esw.ç.;es múores do que 
co1 nport.u <L re::'pect iY;J Yerb:\ no orça.mento 
do ;Lnno em qlte íor l~itu O<."l)n i;racto. 

Ao art. 4S: 
§ 8." Supprima-se. 
AO art. 39: 
:\L't. 39. Supprima-se. 
Ao art. 40: 
Art. 40. Como l>eESO:J. jur iilica pótlc o ID\l· 

uicipio ("Ompa.recP.t· em juiY.o, tlemamlar e ser 
dema.ndo.do na. pessoa do preleito que se far<i. 
representar pelos procur-.1dores do~ feitos <la 
fuzenda municipal e seus <"t.uxili•~res. 

Ao art. 41 e pa.ragrapho unieo: 
Art. 41. O conselho eliminará do qundl'O 

da divida activa m\lnicip;ü sómente as rela
tivas a impostos e multas que julgar· inco
braveis, devendo publicar pela imprensa as 
eliminaçüõs e seus fundamentos. 
Pa~"l'apho unico. Considerará incobravel 

a. clivida que ibr exigível )Ja mais de <\nno, 
nas seguintes condi\1ÕB:l: 

1•, quando o devedor houver fallecido sem 
deixar bens ; 

2•, quando o deveclor for desconhi'Chlo; 
3•. quando o devedor se achar ausente em 

loga.r incerto e não sabido por mais de um 
anno; 

4•, quando o devedor for notoriamente in
digente. 

Ao art. 42: 
Art. 42. Os contractos cujo valor exceder 

de um conto de reis serão sempre feitos me
deante concurrencia. publica, provocada por 
editaes publicados pela lmpren..<:a. 

Ao art. 43: 

Art. 43. As obras que não forem executí!-
das por o.dmini~tração serão feitas :por con
tracto de conformidade com o disposto no ar
tigo anterior. 

~h-t. 48. O plano ;::-cml <lo orc.:amento, t~nte:s 
de vot;Ldo pelo conselho. scr<i publicmlo por 
1 O dins c com ·~ntc<.·cdencia.. p2lo menos, de 30 
dias no jom;tl que tiYel' contr-ucto p;1.l."J. a 
pulJiicnt;ão do expediente t!t~ municipu.lidade, 
podendo os m unidpes reclamar as mooific:tt;ues 
que mai~ connmient<!S lhe paroçmm p:l-1':1. o 
município e pu.t~\ os seus interesses . · 

Ao t\rt . 49: 
At>t. 49. 0:> b;tl:tnc;os do ~xercicio encerrado 

serão tambem publicados dura.nte lO tlias,nos 
termos do artigo antecedente, 

Ao art. 50: 
Art. 50. No fim de cnd:1. mez será publi

cndo um balancete da re::eib e despeza. d;;1. 
municipalidade. 

Ao art. 51: 
Art . 51. Quando o prefeito pr·oro,nar o or

ç:amento nos termos do art. 19, § 8" e art. 20, 
d:trã publicida.tle clurn.nte lO dias a esse neto, 
por meio ue edltaes publicntlos na imprensa .. 

Ao :~.rt. 54: 
Art. 54. Qualquer municipe tem o direito 

de. pedir informaçõe~ e certiclêes dos Mtos da 
municipalidade, n.s qua.es, mb nenhum pre
texto, lhe poderão ser negadas. 

Paragrapho 1mico. No caso de recusa ou 
demora dos empregados ou clle1'e de repar
ti~:ão, a quem competir .dar as informações e 
certidões, a parte interessada. . terá recurso 
para o prefeito e para. o conselho. 

Ao capitulo VIl, accrescentem-se : 
Art Nos crimes de responsabilidade o 

prefeito será. processado e julgado pelo Su
premo Tribunal Federal de conformidade 
com as leis que definem e re.,"'llam a respon
S<tbilida.de dos :Ministros de Estado. 

Art . E' extensivo â. municipa.li<iade o 
processo executixo fiscal e o de desa:propria-
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c:ão por utilidnde publica. em vigor paro. o 
Governo Federal. 

Art: O conselho, em seus regimentos, 
organizará as su:1s cornmissües, distribuindo 
as competencias, obrigaçlies, deveres e ser· 
ví~:o de cuda \tmn. delias. 

Ao pttr:~.grapho unico additivo a.o <trt. 5Q : 
IH. Estatistictt demographo.sanir.ttrit• ; 
Ao art. 58: 
Art. 58. A pr-imeira eleiç-ão municrpo.l serâ 

feittt 40 dias d~pois de sa.ncciormda <\ presente 
lei. O governo expedir-:t para ta! tirn,M Ol'dens 
necessarias. 

Ao art. 61 e pm-a.,<rmpho unico : 
Art. 61. Vinte dias a.ntes do marc..'l.do p:tt'lt 

aelei\ão, os pretores tl.i ddil·ão seu:> re;;pecti· 
vos disteictos em s~c...~ e design:trii.o os edi· 
ficio~ onde M,·ern fnnccionar :1:! ll\<!~:1..-; clcito
raes, nomeando para cada. uma 1.lella:; tres 
eleitores. do.;; quaes um expressamente llara. 
presidente. 

§ 1.• (como e$ti1 no p<\ragrapho uuico) . 
§ 2. o Far-J.o JXl.rte das mesas eleitl)rues. na 

Sede dos Seus districtos, O } " .i lliz ti e p:lZ e O 
)'· immedla_!o em v~tos ao 4" .iuíz lle paz; nas 
outras secçoes serao tambem mesa.t·ios dons 
eleitores nomeado~ pelos reieridos I• juiz de 
paz e 1• supplente dos ,juizes lle paz. 
~ 3:" Para a o bsernncia. elo dtsposto no § 2° 

os .JUIZes de paz e seus supplentes serão cotl· 
vidado3 peta pretor, por edital publicado peh\ 
tmpren~, 30 di:l.s antes do desíc:nado p:na, a 
eleiç;."ío, a tàzerem as nomeac;.ües que lhes cor.t· 
petir para as secções de seus districtos, pm·ti· 
panda por escripto aos pretores a.tê o vin-esimo 
dia anu-rior á elei~;io, os nomes dos cidadãos 
nomeados ~esariw, par-c\ que os pretores olJ· 
servem o disposto no§ I ·'. 

Quando até o -vigesimo dia an'erior ít elei· 
çã.o os j uizes de :paz e se·us supplentes não 
cumpl'a.m o dispO>to ne~te paragrap!w.o~ pre· 
tores nomearão mais dous eleitores para com· 
pletarem as me.."<\5 eleitoraes. 
· Aos §§ 1• e 2• do art.. 62: 

§ 1• Si a Intendencia não remetter os oh· 
,jectos prtJcisos pa.r-a o acto. o presidente da 
mesa eleitoral providenciat>:.i. sobre o que fat· 
tar, e man~ara. por um eleitor, que set·virá 
de secr·etaz·10, lavrar os competentes termos 
de ~bertura e encerramente nos livros, que 
sera~ numerados e ruhrieados pelo mesmo 
pr:es1den te, devendo tudo constar da r~spe
ct!Va. acta. 

§ 2° Supprima-se. 
Art. 63 e pa.ragrapho unico. 
Art. 63. 05 cidadãos que devem formar as 

mesas eleitores, não poclendo comparecer, 
por qualquer motivo, dever-lo participar o 
~u impedimento, até <is 3 horas da. tttrde da 
vespera da eleição. ao pretor, 11ue pro,•iden
ciará. sobre a su~titui~1o. 

Para.gr-.J.phO unico. Supprima-se. 

Ao ari. 00: 
Art. 66. A votaç-.ão de,·er{t 1ie:1r tarminatla. 

até ás 7 hor-M da noute. A <tpuraçiío dos vo
tos e a con!'ec(:Uo cht acta. po;leriío pr·olongar-se 
o tempo necessa.r;o para <t conclusão dos tra
balhos, que ni1o serão interrompidos. 

Ao art. 71 : 
Art. 71. Oito dias depois da. eleição, os pre

tores dos districtos se reunirao no edificio da 
Intendencia Municipal, e, (lepois de elegerem, 
de entre si, um para presidir os trabalhos. 
darã.o começo ,i. apuraç:iw ger<u. 

Ao a.rt. 73: 
Art. 73. A ca.Ja um dos 15 intendentes 

eleito,; dÍl'igiriL o pretor presidente um officio, 
communicando-lhe o resulta.do da. apuração. 

Ao a.rt. i-l: 
Art. i ·l . O p~-etor qtte não pmler eomp:l

recer aos tmlnlho:; da. a.puraç-iío farit a devida 
communiC<1.(":-•. o ao prc.;:idente, remettendo-lhe 
<tS acta.s do o eu J.i•tl'icto. 

Ao art. 75: 
Art. 7~. A ;~.put-a.çã.o sõ se fm·ú. achamlo-.se 

reunidos mnis de metalle dos pretore~ do D!S
tricto FeLieml. 

Ao 1\.l'L. 19: 
At•t. 'i\J. Suppl'imn-se. 
Ao Capitulo VIII : 
Art. . Na pt·imeit~ elei~,,ã.o m1tnicipal não 

poJ.erão mt.:J.r o:; unUlicipes ue nacionalida(le 
estro.ngeil'a.. O preleito l>t'O\'idenciat•:'t para que 
se Ji1Ça. itntnedü\tt\meme a. qu:llificação dos. 
estl'.mgeirm que esth·erem no caso de serem 
eleitores para qne possam intervir nas elei
ções po~ter I ores. 

X. J;?. C - 1892 

Pcwaccr ela com missr!o sob>·c as c;ncaàa; ap)·e
sentadas ao p ;·ojccto que fixrt a {A"ça. naval 
p u.ra o e:;;c,·c:icio de 189.'3. (Em .'3• :/.iscussüo.). 

Das emm.las a.prêSentadas em 3' discu .. <são-
e que não ence~·r-J.m disposi<-.ão de caracter 
permanente, tt commis....;io de M<\rinha e 
Guerra só tem que manllestar-se sobre a 
dos Srs. Nelson de Vasconcellos e lndio do. 
Br~il, e é de parecer que o batalhão naval 
seja reduzido a 450 pra~~s ue pret, dando-se·· 
lhe orga.nisaçiio modelada pelo typo dos ba
talhões do exercito, quanto a~ numero de 
companhias. 

Esta l'~dncção permitte qt1e, aincla. com. 
economia para os corres publicos, se . ele~e o 
numero eLe pr-aças elo corpo de ma.rmhell'Os. 
nacional!$ a 4400, inclusive 12.! ela compa
nhia de Macto Grosso. 

Isto feito, veritica-~e ainda uma reducçiio 
de 1§6 pmç:ts no total da. fot'ça mencionada 
nos§§ 2• e 3• do art. I• do projccto. 

Appro-reiiando o ensejo, a com missão propõe· 
que "' disposiç-ão contida nas letras Il e UI (art~ 
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z• do projecto) p;tssem a. constituir o :wt. :J .• c! Co· 
apparecendo assim u. neces8idade O;:J, ementla. 
dos deputados S .1>brcos e Pii·e~ Fm·t·eit·a,sobt·e 
o mesmo assumpto. 

De accordo com o que vem de opinar. a. 
commi ssão sn1Jmette á consirlera.Ç":lo tl:t Ca
mara as seguintes emenda.s: 

Ao a1·t. l. o : 

§ z.o Dig,t-se-de 4.400 praças do Cor-po de 
.Marinheiros i\';tclonaes, comprehendidas neste 
numel'O 124 da. comp<tnhia tle :'.Iatto Gros.'lú: 

§ 3. • Diga-se ele 450 pr;t~s dQ l1o.tt1lhão mi.-
val, que firo reduzido u quatt·o companhias. 

Ao art. 2•: 
Sttb~titua-se a disposiç•ilo co11t.ida nas lcttras 

11 e IH por e~t:J. : 
AO art. 3.•: 

A di,.,pooi<;;i.o do nrt. i"§ G·• ob lei n. 40 
1le 2 de Jl;ll-el'~iro do coL·rente <tnno, rcl<ttiva 
,·~ adnüs~tiO de medko> e plHwtnacentlcos no 
serVÍ\'O da n.rmada, seri~ executltd:~ em l':)la
ção ;to;; medicas ct·eando-sc à 5" class<l com 2B 
cirurgiues 2"' tenentes e re(lnzindo-se :1 4" 
classe a 20 cirurgiões 1 '" tene11tes, pelo niio 
preenchlmeato das vaga~ que se forem 
damlo. 

Ao art. 3. • Passari1 a. 4". 
Sula. das commissões, 12 de ngosto de 1892. 

- Bar<'io de 8 • .J[(wcos.- JI. VaUudiio.
Pav.la ~tr-:;olto.-Jlarcicmo de Jl<:t']alh,Je;;. 

Ao§ 2>. Em vez de 4..012, di:.l·a--se-4.300 
praças do corpo ele marinheiros uaciona.es 
além, etc. 

Ao § 3''. Em vez de 900 pr.\Ç<'\S do batalhão 
naval, diga-se- de 300 ].Jra<·as, etc. - ,Yclson 
de Yasconccltos .-b~dio do B•·a:;il_ 

AO projecto n. ';2 A, nl::J.OllO a for~'" na
val: 

Ao art. 2\ II em vez de-20 cirurgiües di
ga-se-a 28. 

Ao mesmo artigo. !H, em vez de-a 28 o 
numero, etc. - diga-se-a 20 o numero, 
etc. 

Sa.lo. das sessõ~s. 29 de jullto de 1892.
S. Mttrcos.-Pin:.< F~;-;·cim. 

N. 72A-1802 

Eedacç<ío pa;·Q. 3• disc,tSsilo do p;·ojacto 11. 72 
do coYrcntc anao fi;r,ando <t força nrn;a~ 
pal'a o cx~rcicio d<J 1893 

O Congresso Nacional dect·eta 
Art. 1." A força naval para o exercício de 

1893 constaci : 
§ 1. • Dos oflki~es d(l. a.rmuta. e cla.sses \\nne

xasque llll' preciso embarcat· nos navios de 
guerra e transpo1·tes du união, conforme suas 

lot;t~'õcs, e o.lu~ e~i.a(!.J~ amiot·c.~ 1las o'qun'll~l>: 
C di YiS<'C~ 0:\\'11CS. 

§ 2." De 4.U12 pr-a<;aB Üü t'Orpo de mttri
nheil'OS naciom~e8. alé11l de 1:1.4 pr<t(·as 1la 
companhia de ~In.tto l~rns;;o. 

§ 3." De 980 pr~tç-aB tlo lxttalhão naval. 
§ 4. " De 300 foguistas, nacionaes ou es

trangeiros, contra.ctado;; tle conformidade 
com o reguln.mento ,já promulgado para 
foguistas e::dr·anumemrios, emqua.nto o corpo 
lle marinheiro~ naciona.es niio pudet· ttzer 
1acc ;J. todas as exig-encia.s do sen·i<;o m•
val-

§ 5. 0 De 3. 00~ aprendiz~ m(Lrinheiros. 
§ ô." Em tem110 de guemt, tlo pe>soo.l que· 

fOl' preciso p;J. t>:t attend.er no serviço. 
.A.rt. 2. • Fil:i.t o go\·emo alltOri~ado: 

I. A crear um't escola. de aprendizes mari-
nheiros em cacht um dos segtúntes estudo;; : 
Amazonas, Par;tllyua. Ala.goos, Sergipe, Espi
rito Santo. S. Paulo, Pctmnit e Rio Grande 
do Sul, e a rem•;;u.nbal' as existentes, tudo d~ 
accol·clo com a seguinre tabe.lla: 

Amazonas. • . . . . . . . . • . I 00 
Par-à .•.....• , • .. • . .. IOl.l 
Ma<-a.nhão.. . . . . . . . . . . 150 
Piaully.... . . .. . . .. . . 150 
Ceará..... . . . . .. .. . . :100 
Rio Gr"'n,le ào Xorte. 150 
Parallyba. .....•. , . • . • I 00 
Pernambuco . . . . . . . • . 2.50 
Allt.(!t'>üS.............. 150 
Sergipe • .. • .. • .. .. • • . 200 
Bahia.. . . . . . . . . . . . . • . 250 
Espit'ito Samo........ 100 
Capital Fedet'Cll....... 350 
S. Panlo ......... _.. 150 
Paraná.. .. . . . . . . . .. . 150 
Sant.'t Catharina.. . . . . 15'l 
Rio Gr<J..nde do Snl.... 100 
Matto Grosso . . . . . . • . 100 

Numero deo.prenclizes. 3.000 

Il. A crear no corpo de sauue mais uma.· 
classe sob a denominação ele 5", pam os me .. 
dicos que tiverem de entrat• part~ o ct Ltadr·o 
e:!Iectivo, componelo-se esta classe de 20 cirur
giões com a patente de 2" tenente . 

IU. A redUzir-. na 4• classe do mesmo 
corpo, ;t 2S o numero de cirm·giões, logo que. 
pelas vagas que se forem dando. chegue a 
esse numero . 

IV. A extinguir, no cot·po de mal·lnheiros 
nacionaes, a 3" classe. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em 
co11 trario. 

Sala das commissl':e~. 26 de julho de 1892.
S. Marcos, p~·esidente. - M. Vallad<i.o. -
Pau/!t ArgoUo. - Pires Fe1·reint. - 21[. r;k. 
i1fagaUuTes. 
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N. 129 A- IS92 

A ugmcnt~ de lO o f" as johls e mensalidades 
para o motl te pio dos fllnccionar:os federa.es 
e a.utoris:.l o governo a. rever os regulamen
to;o de meio soldo e montepio do exet·cito e 
da armad;L e o do momepio da.quelles limc
cionarios 

A commissão de f:tzenda e indnstrías, estu
dando O ]ll'Ojecto sob n. 129, deste tlllllO, e (le 
parecer que Jeve se L' ::u:loptado para entr<U' na 
ordem dos tl'alJalhos. 

S:tla t!lt:< commi~~õe~.12 de :1go;:to •lc !892.
J[wr~o. )H''·siüen le. -B e=e r ,.i{.,- fl•>~'r.tdo ('"''·~. 
relatol·.-Ud/qt~tdn.o ti.cnlrJiJ·f.J .. -C'J.~t,t .fU11.i,Jr. 
- '1'/w"<r;r.; Dcl/i>~Q. 

)1, 1~0- 1892 

O Con:;r~sso ~acional t·ewl v c: 
AI'C. !-• Ficttill.lleOraem ueante.augmcn

tadas o.le lO''.' .. as .íoi:ts e mensalidades o.lcsr.i
nadas ::tO 1'U1\do do montepio ele tod0s o> runc
cionarios lederoes etrcctiYO$, apo~enbdos. re
formado; e jubilado~. 

Art. z. o E' ;J.utorisado o Poder Execnti\'O 
a r·evero;;regulamentos do meio soldo e mon
tepio dos officiae.~ do exercito e da ;:mnadu, 
assim como os do montepio de qu:~esqu"r ou
tros funecionarios teder:tes. no seuttdo de har
monisar-se as respectiva.s disposições. sem 
gra YU.UlC p:wa os cofz•es pu blicos. 

§ 1 . o A revisão será feib com a. maxima. 
lJrevidade l)Qt· duas commissões cOI!l]lOStus : 
uma de ornciaes do exercito e da armada e 
dos cheles elas contadorias da Guez·ra e da 
"Marinha. e a outra de funccionarios dos ditre
rentes nünis~;erios, em numero suillciente. 

§ 2.' O resultado desta revisiio ficará de
pendendo lla approv;\~â.o dO Congresso ; :po
dendo, entretanto, o governo_ mandar desde 
logo vigoru.r a.s medidas que tiverem por fim 
diminuir os encargos •lo Thesouro, limitadas 
estas á ele\·ação das joias e ~ontribuições men
saes e á f'usão dos differentes montepios lle 
emprega.d.os ci.vis em um s0. 

Art. 3. o Ficam. desde já, revogadas as dis
posições q<te porventum existirem nos allu
didos regulamentos, relativos a soccorros dif
ferentes d~ estabelecimento da pensão. 

Sala. das sessões, 28 (le julho de lSg:?..- :J.[.
Valtadcío.- Pi,·cs F.::rnínt.- 3Iurcíaí1o de 
Jlagalhries. 

N. 137-1892 

Dedam Jt(TO ter .~ido revoryallo neo~ alterado 
pelo dee>·etn "· tOBO, de 1.·1 de no'!Jembro · 
de 1890, o disposto 110 <lrt. 70 do rlec1·eto 
"· 2i83, de 15 de,iu.llw de 1.8;;9 

Os bachareis Honorio Pinheiro Teixeira. 
Coimbra. e Luiz Pereira Ferreira. de Fa.ro, ex
curadores de bens de defnntos e ausentes e 
heranças jacentes, de nomeação, que foram do 
mini:>tro da. fa.zenda, ex-vi do disposto no 
art .. 70 do decreto n. 2433. tle r.s de julho 
de 18.59, e. de longtt da.ta.. tendo sido dispen
sados, por a c to cl.o ministro d<1 j u~iíça de 20 de 
a.gosto de 189!. por virtude da, intelligencia. 
q uc o mesmo ministro deu ao tlrt. 21 do decreto 
n. 1030. de 14 Lle novem1Jro de 1800, que or
ga.ni>ou a .iu~ti(<J. Jcderal no Distl'icto Fedel"oJ.l. 
reclama.ram ao Porlet· Exeeucivo da Republiea. 
pot intermedio do me:>mo ministro da 1'a.zenda., 
t:ontrJ. t.l :ccto qne os tlispcnsou. 

Allegam: 
1", iJUe niio podia. o ministro da. justiça ím

roiscuir-se nos negocios pertenc, n tes á lh
zen\h. à c:uj<l. .i tu•isdicr;ão esbtva m ;;u,jeitos. 
por importar e~stt intervenção abusiva incom
petencia e ult-rapassar os justos limites de 
sua.~ :J.ttl'lbuições ; 

:?:•, que o meo;mo mini$tro dtt justiça. en
tendendo que o unico curadoz·, de crea.çií.o ;lu 
citado decl'eto <Le l4 de novembro de 1890, 
;tr~. J(l;5, podia e devia tthsm·vcr as <tttribui
çües confet>i<las aos curadores instituídos pelo 
decreto de 15 üe .iulho de IS.'i9, mai inter· 
pi'etou os twts. 165 e 210 elo primeiro desk.~ 
dous decretos ; 

3'. que o cueador· ct"eaclo pelo art. IG5 
é de dívers<t naturezn. e tem funcç:ües diver
sas: porqn<tnto, fazendo pat·te do ministerio 
publico. como o ]Jreccitun. o art. 1134, sua. 
missã.oéfltllar de t.lireito,defeuder os interesses 
ger·(l.eS da lei nos ti:litos que correm pela. 
catMrtt civil, junto ó. qual foi creiJ.dO ; 

4". que esse curador,crea.do com essa missão, 
veiu assim substituil_' os curadores â lide que 
os juizes e:n-of(.cio nomeavam para dizer d\'\ 
direito nos feitos que pelos juizos corriam ; 

5o, que,ao contrario,a.curadoría da. fazend<J, 
crçada.l)elo art. 78 do citado decreto de 15 de 
jtlllto tle 1859, tem,como se vê pelas attdbui
ções que lhe conieriu o art. 79 do mesmo tle
cr..,to, outras attribuiço(ies, outra missão, que 
torna o curador um agente da fll.zenda, um 
empregado do fisco ; 

ô•. que o decreto de 14 de novembro, inclu
indo no ministerio publico os curadores de 
sua creação, impoz-llle obL•igações incompa
tíveis com a;; funcç;Jes a eat·go dos cura.J.ores 
da fazenda; porqllanto os curadores junto ã 
Camara. Civil substituem-se reciprocamente, 
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como ::::"i o aintl<t enCilt'rcgn.Llos tlCL tl~·fcs:1. dos J sokc b:ns dP- d;·fnntos e ;w;;entes, em que 
preso;; po~res l)Ct'ante o jm·~' (ilrr.:>. } G'.), ri! c 1 i\.n· ll<tl't'·' interes,;;.tdn. a Faz~nLla. n!'onuncian-
175), fnnc~(ieS ~St:l.S que ÍOI'<;O:'<tlllCllte Cilll>:l- do-s.~ p·'b 01J.';Cl'Vanci:t da lei, t!e srn•te que, O. 
.ul.Ç~Llll o bom de3elllpenho tla. üos euratlore3,1 preY;J.lec•·r a il1tellig:cncitt que ao :::.n. 210 
a~ent?.s J.o Mini;;terio da Fa.zentlt'l : 

1
llo d.ecl'<:to n. 1030 deu o minbtr-o da. justiça., 

7". que o cil't.4G t:o t'll:l. incompu;;iYei~ enü-;~ si. p;w:t con;;i tlN~!.!' ;;uppi·imidos os Jogares de 
os cargo:; .judícin.t·ios e o~ de niin lstei'~ús ]!<1- 1\ ct;r<Hlnt·es t.le t ens •le del'nntos c ausentes, 
blicos e (;Om qur,esqueL· outl'i1S func!:üe:: nqnelle curador, o do mini"te1·io li ~eu cargo, 
publicas. c:1sO em (\üe e~t.i.io ns <:n~·ctü•)l'e~ ''.n- ·;irh l~ ser l'<~rt~ e iiscul o.o_ rncm:o tempo, o 
·Cflrreg·arlo.; u;J.al'l·ec.Hlaçao, gm:.J'ch ca.c.l•mm»- <lUC :::entt ~una ltlc:ongr·uencJ"· ; 
ka.çã.odos e>polio.> tl~ tbfamos c a'J'<enh:s ; ti) que t!3ste modo ó de ,·.;.r q!l~ o citado 

S.n que a intellig2ncia C[Ue O JnÍllÍBtl'O tl:t decreto Jl. 10:~0. d~ 14 lic 111)\'Srnl.ot'O l1C 1890, 
justi<;:l di}U :\O u.;~]_Josto no :w, . 21 üo J~<:r~to Hiio cogitou ,Jo' curadores rb N·e:••;lu do de
<lc !4 u~ nu vemhro [, contL·::u·ia ,·,, le.i n. ~8, tlc cJ·et<• de 15 ti e jnll1o de 18;;(), :H·t-. i O. que :t 
.30de outub:o .te ltl!JI, :~ qnaL L'ü:rl';I:tHis:tntl" coJnu!l";:üo ·~nwncte e~t<w em hl'-:·ü·o Yigor; 
os di-rerso~ n1ini:~.terios. tl:·,, ar, ntinist.ro d:t JH~ln •"PH~ p!·njJil(-j :t se~uint:~ rGsolnç:"i".o inter
.ütr.enrh compet.ench cxdtloil·:~. l)iH'a pt·o-! p;·ctaü-m : 
víclenci;J.I'_ ~tcel'~i\ •le todo~ o~ ~ : l·-.-1,-:o: il c:u·;ro / O Co>ll~'l·f•.-:.-:o :\ttciotlillt·~~<•i•;e : 
.de ~eu 1111111->l.e;·;,_,, . . . , 

A t·eclam;•~,:; .. l~·ita :oi p:·l" r; .. -.-cl·:w lhtl:t:- .\t'<i;..'llll:::""·. n Üt'!'l':·to n. JO:.o. rll! 1·1 llc 
})UbtlCi~ <.'11\~iilllil:IO{.;IIIl:,!L'.·:-i:'l~ :\;ldOU:!l p;tl 'l~ ll'•':~'!tllll'1 1 í l~· !~!JO. ll:ltl 1 1l'\'(l~OU IH11tl ;l)tel'Ott 
.que esr,c to 1n:t··~e lli1 ellll~i•ll't':l•) ,, que l·ll;t ,_._d r•po.•rr~ il'-' aL·I·:;_,.711 <!11 d•:en.:L" 11. i-1:13, de 
merec(·~·c. l·• dt• Jlllll<l dr (x;..t, 

A cotnlnl~;;flo o.lr. c"n:<tittli<;ão •. in~l.i·:r• e Ir- :'-!a!:': •!:1." '~"mn~i ·•:<ijr·~. 9 ols.n;,:o;;1n ::e 1892. 
gislu.~·:-i.U~ v·,;nallllO cou\tPt~itn'•lJ!~I ~r:l. l't!t•hllU::.- - ( ,f~('/~4·:'}. P~'('Sitlt•JlL~~.- J'j•o;r~·tr. I (i. ~ ·vnf//.0, 
·(ji10 e ua~ t•a'l.Ljt.•:i ~Oill •!HC Il fl fl ~U1.l~uneut;~:l: L .. ~ L'Clit\• ':·.- ,.~~·li_,',r;l/1~ J··~·:::J'C .- Ah·:fl'·'o Gt!a .. 
considcJfttndL• : ,1 ~r!;·~ n·. 

a) qu~ c;:tl:t i:tini>Lt•l'in consLitW) mna insl.i· 
tuiç.iio i~ilep~ua~_.ut.,•, tPuol" t::l.•k nm.". ~11:1. ot·
.gatusn.,~ao. u~ 1'3L'·n~ a~·t~ut~·s e ;1u:~d l:lt'\.!:-'. ; ~ 
qu~m éneta•t·c;.:·;t de \'C:Iat· pdoo; inte:t·cssc~ :1 
. seu C:t:Lrgo. cmno Ul' ca.sn acr.·,la.L•c.e c·c)ll1 os ''lll'tt
dore::; t!e nomearão do 21Iini~U.:t·in <l:c Fazentl;J.. 
.encarre~adrJ;; d<L ~.rrccafla,}i.<l. g-n:n·oht C" ~dmi
nistrn~ito do;; IJens de o.le!.'unto~. aus~nr.es c 
heranças iaccmes, lxms e:;te;; ~m rpc t~ F(l.- 1 
.zendil. tem' intcre;;ses :t. ~:Jlvag:rm.rda.r; 

b) que :lS dn::.s curtldol'i:t:; sftu .<im. )lOt' sntt. 
ll<ÜUl'e7.:l., in:>tltuil_,()~s üiver~as, ~om flmc~~·ies 
-diversas. Ull\tt. Yi8:1ndo o dir~ito. a. observ;J.n
cia dtt. lei, a outm os intetesi'e> nHtc•·i:te.• : 
llorq tt<U1to. ao JXt>.so que o ·~mado1· d~ cr~;\
.çiio do tleet·eto n. !030. tle l-1 <lc l10I'embi'O d~ 
1890, JiJJ. pane :.lo mlnis:l•rio rmb1ico. cu.~r. 
jncnmllenchJ, e Velal' pd;t. ob~Cl'\'<1J1CÍ(I d;1 lei. 
lallando em tod;;s os ll~ltos onde :t l~i enti':t 
em .iOfFl. 11o,;·:\ que n:J.os~j<t Jmno,c:~badn., sub
stituindo pol' esLlt fór·ma o::. CUI~'dOl'CS ,i !i:l.e 
ctue O$ juizé> nomeltVtl.tn no.:; f<.!tos, 03 ema
dores de nomeação tlo Ministel'io d:1 Fazenda 
c de creaço~o (tO decreto de l::i de julho de 
1859, que regulou o serri<;:o 1h al'r~cadaç:'Lo 
dos espoliao dos defuntos e :1.us~ntes. sii.o 
simiJles ag~ntes da F<1zenda., cremlos vd ii<$1.-tr 
dos tutores, (( ue são dado~ aos menJres e ilos 
curadores, que s:lo rwmeoAlo~ aos interdictos. 
_por este modo etüid.ades J.irer~l~ das dos 
euradores do mini8tel'io lHll.llléo; 

c) aue o curador, de cretlçiio do cit.·ulo 
-dect·eto da 14 de novembro. memlJro do mi
nisterio puhlico, e fiscal do cnmrmmento dl~ 
Jei e nessa qua.Hd:1de ha. de fulb.r• nos !eit,os 

Cama[a. V. IV 

E .... ·.'(~ 1Jc!cce ~~.·~ ('1)/U{i,,.•:ics Cúl. 'JI-~e i ;Üde s:!i' c:Jx.r .. 
c:d·t ft 1;~::1~rd!~d;! Cm?.-'"erid~~ ~''> socii?dadc.,· 
gi'Z")il•f ;,zrv; jl'!(o lPt"!. :;z r/u'ilr,:r.;i~C~r) H. j(}Jt de 

Ii d..: ,;.~,i!!:i;·o r{e 18.90; ,;ta;·ca o [FN(~O ele 
~!u!. rta;.J(} pn.~·n. o rr.:colhi,,u ... •;J.tO, 11el1J.>:: c;ni.sso
;·r.:."~ rlo:~bi.lh.~.)ttJ:-\ {w po l'ltt(lo-,· c'J~:·u!dos iUe .. 
~/(~!;;~.~~l!c: ~ w,.,arisa. () _qov :J.;•;·~n a era=ltiJ .. no
tr(··: dr: ;ir)u ·r=--··~ 1~, 2i-;. e .5S wJ vrJ.lor de 
:;.OOO:OO.'I~. ,-c~olh,mrlo iJ<Wt .. <om,.J.a em 
ao~as dJ JO:) para c:1acc 

"\ commis;;;."io de constitnlç-:i.ü, legislação e 
jn~tiça., t.O!Ilttnüo conhecimento da inclictt.çito 
a.pt·esenttl.tl<L p?lo Sr. clepnta(lo Leopoldo lle 
Bnll1ties ac~l'Ctl dtt 2missfto de divN·sos vales 
(r/c!}(:mt,wc-:). i~it<t. no E~tad.o (le ::VIintts pot; pro
pl'ietarios de ütlJricas e companhia;;, no sen
tido de t>mitt-ir seu juizo e tle olf~L·ecer medi
das que cnlübmn qnae::quer :1.lmsos que se 
tenham dado on venham tl. th\l'·se com t.aes 
enüssC:es, traz it Cama.m o e~tndo feito sobre 
o a:::>umpto e leml.Jra as proYitlencia~. que en
tende tlevem ser tonudas. 

Dos nove Y<tles qne forr~m p1'eS2ntes •i. com
llli$;ão-4 da. COmp:mhi:t Indu;;tria e Com
meL·cio do Norte de .:l!inil.:', 3 d:~ Comp;J.nhia. 
Jndnstri:~l Cul'vellana. 1 tht Companlli<~ In
(tu~tria1 do Beriberr- são ianç<ltlo:; sob a 
ii:irtn;J. e dcnomin;J.Çilo de obr-igaçlíes (dc/Jen
t,(J•es), a título de empresLimos qne as respe
ctlYas companhias lw.jam contrn.bido em vir~ 

u 
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tude da ;mtori::'<açâo que }J:n·a i;:~o ÚE' socie- per·der o port::tdor o direito regr~ssivo contl'il. 
àttdt!S anonvma~ concede o art. :3:! do decreto o ptlssadot·. (Lei cit. art. 1"), § 10, 2" lXl.l'tc. 
u. JG4.de ir de janeiro de 1 StlO. de~reto n. 33:23 de 22 tle outubro de 1864. 

o bil!1ete n. 9, emittil.l.o p2la Sochlatlr: i\Ii· nrt. 2 '. pi1rll.gl-apbouuico, us. l e2, art. 3".) 
nas de Onl'o do Faria, não represen!:J. IH'Illmm );fi.o cst;;1.11do no caso da exccpl,'ãO, a. conse
emj)l'Cstimo, C Ulll bilhete ao porw.du!' do quencia e que os bilhetes em questão COl1Sti· 
valor· tle dons milréL~. tucm vio]C~-çào da lei, e por isso sujeitos à sua 

A commissii:o não r.em dados posit.i ~'<lS. mas sanc~i'lo. 
ct•ê, pelas inlornul.çl>e:> que c .. ,>,,li«>••'e c·.,tiwu. 
que todos ess(·s dc~cntw·•'"· qw! ~:~o ;:racçi}e$ A conunissão ent>nde, pois. que. desde que 
de muitos outl•os que tenimm si,Jo igualawntc Sll ÜH'l' vetíficatlo (!U8 elle~ não representam, 
emittído>. como c f<1cil .-el'iticr~.r-s~ ll<~h~ nn· mas ~imulam, como Cl'é, empr·•'stimo.,, os s?us 
memç~;es que tmzem, nãu repre~entam, cmis50I'CS estão Í!1cur~os n:t pena d~ multa 
m:;s ~imnlam emprestiiJJOS, .::;1;:0 nnico em veht lei e~tab~lecida. 
que porleriio ~e1· emitrido~. _ _ E para. qu~ se o nrifiqu<: e o. o~ infJ•:tctore.s 

A a.utodsnçiiop;u·:l a clnJs~<lO pr-.,uppt'~ t:OJ!I ~l',i:J. impo>Ul :1 t·e~lJectin~ pem, ti de parecer 
eiTeito :1 (•xi>Len··i:' de 11111 t'IJ\1 n':'tilll•!. •lo :t commis~iJ,) rJliL' O< mc~mos billu·t~ sejam 
'1~1Rl :·onstít ttlllll titnlo> \le diYld;l. '"' r/,;- com n, intlietu;i\o cnYí:tdli~ :•o PodeL• Exccmi\•o 
be;,tu;·c., 1111 til.wi~<1çüt·~ cutitti!.l•·'· :\ apura<;fio rh~ Rl•pulJlica. Jl<ll';tjwuc~·dt•l'Ct•mo de direito. 
:ISSÍlil IÍ'Íla e1mnÍ:t·,C Ptil •lil'<'i:n mnt.n" (!o A comtnis~:in cnh•ndt•. ent!'cTanto. que ou
clci•l!•·l"'··· e o titult• t•HII '' qll:il (o lll\ltlll\dO 1.rrt~ lll'l'l'id<•nci:~>; \h~,·em ~c:r· tomadas pelo 
l'l'U\':L u l'llllJl'i'~titnO ~ eon:<(';,:'llintctm'IItl.' ;t p, .. !et· T.e;:iAath·o para c•olliiJi,:ão 1lc seme
obt•h.r:ll·:·w do lllllnt:uJI\!: o rl.·f.,.,.,,.,.,. ~upnii~• Jh:tnte :tlm~o. 
VllloÍ· l:N:cbitlo. · A~ ~o~ictlnde:: n.H"IIYmas I'Stito m1torisndas 
A~ op~1':1<; · cs q llL: n'•o fl•t·.:rn l<.'it:ts r~o·~· pol' lPi n contrJ.IIii' 'c•mprrs;..imos, emittimlo 

t;u; con•lit-ill'S ~OIItl·n\'e~lll n ··iW•l:~ l~í P t.:l)ll- lKLl'<l. Í:>$0 obt·i;::u;i.e~ ao portador (rlc:bcr1turcs) 
stitue!tl · ú!llÍ:<~ije~ <:l:LIItk•stina,;, .i:t punídn~ t• lo i ~ob c·sr,e tiiuJo- cmpt•estimos- que 10-
pelnld IL 1083. th• ~ ue a;:·o.'•o •li: ltlGil. an. m.m cmitt.id,.•so~ lJill:dv~ •le que tmta a indi
I• §lO\ üe~reto n. :20!!~. ll'· 11 ![,. JHJYI'JlllJro cação llO Sr. depumtlo Bnlhues. 
de lSHO. :u·t. !•. tlccl'eto n. :):}2:~ •.lt: z·t tle O li· A commi~são enteudc '1ll~' be~ obrigações 
tubJ·o tlc l8li.j, <tJ·ts. 1" l~ ~··. ni'io J.evQrão ser (te men11~ \te 1008. tle>erão 

A lei d tatla n. ros:3 dispf,e: XeulJIJia loun,·o lrazer úm:wgem coupons numerado$, com o 
([Ue niio IÍJl' dos actu:llmeme e:;t~li.JCk<"L•los \"alOt' do~jtn-o~ea epoca tlo pag-amento; que 
por deeteto tio Poder Exeeuti 'o'\), co~np.m!li<~ <\nü:s t!e feita <t cmiss.ilo e pal'J1 que seja auto
ou socieualle :tnonyma ll::: qtmlcpleL· twun·(!za. t•isada, a comp<lllhin ou ~ocledade anonyma 
comme:·ci:une ou indiYiduo d e •1 ua lq net• con- Jiu·:trecolh2r <to Thesom·o, tll~.som·n.rias, ban
dição. polle~ic emittit·. ;:.e:n :mtOL·iS<l~i\(> •lo Po- cos ou em poder· U.e pesooa abonada, o pro
der Legislativo. nat;ls: bilhetes. 1'ttle~. papel dueto do emprestimo, e com (;ertíticu.clo do 
ou titulo ~lgum ao portador. ou com o nome deposito requererá á autoridade administra
deste em lmlllco, ~ou J)ena de mult:.t tl•l qua- ti~·a, o Poder Executivo na Capital Fedet'al 
dr·uplo de seu Yalot·. <t qnnl rec<thirà inte-~ e o.s· governadore$ ou p.residentes nos e~ta
gmlment~ soiJI·e o que emittir, como ~obre o dos. a ordem pant a emissão ; que até a 
:portador. entreg-,t do titulo ao mutuario, este r·eeeberá 

Os decreto;; citados. regnlando a emissão e 

1 

um recibo nominativo. que ~e~~~, (lepois sub
outl'os ttt~tlo.>. a_o l)Ortador. transcrevem . a s~ituido pelo titulo definit~YO; que pehts emis
mesma dlspostÇ<to conttda no texto da le1 e soes ao por·tadO!', que nao representem em
estabelecem o modo da sua execu<;..\o. prestímo~. teítas for:1 dos p!'eceitos da lei, os 

O fim rl~ lei e Tisivel; loL reprLmir a~_emis- t.ell!-isso\·es, o.s. que :.ossif,'ll~l'êm o.s. bilhet~s, 
sões de bllhetes ao portador. que cntao. se 

1
1 alem da:; multls estabelecidas U(l. ls:I n. 1083 

faziam semautol'isaçii.odo IJD(ier comi:)etente e de 22de agosto de 1860, art, 1", § 10, incor
ella est.i. em vi~·or· e tem applica9iio ao caso j r~rito mais nn. pena de quntl'O <tnnos de prisão 
presente, para serem ·Julgados tncursos nas Simples. 
suas penas os emissores dos bilhetes. de que ( Tem se procurado t:1es emissi:íes l:om o. falta. 
-versa a indicaç-ão tlo Sr. dcpt<tado Bulhõc;;. 1 U.e trocos miudos. Embortt um([, tal ra~ã:o não 

A lei, é verdade. abre uma excepçiio, mas ·legitime a emissão, corntudo <\ commissão não 
que nilo si1h'a, nem legali>.'l. a l,missão de taes l de.."(!onbece que é real essa f~tlta, a qual ocea
bilhetes ; por-qtwuto o· que e\la exceptna são ! ~ionn. embo.raços ao comrner<:io n. varejo e ~ 
os recibos e m;~.ndados ao portador de quantia i l'etalho no interior dos estados, onde o troco 
superior a. 50:000;5, ~sados pa. r-a serem pagos : é difficil. 
na mesma praça, em virtude de conUI.s cor-i Pa.m obviara este mal, a e;ommissào lembra.. 
rentes e que deYerd:o ser apresentados :10 · a :providencia., a. tomar-se, da. emissão de notas 

· pa,ooamento no praso de tres dias, sob pena de 1 de $500, 1$, 2$ e 5$, no mlor de 2.000:000$" 
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recolllenuo-se)gu:..l wmma. em notn~ 
para dma. 

A commi:<siio. portanto. pr·op~e : 
O Congre•so Nacional llecreüo: 

tl~ 50S 

Al't. L" A lacultlade conleridll. as soci etll'.th~~ 
a.nony mas pelo art,. 32 do decreto n. 1 G-L lle 
17 de ,janeiro tlc 1890, s0 péKle se!' exe1·eidt\. sob 
as con<tir;:),•s constttntes rlo3 pnx·a;.:r;~pho~ ~e
guintes: 

§ J• Lancallo o ctnpre;;timo, o seu p;·oducb 
ser-:L recolltidono Thesouro. LhesOUL':.Lría>. l·nn
cos ou ao poJ,~r lle pe>SOil. iclonet\. c com o OCJ'· 
titic~.do do dellOsito a. antori>:to}ü pat·n n 
emis&"io se1·it requctid:o <Lo Poüct' E~ecmiYf• 

unonymas ~ o!Ietecidos com esta indicaç5.o, 
tendo em nst:> as disposiGões do decreto cio 
.:;overno pro>isol'io u. 104. de 17 tle janeiro de 
1890, pronuncie o Beu .juizo sobre <1 conve
niencü. e legn.litlade <.lessas cmiss,~es. propmdo 
''~ mcd1da:; que Jnlgo.r· con\·eniente< pa-ro. fil
zet' ces,:tr tal nbuso, cn.•o o 1'13Ca~lheca. 

StlliJ. das .;:e;;sões, ~~ de junl10 tlc 1~92.
Leopoldo rle Btd hfJcJ . ..;. 

V:' o a íiYlprimir os ~86Uin(c·~ 

PARECERES 

X. G0-180~ 

~a. Ca1Jit!l L F<!d~r~ll.. ao;-;. go,~ct•n:HÍt) Pf!~ Oll ;n~r~ /:..,,J_·i.::c o. 1111,·,.!s1;;,~n~:ri:; r/11. ~·,.·/,,~·;;~~ d11 r~ 0/~j._• (_'l·J,, 
Sl~ent~S ll~~ e"Sttt.do~~ que CHl Yl:.'~ad~ \.: io.~ :_' ~ ithtl.! i f~ 'f''•' ;otr; ;•t.!{ f!-i'C I ( }Jr'l:.:~~fn ,J,r Crj 1 ,,j,(!•f!fi.~ t.lc.:, 
nao podet'itO J'ecusar u. mestlli\ autOJ'ti':\Çall. ] Fiw··•" ,: 'f',:ci·lo< .1! "'._:,J .... ,. 

§ :!·• ,~,; ok·iga .t;Üe~ (rlelll.:nttr.-cs) niio pcHleri\o · - · 
ser de Yalor· inlel'Íor tt 100:'i c den:t·iiü tl'n<,l' 
il. mar;:!·em co;y;o~t.-.: ntunerath•.~. corct~~t~·n
dentes it epC>f::L tiO jl:lg'<LlllCiltll tlúi' jlll'll' e U 
-valor deste;;. 

§ 3" "lo Jllutuario, (l.nt('-" tht entr~g·a ~.lo titulo 
definitivo. se ckwit- um redi;O IhmlimttiYo. CJllC 
serj, suln;tituido por aquellc. Üe]!Ois de: tllltO· 
ri~ad<e <1. emissão. 

Para ([tle :~ •:O!lll11t,~io J•·1·"':t r_lat· pnrecet· 
~O!>l'C :• l)~ti\'l'" da Cc•mpnnltia t!e Fiar;~'' c 
Teci•lo~ ~I;1:;úen,;e, (; pt·eo::~" ([ll<' dlt> junr.e a. 
rel<tç~.o th•s (IIJjeer.(l~ que t<·.m dt~ im))'wr:lt' n:wa 
;:mt li.tbJ•ictt. · 

Sala das 5ess~"Jes. l~ d.e a~·ü:·n (l 1k· l~~.r:~.
.Jl•~•·:;u. 1)J·esitlenie. -l!oJ·r:do (!.,,.:!a~ L'(•bt~_.t~ ~ 
-De:.t;n~if.-C.,."i'a .J,~,,iDJ·.- fJe' .. ,u ,o~:n,~ (', ~ ;·. Art. 2-" PE::las emi~ies que 11~.0 rcpre~en

tarem emprest.imo_s, Jeitas IÔ!'a tla~ pre,;ct•i- '1ci.-o · 
pçu~s a~, lei, ll.lém tb pen"' tle mult1 do§ lO 
do :.1rt. 1" da lei n. l 08:3, de 22 de ng-o:;to de X. OI -_J:3D:: 
1860, incon·erão os emissm•es e os que assi
gnar<m os bilhetes, Yales. ou qwtc~quet' 
:fi.cas ao port<odor, que contiverem pt·omess(1, 
de pagamento em dinheiro, na. pen:t de 4 <1 8 
mezes de pr-isão simples. 

Art. 3." Fica marcado aos emi5sores. solJ u. 
pena ela (Lrt. 2', O prazo de Um <tl11l0 p;U'iJ.: O 
recolhimento dos l>ill1etes ao porcndor etmt
tidos com vioh1ç,:io lht lei e que não J.'epresen
tam elllprestimos, contralticlos lle rcccordo com 
ena.. 

Art. 4." O governo U.a Relmlllíc.c'\ emittir<\ 
notas de 500. l$)00, 2SQOO e 5:)000. no valor 
de cinco mil contos de reis, faz2ndo recoLher 
i!!llal somma em notas de 50:5 p:tm. cima. 
~Art. 5." Ficam ravog;J.dus as disposiç.i~:>em 

contt':J.t'i o. 
S..'llt~. das commissGes, 5 de agosto de 1892. 

- Chaga$ Louato, relator. - Gliccrio, pre
sidente. - FelisbeUa Fl'ei1·e.- .4.lcoa(To Gtt{~
nabarc;.- Fr,1nça C-u·~·alho. - ]Hlio de Jf•!S
q!;ita. 

Indicaç<<o 

Indico que a conuuissão de constituição, le
gislação e justiç ', examinando os vales, de
beatures e out ros p:J.pels de ct•edíto de :i;500, 
1$. 2$, 5$ e lO~, emittidos por >arios pro
príetario3 de fabricas e algumas sociedo.des 

[,:de/'tJIY; o ;·(yplJ~·i,twnlo do IJt.IC'tf(~·d llt:nlf:Uto 
T"e.)·pr.•.;;i<LiW Fi.sck Roou~-,10. y~e(eH(('J a -,.·evu
:;taç!ru d·) úec,·~to de 7 d.: ,'oJ&:J•eim tlc 1891. 
'l'·tC declai·o~~ ca.clai,;Lt. a co;ic:.~·:.:tio ~1.:: t_Jal· . ,~iUct 

d~ j~!ro.s feita po,· decreto d•! jtt'h-'J de 1889 
]JrtJ'C~ t~ilt C1t(j(]·ith0 CCi?.fJV7./. HO i~a;·â, 

O bacharel Her;tclito Ve~p;tshno Fiocli Ro
mano, •'btendo por· decreto de jull1o de 1889 
g<1-ranth1. de juros de 5 "/u sobre o capit<\l de 
400:000$, p<wa l'm1dação de um engen!JO cen
tl'al em SU<t fitzend;t de .Jag-nary, no eotc1.do 
üo P<1l'iÍ., foi est;'1. concessão julgarJ.a. crccluca 
pelo decreto de 7 de fever•eiro de 189!. 

Pretende o baclmrel Vesp~iano que niio é 
legal o decreto de 7 de fevereiro, e reclamou 
do Ministel'io dn. Agricultura a annullação 
daquelle decreto, o que não foi a.ttendido pelo 
minil>tro. por se consi.: lel~J.l' elle incompetent~ 
para deliberar, em fàce do§ 4• do n. ~o da. lei 
do orçamento geral. . -

Vindo os :pape's ao Cong-res>O, qne e o com
petente para deliberar, fora.m minuciosa.mente 
examinados pela com missão de fazenda e in
dustrias, que entende e~tar Yisi velmente ca
duca a concessão, 

O decreto que fez a. conces..oiio determia<t ni1 
ela usula. 2• que o eoncessionario, antes d;), as
signatum do contracto. exhiba os contractos 
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da fi:Jl'necimento de <;;tnna. c Wl 3 ' r.:hu><nla J' <1~ oati'DS ;;,,·orr:>, ped3 ;;ar:mtht de juros de 
exi!!C qi!e o commcto .seja a~:;;i~·n:~do deutro ü " / .• ' :ol!r e o cap:t;;l de .dous milllves de libra.,; 
uc tt·e> meze~. · .

1 

~~t~l'liuft:> c pelo pr<.tZo de quinze nnnos. 
"\llega o baclmrel \"e$p::tsi:mo que niío P:; ns:t ;~ comHü,são ele 1hzenda e iatlnstria.s 

cumpr iu aquellas cl:llls:;!as, po:..•q_m•. seclt!o · <JU~. nilo s.enúo extr,'mo.mente m·g?ntê a 
in~uJ~cient.e :\ guo.uti<1 c~!! '!00 :~00$. t inlw. re- I ~~ca:;:--~, •-l~~ses ~·~t:l1Jelecil!lt'llin~ c que_:;~ndo a 
qnendo garantm paJ.'<' &)0:000:-iüDO. j ""'t.tH\f;<IO 11n:tn ~eJr<l 1l-o p<elz mmro melmdrosn , 

Dcst<1. alleg<tÇ11o se deve conclõ.lir que não de,·enlú·>e apcnu.< fazer de,:p~zas ah':olut.:t
ll)e con>ittl!~- a concess_i:io da garantia coJ:ce· me_n,;e m~~e~s~t·ius c inad~:J.Ycis, deve ~er inde
<lid:~o lle!o decreto de .Julho e que p or l>W \ ferwa ;1. patJ\<tO do :,;upplle:ame. 
;pt•o-pos.\t.'l.lm.eme (l. delxou cadm~l\ ~ml.o 1?01.' ~:\\:1. dn~ commiss·3es. 12 de ngosto de 18\.IZ. 
L<sO legal e Jtl~to o decr2to tle 1 de leYC<re;ro -Ji'B.-.<:cpt·esidcn (e.-ilc; ·a.c i~ Cus:,r,l'eiator.-
<.le 1891_.. . _ _ B. (.".,,-,,c:·ro .----{;o,e;, Ju;zi oJ · .-iJe~e.'J'f.1 • 

conv1r•• aos mt~r=es da naç;to conceder :~o 
lxt.::h:lrel Ye~pa..;;:i:1no a. g:u~l!ltia ;(JIJJ~ 851.l :000:) 
<tll<! cl!e p<tEa ao ministt·o em -"CU p1•im~ir<• 
l'e<rucrirmmto ou ~otn·e 15):000.-; petlhl;t no 
se:.mndo rcrtueri mento ~ · 

Enten•!e :t commis..<:'i(> que niío . . Jú. b:1st.:l de 
.:once~S<:ii.~ itu.livítluae,;, f!lle tanlv wc:m depri
m ido os crctlito:: d:\ Republica. 

Sala o.l:1.s commh<~('.e.~. 1:?. tle a.:.;o>to r.le lS!JZ. 
- Jfd,-.<11, pt·e>idenr.e.- CrJ.•l·< J ,-!.::v;·, rdator. 
- 11. ~,·nciro. - !Jo;• .. r.citJ CJs!~r. -JJ,;:;~ ;·r il . 

X. 62-1802 

[;i~leJ,'"erc a reqr.rc,·!JiWil~O d:; ~.::r.p{trTO·l.:;l c.'H(e C'v!
lr!liilO Jia·rrp!es de Son;a. p~rlii1r.!o '' C O•I~C-··.sl1o 
flr.: Hii).(t u~~hr:t de JJU'J1!'1l.;~· ,\,ij) 'í,.r!S -~Os Cnt,·c t) 

}~i o tl~ Ja.;u~irr) c o lJ(tJ"(; lJ~~l~~ lr'·'a)lop :;t te: d-: 
i;;n;l i:Jl'm1tc.> t.'a CMn~ e do Jap<'iO 

Entetule <t commissiio a~: fhzemh e iaclus
trias que nrw p~le set' attenditto o requeri· 
mento que u.o Congresso ::\acíon"-l dirigiu o 
capitão-tenente Co!l,.i.ino :\Ia.J'í)n e.> de Sou7.:t, 
que se propoz :J.. e~t:.tbele~:er entre Rio de .Ja· 
neiro e Pttri\ um;t linl\3. de paquetes e-xpr<!$::OS, 
recebendo em cornpen:;;J.c:-J.o pri-c:legõo exctu:si w> 
p:>1· :JO wmos l):lm (;()Uduzl!' immi~rrant...os dos 
portos da Chin:t e Jnpií.o. 

O transporre .le e;;tr:tngeiro.s que queiram 
cmi;rror para o l3razil nit-:. pútle ser objecto (le 
p1·ivilegio. Seria o:lioso e contt•ario ao dil'eito 
mcerm\cíonal semelh<tnte (.'OUCe$s<io . Xii.o h<\ 
tambem nece~~id<Ul.e d~ meio.> (te transpot·tes 
entre Rio de Janeiro e P<l.rá. 

Sala dns commissõe.s, 12 de agosto úe 1892. 
-Jlte~·.•a, presidente.-C'bsta ./w1io>·, relator·. 
- B. C.o·neiro. - Iforacõo Costa.- Be;e1·rit. 

X •. M-1802 

Inde(erc o 1·egtterime•1co (7.e Rorlofpl;o X tnte$ 
P e;·eim pcclindo di-v~,-.~os f<t~~~·es pw·a e.l lal!P.
leci.nrmlos Jiasto'ti~, (a.i;;·.s c ogri cot•J,< 1•-<C -' ~ 
P1"011ÜC Cl'C01" 

. Rodolpho Nunes P~reiro pretende .crear em 
di vet·;os estados da RepulJlic.t estabelecimentos 
pastoris, til.bris e agrícolas; e p.'lra isso, al~m 

G-l- 18!)-2 

lul.:{t:.'t.! o J•t!tp~c. · i,-;le;~ln da .. ·l:7<ac!,., Co;l!o'l"rt!· 
.;!rJ t't.r. P <utfi::lH) qtw 1x:.t!e «H~o,·i.~,~~·,-;:, fJ« rt' 
C;J;l ' 1'IU.'I tJ' ('(JçU O J[iJl:Sl cJ; ' fiJ (!ti. l·";_t; ear/tt (! 

/l!•t 1ff:l,!/'(t), I(:O:Q C (/fi;Q j)lh' ;jt) fl~1;.l.'j~ rlt! (.! i•í , ll't• 

;a;t~ yc:·ctcs (ducll~") , , H C:'~p:'lnl de S. l>a f~lo . 

A :t;.i<'llci:\ Constructor•~ Paulís!a pt·et"<ntl~ 
o1.•t :.:l" tl(• Ct."'llg't'C!'!:-!ú :\ncional i.\tltor·l:sa .. 5lo 
ll<W:\ l'O!lÜ':tl'Wt' com o ~Hnístcrío d;t Fazenclt~ a 
run d:t~rLl'- tl$0 <l gozo. pot· :)fi :•nnos. (1e :J.l'mn
z,:n;; :.::~r<\C~ (dod1,:} nn. capit.tl d~ S. Paulo. 

Pl·ilt• o~ ~e~mit!Ul:< ün·o1•es: 
In. 1,,-!t>:'/e•;iu ri<• , ,,;~;'(:: ~ :o.dur:~-nt~ o prr.zo 

tle 50 ~.nnos; 
2··, rli;·eito d~ <! ir l>i.~.-.:~Q tle lCtcr rni1iC:> 11H" !Or

lll:t c:o;t<lhelecid:t no llecreto de 5 de .inneiro de 
l8S9 .c1 ue t'ez :\ tOnc~!:':>fLo J!<W:\. o;; mclhor t\men
tos tlo pot•to de P~rnaml.: ut::o; 

3(1
1 
tCS.~t70 pe!~ ru·a.:;o tlt; ij() HJlílOS ~Ir_~"{ ttr iil.l · 

;caa. ,1c.<; c dc.~pe~a.< inftc,-c,.te~ l! e~>''''"'~' sobre 
:1.S lnt:rc:Hlol'i:JS q u~ tran>it!rem nos at•ma-
7.ens ~eraes~ 

Em 'troca. de ~Ates fa. v ores se _prop:;z a Agen· 
cí;\ :\ entt·e.t:u•. s em indemni~aç-ito, os arma
zensnoF··~· dos 50 unHo~!! 

A commis..~ de fuzenda. c indu~trius eu
t~nde que ;;emelltante pe:>ten~·ão não deYe ser 
d!.>cutitla. por ..• ser inacteita,·el, 
~a h\ das eomrnissüe~. 12 lle a.go.:;to de 1 S9-2. 
-J[;~,·~(l, pt·esirlente- Cost;; .fu,>i<-•· ,relato~ . 
- B . CMne!ro.- Jla,·ac:o Cost,!.- B e:;crril-, 

x. (\5- 1802 

Iatlctê,·~ " rcq lle•~mcnto •l<t • .J.wnci'< CJJH ini
cto~~·a Pou!ist~r, 1)~di1tdo r.a{:o ··=.)·tu;,;, o ;1a;·a 
co:t !J'ttcta;• cojot o .:.11:';-z,L..:te•1 ·io da Fa :e;J.d(,. 1.~ 
f ;mdv -;<To. uso e ffOso de u;·;:w•eM "l{ancl.e
g ach> i1{t ~ql; :tr:rl de :S. Paulo 

A ANencia Constructora. Pauli;;ta requer uo 
Congresso i\acional aut.orisa~iio parJ. cl1ntra
c:ta.r com o :>.!in isterio d:t F:l7.enda :t. rnnd:u;~o. 
uso e gozo de arma.zens alfa.ndeg:ulos na. ca-



SessEío em 12 c:e Agosto ele lSG2 

pital J.o S. P<1ulo, sondo a COJHXlSé'ilo 11olo pl'azo 
de 50 annos. 

Ni:ío existindo ainrb all.[mcleg~. naqnella '"· 
pital e nem reconl1ecicla a nee;ossidacle ele t<ws 
armazen", entendu a conunissilo que seme
lhante pretc·nção niio púde se1· atkndic\a., po1• 
ser inoportuna e clesnecessal'ia. 

Sa,Ja das commissõ?s, 12 elo agosto de l8f:l2. 
--;lfursa, presidente.- Costa Jtinior, l'elator. 
-B. Can:eiro.-!Iorado Costa.-Be~crrii. 

X. 6Ci-l892 

In.rleí'ere os )'equcrinumtos do : J11rmoei Apo/fo
nio elo~ Passos,)J'Jtrao 1lo Comm.io~srtrirrdo Ge
ral lia Ann.ucla ; Josd r1ntonio de Siqueint c 
outros, porteiros do "1rsenal d:! J11u,·inha 
desta capi~etl; Jolio Eocmr;dista rle ,;Leverlo u 
nut?·o~ .~;eJ'Vt_.-.ntes rJo Qucu·te.'; (;e·fterul da Jfa
rinha; Ccn·los Josi Gcmça!·v:!s da Cal e ouíi'O, 
purtch·o c ajLtdante do llospz: a~ de Jf(~ri .. J/_!1; 
t_lo,.,· opcl~arias das secçrJes de 1nac/d,1J:s do 
Arsenal ele 1liw·inlw desta crudat; Jo,Jo :T! a
I'Ía Duarlc, P'l'o('cssor da E:cola de ,:pre,l
cli::;es Jlfa!'inhciro:; de Santa Cut(,m·in.l'; Huy-
1nHndn 2\7onato de 0flrvalho. J.'larr({o-JiiÔr rio 
A.rsena' de J1im·.inhr.t desta cal):tal ; s:•,·t'Cnlcs 
rla dircctoria de machon((S rlo ii/IJSillO arse
noJ, pedindo ttilS eq-uiparaçr7o c oul;·os an~ 
:;m.ento de rencimentos ou salarios 

t:ütnoel Apollonio dos Passos,patri:ío doCom
misstwial.l.o (}eml du. Armada, requer que St!
jam seus vencimentos equiparados aos dos 
ern]JI'egados ele igual cn.tegoria do Al'semtl rle 
Marinha desta cnpital-ó o n.ugrnen:o de ,1'12~·; 
mmuaes; 

José Antonio (]e Siqnoim, Hemiq ue Jorge 
dos Santos, porteiros elo Arsenal do Mar·iulw. 
pedem quo os seus vencimentos, sejam eqni
pamelo': aos dos sc:us eo!legas da secretaria dr'. 
Estado-e o augmento elo GOOS; n.nnuaes; 

.João Evangelista. de Azevecló, .José Alexan
dre. serventes dCLs secr;Cíes llo Quartel Gé·rwt·n,l 
tln. l'vbrinlm, pedem que sejam l')qnipan1.dos o> 
seus salari.os aos ele seus eompanlleiros tla se
cretaria de Estado-é o êtugmen to de 20:·5 men
saes pa.m cada um; 

Carlos José Gonçttlves ela Cu. I e M;moel Luiz 
Rodrigues, porteiro e aj ucl<mte do Hospital ela. 
Marinha, pedem que seus vencimento:; sejam 
equiparados aos dos porteiros e seus ajudan
te,; elo arsmml-é o a.ugmcnto para, o lo de 
1 : 680$ e llr1l'a. O 2'' ele J : 800.) lllllllUlé'S ; 

Os opera1·ios cbs secções ele maehinas e con
strucção rmval do Arsl'mÜ ele Ylccrinlm dt~st;1, 
capital pedem, :;em dizerem o qwmtwn, eleva
çãó de seus jonmes ; 

João Mn.ria, Du:ul;c, professor primaria da 
Escola. de Aprendizes Marinltoiros elo estado ele 

Santa Catlmrina, pedr', :;em dizer IJ.Wml'i. o.u
gmonto de sons vencimentos ; 

Ravmuwlo Nonato d{l Carvallw, I o t.enentn 
lwnorario e ptttrão-mór· elo Arsenal dP !\Iari
nl!a cle~t<1 capital, já percebendo a gr;1tifi(·:wüo 
annual ele :3:000;-; pc(le ;wgmento de :ieu,; \"OH
cimentos; 

Os serventes da di.rcctoria ele maclti nas do 
Arsenal de :\farinll;t desta ca,pitrll peclc·rn ;: tt
gmento de suas cliu.rias sem cllzcrem o '.i''WI.
tum. 

Os pedidos ni"ío estão justificados Jlllc' an
gnwnto Olt excesso de traba.llto o scrvieo ([!lü 
tenllam ad\"inclo <lOS supplicantes quo IF<,[';,, 
~Nt deft,rim()nto allegam <t carestia aecirleuL1 t 
dos goncrJs alim:·nticio.s,n:"ío se devendo, Iwm 
poclei1do augmentar o~; encccrgos do Thl"'Oi:ro, 
pl'inci1Ja!mentc com c\cspt:zas pernmnentt•s
é n, cornmissão ele rmrecer que sejam incldí·
rido:'. 

Sala. das cornmissões, 1 de agosto elo \<'~!)'2 .• 
- ]?, ')'od,·.:,'.- 1\Io;·,·ws lhtrT·us.-Jb·O~~.r.· hin:'~ 
- .h·istfrlcs kD!i'l,- J,eopoülo 1lc Bul!,,;,,·,: . 

O Src PI.m:m)]•,CiTB dih que a.indtt nfin 
cbr· p:1nt orclem tio dia o pro,jecto so!,rCJ s:·r:ttl:•,
ri~:acão tk comitel'ios, con!'oeme t'eil!ll'C"'I< 
o S1.: Hevita.qtm, porque; e~so prqjeeto 11:-;" 1, <fiõ 

por or·ct pM'c\Cf'U ela t'esp;·cti V<" com mio:<:<). 
Accrc:Jce que não lm nenlmma resolut,·:,,-_. tl<'· 

commissão nesse sentido. 
Em seguidu, üesigna. pi1l'a. ltoje ét se;_;1'into 

ordem do dia. : 
l" prtl'te (ató ás 2 lwl'<~.s)- Contint;;u:ú.o 

da. 3" di:;cussão elo p1·ojecto n. ;~.2:!, •tu 
1891, approvando na parte que cmw 
ao Poder Legisl:1tivo o contr::wl.o celr l•t·:, riu 
mn :3 de, feverc;iro de 1877 entre '' nü
nistro do impet·io elo extineto rugimc1' ' D 
Dl'. PauLino Fl'<l.llldin do Amaral (Hrtc·é:.,_: ,!_:; 
Caninclé) pa,ra o alm:g<1lllcnto e proloiJg:Jm;;ni(} 
1h1 run. Gonçcüves Dias, desde u, rua dn l'nü
nkt até uo largo cb M~,e do Bispo em l'J·ettl.e 
ao ma1· · 

ta di:,,~m,,ão elo peojccto n. 19, cksk· <il:.u.o, 
antoris<ttldo o !l·overno a conceder ao;; oilki::es 
e pt·aç:.ts elo ex1.:rei to rna.im·es ele 21 Ltnrws ,us-· 
pt'IF<l do 8Xl~esso ;]e illl1.Cle p<1I'i1 êt 11H1t1'it·HLh 
na~ eswlas militares ch RE)publica ; 

:3• discusc;iio elo projecto n. 1"1 A, ck li'!/ i, 
CJIIO tlic r!it·oito de 1ioder passar procural;:-w pc:c· 
instntnwnto particubr elo proprio puEI.,, ::. 
tmhs as pes,;oas lmbiliütllas prü'tt os twix•s cl:,, 
vi<i<t eivil; 

2" discn:,,.ii.u do projecto n.9Ci A (do Snw.d!l), 
autot·ic:ando o governo ct eontractCl.X', cmL qncm 
Jn:üc: Y<cnt:J,g:'nS ofl'erecer, o servi<:o ;·c
hoquo, por meio de vapOL'l)S, nas 1J:U'l':l'i tlo:-; 
rios Ha.pr.rnirim e Ilenevente, no estaclo du R;
piri t.o S<1nto; 

l" diseuss;Io do projecto n. 1.'31, tlestn :umo, 
::mtorisamlo o gO\icrrio a contmetar com n <'i.-
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dadão peruano J11Iio Benu:rides o serviço de T:.ru h<tté, no est:Jdo ue S. Paulo, e de pro
naYega~ão e tl';lns.porte de mercadori<ls pelo prledade de J . L. Kennedy; 
l'io Iç-[t ou Putum11yo soh as condiçi::es que es- 2• discns>ii(l do projecto n . 70, deste anno, 
tal:oelece; isentando !los direitos de import:J.ção e expe-

::; • cHs~11S.São llo pro.)ecto 11. 117, deste unno. di0nte todo o m:tterial e machini,mos desti
nutol·isundo o go•:erno a abrir, no conente n;ldos t\ con~t~ucr;ií.o da. fabl'ica de tecidos da 
exe:•cicio. um credito supplcmentat• de Compaullht )Imlu1actont Fluminense, situada 
5.C.74:579i;.'JlS no ~n.robio de 27 d. po1· l~ it ~m ~itltet'Oy.no estado do Rio de Janeiro, e 
ve-rlJa-Estr;ldtt de Feno Centràl; ' mo.ndtt r estituir os direitos pol'Yentura. co-

Coniinuação d:t ::;.• discussão do Jll'C>jccto Ul'ados; 
n. 100. deste armo, (projecto n. 40 A, elo · 1" <liSC\lss;to do projrcto n. 5ü A, deste 
atlll(l pass.'\dO) , rélativo as promoçõe~ d~ i de <l[lllO, interpretando o§ 2° do ;trt. I" dO de
janeil'O de 1890; crew !L l-120 D de ~- l de feverei t•o de 1891, 
Di;,cus~ão tmien tlo pl'Ojecto n. 94 , d~te !'Ciath·o ti. <\POS~ntadoría dos ma::;istrados; 

o.nno, autot·is:mdo o goYerno tl mandar pagar 2• di~us~io do pt•oje<:to n . 1 22 .. deste a.nno 
«0 2" tenente do corpo de thzcnch da at·mado. (re·l!';;ulllSt\ndo o Supt•emo Tribunal Militar); 
Wanderlino Zo~imo Fer-reira da Si!Ya a im- 1" tliscu.~são do Jll'Qiecto n . !J9, d~ste a.nno, 
llOl'tancia. do soldo de ;:n:\ p:tt!'Hit>, desde 1 ,~ eleYnndo o,; ,·eucimentos do.;: prepa.r•adores
<lt' junho de 1890 atli 28 •le nlll'il tle 1892. ('011~!'\':\<lores dos :,;;\hinews de minel"<llogia. e 
sellllô t-on t~do ~te tempo pa171. todos os c:t~ g~ologi:l. tlc l:otan ica. e zoolo_!(i;~ da E.<eol:~ Su
t~ito~ : pe1·ior de Gu~1·ra. e do tlc ehimiC'.t (l:\ Escola 

3·· d 'sctNi'Lv do pt~jectu n. 50 A, deste auno. :\Iilitar tltt Capital Feder;~ I. com vow em se
concel!ew\n á compan1Iia Pi>catoria. Snl-Ame· pru·aclo; 
rican~ m ÜL\'Ores elo :u·t. 3" §§ 2• c 3" du ! 'C· 1• dí::ct~~~ão do pl'ojecto n . 120. dP.,;te anno, 
gulamento man<1tHlo ob3~l·var por tletl'CW 

1 

amori&lJI<Io o gcwerno n. c:-ontr-..t~·tu· com João 
11. S3:3S üe 17 de dezembro de IS81; To.\· ,tre.~ th\ SilY<~ a construcçào, ;;so e goso 

Díscus>ilo unica. do pr-ojecto n. 25(), de lSOJ, de mn;~ est1·ad;t de !lm·o. com pr·ívil~gio por 
con~edemto líc:n~t\ ao ca.pitiio, medico de 50 nnnos. de accot·clo com ~s lei~ soh1'e estra-
4' clas>e, Dt·. Agilí() de Yillal:·oim; das de 1t~rro e :;ra.rant.ia de j uro~ de 0 "/" sobre 

1" discn~::ão do projecto n. g .·~, rl.:ste anno, 30:000:S por kilometro, Qal'i.indo do Rio Pardo. 
I'E'j<:itando o pt'Ojcc;o n. 9, deste o.tmo. que no E:;pil·ito Santo, :~.t~ S. João Btlp~i>ta., em 
}Jet·mitte <lOS e~tados tia t:nião a líne intro· :\Iinas Ger·aes : 
ducçã.o ilc ímmigra.ntes que mais convenbaiJl 1" lliscu:>;ft.o· elo }n•qjecro n . li, deste anno, 
às ;,u(\ .. ~ llt!c:Cs«ilhtdc;:, com dou:; ''otos em se- i;:ent(tndo de dh•úto~ üe impor'taç-lo os mate
pal'ado no ,entido da ;tdop~;~l.o do mesmo pro· rines e rn•tch ini~mos que a. Com}Ja nhia Nacio
jeâo: nal da For,jas e Estaleiros de5tí!1;1l' oi. insWla.-

Discm::::ii.o u nica. do pro.jecto, vindo do Se· ~\o d~ seus estabelecimentos ; 
no.do, n. ô.'l, deste anoo. (ot·g~nisado pelas D't~cussão unica do lli'Ojecto n . 9-2, ele la&Z, 
mesas <)o Sen,tdoe da.Camrua dos Depu tn:!os). :mtot·i:::anclo o f,'OI'Cl'no n mandar conit\r como 
r·eguJando os t.ralJUlbos das <lua:> cnmaras do tempo tle emiJarque, para. os eft'eito~ legaes, o 
Congre>so Naciona.l, q uando funcciono1·em t~mpo em que o c:.1.pitã.o-tenente .Joã.o de An
em commum . <h~J.de Leitc~crYitt como officio.l superior c in-

2• parte(ás Z hor-as ou <~Dtes)-Continunçiio structot• Jl(l. E>c:oht X aval, e Jnz (1."'(tensiva. aos 
cht S• discus..«IO do projecto n. 86 B.llxando a instnwtores e mai~ offitiaes que ser·,· irem nos 
de~peza do :Jiini~terio dtt Justiçt~ e NegOCiO'õ n!wios destinado~ a instt•uce;ão rlos aspirantes 
Interiores pari!. o exel'ddo de !893 ; a g-uM·d<tS·mu.i'iulm a disposiçfío do art . ·13 

3• d!scussüo do pro.:cto 11. 41 . deste anno, do decl'eto u . 29 de 14 ü:.; m arço de 1891; 
0.\ttOl'i~o.ndo o goYerno ;c concedl.'r á Compn.- l" tliscu~~ão do projecto n . 109, deste anno, 
nhitt F<~ht· il Imlu~lrl<.~l e Constructol",\ o:: cnmndo, conjunctnmente cou1 :J. e:::cola. de 
mesmos HtYOt('s coa..:ctlidos á Comp:mltla In- m:Jchinistas, um curso de nantica no estado 
dusu·ial de Cal e ?.rarmores de Cllr·anclt\l:y, do Par.~. e lhe \lá Ol"g<'lní&lção : · 
lloje Companhü1. ProgTe5so indust1·ial de Ca· Con tinun~·ão da I• discussão do p!·oj ecto 
randuhy ; n . 1115. deste anJJo, autoris<tndo o got·erno, 

3" discus:õão do projecto 11 . 53. deste anno, tendo de desaune.. ... ~u· o serviço dos subllrbios 
cone-; d~ndo isenç·ii.o de dil'eítos de ÍlllllOl'tu.çii.o, na. Estt·ada ele FeiTO Central do Brazil. a con
e:xcepto o ele -Expediente - . para. os ma- tract:w com Justin & Bandeir a , ou companhia. 
terines destinados á i!lumill<<~:to de Piracícata. que organisarem.t\ construcçâo de um" estrada. 
em S. Paulo ; de ferr'O aerea do l argo de S. Francisoo a. 

2• discussão do projecto n . 11, dc>.ste anno, Sat;opemba, :>ef,'UOdo as condições que esta
isentando de direitos de importac;iio os mate- belece; 
riaes espr<:ificos n~cessaríos para a C<~nstru•:· 1 a úiscus;;ão (lo projecto n. 9i. de 1892, 
ç;ão e installaç-:to do Collfl,"io Amer·icano de melhorando a aposentadoria dos l'unccionàrios 
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publieos ate à data de~ta lei aposentados, que 
contarem mais de 30 an11os ele ser,· iço elTedl vo 
e t~s no ultimo lo~ar que exerceram. e não 
o houYex·€m sido pol· .thltto de exacção no cum
primento do.;; deYer-cs dos seus car"O', salvo 
si proYarem :.1 ütlsid:vle du. imptrtac::i"E) ; 

2" discns&io tl.o prQjecto n .. 52, de l802.re
gulando a conces&~o d~ <tposentmloeia ;t·.·~ 
fnnccionarios pu. iJli<.:os, de accorclo com o 
:wt. 75 da ComLitui~<'\o Feder:\[ ; 

2• di~cM;oão do p1•ojecto n. '17 A. desttJ 
anno, proltil,indo :L conce::sitG de l!ont·as 
militare~ 1l~ offidal de tcl'l'tt on mm· :1 quo,l
qucr_ cidadão ln·: ~zileim, c ,(;i. outr<L~ pl·ori-
dencJas; · 

Discnss.í,n ttníc:t <lo projedo n. S::!. de,i:t• 
anno, n.11 lot'i~:mdo o ~·un~1·no tL I·eli>l'llmr. 
no. {JOSto de tçu"!ute do ext.inct.o corpn tl.· 
pohcta. tlesc<t c:t.piwl. o ca.pitiio !ulll11r:wio el o 
exercit.o. ex-i.L'llento üe~se cot·ro. :\nton i1> 
.Jose Alve"; 
Discnss~o nnica üo pr·ojccto n. 270. ,[o ;wno 

passa<[,), conc·?denclo um ,~nno de lieen•·a. Cl )ll\ 
ordenado, •t .Jo:;;ê .:,\[endes .\bmnclies .. mestr-1' 
da officina tle <WPtt\'elilos c Yeles llt\ dir,•d.:)t·ia 
de constl'ncçües ll<tVt\e>~ do At·sen:.\1 L[;) :-.farinha 
da Cttpit:ll F~tleral ; 

Discu~são uniea <lo llt'Ojecto n. s L. de !Sa2, 
m1torb;1.ntlo o goYerno :1. manelat· p:Hr:u- ao :tl
ieres hon-:>J~\rlo tio exetcito Anlon\o 'Pnes lle 
Sã. Bar reto" ~wmtia de 2:502-S. po1· difierent;a 
rlo sol{los ~~tt•aw.do.;, que deixou ele rece
ber: 
Dí~cussão un:c<t do prtr.·ce1· n. :~--!. d~ 1802, 

indelerincl~. po1· não ~er de r:ompetP:wb elo 
Congre~o N~tdo1n\l. <t pcti<,:ii.o !lo coneg-ü Ama.· 
dor Bnr>no tle & ll'l'OS, sobre iscnc;<i.o do impo;;
to ele tl'<tnsnli~~~to <.le propri:'dt\lle c d~ dcci
mas llt'bam.~ p;l.m o pret!io em que fnnccioaa 
o Asyh ls<\hel. nest:> ca.plt<\l; · 

2~ discussão do l)t·ojedo n. 09. deste <1nno. 
autorisantlo o g-overno :t conceder :t José An· 
gusto Vieirn. c ontro tl con~trncr;;to. uso e 
goso, dnrttnte 30 nnnos, de uma e5traüa tle 
fe1·ro ele SapoJ;lemlm á ilha llo Governall\lr, 
med.ü\nte certos 1à vol'es. 

Levant..·-..se :t. sessão ás 5 horos. 

70" SESSÃ.O E~I lS DE AGOSTO DE lS92 

dio do BmziL Cantiio. Pedro Cllermont, :\fatta. 
Bacellar, Augusto :\Iontenegro. costJ.t Rodri
gn~~ . C;lsimit·o .TnniOt·. Rodr'Í:!ues Fermtndes, 
No;J·uclr·tt P;n·an:tgua, Pires Ferreirn., Marti
nho Rodri~n:·s. Rezex·ril, Jotio Lope~. Frede
rico Bol'~-e~ . .José Bevilotqua .Gon<::J.IO de La.gos, 
Nnscimento. "\lmino AH'onso, E]Jlhtcio P es
sott. PedrLJ Arne!"i(:O Só, Ande:uie. I~etum
ba. ·To:entino de Cat'\';:tU\0, Gonç,tlves Fer
;·eir:t, .T .. sú :-rt>.rhtno, Joaquim P;;t'nambuco, 
.Ju,·encio de .\g-uiM, Andr.:: Ct\Yt\lcanti, R(ly· 
mtmdo Bnntleíra. ,\nniba.l Fal<::'io .. 10~1l tlc Si
q \WÍI·;t. .ro~ll Vi:··it·:t.Luiz c.le All•l!·ad• ~- E~p\rit.o 
S<tnr.o. Bellnrmino Ct\l'llCLl'O. T!i t:Op!!i!o dClS 
Saut"'- Oi r,ir:k:t . Rot.\r•ign tlt• .\mnjt•. 0\i
n~il·:t Y:l.ila•i:h•. J.en.111h'O :\f:t..ie!. l'• •li~hello 
Ft···lt·c. P:11:la .. \t·;:otlo. Í.:<llnn .. \t· tilllt· ltio~, 
•;a:·d:t Plt'í'~. ~c,·crino \'ir)il'a. :\lilwn. Ft·an
<:i>co Sn•lt·e. L(•(>\'Ígildo Fil;.nrcit·;l~. Jlar:1o olc: 
S :\hn·cü~. H•Wadn CMt:1. Xo\':le~ ~~~llo. Fon
:;c:ca. c ~il va. [."OilS8(";l, Hl.' l'lllC~. rdml• I i:lfar
contles. Cyrilh• •lc Lemo~ .. JútH!llilll Breves. 
Vir;.ülin P<•SW:\. Lui7. 1-[ur:tt. H:tpt.i~tn. dn. 
1\Io:m., F:·r.-,e~ ch Cnt7., LPJ)é'S Tl'VYii•'• Furquiru 
\V•·1·ne··\c .lt·~uino tb Albuq,lel'()ttc . \'tnhae:s, 
Tl1c'muz Ddfl no. Antonio Olyntl:''· Pacifico 
~Ia~e<lt'enila;;. Ga.bl'iel de :.I,,:;;clhãc·>, Leonel 
Fillto. Clt;J:.:;n~ Lcll..-aé•), Alexantlt•.· Stocli.ler, 
Ft•and:;eo Yr-bt. Ferreir:.t Br•anolito. Lamou
níer, AlY<WO Botetho,Gonçalves Ci1ô\Yes, Ame
rico Lm. ~Ia.noel Fnlgcncio. Gonçalves namos 
Carlos das Clmg~LS. Doming-os Roc!Ja.. Costa. 
M:whatlo, Domln;:os Porto, Fc•rr circt l~o.hello, 
F!' t1 !lcisco GlitC' t'io. Ces(l.rio :líotti1.. :\Iot·aes 
B;mw. ~.rms.\, Pau li no Carios. All't•etlo El1is. 
J.ltm:id;t ?\og-ncirD., Leopoldo de Bullt•)es, Al
Yes rle Castro; Crbano Gouvêa. Citet.ano ele 
Alouwer·qne, Bellarmino de MeneiO~('"· 11-far
cia~:o de 11fMalll<1e>. l'er-nando Simas. Lt•uro 
:t.l;iller, Sc;~{mitlt. L<\Cct•rh. Coutinho. Pel'eir-<t. 
dtl. Co.":a, BOL'ge:> de :\[celeiros, ,~lddes Lima, 
T boma;~ Flores. I-I o mero Bc:otista. Cassia.no do 
Nascimento. Dr-metrio Rillêiro e Pet•eira de 
L:yra. 

A bre-sc :-t se:; são. 
Deix<tm de comparecer, com C.:'l.u~n. partici

p(t(t.\, o:; St·~ .. Toiio de Avellar, Henrique de 
Can-alho. Jnstiniano tle Serpa, .Jose A .-ellino, 
:Vliguel rle Castro. Amorim Garcio.. Rosa e 
Silnl. :vfeil':J. (b YU!lconcellos, Pontes Lle 1fi
mnd<t , IYo do Prado. Augusto ele Freitas, 
Ttl:<M. Seab!'<1, Santos Pereira. Kilo Peçanlla, 
Viriato de ~fedeiros. Fronç·a Can·allto, Ja

P,·esirlcnci" d11 S1·. Ja ,To L~pes (i'' 1.1iC•'·prc<i- <:qucs Ouriqt~~- :V~a.yrÍnk, .Joã_? Pi~Jheiro:M~tta 
de,tte). B1:rna.rdino de Cd,Jipos c Pat~/(l Gui-. :Macilndo. 'IIOtti. Dutm :~1c:t.eiO, Al'Istldes 
•'W"''Í<."" (S' -'ccretm·io) '[ l\bia, Pallett .. João Luiz, Lopes Chaves .. Adol

pho Gordo. c,n•V";tllm.l, Angelo Pinheiro. Ca.r-
Ao meio-dia proce!le-se á chamada, a qua.l ' los Garcia.. Moreira da Lilva, Ruhião .Junior. 

re;;pondem os Srs. B~rna.rdino ele Campos. An· Eduardo Gonçalve.s e i\Ienna Bat•rNo. 
toni~ Azerello, Athayde Junior. Paula Gui· Deixam de comparecer, sem causa partici~ 
muraes, Carlos Campos, L'cl1ô.1> Rodrigues, [n· pada, os S1-,;. Anl:risio Fialho, Nelson, Couto 
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Carb:,o, Endit!es "\falüt, 1\í'arcolino l\íoura, Elles niín J>Otl<'lll !l.l!c•gn.r lJlll~ r~fJliHl'Cin ú 
Diony~io Cc t•rtu:?irft, Sebastião Ln.ndnlp1w. c~wmr:t ~1. tlppt·o\·ar:~o de clttm,nl:t>' r[tl<' de
Pires e Albuquer·r;ne. Prisco Pn.ro.izo. ;\I:"!.· ])3!ldem rle ~eu r~onltt>.dm~ntn ptJI'([IW u. Ym·
nh:i.e~ Baneto. Alllel'i.O Br·and:io. 01[\·ei!':t tlnrle e fillP ellc,: •Jdxat":l.ll1 f"JII'• a. COIJt"~cssiin 
Pinto .. -\lcinclo GuanalJ:tra, Erlco Co~lho.S<lm· rlormi~~2 no< :ll'clÜYo.~ p:u·11. 1hzt'l-a surgir 
paio Fcauz. Figueireüo, B:ctbr·ú. Jacol.t da ! d<'nü·e o~ t.ítultJs JllO L" iil~. n'um<~ epnd1a em: 
Paixão, Co~ ta Senn:t, Fet•re.ira Pír·es. :1Jon- :que não s~ e;;r:"t tto ütcto do qne então oc
teil'o 1.ht Silnt. :C.Iartinho Pr:ttlo .Juni0t', D.~- · eot•r·en. 
m ingos tlc ).Io!'<l.~i'. Cost:.t .llmior. A~!T..:•l~io , AccJ·c.sce ainth que nm ,j01·nal de l:ontem· 
Prcdo, Cincinato Brag·a . .Jnllo de ~~íe~'luita. i noticiou qne o contr·actJ de que se tratl. jâ 
Brazilio llos St.Jlt08. Flcm·~· Cur:Hl(l_ ·vh:wrh10 · füi re,i8ibtlo pdo Son~tdo . 
]\íonteiro, .T:tlin de Castillto,. A:o~is Brazil. no- . 01·a se :llJi l'(;'geitado. está pr~:'jndic:1do e niio 
c])a. Osot·il) e Fernamlo Abl.l,,tr. ! nC•de ma\~ :;::1' submettido ao conl!:dmemo 

E' litl:t e S<' l!1 t.lcb.t~ approv::(l;l. :l :\ct:t do ' ch C:cm::~m. 
~es:<âo <.tn1~ccdetlt:;. 1. A· •;i4D. ,le';b~ cml~idera~G·•s, o otadOI· 

PR!:I[E!RA P,\RTE D.\. OHDE\I DO DL\ 
; qnr.·r que ~e sul)lllt'tt:\ rle novo :i Cam:tra o 
, l':C()Ut?LO:nu~nto cpe tiu: no s'·nticlo tlc; "er sus
. r~vln, t~ (.liscnssã.o ;\té que a. comnli~:5ão v·erí-

Cont inn:u;ií,, rht =~· rli,tt!~~:ir. do pr·o.ied~l 1lqne ~e o COiltl'nto l<\l l'~.Hta.do vdo Senauo 
n. :12:; Lh~ IODI. apprcmlnrl" na p:n·;e que {'Oil.l.o uu~:t .dasiulll~:: d<:nunciou. . 
com1wu :w P.u!er Legi::h\Ü>"o. o L'''mrad.e> t.:<)- ' L _:: .pült\llo e _1wsto (:0!1.)\UH:tnr:wnb em dJS· 
Jehra.rlt• CIIJ :~ dt! li•v-erelt'O de ]~77 L'lltre o t'\i;:s:to o sr~umr.e 

ministro tlo :nlllet•io do e:xtitKtf.' l't•zlmen e L' . 
Dr. PuaEno Fi·anklin tlo .-\mo.ral {Barão <te, R1NL"r':aa::rE:>To 
Caniruh~) 1J:n·a .. n a~f~J'f!::l.n~elno e prnlc~ng·a-: . , _~.~ ~ ,.. , . -. _ -- ..... : ·~:.::=-
mento da rua hül1(;<.\lves D1n~. de>de <\ ru:1 lh< TI.cq,H'l:n 91~~ o ,r• .. r.ecc, "I O te, .-1 C()_tnmLc~O 
Prainlm at'~ at• b.r~o tht ::vme tlL' K;;no em de con~T.t_tnJt;aQ .. .JU&tJt;a ;. h•gi::lol~:w .. atim 
frente o.o ma1-. ~ - tl~~t<t Yenfktu· ~i,~. conu~no. ~~ CL1.)<' (hscus-

S<~O se tn1t;t, lOL.l<~ onn<tO reJe1titdo pelo Se
o S1·. -J'osé :\.!ariano yem :ror~- nado. su~pens<~ :\ .-otaç5.o do mesmo pa

sent;tl' algumas emenda~ lJ:.H"<< corrigi r i:una ; recer. 
certa h·regulm:!~lad~_que senota_nocomracto.: Sakc th~ ~essl>es, 13 de a:;osto de 189~.-· 
~ contJ'acw lot 1~1to no ::mttg·o re~rnw_n __ ; : Clwqcc~ L~ur,co. 

l'eiere-s2 ao conse1ho de esmdo e a let ,]tt- . · 
reYog~h1. de sortr~ que, si a Camara <tup:·o.-;J.r · O §r. Pelisbello Fi"eil.·e diz 
o coútracto. appt·ov::\ duas cous:.ts í-e,·og:a- '1. ne o seu illustr·e colle;.ia deputado por 1Iinas 
c1~1.s. . acaba tle r~quer,'r á Camara nmn. iníi)['maç:üo 

EnT"la ;i. me~~- portanto. a~ ~un.s emendas. : ~olJl·e a rejeição deste rwojecto p8lOSen:1.clo. 
São lidu,s, v.poittdas e posr,as eon.]uncm- Te11do o omtlor. como o ~cu illustre collega. 

mente em cliscllssuo as ~e!!"!linte~ lir!t) em um :.tl'Li!!o inetlitorhtl d:.L Ga.;etn ele 
~ Xol:ci"·' que o- contrato com o Bflrão de 

E,Hc;ld(!S Çaninde i:iu!J~t sido l'ejeitado no Senncto, não 

Ememh no pro.iecto n. 225. 
11.· e!ausul:.• Y.- Em Yez t.le: - na f,·,l·ma 

tl~ lei de !2 de _j;.J!llo Hc. -diga-se: - ni1 
íorrn<\ llo.lei em Yi;;or.- J osé Jl<ui!mo. 

-Supprima-se <t cl:tusu!J. XIX. - .T"sc 
.Dim-; ~~o. 

o SR. CH.\l'TAS L0!UTO diz rrue. ··a~signan
do vencido o ]XH'ece!' <.latlo ~obre o 1n·ojecto. 
fel-o :pot·que tinha cllwida~ a J•espeito deste. 

Parece-ll!e. em pl"imeiro log·:1r. oue a ma-
. · terht de (ILt~ ~e trat<t é unitamtonte" da <::om

:petenci::~.. Lb Intendencia ~Iunieipnl. no l'egi
men que no~ ~\cllamos e que, kg-i:-l;H· o Con
gre~o :J. l'eSpeitO e ÜlY<\IDl' US n.tcl'ibui(,":'iei' 
daque1le poll.er. 

Em segundo lo;;ar, <mtende que a con
ces:xi.o caducou. visto como os concessionnrios 

·não a execucaram no tempo devido. 

clei:xou üe cau~'l,r-lhe profunda.·imp1·es;oito esta. 
ntnrm~tiv:1., p01·que, si ell:t fosse ver·J.adeim, 
o P''ojecto não pct1ia mo,ís et1h'll.r em ordem 
do ui a. Ag,wa mesmo foi ú secretaria e 
encontrou n:1 Sy;wp.<« de 1S8G a me~;na inlor
maç-i\o que dita Ga~~tcc de Notic'(•.s, 

Pretendia. ütllm' sobre o proje,;to lJ:ll'il. jus-
tificat• o ~eu >"Oto. ]iOis consiclera.-o pt•ofunda
mente inconstir,ucionJ.l, porem, tle~d~ ctne e~sa 
lll'elimimtr wncüh annulla (1 projccto, elle 
não :póde mtli~ set' trazido á discuss{io nesta. 
c<unara . 

Traz ao conhecimento. tht Camam este 
i\1cto e ella rerol verá c.-omo melhor entender • 
. -\lJstem-sc de diseuth• a rcdacç-ão do prQjecto, 
:po\s l)l'l1'ec2 ser üesneces.~nrio. >isto tr-ato.r-se 
de um lJl'Qjecto que já foi rejeit:1.llo pelo 
Pode1• L{)glsh\.tívo, e, como o contrato não 
foi renm·a.do. tamuem não póde ser l'eno>adu. 
a discussão do pt·ojecto. 
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.o s~~- Ch;;1.~·a~ JLoh;~to -; Em ' . Yem :'a. mr;;a, ~ lid:1. e p 1st<1 conjnnctarncnte 
;·;~T.;t, L1:1. JllfOl:m:ll;ao de_ rtuc o pr·o.J~C~t't n~1 t·•~- 1 em 1l iscu~.;:in :\ w~uinrc 
,JCl t:luO p~lo :-;pJt:ul?· n:c<• tem mn!.o lõ.l t.:l: • el t• 1 

::'e!' n tné !l 1'3[llel'llll2rtt•). c p~~· ~~~ ,., p:••:n a 
\'. Ex. qm: , .. m wmr•o (•Oih<u!te ,·, C:t!ll!\ !':1 I R ... . ~ii<l<t 
~o lJ t'~ si me per·mitte ;\ l·e~it;·oda ücl!l'. 

O Sr-•. PKF.~IDE:"Tr-:-Quantlo l!Oli\'"r nn- A_dllit~vo au pt·r•.' lii :W t~. oc, A, tio Senado: 
lnet·o. <:on~nll::arci :'~ C;tm:w;t, r.mdo 6 111 ,- i ~t.- F!Ca Jgu:tlmenw o go':~rno aatrm~: l c!O ~1: 
ao$ inlvl'llUt~ües üacias }J:!lo 1wl.!re 1l jlllé:itlo por ~{)Jltr"<V:t<U' CO!~l f( il,,m .m~.IOJ'e~ Y:Lut~a.g-Pns oi
Se.l'gipe. ~~~recer o :>:>!•\'H:ü ~le t·cuoque: lJ:Ot; me1o de lan-

C'l l\\ a ,·a.pln·, na~ ;~a-n~·~::.: de l w.Jauy e Laguna., 
1 esta:ln du Santa C<!.tlw.í"in:1. pa<.lémio p:~t·;;. is:;o· 

O Sr. F'..-~~"!''l c i>".e? Gl~c(n•i '? •liz i ~hl'i !' v nec!'ssa rio crediw. 

llelo nobre lleplítndo llOe Se!'!!Í n:':d,• ·:Jilf: o • -•• :1 t!~s ~t-5S«C.<, • :.. t.~·. :lgOstil te • -·~~--:-
cgte. sem eml:a r!!o cb .. ~ m fc:·m:lç"toes lll'('l't:: <la~ 

1 

.;; 1 1 .. p , · l 1f:,.., 

• · • .. • · · •t: 1 • I · ·1 . "-"'-'•'" .u•tl1c ·. - $cl.,,, ,d .. - Ln.cç,·da (ou!•-ptOJec:.o Ja 101 !'.~]e: '\c. o p:- o Scna• !), a:::!:•. que , 1 , , , c , . .. -.. ,, ·t . c .. . 
e JD tO~{O 0 C':l~O nfi ~ ~~ p='Hlet•]a. apnl·(\Y;tt· (J r:·- ~'~· '·~·-; • •l 'hH rH.IIJf.lr ·J!; ;o . - ,_al :J~ ,:_.,,,1tVS.-

qUCfiiU<'nl() dn I!Onl'iÚln elevnt;tdÔ l llll' ~lil1:1" .• ., .. I - U. •I:,·. 
Oll :p:wquc o pl't~jecto liJ~ill:· inc::rn·:~niu:ü". 011

1 

~úo l!:.n·:·!I•liJ q ne:n PL'<'<\ :l.Jlal:wr':l.. ;:;i o ;;uc
.~. }lOrque ti n,~se sido n:jcitauo pdn ~·nnuo. ou ,..,$.;ira;unn;.f! elh:<'l'l~tola~ as di"-tns.~õcs de to
·- l lOrque 1b~!! in(.-on-stitad oua.!; o ot·arh.,r en- .r~:1 (•:; ,u·~: i;;•)S d11 pt·o.jt·(;to e wlla.Jas tt.') vota

t ende que :t Camat·:t tlQw . ma1;:w oi::> n •z n I \ne:-: · 
projc;cto. Ea~tt iv:~ .mt•nt?. !!r:> !'e:;iniC'J! :1d.uaL I·• t.~i;;c·tt's:in •lo [l i'f'\ÍI'r;to n. 1:3 1, •le:<tk aun~ .. 
não se eomp:·cl1ende qne o Pc..ter Le)Li•lati l'<l '\ut·~t· :;.''' rnln (' :.:•)YI:I:Ill• :t t·(w_u·:t;;;;t· c::on~ o Cl· 
estej<t di~cnti nclL' um pt·ojecto qu~ 5l! ,.,~let·e ;n' , ' "~• lau p:~t·n:m" .J\illo 13en:t nte" o "''~'.'' lr,:O de 
aüwg-J.mento ele 11m[l r ll:t. um pt·c~jec:•) (1\lc IHP-"~~;u::t"• E! u·;nlspol't~ tle mC!\:::.d?r·~:t5 pelo 
ente!lde conl un1 inelho!·a:nçato l(JcnL lll:t nu::-- l'lO •1;:1 OH Pul.unwyo. s~-~h as conr.l :,~ues que 
lhorameat.o de ~ua n:üa:·ezct mnnitilJ<tl. t<~tabi!le<:e. 

Cons~~uintemente, vota contra. ~;\o lt:tY:~n•lo rtuem ll~(;:t r~. pt'l.l:tvm, fl ~a. en-
- . . . . e:~r·•tth ., :\i<üU'"UO e ·:l.(li:ldt'l. '~ \'Ot:.v;ão 

O ~R. \rr.\GA~ Lo<l.\To-J;t reta'l'! meu r·e- :rdi,sc\Iss;io tl~ pro.l~cto 1;. lli, rle~r;e ·,llwo , 
quertmen ·0· :tutot·isando o :::on~;·no ;t :thri t·. no corrente! 

O SR. FRAXCrsco GucEr::o diz nue. s i o noiJNl exercicin. uni c1·edito supplelll'.!nt.ar de 
deput;\do t·etiron seu requarimeino. não ~eem 3. G74::=i70,:;?18 ;w camhio de 27 ti.. 1>01' li;. :'!. 
r:t 7;.'i.o (te ser as ob~ervaçues que ia l~lzer "o\n-e Yet·lm -Estrad;~ d~ Fe:TO Centr<'ll. · 
elle. 

Não havendo mai;: quem jK:o;::~ a p:ü;tYru, O §r. Cn-,;;si auo do :X:~sci
fiC:: a di,s~m:;&io mtcel'I·:\da e suspen~tl· ": ,·o- 1n .eu t.o - S1·. J)J'esidente, não enxer·gne 
tar;ao, ;\te h;\'1'81' numero para<~ ,·orac;ao do \'. Ex .• niío cnxE>r:~ne a C<1.mar:t <lcsejos da. 
reque~in::anto do S1'. Chagas L(\';aro. : minha rr.:rte t!c, J)('tÚndo '' p::oJ:\'I"r a o'Oh1·e este 

1' discus"'\o do projed o n. 10. d2ste :tm:o, :\ssm~l.:W, C!"elll' emlr..m.tç•J:>. á. i<lfa. governaç-::io 
auiorisando o governo ;\ wn ct:\let' aos c.tffidae:; do Ila l :~. . . . . . 
e Jll':l.(:;.ts <lo exerdro, maiores tle Zl tlilil(..':". ~J:ts t~ndo ::or.:trlo . honrem !;rmbohcn.me'?t~ 
dispens.- do exce;-so tle id:.tàe lXll'<l n rnatricttl:l ~m ~" dtscu~:;;to cont1·a. este t!'edll~ . l>l'eCISO 
nas escola.s militar{;;; tb Repuh!ica . ,lu:>tlfie:-.:1.1' o m eu mtO, ]tr~JSO ol ,zet• ;t Camat~,1. 

.,.,. ,. 1. 1 . . 1. . ~ fi .. '"·" ,. 1. tt ao p~úz os 1!1oü r o;; q H<: 1:1e ] e_\"at~un t\ n~ga.l' 
~~:~" ~;.~n P~ll?l-~ ·". pa :' ' .: ·~; c a ~·-~-r~,\(.~ o Cl' Cut w pethtlo pelo .Mllllsten o il:t A..rrtcu l· 

a ch,,t~-~<10 c ,1.d1ada ,~ \ ot"(""o P•.ll 1,\lt, de tm·•~ p:~.m a. E:>t1'11.1h\ de Feno cemral do 
numew . 1 Br:~zil. 

3·' discu:;siio do l>rojecto n. 14 "L de 1 :3~)1. Sr. presidente. o atlllO p:t~stulo, qmtndo so 
flUe tlá direito de !lOd'r p~ssar proen~·a~ão p r.1r! di$Clltiu o o,•çamento elo :\Iíni~(et•io th\ Agri· 
in~trumento pa~tic~l~t' de pt'OpPio pn!tllo a I c:uttm~t. , th·f>: occ:ts:ii.o de. e:s:pl:ttw ~1do s~tccin
todas as pessoa~ mthtlttatla~ 'l<U'O. o~ ,~,~t·;,~ o.la · t<.tmente os dt·>et•so;; ramos de se t·,·tço> llg;tdos 
1íd<1. civil . . • a. esta r eptwr.ição. atlll(lil' ligeiramente ó, id0~ 

Não hn."endo quem 1Jeç.(l <\ p::~l:1Yl'~. ~ eneet'· do anendamento ti:c Estr;\da. <te Fer·ro Centra l 
radtt a discussão e adi<td<l. ::1. vot::•):ío. do Bmzit. Xc~;;tt OO::é-.t::>í;ío. tí\·c impugnaç.!es. 

2• discus:>ão do pr~jet:to n. !JG c\.. do Se:wr.lo. df~ todo~ 0' lado~ ti:\ C:t.lll<\l'il. e HãO e sem 
aut_orisamlo o go\·el'llO :.t.conti·J.t~u· . '"'m <l!lfllll g"t';lnda~on~r.mnf'imenoo qne •·oito ~t t~~t:ar elo· 
mal.S >antugem offerecer, o ser,· iço ele reboque, a:s;:umpto, quando é eerto qne e~t.'l. troe<.t de 
yor l_lleio de vapores, mu; barra., tlo~ r iVõ. !tll.·j at• t·entbm~nw 1ht fu.tr::ula. de Ferro. Central 
pem1run e Ben~\·:!nte, no estado do Espir!to-

1
· r.em comsi;;O q u;tlquer COU5:\ d~ odwso. pot· 

S3.nto. i:tctos que não quero relembrar· "· Camam e 
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que ~e prcnrlrm ao> :tcontrcimento~ l~:widos a. : ,·cllto e ~etlk:o expediem:e jú. comlemmulo peta. 
3 'il ~ novell!lwo. Cm!to. P?rêm. St·. lll'•·sir.lrnt". ' Ca~n:L:·a .!e cotH.r•ahit·-se · ~mpt·e:,timus pa.t'3. 
:V!1.11llo cpr.c ~lr"~ H proluurln. ccnn·i•'f;ii.o mi- t.~.p~r 1.' \H':tCo~ rio' dcspc7A'\ anterior. niío ~ei 
tJ!m. eoni'ICI;ao que <:ou~ o tlc~. llt'i'< l •.ln tt~lll !)l • ond• • p .. :!~<llil llii OIJtCl' remln.s sufficienics para. 
$(o t l'll\ conse~u~do <ll'l'0lgt\l'-;:(' caola. n:~. m:ti:õ: so~•l'C· e~r.:t~ h:t>es l'Mrg':tnis:u·mos tl$ Jill<tn('ll.S 
em meu espmto. tC'nbo nccc~sidade. C<Jmo •la l',cpttl.•lica. 
dlss~,. de ex~lit~\r ao .paiz a minlm :·ecus:~ ao ; 0 Stt. )It.:r.Ln~-E núo sei onde ach~wemos 
~r:1hto <le l1 . ~O:OOd.'; que se }lC<lP. l"l<ll'<l :t.re- · ( llt'lll nos em n·este. 
foun~• do rn:lterta! fixo e rod:tn ce ria Estt·:t(ht · l I 
de Ferro Central. Di <>'O 17 . 000:001):':, ]JOI.'qllC : 0 SR. C.lo>Lt:\'0 DO XASCDIEXTO- ~estas 
S!·. p~e-:> idente. v. E~. ;;;tltc que 0 eredito 112~ : C~lld~ç-ões . a. min!m. idé<1 de arren<bmcnto, que 
~1do e de cinco mil sei~centos e Ullltos conto,. nao t rle 1!0.1•:. porque tlevem lembrnr:se q_ue 
a.t;;•xa. de ~7 c!. por 18: isto &, ;\ f.<\Xl1 t!o cam- a suswutet o ann~ pass..'\do: qu_a.ndo <llscuu o 
bto a.o "(>'il'. quamlo e ~ert.o q ile o noow cam· ot·ç:am~nt·l dt\ agrtcultum ; m1po;e-se con:o uma 
l'io e~tá a 10 e os~illante. n e.::e>'Hlhu1e. como base pa.ra re..<ol\·e:· tltJllcul-

Pot· con:r•querrcia. por uma oper:~ç-iio :trith- 1 dades fi uauceil~ts. 
met!C<J. !;.'i lllJ!le~ u.e t;tzeNe. é indiscmh·et que ! O SR. OtTICIC.>..- A esti-a•h deu o :1nno [lõl.$
os em•'' mrl ~t>ccnro< e t:~ntos c:mto:; silo ! ;;ado JG mil mmo$ C(>nto~ . 
ll(l..ycatidade 17 OOO:OO(r.:.ouo. ! 0 ':• I' '< . " "· . . _ E . to 

'!lH O nf:C~<t hde tle (ltZCt" "l'" \'Oi>' . · • · ,I •• v.\..,.,.L\;-;<J no _, _\::;Cn!E-\TO I[U:I.II 
~ . ": t .. . . . • .• , ._ •.1 COOtt':t ! ~·a;;tQu 1 

o~ dl"le;:ete mt! e t:.mro~ como;; p~r;t :1cquisi- · ~ ' 
ç·ão ·!e m :ü.el'ial por que ~ott. eomo tli>sc h<\ j O ::;n. Otncrco~.-Onze mil contos. 
pouco. partitlar:odo <trrend:l!ne2lto!b. Estmtl<\ i O Sn. C.l.•:;x.u::o JXJ N .\.SCDIE:->To·- E ;tgora. 
rle

1
: erro Ce~tt~:tl . ? Gr· ·l.n:ts r:twes:. ! petle-,;e 17:000:000:';, e digà-me V. Ex. <1. que 
. , porqn .. thto compt ehenrlo o e~tado com- \ t1c:a re,lm:ttlo o sn.ldo. 

mercittnt3 nem indusrríal. nií..o é ewt :\ sn•'· i 0 ~ 0 '! 1 • ,. E. + de mio,àO : j ,R. lTrCJC.\-.> a s CC\ C 1',- · X: • . tt.tC~l l' 

, ,. por q11~ qw\ntlo 0 "tlt'•' p"-•"•1•1 ,. ••• 1 · ·1 
:1. qu~ o fl'õl 11SllOt'te d<\ estL·ado. e qmtst mms de 

-.. e y t • "' L . (\o~·-ü . ..,,':" ... ,lf el lt ' ' 1 d 
o asmrnpto nl·iflquei qn:·. crn um •l"··e in•~: mc(<tt ~ LlO qt~e ern. <t~t~ :::. e o aecumu o e 
n e.>ta pm·te, :1. Esu~vh1. tle Ferro , :entr;l 

1 nâ~ ! tt·;tnspot·te~ e C]t~e e:x:1ge ae:tuatrnente o au
deixtt resultado nenhum, pelo contr-ado deixa i ;;mcmo (l~ m;Jten al. 
c?e/icil. i O SR. CA.S~Lt:\'0 no N A;;cDIE:->TO- .Si houve 

E nos orç~tnwnto~ em qno figm·a como dei- : c-ss~ :t.c~~llllll.HQ de tra.n:;portes, d~;wm ha.ver 
,;::ando s:l!,~o p;u'<\ o et'M'io pnb!ico, ne..--ses j t:\tnb~m o ;\l:cttnmlo d~ r·cnd:ls que tle\~e ser 
mesmos, nao cumputados cada um tle por st. pm-.\llelo a? <tcctunnb ele trans,,ortes. 
m~s sim urna (lzr:;;Hla. inieir:t .. V. ~x. indo de I o que 'o'Qjo, 1,elos alg-.:tr ismos, pelos toen
clee<tda. _em dec..'lilit encomr::u";J. p<>d~clo.;: d'! na- ~ dimt.!nW:< <UH.t!riores. é que a Est1·•vla de Ferro 
t urezn. t~u•tl a esce, os t.aes C:!'eclttos ~upple- Centr;tl :~.111·e.<;cnta. sempre :;;ddo mt. <"1.1>~ 
men~'l~. d~ modo ~ue os S:l~<~~~ ~om·et·t:!m·re renci:\. mas que t\ mais ligeim n.nn.lysc:;c con-
em <.ef'.c•t, ~o pura.!lente fit:ncto~.. ! Yerte 0 saldo em rlef.cit. 

Depor.>, :r;;.o acr~d1to .. ua. prob_<lbtlidade t!a. ! ~ • . . _ . 
ren<h• \h\ est,r<\\h\ de !erro, neste momento. 1 O ::;a: OITICI~,\-A estmd,~o na~u! ,\ltnetne lta 
ln'incipalmente quando se a.tt.emle qtw t\ Es~ J de ped.o1' ct·~clltos Jl.'\l't\ m~erml, pnr~rue ~a 
u ·ad:t de Feno Centml do Bmzil krn um ex- rend~ e r ecetta do Estado, n<lo.tem applrCilçao 
er·cito de oito mil e tamo;; funccionar·ios com ! e~pecral. E .c1uando ha ne~~l(lade tle r~for-
direito n a}Jo:;.:mtadoritts e montepio. · 1l nHU' o materJal, pede o cred1t0 neeei>..<:Jrlo ao 

S 'd · · ~ . 1 Est~([.). t:- prest em~, _pot· e~ws r;\Zo~s c mnt t\ por 1 , .. • . . ~ .. . . 
mottvo~ que se ltg<Hll a <tctmtl crtse e~onomica I O ~~ · C-~~~IA)o;~ no . N .\~CD~E)o;~o-: Não 
do meu paiz, en que j ú era p:•r tichu·io rio m·- estotHitscm mdo: v. Ex. 1llude•se, 11:: 0 ~lrsmto 
rendamenro d:~. Estrathl. de Fer ro Centro! o pecll<lo de credHo, estou dando :1. raz<tO pela. 
ltoje o sou ttíncb Jntús porque !'ó com 0 pro: 

1
· qual ,·otei cont ra. Son P•'rtíclario elo anenda· 

clu e:to iles5e arrendamento é que vejo meio de ~ n~ento da Central; c~lloc:J.do no .por1to de 
resolvermos a. !Zl.'ande crise economica do paiz. YtSta de V. Ex: . eu tem\ vot~tdo a !a ,-o r, mas 

O s:; , 0 - "" 1 . ..· . d . . peno.o de morlo contrar io. E;;tou convenci·· 
~r-.. rncrcA-:.\,w m nece:s.slcl,t e diSto. , do de que e pt·eciro arrendar "' estrada, e 

0 SR. CASSL\SO 00 N_,,SCDIE~TO-Porque CO· \ po.l~\ iSSO t,enho ire.> l'<l>.Õ2S : 1', porq·ue O 
nhecida :t som ma d:•, ctivida contmhiàa pelos ! Est::tllO nito ó inclustrial nem negociante; 2•, 
empre>timo~ ele t..1.es e tacs aunos; o 'j twtt:"!) pol"qne n, estrada ele i~rro. em logHr !le da.r 
d(•S juro~. e da autol'i&lç:ão paga por an:10; I' saldo, deixa. (lefiC:: ; 3", porque a estrada de 
conhecidas ;.ot• outro lado as toutes da r eceit:l. fe t'l'O tem fnnccionar io3 com direito :1 apo
da. "Gniii.o, V. Ex. vê qtle o orçamento se ' sentttdorit\, mont~pio, c que hão de d ia a. dia. 
1echa sempre eom um de{icit e a não ser o I absorver todas as suas fontes ue receita. 
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)Jas. alêm de to<la.s est..1s r:u:i1~, era i~to que das pt•omes~as auspiciosas do illltsh-ado re
dizin. f[tl:lndo V. Ex . me l.ourou f:om o seu l :~.tot· da commisõiio de ot·ç::tment(l, niio sup
~~~J<tl't<:': « E<tou convencido <.le que p:tm se re- ponho qucl os J.l'J!leres pulilicos ~e.jam capaze::; 
solver a cri~e eL·onomica. ll:tvemos <lc ser J\J!'- de resolnl' a c!'is() metlonh:~ que assobct·l;a o 
~·ati(J~, m:ois •.Ua menos dia, :1. tomm· como base p:tiz. S•?Ln um:c medida l'(Hlical, <.:orno esta que 
de qualquet· solução. como meio p.~l'(\ endi-! t.enito em vist<1. o m·rendanwm;o d;1 Estrada 
l'eitu.r as !ümn~::ts, o ané·ntl;~,mento da estratl<1 . de Fcl'l'O Centl·t,l , como b«~e pat·:t obtermos 
de lelTO. » · ' uma cert:\ q un ntitla de 'lennntel"õ.l.i'Ío metalllco. 

o sn. O!T!CICA _Posso tla.t•. a b<:><• noiicia. de mouo l\)lOticl' J>l'od~lzit· o le,•::~.nt.a.menio do 
a Y. Ex. que pal'll. o.r<,p.tnisar um ltom plano · ~~e::s.~ ~1:~u/~o nr•. ex ter10!:: ~ renascil~<!l~to ~a _ 
fin:onceiro nü.o c preci?o arrendat· nem . wn- . ~r. ft,u.~.~ .r. t~'t'.lM no 1>1•1Z_, -~llVplet.lJ I.l e:-;.ta. 
der· r,;,;sa estrada. A commis.,rw não eo·•itou : ul e;t .. com t\ l!l~ !t~ d~t conum".;;"" t.e u1·~;n.n~ento, 
a.b;olut<\mcnte di:;sn. X:io ~o ha. til) v.s;1,.lct· stt'_Ytll•~O ~<tue!lit 'le lia~ pai<~ ·:al<n:l:;no;ao. <lo 
nem <\ estr·adtt. ucm outro [Jt'opl'i(• uac:otml. m~10 C:: I t·eulan.w t: outro~ me: o.'_ rp1c í<.ll'l:m ,JUl· 

),!:l •lus O::é•nn·ntcntes; })<)l'(ftlC n ao tll:l'\•th t<J (jUC 
O ~rt. ).iASCDtEXTo - SeJ·it o c;t~o. f-'t'.pt·e~i- nm nidt. 'l ilc llc\·e, p•t· exemplo. mil. que 

\lente de fe[ir;iLfl!".,. ;.!:t>'i.:l \!UIIl n pa;.m rnento dúS ,ill!'ú~ ri<! Stl<l. <.li· 
o SR. Úl riClCA-E' o C:lSO. : Vi <lil o\ Í r.<l\'('111:11:;, ( :()J11 :1.~ Olll'l'P:; i [ f•$pcms ~(o;te-

' • . . . . 'c:euto:<. q t tt· h·!t:t o seu or•;•1:nrmto com um 9 ~R. ~ASCDIE:XT<l- ... de Jelt~li':l_:t' O lll~\l ' llej;'~il de (J llÍI I iterttO~ :t ll :"to :'C:'i:H11;.1lldO pe
lll\LZ e o !Ilustre ,relato:· <la comtniSSôtO de m·- :s:HL05 impo~tos :.:olJI'C 00 ~om;·ll ru i nt.e;; para. 
ça.me~~o ~or ter ·.e~oh:-rto o qtlt' ch:,mo a F· , :wgutL'll tar :1 ~a••_ 1·cn•l:• ~:L p;·o1x•r•;iio da.t: 
dra p.11 losophnl. :suas desp<m\S : :tHO tl• 'l'C<lito qnc um paiz 

O ::iR.. Omcxc,\ - :1\'ão ~ p:?<.lr:.t philowplwl; ~ ! ne.sl~!:> <:l.>l!ll t<;I•!S, t\ não s;·r por 1un milõl~re, 
simple;:mentc o ~\proveitamento do;; ret:m•:;os ' po,:~,~ lb ;:~ t" o ~1p1iUbt-h-' t!D ~LI or~;:tmcato, 
do paiz; ,:, it bott admini~ü·açfto <ins finmlÇi~~.: sem ahrit· mão I:Cmpm·<'rittmr!lltt: oi e a l:wns de 
nada mai~. ' seus hen~. I:: ~i a iUIISt.L'i1.1l:t <:omnüi!.~il•:> de 

0 :'R. ARTl![l~ {{IOS- 0 11 pOl' ontrJ., iJ. Y<t[O-! o: · ~•:L tnC~lL~r r[p,-t(lbril' .e~-;e lllCl•) . J?:l.l':l. m im 
ri:>:H;..~o Üt\ moetht c :1. economiu. <1:1 part•: do , tlc~c.:o 1.>t::r•• ''; y::; l t·~t pu tt~wph:~L .: \:-!.!~ao eu, 
"·overno e 1]<~ Cttmt\l"J.. • como l,?m •.•t,tz.lc.ro. IMO tetet .. lll,tO que 
" · ; l\))pl:.l.Urlll·tt. 

O SR . ÜJTrcrcA- SC'rà nt>eesst1!'io l'eG-<n'rer a : ,. · d , ,· ~ t'fi .. , , .. t 
es;se extremo si os <.lesregr mentos nns des- i Tenho .(\t::~ .. ~no.'~ -':1 ~ • 1\.:õ_-':•? o . ?. o que 
p ez;1s COiti.inua.!·em. : hontem rle, oO·:IC o m.C{ht.o peJ.It•O pa1.1 me

O :-:R.. CA~SIASO no 
que o St\lJtttciro nii.o 
bota .. . · . 

: l11omme!!to •lo matcnal d:t EsL:",1th Je Ferro 
NASCDIE.';TO- Bt;m sei : Ceutt~ t l, YOtv IJUe mttnteníto ttté (jne :;eja. 
deve passar alem da c.:onvencit.lv do men err'O. (Jú.::!a t, (l.n.) 

O ::"R On·rcrcA-Esla en~anndo . O ~r. F::a:ncisco Glicerio-
0 SP... CASiiJA:-;o Do NASCDIE:'il'o - Desculpe O r.t,?bt•c .~Lqltltted..o J?~~o -~~~o ?:·•t:l'.~c 51? Sul · 

V, Ex. , si metto mão em seúr;l :.\ lheltt além. alle.,ou: como pllmen.l r,\~,tQ, tJ.1l'.1JU~t:ficar 
de qu~ a l){!c:a~iilo llào é pt'O)Wh~ paro. discntit; ~ n~;:-a5::~·•~o, seu ':oto, o lactu •h Cjtltttltm ,de 
es;;fs amtmptos que se prendem ns fin :\U<'tl..~ . _ <>.,0:_-l::.> ·?·:':;>l ti pccllcl:~< pe!o g~\:(•rJ.~?- :e~:.e~ 
por qu e ellt's teem legar t1propri:~do llt'l tlis- :SI>.. h . li. m.~1. d,ll CJ_ue e--~ m!pm tan<t.l. em 1r 
cu~lio do orc;:am(·Jlto d<\ rec:eit:\ e d~peza (h ! tudc tio. tltJletenç:.t do camlHo. 
Repu blie'l ; e V. Ex. sabe qu~nto sou re..!Jei· j P<·de lic::~nç-J. ao nohre tleputaJo iJ<tl':t o'b
tad,or das dispu:>io;i>cs do re~imento e <1uo.nto , ser·,.,,r-lhe que es~t'l. l"<lo1iio é commum tl. codas 
me faz m:tL aos nervos ver, a. ·pro)>O$ito por , <tS tlespezas o.\o nosso paiz. 
exe_mplc. da Lliseu~ão de '?rÇ-::.\ mm1~ ~iscnti~ I Si esta l'<lZàO e procudent~ para~~ uegat' 
poh~wtt g-eml, etc. e por tsso restrlll,)O-me <t credito p:lL'<t <t Ecstrada de Fet'l'O Centr-J.l. e~ta. 
e:xpltl'a~ao do meu Yoto. . , mesma 11\Zão servirti pnr-J. negar-3e ot1tros 

Dn.d~ e~te peq~t~no ca~aco, ~onttnUI) d1zendo ped:dos dt• cr~:<.lito. · 
que nao e occ;\Smo de d tscutu• as tinançus dtt , __ . , . , :- . 
Republica . Trato <tpenas de justitit:<W.o voto . ~O Sr:,-, C,~"".r:::'io DO ?\i,:~~{)!~:s~o-:~eldão: 
Que det l!Ontem, c. re:mmindo,r·epetn·e1 que :1 : naoalk.,ue. 1,~o como mz •. o , \ .Ex. con 
C~mara niio deve ,-er neste meu voto 0 de- / unde._ Q~1~1·o o \trrend<tn.ento, porque o Es
"ejo de cr·ear difficuldades aos homens que 1 tado nao e JUJustr1a.L 
governam. Jú. disse o anno pa.,sa.do qm~ por i O SR. FRA:'ietsco Gr.lcr:Rio-S. Ex. é 1a
tres ortlens de m~,tiYos su~tentaV<\ a necessi- i \Or~wl'l no arrt'ndnmento. pot·quc não com.
da.de do a"rendnmento da Estrada de Ferro : prelleude o E>;tado explorando a. in(\ustrh\ de 
Central. incidentemente cligo agora que te- : transporte.~: mas olJi:erva que o E:>t(ldO tanto 
nbo outra razão para ossim pens:tr . Apeza1• : e:qllom n industria dos n·nuspol'tes, ar1·en-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11: 12+ Pág ina 6 de 18 

Sns.Mo em ~ :3 de Agosto de iSD2 _______ , ___________ ---------. 
u:mtlo. ecllllú ll•io 11\'i'.'illlani!O as ~1::1~ est!','\,bS Entr~ toda> ~1.~ ot~el'\'<l.(''ies, hasta e; ta, e que 
de li:l'I'). o l'Xlllorutlúl· do :u·1·cnd:l.lllento não o realisa 

Quant!l) nfío ~l! e J':l\'ut•anl õ\1 1 E't.m\n ex· sin:'lo deDOisde COffil)l'Ometter-se :t deixar· Uffiõl 
:plm·auOI' tle nCJÜJluna ÍlHln~t1·i:1. t•nt.ii<l ~u lKU'tc <los lu.:ros ao gm·e1•no. tendo de tirar a 
deYe conclnir pela •tlieu::t<;iío tb:i:i<\ i:Jt!tt:<· · lll<\ÍOl' vant:qcm p:lssii"Cl se·m m~Liores despe
tria . za~. qtwt· cllzer. e o f5a~go uo materitü ro-

0 arrend:lmento e contlemnado pe>c· t•-'d"~ "' lhmte. ú o descaido tla repal'~••:üo do leito e 
flUe trat:lJ1l d e:"t(' assnmpto. pDrqne e!le ~l~ul· <la~ e~tu.~·-··~s. ,; a rcducvã•.l do pessoal c por 
tic~ o estr:<go e tle~trniç·iio. 11rü1Clp::ümeatc de G-on:;oeqn..,J~cia. <~ lllmil~uit;-~o de el~mentos de 
todo o materinJ rod.:~nte. conser·,·:H:::o para,, pt·op:·10 n:u~!Onal. 

Q 
, ~ . .-. • _,_ . _ Cllat:la o. :1tt::!nç-Jo elo nobre d~pn:-1.do para. 

ue.n 1~.ro. con_ ord:l. com o Eow.do; explo- 0 segmme _ 0 urrend:rllW!lO dt1. Estr:1.d<t de 
ranllo '' _muustr1:1 ele ~r:tn.-pol'tes. cr:•Ye ser Fer-r·o Cclltl'ill ê um facto dc~'1.stt'll'0 v:u-:1 o 
lopco: nao c~eYe cot~COl'dM com.o E~tMo. ex- 1 prup:--io n:tcional.l~ está conv<·ncidn qnr. S.Ex .. 
plor(lndo a 1 ~<lt~''tl'::t. tlo C''1'1'eJO <O do tele-i !1e-;.t~ c<SS\ll11')tO reflect\ndo co:-~1 todo criterio. 
gT;1pho, que ~a~ rncontesr.a ,-eJment(! tle a·an~-' ccon-.-e:tcm·-s~-lta de qne nilo dcYe d:ll' 0 ~eu 
portes. (,tJJI,:i~ ~. o.<.) Yoto :xwa o m·r·eadaHH:::uo do. E:mad.:L de Fel'· 

O Sr:. CASSL\Xo no X.\':'cnu::..--r"-F' ·nuiü~ r·o Cei1t:\tl. · 
tlifi'eren~·:t. 

0 SP.. FRAXCI:;CO GLICERIO-:\ào ]ta llíiTe
l'GllÇ'.t nenhuma: o ec•el'e.!o que 1ctz. si ni\o 
tr~.ll:>p')r:~n· t\. em·re~ponclencia ? 

K;1o lmn•n:lo mnis quem p~ça tt p~lavra. 
t!c:1 n discus~ão encermda. 
Continút~ tt. :)' 

ll- l 00. il~$tC illlll() 
lJ (lSS:H!O), l'~ l:Ui ,-o 
neir-o de i 8!)0. 

tlis~'.JS5[0 do projecto 
[p!·ojecto n. 4G A (lo anno 
~ts pr·omoçi"cs de 7 de ja--E' co:m·:wio Ct ::tllenução dtt E>tr:11l:u1e Fel·eo 

Centr·al. atcenden<lo :"ts t:i1·cumsttulc-i:\:> de mo
J_nento; ma~. em hypot!Je>e nenhuma. c :wm 
e lxn-r.illario do Est:.ulo e"plor:1nclo :t in:lus-
trm. de tl'an~porte. dnria sen Yoto llam O Sr. 2evHa,qn.a entrn, constra.n
o . ar·!;md?-mento ([;"L estrct,la. p01·que. 1-e~ giJ.o no delJ:tT.·~ . em ,-ista J.as opini::es resr•ei
pete, l~SO C Ulll l1.CtO d<.'<tt<trOSO: e :1 rlesn·ulç-ão t<tVcis qne. ~OlJl·e O projecto, teem sido emit
completa daqnelle 11r·oprio (JUe l'Bpl'es~nr:t nn tida-s nesta C:unarT •. 
fot>tumt pub!Jc<t n~o memsde l50.00ú:OOO;;ooo. Toch•:h nito ~e i'nrta.ric ao que julga um 

Mas k':_ um JlOnto em que o nohredeputado dc,·er, Yimlo dizer ao~ se\<S companheiros e 
tem raZ<\O e e qL<e o ct·edito TOÜH.lo. impor-- declam!' ao ]miz o qt<e pens~ e o que sabe a 
tanclo em üespezas, quer dizer que a r·endn 1b l 'espeho d:ts promo~';'es de 7 dej;tn~iro. 
e;;tracla ni:o deu pa.~'<t o seu custeio . Antes d~ tudo, tUr:~ o m-a. lo~· r1ue, iltzendo 

:\Ias mesmo ne>~e c:1.~0. S. Ex. n:ío de.-ia o exercito a r~n•lu\iiO (le 15 de noremiJro,não
eoncluh· p~l:1 n~;:;ati'-"•1. do credito: m•'~ sim teYe a1Jsolm:1ineute em Yist..1. intcres~~ algum 
devia propor uma. emenda modiftc:~tiYct da;; de clas~e. 
tarif<t~ l\e mo1l0 que a renda pude~s~ ~ones- Si a 1Jabnço:t d;1, ~·ictoria pendeu nesAA dia 
ponder <l despezn.. pa.Ht elle e tot·nou :L R c publica uma. validatle, 

Em Yer(lnde, as i.-'trifn.;; t.h Estrada de Ferr·o e que o acto l"<~YOlU~ionario symboii~llY<J. os
Central s•lo exce..•si'."amen te mo(liea~ _ Por· desejo.; n acíonaes. 
consequencia,. atteiJ<.leilllo-::_;, t'ts rllll'er·.:mç:as ?\o enketanto. o bravo mM'ecli•\l Deodoro, 
ger<1C>" de pre:;o, em t01lo paiz po:let--~e-hht que tii.o eminent~ p:~pel representou nesse 
perlei<:amente amori~ar o aug-mcnto th\ t<u•;fn. aconteci:r,~r:r.o. hahitnaclo .:1. I'Cl' nos campos 

l\est2 ponto estaria- üe acoonlo com 0 DO- de batttll1a imm:~di:unmentc galardoados os 
hre deputado e r!ar-l!1e-hia o seu "I'OIO. que JU<Li~ cotWOI. ~.ram 'pm·a a. Yictoria, QUiz 

São estas as pequenas observaçiles rn1c t,i :pt·omo\·er, 1101' stll"\'iços r•dcva.nte~, os hl~v.-os 
nl:a a Jhzer. nilo tanto coutm1ünclo os que. tudo ~acrifteando, COL'l'êl"':l.ro par~t s:ttva1' 
intuitos do nolJr·e deputado . 3. paLrÜ\ e n lib~nlade. 

S. Ex. neg-:~ o cr·ediro, ~ômente not·que e E si estns pr·omoc,:ve' n:to se ~zcram imme
parti(hu-io do arrentl•:.rnento (\a E;tr-;:,,\a de. cliM.amente, é que ttmigo~ ~inceros e le,1.es do 
Ferro CentraL i nobre mareclHLl 11recuran.m adiai-a. Entre 

O SR G _, --L\XO ,._. , •• --c- .. T d: 1 estes, t\chava-,;e o chamado fundador ela Re-
:t art~:- ,_ "' - ~'-' ·'""' 1 ~1E:\<O .t l.llll. pbl~C<t n:a~ileil'<\, Dr. l3tillj<~min. Constant, 

:P . ent<w m rmswo tla. gue1·~-,1,. 
O Stc . !'ltA:\Clsco lir.r<.:Emo _ eompromctte- Recusar de golpe. n:tQ neUe mom~nto, ~~ ne--

se desde .1a a woca.r olJserTa~<Jes dá tl"ibuna cessidaLle Je tal mediua,seri:l. irr·itar o ;,:l'o.tnde 
c,Jm S: Ex .. eslí..r·ç:a.n(lo-se por ~on·.-encel-o : e soluaélo e tal1·ez n,n·o-ravar smt saude em 
patriota como ê. uf~o üeve dar o set! voto ·em e~ta.do delica.dissimo "'~1ess .. occasião. ' 
l1ypothe~e algnma para o arrendameHto tla A;;,;im, !oi preci~J Jeix:tr. corror· o tempo. 
E::'trada de Ferro Central. nfim de -rer- si mais tarde se con~~guiria, sem. 
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Sessno em ·13 de Ag:ost•) de tSm 

<'buLo. edbt' a_ I~Llis.t~ão _tk ith'r.t !le pro·l Supp~·irn:\11]-;;e a.s ruhric:_ts de n;; . 25 e2G & 
mo~iíes pot· ser·nços yeLemute,;. ,. . i o.s ~o:~ :;!~;m•;"~' CIJf'!l qm~ s.to dotadas. 

i\fas a wrdatle e que Üll!O .o: dcbalilc, • :?Xo .§ .:,:• Suppmnctm·s3 as p:~la.rras-e o 
todos os m~ios emlli'~g:u.lo8 for-:tm ímpr-ofh::ncs I P .:rli({IOti i '' ·il- r. a:cc:rf!scent.e-s? no final-e bem. 
E 11 7 de janeiro a3signa':"nm-;>e e:'!hl:'· pro- i l1i;sim p:1:·:~. pa~:u• o~ ort!cnados dos profClSSo
moçiíes. En1:io: n qae:::tão tinha atr.in~i~o nm jl'e!; dos Cl_!l'~(:s :1.1mexos c_tlos g-ymnasfos, em
€Stailo a••mb~s:mo : e. nc~tm; condl < ;oe~. o : qunnto nao ro:-em n.proYetta.d;J~ em serviç:o du. 
Dl' : B:m.~nün Cnnst.n_nt Yiu-:;c n:2~:'!t\ •:olll~ü.o : I ~n!üo, dos e~t:\do>, Oll ti~ qn:tkjuer muu\
asslg·nar as pt·omOt.•.:e~ ou al:oamlomu- o seu c1p:o. 
J}O$t O- 1 . • S•1.l~ '.1:1.;; sessões, r:3 tlc a,_wsto tle 1892.-

0 <l.l!l\n•.ono \lo (lo;;• o ntHtnel~r !l11J ill ~m.o. 1 :S•:v~ · ·i .!'J 1'i~; ,.,1 • 
p~lo l1onwm que -~frll.ara e o:··~•nJ~m· 1\ J ·;~vo-
Ln~1o. J.ll'ulc hem "· Cn lnal':l :t.Yalim·rJilC .:on~c-1 Ir, w·•. .,0 , ''f 
queucias JlOll<•l'i:lm t ct·. PL<lL·I·i:• ~ :·; • um:\ I · '·' . ~ · - ç -

e.1lam:u:>.dt· p:lt;t , p:•ir.. c - . . .. • . , '" ·1·, ú ... .. I· - . ~ · 
r 'i UIUõ\ C:tl' l:l tio Dt· . .llr.HJUlll1 ) liil'tin!Jo C ~ll>Cl.\Cill-~ ''· - . er ).1S. CSt lll .. l,\::. P :J.l.l In· 
•
1 1 vc;:tt·".l<·•.("' ~CJ<:nuhca.:; Yn"cns tte l>l'O''-'·· out1·n. dn Sr. TPix~·im. ~ [mtllt·~. :\ntl.::•s afii1·- • " · · t ·· · . ' ' 0 • . ,c:;:;v-m:muo qne a~ J.ll'Oinlll;.->es •lc 1 ..te janei ro cn- 11'e:; n•J c~.t·a n;..'Cu·o. como na proposta. 

contt"J.l"..ltn !mpu~na•lm· ~·m Rc:1jamin Con- Sala • la~ se!®es. r:3 de a~o;;to de 1892.
,t;mt e propufpl:ltlO:· !lfl g-~ne;·al IJ~rloro d;\ s:u~tc..< ~~-·civt;- -: C-'J~Il! R_f)f]1'~ji!<JS. - Pault' 
Fon~CC'\. G ·Ht;Hal·t'C.oi .-(~rs.o:~ano rltJ .7\!t .... c:o,cn. to. 

Benj<tmin Con:::t;~nt <lpt'llfl.'> c.ede11. l~1.7.l!ndo I Cons~r·n··Stl, como n:1. p;·opost:l. do goycrno, 
um gr·amle s;1 cr1hClO de que lne resultou il. o. Yetlm. d estit1a.da p•u·a ]n·enüos "pt'Ofc~orcs, 
pt'C!~'"tuz·:tmoJ·te. . autores tle o ln·;u; ele utilíd:lde tmnt o en~ino. 
~ao quer \'mpanllr o lml!to rlo nome tlo Saln. d:1s S~'>~e~. 1:3 <lc :J.gusto llc 1802.-

)teroico ma.rcclw.l J:!e~J:loro rln. r:onsec~ e por Snntns p,,;·cira .- Paul.t~ c;;,,.,,.,.,<cs.- cc~<
lSSO f;J.Z ponto na sene de conslClet•ar;llSS que ~·i(!no do X <l-<cimc;tto . -F. !Jralurri.-Oosta Ro
tem feito ::olJr<l_ '" (}l.lestão. rl;·iouas. - G. Pirc~ .-An•h·~c~valcanfi.-Fon-
Relll~ivamente ao projcct_9. declara. que, sec~ e Siica.-Pw~!o ~b·!folio.-r.. ·,J.;·it.we.~ p~,-

tenl!o szdo contra· as promoçoes :t q11e esta se JlWide.,·.-Jlalla &<n:cllw·.-J·c:isbctto Freire. 
refere, vê-se oln·igado. por collerencia, :<dar; , : , -~ . . . ._ . , ,· 
llle o sett voto· mu.s nã.o :tCl'edita na sn<t e1- "\ e~m .t 1.:11e.a, ~~o hl~S, apot.tda:s_ e llOoll.ts 
tlc:acia· ll~O ncredii.:~ mesmo fJlle h(\j:t al~um em dt:lCU:\~aO CODl O lWO.]CCto as segmntes 
meio possível de ramedhtr as injn>tiças o~-c:1.- D!EXDAS 

sionnda.s. 
Deante do pro.jecto qun se discute. ::1.0 con

trario, se11te apprehen:>iie.<, receia que a._ e~2 
pt•oposito novos intere:;._;;e:\ e n::.>a.s amb1c.oes 
se lentntem. 

Fica a discu:;,"-l1o aLliad;\ peh\ llor;:>.. 

SEGUNDA P"\RTE DA ORDE){ DO DIA 

ConÚnua.<:<l:O da. 3' cliseus.."-<10 <lo projecto 
n. 86 B. fixando :1. despeza do :\finisterio da 
Justiça. e Negocios Int~rlores para o exercicio 
üe 1893. 

Ficam sobre a. mesa <15 ~eg:uintes 

E~!EXDAS 

Aa pra)ecto n 8() B 

Na rubl'ica n. 15-Supprima-se a consigna
ç;1o pedida paru. as despezas com o curso an-
nexo. . 

Na rubrica n. li-Supppima-se<t consigua.
ção pedida. para as desp~zas com o curso -a.n
nexo. 

.-lo p;·:>jecto >1. SG B 

Su bst:tu;nn-se :13 verlms : 
K. -!- Repa.rtiçilo r la polftia. 

d:\ Ca.pit:'i.l FederaL . . . 38-o!: Sil$99Z 
N. 5 - Dili;;encias policiacs c 

oondutção de pt'e.Sos.. . 2l0:00i)::;QOO 
}J. 6- Bl'igacla. Policial..: ... . 2.82.0:879$060 
'N. i - Reformados da. brigt\tlo. 

l>Oiidal.......... ... . . 30:305$0'20 
N. 0 - Ca.sa ele Detznção. . . . . . 115:500$000 

Pelt1. seguinte' 
N. Contribuição federalp~

l'a o servic;.o da policia 
do Dlstricto Fedem!. tle 
conformidade com a 1P.i 

3.571 :556$0i2 

de 12 de o.gosto tle 1892 2.000:000$000 
Deduza-~e do ~.rt. 1 • tia verba total a dill'e

rença d:ts duas qua.~tias ucima. 
So.1a. <las s2Ssões, 13 de agosto de 189-2.

Jionlc~ B(!r;·o.~.-Demctrio llibeiro.-Almciàa 
.NorJI!Cin !.-Leit e OW.cica,-L. de Bu.Jhües.-
F. Sodr<i.- ,l;·thur Rios. _ 
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Sessão em 13 de Agosto de 1892 

Ao n. 41 1 O_s nobres deputados qu_e apresentaram a.o 
Actrescente-se-e augmentada. com !O:OOOS i prq)etto, or:1., el!1 d1sc:ussao, a emenda em 

a consigna.~.ão p:\ra public;wão dos debates, 1 q:-re pedem a. iusao dos dous externa. tos, auto-
:m.naes, etc .. n.:> Diflrio o fficial. i l'J~antlo. o go\·erno a. reform;n· o curso do 

c:: • , , ___ , ., • , • : g·ym~:a.sw de accord? com_ o píl.l':>ccr 1la re-
,_ah tl,~~ se.o,,oe,, l2> de ago,to d~ l_8D2..- i ~pecttvn, congreg;~çao, n<tO demonstrara.m o 

A-.·1~'"'" n .os:- JI~;·'!es Br:t;-,.Qs.-.lhtc<da No- " 1lese~o. que dizem ter, de faz•r diminui~.ão nas 
gue<ra.-Letle Otr•cr~cr. <lespew.s do Ol'çamento. mas o firme pi•opo

sito de. por todos os m~ios, impedir a tr-ans-
0 Sr. Leonel Filho- Tonwndo ferenchl desta capimlt!e um dos externatos. 

a. palavrl\. S:·. presülente, p~r·a oJt"erecer con- 0 s Tr z DEr F • N'" . · d . 
!·esta~_;ão aos ~rg-umentos npt•c;;enw.dos pelos 0 ~'l.- 1?,)1'~· e ·,·~1\~-\.ao ''pota o, uma 
1lhli<trados deputados qnc mr' J..n·cccder~m ! e utr, cou~a e <JU ~ a er' ,\de· 
nesttL tr·il.nma, no intuito de. sub o pretexto · O SR. Lr;oxn Fn.uo-Sr. Presidente. to
de climinuiç~o <le desp27.ns no ,w.;amento do I do' os cl"ta.s OU(oO (iizer que :L commissüo de 
:Níinisterh' <io lntel'io1·. inrpeilil~em fllle um dos l Ol'~nmento. no lol~Ytl .vel d~'~i'' de procm-a1·. 
externatos t.lo G:-·mna:<io !\nc!onal sej<t trn.nsre-, t1nto quanto pom ~-eL C(Llllhl.Jr;:t.r as d·~·'Pe:&'LS 
rido pa_r;t ~1. cidade lla_Campo.nh:c._ dr.>cle logo l publiens com :t ~e(·eita. estudando. os meios 
':OU dtzcnolo. que n;~o. Yenlw ~~-mplesmentc 

1

, de remo•·m_· a;; tl;~culthde,:: Jln~tnceu·:tS, ;tfim 
1alhu· em nomP do~ lllteres:;es do e;:tarlo de de1lebella.l'o rlc(,çt! que nos assoLm·ha. la.n
Minas. r1ue 0~ nobres tlepntlclo~ qncmm p1·e- ç·ou suas Yist\tS p~u~ a suppL'esSilo de certas 
judicar; uão Yenho ií!tt().lm.cnte. oh~decend.o ! '<ll'l:i().ó. r1ue, eli1uina.U.o.<. tl'<W~O com conse
•~pena~ tt <lm SP-ntimento cxclusivi~t<c, que po· I qu"eneitL . natural grande econornia. ~Ias Sr. 
det·ia ser qnali!icado-&~i,·J'i,..,w.-o que s.er·b I pr~ideute. aíncl;\ ctue me p:ose dizer·, tal (/e
muito natnr<tl. porque extrP.tncr;o muito a- ·''ri~rlllt~ ' "· 1ia commi~ão. ao menos por em
quelle pedaço d<~, lXttl•ia, que l!lt~. viu nasc·er, qw•.nto. niw poderâ ser_ ~·eali:>ado. De facto, 
fallar em nome da zona sul-mmeu·a. que :I!ais '\nesta cam;tra vem quottdtanamente a. apre
dírecta.mente sofrrerà as conseqnenci~s ela-s sentaçào ele propostt~s. (muit8.~ das quaes 
emendas apres2ntadas. caso por mmt litt~tli- '-teem sido appt-o\·adas) que Oll rn;lis aggmmm 
dade sejam appro.-adus. o que de modoul.g"um a responsabilidade do paiz on tr~u:em, como 
pmso espero.r rlo P<>triotismo dos r~p1•esen~ n:1. emenda que comb:Lte. deminUtção de des
tantes desce p::üz. pezas, mas deminuiç:ão (IUC não póde ser de 

O :sa. Tuo~IAZ DELFixo _ Xão den.• esperar 01.1t:·o modo qu:~lifimda . si não ele economil\ 
outra cous..'L. red1cnla, economm de palltos. 

os· Sas. SrOCKLER, FERREIRA BRA:'i:l)ÃO E 0{;
l'ROS - Não apoin.do. 

O SR. LEoXF.L FILno- Posso. Sr. presiden
te, sem mecto de seriot impngnaç,ão. affirmar 
que, contrarütndo aquelles que a todo o trau
sepretendem impedir que um dos extel'na.tos 
do Gymnasio Kacional sej<1 colloc.1.do no sul 
do estado de }Iinas >"enllO llLUar em nome 
de um grande interesse nacional : venho, 
Se. presiciente, defendet• os direito.~ ele gmnde 
parte da mocidade brazileíra e não as conve
niencias de uons ou tres prolessor·es do mesmo 
gymnasio, que não querem ilhandono.L' as re
galias que lhes possam ad\·ir da sua perma
nencia nesta capitaL 

0 SR. STOCIU.ER- :Muito ht>m. V. Ex. està 
pre,'"tàndo um raa1 serviço à mocidade e ao 
paíz. 

O SR.. Trro~rAz DELFil\o - Não apoiado. 
A mudança e inconveniente. 

0 SR. LEONEL FILHO ~E'-me agrada:vei cum
prir este dever' me e grata está tarefa, por
quanto, Sr. presidente, defendendo esr.a cau...<:a, 
que deve ser dos mineiros. bem como de 
todos os brazileiros, não repito aqui os echos 
do c:~.mpanario. 

Sr. presidente, si e inten~5.o d~e parla
mento, obedecendo a intnit.os patriotíeos, fazer 
cuti~s nas despeza.s publicas que redundem 
em beneficio do equilibi·io orça.ment.'lrio. e.oses 
córtes não devem ser de preferancia dirigidos 
contra as Vel'bas destinadas á manutencão dos 
estal.>elecimentos de instrucção publica, não 
devem <Lttingü• os externatos do Gymnasio 
NacionaJ., onde na athrnmpllera do salnr. se 
expandem as íiJrças moraes e intellectuaes 
dos udolecentes, anele se p1·cparam as .disposi· 
ções q_ue fazem a vida do cidadão e a gloria 
da patria. (J!uitn be;n; opoio.dM.) 

Nilo e com a SUplJl'eEsão de 11Ui dos externa
tos do Gymnasio Nacional que se ha de con
S'.'guir r~gularisar as finança'> da. União. 

Atacar-se, Sr. presidente, um estabeleci
mento de insoruc~.<i.o publica., procurar-se 
pt•incipalmente extinguil-o, quando o nosso· 
:paiz felizmente não bate ás port:J-3 da miseria, 
é crime de lestt.,-patria. (Muita b~n.} 

com que diréit<J, nós, que somos os repre
sentantes do povo, os fieis guM•das das legi
timas aspirações tl.e todo~ os brazileiros, ha
vemos de, sob o pretexto de sordida eco
nomia., prejudicar o futuro de tantos moços, 
que nos externatos do Gymnasio Nacional irão
beber a instrucção conveniente para que ama.~ 
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nhii se,j.:tm cooperadore:l no en~randecimento 
dll pa.tl'ia? 

Quem s:1be, Sr. pt·esidCl1te. si t~o extcu~ato 
que p1·etendem supprimir não sahü·it o t,:;.
t.."\llladm· que, ao mundo deslnmbr:~d". ''·P>'e
sentará o l:lrazil como o grande paiz do fu
turo? 

Confes'So uma. fL·M)ncza, si e que as>im llti<le 
ser qua1i1ic~da, tenho escrupulo5, tenllr·, medo 
mesmo uc attent~w contra a instl'tu,.;:iü ,;.., meu 
paiz. 

SL s~. deputados. p:u·a :L lll8.11ntt•nl,'ii.o ün. 
integrid:tde da. RepufJ!ica. par:• :; tl.<:>li'>:: <.h 
putrüt n(> exterior. p:wa :t ;;at·auth. 1h or1lem 
e dü.S l~1i~ no h;t.~ril>l'. temn; tll' '\~<'~i•b\le <l•• 
granc.h~ contingt•nte de l(}l'r:::. li.I'Jll:Lda. a qll:d 
não tr'-!pidi..un,-.,..;.: au~ntPnt~te~ ~Pm mttrl11 d·t 
JlUYOL'<I:ill dt:/idt. f]IW õi.f!Ui """ tor!a,; :" );·,!'11Jõ1.< 
é apL·e;:ent:vlo. fJIIIL!Hlo s:• tflli~l' 1:11.1·~· l'illg-nr 
metlí<\:1;; t'e'tl·i<.'Ü\':1~ thl~ d•·sp~7."' l'n!.Ji,·:1~ : 
si p:H'a ~. i111pulsfio do pro~t·c~s" m;~ v~:·i;~.[,lu 
paír. nflro terno~ p;n•aün a'~"llli>L';J.dO~ de;1tJI:P 
desse !lli$1'11\1 ,tcfil'it. t:.tnto q;w n~~t:1 Hll·.:lll:t 
s~sii.o, de:::pez;~s. mtdbt~ nii.o p1·e,·i~r~1~. t~em 
sido :mtol'i":~t\:1.::;, nitu ~e\ )l\ll' fjllt.' tem,•t· 1\e 
deslldquc na rec('ita. lt:weJ1lo$ de J•is.:·at• tlo 
or~~~mento d;t instmcçoiio um;~ pequr:nina 
Yel'b<t, que. diminuta c:omn ti, pnnr:o J~u'~l 
bai::.:<tr a concha d:t ba.lünr;a. onde estão ac
cumulutlos os enormes pe,;os ua l'cSJ>On>;,Ü•ili
dade nacional, quancto, SL'. presiueHLe. t;tl 
vet·ba tem por fim o desenvolYimen;;o tb in
telligencü• dos nossos concíd:tdão~, que teem 
todo o direito de reclama!' do go,-emo tlo 
pa.iz os melos que lhes fllcllitem. lhes g<t
rantam o cultivo dn.s suas lbt•ç•a' moraes. 
(Mrrito bem.) 

applie<w~1o ~c lJOS.';tt dar· a uma p;u•cell;L tle~~a 
mu~tn;~. r~ceil<t ~inilo <ta desmvolvimenw d;L 
in:>kuc~iio !lo )'ovo. 

Si alguem conse:,ruir me demonstmt• qu;>, a 
União ni:í.otlevem:mter e~t1hclecim"nto~ de in
steucçâ<) 5ecum14tr·in .• não tel'ei duvida. em cle
~isLil' <b pt·dençiin rtue me trouxe a estt~ 
tdbuna. 

O Sit. Twnux Dr".FI~o-Xing-w·m diz isso. 
O SP .. Lr:;o:-:r:;r. F1urn-Si ;b~i;n u. \'. Ex. 

•lart~li a p::;nco lw. de <:oncnl'll;n· commiu•L 
Si!!L ~~·. ]H't!~ideute~ ~I a. Cni;1:: J il:l_n ,_l~ .·\·t~ 

con l;inn:u· a snhn>llciona.J' o< •l<HI> eXU'l'IJ"t·;~ 
<ln (;ymna,.:i" ;-;:leiouaL pl'indpaliiW\1~\: p:~t'')t1'.' 
tllll deiJi'S~ ji): Jll'Upll~t,o, dt•\-e :-'(~l·- ll'il:t:'li_~l'!ll(l 
p:"':t. a t'ldno.lr• da C:llllll:l !l!ta. :J;il• ~Pi 11 J•;rz,;,, 
,!, <'llll>'l'l".';u;:i" 1l<! 11111,1'" ll'!$k~ caJ•ital, 

~i :to~ e:-:·ado.;; (·, r) l li~ :t~ist<"' a. olwi~nç:1o de 
~~~~ü:JJtm· o~ l'~t.:thde ·imeuw~ de iJJst!'lJ(·<·irv 
.<(:~li!J•.h•ri:L. :tãu ~·:i aiuda. por IJU • 0.3 nulJ~·es 
, [11\lllf.:ulo~ nilo tn·opllZI! t":.tllt f[l!P. a nnmícipali
datlo dc,t:t é<l]litnl ficiLS.>C• cnertt'J'e;;·at.l:t do .<e!'
;·it;o :tl,;immt.c n.o l'Xt; ·t·n;tt:) q ue aqui que
rem q w~ sn h,; í~t:1. 

Di,~e. S1·. pt·. ·~idt'nLe. o llOin·c üepntado 1jclo 
csuu.lo do Rio Jc -htncit·o que n, uniãn nii.o 1)0-
üilt e Jtilo ti ·Yía r.l:.l.l' a ~Iina:; mn d·>S extci·tlil
to3, p0l'lfUt! aq uelleesbtlo era rko c pro~pe1·o. 

E>te aq;umetlto <:M·c<:~ fundamento e. pa.ra 
mo;;trar '" ~lHt impt•oce!dcncia, l~t5ta atreu
ller-~e pam :t receita tLe Mina~. que e tlõ; lO 
mil contos de réis mais ou menos, ao pa~50 
qU<t a. cht mu:üdpalidade desüt capital e5ta 
c:ücuL\Ch em m:tis ele :30 mil contos de r-<\ls. 
N'cst<tS conrli~ )es, tt ~~r proc~Jente o argu
mento llti nobr.~ cle.Putudo, <t União não cieYeria 
manter est:thelecimentos de ínstruc~ão secun
daria nesta. capitul. 

0 SR. TIImL\.Z DELFh"O - Apoiado. Dous 
externato~ n~o basL1m, precL;amos de qua· 
tro. C<lntinúo, Sr. 1wesidente. a nffirmar que t)~ 

nobres deputados o que querem. ]Jl'Opondo a 
O Sn. LEOXEL FrLuo- Qnal é, Sr. presi- fusão do.~ dous ext~rmtos, nrro é Htzet' e~v-

dente, a. renda d[l, União? ' nomio., m~\S impedir que. nm clell~s s~ju 
Segundo o relatorio apresent~do pelo minis- transn~rido p:1.ra o sul ele }[ma~. 

tro da. fazenda. " receita esti. Ct\lculal.hl. em Pl'imeiro que tudo, o alvitre proposta não 
213 mil contos {le réis e as despeza~ eom os satisftiZ as exigencilts, nem os recl:tmos tios 
estab~lecimentos de instrucção publica em G,tte entendem que a instru~ito den1. ser des
dous mil e poucos contos de reis,isw é. um por slminadn. pelo pai<:. E' claro que. si os {lüus 
cento m;üs ou menos da renda &t Uniiio. Niio ex:tel'na.tos de\'em ser conser>·ados, para que 
obsta.nte, ainda. se quer reduzir a pequena. umdelles SE\j;J. incorporado ao out ro, melhor 
despzza. como si assim fosse p~ssiYel con~c.- sel'Ó. que fiquem desligados, collocados em 
guir-se o equilibrlO orç-.amentarw. Tal equrll- 110ntos diiTerentes do territorio nacional. de 
brio, Sr. pre~idente, actualmente e impossi- mais ill.cil acc~sw aquelles que. na impossí
vel, como a propria co=issão de orc:.amento bilidade de permanecerem nesta capital, en
reconllece, pedindo á Ca.mara autorisa.ç-J.o contrem em um delles os meios de adquerírem 
par~ o_ governo ià:l:~r o~eril:ç_~es de credito i a instrucção. 
Jlrecrsas para cons.ohdar ,~ d1nda tl~du~nte, 1 0 SR THO::.!AZ DBLFI:->u dá um apa;rte. 
como pm·a supprrr qualquer cleficrencm de I · · ~ 
renda. O Sa. LEO~EJ, FILHo-Entao V. Ex. quer, 

Sr. presidente, a boa. economi(l. dos dlnhei- porventura, que a União tenh~ o dever apenas 
ros publícos, penso, . deve co_nsist~r na melhor I de instrui~ os filhos dest:J. cap1tal? . 
applicaçã.o da recelta e nao ser que melhor Sr. preSidente, o nobre depmado d1sse que 
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;.~. União n~o tinha. obr·i;!<\<:"iiO de 1:1anter esta.-~ f!'le c:i~ proféS,::.1:·es tlo cxfllrnato. que for ex-· 
'belecimentos de í. nstruc<;\iJ sccnndtu·ia 1l>t·:J. t lneto. ~e!·~o ;t!Jr'01'ei ta tiOS na. nov:1 organisa
t.ie~t<J. C:l.pit:Ll. '."tO. Como. por·em. nuo e lJl'e,;:umi\·el que. 

N"e~se <eM>O . per1::uuto a Y. Ex. : o sul tle leit:~ a í'u~ii.;) dos ~lous extermt-Oô, huj~. no gy 
::\lína.s Gcrae:s não :>erá um lJetla~cO ela. Re1m- mn:~;;io üuplic:\CL\ de a.uhts tias mesmtts discipli
blica Bt·nileirn.: lllli. como em qnalquel'lJ:tr te na~. podcr·ú. mníto lJem :tccontec~r que, além. 
dos e>t;tth.;;, não est:a-it üuni:em :' gn1nJ.e elos lJt'<.>í':::ssore:l di~pen~aLlos, outro~ n:io seja.m 
r--:ttria 1 (.-11ioiwlo$ . ) a.p:•ü,·dm<.lo.> por não conl:ecet•em as JU..'l.teria.s 

A:;si:u como se p.:de ll11.H):tl' :~ C:q)lbtl Fe- rtue llt€'> li)l·em d(~~timula;; ll:'o:.·:t leteionu.r. E' 
deral p:ll'i'l. qlt~lquet• p on to o! o) truTÍól'l'ÍO ll:t- [•t·eo:i~~'· ,:;1·. p;·~idcnte, (!UC !iqu~ b:Jill claro 
dOUL\1. C e dispo:;iç;ro CO:J!i i,Íttll'ÍOll:ll :L -'ll:\ 1p:c. m~ \!Xi)ri:nintlO oleste DlOtlO, l):io f[Uero 
1l':1.11S(,!l'Cllci:~ P<Ll<t o ;!'l'illllk. pl:ul:l llú ceutt~tl. ~irjl t t'i' r1u h- \'C :)íl'eml~r <t ~<tlJeuot·i n. d o3 pro
·"~'m lUitÍ$ 1\wte J~\ r.:\o ;;:• J•urlo• llllltlar um es- 1<!.-;>0l\•.-: tiO /l)'ll)!lô\SÍO. 
Tttb{'lecimc.-nto 1le in.'trut·o::õn p11ll!im a cat·:.ro Fiwtluwnle. ~~;.:,m ou não s:tiam <~pro,·ei
da. t:ní:in. :•tretlllemlo-,:t! ú~ ('C!ill'f'rliencias o!o t:1r.l"s wt rn~~tJ projedad<l- os actr.1ae;; prole;. 
lot•m dn mniOl' ntlllll'l'O tl••$ u,.,.,,.,, l!ur:o·illatl:iu,:. :::•r:•;; •lo;: dons t<Xt€'l'mtto~. o r.ltc.~ouro tera 

0 :::;1;, Trr 11~L\Z DEI.FI:\<~- \:i•.• p:'1t!c p:;lo •lL·.:: •nrinH<H'. :t pa~:~l' o~ vertdmento>. (~tl todo~ 
<:onn·::c:w ,.111e 0 ;.:u·;m·110 ~ vlll '-'"lll "·" pt·oLe~- c:ll~~ t•Lit YISta tW~ dtt'C_i~Os :tdtii.Ii:'Itlos. e 
>:'Ol'l~~- a::w1.1 a•;_~nH:nt~trcmo~ :t .r:~ g-ra.mte Itsta dos 

• . lX:ll~lO!t:>tt~,; do Estado. 
O ~1':. L~;":o;•·:t. Fu.l~·• -l':··•:c1 :\ \-·Ex. l•ccn•,-;t • A~,;.im sm;ll•. St·. pt·e»ü.letll.c. mclhot• sel'à 

]l:n·,t l'I':')'Omhn· t.le)ll.H~ n e~;.:~ llOilt!>. que os proli.":irot•es que teem de ~et· llispensa-
St·. JII'C;itlcnt~. o illum·ao.l•) l'ClJre:;entmte dos. ou não apt·on•itados conthlt\cm a rece

do l'~tado tio !Uo de .J:t;wiro. o St·. Dt·. Et·ico her C>$ :;eu:; Yencimento:; p;·o la~orc, tecciona.n
Coclho. :tpt~ent:tndo a cnwn•.l:• que j i li, tlu :10 externato que pt'.!tandemos transterir 
• lis~c que cll:t pred s:c"'' set• \'uta1l:\ pela C;l- pat•;l. :1 import;·tntissim<L zonn. sul-mineit-:.t . 
mat'<t. pt•incipalnwnte pul'quc tl':wio. diminui- (Ap~ic!tlo.<.) 
\:ÚO üe ueSll(;'Za$. . Em ·d~ta li:\ demonstr:t(•ão cab:ll qu~ n.cal:Jo 

'!Ira~. Sr. pre;,idente, tltl •.liminuiçiio de dcs- ue !hzer, dt!lUO!lstt·a~iio quo ni!lg>nem SCl't'l Ctl
~peza~ ill€t\lis:J.cl:t J.lCio nobr~ depm<J.do será vaz de '1est:•tli1'. repetirei que a intenç·íio dos 
apen:J.S fi.cticia. noln-e~ dP.put:vlos nii.o e Ji\zer economía. dos 

Si por um bdo a cmend<\ dimilme a.s •lc.>p !- tlinhcif·v~ ptlbli<:os. mtts impedir '" trn.nsfe-
7.ttS, porque faz Ue.ô;tpparecer nrn dos exter- r~ada des~1 c.tpital <le um dos extemaios. 
müos, ~Y.lr outro h<(LO augment..1.-a, porque Tanto:'l.5sim é. Sr. pt•e;:idente, q_ne a emen
crea 11m e;,'tàlrelecimento q t1e uiio existe, um d < redil;'idtt pel~ nobres deputados contêm 
curso <mnexo ao Gymn<tú' ::\:tdona.L . dua:o lk'l.rtes: em uma pedem '" rus:Lo do:; dom: 

ElfectiTamente. o nol:Jre de}lutado pede a I exter-rm:Q~, de accordo com o ll<trecct· de CJ.Ue 
fu..<ilo elos dous externato~. amoL·is<tndo o go-l tratei. e !I<~. Olltl'<\ tl ;;appress5o thl § 4' do nrt . 
,-eruo n. l 'e1órma1' o curso do g~·mna~io, de 51 d·) pro_iect.o, onde esti~ lleterminatla a trans
accordo com o plano apr.=sentado pela congre-1 ferendt~. 
;;·ação do mesmo g-ymuas~o- Ora, ~r. presi- ::\:1. ü~Ctt~iiio <la vota~,:iio pedirão, sem duvida.. 
dente, ne5$e plano se propoe a Cl'e:1.çao de _um que ;t cmctltl(l, s:-jn. sep:w:ulamente sujeita iL 
<:oi!eg1o ou cnrro annexo. onde os memnos ({e!ii.~~:~r·a.c;:tio da cast .•• 
se lll:'epa.rel:) po.r-a :>.. matricuia uas <tUlll:S do . , . . _ • . 
·1" anuo do :rymnasio, de múdo que. acce1tl a ~ Sh · TI~~r.u DE~if'l::\o. P~r l~'l.ld,\de c,?~· 
emenda, o goYcrno ter.'t t<•lnz de <lespender f~~ ~t!e ~,..m ~m. E ~ _du-etw ~~e <letesa 
quantia. nfLO pequena com o oo~teio do i.a.l co!· d.t .mtruc~;~o pubhca d:~. Capltd Fed.m.L 
legio ou. como melhor o chamam, curso de O Sr:.. LEoXEL Frwo ... mas ser·.:~ um ataque 
.adaplaçUo. ~~ itmr-nco:;i.o publica do pa.iz, S3m pro~·eito ai-

Demais, a proprín. con.zregu\ÜO. propondo a gum para, est..'\ capitaL (tlpoia1os . ) 
unificaí;ã.o dos dous e:xtern:.ttos. conress-J. <Jlle Alle~<tm ;ürrtb, Sr. pr"sidente, os nobre~ 
muitos _professot•es.sen<lo mnbot•:t dispensados, deput:ulo;; que o;;ex.tet•nat,,s. eomo estão orga
continuac-.!o n- recel)er dos cofres publicos os ui~ctclo~. niio potlem presmr os ser\'Íços reda
seus rencimento.s em razão cio.;: contractos, que lllado3 pel:• pedagogia )Jloderna. Então por 
o EsMo cotn elle mantem. Pl)l't<\llW, St•. presi- que SS. Ex~. niio llropuzera.m :J.ntPs que 
dente, esc~ mais que evidente que ;1, economia fosse o go~·erno autorisatlo a reorgn.oi~n.r os 
promettíu<\ não serã. real. :porque a L'nião, dous ~t;tbelecimentos. sem augmento de des
além de fica.r com~ oiJrigaç-.Io de crear um pezas1 (.ll!!ito bem.) 
:ao,·o esta.belecimenoo jumo ao zymuasio, con· Deixo, Sl'. presidente, de analysa.r a ememL1. 
tinMrá. a. pa.ga,r os prot~sores ~que forem dis- do nobrtl deputado pela Bitlt ia, o Sr. Arthur 
pens:~dos . Rios. porque tem o mesmo >"leio dtt que acabo 

Os nobres deputados, Sr. }lresi>lente, dizem de combater, sendo que, pela mesm<~ t·a-z;."io, 
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isto e, porque nii.o traz COI'QO tonsequenei<\ e são 1·ercladeiros ;~postolos da SCiencia: a to
eCOilOIDÍ<J. n.lgumll., não deve SCL' acceita llela. dos _os di1lereutes or<.rJ:.os, que expl'imem 
C(l.ma.rn. a r1quez::~. e a plenitude da Yid<J. sociaL 
Pe~o, Sr. presidente, licença parn l'espon- ii JJOlítk-a, a sciencia, tl arte, ;i. reli,.iiio, ;:~ 

der aimh' a alguns dos topicos <lo d!~curso do momi, ao tlirt!iJ:o. •i instrucçii.o. i.t, ínll'fistria, 
meu distinto collega.. o Sr. Dr. Erico Coelho. M commercw, a a.gricultura a Camp11nha. 

Disse S. Ex. que o Gymna~io Nacional. utt,en- tem dado notaveis cultor~s . 
dendo-se i •Ua origem, ~ um estabelecimento 0 · -
que tem um fim tle caridade- •\ educa~ão tios !:iR._.JOilE ~L\!lTA:;>:o-;o -Y. Ex .. por;;eu t:J.. 
meninos pobres, filhos desta cidade, que por lento e lllustl~tc;ao, c P1'0'''~ do ctue ~~mr·ma.. 
deflidenci:t de t·ecurso;; n::to poclem Ji·cquen- . O Stt. . LEO~Il~. Frr.no - Xão hn. S!·. lJre
t ar as anla.'J vo.rticttlares . stclente tttlvez cLdti(lt) <tlgnma no Ut·azil. ontle 

Set•;i. p:·oc•'<lente ttl ;.wgument.o para se f tm- •1 instL·ucç-~1o seja m;~is aCõ.wichu.lõL. · 
t:hmeni.:w a. inconYenienci:l 1.h tL".ln"feL'Cnci:t _O Sr:.. SEl'ER~:\o yuwt,\ - Ent.iio não pl'e· 
<le 111n tlos fxteL·n;\tos ·? CLS<t do ;:-ymmt5LO. \::mos mandal-ujl.'l.m outro. 

Como V. E:c sabe, Sr. }H't•:.h.lent.e. cxi.incto p:l.!'te. 
vela ultima reform•t o anti:;o c:oliegio lle Pc-
•h'o II. lbmm C!'cauos dou~ extuL'mtt..•~ com t\ O :';r.. LF.OXt;:L F1r.uo- Não sei com f! li C 
denominac;iio de Oymna.sio 1\aci,,m~l. inwn.;ão V • Ex. me dit e"-.-<e ap:u·tc. llHt~ . 

Ora, segundo o que Pl'OPllZI.!IliO-~ . isto é. o te- não obsklnte. rt:spondt>J'-lhe-hei (]':C pot• i~o 
vendo um des;e:; externato;: tie;u· ne:>ktc;>pi- mc;:mo que a C.tmpanh;\ n.caricia :\ in,:tL·uc
tal, os meninos pob1·es, filhos •lcst<~ dda•le .;-Jo c que precba. mais que out.t·n. citl;tl!e em 
continw~r-lo a encontr(or o amp:n•o que llics oondir;1je~ dilfcrentcs, do c::~:tcrnato que pe-
da.va. o i\Utigo collegio tle PeurC:I Il. uímos. 

Disse ainda o nobre deputado que a trmt~fe· Como dizi:\, Sr. presitlcnte, o Jlt'O''t'csso 
rencia e1~t inconveniente. porque ;~ ciuaue thl mornl c intellectual é naquelht tet·r•• ~·ea.l e 
Campanha era um Iogar em tlooulencia. oonheci•!o. PJ!'t.anto p~r PS.->e lati•' posso affir-

Que entende o illnstre tlepuhlllo pot· ci- m:w qne o illustt·ado rept·esc:ntta.nte do Rio de 
dade em decactencia ? Sinto que S. Ex. não Janeiro commetteu um eL"ro c1·as~o . quando 
conheça bem a ciclad c~ tl<\ Campanha. omle disse que <t Camp;tnlm et'tt uma cidade em 
diz ter estado, mas onde esteYc, sem du,id••· llecat.lenciu. 
como totn-iste. que diYette-se, e mio c-omo O Sr.. AXT0:\'10 AZEREDO - Estou de ac
obrer·\"atlor. qne examina. c-om iuter~e os cordo com V .Ex. ,quizeL·a.,pot·em, que com e<::re 
logtLres que ,-i~ita . brilh:mtismo defenclesse ta.mb~m o meu es--

Alli, Sr. presidente. ~ Yewlade. nil.o se en- tt1.do, o de !\latto Grosso. peclinclo a teaw;fe
contra o hulicio d;tS gr;J.nslc:> cidn.des. onde t\ rencia do ontroe..-.;ter·nato para CuyabiL. 
nctivitlacle commercitll entontece e •~lJt>Or,·e n O SR.. LEo::--m. FICHO - Da bom grJ.<lo ac
vida; não existem aind<1. <tS grn.nde;; fahJ•icas, cndiria ao appello do nobrn deputado, mas 
onde as maravilhas da industrht cleslumhr;tm V. Ex. hem saba qne presentemente é isso 
ao pasoreante, avido tle emor;iies: não se er- impO$::i ~·e! , porque o orçamento do interior 
gueram aindt\ os dourados pt1.lttcios. onde ·~ está em 3'' discussão; nã.o son, }>Ois. o culpado 
im•t~in:.LÇão se exta.~ia, contemplando os tri- de não ser o desejo de S. Bx. satisleito, que 
umphos tla arcltitecturn moderna; não ha deYia em tempo aprescnta1• a sU<t proposta, 
concentt~l.Çiio de gr:.tnde popular,úo; não exis- portanto queixe-se de si dom~ienli(Jus 1101"~
tem 3.$ d.íversües ela C;tpital Federal, mas, ~HC!IITi~ j tt$, 
Sr. presidente, ao l~do ele ~odas esb.; fttlt<t~, Voltemos Sr. presidente á cidade da 
que, com certeza. m~o }Jremsam ser ~orl:egL- Ca.mpRnha. 'Si o ilLustrado i•epresentante do 
das p~a-que 1una ctda.d~ qualquer seja thgn~ Rio de Janeiro referia-se i;, dccadencia. daquella. 
de po.s~u1r ul!l es~bel~_cu?-ento, c-omo o _ex- cidade quanto ao progresso m .. u.tel'inl, direi 
terna to do G) mnas10 2' actonal, h a. na Ca~- que ainda nesse c<tSO S. Ex:. niio tem ra.ziio. 
pahha o que se deve reclam:1r P<tr.t que seJa ' ' 
perfeit.'l. a .justifico.çito da preten~ilo, que me Em pouco tempo, em menoHle seis meze$, a 
obriga a tomar a attenç.<"to desta camtlra. Campanha será servid;t por uma dns estradas 

de ferro mais importantes do paíz e então o o SR. FR.-\.c"\"CISCO GucEruo-Apoiudo. Y .Ex. seu pl'Ogresso material tarà a sua m;J.nifes· 
faz muito bem em defender a sua Campanha. ta~âo e os prolessores do externato, quando 

O SR.. LEONEL FILHO- AllL Sr. presidente, lã. chegnrem, jã. encontrar-lo um lo;ar em. 
o amor pela. instn1eção e proverbial ; não lla. movimento e não morrerão do enojo· que o 
talvez um campanhense, digo quasi com or- nobre deputado, como medico, lhes pro
gUlho, que não saiba ler e e5ereve1•; todos os mette. 
anuos s:~.hem da$ :J.C:tdemias ftlh05 daquella Outro ar.mmento apresentado contr-cl. a 
abençoada. tel'r-a, muitos dos quaes teem sido tmnsferencii\ e que ê funda-do nos ;:uppostos 

Cam~r:. V. IV 43 
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direítoo ctos professores. que não devem ser 1 fique a. verdade a figuras de rhetor ica, que a 
removidos desta capit.1.l. . . tra.ns(e.renci"' do externato para a. Ca.mpauha. 

o SR. Tno:~JAZ DELF1Xo-Onde estão em I st>ja. um del?terro pa.ra. os professores . 
virtude de um cont!'ll.cto. ' . Sr. presidente. o nobr~ deputado, quando 

. _ . dtsse que os professores ~er!um desterrados 
O SR. LEONEL FILRO •.. oncl~ estão ~m VIr- para uma cidade iougínqnil. do estado de Mi

tn<~e de um co~tracto, como d1z o _meu lllustre nas. não quiz mostra.r que c:)nhecia. como co
amigo que está ao me\t l;\do, nao tem voJor nhece. a.geographia. do seu. paiz. 
a.Igum . . . I Sem duvida., St•. presidente. a. Ct~mpanlla é 

Que contracto e esse, Sr. prestdente 1_ O cidade loncinqmL em rel;lç-~o á Groenlandia, á. 
goverr.<'~ n9meou e..~es_professores para lec~I?- Terra. do Fogo. ú. Chinn., Japão e mesmo em 
nnr . no Rto de Janetro ou no Gymu:l.sto relar:ioao Amazonas.Pi\rá,;\Iaranhiio,etc. ,mas, 
Nat1onu11 . . ! sem t-omesta\·~o . &. muito pt·oxim<t desta. capi-

Supponhamos. pot:em. somente IJ :r:a argn- ·tal, rio onde dista 70 leguas, de modo que os 
menta_!'. que tal diret_to pudesse ser mvocatl_o prote,.~ores n:io t~1·ilo que ,·i:tjar mais elo que 
e então pez:.qo_nb.rm _a Y. ~x , Sr. pr·cst- um lli<t pe!<t. estl',tda tle Jerro pam clu~ga.rem 
dente: que dtr·et_to rem _.>urx~nor·. o tia mo ·l- ÚLJI:ella ckla•le l '' l'{linrp4n. 
dade. que quer mstru~>ç~LO. ou o do profe&'Or, O unk-o ar:rnmento c<mtm " u-att.~fcrenciu. 
que quer di\·ers;i:o! do cxt·.·ruatJ' tmm a. C1.mp:tn!w. seri:t o <los 

o SR. TnoMA1. DEtFI:-;ü - A fe dos contt·a- supp:>>tos d:l'{'itos dos IJ l'otessore~. caso não 
c:tos, a pa.lavra !lo govel'no I! supetiot· <t tudo. quiz'·~s~m ~aqni ~n.hir . ).Ias. SI', ]~residente, 

- . , . quem nos dtz que os professorrs nno querem 
,..o SR . .ro,'-o "'o~ _SIQT. E_m,~-:-~:1. Camp.tnh ' :1. rra.nsferencía do exte!'nato, quando, sabendo 

n<~o lta alumno, p,u ,\ o extetn,\to. <>lles que disso cogitamos, nií.o proteStam~ 
O SR. LEo~EL Fltno- Quantos ttlut_nnos 0 SR. Ft:RQCm \VERXECI;: _E' porque não 

fl·equentam os dous e~ternutos desta. (aptt.'l.l 1 a.crecliiam que se !JOSSO. commetter tala.tten-
0 SR .. )0:\.0 DE S!Ql;EU'C\.-~iiO sei , mas Si ta~lo. 

aqui nã.o ha !'l·equencia, imagine V. Ex. o o Sa. FEttn.E:m.A BR.,\:-;oXo - Sei que o rei-' 
que será li na Campanha. tot'. vice-reitor e muito,; professores u.cceitnm 

O SR. LEOXEL FILHO- V. Ex. e.'til. sem que- com s::ttisfttcç.iio a m~dída que propuzetno~. 
rer me fornecendo um poderoso argumento. Elles querem ir pn.t-:~. a C<~mpa.nha . 
Sr. prêsidente. nesta capital , qu.e tem mais O Sa. LEO:-;EL FILHO -Di;;se <lindn. o nobre 
de 600 mil lt:tbit.antes. qua.l é a frequencia deputado peli1. B<\hia. que a. tt-ansferencie~. et•" 
dos e~iernatos do t~rnma;,io Xacional ? A es- simplesmente um absurdo. A' opinião do no
ta.tistica diz que tal f1-equen~ia não va.e a.lém hre deputado opponho a de um grande homem 
de 80 o.J.mnnos e no em tanto os orç.amen- de E~tado, que nos tempos da. monarchía, era 
tos affirmam que o gorerno g-asta com es~es por a~sim dizer um oraculo do pa.rtldo a. que 
esta.belecimento~ perto de 400 contos de 1·eis IJertencia 0 nobr~ deputado. 
annualmente ! · ·· o Sr. Paulino Soares de Sou?.a., quando mi-

Pois bem, Sr. presh\ente, a Ga.tnp.'l.nlta tem nistrodo imperio. em 18í0, no relu.torio que 
uma e~coltt normal, <'nde o governo de i\fi. ap1·esentou, e~creveu o seguinte: «Xo~ estabe
nas nãoaasta vinteéOI\~os de reis aunuaes e e !!'cimentos de educação (referia-se ao colle:po 
irequentáda por mais de 100 alumnos, e a de Pedro II) deve ter-se em vista não so o 
Campanha, Sr. preSi(\ente, 11ão tem GOO mil progresso intellectual da mocidade, mas tam
llabitantes, pouco mais t~r-J. de quatro mil ... bem dar· ao espírito !empera verdad<'tramente 

Poder-se-ha. faze· i':onfronto ? · varonil e ;\0 corpo .-igol." e saude. que tanto 
Sr. :pr~sidente, (luero re::ponder agora. a coniriouem para que o indi~·iduo possa. SCL' 

um t(lpico do discuri!o llo nobre deputado pela util a si e iL soci~>.dade. Os moços que na. epo
Bahia , em que tli5se que não tinltamos o di- ca. em que o organismo predsa. desenvolver
re.ito de destenar o:; :professores do f>ymnasio se. o.propriando-se oa elementos que olferece 
Nacional para uma cidade l ongínqua do estado a nu.turez.:'l., vivem entre quatro paredes de 
de Minas. n m erlificio apertado pelos mont<:tes de casas 

Esres dizer es. Sr . presidente, podem ser das grandes cidades,teem um desenvolvimento 
poetic-os, mas não s.ig!litíca.m cousa alguma, , cont rafeito, do qual resente-se depois em to
porque não exprimem a verdade. dos os per iodos da. vida tanto o eorpo eomo o 

Antes de mais nada. o desterro é uma pena, espírito. Ar, espaço e vastos l1orizontes. eis 
ã. qual, não me consta, que alguem se sujeite do que principalmente precisa a idade de 10 
voluntariamente; ora. si os pt-ofessores po-- a 18 a.nnos,em quecommummente se frequen
dem, querendo, [U].Ui :ficar, ainda com a van- tam as aulas secundarias. Prestar-se-ha gran
tagem d~ Jledir ao Esta.do que os aposent~, desel'Yiço aos alumoO$, a tü<!-os ~que po~ 
não se põde a'filrmar, a menos que se sacr1- elles se tnteressa.m e em geral a soctedade, s1 
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for removido o internato da unica institui\ão Naquella cidade. Sr. presidente, a vida e 
de en~ino secundaria, que o Estado mantem, menos onerad11 de encargos pecuniarios do que 
para ~.lguma. cidade serra R.cima. onde, alem a que se pass!l. em qualquer das grandes ca
do f<:tVOr UO clima, O regimen eollegialnão pitaes, de JDOtlO que :1 bamteza de vida e 
seja perturbado pelo bulicio de uma grande 1 mais um <u·gumento,que não devo despreza.t·, 
capital». que invoco. 

Vê V. Ex., Sr. presidente, que a tr-<1.nsíe· Todo o mundo salJe qnil.ni:o difficil e, nos 
rencia do estabelecimento de que k<Lto ,iá tempos que correm, a um p:tc a cduc:t~Jo de 
era aconselhada pela exp~riencil~ de. um um filho. que. pa.r<t obtel·a, pl'ecisa pt•ocurar 
grande cidadão, que todos o3 motivos tinha e3t(L capihtl. S. P<nllo ou outt;t qnalqUI~r ci
de, sem offeoder os seus deveres de patrio\u, dade. onde eneontr·e estabelecinumr.os •le in-
'PU!W<tr pelo3 interesses dest..c1. capital. ~trncç:1o d<t ordem do Gymn:tsio Nacional. 

Pa,ssemos, S-r. presidente, <\ justifica1• :.\ E qu(lntas esperanç(LS não mo1·rem; quanta. 
transferencia do extern:"to para. a Campanlm. aptidão naturnl nilo é aproveít:vla. ~o mente 

Quero (l.pOiar-me em um :crgument,o elo no- porque a difflCiencia de recursos pecuni:lrios 
bre deputado pellt Bahhl.. Hontem, S. Ex., lucta eom ;J. nm.'tde de saber~ (;LJ;oiado•.) 
ímpugmmllo uma emenda, na qual se pedia 
a cre<t~ito üe um htza.rero em Pet·nam ou co. 
dis;e que esse l:~zareto ficaria me!l10r collocado 
na cidade da Bn.hia, porque era porto que 
mais tlirectameote estava ligarto R esta capi
tal, que é o fóco de toch,:; :ts infecções. 

Ora, Sr. presiden~e. si esta capii.<tl, no en
tender ilo nobre deputada, que e urn di> tine to 
medico, e o centro, ele onde, para o~ diíl'eren
tes pontos do territorio do pa.iz, part~m in
fecções, qne levam muitas vezes <t mone ao 
seio das 1<\milias ; si é certo que, em certas c 
determinad,ts épocas do anno, o estado sani
tario do Rio de Janeiro ntio offerece garantia 
principalmente ás ci'eanças. que facilmente 
não se sujeitam ás pre::;cripç:ões hygienicas 
a,consellmdas como preserv<tti•o contra as 
mole~tias epülemicas, claro é que, no inter
esse dos alumnos. no proprio interesse dos 
profes~ores, que extremecem os filhos, a llllt
dança do externato e maiS que C0ll\'6lliente, 
é umu. necessida·le. 

A cidade da. Campanha, pel~ <tm€nill<vle do 
seu clima. pureza tios seus ~wes. que <1 fazem 
como q_ue a mt•ra.cla de uma prima.•era ll8<'· 
petua ... 

u)l Sa. DEPuTADO-Isso é e::mggeraç:io. 
0 Sa. LEONEL FILHo- Como exag:get'tt<;:<iO ~ 

Y. E:s:. conlle~e o clima. da Campanha? Si as
slm fosse. saberia que nã.o ha cidade algum:t 
no Brazil mil.ís sauda vd, de ar mais JHH·o, 
onde jam:J.is t\-ppa.rece ou desenvolve ephle· 
mia de qualquer especie. 

O SR. 'fliQ}lA.Z DELFIXO- E' uma ver·dade. 
não IHL duvida. · 

O SR. LEONEL FILuo- O clima é tão bum. 
que a. cadeia da Carnpanhn., onde âs •ezes se 
accumula.m 100 presos, jamais foi "\"i~itada. por 
epià.emia a.lguma, ainda mesmo em época~. 
como tem acontecido, de absoluta falta de 
agua. 

Invoco, pois, a exc;lllencia. do dima da Cam· 
pMha como uma. das razões fundamentaes da 
nos..~ pretenção. 

Um outro motivo, Sr. rwesiclente, podero
~issimo, qu<l m\1\~ que outro reclama a tl•J.ns
ferencia.· de um dos exbmatos 11a.ra !Üttl tl.est.J. 
capital, Oll(le o dim<l n\í.o c dos melhon.'S e a 
viú(l. <hfficil. con~isw n;; l'ealisação de um dos 
pl'incipaes fin~, :t que s~o destinados os esta
belecimento <lc instrucçfi.L> scctmdarüL, mo.n
tiJos :i. tust:.• Llos sacrlficios do Estado-o maior 
de3envol Yimento possi Yel dn. iostrucção, q uc 
deve ser fornecida ao maior numero to.mllem 
possível de alumno~. OJ."J,, um dos externn.tos, 
co !locado no ~~! de Minas, nttmhiri•. com ce:r-· 
1eza., coucunencht extraordiuarb. 

De leito, sendo na Campanha. como affir
mei. o clima. o mais ameno. a vidn. economtca. 
sendo o mineiro. por inclole. am:tnb apaixo
nado üa instnlc~ILo, est..1.nclo aq uella cidade 
ligada pot· e.stmd<LS lb le!TO a esta c.:1.pital, :to 
estadn do Rio ue .hneiro. ao norte e oeste de 
S. Paulo e a importa.ntissim:;1. zona míueiro, 
denominatl.:t-Jl:J.tta, a n·equeuciao de a lumnos 
ser-,\. tal que. Lle:;t;le ,ió. g-aranto, o estabeleci
mento niio c.vmportará toclos os que n prO· 
cura.rem. 

As~im, poi,, a trans·erencia, além de ser 
proveitosa par·a o pobre, p[l.rn. o rico. ~erá 
t<\mbem pam o Estado, clljo interesse c des
envolver mais e mais <L instrnc<:.'io do po,·o. 

O Stt. TEwmz DELe'L'\o - Teulmm la 
quantos estabelecimento~ qnizerem, ma$ dei· 
xem o~ nosso:;. 

O Sa. L~;:o;o.~Er. Fn.Ho- .Tà tive a honra de 
dizer a V. Ex que os ()Xternatos do Gym.na
sio Nacional niio &io propriedade da. Cap1f.al 
Federal, pertencem ú. União Erazileíra, qUP
os mantem á custa de todos os estados. (A-' 
poiada.) 

Sr. presidente, os externatos nesta. capital 
não te em dado os l'esultados ~sperados ... 

O SR. TuoMA.ZDELFINO- N"'ao apoiado. 
O SR. CA~'TÃ.O- Quasi todos os grandes 

homens na politica, na industria e nas lettra.s 
são filhos do collegio de Pedro 11. 
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0 SR. LEO::-<EL FILHO - Perdão, ninguem 
desconhece i$SO. mas poucos são os alumnos 
que com:pleta.m o curso J.o gymmtsio ... 

o SR. Fmc:!l::;m \VEr.xEcK- E. porqne-~
hem no 5" e G" anno p:wG. ma tr icn!a~·em-;:e 
nas escolas mperiores. Y~i<t V. Ex. a lotlg<l. 
líst.J. de <Llumaos publim.tl!t p~lo Sr. Lnet e 
que teem occ:upado as posi~<:íe~ nto.i:> eminentes. 

O SR. LroxEr. Fu.uo- 'Não cont.e,;to que üo 
<tntí;;o co!le.do llc D. Pedt•o ll snhissem ,-er
fladeir<1s alarias e, ll<J.I'<t citar ttlll exemplo. 
menciona!·~i :t pessoâde V. Ex. que~ um tios 
l\omcn~ m:üs eminentes nM lettra~ em noss:t 
terra. 

o SR.FCP.QJ::O! \VÉi~:-.:ECK-1::>:<0 e bond:Hle de 
V. Ex. 

O SR. PAur..\. ARGoLT.o- Xii.o i1poiat!o; é jus
tiça muito merecida.(A.poirtdos.) 

0 SR.. LEO:\Ef. F 1 UlO - A YCl'thde, Sr. pre
sidente, é que o Gymn:u;io X:-tcioaal nii.o é í're
queut:<(lo pelo numero de tüumtlo~ corre~pon
dente aos sacrificlos do Estado e. portanto. a 
pm•tml.nendu, de um dos ext?t'nato.s nesta ca,
pital pouco proveito continuará :t d:w à in
strucção em geral. 
~ão queeo, Sr. presidente, me ;tlongarmais 

nest<\ cliscuss:to, mesmo porque o, hora jit rae 
ade.:'\nta.dlt. 

Concluilldo, e~pero que n Camu.m pr.triotic.:'1., 
como ê, não cOn$entil'tt que do prQjecto. om 
em discmsoo, seja ri~cuda a di5posi<;<1o que 
con;;agr:uu; verb;u; destinadas à lmtnuten(.iio 
dos dou~ e:xtet·natos e a transferench\ de um 
llelles pm•a a cidatle da Campanllo,. 

Outro, Sr. pre:>idente, não póde ser o proca
dimemo dos l'ePl'~sentl.\mes da mv;ào. 

Em um :p:l.iz, como o nosso, onde o progresso 
materhtl .hl c uma rcalid<odc, n[o podemos 
descurar do desenvolvimento das forças mo
l'aBS e int ellectuaes dos adolecentes, que são 
as sentinell!ls colloc::tchts no gr•J.nde limiar 
par<t o qual se étbrem as l)Ol'tas do futuro da 
patria . .(i\fi,õto belll, 'llmito bem. () ontdOJ' é 
-~iv,..me;lle comp;·iJ>!cntado,} 

(O S:t. Joci.a Lopc.<, t• dce-p;·eside ;ltc, ~nt1·ega 
(>; 0~'}.-;i ;·r, da p1·e.<idencic' "o S1·. Be;·na1·díno 
de Oa.;;1pos.) 

O Sr. Garcia. Pires declara que 
não p6de dar o seu voto ~" modificações :pr-o
postas no orçamento da justiça, e negocies do 
interior. 

E' apropria commissão quem no seu pa
recer affirma que no estudo llos serviços per
tenc:entes á tlirectoria da justic·a f;lltaram-llle 
os· esclar~cimentos necessa~'iOs, ftca.ndo ella 
assim em serias difiiculdades. 

Entende que se deve se1)al'ar o ministerio 
da justiça do do interior ; em um só os dous, 

o respecti. v o minis~ro 'ficará m11ito sobrecar
regado de serviços. 

A proposito do ministerio da justiça. estuda.. 
a 01'ganisação da magistratura nos estados, 
infelizmente copiada dos Esta.tl.os .Unidos. 

Reclama em seguida contra a. organisação 
de urna tabeU::t de emolumentos pm•a os di
versos postos da guarda nacional, que acaba. 
de set· urgil.nlsada. no seu est.ado, e que entre
tan~.> Cl'<\ tl:t competencia d<t t:niã.o. 

Estmnli<t que <t commissii.o de orçamento. 
haja. retluziLlo <L 2 829·00~ a ;•erba de 
2.872:000~ IJeclitla pelo govertio para a bri· 
gad;t polkhd, q11itndo pou~os uhs depois a 
camal''-l approvou um pmjecto Ol'f,'lctnisando a 
p~Lich• leúeralno quu.l a verbo. para a brigada 
polida!, e ex<Cctamente ele 2.87~:ooo;:;. 

H<t uma tornradícç~To em tnolo i:;so: 
P;1ssando a t1·antl' do m·ç:amento do inte-

l'ior, <1Ch<t que não 6 co.bivel discutir Uil ca
maru. a que~tão tht transferencia do Gynmasi.o 
7\'acional pam a cidude da, Campanha .. em 
:\finas Gerae~. · 

A cttmara não tem o clireíto de -privar o dis
trido 1€üerl'.l de um est.c"thelecimento de in
strucção superior que elle ,j{t pos~ue. 

Qna.ndo muito o Congresso IJoderia a"'ora 
conceder uma, Tel'bct :para auxiliar a m~nu
tenção de um est.<be!ecimeuto como esse no'. 
estado de :\Iinas Gemes. 

Analy>a ainda a actmü org'anisação judi
cinria, contra a qual votou e q1.1e tantas re
clamaçües lw, levantado. 

Termina declarando que não é este o mo
mento p<tm r·eLbtmas qltando são por demais 
conbedch::: as nosso.s condiç'ões financeiras •. 
(.4poo(ldas; ;;w!to be;n, muito l>em.) 

Fica a cli scussã(1 acliada pela hora. 
(O S;·. Be;·;lard.ino ele Campos deixa a ca

dcirt~ ria Lil'CSidencia. QUC e occupada pelo Sr. 
Pa.1lla Orri;;w,rrie.,, 3•$ecretM·ío.) 

Passa-~e á hora destinada ao expediente. 
0 SP.. 4' SECRETARIO (sen; i,1do de 1° lJl'OCede 

;\, leitm~<t do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. l n secretario do Senado, de 12 do. 

COl'rente, Pemettendo com (1. emenda a pro
posiç-ão de> ta camara que :ftxa as forças de 
terra. para o e.>:ercicio de 1893 .-A' commis
~iio de mn:dnl1a e guerra. 

Do mestno senhor de 13 do corrente, com- ~ 
municando que com ofiicio do miniswrio da 
f<tZenda, ele 10 deste mez, foi devolv-ido 
;\quella camara o autographo :sanccionado do 
decr·eto IJelo qual o Congresso autorisa. o Po
cler E:x.ecuti vo a relevar a pena. de pre...~ripção 
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<!ffi que incorreuD. Olympia Candida Guimu- O Sr. Ll\i;,; ~.lurat diz que pediu (1, 

.rães do Amaral, a.fim. de lhe Rer paga. pel:~. t:J.· pal:wrn. simplesmente paru fun(hunenta.r um 

.bella de l de dezemb1'0 de 18-il.o meio soldo diJ. requerimento que \·ae te1· <t honra de apre
:patente do seu 1'a.llecido pae, o tenente coronel sentar· a camara. O seu pr incipal intuito e 
reformado Sebastião Lopes Guimarães. de~de clmmM a. u.ttenção tlo governo para. a. unica. 
a data do lallecimento de sua mãe nté 15 de cousa que se teem conseguido JWopagaL' neste 
julho de 1891.-Inteirada. p<tiz. para um Yido que o OL'<túor v~ pertei-

Do 'Ministe1·io dos Xc~ocio;:; ela F.czendtt. ele tamente radicado, como se fos.c::e o pt·incipio, 
12 do corrente. enviando o rer1uerimento \li- a rnolecuh\ de toda Ll org:misa~ito desta terr<L. 
rigido á est;>, C<l.m<1r<t e remettido úquel!crnini~- Como l'CJlrC:'scntante ,[o poYo, prec:is.-. de
terio pelo insp~c!Ol' da nlf::md!!g:l. elo Rio de fenrlet' os :>en:> intcres:;cs. :\Ci\lltelal-05 ll<t 
.Ja.ueit'O, em que o l " esc:riptm;.\l'io <la.quella fraude. litzet' com q·ue clles não continuem :t 
t•eparti~.:ão. Antonio Pir('S Duriío, per! c o nLlia.n- est.Lr- exposto;; i~~ comhinac:;lí<'s menos licit.."tD, 
tamento da qnnm;i(l. de tt•es conto> de ré!:; pn.~ e i~ especula(•to que o;; •ae ievando p;u·;t com 
ra inclemnisa.r , mede:mte cl<·.~c:onto em ;;eus i:<so llt'e:>Íl\r lucros. menos decentemente 
Yencirncntos, a.fim ele occoncr i<s dL~pe:>:.t ~ q\te obtido~. 
tem de lltl.el' com a. oper:.l.Çiio c :unputar;.io <.I e Foi pt·ocnr-atlo por uma. <:ommiS$ão de ho
uma per•mt. por queda. qu~ dtm no ~xercic:io mcns elo .<f'•J;·t rtue ltle pediram par~L le,·ant<tt• 
(lO seu emprego.- A' c:ornmi:l:>ito ele or<;a- nn. t-amnr~t :• questão t.!e sabe!' quat'S n~ }Jro
mento. viden\:ias que se •leYem tomar contra. as im-

Do me;:mo ministerio, ele i~ual d;J.t:t. rcmct- mor~li <l:~üf:!s agem praticadas nos }mtdos de 
tendo o requerimento em qt1e o pes.~:LI elos <.'Ol' t·iclas . 
. guin<lüstcs e eleYt<üores llyumulicos Ll:.1 <ÜÜm- O ot·;\\lor vê q<te e.,se:s prados não pa~sam 
dega. desta capital, solicitam augmcnto 1la[ de uma:; ve1'daü2iras casas de jog-;1.tiua . A 
<liar·h\ que admtlmente percehem.-A· com- J>OliCi<\ <leve intervir nelles, pelo JJWllCI~ }l(ll'a 
m.issão de O!'<:;amento, obtel' que o x·e~ult.~tlo Üt\ JloB'•: ~~ja licita-

Do M\nisterio cll\ Agricultura, Conuner(;lO e mente applicaclo, e qt<~ re<tlmente. nos tli'l'er· 
.obras P ublicas, ue 13 do cor-rente, en vianJ.o o sos pt.t•eos. venç:t o animal nuüs i<Jrte . Po1· 
offlcio em qne :\qllclle ministerio p~diu iniOl'· 01'<1 , n,, maiot· parte tia~ Yezes, teem Yencido 
formações ao nos.>o consnl em Cardifl'. rela.ti- o aniuJal que ~ p1·é\-iamente de~ignaclo. 
vamente ú.s ·vatttag:ens da intl'()(lttc~ilo, no ?\os prados de corritlas ese;:~ suc(:Nlenrlo " 
Bmzil, U.c imnâ::;t•ante::: Galeuscs, lJ<'t.rtt com' ~egt'i.inte-ou os proprietarios de ~utin~aes en
elles serem rundadas colonias, ú. sernellmiH;a tr<Uil em conc11a ro com os dh>cctores uos pz>a· 
<lasque teem sido estabelecidas no> E~tadoe T.:ní- dos. e vence <1. immoraliclade. ou o proprieta
<los da Amel'ica tlo ::-Jorte. no CamHiti e em di- rio fica illl]Jeúi!lo ele insueYer· o> seus :mi
>ersas possessues in;;lezas. - A· commis~ão de 1 maes nos g:ralHles-premios d<t soc:iecbllc a que 
obras publi<:."t.S e coloniS:.\(,fto . 1 semelít:.uttes <lirectore.~ }Jertencem. 
· Do 1\Iini:>terio dos Negocies da Mat•inh:.\,de Os di!·ectores do,; pi"J.dos de eoeridas teetn 
11 do corrente, em resposta <1.0 o!ficio eles!;,\ em sna.c:; mãos todo o 1l0de1' para. C\itar que 
cn.maz~.:~.. n 153, de 3 do corrente mez. pr~ outt·c. a.uctoriuat.le i3e intrometüt nos seus ne
ia.ndo l\S informa~:õas lX>r coj)ia. em omcio dl\ gocios. :!\Ias não deYe ser assim. 
c:a.pit.anil\ do ]JOrto e devolYenclo o L-equerirnen- Do mesmo mod~1 que a policia pr~nde o 
to em que o engenheiro ciYíl ::\Ieh·;ne Hom, uono de unw. rolet<\ de•·e peenclel' o d1r ector 
})ede p.·wa cncetal' ok~ no porto dr~t a. chlade. de um prado de coJTida.,-.. quando se ]:>1'0'1"<\r 
-A quem r~~z <1 requisi<;fto (~t cornmissão (le que uma. carreira nii.o foi licitamente dispu-
ohL>tts pnlllicas.) t..((!a. 

Reqnel'im~~ntos: O omdor lhz outms considcra<;<ies sobre o 
De Theophilo de Souza Lim;\ e outro. peclin- a$~nmpto . Termina mandando o seu reque

do di>ersos faTores para org·::mi:>:u•em umn l'imeuw ti nwsa e pl'O!llettenclo que lm de 
linha d\l Y<'pores :\propr-i:1dos 1X'll'll o trtt.nspOl'· volt:u• à teibum\ t;unas vezes qtl:tnms sejam 
te de gado vt"t<:um e hunr, entl'e o;:. por·tos do preci~as pam que a sua voz d :egue <'Lo Sr. 
Rio ele .Janeiro e Buenos Ayres. - A· commis- Yice-presiuente (h RepulJlic:.t. 
são de Jl1zenda. 

De Antonio Frederico Gomes, ex-pagador 
da. algt\Udega de.•t.1. capital, perlinrlo aposenta.
clm•ia.-A' commi~são de ibzend:1.. 

F ic:l. so ])re a mest~ o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que, lXll' intel'medio do min!stro 
da j usti~;;., $e lJeç-am ao governo~ segumtes 
intbrma~'ões : 

D<t Comp:mlli<t Taubaté Industrial, pedindo 
a.restituiçã.o nos direitos de expediente e con
sumo que jit. p.<tgou e bem a.ssim i .~nç~'io de 
iguaes direito5 lXJ.r~ os ma.clünismos C'JUe tem 
aind:l. de i mlXlrtar.-A' commiss."io de 1a.- 1.• Si é exacto <J tle nos regulamentos das 
'28nda.. S(ICieda<.les sportin1:> )Ja disposi~".Ões prohibindo 
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que aE pa-rtes appellem para as justiças do 
paiz, qu:mdo se julgarem peejudicadas em 
seus direitos : 

2. • Si é exàcto que o producr.o da venda 
das J'O•I.'e< tem deixado de ser a11plicado em 
premios ao desen...-olvimento dn 1~\~'\\ c~wallar, 
conYertendo-se os ditos esw.belecimenio:> em 
casas de bo.rato. - Lui;; JI:,rat.- E1Jitac;o 
Pcss~a.- A. CatJalc•J>lti.-F. de Ca•··c2/lw.
Espirito S a;zt.7. 

lançou sobre o projecto de lei dv.s aposenta
dorias dos magistrados. 

O art. 2° deste projecto dizia que o magis
ttado não podi:J. ser aposentado sern que con
tasse 30 annos de serviço publico, s~lvo inYa
lidez provada em inspec.;-.lo de so ude. 

Pois bem, diz o governo que esta. disposição 
é contl'aria á Constituição, é conkari<t ao§ I• 
do art. 6·•. 

!.Ia.s o projecto est.nYa ampa;rado pela dis
posiçii.o do <trt. 75 da Constitui('Z.o q tle o go-

0 Sr- Jo:io de Síqueirl;\. vem verno acaba de violar. 
cumprir um dever, denUJlCi:mdo ao Jlaiz um A Cu mar<\ sabe como foi feita a reforma da 
facto escandalosissimo que diz respeito aos di- magistrJ.tura nos estados. 
nheiros publicas. Dnas reformas: a primeira sob o governo do 

Nn. l'e,·otuçã.o de 23 tle no\·embt·o. os ;·ence- 1mwcchal D~odoro; alguns magistrados foram 
dores C'ondrmnaram todos os :1cto;; do poder postos em disponibilidade. 
dictatorial de 3 de novembro a 23; m~-~ o go- Vt>iu o gorerna da legalidade do Sr. Flo
verno tem procnr<ldO reviYél' aqnelles que ri:mo Peixoto, tudo fol varrido nos estados, 
dizem respeito aos dinheiros public:os, e foi ra>gadas as coll~tituio;:i;es, dissoh·idos o> con
a.s~im que o actmtl ministro ch, gtlerra, pre- gt'essos. deposr.os os goYermulores e pr~sos os 
valecendo-se do credito le>"<tntado p~lo det:reto adn•r,arios do go\·erno. 
de 14 de noveml.Jro de 1891, de 3.000:000.'5 Feitas as novas orga.nisações muitos magis· 
para matel"in.l ele g-uet·r-a,f,tz -pag:1mentos enor- trado::. alguns com que o governo nfio con· 
mes com este credito; o oewlor· pc•cle dizel-o á b.va foram postos a margem :.inda para exer
Camar::, porque o sabe de fome muito limpa, cer uma vin;;ança. 
apezar das impugnações feitas pela thesoura- O orador vc que o' odios ainda não estão 
ria gerai. extinctos, que a politica. de •ing-.1nça vae 

Sente que os deputados da opposiç::to sejam continuar, embora ~ejam garantido pot· p..'trte 
sempre victimas da maior su~peiçãu pot• pn.rte da Constituição os log-a.res vitalícios (los ma
do governo, de modo que os seus conselhos, gistrados. 
os seus g-ritos contra o~ actos que t~mto teem i\ão e sóm0nte ahi que o governo Yae 'iolar 
contribuído para esta situao;"1o a(llic-d>~'- que a nossa Constituição; o orador p1·ecisa dizer a 
atr,tvessa.mos.não encontt-..\m nenhum echo no S. Ex. que nos dias 10 e 12 de aht"il em que 
Sr. Vict!-Presideme da Republic:a. a representação nacional foi victimacl<\ pela 

Não e cbquelles que suppue que as eco- 1 prisão de alglllls de seus membros, si tivesse 
nomias somente e que bão de sttlvar o paiz n!n punhado ele so~dado> n~o t1·ep:c!a.rht em 
deante do de;icit de cento e w.mus mH contos nngnr a bom·a nncwnal, depondo o v tce-Pre
que apresenta o nos..<o orçamento. siclent~ da Republica e seus ministros. Mas 

Kii.o. a medida primeira a sel" tom:tdil, pelo h(\je e preciso que confesse á Carnar(l.: si dis
go-verno seria le,ar a con-vicç·ão ao estran-1 puze.>se de todos estes meios. si pudesse vin
geiro de que temos um «o•·erno està-..el, de g-ar a na~ão uLtrajada. si rmcle:;-se ~rrastal-o 
que júmais no paiz l1ave:-<'1. "'pertml:iaçües pro- claqu~lla cad~ra que _tão intlign<~mente e~er:
fundas, (leque o paiz não e~tà üi>idido entre ce. mw o :thrw,, por dt,ersos motl\'Os, prmcl
•en?iJ.os e vencedores. que não temus mai.;; palmente po;·que. es~í. con>encido d_e qu~ ~m 
aqm escra-Yos e de qne o direito <le todos esta breYe elle descera nao pelll. re,olnçao pohtica 
garantit.lo. mas pela revolução feita pela Jbmc que nos 

o sa. AL:~nr-;o AFFonso-:\.poialo bate á p~rta; e não quererh entl'eg-at• aos 
_ • 1 • seus amtgos este presente de gre.~os. 

O SR. JoAo DE SIQUEIR,\.-)fas, como procede Assim, este é um dos factus m<1Js escandalo· 
o go\:erno ? sos que tem Yisto. Naturalmente a. commis-

.Ale~n dos f>1ctos que tad~s sa~Jem que ecoa- são de orçamento pen3a que no thl"souro pu
ram tuo dulorosame1_1te, nao ~o no ~xüz como blico estão bem g-uardados estes tt·eze mil con
tam bem no estrangetro, das c.1.rnetic'nas que tos. 
se fizeram nos est,1.dos, p_a.ra a depo~i~,;iio dos Entretanto o Sr. ministro da guerra sorra
governadores, surg~ amdtt e ac·t~almente teiramente l<i. vae tirando cedula por cedula 
facto~ ala1:mantes, dendos so_m.t:_nte a falta de :pal"a mandar aos re-voluciona.I1os do Rio 
proV!denct<\.S do governo da linxt~o. . Gt-ande d? Sul, os f,Timdes patl'iotas que fo· 

~~-'Se, que .o governo quena Yenc~r esta r~m depots governadores e pagar pingues 
po1It1ca ~e venCldos e vencedores, de vxngan- aJudas de custa otllciaes ... 
ças e odLOs e para compro:al-o o orador apon- Agora mesmo em Pernambuco o Sr _ Vice
ta o veto, que o Sr. presidente ela Republica Presidente da Republica. com;erva, no com-
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mando de batalhões, oiiiciaes qne não podiam' vamente, com o Rio Grande do Nol'te e 
estar á. frente da 1brça publica pm·que exercem quanto se c1nsig·nou, desde que se ].)L'Oclamou 
o lo~'llr de deputado e senadoL' do est<1do. a .:epublica, áqnelle e'tado, em benetido .do 

o"sr. Vice-Presidente da Republica. lle,·ia m e -mo; ou s~n·iço~ redemes. peL·s sec;\Üntes 
immediatamente transléril-o> do comm:nlllo ministerios: .Justiça () ?\egocios lnteriore~,rela
de modo que elles ao sahir dos sem trabalhos tivamente a eor1· ·ios e t elegrapl10s: ?viarinlla, 
na repre•entaçao do estatlo, não tos;em pctra Commercio. Obras Publicas e Faz•ndiL. 
os (lmtrtcis conspirar coml'u os poderes con- s. IL -S,ll<t das seso:ües 13 de agoSto de 
stituidos, nilo fússem reunir•-se aos politiqnei- 1892.-.Hillilto .<t(f'o.·1so. ' 
ros J.Xll'fl. ·~hwma.r a paz pnhlica e pettubnr o _ _ .,.,. , .. 
esta•JO inteil'O. para aggra Yttr ainda mais a <? Stt. P(~E~loE:-o; D;E dest,n.. pa1 o. 15 a se-
situação dol . .>rosa que o 1iaiz atmv<s:>a. gutnt~ orden1 do dm 

E isso l: o que se co:tú. dan•lo em Pcrnami,uco. 1• p;trb (até ás 3 !JOrM)-Votaçii.o das se-
onde deputados e senmlores assumem .•etiS guime,; mttterias: 
commando~ ll as baterias tle ur·til il;.a·ir~. c a ti li- Do pro.jecto n. 72 B, fixando a fot·<;u naval 
sa.n~o-se t.le seus cat·,;os de sol~lauos pagl)s pela pam 0 exerCício de 1893 (3' discussão): 
naçao pertnrlmm a paz publlca pe:·tende11tlo . . ·_ 
depo:· o goremo r: o sr. Bar1Jo7.<t Lima. Do peo.)ecto n. 46 A, deste anno_, opman,do 
O omclo:· sal)eque o seu regnerimenr.o niTo ~cr:'1 no 8entulo d~ ser approv~\Úl? o J.!l'OJecw do .se

appt'OY;Jdo. Em regm a camam não apprtll"il natlo .qne r:estabelece o ~hntsteJ·Jo d<~ Ju~~~ça, 
pedidos de intúrma.;:ào, me~ mo pwqut· ([llando ~ne ím nntdo ao do. Inter10r· pela le1 n. _3 de 
chega a hora do e:xp~diente as lmncad:J.S .:>0_ ú.e ou~uiJl'O de !891 e passll< _pcu·a aquelle 
estão vasi<\S. muuster10 _o.~ SCJ~\'ll;Os de <'Ol"relOS e telegra.-

Comtndo esse requerimento fk:wú con;:i- plws (Za dt8CUSS<J.O): 
gnudo como um prote>to do or;~,.lor e o ptüz Do pr-ojeeto n. 117, uest·" auno. autor·i~ando 
ficari~ tn.mbem sabendo ([Ue o esw.do doloroso o gover·non. abl'Íl', no corrente exercício. um 
que o pltiz :~.travessa, e aggrrtl'allo constltnte- credito suplementar de 5.074:570:)'>18. ao cetro
mente, lli;\ a dia, hora. a. llol'a, por aquelles hio d.e 27 (1, por _I$, a _verb;t-Estmda de 
que dirig:em os nogocios publico::. Ferro Cc~tral (3' d1scn:;sao}; . . . 

Fica sol.Jre a mes(l. o seguinte Do pro,,ecto n. 14 A, de 1891, que da ull·ez-
to de poder passar pr·oouraç:<i.o por instr'umen
to particular cie pz•oprio punho a tocia~ as pes
soa.s ha billtadas por actos da vida civil (3·• dís· 
cns&'lo); 

Do pi'D,iecto n. 19.cleste anno, autorisanuo o 
;,;overno a concc;lcr aos otriclttes c pra~as do 
exercito maior·es Lle 21 annos dispensa do 
excesso ele idade para a matricttla nas escolas 
milita-res <la RepuiJlica (P discu~são); 

Reqneil·o que, pol' intermeuio do :'llini5terio 
da. 1-'azendtt. itr1brme o Sr. Vke-Prcú·iente da 
Re-puljlica, quues as quantia~ 1·er.imda~ do 
Tl.lesomo N01domü à rcquisiç·íío do ~liniste1·io 
da Guerra, basead<t no decr·eto n. GG-! de 14 Je 
novembro de 1891, que len~mou o credito de 
13. 000:000:;;. llesLinado ao mellwr<tuH.·n to do 
material Llo exer.:ito. 

Do pr·ojecto n. 96 A (do Senado). auwri
sando o governo a contmtar, com quem mais 

Sala das ~essõ~s, 13 de lLgo~to de l8n.-Jo«o vuntagens o:trerecer. o serviço lle reboque, 
da Si~ueim. por meio de vapol'es, m\s barr·as !los rios Ita

pemirim e Bene•·ente, no cst:J.(tO do Espirito 
O :e~-- Abnõno A:U".ou.;;o-l~· muito Santo (2" discussão). 

simples o meu requerimento, S1· . pre~ideme. Do projeoto n. 1:31, uest2 anno, autol'is:J.ndo 
algum dia m' sera dada<\ Yez de lllllar pela 0 go•:er•no a contl'act:wcom o cid.adiloper•uano 
terz'õ1 quer<•presento, e enti'to direi (:umo }ltld~r Julio Bena.vides 0 servi~o de navegaçio e 
o que penso uella e das ~;ua,; nece~sithtdes. transporte de m?rca\lorias pelo rio Iça ou 

Quero l1oje ~aber quaes sào >H[tJell;ts que Putumayo, sob as condiçCie.~ que esttcbelece 
mereceram do governo d'~ Repu[)lica, desde (1" disC\JSSão); 
que nascea até h(\je, reCtll'$0 e i(·med.io ; Do projecto n. 22.5, de 1891, approvando. na 
<1tmes são as que não re~el>et•a.m ; ftmümeme parte que compete ao Poder LegisW.tivo. o 
o que posso. o que deve pedir. contracto celebrado em 8 de fevereiro de 187í 

E' isto o que diz o reqU<!J·iinento e o mando entre o ministro do imperio do extincw re-
a V. Ex. I gimen e o Dr. Paulino Franklin do Ama1•al 

Fica. sobre a mesa o se~uinte 

1 

(Baril.o tle Caninde), para o alargamento e 
~ prolongamento da r<Ja de Gonç;.üves Dias, 

Requeri,;eHto i desde u. rua da Prainha até ao l~rgo da ).lã e do 

I 
Bispo, em frente uo mar (3-• discUS>ilo) ; 

Reqoeiro, porintermedio ,ra me;;a. que o s ~ U.iscussão do projecto n. 77. de 1892, au
governo informe, quanto dispenueu e.fJ.'ecti-, torisando o governo a converter os juros de 
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4 •/o. 0\ll'O. lias apolice~ da divida 1mblica teriaes pgpeeificos necess<trios para ao con
intcrm\ no5 de :; ''/ •• papel, e a. fa.zer as ope- sü·u~~;i'ío e installnçüo do Collcgio Americano 
raçüe8 tle cre lito :precisas pa1·a embolsar os ele Taubate, no e.~mdo de S, Paulo, e de pro
pDssttidore~ de t.poliees que não <.~ceitarem a. priedade de J. L. Kennedy; 
connn·s~o. cunsolidar a divida fluctuanm e 2• discusofto do pro.)ccto 11. 70. desie auno, 
suppt·ir qualquer tleftciencía. ele renda llo ex- isentando dos direitos ele ilnpot•tação e expe
ercicio corrente; (liente todo o material e machiilismo~ desti-

1' tiiscn~$i'iO elo llrojecto 11. 9 A, deste ::mno. 11ndos ;i. constt•ucção da f;J.lJl'ÍC:l. de tetidos da 
rejeit?-n<lc o pro,;cito n. ~. deste <1nno, que Companhia. "i-l<tnllf<\ctora Fluminense, situad~ 
pertmttc uos e.•!mlo.> da. União ::t livre íntl·o- em ::\itlteroy, no estado do Rio de Janeiro. e 
attc•;:io de immigrantes qu;} mais conYeni1am manda. restituir os dil·eitos ].)01'\'Cntura. co
ás suM necc:>~if.l:ttk·~. com dou; votos em sepil- bt'ado;; ; 
rado uo sentidtl tla ar.lopr.ão do mesmo pro- 1" discussão tlo pt•ojecto n. 5G "~'deste anuo, 
jecto; int!Orpl'etando o § 2" do aL·t. 1• do decreto 

.2" di;;c~~~ito tln ]JL'~"\iecto n. 125, deste mlno, n. H:W D. de 2! de fc-rcrciro de 189!, relatiYo 
autoriz~Liltlt• n ;!!11'\'t'no <t ab:·ir o ct·edito de à apo,entn.tloria elos magistl':J.dos; 
3:471 :20082l.[Jlat•:J. do.!~lJe;ws 1101' v:u·üts Yel'- 2·• clisens~ão do projecto n. 122, deste anno, 
bas do lll'<;<l.lll<.:llto Yigl•atc llO ?.Iinisterio ela l'COl'l:!anizaJ1(lO o ~upremo Tribunal 'Militar; 
~'larhlha; 1" lliscussii.o (lO pt'Qjecto n. 99, lleste o.nno. 

Conrinua~·:"to 1la ::' 1\i~eu:::~iio do projecto n. elev:mdo o~ Yeneimentos (los prepal"'J.dores
!00. de,tc <tnnn il'l'".Í<•cto n. ·l(i -~· elo ~•nno conservadores elos ~Fl-Dinetes de miner·<elogin. e 
pa:S$r,do). rehttirc' :'•~ lll'Olll~<<;<,e~ de 7 <.!e janei- g·eulogia, üe botmica e zoolog·i,, d<1 Eso:oht Su· 
ro de lBifn; periot de Guerri\. e do de chilllic<t da Escola 

Discnssií.o unica ,[,, p'··~il~(·t" n. \H, deste J..Iilih1· tla C<tpital FedGml, corn voto em ~e
anuo. amod7.;llldn o ;.:un·z·no a mandal' pag<1r parado; 
ao 2' tenente •lo cm·pn ol:t lhmwl:t tl:t Armada l" tliscussão llo projecto n. 120. d~sta anno, 
\Vandl:'rlino Zozino J.'l'l'l'Pir:t da Siív:t a im· nntorlsanLlo o <rovemo a cflntl·o.cwr com .João 
:porta.r.cia elo solrlo •le ~t1:t p:\ti.'JÜc, de~lie 14 de Ta·•:wes ch Si!\·a o. constracçfio, uso e ;;ozo de 
junho ole IS~O at:ú :!H rlc ;ll.ll'il d~ I8'J2. sendo uma eslmda lle ferro, com J.:>rivilegio por· 5U 
contnclo e~te tempo p.1J~• t•.•l(>$ os eJn~itos; :um<'S, de aecoPelo com as leis ~·)bl'e e;traJ.as 

3'' discilSSãü •lo pro.iecto n. ;:)!) A. des;;e de feno e p:arantia dos juros de G "!., sobre 
anno. cone tlenolo :i. Collll\"lllhi<~ Piscatori<t 30:000:-;por kilometro. p[l.rtindo (lo mo Pardo. 
Snl-.'l.me;'ienna os lltY01'l'S <lo :u·t. 3·• §§ 2'' e :3' no E~pirito So.nto, nté S. Joilo Ba.ptisb, elll 
do re!!:ulamC7nt.o. 11\<tll<hHio o1•;;e;·\·r,l' l)OL' de- :..rtno.s Gernes. 
ereto 'u. s:3:~s de 17 d~ tlf'Zembr·o de lSBl; 1" ciíscnssilo do prQjecto n. 17, deste anno, 

Di~cu:::~ão u nicn do pt·0jecto n. 25G. (le 1891. isenbudo de direitos de impOl'taçd:ío os mate
coucedenclo licen<;t< ao ca.pirão, llledico de 4" riaes e machinismos que <1 Conpanhh Na
classe. DI'. ;\.gil:o cie \'ilhboim: cionn.I ele Forja;; c Estaleiros destina1· ú in-

DisttH::i\(1 naic:t ,[o pt·ojecto. vindo do Se- su<lln.~i'io dos :;eus est..cbelecimentos; 
nado. n. (;.~. rie~t<' :limo (org1uliznfio peln.s Discn;:s;,ío 1mic' do pot•Jecto n. 9'.2. _de 18'<12, 
mest1.s t'lo Sr:nac\1, e •la C:~mara dos Depntatlo,~\, :\utori~(l.ndo o po,·erno <t mnndar contai' como 
regulando os tr'ah;;,llws oi~~ <luas camaras do wmpo de emba.rque, ]Jill'<t os effeitos legaes, 
Congl'e!''SO :\aciona!. qnamlo functionar<'lil em o tempo em que o ca.pir.ão-t2nente .João de 
commum; I An,.lt·ade Leite ser,·in como oflkial sup?rior e 

2" p<~t·te /:'1~ :1 hw:ts.on <uJte.s)-Cominuação instrncwr na Escoh•. :\twa~. e f;J.Z extet~siva. 
da 3·• U!:S~~,;~ao. d? Pl'•.'Jceto 1~. sq !3 •. fix.~ando ai aos .mstl'~lctorcs.~ mtus o.m:;!aes <tl:_e s~rnl'e~ 
de.~l)ez.."l do J.fult~t:·rJO •lo. .Justlf;a e );ego<:lO;; nc-s mt no;; dc.qmaclos a, mtz·ntçao dos aspz
Intez·iores p:m~ ' ' exc•rdl'io de 189:3 ; ra11tes o. gtlal'd<\5--lUttrinll~\ a disposi~ão do 

3" cliscus;::1o do pt·ojecto !1. -! l. deste :\.JnlO, art, B do üect-eto n. 29 de 14 de ma.rço de 
-autorioando <:< ~O\'C!l'ILI' n coJK:eder ú. Co111p:1-l 1891 : 
nhia. Ftthil Imlt!~.~t·ial e Cousu·uctora, os I l" discussão (lo proje::to n. 100, deste anuo, 
mesmo~ Ji.WOl't'~ pr.nct•rlírlo:; :i Companhia In- crramlo,com.)unctnmeme co~~ '"&cola de :\h· 
<lu5trial de C:tl ~ ~f:a·mot·e~ de C(lra,nclahv. chinist<1S. nm tm-so denautzc:.'l., no esmdodo 
iwie · Compan::i:t Pt't'~·c:~~o ln•l'ust: ia1 de.ci- P<.'!Tit, e lhe eltl org:.tní7..aç:ão; 
raÍHl:tlt~· ; ·- Continuf1ç~'\o ela primeira discussão tlo pro· 

:3·' üi~cll~>fio do pt•o.it'eW n. 5:), deste :nmo. jeéto n .. 116. deste :umo. autol'i~ando o ;o· 
conceclen<lú iscn~·ii•). de 1lit·dtos ele import<wiio. Yern(J, teu<~ o de desrrnnexal' o ser v1ço tlOS$Ub· 
excepto o de -Experliente-. }Jara o~ ma- urbios (h E~tratla. de ~erro Centl'i1l do'Br;J.Zil, 
teriao:;; , )e~tin:Hlos ú illtunina<;:io ele Pi:·idc:t!Ja, a comractar com Jnstm & Bancle;m ou com
em S. P~tulo ; panltio. que organisaJ.·em a. constt·ucç~o ele uma 

2• 'di~cu~,;i'lo (lo pt•ojecto 11. ';'!, ueste ::umo. e;;trmla. ele ferro, ael'e.'\ d~ ~- Fr::mCJSCO aSa
ísentando de direito~ de importnção os ma- l)Opemlxt,::egundo as condlf;<.1es que estabelece; 
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Primeira di:::cttssão do lll'Qjecto IL !Ji, ele 
1802, melhorando a aposenbdoeia do> func
cionorios 1mblh·os atê á dato> destu lei aposen
tados que contu:rem mais de trinta annos de 
serviço effe~tii'O e tres do ultimo logm· que 
exercerem e nüo o houverem sido por falta 
de exacçüo no comprimento dos devcJ•es dos 
seus cargo>, sü \·o si PI'OY<n·em a 1\J.lsidttde da 
imput..'tçlto. 

za discus.;ii.o do l)l'Ojccto ll. 52, de 1802, l'C· 
guiando a. conce,;s;.\o de aposentadol'ÍtL ao~ 
tunccionaríos publico~. de acconlo eom o art.75 
da. Constitui.;·ão FetlcL~ll : 

2" tli~cu~-ilo do projecto n. ~~ .\..de~te tmno, 
prollibimloll CDJJces;;ilo do lwm·a;: milinwr:< de 
oft!.cí~ü do tcLT<\ ou 1mu· n. qual(}Ue!' cithtdão 
hrnzílciro. e dit outras proYidenci:t~ ; 

Di~cuss;Io ·untt':\ do prolecw n. :)~. dest~ 
anno, nutrJl'i:;;;mdo o goYtÚ·nn :1. x•clbl'nnu•, no 
posto do tenente t.lo cxti ndu corpo de polida. 
de$Ül. capit:tL o capitão lw:wml'io do cxm·cito, 
ex-tenente !le>se cor·po, c\ntonio .)o,~ Alves; 

Discns~;'ío unicn. tlo pro.k~i:ll n. 270, do anno 
passado. conc.-eclelHlo um anno de licen~tl., com 
orcl~naclo, <" .los~ ~Iencle~ Ai .. ranebe;;. me~tre 
tla, ofiicina tle ttppar•clllos e ,-elas ütt directoria 
de construc~õrs na vaes do Arscnalllc ).Ia!·hüt:l. 
da Capitul Fedcrn.l; 

Disc:n.<stio lmica do pr~iecto n. 8l. ele 180~. 
;tutorismulo o governo a mandar p<ignr :\o al· 
reres honomrio do e:;:erci:n Antonio Paes de 
Sá Barreto u. qn:lntiade 2:39~$. pm· dillerenç·:J. 
<le soldos atrazados, que aeb:ou de rcccher ; 

Discmsão t.mic::1. tlo pnrece1· n. :34. de 1892. 
indefer·indo. por não S ' l' da competencia <lo 
Congresso :.'l<tt:.ional, a }let!ç-~to tlo eone.go Ama
dor Bueno Llc Burros, sobr·e isenç:i.o do im
po5to de tmnsmissão de pmprieúade e de de
cimas urlmnas J?•W:t o pt•edio em r1 ue !'tlnc,ciom\ 
o Asylo Isa!.lelnest<t capital ; 

Z• diSCU1>ii. O do pro.i e do ll . 69, deste <LilUO· 
a.utori;:ando o go ,·erno a COilcedcl' ''.José Au. 
gusto Vieir<'l. e outro a constt·ac~_,ão.mo e gw0; 
durante 30 rumos. de 1.1mR estrada de !erro de 
Sapopemb:1 ü. ilh<t. do Gowr·nador. medeaute 
certos fa vares; 

l ' ~sctmii.o do p!·ojecto n. 08. tlc;:te anno. 
autor1S:1.11do o governo :1 conceder ,, Honorio 
Lima <t constmc::'.ão. nso e go;;o de um:t estl"ud:J. 
de fel'I'O do ]Ol'to de .AngTa dos Reis. no es
tado do Rio de ,Janeiro, á e~taç"Jo do Cruzeil'o, 
110 estado de S. Paulo. medeante as condiç-üe.> 
.que estipuh. · 

Levanta-se o. sesslio its 4 1/2 hOl'<l.S. 

C:un::ora 'V. !V 

ACTA !Bf 1.3 DE AGOSTO DE 1892 

) P,·esidencic: do S ;·. AJHonio A: el'3d o (:t· se 
cJ·el(t<!ú) 

Ao meio-din ll.dl<lm-se pi'e.sentes os Srs.' An
tonio • .l,zeredo, Cantiio.Costa Rodrümes, i.\Iarti
nuo Rodrig:nrs, Xtt~cirneuto .. l:Ktquim Pernam
buco. Felisbello Fr~it•e, Paulo ,\L·gollo, Artlmr 
Rios, Barão de S. ).farcos,HoL'néio Costa.Fonseco. 
e SH Vtt, Cyrillo de L,· mos, Baptist<l. da ?\!otta., 
Alcindo GnamÜJ<U'<l. Leonel filho, Chagas Lo
tato. ~\-lexilndre Stockler, "\Pi$t.idcs Jfa.i<t, Do
mingos Rocll<l.. Cosb 'Maclmdo, Francisco Gli· 
cel'io. ce,u.rio :>.Iott.t1., Lopes Chave~. ?l!nr·:;a. 
Pauiinü C:u·los, Leopoldo de Bulhões. Alves 
tlc Ct~str·o, Bcllarmino de ).Icndonço., Frede
rico J3or;;•:s c Gon(;alve;; Ch<l.Yes. 
Dei~~tm de compar~ccr. com causa. p~ntici

pada., os Srs. Bem:\rdino de Cttmpos, Atlt~~.y
([e .Tuniot·. Pn.uk1 Gnimal~t~~ • .Toiio de AwllrLI", 
Cc)l,·,n, Ro\h·igues. Rodrí;;u~s Fernandes, Hen
J'iquc tb C<Lrvu.tlto, Pit·e~ l'L'JTcim,.Jn[i.o Lopes, 
.Justinhao de Scrpa, .Jose AYelino, Z..liguel de 
Cu,stro, ."..morim Garci:J., Retumk1., :llfeiro. ele' 
Ya.stoncellos, Oliveir<.o Yallad~o. Augusta Frei
t<l.s, Tost;\, Seahm, Zl\ma, Santos Pereirn, i':\ilo 
Peçanh:•,. Crbnno :\l:J.rcondrs. Vit•i:J.t.o de 1\Ie
!leil'OS, Fran~:u. C:uYalho, Jacques Ouriquc, 
Furqulm Wernc!;, , i\Iatw. Mt\clmdo, Viotti, 
Adolpho Gordo , Car·Ya!lHl.l. Ang;•lo Pinheiro. 
C<~.rlos Garcia.. }.!oreii·<e d<L Silva. Ru bião .Ju
nior. Eduardo Gonç~lws. Ctt:·los Campos, 
:llenna Bllrx·eto, Espírito Santo e Lamounier. 

Dei::<:Lm de com].)arecer, sem caUS<\ par
ticipada, os Srs. Indio do Brazil , Pedro 
C h e1·tnont. i\latta Rtcellar, ·c\. ug\1sto :\Ion
tenegt•o, Casimil•o Junior•. Anfrisio Fi::ül!o. 
Nog·neira Pamnaguá, Nelson, Bezerril. José 
Bevilaqua, Gonçalo de L'lgos. Almino A1l'omo, 
Epit:tcio Pe~s •xt, Pedro ,\mer ico. Como Car
ta.xo. Sit Andrade, Tolentino ele Carval11o. 
Rosa e Silva. Gonçalx es F~r·1•eir·a . .Jo;:~ Ma
riano, .Ju,·encio de Aguiu. Anllrc t'avn.k:lnte. 
lla.ymundo Bn.ndeira, .\nni\ntl F<tlcíio, Pereira. 
Lyra. Jolio ci~ Siqueira., .João 'Vieira, Luiz 
de Andt'urle, Bell:lr·mino C:1.rneh·o. Tlteophilo 
dos Sttntos. Pont~s de l.firanda., Oíticietl, Rodri
~o de At~\ujo. Euclid~s ).faltt\, Ivo elo Prado, 
Lc.andro ~Ittciel, Garcia Pires, )farcolino 
).fourtt, Severino Vieira. ~lilt•m. Frnnct$CO 
Sodre. Diou;.-sío Cerqueim, LeoYif;ildo Filguei
rás, Seba.stiilo Landnlpho. Pires e Albuquet·
que. Prisco Parttiso. NovMs ?\Iello, Fon...~ca. 
Het·mes. \fanltiles Bancto. Alberto Brandão, 
Oliveiri Pinto . . Joaquim Bt'e\·es, Virgilio Pes
so:t. Luiz Mumt, Frúe$ d" C>·uz, Erico Coe
lho. Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Mayrink, 
,Te:mino de Albuquerque, Vinhaes, Thomaz: 
Dellino, Figuei:-etlo, Antonio Olyntho, Bada.ró, 
João Pinheiro, Pacifico :.Iasc:wenhu.s, Gabriel 

-i-1: 
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de Magalhães, Jacob da Paixão, Francisco J o govemo a.contract.'lr com o cidadüo peruano 
Veiga, Ferrcir-J. Brandão, Costü Senn11, Al- .Julio Berravides oszrvi~.oda navegação e tra.n
varo Botelho,. Americo Luz, Duti"a Nicaeio, I sporte de mercadorias pelo rio Içá ou Pu
Manoel Fulgencio, Gonçalves R:unos. Carlos 

1 
tumayo, sob as condiçües que est.a.belece (1" 

das Cha.p:as, Domingos Porto, P~lleta., Ft~rreir<t dis~ussão) ; 
R_a~ello.~e:r:eira Pires,Joi:to ~u~z.l\iontP!ro.d~ Dé• projecto n. 225, de 1891, approvando, 
S1ha, M~u tinho Prado JumoL Mor~e.~ BM- na. parte que compete ao Poder Le"·iskttivo, o 
ros. Dom;ngos d;; ~for<t~~- Co;;~ Ju:11or, ~l- contracto celebmtlo em 8 de feYeretro tle 1877 
.fred<? Ellis,Antomo P:<~do. Almezu~t Z\ogzJez_r~, entre o ministro do lmperio do extincto re
Cmcma.lo Braga, Jullo de M<:'qtuta. l31~ua~10 gimen c 0 Dr. P<tu!ino Fra.nl~lln do Amaral 
dos Sn.ntos, Fle11ry Cut·J.do. Ul'.bano Gou\'E~Ia. (Barão de caninrlé), para 0 alar;..ra.mento e 
Oa_et.ono de Albuqt~erquc, Mnrcr;tzw de Magoa- prolou~t\mento da rua Gonçttl~es Dias. desde 
llJ.~tes. Fernanüo s.1.mas. I::.tttro. :.rnller. Se h- :t rua (l;t Pz·ainhu. ate u.o largo da. t.Iii.e üo 
m1dt~ Laceru:t Coutnll.zo. \ JCt.nrn.w .\Iont.eu·n. Bi~po. em frente a.o mar (:l• dis;:ussii.o) ; 
Pel'etr:t dn. Co•r.a . . Juho de C;LstzJIJ,1o<, Bot·g-e.~ 
!le ~i:·ueh·o~. Alci(les l.ill1a. A:>~it. Bmzil. TIIO· 
m:1z Flm:t·s, Hotne\11 Bapti~t..-c. Hui:lz<t ÜZl1t'ÍO, 
Cassi:tno t.lo X:tscimento. Fer!l<tllllo Aboott e 
Demetl'io Riueiro. 

Ü SJ•. iP~·e ... ifl.C!l.ÜA -:\'~I) li:n·emln 
munet•o ]}(li'n votar·se as ma tl'd:t8 indic;tdas 
na ortkm do uia e nen1 ~e aclmt•lo pt·~sentes 
os or:uiore;; inscriptO> lXU'O as matel'ias de 
subida. importnnci(t que cstiío •·m di~ :;ussii.o, 
acltu. de lJom a Yi:>a mspendcl' :L se:>São de 
Jw,ie. 

A ordem do dia 16 ~er.i <1. mesma. isto ê ; 
1" :p<trte (até il.s 3 l1oras) - Yotaç-:io das s~

guintes materias : 
Do J:lrojecto n. 72 B, fixando a Jorça na,·al 

para o ex~rdcio de 1893 {3' dk·us~iio) ; 
Do projecto n. 4G A, (le~te <\nno. opinando 

no sentido de ser nppt•ova·io o pt>njecto do Se· 
nado que restabelece o ~fiaiste1·io <llt Justiç·a, 
que f . ·i unido ao do Inte1·íor peht ld n. 2:3 de 
30 de outubro <le 1801 e pa:;:.sa lxtra aqnelle 
ministerio os scrriços de correios e telegra
phos (2" discussão ' ; 

Do pr·ojecro n. lli. deste anno. autorisando 
o governo a abril\ no core<:nte t:xercicio, um 
credito suppl~mentar de 5.ôi4:579$5l8, ao 
cambio de 27 d. p~t· 18, a Yerba -Estraua ele 
Ferro Central-(3" di~cussão) ; 

Do projecto n 14 .A, de 1891, que Já di
reito de potier passar l)I'Ocnro.ç~o por· instru
mento pa.rticlllar de proprío punho a todas as 
pessoas lJ<\bilita.das :por actos üa Yid<\ civil 
(3• dis~u~5~0) ; 

Do projecto n. 19, deste am1o. autodsando 
o goveruo a conceder ROS officiaes e praças do 
exere:ito, 1uaiores tle 2i anno>. U.ispensa do 
excesso de idade pa.ra o. matricttla nas escolas 
militares da Republüa (1• discussão); 

Do projecto n. 95 A (do Senndo), autol'i
sando o go;·crno a.contracta!· com quem m<~is 
vantagens o:II~recer o serviço de rel.1oque, por 
meio de vapores, nas bar1-as dos rios lwpe
mirim e Benevcnte, no e>tado do E$pirito 
Santo (2• discussão) ; 

Do projecto n. 131, deste anno, a.utorisando 

:l• tli~cussii.o tlo llrojecto n. 77. de 1892, au
tor·is:wdo o g-overno a. com·er·ter os jm·os de 
4 "f ,,, otn·o. das ;tpolices 1.b (lb·id;L p11blic:.t in
terna 110~ ([e5 "/ ... p::tpel, e a faZPl' as opel'l\· . 
ç.l(·~ (le ceedito pl'ect,;as pam eml.oolsnr o~ pos
suidores tle [~police~ que nã.o a.c:•i tar:' lll a con
ver;:rio. con~oliul\r <'divida flu<:tuante e sup
pl'it· qualquct· defici~nciade r·end<t <to<.;Xel'cicio 
COL·rente; 

1·' ui:>eussftollo projecton. O A. de~te anuo, 
rt~ieitantlo o lJrojecto n. 9. tl~te ~umo. que 
pcrmitw nos cst:tdo~ da Uniilo a livt·e intro· 
du~çrw de lmmi:.,'l'antes qu~ m<J.b conYenham 
a;; ~na~ necessid<VIes. com dous \'O to~ em sepa
l·ad·:> no sentido chl adopçüo do mesmo pro
jecto; 

2·' discussão do projecto n. 125, dcst~ anno, 
antori>anclo o g-oveJ·no a u.vrir o (·r-edito de 
8. 'l'il :209~14 pu1·•• desp~zas por qJ.rias Yer
uas do ot·ç:unento vigente do ~rinisterio da 
Mar·inha; 

CoutinU<\çãO d.a. :3" discussão do projecto n. 
100. deste atlnO, (pt'o,jecto n. ,16 .·\., Llo o.nno 
pa~:iado), rdatim ás p1·ornoçõ~ de 7 de ja.· 
neiro de 1890 ; 

Di;;cnssão unica do prqfecttl n. 9.:!, deste an
no, <wtorisamlo o gOYerno a rnamhu· pagar ao 
'2" tenente tlo corpo de 1U.Zenu.~, d<t ::~rmada 
\V<tntlerlino Zo~ino Ferreir~t da Silva a im
porta.ncia do sohlo de sua p<~.tent~.;~. de>:"le 14 
de ,junllo de 1890 aik 28 de abril de 1892, 
sendo contado este tempo para todos os etfei
tos; 

3• cliscussiio do projecto n, 59 A, deste anno, 
concedendo á. Companhu Pi~atoria Sul-Ame
rico.na os la vares elo ar r. 3·• §§. 2" e 3' do regu -· 
lamento, mandado. observar por decreto n. 
8338, de 17 de dezembro de ISS!; 

Dis.::ussão unica. do prtüecto n. 256, de 1891, 
concedendo licenç1a. ao capitão, melliC(J llG 4~ 
classe, Dr. Agilio de Víllaboim; 

Discussão un:ca do projccto, vindo do Se
nado, tl. 65. deste anno, (or~ttn!.z<l.do. pelas 
mesas do Senado e da Camara aos Deputados,) 
regulando os trabalhos d1l.s duas camaras do 
Congresso Nacional, quando funcdonarem em 
commum; 
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2• parte (as 3 horas ou a.ntt>-~-continua.ç;1o I instructor lltl. Estola Naval, e raz exten~iva 
da 3• discussão do projecto n . 86 B. fix.a.ndoa. nos instructores e mai5 of!ici:J.es que servirem 
despez;> do Ministerio da. Justiç-.1 e Negocies , nos na vi os tlestin:ulo;; á. instrucç.ão dos aspimn
Interíores pa.ra. o exercício de 1893; · tesa. gu ... rda-ma.riulla a. di~po::>iç1í.o do art. 13, 

3·1 discussão do projecto n. 41, deste nnno, do decreto n. 20, de ma.rç'O de 1891 ; 
au!Drisl1n~o o goveFno a co~ceder á. Compa.· 1" discussão do J.W.:;jecto n. 109, deste anno, 
nhia Fa.br1l Industr~al e qonstructor": os mc-s- creando, <.'Onjuuctamerüe com a Escola d~ 
m~! fa.vot· concedidos a Compan lu~l Indu~- Ma.chinist.'l.S. um curso de lll'l.l ttica., no estado 
tr1al (\e c_al e Ma.rmores d<) Cã;r-andRlty, ho.Je do Pa.r-à, e dá-lhe or"l1.nÍSt\~ã.o; 
Companhta Pt-ogr~sso lndustm1l tlc Catmn· . • . o . 
daby; . Contmu~tç:ao d:l: pl'imCLL'lt !li;;cn:;si\o tlo pro-

3• rliscus.~flo do pr~jecto n. 5.'3. dcsf." :w110 . ..Jedo n. llG, 1leste anno. autol't~.<\lltlo o go
conoodemlo iseu<;.io de dircitosuc ímpm·ta•i •o. ve1'~1o . t.endo de desann_c:o.:at· o Sl~l'''l<;<l i.lo~ su_b
excepto o dt~-Exp:·dienr.:.:.- p:11·;1 us mate· llt rhws rltt Estr:ul;~. tle _T·el·ro Centl'.ll•lo lkaZ1L 
rines de:; ti nados ú. iH um inação tlc Pit 'th:i~.tl 1a . l n. c~n:ract:.u · co11~ .T ustm & B:tw.leu·a ;•u compu
em S. Paulo: nlu:~ que m:~t.tnts.u-em ~L constt·uc~;ao lle _um:t 

2• t[ÍJ;CU;>~JO 1]0 projectO Jl. j l, tie5t.(· iLJIIJO. , v\<t i':Vla <)e [CI'I') i>OI'C:L tie, S_. J•' l'' IIICI~.:<.> ;L ::iitpO • 

i~nlanto r.l~ . •lit'(>ito:: de it.npot·ta<;:'1o '"' mate- p!lrnl~t .. Sl';tlll~.lo <Li' <.:<.>tJ•.l.u~.oe:; quu C:l:::tahcle~e_ : 
rmes e:-pec1 lll!(l$ nccess:n•w~> p;ot·:~ tt c<·n~u·u(:· l ·• , lt:;eus;:ao do p r 0.1 c c to n. !Ji. rlc 
çiio e inst:tll:H,'iio do colle;:io nll\l't'i.:ano ue 

1

. 1891, lllelltot·anf.!o :t nposc~nr:vloa·ia dO$ func
Taulmte. no c~!.<ulo de S. P<llllo. e do' pt·opt·íc· CÍI) IlU. l'Í(J~ pnloli~'O> 1\t.{, ú _tlat:L de~.bt !Pi a.po.>en
fhtde tle .J. L. Kenned;.-: t.1.tio~ fJlW cont.;wrm mMs tle t t·tu UL a tnw> de 
. 2' tli scu<i~fto do project.o.n. ifl. ol~t.e auno. l senic,'O<·ffecti\:) e tl'e:; do> ult.u~o loga.r que 
Jsenhtmlo tlos tl!l'.:tw::: Lle Lmpor·<:t•;<w e e:;pe-1 exet·ce1-em <.' nao o ltOll\'erem sulo pot· f;Lir.a. 
diente todo o mn.r.eri(l.l e ma.t;h il ti~tm•s tle.• ti· d~' l'Xa.c~~lO no •:umprim~nto tlu~ < lc ·:e~ dos 
n ados :'t C<)08tntc~~~o tht f,d.Jr ic:\ tlc w~ido:> üa I srn~ Cltrg'05, miro S(l prorat·cm a CiLlSitlaüe Ua. 
Comp:tl!laia )Ian\ltlLtot<L Flumincn~<! , .:,.itua(l~1. im puta~iiu; 
Nithel'oy. no e~tMlo do Rio de .Tanell'll. c 2 • d i~cu::;s;io) do projecto n. 52. de 11:'9:2. t·e
mand:l t•estituil' os direito$ po:n·r~nmm co - i l!lllanLIO a tonce.<$10 de aposent<t•.lori<\ tt(Js 
brados; \ l'uncdonarío::: publi,'O:>, ue accordo com o ttrt. 

l, discussão do projecto n. 58 A. deste :mno. 75 da Constituiç-lo F<.oder-..tl; 
interpretando o § 2·• do at·t. l " do t!ect'ilto .

1 

2" discus.>ão do pre>jecto n. 57 A, deste anuo, 
n. 1420 D. de 21 de te~·ereiro tle I$9L reh- prolt iiJimlo a co::e<.-'-'>fto de honras milir;.wes de 
tivo a aposentadOl'Í<1. dOS magistrados ; Official t[e terra OU ma.r iL qualquer C:Íd:tdão 

2• d..i;cu:>~iio do projeto n. 12:2, de;:te anno, bl'azileiro, o dti. onk<.'Ls proviu•~lltiilS ; 
reorganis:tndo o Supl'emo Trilmnal ~Iilitar ; Discu~são Lmic:<l do projecto n. 82, deste 

l" discu>são do pt·~jecto n. !JD. ([e;;te a nno, anno, autoris;J.mlo o g·o·;erno a. refor·mar-. no 
elevando os vencimentos dos prepamdore~. 1 posto de tenente do ex t i neto corpo de policia 
conservadores do.s gu.hinetes de mine!'t\logia e I Jest:l ca.pica.l , o ca.pit.."io lionorM·io do exercito, 
geologia, <.le botauica e zoologia J.:L E>cola. ex-tenente dr:!;e cot•po, Antooio JO$ê Ali· e;;; 
Superior de Guerra., e do de ci:imku da E$- . Di:;cus,"ão uníe<t do projecto n. 270, do anuo 
cola Militar da Capital Federal, com. YOto em pa • .:sn.a.h•. t'Oncedeu:.lo um anuo de lic:.!no,:a, com 
separado ; ordenado, a .José ~fendes Abi"J.nches. mes~re 

1" discussão do projecto n .. l20.dt>ste anno, d<t officina ue apparclhos I) -.· ew.~ da U.ir·ectoria 
autorisnndo o 9o1·crno <t contract<U' com .João de construe<.:líes na>l\cs do At•senal de Marinha 
Tavares daS L v:~ a constnwção. uzo e gozo · da Capital Federal; 
de uma e:m~au~t de ferro, com priYilegio por I D!~us:siio llllÍC<J. do pr(1ecto n. Sl ,deste anno, 
50 a.nuos, lle accordo oom as leis ~obre estt~t- · a.utori&l.ndo o g<m~t·no a mandar pag-ar ao 
das de fet'l'O e g"<lra.ntia dos j m·os tle 6·'t"· ~o- alfer.;s bonorario do e:!.:ercito Antonio Paes de 
bre 30:0~ pOl' kilometl'O, p;.tl't.indo do Rio Sú. Barreto a quantia de2:5\Y2.5. ponliii~ren
Pardo, llO E,:pit·ito Santo, ace S. João Bapti~ta, ç-a de sold.os a traza.Uos, que cleixou de l'~·ceber; 
em ;\finas Ger·a.es. Discllss~o 'mica do par~cer n. 34.d -stü :~.nuo, 
. · I" discllSSiio do projecto n. 17, deste <tnno, . indeterinr.lo, por não ser tia competencia do 
1sentando de direitos de importaç-ão 05 mll.te- : Congt•esso Nacion<ll. a petiçã.o do conego Ama
riaes e Dlacl.Linismo~ que a CVmpanltia. Nacio- 1 dor Bueno de Bm·ros, wbrc i.seT)ção do imposto 
na.l_ de Forjas e Est.-tlei;ros de;;tinar :i insta!- 1 de transmi5são de Ill:oprieda.de e de ~ecímas 
laçao dos seus estn.l.relectmentos ; ; urbauas para o pred10 em que fuuectO!Hl o 

· Discltssão unicado projecto n. 92, deste u.nno, i Asylo Isabel, nesta capital; 
a.utorisando o governo a. mandar CO'rta.r como I za discussão do pt•ojecto n. 69, ueste auno, 
tempo de emb(I.I'que, para os effeiios legaes, 

1 
autorisa.udo o governo a conceder a. Jose Au· 

o tempo em que o capitão-tenente João de . ~usto Vieira e outro a construo.;ão, uso e goso, 
Andrade Leite serviu como official superior e : aurante 30 a.nuos, de uma. estr-.~od;1. de f<!rro de 
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'Sa.popemba á ilha do Governador, medeante 
certos favores ; 

I• discussão do projecto n. 98, deste anno, 
·a\ltori.oando o goYerno a. conceder a Honorio 
Lima a construcção, uso e goso de uma. eswa
da. ele ferro do porto de Angra elos Reis, no 
-estado do Rio de .Jan-eiro, ;i, estaç1o do Cruzei
ro, no estado !le S. Paulo, medettnre as condi· 
çves que ~stipula. 

i !• SESSÃO E)! lG DE .\GOSTO DE. !S9"2 

PNsi!l~ncic( elo S,· •.. !;,to;ziu .4;e;·cd~ (l'· ,,ar:re
tm·iv) e .loiro Lopes (f'· .,_,iceap i 'C:sidt:H~e) 

Ao meio·di:t pt·ocede-se á cham<tda. :\. quul 
1'cspondel:t O$ Srs. Antonio j,zct•<.>tlo. "l.tba·wle 
. Junior. Paul:~. Guim<l.r àes. Ca.rlo:< Cam11<ls. 
Fleut-y Cut·auo. 1Jchl:a. Rodrigues, Indio llo 
Brazil, Ca.n~lo. Atlgltsto 11onten%'l'O. Cosw. 
ROttrigue$. Ca.-,imiro .1 ;mior. RoJ,·i((ues F r· 
nandes. )ío!,!neim Paranaguú. Xelson. PirE.'i 
Ferreira, :\I<~rtinho Rodr-i~ues. Bezerril , Joüo 
Lopes , Frederico Bor:;e:>, .JM..i Berih\Cltm. Gnn
~'nlo de Lago;;, Xn:;f!imento. Almino ;\!TolHO, 
Amorim Garcia, Pedro Cl..termom.Epituc:io Pc:;
. soa, Pedro Amel'ico. Couto C:\t'ittxo. Retmnl.~a . 
Toleutino de Cul"I':~Uto. Gon~alve$ FetTeím.: 
Jose ~rariano, .To:1quim Pern:ttnlJu~o, .TnYcn
cio de Aguia r, Autlre C<l.>;l.lcant.i. &l ,·lmmdo 
B..'\udeirn.Pereil·:.l deLyr (l.,.Jo.:\o Yíeil'õ.:Lu íz de 
Andrade, Esph·it.o S:m to, Belir\.rmino Carnci-
1'0, Oiticica. Roflrigo de "\.1\\Ujo, Euclides 
Mu.lta . Oliveira. Y;tlladii.o. Lertntll'o ?lbciel. Fe
lisbello Freire, Paula "i.~·gol!o , Z<Lma, ArtltUL' 
Rios, Gar cia Pires, .\ln.l·colino ?I !Olll'a, se~e
rino Vieira, ~Iilton. Fr;'l.ncisco Sodrb. DionYsio 
Cerqueira, Leo,i ;.;ildo Fil:meiru.s. B<Ú'iio de s. 
i\Io.rcos. Horacio Costa.. Novaes Mello, Fons~ca 
e Silvn, Jmquim Br~xe~, Yil·gilio PeõSO:\. 
Franç:a Can·al ho, Luiz ~lumt, Bap~is ra d<~ 
~iotta, r l'Oés tl;l. Cl'llZ. :\lcintlo Guaua.b.1.r;J, 
Sampaio Fer-r;;z. Lo11e$ Trovão. Jesuíno de 
Albuquerque, Yinhae.-<. Tbomllz Delphir.o. An· 

"tOnio OlimJto, B.tdrtró , Pacitíco )Ia~C<\t·enlws, 
Ga.bri~ de ?l:fagalhãe:;, Leonel Filho, Cilagils 
Lob:tto, Alc::omndl'c Stockle:-. Fr<utci~co Yei::;1. 
Ferreit";J, Bmntlilo. U~mouniel'. Aln .ro BÕ
telho, Gonçalve;; Cll3.YéS, Am<!.rico Luz, Aris

·tides ilíl\itl., Gt•ll<;:lhes IW.mo:;. C<1.rlos d•\s Clh\
·ga.s, Doming-os Roclm, Cllsta 711acMdo, Do
min~os Porr.o, FeL'J'eira Rabelio, João Luiz, 
Francisco Glicerio, Cesario ~Iott:1., ?1-Io

~Iúllet·. Schrnidt, Lacerda Coutinlto, Pereira 
<la Costa, Bor·~es de Medeiros. Alcides Lima, 
Thomaz Flllres, Homero Baptista, Ca.ssiano do 
N<\Scimento, Demetrio Ribeiro, Marciano ue 
}Iagalltües e Sit :l.ndrade. 

• 'l.l.n·e-~c n sessilo. 
Deix<tlll d~ comp<l.rece~· com causa partici

pada 0:'! Srs. João de AvellM', Henrique de 
Ca.rvalho. Justiníano de Serpa, José Avelino, 
~n.gnel de Castro; Ro;x• e Silva , Meira. deVas
CI.'neeUo;;. Tlleophilo do:! Santos, Pontes de 
l>Iirtllltla., Augusto de Freitas, Tosta, Sea.bra, 
Santo;; Pereira, Xito Peçaulla, Ut·bano Mar· 
condeo, Vil'iato de :\Iedeiros, Jacq_ues Out•ique, 
:..In.yrinl\. Joiío Pinlt\'iro, l\[m.t.1. Ma(lhn.clo, 
Yiot,i.Dutr:1 ~ic:lcio,!\Ianoel Fulgencio,Pnlleta, 
At!(•lpho Gm·do, CaL'' '<tlha.l. An;telo Pinheiro, 
Cll.rh)" G;trcia. ilfm·eir;t Ü<\ Silva. Almeidtt 
:.'io~u t!ira. Rnbi<'io Junior, E!lnard.o .Gonçn.lves 
e :.\Ienna Bar•r:Jto . 

Deixam •le comparect'.l' sem ca.usn p:H'tici
pada o: St·:;:. ).I:;tta. Bacellar, Anfri~io Finlho, 
:l.nn illal Fa !cão. .João de Siqueir;t, l i'O do 
P1-acl~:>. i;~hn.~tifto Lmtlulpho, Pires c Albu
querque, Prisc:o Pãt·aizo, Fonsec.t Hermcs,.Ma
n!•ües Bu•t•eto. Cq·illo de Lemos.All>ert.o Bl'an
rlii.o. Oli\·~il':\ P'into, Erico CO\~lho, Flll'l'\Uim 
Wei·necl;.. Figueit•etlo .. JacolJ d<~ Paixão. Costa. 
Sennu. Fert·eir<\ Pires, Monteiro dn Silva • 
1[:J.l·tililto P t;ttlo Junim•, Domingos de :'lforaP.s, 
Cost<\ .lmliot•. Antonio Pt•,tdo, CincinMo Brt\ga., 
Yictor·ino :llont<>iro, Julio de C;J.,1.ilho~. Assis 
Bt·azil. Il.ocll<t Ororio e Fernando AIJbott . 

E' lida e sem debate appr ova<i<l. a a.cta. da 
s...»;;;;;:ão do d i:t 13 do corrente. 

Em seguida e lid:1 e approvad(l. sem clebate 
<t & ta do din 15. 

PRnrErRA P:\.RTE D.-\. ORDn i DO DIA 

O SR. P HESlDE::-.'TE - Xiio havendo numero 
para as vot<.l~-ií~s indicadas n;\ orde:n do dia, 
pas..'<.t·se ús mat:-rins em !lL-:cussão. 

:3• (liSCl lSsfto (lO proje<:t.o n. 77, de 189'2, a.u
torisl\n:lo o f!OYet·uo u. co~t'l"erter os juros de 
4 '' / .. , ouro. ih~ a.l>Oliées da di\'ida. publica. ín-:
teL'll•\ no~ lle õ "J ... papeL e t\ faze1· ns opera
., ,-~; de <:l'ecUto pl'ec i ~as p;tri\ : embolsar os 
posstüdore~ de a.polices que n~o a.cceital'em <t 
con~·et·><io: consolid:J.l' a cli,·ida fiuctu:mte e 
suppl'ir qll<tlquet· deficiencht de r end•• doexer· 
e leio cor·rente. 

·raes B..'U'ros. lleruar-dino !le Q\m}>Os. Lopes O S r. Alciudo Guau a'bal."a. 
CllaYes. :lfm-sa, Pa.ulino C:u-los, Alfredo ( au,_.:~p<o )- Sr. presidente, não quero per
Ellis, Julio de :lle..~uita, Bl'i1Silio dos Santos, turbar o.sereu.idade do nu~r de ros.~s em que a 
Leopoldo de Bulhõe:>, Al\·e$ üe Ca:>tl'O, UrtJ:wo di·'U:\ commissã.o de orç-amento tem tido a 
de GOU\"~U.. Ci\eta.no de Al\Juquel'C).Ue, BeU~tt-! r:Ú>a fot•tuna de vêr .\Og".lr este projecto, que 
miao de )!enilouç~, Fer nando Simns, Lauro j ó. logrou atravessar dous htrnos de Yotaç,ão, 
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sem encontrar o minirno tro}Jeço. Si ora peço 
a pal:l.vr·a. e simplesmente porque entendo de 
meu dever declarará Garoar a e ao paiz os mo
tivos que me teem levado a recusar o meu 
voto a est e pro.iecto nas duas vot..·wõcs que elle 
tem atravessado. 

Ouvi com toda a a.ttenÇ"d,o o discurso que o 
nobre depui:a<lo por Goynz proledu M apre
sentar este projecto. S. Ex. a.ll.e;.:ou que com 
a providenci:t que elle encerra obrt:!ll·S!l uma 
economia importante; e sõ com Ul.ll'undamcnto 
julgoa-o sob~jamentejustifi.cado. 

Considemd;t s llllet·ficia.lmente, c; c~rto que 
do.hi result.."\ um:t economia; m'\s por mn.ior 
que seja. u. Yonb:tde de reduzir a. quest:"io a 
este ponto. 01.1tros aspectos Ll:t nHÜOl' gTa,·i
tl:\de se impüem, recbma.nJo estudo, Lle:>afi· 
mlllo a meLlitação c süo esses aspectos que eu. 
esquec:iclo da minhn, incomtletcncia em taes 
assumptos •.. 

0 ;: SRS. LAURO M t:LLE!t E Ot:T!.:CS- Xá o 
apoiado. 

O SR. ALCL'i:DO Gt:.'-"'.\B.\R.\. ... o11t Yeuho 
indic:.~.r, solicitando pm·J. ellcs a atten~ão dn 
ca.marn, qmtmlo mais não ~eja. pai<I que,n~sim 
m•o,·ocud:t, a. i llnst.rada commissiio üo orr::\
inento ~e digne de esclarecer o u:>stunpto. dis
sipar uuviuas c ac..-.lmar :l})prehen~üc~ ~e
rias. 

A politica. :finane<!im do gorerno pl'OYisorio, 
mara'\.illloso edificio coustmido :;obre al'eia, 
ill.nta:;tkos Cl1Stcllos de 1-IesJJanh:l. que o "OPl'O 
do tempo destruiu e :ttTOjou, e::i:abelec:eu 
oomo termo anterior <t couver;;iio elas U}Xllice.~ 
de 5 ' [ ... papel em 4 "tu ouro-o dec,reto ele 4 
ele outubro que tMmlou arrecndar os direitos 
acluaneiros em especie metallica. 

As agitações posterioreo filemm com que o 
Congt•e:;so- bem ou mal-reYogas::<c es:>e cle
c:reto ; e se~ro, exh:mst:\ a fonte cloucle o Es
tado devia llaurir :o morlda meW.Uica preci~o. 
para a sa.tislação ele ~eus compromi::sos, 
nchou-$e elle de facto a bt'n<oos com gt•aves 
di.fficulda.des para attemle1· ás responsahili
dades que ~1Sumira.. di.tliculd<\des que ainda 
mais se vieram a.ggravar pela e:dr:wr<lino.ria 
depressão cambial que ahi estt\ cort'Ocndo a 
Republica e que constitue a suu. lll<\i; seria 
en1'ermido.de. 

A digna commissão de or,.:tmento enfren
tando com esta grave situa,.ão, procurou re
solvei-a pelo m<tis curto do;; atalhos. Ha 
em circulação titulos de 4 °/o no valot• de 
123.105:000$, l'<'"'a o Estado "'c:ad.1. um del
les do valor de l :000~40$ em out'O. o que ao 
misera.vel cambio de lO 1/2, que generosa
mente admitto sei" o do !lia, import<'\ na. enor
me somroa. de l2.6G2:216$00(l. Hon'Orisa.1a 
deante desta cifra, quer a commissii.o que 
voltemo3 à pagar os 5 '/• napel, o que 
sobre MJ.UeUe · total de titutos- impo1'ta em 

6.155:255~000. Desta arte' ella obtem uma 
economia ele 0.500:001$ , o que não ê sem du-· 
Yida para clespresar-se. 

A dign:1. commissllo elo orl)fl.mento nada mais 
quiz ver a hem deste resultado immediato : 
lla uma economia ; logo a medida é boa.. Mas. 
o que se não ~le dissimuhl', o que é i mpos
si• el illuclir c C(tte de cuvolm com esta me
dilb e gr<.wemente compromettldo por ella
est:'L o ct'edito de• estado. 

Em primeit·o Io;;..u·. niio ê ~ivcl cerrar os 
ouviu<>:> e ft!char os olha:; <L 11ma qnestiio hoje 
primor-dial : - tt de sa bc1· si o •.lCcl'eto do ;;o
verno pt'O\'i::;orio f[ llO :mtor i,;ou 't convçL'Sií.o 
rcfm·tl·Se unio:::\meme aos ,j \lro:::. ou ~i tambem 
ao capital. 

E' ccl'to que mt lettl~t do decreto nito h~ 
nenhum:t l'eíercnda. directa ao capit<J.l ; é 
certo que, p:trece, t;fio luwer· mecl.rado eSt(L 
cottvicçiio ü\nto que sobre :381 mil e mntos só 
acct'it:u-üm ess.t com·er-são va,nm,joS<\ 153 mil 
e. mais qne. valendo, ue.."Sa. llypot!Jese. cadt1. 
<tpolice 2:570s. a sua mais nJ.t;1 oo~o tem 
sido de 1: 120~; tn<tS niío é menos certo quer 
aimht demro elo pr.~oZo mal'et~do paro a con
ver.>ão, o Diw·io Offlcíal. re:>panclendo ;\. ques
tües de intet•essMlos, decla!'aY:1 solemnemctlte 
q11e os novos t ítulos ert1m em ouro, capit.'\l e 
jmos; e. mais. que o ex-ministro da. fazenda. 
que por ma exclusiv-a autoridade decretou 
est"L ope!'aç-ào, dechlrou wlemnemente pela 
impren:::a., em n.rtigo sob sut1. assignatura, 
q1.:e sua inten~ão em. con•·erter em ouro quer 
o juro quet· o C(Lpital. 

O SR.. L,u:Ro ~IuLLER -A cpemção seria. . 
alJsm'Cla sem isso. 

o Sa. Lt::oPor.oo r> E Btí.nõt::s - v. Ex. di a. 
esseartigode ,jornal el:Ieito retroativo~ 

O SR. Atcr:sno GU.\X,\lJARA - Dou-ll1e o 
;-atOl' que tem : o de uma. interpretação au
thentic:a ele 1.1m decreto .. . 

0 SR. LEOPOLDO DE Bt:LIIÜES-Feim por Uffi 
jornalista, ! 

O SR. ALCL'\'DO Gt'A:c~AR,\ - Feita por 
quem pa.r-.1 isso tem autoridade. 

O acto tla. conversão em:mou do Governo 
Provisorio, governo uictatorhtl que em sl 
concentrava todos os poderes. 

X o momento em que m rgem uuvidas sobre 
a interpl'eta(-ão de um acto seu. não é evf· 
dente q1.1e quem tem competencill. e autorí
rlacle pai'<\ dissipai-o e o membro tlesse go
verno que o concebeu e e:-::pediu ~ 

0 SR. L EOPOLDO DE J3tiLHÕES- XÜ.O apoiado. 
V. Ex. pôl.le consicleral·::t inter~reta(,:ã.o dO!;!· 
trinal dacl:l. por um advogado ; mterpreta.çao · 
auth<::ntica, não J><ide. 

O SR. ALcx:soo GuA,'\;.\IlARA - Acceito a. 
corrigenda: sex'<Í. interpreta~.ão doutrina!, dad--. 
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pOl' um :proprío e exclusivo auctor da me-1 O SR.. A.Lct:-."Do GUAXABARA.- Repisamos a 
d.icl<;; mas? que.o nobre deputado não poderá mesma argumentação. No terreno f'Streito do 
couoestar e qu~.a declar·•~ão solemne do ])ia- direito, tendesrazã.o ; mas a.ttendei bem a que 
~·ío O ific=al fe1ta em resposta a solitações de si os interessados com tal se contentaram, si 
lnteressados pesa. com todo o valor de um mais não exigiram que essa decla.r-ação, é 
compromi~~o morallivremente assumido pelo porque confiar<~.m n;t palavra do governo que 
governo. (.~p?i:tdus, ;ltiO apGilldn.<, ap:(rtes). hoje e SOnego.da, COffi grave detrimento do 
~ão deseonbe~:o que 110 tel-reno strlcti juris, ?redLe> do Estado, q~e não s_offre taes. abalos 

o que propõe a commissão ê legal; não des- 1mpuneme!lt:e• nem e ma.ter111 que as:nm pos
conheço que não estantlo inscript:L na lei a sa estaz: su.Je:ta, a. taes ataqur~ . Desd~ q_ue 
ourigação do r~sc,'<lte em ouro. nilo ila uis•Jo· ~~~e est:.t em .lO.!O: cessam 3.? dt vergenc•as de 
siç;\o coercitiva que a isso obrigue ; JU<J.~ t~iio ld~a.::. as ~epat~ues de par~•t!_os. as Lu?tas ~e 
pos;;o t:.\mllt:m uesoonheccr que totlo~ os Clle- . pe:.-ro:k': el~e _mw ~-fil'ma stnao p~h~ ~olidarte
mentos mora.es a is.."' nos obr:;;am e a não I dad~ ;ulmHustratl\a, pela. contmmdade da 
quer·e1·m1J:i erigir em norma ue got·:.-1-110 0 Cõl· a.<'Ç'<J.? g(lvern:~omAnt:tl. A. nmguem ,Pertence, 
lote vfficial. h<1vemos de hom·;w.;t pal:wt'õ\ do de m.a::rm•m.tlepellll:;~. a nmguen~ e3tã. ltgado.: 
goYel·no solemnemente empenhad(l.. (Ar"•·t ~.<. ) E:lle e o cretltto do ~t;ld~. m?-ntldo pela. entt-

<: _ .- • tlatle -g\wcr·uo- 'luc mw pLide ::er ::ccusado .o -rc LEOPOLDO DE Bt:I:!Wl::S-Nao n.po;udo. de ;ul•tile~<l.S c ;wguci<~.Sque o oompt·omettem 
E um modo de wr espe.:wl ue v . Ex . c Ü<'$morali;:un . · 

O SR. Ar.cixJJo Gt:A:\",\IIAR.·\-S<'r;'t: mas o ) 1:\$ aiml:~ <leixõ<mlo de lado e;:t.e ponto - o 
que posso gara.ntir [l. v. Ex. e que! pa.i·ticipe:> qllC os intet•eSS<"\<los prov;welment e nii.o farã.o 
delle ~iio tod~ uquelles que enten,lem que e tiio pl'ompt.~mente, e a especuhv;ii.o ainda. me
uma questão de lionra niio se fw·tarem :"t sa- no~ - oln.t•us duvidas me amlw.m que me 
ti~fa•;fto dos com]womis::..1s que nssumir<lln, limit::n·ei a expor para. dar ens~;o :i. honrada 
maxime em que<tiies qu::\ :\!Tech\1!1. ao credito commis.:>Cto de or~n.mento de rebatel·a.s, pro
do Estado e it prol;idade do go•emo. v:tnclo :t necessi !ade e n. conv~niencia deste 

um SR.. DEru<:ADo-:Mas a cilO que devemog pre>Jecto ejustific:mdo dest"arte o silencio que 
pa.g:J.r 1lel3. m;1is alta cotação... tem pe>:tdo sobre elle, o qml, a não ser 

n~sim, s2ria dep1•imente e amesquinlmdor •.. 
O Sn. LEOPOLDO DE Bt:l.llvEs- V. Ex . est;~ Por· mim ve.io a questão crivada de difficul-

(lesloeando a questão . (Ifi1 wt-;·os ap·•1·tc$ .) datl<'$ . De thcto, Sr. pre:;ideute, isto uão vn.e 
O Sr... ALCL'iDO. Gv.'\XAJlAR,\. - N11o me pa- ser um;t c:onversii.o. O qu e é conversão 1 E' a 

rece. Ao <:ontt-arto, estou-me desem1>enhan· op~rnc;~lo pela qual um go•et>no mede;J.nte oft'e
do do comp1·omis,;o que tomei indicando um recimeuio theoríco de reem\Jolso. determina 
dos <t:;pecto~ primot·díaes tla questão qlle. .. seu~ ('l'edores ?. acceita.rem uma reducç.ii.o aos 

juro~ que el!e s~ obriga a. pagar-lh11. Desta. 
O S:s.. Tuo:.tAz DELPJuxo. - Apoiado. Está :;vrte. rea.li~a a economia. de uma par te das 

perfeitamente na. questão. sommM destina.d~ ;).() ser • iço da. di~·ida, que 
O Sn. ALCJ:\OO C«r:A:-:AnARA ••• que niio pócle elle emp1•ega.rá em cobrir outt·as despe3<lS, ou 

ser ev:iiado, nem esquecido, por mais que que economis-ara. Con,ersão que não produz 
is.<o possa ser desejado, 11orque elle nasce de economia não e conversão. Pergunto á..hon
uma. affirmaçã.o solemne feita. no orgam offi· toada commi~ de orçamento: é isto que se 
cial em nome <lo go.-erno nos termos perem- vae obter com este prJjecto? Provavelmente, 
tOrios que a cama.m •ae vêr. (Ld). nã.o. 

o SR. LEoP01.no DE BcwõEs. _ Isso que O raciocínio pelo qual <t digna commissã.o 
vale ? chegou a est.e proJecto e realmente de uma 

O SR. ALCI:>oo GcA:"iAB,ut.>... - V;1le a. pa
lavra do governo ... 

c SR. LEoPoLDO DE B(llfrrJEs. - o governo 
só 11illa sob certas formulas. 

0 SR. ALCIXDO GuANAB.\RA.- E esta e 
uma dellas. As declarações do governo na l'o· 
Tha official tazem fe. A publicação no orga.m 
do governo de despach()S, nomeações, etc. 
teem todo o valor officíaL 

~implicidade. tocante: «O estado e5t.-i. eom t'- sua 
moeda tão (lepreciada. que pa g-<~. realmente 
10 011 12 n; ,,; pois bem, vamos pagar só 5 "/,.» 
?>fngnifico negocio para esse estauo ::>em escru~ 
pulos. não ha duvida.; pessimo, porêm, para. 
os que lhe confiaram capita€S ! E si conside· 
rar-mos que estas apolices tinham i\. data da 
apresent lçâO do prQjecto um a.gio <le 120$ a 
15ú$ e ql;e a commissão >'e propõe a pagal-a.s 
ao par, 1:000$ neste papel moeda. deprecia
dÍ$;imo ; si considerarmos que sem compen-

0 SR. ~EOPOLD_O DE . BULHlíES. - Em vir· saçã.o de especie alguma. se impõe aos seus 
t~de de le1s que 1sso dispõem ; · mas não ha portadores uma. extraordinaria rcducção de 
le1 nenhuma que determine que o governo .Juros quando aliã.s l hes foi assegurado que 
assuma compromissos por esta forma. l essa. réducç-âo não seria tentada por certo 
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tempo ; c manife:;to fJ'le os no>os ti tu los de 1 ponto de purti,Ja, p;W<i providencias ftnanceí-
5 •;. não serão acceitos e (JUC os portadores ros: po.~a eqnilil:H'ttr orça.mentos ! ... E' extr-a.-
actuaes ir~o ~ r~embolso.. . I ordma.rJO 1 .. . (li~< "'"i!tu apm·tas.) 

A commt~SUJ'> nao lOg"l'~ra, po1s, f~er a con- 1 o sa. ·\t.crxno Gu '" - t · d d ~"'te · t~-' ·· · AnAJ.\·'LRA-A IJOnntda ver~ao: er:a ~ proee er ao re.«,t _ m .:,; .. \,, commissã.o de or~:amcnto · · . · · 
Eu :perf.•'l.mto a honrada. comm!SSao de oz·<•<~· sal·o-não inYcn'"ll o···o 'tle pr_ecisEo contes-

., · ·t to " ~t'oso to "" ~•" leOl'lú. • lia nada. me.n_w. SI nes ~ momen an~u. 1 • qmm.\ m<tis lez do que reeditar r. • · 
a. cr1~e econom1ca e fin;'..ncem~ no~ rode1a., st<l.n<:ias alíàs mais "t'av " q~e, "~ cdrcum
nos assoberba, ulula em torno de nos, mnea- I zer no; E;;tado· unido· e,,~ ~re en eu tJ.
çadora. como o oceano de Quinet. perg·unto I "Uerra de s:ect>••~o cobe ~ l 111.'L~d elles da 
sf talresgat'l é possivel1 Onüe irá l1o honmd<J. I ~•a.do- por' im~~t;s ~e1 s t edíc.tVJ as, esma-

. - 1 · m r·ax· " , · -"~-- t • - m cr.· to no cstrau 
com~1f0 d 1ay~ ~ecu~o:'!taf.t poli~~ ~ue ~ i geiro, sem l'tocurws no interior, avassall;d~ 
re

11
em ~ »0 a\ m e n a - ' ! por p;(p~l-moedtt !lepreciadissimo.n. braeos com 

e e cot rerem . ] uma. Ct'l!le p·:~.voroSà. que I· · pod. • 
Bem >eJo o ro.minho que a commissilo nos cl·u• Lr·~· no ~u e :e •OJe emo~ recor-

a.pon•a. bem v('io o emprestimo e como esta.- ' P:. · ·a x mplo retemp2l'tl.rrnos IIID<L "' • ~ · euet'"J'J. que e:fallece tue este p!.'Qiecto, nii.o só p..m~ o reembolso dos " ' · 
portadOJ-ei: de apoll<:êS, mas n.inda pa.m. con- N'estll:<. ll})Cl'laclas conjuncturns o pa.rtido 
solidnr 3. tlividn.flucttmnte e suppt•it• (1\•fficien- r.lemocm.r~~ pretendeu que a União seguissc 0 
cins de t•eceittt no pr('sentc exercício. A <]uan- e~empln de :tl;:r~w.s esc:vlos CJ!Ie lt:tl'illm repu· 
to tnO!IC.LI".1 e~ empz·estimo, ma.l!O,!!rada a dll\tlo t\ Sll•1 dtvtda. ott que Plf.-:\S;;c osjut"OS 
op~t'lWão 1 Dt17-entos mil r·otltos 1 Onde bus- dell:t. em pap ··t-moe~.l<t. Allc-;;wam, como o 
cal-o ~ nobre rlepur.atlo por· Goy;tr., que no mornent.o 

Cer&l. \·er., umiUustredeput:tdo.oSt'.FI)J'reira e1~. qne Y..cla ~ nac;.iio (':::r~mt ~o!!renllo os 1)[:. 
Viannn., nlh·ertítt a um ministerio adverso /!Ue j felf.?S ~:1 i\'ttuaçao 1immceim,. jugto ei':L quCl os 
caroinh;-n·~mos <\passo largos par;1 ''situação c;l.lJtUti.J~tas rcc<!l•c~;:em t;.unhem <L ~u:t p~.rt(l 
da.queU e uiccw· de Balzac no düt das bod;~.:> cl<J. • de so!Icun.,n t,> . •• 
:filha. O ~mo é conhe~ldo. E$tava elle exl~austo j O Sr~. LEOI'Ot.no nE Bt:r.niíE~-Ondc u~scobrlu 
de fol'tUn<t e de cred1t0, e no Ct\Samento rtco da V. Ex. is~o 110 meu ui~cui'$O 1 
:tl.Jha. úepositu.v<t as suas m:.~is mras espemn- 0 $ . . . • . · • 
Çt~s. Fallecia.-lhe, pot·em. o clialH~iro pam o . a .. Ar.ci:-:J>o G~,\."'iAl'lAlu-;-No extr:~:cto 
_jantar e ortlenou a. cria.dn. q UCl puzesse. em que • do ~lscm·so_ de 'i· • ~x. ~ubll~a~·::?J os JOr· 
acçã.o os seus pt'oprloS recursos. <<.lmposswel; no.e •. :\dle.~ li ({tlc; ·Ex. D[nnai,L_que no 
senluw; o; Cornecedores jil. não conful.m tam- 1!1°In~nt~ ?-m~ c1ue t~t!a~ a;, c~sses solfrmm, os 
ta.ml~e1n ~m mim.»- <~.Po(s c':•::oera aos riv.1e.$ Jun~onu.llO. publico, }Jetham augmento rle 
desse;toructedaJ·esincre<lulos!»rl.ltorquiu-lhe. vei_tc:nnentos, etc., er~ Justo que os capi-

• tahstas tumbem Pllrtllhassem desse soffri-
Nem <:-om e:::se de$esperado con..:elho, po.r:;so mento. 

MUdir à honrad<\ commissão de ar<-amento. , _ . 
:Não obteremos ~e dinheiro, nem petlíndo-o .? S~'· L;o~oLDO DE Bt:~H?~-Lew. o meu 
aos nos..«os fornecetlores h:l.bitu<\e~. n~m recor· dl:;cUI'SO Cl ll~ n.w encontrar:~. ISSO. 

rendo a.os rivaes desses fol.'nec:edores incred.u- O Sa. :\T.CI:><OO Gt:'A~.';ABAAA- Desde que 
los ... Porque esse projecto e não só uma im- Y. Ex. niio accelia como lideà.i·"nos os ex-
prol>ida.de naciona-l ... t.ractos. .. " 

Vozs;;- Apoiado! O SR. LEOPOLDO DEBULitõE.~-0 que disse foi 
O SR. A.LclNOO GUANABARA •.• como ainda q_ue. quan_do se pagava em om·o aos caplta

um<J. declttraÇiio de tll.llencia. e uma triste con- ~Istns, ~~:\' ta:se PlJt<>ar ta.mbem aoo soldados e 
fissão de impotencia par-<~. dominar e vencer a as outN.s classes. 
crise que nos afllige. Recolhemos o;; remos e O S:R.. ALCL'>no GuA.c'\'ABARA-Então os JOJr.
ea.mi.nhamos i ruerce <J.;t, totrente, $a.be Deus tractos erom vet'dadeiro~ ... o argumento é 
para onde! o mesmo: ;tpenns esta apresentado JlOI' face 

O Sa. Sll\'ERlNO VIEIRA dá um aparte. iuvers<J.. Receb~ndo em ouro. rerebem os ca· 
pitttlístas ma.is do que os solda.dos, os t'unccio-

0 Sn. A:LCL'\'DO GuA.,,\BAU.A.- A miseravel n:.u-ios publicas, ecc., e futia.m-~e ao sofl'ri
taxa. de cambio, a que cbega.mos, torna um mento que .sobre astes pesa. Paguem(ls a todos 
pesado sa.criticio a satisfa.r;J.o dos nossos mais em pa.pei para que as condições de todos sejam 
sa-:,rrados compromissos. Pois bem, uiio a en- igua.es t E' a. mesma causa.. 
frentl.mos, nã.o a. procuramos melborar, nio 
a atacamos : submettemo-nos a. ella. com resi- O Sn. LEOPoLDO DE Bm .. nõr:s dá. um aparte. 
gnação musu1ma.niea, acceitamol-a com a O SR. ALClNoo Gu.~'<ABARA.-0 argumento 
passividade com que neste paiz se a.cceita.m os do nobre deputado é e:tacta.mente o mesmo 
«fil.ctos conswnmadas» e tolllll.mol-a oomo dos democratas americ-anos •.. 
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0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-Agora a qUCS· 
tão é outr~\: trata-se de oon,·et·siio-

o Sn.. ALcrxDo Gc.\:S!u3Aln-Tmtl.\-se de 
eonve!:'Sii.o !. • Que queriam lá os clemoct•a
tus~ Que se p<tgasse eJU papel a di ridil. que o 
estu.do se oi>L·igura a pagar em onm. Que se 
quer aqui? Qual e o compromisso solemne 
que o Estado tomou, ~elll'io ex .. ct~\lll?nte esse 
do pagamen"W dcss<t ütv!ol:\ em cspec1e metali
C'J.? (A.pai'le.~) 

o SR. ~EvER[XO YumtA-Que ('OmpenS<II;âo 
recebeu o E$1.."\llo pat·,, !.'>tf! L'Oifl promisso que 
tomou '! 

O S1•. Jir.CJ:o.-oo ~~ü.\SAI•Aiu-Vem r etard:l
dn. es~\ ini:m·roga..,.-::-w. ?\iio se tra1~\ n.gOl'a de 
s:lbCt' s~ foi conveniente. re foi &11Jia.. :<e Joi 
no menos lll'llllente e.•>:t tllet:id;t. Tmta-se de 
afflt·tn,\r qne o compt'Ollli~:t'D exi~{e. que est;'~ 
de pê. c se li.Ji el't'O, havemo:; ole ~o!l'n:l-o. htt• 
Ycmos •.le 3ltpport..w-lh!' :t:> <.'On:;t·quencias .. . 
(apoiados) 

pa.rtiuo republicane>, reunido na. convenção 
de Chicago em !SGS, declarl.lxa. que conside
mva semelh;J.nte medida um crime nacional; e 
no :lnno seguinte, o pr·esideme Grant tinha a 
honra de sancciomw, como sell lJrlm~iro acto. 
a lei 11eh q11t>l o Congresso, cumnrindo um de 
seu~ lfittis t'ltO~ cteve,·es (apoi,;do.•) em. um 
momento de a.l.Jatimento do povo americano-, 
q11ando a~ clifficuldacles inter·nas se o.mon
totn·:tm. quando o credito destp}Jarecera e 
<' di\'ida <ttLing-iu it enol'me somma. tle 3 bilhões 
11~ doH:u-;;, afih•rn::tv:t que «a ~~ do; Estados 
l:n itlo~ cstttnt :sohHtnemente empt::llhada. pat'll 
O tm;.:amento Clll especie mct:~!lica ue todU.S US 
nlwig:lç'ies do~ E.-.wdos UnioloH que não ven· 
ci:uujuro e <.'Onheciüo:> como IJilhctcs dosEs· 
ta LI o::: t.:nido~ . » 

A c;;r.e :teto ch:uuon-se:-ld pal'a fcll'l:nlc
c::.-t• o crt!<lito pa lt!ico. Com todo o n;$pcito que 
nH~ met·ece a (.'Ornrnls:>:lo de Ot'I,"J.IllenrAJ. ch;~ 
m:u·ei :\ este proje<!tu :-lei pat':l tlc!!truir o 
credito do. !{etoll!•lica .. lei tlu. bo.ncm'O\a, lei tlt~ 
!itllend;t: (,1[uitu l1t:ut, mu:ta li~ot-. O <WWlCII' c]. 
{c:licitaclu).· o SR s~n:n.rxo V!.Ell!,\-0 éOIULJrOmis~o de

}>ende de uma rectifica•;fto q uc aiml;~ não 1oi 
dar.la. O ~r. LCO}')Ol<lo (_lc :Utdhõe~ 

0 SR.. ALCIXDO Gt:.\:\A!:.\I·lA-(JU<ll é? cOnHlça. t!izendo (i LH~ O !lOot•e Jellllt..'l.do pelo 
O SR. SE-vl!:mxo VJElr~ ... -ller~rir-me-hei :.1. Ri(l (lc .Janeit·o, impu;;un.nuo o llrojecto em 

este ponto; nii:o pos:'o re~ponder em n.pa.rtes . ubcu~~ão, llOl' jul~•u· iHegitima. a operação 
O SR .ALct:>ouo Gc,\~.\B.\.RA-Allude V. Ex. que elle :mtori:;tt. conl'~,;S<t entretanto que 

ao ü1cto de lmYer sido e~ta mellida toma.dn. e..<s:l opçr:t<~•io c v;tntajost :to:> cofres publicos 
e de umu.l,·;;alldudc lntllscutivel. A di ver-pelo gover·no proYisorio e e"t:.u-em t:\es actos · · 1 'l 

de}lendentes d<t Sàllt't;ão legislativa?. •. Não o genCI<t, POlS, to llusu•e deputado c:om o. com-
missão de ol'çnmento limita-se a um unico 

ne;;o: JUi\S sol!l'e ser e>ta depen!lencia me- ponw : a nec-esslll<\de lle !!:ara.ntir-se o em-
ra.me11te plutonica ilOrquanto elles niio fornm b ~ 
a.ctos ml.·o·e '"" 'C>l(lum e Jlt'Otluz:irain todas as JOlso em onro nos possuidores que não ae>-

1 ' ceit3:rem a c.-onversii.o. suasconse<tuencias, t\ preciso convir que não 
se pôde admittir que em m<tteria. em que estó. A commissiio de or<:amr.nto encarou a ope
envolvido o Cl'llito nacional, <t hom~<\ do ~m·er- 1\ \(:àO sob di1ferentes aspectos, como o da. sua. 
no. se venha. a.llegar divergencl<ts de opiniões conveniencia e dlt sua opportunidade, dei
e de partidos (.Mt<:to bem, H1>oiaclo~). xando (le considera. r o emb?lso e;n metal, por-

Senhores. havemos de m<tnter esse compro- que se lhe afigurou ~ extge~cu\ c~m? abso
mis,;o custe o que custar, sejam qu::tes forem lutamente sem fundamento e ma.dmisslvel. 
os sacrilicios que tenhamos de fazer (muito Com etraito, a longa e brilhante exposição 
bc>n!) porque a. mtmutençiio do credito do' de motivos que precedeu o decreto de 6 de 
I3razil, atê hoje inat;1tallo, >ale bem esse.:; sa- outubro lle 1800, e lettr<\ exp1•essa deste 
criftcios que serão largamente compensados decreto. que serviu de l1ase ao contrato entr~ 
(.lf,tito /Ji:>n; a1'oiados) . a governo e seus credores. são clarissimos 

O nome -e o Cl'edit.o do Bt"a.Zil, mantidos sem· atnrmando que'' conversão versava sobre os 
pre intactos desde o al'rot"ecer de nossa nacío- juros e não a.lter~.tm o ca.piml da apolice. 
nalidacle. escrupulosamente honrados sempre O decreto de i de. novembro de lSÇJI revo
pela momtrcbia, nã.o 11odem, }Jor honra. da fl'ando os arts. de 3 a 7 do decreto 'de 6 de 
Republica, sossobrar nestes }Jarceis. (A.poiactos; outubro. mandou res:peitu.r os títulos que ja 
-a~t.tito bem). . . _ · . ~tavam convertioos ate essa_ da.ta, g-ara.n-

p retendeu-se aos E:,iados l.intdos encam1- tindo o pagamento em ourodos;uros e somen-te 
nln\r a solucão da crise financeira por esses dos juros Finalmente, o art. 17 da lei n. 2(3. 
atalhos sombrios; pretendeu-se que o E::;tado de 30 de dezembro do a.nno passado re\'O"'OU 
não estava. obrigado a pagar em ouro sinii.o totalmente o decreto acim& citado de 13" de 
aquelles titulas que tal obrigação tra.zi;J.m outubro <le IS!JO. 
claramente estipUlada. A _reac.;lào da OJlinião A' vista dis...oo, a. que monta a declaraçã.~ 
nio se fez esperar, expresm>a e euerg1ca. O feit.'l. no Di!t•·w Official de 26 de novembro de 
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1890 c com a qual cst<'t se fazendo ca vallo de 
batalha? 

Os possuidores dos apolices de 4 "/u :1fio são 
camponios nem rusticos que possam Jn>·oe:ar 
~t ig·norancia do direito ; silo. p.~lo contmrw. 
homens de negocio,. que souberam dar :\, 
dechtmçi1o do Di<win 0(/lc;at o \·alor' ~LU) ella 
tem. Kuncn. se illudil".tm a re.>peito. e "tanto 
assim que, JJI1S tr<l-llS..'l.C~ttes que fhze!J? n:t 
praça, 1Ja.~eia.m seus calculas sol)re o> JUros 
em ouro e sobre o c~tpit;LI em p:t]Jel. J!llir.m 
das apotice~ de 'l '!" <'stã_o (!epo~it:td:ts no T!~
som·o (~o mo lash·o de em I:;;:• ·c~ em p:tpel c n:t.o 
em ouro; não con$t.a ao1 nt':tdo;· que em 11 m:.t 
;,:.t', h'tllli':tc.;·~o tenl1:1 lig'IIJ'ado .t. ".'··- 01.!1'0, 
como cnrr\~spondcutc •lc 11111 C;L.J?ibl taml.<cnt 
em OHt·o. 

~iíolm .• Jloi!:. consitlct•n .,:iin :1lgnnm dcor,lcm 
moral ou ,;urio:lkn. que ntttot'!~c o embolso da~ 
npolicc~ em our,) . . . 

Diz o nolJI'C ,Jepnt:Hlo p~!IO R10 ,fe .Jonen·o 
que o~ p•>Ssnidot·c~ nii. •1 acceitnriio a coa •er
çií.o. Niio vê o oro.do1· t·azües para i>so, p•lr· 
quanto os c·ttpita.rs, t·eceio:'o~ •los l1:1ncos c dn.s 
c•mJwP;:a.'<. afiluirão r-o·n !hcilídat.le pat'il. os 
títulos puhlíw.; nu quaclru pre~ente. 

'Nest:t q uest.iio aclw.mo-nos em Jl:'es~nça de 
possuirlot·f!s de apolic~s, dos contt•Jlmmtes e 
rio E~tado. 

O nobre depntado pe'o Rio de .Janeiro adío
g• o. Cll.USn elos primeiros e a commrssão de 
orçamento a dos coutrihuintes e a do Estado. 

E' para evitar a bancal'l'Ota .. é para manter 
illesos o credí to e a honra nacionaes que a 
commissii.o de orç:ament) propõe a o per,, ç;'io, 
que diminuirá os pezados encargos do The
souro, sem otl'ensa dos direitos dos credores 
do Estado. 

Não e possível qlle continue a Uniií.o a lla
gar 10 ou 12 "/• a alguns dos seus credores, 
quando se lhe pronorciono,m capitaes a 5 "f ,. 

O exemplo ela Ainerica. do Norte não pode 
ser seguido pelo CongTesso, como quer o 
illustre deputado pelo Rio de Janeiro. porque 
la trata.-a-se de repudiar uma divida eontl'a
llida no tempo da guerra. crtpi!a/. ç jw·os e>n 
ouro, ao pa...."So que aqui ninguem cogita de 
repudiar di...-idas. mas sim de convertel-a.s, o 
que e cou~a muito diverS<J. e muito legitima. 

Entra o orador em outrM considerações. 
terminando por fa.z!ir um appello a Cama.ra, 
em nome da commissão de orç.amento, aftm 
de que continue a apoiar patrioticamente, 
como tem feito, a todas as medidas tendentes 
a equilibrar as 1inança.s .do paiz e a manter 
portanto o seu nome e o seu credito. 

(O Sr. An!o:liO A:e1·edo d!!ixa a carleil·a ela 
prcsid.encia que ri occv.1)atia peloS>·. Jaao LD
pe.~ (l' vice-p1·esiden~e). 

EMendo nu mero va.e-se proceder a votaç-J:o 
das ma.terias indicadas na ordem do dia. 

Ga~uar:> V. I\' 

Silo suceessi..-amcnte submettidas .9, votos e 
appt·ovaths as redac~ües dos projectos n. 38 C 
e 28 A, ambos deste ctnno. 

O SR.. Pll.E~mE::\"l'Z t\nnuncia <\ >'ot.-c,.ã.o do 
pr-(\jecto n. 7Z B, fix::uvlo ., força mwul p<wa. o 
exerci o de 18'J3 (3~ di:leus~ão). 

Qt:ESTÃO DE OJ>..IJBM 

O Sl·. A.J.·th.u:t· R i os (prlr< rn-.-le,,l) 
-Sl'. presidente, tt:nhl1 rluYichl.~ [}lle YOU sub
mctt?.l' l\ npt·eciação tlc \'. Ex .. :l.lim rle que 
dla~ scja.m re:;ol\·idt\~. 

O art. 127 tlo re::;-itntlllto cletcemlinn. flliC. n::t 
2·• ~ ;}• dl~ctt~sii.o dos prQjectos. :1s cmendtt:; ou 
ctdditi;·os. all,!nnencamlo ou clinümtindL) t!e;:
pe;,:as, n~.o podet·i\o "er· discutidos c ,-otadoo, 
!<Cill que pró;·i<tmeutc ,·ii.o ú c:ommissão !'e~· 
p:::c:l,i \·a P"l':1 sob1·~ ''lia$ enwrpor parece!'. 

A pl'[!,X~ ;~uopLaàa, pd;t Cumam, fot·<:·<'- é con-
1ess:n•. n:ío tem sido in te i r:uuent~. de a<:<::Ol•do 
com o· que pt·cceitua·o l'•:f(lmentu; wm tlis
p2m;ttdo qu:tsi sempre <t discu~sií.o. mas nii.o 
tem úiSlJensado a ttudi~ucitt th comn1i~~iio, 
antes J.a .._,ot:J.ção. A C:LmO.l't:l. tem acceitttdo 
este precedente c comquanto elltt nilo esteja, 
como já. disse, im.etramente àe arcordo com o 
que deteJ•mina o regimento, toü;J.YÍI\. son o 
primeiro a contessar CJ.Ue des>a pmxe não tem 
vindo nenhum mal t\ boa ordem dos tl'aba
lhos da casa; ma~. em relaçã.o a.o p:·qjecto cuja 
voffi~,ão a Y. Ex. acabo de annunciar, dá
se um caso novo e ê que a commissilo que 
teve de dar parece1' w bre as emendas offere
recida.s, não se limitou a emittir j\li;~;o sobre 
e !las ; isto ê: se ellas er(l,ffi ou não con ve
nientell, si erarn ou nU.o acceita.ve1s, si o1Ieu
dia.m oa nüo as di5posiçues regimentae;:. ; es5a 
commissão apresentou suhmeudo.s e submen
l.las, aLterando pro1\Hldamente a materia (lis
eutid(l. na 3" ·cliscussão. ( Apoi';dos.) 

Peço a V.Ex. que me dê uma certa latitude 
no modo de enunciar-me, porque, comquanto 
seja uma. qnestií.o de ordem, ella precisa :ficar 
perfeitamente escla-recida. · 

O prqjecto n. ~~ J., appro>ado em ~~ dis
cussão e redigido para terce:ra, diz (lê): 

« Ad. 1." .A torça naval para o exercício de 
1893 constará; 

§ 2." De 4.012 pra\2-S do corpo de mari
nheiros nacionaes, alêm de 124 pra~s da 
companhia de 1\fatto Grosso.» 

Ora, estit entendido que a Camara, em 
2• discuss:ão, fixou o corpo de m3rinheiros 
nacionaes em 4 .136 praças ; isto foi o que 
ficou votado nessa discussão. 

No correr da terceira os nobres deputados, 
cujos nomes · peço licença para declinar, os 
Srs. Indío do Brazil e Nelson, muito compe-

45 
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tentl'.> !Jn. mnteria, <'pre~ent,;J.ram a. seguinte · c ~u;•metter J~o -..·;1:-> enü!-o pe~li1·ei que sobre 
emenda (I f:): : a m;w~~·;a se aor..uro1·_,t t~t;eu~5<l0 porque sohre a 

E .,. d 4 01" .. ,~- u -~a- ·e 4 ·•oo'p•··opo.>tot tl" comm~sao, teret emendas a 
« m •ez e · - Jlia~ ~ •. 1 "' ~ • ·", , offer·ccet•. 

Pl'?(·as tio corpo de mo,r·mllell'O> naclOnae~,, Sr. J)l't'8i!iente, não sei si ex.puz com ela-
alem, etc- » _ . rez·t 

,\o§ 3\ em reitt\~io ao numero de pm~~r.s , ·• ... 
do b:l.tttlllão mw:tl, que no projec;.o ~le lei ! VozE>- Pel·l'eitamPnte. 
t inha. ;;idv fixac~o em 9?0 pmt;as. >llJrescmat•:tm j o SR. ARTHt::-~ Rw~ ... as duYitlas que as
emench;; red<1zmdo a -300. , &\!tam JllP.u e.•pid-to. s~nto-me espe1-ando de-

Om. estas ememlas, de accordo co_m o ar- i c:i&"io ..te v. Ex. 
tig-o d tvlo, lor~mt ern·ia<.ht.> it comJlllS$ii<.' <.le: 
murin lm. e gnerr·~•. J ~ _ . ~ _ -

A eommí5;;-Jo <.lCYía di7.cr . ~ i r llas rmm ou , O :osx•. Ollveu·a '\"allad.ao (J1ela 
n~.o ~c~·t•if.:.t,-~;~: uw:;·u:io pt'OJlOl'lllOcli fic:wi~·!;: : o,-1/,!,.,) ach:1. f[ UC :1.-< nl~r\·a.c;::e:; fl!it:ts pelu 
t\ cllas :<o:J pena~. Sr. l>l'l'~ ir lt· nt; • . d e :uh11it til· ' uolJt';! dc~tmt<~tlo pt!_h• B;\lua. qt~:t!lto tto e_ncerra
qtw tlC[J"is de cnc:·1nr :t disc·ns:<iio do mr1 Jll'O· ! lllC':! tl.l tkt •l>scn;;,;ao do proJecto, nao tem 
jcetn. ,;{' olft~rt~;.1 eme_nd:_L" au me.<lll?- ~~m que J mz~~o -~~e ~r:- ___ ~ - ; . . . .-
a Cnm:n~t lenha o tlu~·tto ele :t)n·ec::tl·a~ cotl- ; )\,\ ., <1-~~w;~Jo . tL,tc_ lll'0.1ecto .t me..~ nu.t• 
Yelli(·nletnent<.·. pot· nwio de tU~~:11ssào. : r:·:;t:•ln:u dar :t tl ~eu;:sao euo:e:·olla., e fez a;: 

Ei> artni o qun. protúc a. commi;:&io (tt:): ( em<::nd:ts YOlt.1.rem à commis:lâo :ptll'<t r.l:tr pa-
. · r~cer. 

« D~ :~ccordo com o . C! H e ':em de~ opmar · :t ,~ di;cus;-ito continuou aberta c :t~>im cs-
c-omnw~:LO ,;~1bmette ·~ consJclet•:wa.o cl:t Ct\· te;e tttê llc'.ie. 
maL~\ ""' ~C;;ttmtt".<H'memhts : A commi~&i:o procm·ou c:mt.en,l~t·-se. com o 

"to art. l" : mini:,tr-o ch-1. lnilrinlt:t, a(:erclt th pt•opo.'H.n. olle· 
§ 2.'· Dig-a-sc-Llc 4.400 pt•nç11.;: cl ~l Corpo de rccltlit p~Ios l1(>bres depm.aLll.ls o.< Srs. Xelson 

~Iaril1lteiros ~aciomes, comprelienüidas neste I e lndio do Bt•az;l.e concot·üott com a opiniii.o do 
numer'O 12.-1 ch Companlti;t tlo ;\!atto Gt•osso. mi:tis;ro qt<e e~t:! examd~t llt~ ementln da 

§ 3.' D:g:1-s~-de 450 pra~-as do bat·,tlhão commi~são e que e ohjccto de co:ltG~t..'\ção. 
nltv:IL que ficc<:L reduzido a quatro com- O lton l'~do min!sh•o d:~ marinh:~ pctle não 
paBhÜIS . » tt retlucç•ii.o elo hat.1.lhão n:n-al. CtljiL !orr;a foi 

O SR. I:'\mo BRAZIL-Foi a. comtnlS$aO que YOt~1.da:_o ilo~l':tdo 12linistro ·me al~m. pede :t 
pl'Opoz este a.ugmento ele pr~ç.-as no batalltão extmcc;ao do o<ttall!.ao. 
nn.wl. O Sr~. _i.nmn~ Rros-E:sb questi'io está 

O Sn. ,\RT!It'R p_1f)s-Já não são, portanto, tlesl(•C:ttl:\. V. Ex. c-omeçou llor tlrn equivoco. 
4. 012 pra.ças do projecto primith·o, não St"io ru; V. Ex. decl<U'Otl que a t!iseu~:;.i:o lk::.w:uberta 
4. 300, propo.st..1.. no correr da. d!scus..<:<io; ê a.tê hoje e entretanto <\Ortlem tlo •lia annun
uma. emenda. que surge tol'c\ de tempo, ele- ci:\ Yota.ç-:io. 
>ando este numero de praças. O Sn . OLtYElR.\ V.\LLAn:\o re;;ponde que 

Em relaçã<J no § 3• niuda. ,·em uma. outra foi um equ!voc:o; lllM o que e !'i:cto e que a 
emenda. . dL-eu~ão continua. aber·ta. 

Pelo projecto !le lei. o b.1.ta!ltiio naval Atlmitte o equi\"OCO, mas o que é facto é 
iinluJ. 000 praças c pela cmemkt fl.ccm limit..'\do q_ue a. tli~c\L~:!:i•> ('Olltinuou aberta. e qua.ndo 
a 300. as emendas voltaram pa.t·a. a eommissõ:o não 

A. commissiio depois de encerrada. a. dis- e$La'''" elltt encet•mda., 1oi encerrada po>terior
cus.<ão, optou pelo meio termo. não quiz nem mente. 
900, nem 360, esta.beleu o numero de 450. O Sr. ministro tht ma1·inh~\ ,, quem a com· 

t:u voz-Fe~ de accor·do com s. Ex. missão ouviu sobre as emen,las, p~opunh<t no 
seu relatorio a extinc,:ão ltO batttlhão nav<\1, e 

O SR. Ixnro no Bruzn.-De r.ccordo com- augmento de marinheiros. nac:onaes. 
migo 9 A commiss.·to attendeu a esta opiuiito do 

O Sn. AntirL-n. RIOS - commia·o e que nii:o Sr. Indio do Brazi1, e de accordo com a pro
foi. A' 1i;;;t:;. llo que acabo de expo1-, tenho posta. do St'. ministro da marintJa a.presentou 
duvid:\ si a mesa ]Y.ide acceit.:u· esta proposta. esta ememla. 
feitapela commissiio de marinht~-e guerra que Apeza.r desta alterru;,ão ainda se nota uma 
alterou profundamente não sú o p::ojec~ pri- dimmni~'iio de L ~5 prapas ao total da força ,i á 
Jll.ltivo, como aqwllo que em âtscussao foi votada em 2• !llscussao ; porc1ue em 2• .dts
sulnnettido á C::tmara.. eus>iio votou-se 900 praças pru-a v b..1.talhão 

Si a mesa. não quer firmar de hoje em di- naval e 4012 p!W:t o corpo de marinheiros. 
t>nle a :pra."-e de clepois de encerrada a dis- Com a. emenda. dn. commissão d:i.-se uma. ,u. 
eu~o,as commissõespoderemalteraremendas minui~ão de 186 PL'tl.Ças nesae to~'\l votado. 
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Logo não ha. augmento de despeza.::, como o I ~ubm<:t.ti<J;::,s <i. comidel';J.I,:ão da cJ-ruam, existe 
nolJre deputado pela Bahia suppoz; p '·lo con- ~ '\ proprio. .. dispo:;ir;Jo reg-imen. tul que diz. (LJ.) · 
traria ha reducçiio. ~ortanw. nestas condi<;<::ies. que me po,t-ecem 

ma1s consentaneas com o que e racional, com 
O Sr. Pl.·esidente-Parl!ce que o. \ o que.~ Iogic:o, com o f)lte e regimental, en

l'eclamtlç,ão do nob1·e dep1ttado t\81<1 B:J.hia tcn~lo que tom:>nclo '>'. Ex. a. deliberaç:iio de 
tem ca.bimento. ahnr debate sobre as emendas e subemendl<.$, 

Pelo al'tigo 127 do regimento. olevolYid:l.S i nelJ! a~ commissCJeS nem a camart\ flcttm in-
as emendas~\. cümmissão, p;n·ece (Fte e>ta não I !t!httla.> de cnmprir o seu den~r. 
tem direitotle apt:e:>entnrnoY;<s . . , . _ O SlL Pm::smE!ITE - Apr;r.:J.t· d~1.S jtluk:iosus 

Entx·etn.nto, mUlta.< materms ~UJ;t t.t ;;Ct1~ao eou;:id(• t·:t~t'"" dü tJObre depatmlo. eu YOtl 
vne ser ;nterrodn., _volt:tJ.<.un a;; respectl m~ I ~ulomdtt! l' ; ~ q ucsi.iio ;, Octmara. . 
WJ?~Ill t:;:snt!ó> ~o) XJt·estdente _d:\ Cama r:\ lle.>~lc Pt·iuwim.awutc }Jl'oporci à ütm<~l•t ~ clht 
cnt:t9 t.:!m Ct~ll>'Hll'l~lllo nao e_n.:ert-;.\th•.a o.h:'· re:;vl\'C• tolll:\ t' <'l)II IJecimenr.o d;o.s etn\:n<hts - e 
cn~,::w. m::s " ' ll~pl~~mcn~ ad i:t(l:J. :ttt• 1JUH :;.; ' '""illl !<'•t· t•e:oolri•l\). natur-:lltnt!ntc · tkÜt~.:.. · 
\'Olte o pa.•·c,:ct·. "·-th~cu ;:; .. ~ao . . cntl,ll•.lido lftle ,;e ahrc discn:>:>iio sobre elln.s. 
NP:>:s:~s t'OIIdtt;o>e:;, :t Camao~.t tolll'll'<t :t 

melhot· ~oht<;:i:o a. esf::.t !JilC:;t:io •I c: onlclli . 
A~ (•ineutl:ts alH'e>'lHit.."l.oh~ Clll :~' •.lis~ u,;::iío 

l\0 pro.io;cto lbiõtllL as tios Sr:>. lutti" •lv Br;tr.il. 
M;wt.inlto !{•~tri;.mt!::' . Xcl~on, Pirc:; FCI'l'<!ÍI':l. e 
Alminu Alt .. m~o. 

A commissio em ~eu p;u·ecer ,,·,~c t•clí:!riu 
as emembts dos~~-:,; . lndio do Bt•;t;:il c Xélson. 
declur.,mlo c1 nc tlcix;\ Y;\ o.le m:1 ni !'csr~u·-se so
breo.:s outras po1.· en\·olYel·em nmterià de ca
ractel' pct·nmnmt~. 

Nestu..,: comtic~·•ie,:. vou cott;ulbn· ,·, Camat'<\ 
si devem ou n5.o se1· (1.(\nüttid:~$ i• ,·otação 
<JS emencl:l~ Jll'OllO~t:;s, ou si deYe >er <J.tten
·dida a. reclarmçfío do noln·e d t?.put:J.do peh~ 
Bahia. 

O ~l·. ~C"\~n:.-in.o VieiJ.·~1- (pro-a 
otultt ~"'f"'"' '><<o)-P:~t'CCC. Sl'- pr esidente, que 
~c :~ Cam:u•~ tX!.>OII'el· aor ie delJat.c ::olJre a:> 
cmeml:t~. :uio pútb úeix:u· de pronunciar-se 
>ol•L'C a~ su!;- c menoht$ lia commis..;:;io. 

Portamo. p:tcecc q uc lJ:J.~t<wa v . Ex. pro
p,)r t1. 2" C)ll0.>t:io. 
. O SR. Pr~EsrnEx~e -.Parece-me que o que 

v . Ex. acaba de tlrzer e que o pl·Occuímento 
do.. me;;o. de>-erá ser tle rtccürclo com a decisão 
dlt Ca.rnara. 

:X;Lturalmente set·á. 

. O s:z:. O~ntão (!~ela. ol'tlcm) pergunta 
Sl ll: 3" d!SCtl$~:•o do pl'OJCCto da força nM·ai 

O Sr. Sevel."ill.O Vieira (t)C!f.t O?'· e;;ta. encerrada .. 
. clem)-Sr. presidente, acat.."lndo u. rleci:;ão que O Sn. PR ESIDE:\'TE:- Exad aruente por nü:o v. Ex. aC<l.b<l de toma. r , peQo to<\;1. Yla. permis- 1 . 
sã.o ll<W'•'- mMüfestt\J.' minha humilde opinião de JlO'. ~!." t•esponc!er ·~ pergnnm. do noln·e deputa
que V. E.;:. tem no regimento a.utoris.'\çiio do. e C[Ue '" me51l. va.e propor a qu estão á. Ca
.pa.ra 1-esolver •• questão independente de. con- mara. 
sulta ~~ C<'l.ln<H-:t. O SR. C.I.."\T_>.:o observa que, pela ordem do 

Tem-se. o.dnúttido que depois 1le encerrruia. dia. ptl.re.::e que a. dL;:cnss.\o (>St;i. encm-.1-da, 
a discussão de qua.lquer pt-ojecto, pt•iltcipal- pon1ue annuncia -.se n vor.a.ç-d.o do project.o. -
menie dos projectos de lei.s anmw .. <;, e indo Ora.. não se póde dar para ordem do dia. a. 
emendns ü commissão para sobre elhl$ dat' vota.;il.o dtl um ·projer:to ~i não q uMdo a sua di.s
par~r. ni'!.O se abre (li.sc~;;;.io sobre e;;Si\S cus:>~i.o estit encerr-ada . 
. emen!l<ts- . E e~,;;,1. rtuest<\o que SB lentnt;J.agora, que ja 

Si este precedente tem sido arlmittldo. <ligo, tem $!do levantada. e que ha ele le,·anw.r-se 
elle não me p.wece absolutamenté autorisu.do ailllla. pro,-o;;,n dessept•ocedimento üe julgar 
no regimento. porque os processos estr.beleci- encerrath a clíscus&1o de projee:tos ao;; qun.es 
dos no regimento é pam melllOl·::tt' nas (li:tre- se o!rere<:em emendas 11ue teem de ir ,i.s com
rentes discussões por meio do estuuo das com- tnis;;i·oes. ou req net•im~ntos tle <1.díamentos. 
missões aos Jll-oject<ls e pl'O].JOSÍÇ'DCS oitet:ecida.s O ornr.lot: "tem. vistO considemr-~e encen·ada 
.á consideraçi:i.o ela casa. n discussão tle projectos nesm~ condições·, 

Penso que de:i<le que uma ~mend:J. va.e á quando a pl'a:xe nm•mal e r:l.ZO<t>el é que, 
commie:.são embora esta não a ac~-ei iie, póde apresentado o requel'ionento de ~tdíametJto ou 
entretl.nto suggerir uma outra idt:ro. mais nc- eruen(ht que depeadade l)arecer, fique a di&-: 
ceita.vel •. • uma outra idé:t que lhe pareç.a cusS<1o adiada até que se resoll'a ll!'e\ia.mente 
mais acceita.vel e a commissão ~e julgue com sob1•e o requel'imento, ate que seja apresen
direito de recommendar á consi<le~ão ela. tado o pa1·ece1' sobre <~ emenda. Mas, apezar 

.casa,. disto. teem sido encerl'a.das di:!<'-u>sões, mesmo 
Par:t . provar que as emendas, depois de antes ele se tomar deliberação robre os reque

irem á cotnmiss;ío, não podem deixar de se1• · cimentos de aA.liamento, a-ntes que as commiS-
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- orr. •ec··:un seu parecer· sobre emendas i ~eja. envia(lO ;). commis&to de o~ça.mento, You 
soes ~~.0;~·l'io ren·imento manda que lhe submettel-o il. Toto;; em Pl'lmerro log-.~;r. 
q~e 0 "'b "' t ··'as·"' Consultada a cam::tm .whre requerm1ento. 
seJam m 1ne tiu .l t . 1. -- s ·' t ·' s Não s;.~l.10 como ha de votar nesb que><0o. YO am <1 avor oo rs. u.tpu auo · _ 
porque Yê o project~ sobre ii.Jr~:.J n:•v:tl 1:1- o_ SR. CASSL':'o oo ?i.\.~ntU::>iTO pede verlÍi-
cluitlo na ordem do dw. pa,r-a 8!lL' votL(~O. Or>~t-. C'..L<;ao da votil.ç·ao. 
si elle deye ser votado, é l)Orqne a dtsc~t;s'jo 1 o Srt. PRESWE1'\'TE- 0> srs. que vot..1.rarn 
es_!;á etltert·ada, e_ descle que- e~t.il. ~~!cenal a contra queimm levJ.ntar-se. 
nao s~ potle atlmtttir emenda,. nem u. do Sr · Voiam contm. 0 r-equerimento 43 Srs. 
Indio tlo Bra.zil e outro\i St-s. deput<tdos •. n~m de ut-ulo" 
as sulJ·emendas apresentadas pela comrms~ao. P . - · __ 

·Si t" lliscn-ssiio não est;i. encert•ad~. to!l~tm· O SR. PRESIDE;s-'t'E -'\ao h<t numeeo. 
qu.;.;tio; ent:'i.o O omüur YOtn.r!~ para que SCJ3.1ll Vae-se procedct' a C[HL1U<ltln.. 
"atadas as emendas e sub-:~menüas. })OL'q ue Procedendo-se :i. chnm<\d<<;t·erifictt-se que s~ 
mmbcm ente11<le que a commb.<i:io 3· quem retil01ram osSr~. Indio do BriJ.zil. Co~tiJ. Ro
são remetticla:s as emendas púde <lar J.Xu·eccl' drígues, Nelson. BezerL'il, Frederico Borges. 
a .lil.TOI' on contra. Almino Ailonso. Pellro Americo. Tolentino de 

Des·l~ I)UB v<<de uar p:t!\•Cel' :I_ li~V-OL' ou Canalho, .}l]\'CllCio lle _\.guiar , Luiz de 
contl'il. }!<U'ece que ó tle ~u;" a<Lt'l~mç·.ao mo- Andr,\Lle. LN111üt·o l\I<Jciel, Francisco Veiga, 
dificar a.;:; emenll:18. Lamouniet·, Dominrros Roeh<t. Julio de ~Ies

A sn~ tluYidn. ú: ~i esl.:i. ou niio encet•rado. o. quih\. Caet.c'tno de All;uquerque, Fernando 
discm><i.v. Simas, l)ereira ch Cost..1., Alcides Lima. Tho

O :o"iJ.•. Pa.·e,;idente-You submet2r 
ú. vot•l,~lo <~. consulta. Os Srs. qne entendem 
que a Cama!.'<\ deve tomo.r <:onh~iu~ento das 
emend~ o.prescnt·tdil.S p ·lll. comnus.."<l.(l "o pro-
jeeto em cli'_cmsão queira.-n lentnt •I'·:>il- _ 

Vottuna hl.vor4G Srs. deputados e contra;:)]. 

o Sll. PRE:':lDEX1'E-!\ii:o ln num~ro. ·vae-se 
proceder ü. clmmada. 

Proceue-:>e i1 ehiunadll., Yet•ific~l.ndo-se que 
se retita.ram os :Srs. B~zerril. Almino A1Ionso, 
Raymunclo B<mdeit•o., .Joaquim Bt'eYes. Fl'óes 
di!. Cruz, Jesuíno de Albuqu ·t·q_ue, Fl'ancisco 
Veiga, Fernando Sim:JS, Alcides Lima. Tho
maz Flores e Demetrio Rihetr". 

Respondem à cllama.da. lOi Srs. deputados. 
O SR. Pr:.EsiDE.'\"TE-H:L numero pa1·a votar

se. Vou sulJmetter de nom iL co::sideração da 
casa a questão de ordem lenntath pelo no
bre dermtado pela Bahia. 

Os Srs. q ue respondem nffir111;1.tiramente 
queiram levantar-se. 
· Votam a fàvor il Srs. deputados. 

O Sr. P~esit.ient.e- A camara. re
solveu tomar conhecimento das emendas 
a.presenta.das pela com:missão, deYendo se 
abrir, portanto diseussão sobre ello.s. 

Votaç-âo do projecto n. 46 A. deste anno. 
opinando do sentido de ser approvado o pro
jecto do Senado que rest.:1.belece o . .Minísterio 
da. Justiça. que foi unido a.o do Interior :pela 
lein.23 de 30 de outubro de 1891 e :passa. :para 
aquelle minísterio os serYiços de correios e 
telegra.pltos (2• discussão)-

o SR.. PR.:::!SIDENrE- Havendo um requeri
mento do Sr .. Oiticica propondo que o proj ecto 

.uaz Flot•es e D;;metrio Ribeir'O. 
Responclem á cha.madn. 97 St·s. clepntado~. 
O SR.. Pr..E:>IDE='l'E - Z\;i.o hll.numero paro 

,·otar·se. 
E:>ttndo a expir·a.r :< hor·a destinada f1. pri

meiro :parte da ortlem do diit, passa-se á 
segunda. 

SEG-UNDA PARTE DA ORDE:>.I DO DIA 

Continuação da. :3'' discmsão do pl'ojecto 
n. SG B, fLxando a de;;peza do 1finisterio da 
.Justiçn. e Xegocios InterioL·es para o exerci
cio de 1893. 

O Sr. .A.lcindo Gua .... abara 
tem pouco a dizer; o.pena.s pretende tratar de 
duas IJ.Uestües. 

A primeira ues~as questües refere-se a uma 
lacumt no projecto em ileb;\te. 

Muito embora o orador entenda., como tam
bem etltende a C..1.rnart\, qne urge economisar 
os dinheiros publicos. está convencido de que 
a i nstrucção :publica não de íe ser attingida, 
principalmente em um paiz como o nosso. 

O Sr. Jose Hygino, quando ministro, creou 
um estabelecimento de grande utilidade pra
tica, de educação profiBsional, estabelecimento 
que trarà grandes \"anu\.gens à industria e a.o 
proletariado; esse estabelecimento entretanto 
não se inangurou e o projecto lhe não con· 
signa verba. 

Para supprir essa lacun<L, o orador apre
senta uma emenda. 

Pensa que n~o precisn. justificai-a; diril. 
apenas que não !la estaclo, não ha União Ame
rieami que não tenha. um estabelecimento 
U.essz genero. Na Allemanha o mesmo se dà-
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o outro ponto a que se referiu. e relativo 
ao Gymnasio :!1\'aclonal. 

Felizmente, a commissã.o de orçamento não 
pakocinou a ideu de transferir o Gymnasio 
para a campa.nha, emenda que não tem f'un· 
damento solido. 

Essa trans1erencilt ütlse<tva o intuito com 
que foi Cl'eado o collegío P0dro II e seria um 
des:-erviço á instrucGão, ;llém de attemar 
contrn. o direito ad!!uirido do corpo docente . 

O que o omdor pensa, o. esse respeito, já. 
está consignado na emenda que apresentou. 
ESc~t emenda, porem, pr.:cis;:, soffret· pequena 
mod.in("tl.c;flo, no me;;rno sentiu·• em quo dzYe 
ignalmllnte S?l' motlificaua .1. qtw a.Jn·e~enton 
o Sr. depul:àclo pela Bahia, relatO\" dn com
mis8[o. 

De fltcto, quer a unificação do Gymn ·sío. 
~Ia~. na !.\na. emench li>'- D idê;J, lle qne o go
>el·no reforme o uctual ]Jl'Ogl';Jmmn. :J.>$im 
como na do Sr. Artllm· Rios h:t a de que o 
ga\"(ec·no o conser>"e. 

::\em um:~ nem outt-;~ quer o n~·adtw; pcn&1 
que ao govemo cle,·e deix:tr-:>e completn. liber
dade ptu-a re!br·m::~.l-o llO sentitlo que (]tlizer 
ou não; muito em bom se.'a. sua opinião indi· 
victual que o programma em vigm· deve 
so:lfrer r·a<lícal refot•m:t, pois .iá esti C>Xp~ri
ment<\clO e tem dado pessimos resultados. 

Si Benjamin Const<tnt esti1·esse vi\"O. o 
orador acredita que seria. o pdmeiro a modi
ficar a sua re1brma. 

vem i mesa. e e lida. a seguinte emenda, 
q_ue estando ;rpoiada pelo numero cie a~igna
gnaturas, e envim\u ÍL commissiio de orça
mento. 

Accrescenl.c-se :-300:000$000 para installa
ção e custeio tlo Instituto de Eclndto,,ão pro
fissional. cre~tdo pelo decreto n. 722. d~ :30 lie 
janeiro de 189-2. 

S. R.-Aici>1do Gumwbara.-Feiisucllo F;·ei
l"e.-Tiwnw:= Delfino.-Anton!o QU;~I/w.-JJa
noel FuTge11cio.-~lnnibal FlJfctia.-JoM L~pes. 
-I.tdio do Bra:;it. .-1Velson r!e v"asCOi1Ceilos.-
• .J.,;w;·i;n Gw·cia • -Julin Mesguitn . - A, Sto
ckle;·.-.'1.. Botelho.-Fm>seca H~nneo.-Igna
cio To,tn.-Car!os Campos.-LeoneJ Fillw.
Jose Jfariano.-JoagHi!n Pentwnbuco.-no
rlrigo de .-lrrt<f;jo.- 11fatla Bacellar.- Sani:os 
Pe,·ei;·a.-Jori.D de Siquei;·t:.-Cassia"o Jo Nas
cii;umto.-Borges de 11Icdei!·os.- Bellarmi11o 
]l[er.donça,-Fw·qui;n We r i'l ec!~.-C!tag(IS Lo
bato.-Cm·lns das Clwga.•.-L(Jpc~ T1"ll1Jr7o.
Pil'Cs Fc;·reira.-Lai:: Jillrat.-Fróes da Cru~. 
-Epitrrcio Pe.<soa.-Lace1·da Cot!tiHho.-A,tdre 
ea,alconte.-Uchôcr. Rodrigttes.- A.tlwyde Ju· 
nia,·.-11lo do Prado.-Ped ?"o A.m6>"ÍCO.-"Vir-

ilio Pessaa.-Fonsecr.r e Sil1la,-Fj·ança Oa1·-

valho. -Erico Co~lliJJ . - U,·(Jruw ilf aJ"COJl(lts.
S•WIP'•.io FrJNrt;.-CwiUo de Lemos.-Otí1>ei· 
,-a Pinr.a.-F. Badtt!"ó.-Noguei'l'a Pa't'ana· 
yw:i..-JnsJ JJ~oilag!fa.-Ga1·cia Pires .-Glicc-
1"iO.- P•dl~tta.- Gonca/1)c~ Ramos.- Laui"O 
J:[u'le>·-.'bere,fo. - F~rna;ules Sintas.- F. 
Sch•>tirlt .-Cosia Rod;·ig>J.e>.- Nilo l'cçariha. 
-Aln1i1~0 :J.f{on.>•).- norl;·i:me.~ Ferna·"d~s.
Be~e~·r·il.-A.lrtl t.~s! ci Vinh.oes.-Ra't;ilU,uJo Ban
dei>"". -Pc>·e!Í·,, Lyr<• .-Frderi~o Bot·ges.
.4/cid~.~ Li•Jw.-B. V.t1·Miro. 

O 8r. ~,;:,.pi 2"ito Santo cotncça. di
zendo q ne rt C':mar:t não 1lerc estranhar que 
:.tntes rk se occ:u!JO.L' tia mat.erh C'lll <I i'cuss.ão, 
o oraclor dt<l\lW a. SUl\ atten<;iío p~a·~1 um l~\cto 
tle im men:<;t .!,!Tt\Yillade que tem pass1do rles
p~reebido. 

Ilclcre-~c it Lillw, tlccumprimento que o go
verno t~'m da,Jo ao dr·crcto teg·isl.t~tii"O de ::un
llistia. qHan<!o j:'t 1:?. dias ~ãfl ]X\Ssado~. 

A ~mnistnt <le\·e tet• seu c1Tcito soln·e todo.s 
as Tiolend~~~ a que t.leram occ-asião os litctos 
de 1 O de aht·il e não s,·Jmente ~obre tlS prisões 
e tlesu·t·eos: e, apez..1.r 1li~~o. o go\·crno ainda. 
não deu n~.\\ltlUH::J. provídellcia sobre ns refor
m:ts illegae~ que decretou e ([1lanto á tlemissii.o 
q·uc ln,·ron de dou~ lentes; que obtiverllm as 
sua~ L"".lllr?ims por concur:>o. 

Descle que o Congre:;;>o concedell amnisti.a 
por :cctos l'elath·os u.os ttcontccim~ntos rle lO e 
1:: f\e a.bril. ent2-nde o orallor que ella. não 
deve fiem' símple~mente ad;;trictn. ú. cl('tenç[ío 
ou desterro q_ue estivessem soJI"rendo os pre
sos poii"ticos. E:'!S<\ interpretação serio. irri
sorio... 

Todos ess~s cidadãos por quem o Congresso 
votou n, amnístia, ao mesmo tempo q_ue a vo
tou par-tl. o gO\'C'rno, de,·em ser restituídos aos 
Cll.rgos que respecth'<l.mente exerciam. Devem 
ce:::.s:w os etr~ito~ de todos os decr~.t.o~ lavrados 
po1· motivo dos acontecimentos ele 10 e 12 de 
abl'il. 

P~&"l. :1. teatar do orçamento em discussão, 
Vê qu:l de5de a proclamac:.ão da Republica. as 
no~sa>' ttes11ezi\s teem ido em um c >·euc:~do as• 
sustJ.dor. 

Analvsou as causas dessa avrua!lc\Je d8 des
pezas que opprimem o tllesouro. Faz h"\rga.s 
consideraçües w'bre a organisação judici~ri~ 
que tanto consome annualmente e <'xpoe a. 
C<J.man\ os motivos que teve par<1 rormuhtr a.s 
emendas que apresenta ao projecto agora em 
debate. 

Propõe que o subsídio do presidente daRe
pu'blíc<\ seja reduzido de 120:0005 :.1 80:000$. 
Acredita que 80:000$ chegam de sobm para. 
manter decentemente o primeiro magistrado 
da nação. 

Pede mais qUê se reduza. a 10:000,!; a verb:t 
de 20:000$ solicitada para illuminação e 
expediente do palacio do governo, e que () 
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subsidio dos senadores em vez de set' p;tgo jl\Iinas Get'\le;;), r eclttma. o pagamento da. quan
pelo modo por que o é Qctu:tlmente.se.i;l pi!.:,(O tia. de 12:00()$, que a.lleg;t ter direito, pelo· 
à razão ele 50,;; diarios. Com isso ~e realisa tempo em que este,·e twulso.- A' commissiio 
não pc:qucn:1 economitt. . de Ol\'t~mento . 

Os dCJl utatlos receberão wmlJem :sosooo Do mesmo mini:::terio. de lO do corrente. re-
dio.rios . De~se modo dando G presidenie da. mettendo· o requerimento em que Francisco 
Republic:~. o exemplo, juntamente com os re- Leite Nery, carcereiro d<t cadei:~. do munici
presentantes th\ naç:i'"1.0, o CongTesso esw.1·,~ pio de Am;u~.:"Lgy (e~·tllO de Paruambuco), pede· 
ma.i~ á Yontade para t eduzir os vencimentos o ]Xtgtunento dos vencimentos a que tem di
dos div €rsos funccion"l'ios pnhlicos . r cito d~ue outubt•o J.e 1800 u,te dezembro ui-

Quanto aesics.o orador entende que de.-em timo.- .-\' commissã.o de orçamento. 
sotrrer uma r~duc~rio de lO ''f, .. A~_,im. o fnnc- Da. lnten<iencia. :Municilk'tl d<t et\pit:.l.l da 
cíonalismo ]JUblico que noscu~t:\ô~.7C:3::30i:'; Bahia, de 4 elo corrente, envi;~ndo 8 C<Spias 
~oll'reria nmte reducç-Jo que no~ dari:1 i das a.cw.s dit•rias dos tml~'l.lhos da apur:wão 
ecouomin. de G.3i5::no::;;oo. A St.\l!li)Ja nüo c gct':tl da, clc:iç·ã.0 :t r1ne se lJt•oceueu naquelle 
par<~. de<:pr·ez:n·. e;;tado em :27 de junho do cot·t•;··nte t~uno, para 

.Jâ. est:wtlo :tdiant."' ltl a ltom. o r;t~1,l ot· ~oli- l)reenc!Jimento d~ r lua~ Yü.g:t.~ dc senador e de 
cit:\ 1ht m~st que lhe C(l l1Sint:\ contimmr o tres deputtldo~ ao Congt-e~-;'(l:X:tciomcl.-A'com·· 
sen cliscm·i' omi. proxima ses~ão _ miss-'lo t!c pctiçJe• e podorcs. 

O SH . Pi:~lDE)(TE-:XenlHlill" 1llH'id:\ tenho Diploma~ (los Srs.Lycurgo Josê de :Yiello,? .. t3.-
em dererir o p~1lido de V. Ex. not>l Ctlct:mo de Olb·eim Pas;:o;;.e Francü•co de 

o SR. EsPrtato s,~_:-;ro diz qm nes.<e caso :.rattos-A' commis.;;rto ue vetiçôes e po-· 
contin u::u-à o sett disctu·so a11mnllã. der·es. 

Fie<\:\ discns&io ttdil'lda peh1 hora . Requerimentos : 
Vem à me..;;.'\., e litla.. ::qJOitl.th e llOSb con- De :\Iat·ia BaruoS.'\ Chichol'l 'O (h i\lotta, pe-

junctamente em discussão, a seg-t:inte · dinllo lllll<l· pensüo. - A' Comm iss[o ue fa

Emenda {Co wojcclo 12. SG 

Substitua-se no art . 1•: 

N. 35. Subsidio do presidente da Republict~ 
-80:000.'5 em Tez de l 20:000.SOOO. 
· N . 36 -- Pa.lacio da presidencilt d:1. Repuulica, 
Hlumina~ão e objectos para expedienie -
10:0005 em yez de 20:000~00 . 

N .-36. Subsidio do Yice.:.Presideute da Re
publica,- 24.:000$ em vez de 36:000.~00. 

N- 38- S_!lbsidio dos senadores _:_ 378:000$ 
em vez de 567: 00(}.-';000. 

N. 40. Subsi~iodos depurodos -1.230 :000$ 
em vez de l.S40J :000$000. 

Sala das se..c:siies, 16 de agosto de 1892.
Espiri.Lo Santo . 

Passa-se à hora destinada. ao expediente . 
O Sn. - 1' SECRETARIO procecle n. leitum do 

seguinte 

EXPEDIE!\'TE 

Officios: 

Do Sr. deputado .João da ~·lattl sla<:hauo. de 
15 d o corrente, communiC:J.ndo que unquella 
dat..'\ resigna o logar de deputado pelo est<\do 
de M.lnos Geraes. - A' commissão de petições e 
e poderes . 

Do Ministerio dos Kegocios da .Justiç-a, de 12 
do con•ente, remettendo os requerimentos e 
mais papeis anne:x:os, em que o bacharel .roa

- quim Ig nacio Nogueir'.t Pcnido. ex-:iuiz de di· 
reito da antiga comal'C<\ do Pará (estado de 

zenda. 
Do ct\pit..i.n de mal' e guen<.l Manoot Lopes 

de Saut.'\ R.O$t.1.. petlindo melltOI"J.mento de 
r elorma.. - A· Commiss-:io da ?>Iar i.ultn. e 
Gt1er·ra. 

E' lido e fie:.\ sobl'e n, me><~ o seguin te 

Requer emo,; a nomeação de u rna commis
são esp2cial d e t r es memb1'0S po.m , tomt'llldo
conhccimenw de toUos os projcctos e pedidos 
ele j,empção de impostos. O!"gêUlisar um plano 
g·ernl de isempçues. 

Sala das se:soes, 16 de :~.gosto de 1892. 
- Ho,,c,·o Bat11ista.- BcUar.<liao Ca•·nei~·o .
Borr;~ 1ledciros . 

Veem a meso, as ~eguintes 

DECLAR.'I.ÇÕE$ 

Dedaro que, si motivo impe!'ioso não me 
tivesse obrigado a estai· ausente no momento 
da voia<::iio nominal de hoje robre a emenda 
que mandava supprimir a. leg~J.o do vati
cano. restabelecida pelo prQjecto n.87 B, teria 
votado - sim - de accordo com a Consti-· 
tuiçào da Republica. 

Sala d as sessões, li de agosto de 189-?., 4° da 
R.epublica .- Josd He'IJilaqw. 

Declaro ter Yiudo il Camara para a sessão 
ue hontem. 15, entraúdo no r ecinto logo a. pós. 
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o encerramento ).JOI' !àlm tle muuet·o, á hot·a I A ultilm~ pns f.<H;üo será con:=:iderad:t ~o mo 
regimental. recol!liclt~ it C;.llxa Economic-J., veucen(lo o .juro 

Sala das sessi:ies, Hi de a gooto tle 1 ~:!:?. 4> dtt da. le1. . 
RelmlJlica..- Jose' EevilafJ!(<!. Senado F~deroL 12 de aaosto ele 1892.-

Vae a imp:.ümir a seguinte Prwic••te J. •ie Jf,.1'<<es B-:.n·os , vice-presi
dente.-Gil Díllb (T:;t<!m·t, ser vinclo de 1° se-

RED,\..CÇ•lo cretnl'io.- Antoaio Nicoláo Jfo;!tâ;·o Bacw;,, 
- · 2·• sect•ettwio ittter:no .-'l'hamrL:; 11. fht Cftt~, 

Do ru.!\litlYO des•aca.do na. t··rhe' "' l ' ' '""' I a· gecrefu.t•io ínrerino,-DQ/1/ ; ,,f/0 ~ ricen!C G. 
'' ' " n .. Lt~cn~~~,o da J[oltu. 4" 'C ·r•et·•r' tl iubP[no 

do ).Jl'Qjecw que ílxft u or(;atnctllo tio )(ini:>- · ·• ~ t: " ' "'" · 

terJO rias Rein\'líe:; ExteriOl'CS pal~\ u e:.:er ckiü i p . 1 ''· ,., r· 
de lS!):;l. i rg.:dn ' a vr,_m;·a. n . :_ ,, , 

O Congresso Xttcion:ll d ()creta: : o C•mgt·L-s,;c1 ):aeio11at dect•et..1.: 
Al:~·, l." Fie:\ O Pntlel' EX(·(~Uti ro :llltf•l'Í&I•I•>; At·t, Í• \•!:L prOI>O~t~\) . A:: fu:<;as ti~ i (•rl'"J. 

<'- 2'?'01111:.\r_o t•t•;ruJ;~metttO tio:; co•·pn:. <=•'n:;ul:n• . p;u ·;L u c·xercicio tlc lõ'OJ const;l.t~'io·: 
c dtplom;\t tco, lla u:.lo a .... .;; consutc~ ;,'t't';t~;::; de · , . . . . 
1" cla5~c últ·c[t(l ;L o:crem 1-emo\·idÓS p;u·;~ ,, i i;! i ." :'os oJhc~aes dtL~ tl;tfercntc:; chts:;es tk' 
c::orpo tli plomatico tJ nlr.e t·;wtlo ~\ d a;;>ilic:J..,-à<> ; qu;~>lt·o do cx~rct~o; 
<l.Ctuu.lmcnt,; tt::i ta. tlc accurrlo col!l as r:-o111·c- ' ~- 2:• (,:ul~t;.tu!.ti'O). DO$ <\.!umno.~ tl"S e:;<:olas 
níenchl$ do ser rko e impot•t:lnci:t dos consu- ~ lll tli t.;~r~s at~ 0JO. pt'a~;<I.S e do 4.0() 11at-:.\ a esL-ola 
latlos, sem augmr,nw tle despe~~ts . • •lc .. o~:~~••• t,;; } llleE~Jr . .-s ; 

Art. 2.• A r elorm(l. que fizer o· P o•ler E:x-1 s ·>." D<! :!4.t:l. • ~H?!:•~s de pt·et. de á<:Cul'do 
ecuth·o do COl'lJO diplom;J..t.lco c conmlur. (le , c~u~ o der.:re;o JJ. ;x, ~dt: 14 tlt: dezembro d..: 
connmnid('.uê com a. tnn.or·is:l.t;~O que 1:1e ~ ! l ~>SV. ::-~ qu;l l!~ pollemo ~er elevadas <\f• d?bro 
concecidtl, 1icae:t suJeit::~. i1 a.r)proYa•;ào do C.m- ). oa,m::n-: em. c_tr~umst;Htcws extea_or·tltn~t'tl\S ; 
gresso. !§ : L" (<ltldloi\'D). O governo. po1'~m. nao po-

Art. 3. 0 Revogam-se as uiSllOSir;ües em cem- li ((era pl'ee!lCller os ?laros a.ctun.lm,n.te exis-
tr:trio. tente,; n !em do e1lect1 vo de ~0.000 homens, 

s 1· 1 , ·
0 

- , l ü 
1 

. ... .. . ., ~ ·> sem Q.lte seja decretatliJ. '" verb;c necess:nitt, OLt 
<1 •\_ c as co.mmkSoes, _ ~e ,t;;o,~o tl ~ l t;0_. ~e d~ nov;\ or•!atu&J.ção ao exercito. ~t\lVo 

Al f""~s, ~". c,·u;.·-· L~u Cl~{lid!J Fll!WC:rc!S .- cirCtliDStil.llCÍ\\ e';;,tt·a.ordinal'h\. ' 
c ele~ .u•IML Art . 2" (d:\ pl'Ol)()Sta). Estas foeç~,s sel'lio 
Vão a imprimir os sôguintcs compleüH1as pel\\ rórma express.t no art. 87 

PROJEC'l'O:S 

N. ~D - 18!:12 

§ 4° da Constltuh;ão e tia lei n. 2.'556 tle 26 de 
setembro de 1874, com as modifica~.ões esta
belecichL~ nos arLS. 3• e 4• da lei n. 39 A lle 30 
de h\ueh.'o ultimo. 

:Ú'i. 3• (atlcliti>o) . Parn preenchimento dOl! 
Fi[!;a a;~ (vrças de t c:·Nc p~nt. 0 c:.:e;·cicio cl;wos. os estl\dOS e o Districto Fecli!l'3.l. à 

de 189.'1 >ista. (lO di.spost.o nos arts. S7 d,\ Con,;tltttição 
e 3• n . 6 da lei n. 39 A de 30 rle j a.neil'O ul-

.A. commissiio de ma.rinlw. . . d timo , 10l'ne<:erão o seguinte numet'O de 
, e guert':\ e e llll"\ÇM' · 

pa1•ec~r que seja. apl)l'OYada a emend;t do ' ' · 
Senado ao p1•ojecto n. lleste (luno, fi.-;:ando :t:s 
f'or~~M lle ter-r<t par-.1. o exercicio "õitldouro. 

Sa.Ja;_ da.s commi.ssües, 16 de ago~to de l 892-
1\.:I. 1-oUwlii.o- Ban1o de S . Jfwcos- JI a;·
~ <ano de Jlayalh«es . 

. E rncnrlas d J S emi elo d P r oposir'' o ela C,o;ul;·a 
a o s Deputadas qtte f'i:ca (tS f"Vl'r, (l,~ de te;·;·{l, ]la;·cr. 
o ex~1·cici~ cl!! i89S. · 

.Artigo 4\ accresce~' -2- sc: 
P<.\l'\J.frl'aph~ unic~. A gratiíic-ar:ü.o. tle qae 

tra ta. este _a.rhgo. s .•. ,~ p.'lga. em (lttas pre.st..'\~-Õeti 
de 114$12;), uma. QU:>ndo a p raça houvet· com.· 
pletado a metade do tempo de :::~rYii'O e a 
outra qu:~.ndo o !i;·er concluido. ' J 

Atntl.;I;Onas .• .. . •. . .• . 
Pará ............... . 
Mat·J.n1tão .•••..••• . . 
Piauhy . . _ .......••. 
Çet~rà ....•.......... 
Rio Grande do :-iorte. 
Part>l1yba . .•........ 
Peraa.mlmco . . . . .. . . 
Alagóas ....... ... . .. 
Ser;;ipe . ..• . .. . .. .. . 
B<thia ... , ... .. . ... .. 
Espirito &tnto ... . . -. 
Rio 'le Janeiro ... ... . 
S. P<tlllO .......... .. 
P:\mná . . . ... ...... . 
Santa. Catl!<tl'ina ... ... . 
Rio Gra.nde do Sul . . 

57 
142 
57 
i l 

24 1 
85 
57 

311 
5!> 

241 
:31 1 
57 
57 

226 
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52S I marínlm e g-uerra 6 de parecer qne a CàmtJ.ra. 
~u mantenlm o ~cu voto. 

}linns C:Pl~~c~ ....... . 
C:o\":17. •••••••••••••• 
)I;{tto Grosso ....... . 5G ) Sn.ht das comnHs>i,es, 113 de <tgosto tle 1892. 

142 -B. 1/e S. Jln.,·co,·- )I. V~tlln.d:io.- Pau/f! 
- :li·yo!fo .-Pires Ferreira. 

Districto F.:del'~ü ... . 

Somma.. · · · · 3 000 I Emen'h do. CQ.mtu•a dDs DeJ)utados, reg~lta-
Al't. -~ ( 3" d::t proposta). Os volunt<trí~s, th P~l~ ~~nall~:. . 

perceberao , emquanto illrem pt·aças, llmlS J.ccr e~cente se · 
uma gratífttaçJ:o igual 5. metaclc do ~oldo ([e E' fn-u;J,lmente cre<td<t uma escola, de macbi· 
l" 1waça ; os volunmrios c rec1•utado~ que, nistas"' no estado de Pernambuco. 
findo o _seu tempo tle serviço,. contínu.wem Camara dos Deputados, 29 tle julho de 1892. 
nas tl.!eu·as, com _on ~~m eng·a,)amento, per· -Bemm·d:,10 de Ca >i i}JOs, preédente.-Anto
ce]}erao unw. gl·atrlle<tÇao Jg-nal ao soldo de I ,,io Bo ,.,11:• (te Athn11u.~ J•mio,·. ~" secretario 
l"·' J>l'<t\~'1: e, qnanao. !orem e;;cuso;:. sa lhes ~ervindo lle L"-F.· da Patda iJ. Grriown<cs, 
conced~ra uas colom;ls do ewulo um prazo 3• secretar·io. 
de tel'l'<lS Ue J. 080 UL"e,;, 

.·'l.rt. 5~ (aditivo). O tempo ue serviço mar
cmlo para os Yolnntn.r·ios, no art. 8" 11. S rh 
lei n. 39 A de 30 ele janeir·o di! 1892., set·{t 
p:mt os alis t:vlos no regi men d;t di U1 lei e 
p~r.- os que se alistarem depois de recebiclo 
no exercito o pl'imeit·o conting:ente úe sor
teados. 

O Congresso Xaeional decret<t: 
,\.r·t. !. " E' creada uma escola. de macltí

nista.s no estado do Pa1·á. 
,\rt. 2. nA ('SCOht serà. estahelecida no Ar

Oi\ que se :~.Ustm•emno l'eg:imel\ da, p1•csente senal ele )larinba. solJ a direc,iío elo rcsp;?ctivo 
lei senh·ilo por cinco annos ; e tanto estes, insp~ctor. 
como os que ji1 ~ervirem. nilo poderão c;nga- At·t. 3." Se::;.do o ftm da escol<\ preparar, es-
j;u·-~e por tempo menor de dons a1mos. pecialrncnte, machinist:ts industrmes, o cu_rso 

Art. o" (auditivo). Flc<\ 0 govemo autori- consrol'á d~ tres <llluos, sendo _dous thcO~lCOS 
sado a mandar aclmittir mais 50 menor~s j e um pratico, e COlllJlrehenclet•« as se..gumtes 
aprendizes uo arsenal da Cnpital Federal e 30 ma.tertas: 
nos elo PMà. Pernmnbuco. B;Llü<t, Rio Gt·ande! c!) 1'• anno-1> catleim- iiiecanica geral: 
do Sul e ~Iatto Grosso. I eswdo chs leis g·eraes. princípios e thef?rias 

Art. 7·· (adclitivo). Continua em vi"'Ol' a mais indi~pensllveis ao esudo das _machma.s, 
autorisaç:ão .::onferida pelo ::u't. 20 d;o 1·et~rídtt do :>eu trttbn.Jbo e da tr·ansfot'lllttç:ao ele seus 
lei n. 39 A. I;a-ra reforma do spt~ma de for- mo>tment?S- . . 
uecimento aos corpos do exercito. 2·• caden·a-~l!ystca. e:xper1m~ntal: estudo 

. . . . completo das driferente.:: theorws que com-
Art_. S·• (addttLvo). Ftca o Poder Execu~Ivo poem a physica e. das su:1s applkações mais 

amor1gaclo a resta.lJelecer 1Ja.ndas de mUSICas immediatas. sobretudo ús machina-; e á ap
nos corpo~ mont.."\do~ e :1, crear uma escola pli<:<11;'ãO cl<\ electricidacle ú illuminaç:ão. 
para o ensmo. de mu~lCa, cornetas e tambores, 3" cadeira-Desenho detalltâdo e nomen
sem augment? do nume1·o de praças fixado I cl:l tu r a. das macllinas a 'a:por. com e.-3-pecia.li
na })resente lel. dade as ~ljlplicada.s às inclustrias e á nave-

Art .. 9• (4" da proposta). Ficam rev-og-adas· g-aç:iio. 
as dísposiçces em contrario. v) 2.•> allno- I" cadeira- Meeanica o.ppli-

Camara dos Deputados, 2G de .iuliJo de 1892_ cada:. estudo completo_ uas m_?:l!inas" a.~apor_, 
-Bernw-dho deCa 111pus, presidellte.-Jntonío esp~c~_al~ente da.,appllcadas "~ mclu~tuas e a 
A=e,·.:do, 1.• secretario.-.-l. lJo;·ges de At1wyde, I na;:,e~~~a-DesenJw- continua,:ão (lo dese-
2' secretano. , 11\1~ uas mac'ninas e ievantamento de ras-

1 cunhos, a vista das peças e dos cle.tall!es das 
N. 139-1892 i mesma;;:. 

! c) 3• =no-Pra.ti<:<1 nas ofi'icina.~ do ar~enal, 
Crêa uma escola de machinistas 110 Estado): a bordo,. officin:<J.s 1hlJris e outros estabeleci-

do Pari (Projecto n. 247 A de 1891) meuws mdustrw.es. . 
Art. 4 . • O pessoal docente tera dous pro

r fessores de sciencias, um professor de de
Tendo o Senl\clo rejeitado a emenda de,.-ta. \ senho, um instrucwr de ma.chinas, e perce

Carna.ra. creando um~. escola de maehinístas i bem. bem como os empregados, os -vencimentos 
no est:1.do de Pernambuco, a commissão de: constantes da tabella annexa a este projecto. 
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§ 1 . ~ O cargo de professor· poder<'~ ser exer
cido por offidal ua :1rrnada. ou do exercito, 
com·~ preci:!<l. itloneídacle. commissionado P<Wa. 
esse fim. 

§ 2. o O ínstructor ~erd. o engenheiro dh·e
ctm• das oílkintts de machínas do arsenal. 

Art. 5." São revogadas a;; disposiçi;es em 
contt·ario. 

Profe~sot• ile scic.ncia.s (dous 
~t 3: 001}.:";000) •••..•..••••••.. 

P!'ofes~or ele de.;e~ho .......... . 
InstJ·uetor c!e m~ehinns ...•..... 
Secretario .................... . 
Po1·teiro ..................... . 
Sen·ente ..................... . 
E:\."]Jediente, modelos. etc ...... . 

Gmtificações 

G:OOO:';OOO 
2:4ooàooo 
! : :200$(10{! 
:?-:OOO::;GOO 
1 : 000:';000 

720:';000 
1 :680$()00 

Senado Feclert\1. 14 ele outulJro de 1801. 
-P,·ac{e,,rc .1. de "Jlol·M.~ Bw·1·o.,, vice-presi
dente.--GJ Di;li; Gmdarl. l" sccret:wio inte
r-ino.-Mam>el Bc;r:' ~~a de ,1/úwJUC\'~U~ .hmio;·, 
2" secretario interino.-A;ltonio Nic:~!•io Jfrm
tei•·o Baena, 3' secretario interino.- Fin;ilio 
cu.'~~! co Di!ú<(~'io. ser\·indo de 4' secretario. 

'N'. 140-1892 

Fixa. a liesoeza do }Iinistcrio da l-farinha 
p:1ra. .o exercício ele I SQ3. 

A commis~ii.o do orç~lme11to, Hxa.mina.nrlo a 
:proposw.. do governo que fixa a despeza do 
. Ministerio da. Mal'inlia paru. o 1'Lüuro exercício 
do anno de 1893 em 15:676:230$110; 

.Attend.endo que com-em desenvolver o. ma
rlnlm de guerra quanto possível, dar-lhe 
meios e recursos de adquiPir novos appare· 
lho:;, macllinas. :mn::unento c artilherirt dos 
modelos hcdit>rnos em uso e em1Jrego na ma· 
rínlm ele outras naçõei' ; a.ugmentm• a veloci
dade de seus na 'lies e, sobr·etudo, aped!üçoar o 
estudo tlteorico e pratico e o ensino profissio
nal e teclmico das escolas de marinha. d.e ma
chinistas. de artilheria e torpedos, que apro
'\"eitem t.-1 nto á officialid<l.de. quanto às ~·u:tr· 
niçue.~ dos ·vasos de guer·ra. e em ger-<tl aos ma
rinheiros ; 

Attendentlo que. por esses motivos, não se 
póde reduzir o })~ilido sufficientemente justi-
1icado no bem €,Ja!Jorado relatorio do respe
cti'vo ministro. o qual, toda. via, aconselha a 
extincç·E.o do arsen,1l do estado de Pernam
buco por estas suas paia.vras « este arsen<!.l, 
que, seg-undo já foi dito, não eiferece ncnl.mma 
das condições indispensa>eis '' um e:>rolJeleci
mento de tal na.tureztt, apresenta, demais, o 
grave senão de ser atravessado por uma rua 

C~mara Y. IV 

da cidade em todo seu comprimento. Não e, 
poi$, prcci~ lH\tl(l. mai~ acerescentar sobre a 
neces~ichtde que, U.e bott m~nte. todos h[o de 
S!:!lltiJ· de c::-;th1guir-se o arsen:tl em questiío, e 
tanto mais qu:tnto tal extinccão não vira ferir 
os direiros adqtlir·idos do pesso<:~.l alli empre
gado. podendo o pessoal artistico ser distribui
do pelos demais arsenaes.dJ. RepniJlica e addi
dos a ditrerentes repartições publicas federaes, 
até que se abr-am vagas '1Ue po1· elles possam 
ser Jlreenddcla~. os outros Clllpreg-ado>. » 

E solicitu. que se elevem as vet•lms da. Re
pa.rt,ic:ilo ün. Cart:t li-Iaritim;t do Bmzil com a. 
qu:\ntin. rle OI :Q2S:;; parte an:;mentotla~ ;rr.-tifi· 
~~H;ties •lü> ph<trr•leiros. que re l'l'.ensnm conti
ou:J r :t ~el·,·:r rx•ht insuflkiencia delles, nüo se 
encontt·nndo quem os queim sul:s~ittlir pelos 
mesmos s::üal'ic.·~ e di:trbs. e de-E>entuaes 
com a. qu;lllti;t de 50: O O OS;, por j:\ estar em 
ext•cn•:ilo :~ no,·a t~1bella tio pagamento das 
ajudas de ~U$t.c) r:. terem-se <ltunnent;tdo os 
r;rcç-os d::s pa~~:tgens: -

E' <\ ~O!nllli~sí'ro de 11a.!'ecei' que•, pela. expo
sic;iio r1 ue <\::a l.~n. de l'a7.er p<u·n. c,;t:lat·~cimento 
<lo juizo tla Camn.ra tlo~ Srs. Deputados. o 
Congr(·.S~o :\a<:ic~na.l 

Decrete: 
Art. 1. • E' o governo autoris:ltlo a despen· 

der com os dh•er::os serviço~ do >linisterio ela 
J.[c\l'inhrc \\ ([Ui\lltÜ ue l5:5r3:593;i;.3J0, asa-
ber: · 

1. StJcrel.ar-ia üo Estatlo. como na proposta. 
2.. Cons9lho JJn.vnl. idem. 
3. Quartel General. iciem. 
4. COil.~el!to ::;upz·eÚlO, 35:2.15.<;'200 .. 

Menos a Cfuantittde I :402.$800, abona.d:1, 
no exerc:ício passado, par·J. criru:los . 

5. Con~1.doria (como na proposta). 
6. Commi:;s:wiado Geral, idem. 
7. Audiiorh't. idem. 
8. Corpo da. Armada e cla_,:ses a.nnexas, 

idem. 
9. Batalhão ll(l.val. idem. 

10. Corpo dem~n'inlJeiros nacion:tes, idem. 
I L Comprmhín. ue in>alidos, idem. 
1'2. Al'senaes, 2.657:70S$OOO. 

~.renos a quantia de 263: I ôO$ :pela ex-
tincç-ão do Arsenal de Pernambuco. 

13. Caplt••nia dos portos, como lli\ proposta. 
14.. Fol'ça Jmval. id.em. 
15. Hospitaes, idem. 
16. Repa.rtir;<'lo da Cost<\ Maritim~• •••.••. 

403:5G0$000. 
:Mais a. quantia de 61 :9'28.) para au· 

gf!lellt) das ;_Ta.tificações dos pharo
letro~. 

17. Escola :\aval, como na proposta. 
18. Reformo.tlos, idem. 
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19. Obr:1.~. :JOO:OOO:::OOO. j22. Muni(;.~.es de bom....... 2..410:908.';000 
)feuos 200:000:3000. 

1

23. !\Itmic;()a;; mt~:L~s .. .. . . . 700:000$000 
20. l.~tn pas, como n'o. p. roposk\. 24. ::.1:1.te;i:ü (lc COlltitl'UCÇÜO 
21. ,\,·m:tmento, idem. uu,·at...... . ........ 700:000S000 
22. 11Iun1~·.0es de boca. iilem. ::2-'.i. CombustíYel........... 300:000$000 
23. :Muniç::es uavaes, idem. l :2G . Frate~. tl'at:ur.euto de 
24. :1\lttterüll de construcção, idem. }Jra.ças, enterros. dif-
25. Combustível, !dem. 1 f~t·enç-n.s de cr..mbio e 
26. Fretes. tr:.tk\mento de pmç-a.s. entel' r os,, collllni~sües d~ &'..CJ.U0S 60:000SOOO 

l50:000BOOO · (litrerenyas de c..1.tnbio c commi.s;ücs ele 127. E,·entuaes .. ... . .. ... . . 
saques. iclen1. 

27. :E>entuae;;. 200:0008000. . I 
2J[u.is ll. qu:mtia ue 50:0008 . pvl' €.Wtl' em ' 

x. 141-1892 

execuç-át1 :1 Jl0\':1. tabell:t da:; :ljudns ue I I<(!iltrt dos di·;•o)!!o.< de iool)ivrtnr.•To e e:~l'C· 
cu~to e pot· terem-se :mgmentad.:~ 05! dõ«;1t~ o.< o';jcc!u,· M~Cs$al'i·os <eo ,·.~labelcci· 
pre;,ilS da.s :pn Sl:,\g;~ns. '1 oiiCtl(O rlo «:St;·allyCl'' s Ho:<pit:.t.l·~. 

"~rt. 2. o Fica? go~·et•no au tori::t~tlo <1. d_i;; t!'i· A commi>&i.o de fàzen(b, tendo ex~mina.do 
bUJr 1J1los ~lP!llais a.rsen;\e$ da. ll~p 11 bliC:\ o 0 t•eq c;erirnentn que ao congr~ssn NRcional 
Jles. ;:o:t[a.rhstJC~ do ll!'S~nn.l . extmcto. a~ PCl'-1 d!r•j<•"iU o pre;.idente do St!·.tnge,··.~ Ifosp!tal 
na:mbu?o ~ aclJll· a .Lltilet·ente;; 1·epart11••es llU· soli•j_t,1ndo isen<ií.O de Jireitos de import.'\Ç~ 
blicas Jeueraes, ate qne se ao1:·am Y:1g';l ::< (JllC c c:J::p~diente pam 05 ohjc<:tos· nec(':;:so.t'ios a.o 
pol' ell~s }JOSsam st>r pr·e~nc!ndas, a> ouwos seu esra1)~l<.cimento. como sejam: mobilias, 
emprega·.tos. roupari:l. drogas, in$trumentos u.~ medicin:~> 

Sah cla.s c:ommissües, lG ele ago.;ao de J 8~J2. c ciru:•gi;l.. Iouç:a, ;u-tigos de met.'\1 e ferro 
- i1forae:< Baua<. com re~tricc~ü~·;; Ctll:l.llt >J uo ll<:.I·u. cop;;. e ~-osinh;\,entende que se deve con
}H'imeiro co:1sidct\lntlo .-L~o11Jfc/?(lc J:âh~<J• . ce<ler o fiJ.\·or soUcit:ldo. 
- F. So<ln], rel.a.tor .-Leite OiUcic<• .. - .'!.l'i.•· A crea~ão <le u:n hospíW.l costeado it. e~
tidas .Mt<ia..-Seoe;·ino 'Fõ~int.- ,idh;~o· Rio.5.

1 

p~nsns da colonÜL ing-l?za e <unericam• ê um 
l'elevante serviço prestaelo <\ hygiene desta. 

PR.OPOST.\. DO GOVERXO eapit:.ü , WQ tJagetl:ld.\, nas epDC..\S de epidi
mias, pela aglomeração de doentes nos nossos. 
hOspita(S e pP.la con~rmç:.V..O ele outros dentro 
da cidade e em casas sem as eontliçúes hy
gienicas. 

Art. 4. ' O Presidente d:\ Republie:u e au
torísado pam de$pender com os :>eJ·\·i~os chLS 
seguintes YC!'bns do liiinis terio da ~lal'inh<1. u. 
SOIUID(\ de 15. Gí6:230.$ll0. Alem dos beneficios ;\. hygiene . que I>Ol' si: 

conpensmn o sacrificio da isenção de dit'eitos, 
resultar;i. ta-mbe•n a. economia para os cofres 
publicas, porque nl uitos doente.> a.té agom 
.tr-J.tados nos hospitr.es nacioroes passarão a 
ser tr<1.t<l.dos no ~tl'e&•l(Je;·' s Hospi.l.ctl. 

A sabet• : 

1. Secretarie. 1le Estado ... . 
2 . Conselho );M·nl. . ..... . 
3. Quartel Gencr:.tl •..••..• 
4. COnselho Supremo .. . . . 
5. Contadoria ....... . .. .. 
6. Comtnissaria<lo Gera! .. . 
~. Auditoria. . ... ....... . . 
8. Corpo da Armada e ehLS· 

se.> :~nnexas . . . .. ... . 
9. Bar.alh:w Na ml •. .. ... . 

10 . Cor·po de ~farinheil'OS 
N\\Cionaes . . . .. . .... : 

11 . ·Companhia de Imalidos 
12. Al'senaes . .......... .. . 
13. Ca:pita.Jlias Je :POrto~ •.. 
14. Fo1·ça. Na ntl. .•.....• . . 
15. Hospita.es ...... .. . .... . 
16. Rep:~rtiç-lo da Cart:1. ~Ia· 

ritima do Brazil. . .. . 
17. Escola. Naval. ....... .. 
18. RefJrmados ..... .. .. .. . 
19. Obr::ts ....... .. ...... .. 
20. Eia11as .. . . . ....• • . .. .. 
21. Armamento ... . ... .•.. 

139: ~50f;OOO 
28 : ~00$000 
80 : fiG3$Q00 
&>:61i:l008o 

1:)8; ?.308000 
40:W08000 
1!: 3:>0$000 

Apt·esenta por isso o seguinte 

P,·ojec!o c7e lei 

O Congres~o ~acional decreta: 
J.G3S:oso;;ooo . 1 . ed'd . _ d u· .1 2'!3 ::i%~00 Art . .• FtC<\ cone 1 a. l~nçao e 1re1.os 

de import~o e exp21Jiente ptwa os objectos 
1.194: 032,_'i000 necessaríos oo est..-.belecimento do S tra,qer's 

G3:22G:SI50 Hospital, como s~íam : mobilia , rouparia." 
2. 920: SôS$000 dro~'1l.S, instrumento;; ele medicina. e cirurgia, 

2.'SC:~:90$5üO lou~~· e nrti g.:~s ele Jnet..'\.l e ferro pam·c()pa. e 
2 . 4S2: 3! l$9:?.4 cosinh.-. 

2H: 103::;GOO Ar~. 2.• E~• i;>en~ comprehende _sómente 
· os otuectos espectficulos e que forem 1mpoi'ta.· 

:m: G32..:;DOO , dos pa.ro o primeiro estn.bet-:cimen~. 
1\l'J:S.'):!,,:;oQO \ . A:t:t· 3." Revogam-~ c.::- dlsposiçoes em con-
636:007$3:36: t l'<ll'JO. 

·500:000$000 I Ntwsa, presidente. - Cos~~ ';mio,·. relatro. 
:J65$000 - Tiwmrt:: DelfiM .-B. Ca~·•1ci;·•. - Em·acio-

100:000~'000 Cos:a.-B. S!!ntos.- Sampcti<l ]?'..• • . ·~;; . 
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N. 142- 189~ 

A.uto1·:.~·" o IJO?;a;·;!O a Ct.;a;- transpo;·t,(•·. pot(, 
E~t1·•vlr~ díJ F~n·o C'c;1tnd. isento.~ de frete$ , 
da J:'#lfÇ(ÍO C~mr-c~l ,( de Qdâ>L;;, toe/o.• O~ 
·mo.tc>·iccas cxclu~•i'Oaii i Cl1lC â..:~ti~1a-lo$ ... t~ oúJ•t.t ,~ 
do rJ;asucimento de aymt pr~m rJ cidade dd 
A n!a.l Bíl! S. 1-'au!o 

Tendo ,i<'t (1. C;tm~m tios Deputados votado 
Ye 1·l:~<1. J...'al'<t o cmteio cl:ls lewaçtíes suppri-· 
mkbs. no exercício de 1893,"p•rcce a com
mis:><1o ele ot'<;J.mento que (\exe ser concedido 
ao :!'OveL'no a (lUWl'isaç,ão pediclH. na, men-'la.gem 
tle. 29 de julho cie JSOZ, a pprovando o se· 
gumte 

Pl'csente à corntni$:::iio tle ll\i;enda. de~l<< ca- : 
ruara a pctiç,ào da lntentlcmia ;\Innldp:tl Ü:L •. O Con;tl'e~o :\!1don;1l ciecrct,a : 
cido.Ue de Ar~aa.uo c.->i.auo •h· S. Pn.tt!o. e é•'•IJ·: . . . . • , • 
si<lemmlo qu~ é justo o pe..lido que !h% tle llis· ; :\t·~!f'' UJJ.JCO. ~.o Pl'~sr(!cntc .'h.l':pu!~ll::1. 
pen.."lt do:> n·~tes a I"-'·"<H' à E~ti~ulot de Fet·r• 1 i n.utot.r~ ".l•' ~ n.l)lll o-~' ethto de 1110.001):::. ,,o 
Centr:.r.l pelo t~·.m~pm:OO ti e m;. tct·ittl.:.:' destina- '-~ '.1.~1~ :•_'1 .d(·. 2:. c~. por_, l~J~U. Y. ·t·:• ~c.'O!:r·~·~~}~ 
dos :to nb.:'1Stecunento de :~gua. JJ(rt·quamo. jú. I exu ~~~~o cOl l e.l~. ,r. rle: pe-t<t> d.L I ulJI Jc;1. - . 
esti.i.O iniéiados 0$ tmb:.ülu:.s e ~e acfr~m ini.o.!l'· : L: cr • <1"~:; e <.'<lnsuh~Jo:;-::uo c~r<;~•mento tlu )h
l'ompidi!S por· 1\rlt.t de l't\CUrS<I:> dtt tnc:~m:.>. in- : l:r;;t~rl•.l !\az r-elac;.•;~ .EX!orwl-e.~ ; t a,·oga.tla,; 
tendenci;\ ; con5illel<lndo qttl' pequeno ;;: 1·;i. 1) ; ;t;; dl~l)i)~I<;~:S em C•'Utr .. r!O. . 
deslúlque na5 t·enda.s de;ta terro·,·h• ol:1. t:niib ' Saio. U(l.<. conuni.-;.;;f.c:>. G de ngosto de 1892.
G'Om ~~mclhan~ ~li:>JXmsa., ~lO pa~o que !J.T<tn- i .iiww::: P."''''JS.-.~~·i,tid~". Jo.J,~ia, ~ela.tor.
c.le sem () beneheJO da Jnetllda propo~ta; con- ' Al·l.ln:r J.~ ' "·'· Y<meHlo.-J•. ;:;vd;·..:.-L. de 
siclemnao ainda que nest:t lr~·potllese parti- : Bt<lfl6e~.-Soli·3ria!> l'iei•·a. 
cu~r!s~.ima não exi~e inl)~t.c!!ii-O algui~>1. :;o.s [ O SR. P l{ESioE:o;rE de~ign<1. JJ<W<t 17 a se-· · 
prmcrp1o~ ela fede!ll\'<10, pw; uutonuml>"L ü~s 1 :çnlnte ordem do tlia: 
est,'l..dos nu.oquer mz~r.~b:l.ndono rl<t I!ro~ec.;ao 1 I" parte (~tt~ its :~ lrot·a,; ou ~mresr- Yott\~i:lo 
devtd;.~. a elle;;yela t:m~to - a C:?Inffil~sao 1'~ · · uas ,;;~~uintes mt~teria~ : 
solve apresentar o projecto <\l)l).IXO : ~ • . . • 

Do pl'O.]ecto n. 40 A, dc;;tc anno , opm:mclo 
O Congresso Nacional dee1'eta : no sentido de ser approvado o pr(\jecto do Se-
Art. L• Fica o Poder Executivo atlto:·i;:arlo nado que r <>St:l.belece o :\Iinistet'ill da Justiça, 

a lil.zer tru.nsportor :pelo. Estrada de Ferro Qne !i.•i unido M elo Interior p~la lei n. 23 de 
Central- isentes derretes - da E~tn<:.ão cen· 30 r.le outuln·u tle lS01 e pa.s.~"' p:.\ra aquelle 
tral i\. de Qtteluz, toclos os materiae~ exclu.•i- minisr.erio os serviços de correio> e telegro:t· 
vamento destinados ú.s obras de n!Jasteeirucntll phos (~· cliscu6.~ão) . 
de agu11. para a cidade de ,\r~ns, em S.P:wlo. l Do projecto n._ llí, deste anuo, a.utorisando 

Art. 2." Revogam-se as di~osiç-:Ses € fi C'On- ! o go>erno a Rhrh·. no corrente exercício. um 
trario. ~ credito supplementar de 5.6í4:519~5l8, ao. 

lUO dç .Janeiro, 15 de <lgO::itO de 1392. - l caT?biO de .27 d: ~01:_~\~ ve.rl.k'lo - Estrad:l. de 
Sc,iliJlc. io Fe;·m~ . relatol'. - ?oü;·scr..pre:>iclen te. l Fer ro Ce!u.ral {.~ ch,_ ,t-,.., o~. . . . ·. 
- E ra;ilio do.s Scr.t~!os .-Bell<<:· .. !ino Ca .. ;kil'(l , I Do pro;ecto ll. 14 A. de _1~91' Q.l~e a.~ dlreno 
- Hora cio ~t".-Thomet:; lJei{ina. · l~ ~er p:.1s...<:ar p1·9cut·a,çao por mstrnmentO I pa.rttcul:u' de propr1o punho a tod;\S as p~-soa.s 

.. 1 1!!1hili~:\dM n:m:~ os acws da Yi(h d,-n (3ó• di::;-N. 143 - !89-~ cussúo). -
AH:orisa o (JO'I:el'no ct al!;·i ;· o cr<1di l•l de! Do rn'Ojccto n. lU. deste an_no, au torisJ.ndo 

f60:000s. ao call~liio de 27 d. po•· Jf:,fJOO,: o governo a concetler aos offic1aes e praças elo· 
ll"' 'a ~!esíJs;a.~, >lo co...-,mte c:.;e•·cicio du ,-u- i exer cito t~l:tiore;; de 21 annos . di~pensa. uo e:x.
órica 2•-Lsqa•,Oes e con,wla•lo..;- do o; ·.,a· : ce~so tle 1dade p;m\ .O· matr·JcLth llol:i est-oias. 
ma1'1!0 rl.o Miaisterio tlu~ Rela•:ue., E;.·t~·- : militUl'eS da Repul>lir::n, (1" discussão). 
1·io..es. • 1 Do p1·ojecto n. UG A (do SenntlO), am ori

. sanclo o goYel'nO a contratar, com quem lll<lÍ:> 
Pela. lei de 30 de dezemht·o tlc IS9i , tbram · \'atltagens oflex·ecel', o ser,il;o de rel>oque, po1: 

extinct:.l.S díver:>..'lS legações e a!mexadas I meio de vapol'es, nns 1Jat'ras dos rios It:l.pemi
outras. sendo em 26 de ,janeiro o governo G.U· ! rim e Bene\·ente, no estarlo do Espirito so,nto
toris<l<lo a a.hrlr pela ver ba-Extraordinal'ia ' (Z" d iscns-iio). 
no Exierior-o credito necess 1!'io pn~: , OC· ; Do :pro.jecto n. 1:31. destê anno. <llltori$ando 
cor rer á liqu idação dos seni~s extinctos. 1 o g-ovetco ::r. contract;J.L· com o cida.di"t.o perun.no 

O Pre:::idente do. Republica. ]?(>t'em, julgou ! .Jtüio Bemwides o set·viço de !l(I.Yega<;!áo e 
acertado •diar ;,t liquidação tle &·1es ~>er\-iÇ(JS, ' tro.nspor te de merc-Jdorias 1x:lo rio I~'<i. ou 
esperando q·ue o Congre.."SS concorua..<:Se na. · Putuma~·o, sob condições que est:~.llele(:e ( l~ 
conservação das leg-.J.ções. i discus..oã.o). 
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Do projecto n. 225, de 1891, a:pprovaudo, na 3" discussão do .projecto n. 77, de 1892., au-
parr.e que compete o.o Poder Legislati>o, o tori~m1c!o o :;!OYerno a converter os juros de 
contra.cco celebrado em 8 ele fevereiro de 1B77 4 "/o. ouro, clãs apoliceg da divida publica in
entre o minist('.rio do imperio do extincto re- tm·na nos de G "/,. , papel, e a íiu:er a.s opera
gimr.n e o Dr. Paulino Fl'lllll\.lin do Amaral ç-ões de credito pr-e{;isas pa.ra: embolsar os 
(Ba.rúo de Canind~). pura o alurp·am~nto e . pos3uidore~ de apolices que não ~teceita.rem a 
p1·olongamento da. rua de Gonçttl ves Ditts, cün ,·m·:>ii(l; comolic\;Lr a. divid;L flu~'tuanro e 
desde a rua da Pra.inh;t até no hlrgo da i\Iile >tt]lprir <Jwllquer •leficiencia ele renda do exer-
clo Bispo, em frente ao ma.r (3" dlsws5iío). cicio cOt·rcntc: 

t~ cli~cnssiío do proj~~to n. 137. rl~stc anno. 1" ,Ji~cr:>s:'lo do projccto n. 9 A. deste nnno, 
dechU'<\nclo niio ter sitio J'e.-o:rarlo nem :üt.e-. rejeit:mdn n rrojcctu n. 9. ueste anno. que 
ra.do p:-lo dPcr:·to n. 10:~ .te I~J de nol·cmbro pé1•mittr no:> cst<Hlos da. 'Lniiio .a livre intro
de lro<>. o 1lispo5to no :wt. ífl tio olccrcto 1lutç:i•·• o.h: imrni~mntcs que m:us convcnl111m 
n. ~433 de 15 de julho de 18'\0. ;,:;: ~il:tS n~-c"sitl:Hie». com dou~ votos em se

ContinHa.~;:io d:1 3• 1liS<:n~s:i.o 110 (J t'O.ii'Cto p:1r:ulo 110 :>~:nthlr> d;t :ltlopç;i.o do mesmo !li'O· 
n. 7Z C. fixo.ndo :\ fo1Y;tt nov:tl. com :1$ cmrn- jecti): . 
das que lhe for'<t ffi o!l'et-ccidas. Continunc;ii:o oh\ 3• di5CUSSÚO do projccto 

3'1 di<cus::iio do pl'Ojectn n. 59 A. de::: te n. 100. ,[,~rc anno (lm~jecto n. 40 A, do 
:umo. concedendo ú. Companhi<> Pi::;eatori:\ anno Jl:ls..<ado). relativo ás promoçõ~s de 7 de 
Su !-American:~. 0:< f:tvore.• do art. . 3' §.§ 2" e 3' janeiro d~ 1390; . _ 
do reguli\mento mantla!lo obsel',·ar por de- ::!·• parte (:1.$ z horas on a.ntes-Contmuaç-<,~.o 
ereto n. S:33S de 17 de dczemb1'0 de 18$1. ela 3• di$cu:l&lo do projecto n. SG B. fix~ndo 

D~cusl'ÜO unic:\ do projecto n. 94, deste <tde:;pe7.<\ do )Iinistet·io d:~ Justiça e Negocies 
anuo, a.ut.or·isando o g-overno a mandar pag;\r Interiores para o exrrcicio de 1893; 
~o 2• tenente do corpo d!l f:1zend:\ da :tt'mnda · 3" discus;;ão do projecton. 41, deste anno, 
·wander-lino Zozimo Ferreira da ~ilva t\ im- a1tt01'i:;ando o governo a conc~der á Compa
portancia do soldo de sua patente, de.~r:!e 14 de nhh\ F;\br·il Industrial e Constructorn os mes-

. juuho de 1890 ate 28 de al:lril de 1892.. sendo mos favor:!s concedidos á Companliia Industrial 
contado este tempo p:~m todos o:> e!l'eitos; de\ ·<'1 e ~lnrmores de Carandahy, hoje Com-

Discn~siío unica do projecto n. 256. de 1891. panhia Pr;.g-res;;o Industrial de Carandaby. 
concedendo licen.;.a a.o ~apitão medico de 4• 3" discussãn do prQjecto n. 53, deste t1.11UO, 
classe Dr. Agilio de Villaboim: con<;edendo isenç·iio de direitos de importação, 

Discussão unícn. do pre>jeeto: vindo do Se- excepto o rle ~ExpêeEente», para os materiaes 
nado, n. 65, deste anno (OL'g::tnisado pela.s me- destinado:> à iilnminaç~o de Piracica.b~. em 
sas do Senado e dn c,,ma.ra dos Depnta.do~). s. l'<ttllo; 
regulando os tmhalhos das·duas Camara do 2" disCtis'<ão do pl'Ojecto n . 71, deste anno
Congres;;o Na.cionaL qu;Uldo f'unccionarem em isem:mclo de direitos de importação os mate, 
commum; rüv~s especificas ueces.o;a.rios para a construc-

2• discus...<:ii.odo projecto n. 125, deste n.nno, ç-ào e in~t.1.llaç--.lo do Colll'.gio Ameriea.no de 
autorisando o governo a abrir um credito de T;ttt1Jaté~ no estado de S. ·Pa.ulo, e de pl'Oprie-
3.471 :209::,'2!4 para tlespez.'l.S por >a.rias ver- dade de .J. L. Kenuedy; 
uas elo orç:.1.mento Yigente do MinistP.rio da 2> discus-.~1{) do projecto n. 70, deste auno, 
Marinha; isentando de direitos tle impor tação e expe-

1" discu,.são do pt'Ojecto n. 115. de 189-:G. clienw todo o m:~~ri<tl e macllinismos destina
amorisando o governo a transferir p3.ra Rs dos ú (·onstmc(~i.o d:J. fabrica de tecidos da. 
arma~ deinfant<J.ria f! ca.vttllaria. cou(Ol'me as Companhia 'Manuíactora Fluminense, situada 
habilita.çõe::; de cada um, os officiaes do exer- em Nict!loroy. no estado do Rio de Janeiro, e 
cito promovidos dm-ante a guerra do Para-

1 
manda. r·estihiir os direitos porventura co- . 

guay par-.t a de artilharia, que nesta se n.cha- ~ brados ; 
1:em ~em ~ode_r ter accesso :por falta de hahi- 1• discus:>ão do projecto n . 56 A, deste 
lrtações scJentificas; . unno, interpretando o § z• do art. 1" do de-

1" dkussã.o do projecto 11. 138, de 1892., I ct·eto n. 14ZO D. de 21 de fevereiro de 1891, 
estabelecendo as condições em que póde ser relati•o áaposentado1·ia dos magistrados; 
exe1·cida. a faculdade conferida às sociedades I z• discussão elo projecto n. 122, deste anuo, 
a~ony~as •. pelo art. 32 do decreto n. 1~4 de l[reorg-anis~ndo o Supremo Tr ibuno.! 1-!llitar; 
1, de .J<men·o ele 1890, e ma1•cando o prnzo de t• discus>iio elo pt'Ojecto u. 99, deste a.nno, 
um anno para. o recolhimento,pelos emissores.[ eleYando os •encimtmtos dos prepa.l"adores
dos bill1etes a.o porta(lOt' emíttidos illegalmente , conser,•arlores dos gabinetes de mine1·alogia e 
.e autorisando o governo a emittir notas de I geologia, de botànica e zoologia da :Escola. Su
$500, 1$, 2..S e 5$ no valor de 5.000:000$, re- pQrior de Guerra., e do de chimica. d•~ Escola. 
~lhendo 8,"Ual somma. em notas de 50$ para .

1
· Militar da CalJital Federal ; com voto em se-

·Clma; · parado. 
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I• discmsã.o do :projecto n. 120. deste anno. 
autorisan:io o governo u. eontractar com João 
Tll.vares da Silva a eonstrucção, uso e gcr.w de 
uma estt•adi1 de ferro, eom l)l'iYilegio _por 50 
annog, de accordo com as lei~ s .• bre eskndas 
de ferro, e :,ra.rantill. de juro.~ f, "/u sohr·e 30:000~ 
por kilometro, partindo do Rio Paruo, no Es
pírito S;•nto, ll.té S. João Bn.pti"ta. em :\finas 
Gemes. 

Ia discussr~ do projecto u. 17, tleste anno. 
isenta.nrlo de direitos'de impo1·ta<;'ti.0 ns mute-
ri!\es e ma.chnismos que it Companhia X:tdo
na.l tle Fo1:j~:~s e Estaleims destinat· :í instal
l~<io dos sc11s est:ttelecimentoE. 

Di5cmsão 1mica do projecto n. 9:!. de 189:;. 
autorisando o g·overno a. m;wd;lt' con tal' como 
tempo de emOO.rq ue. prn~.l. o> clfeaos l·~ICS. o 
tempo em que o capitão-tenentt'! .Joiio de An
drade Leite sen"iu como otlicial superiot· e 
instructor na Escola. Nn va.l. e thz extensi ,.n. 
aos in,;tr·uctore~ e ma.is offlci:tes que SN'Yirem 
nos na. vio.:; de:;tin:l(loo :i instl'ucção úos ;~spit•an
tes n. guardas-marinhas a. dispo"ÍÇ<I..) do :n·t. 1:~ 
do decrei<:l n. 29, de 14 ele março de 1891. 

I• (liscus;ã~ do projecto n. 100. deste anno, 
crea.ndo. conJUJlctamente com a Escola d~ 
Maclünistas. um curso de naulic<t no estado 
do Pará., e lhe du organisaçlio. 

Continuação da l • discus>ão rlo projecto 
n. llu. deste ;\uno, autorisando o governo. 
tendo de desannexar o serviç:o dos suburbios 
na Estr-ada. ele Ferro Central do Braz i I. :. oon
tractal' cam Justin & Bnn<1eir<1. ou companhia 
que organisa.rem, a construccão de um:.t es
t-rada de ferro aerç;t de S. Fm.nci;;co a Sapo
peroba. segumlo as condi.;:-ões que · e:stab~Iece. 

1" discus;:ão do projecto n. 97. de 1892. 
melhorando a aposentadoria dos funcdonarios 
pu blieos até a data deEta lei a.poseutado5. que 
contarem ma.is de 30 nnnos de S('r\'iç-o eftectivo 
e tres do ultimo logar que exerceram e não o 
houverem sido por falta de exacçii.o no cum
primento dos deveres elos seus carg·os, sal >O si 
provarem a fo.Isldade da imputa~.üo. 

2• d.i;:cussão <lo pr ojecto n. 52, ele 1892. re
~"1llando a. conce5são de aporentluloria aos 
!uncciona.rios publlcos; de accordo com o 
art. í5 da constitUiç-d.o Federo.l. 

2• discussão do projecto n. 5i A, deste a.nM, 
prohibindo a concessão de honrns mílital'es de 
o:ffici.:tl de terra ou mar a qualq_uer cidadão 
bra.zileiro. e dá outras providenCias. 
Dis~<:São unica do projecto n. 82. deste 

a.nno, a.utorisando o governo a reformar. no 
posto de tenente do extiucto corpo de policia. 
desta c •pital, o capitã.o honororio do exercito, 
ex-tenente desse corpo, Antonio J osé Alves. 

Discussão unica do proíecto n. 270, do anno 
passado, concedendo um anno de licença. com 
ordenado, a José Gi>mes Abra.nches, mestre dn 
officina Ele a.pparelhos e >elas da directoria. 

de ('OnsLrttcções na. vae> do arsenal de m~trluba 
da. Capital Fellea-a.J. 

Disctls.&i.o unictt do projrcto n. 81, de 1892, 
autodsanclo o governo a IMndar pa:rar ao n.l
íeres ho!lor<~rio do exercito Antonio" Paes de 
Sá Barreto <t quanti:t <le 2:592.), por di1fe
renç:a de soldo~ :.a.tro.7A'\rlos, que deixou de 
receber; 

Di$CU:>.'•i~o u nica do pa.l-ec:)I' n. 34, de I 89~. 
intle!c1·indo. por não ser da t"Ompetenci:a. <lo 
Congrc,.so :N;ttimml. ;1 , pet iç<iO tlu cone;:o 
Am:td()t' flucno <lc Ru.rro~. SIJht·~:. i;;ençil•1 •lo 
impo:;to de tr<\nsmbsiío d•; propa·iechl.d ;~ e <le 
uecima,::. urban:1s prm1 o prellin em qna runc
ciona. o Asylo Isa.b~l, ncstn. cn.pit:J.l; 

2, ,[i,:ctt."Siio do pi'O.iec:o n. (;(}, deste :rnno. 
n utoi'L<nmi(J o ;:o1·ct·no a. conceJcl' ·~ .Jos~ .lu, 
f!U:>W Yicira e Óatl'O :a. construc~:iio, uso e gozo, 
durante :3 1 annos, de uma estradu. de fe rro de 
Sapop::!'XIb:J. á i!la(l. do GoYemaclol·, medeJ.ote 
cer·tos !iwores ; 

I" disctts..'<ão do pro.iecto n. OS, tle~te tumo, 
autol'L:!il.ndo v !!:overno a concetk•r ;\ Ho~10rio 
Limn a. rons~ru~ii.o, uso e g<rto de um:t e;;. 
tralh\ tlc !'erro do porto de Angra. dos Rei,.. uo 
estado do Rio da. Janeiro, ~\ estu.~.ão do Cru
zeiro, no est.'tdo ele S. P:n\lo, medeante o.s 
conrlições <!Ue e.~tipula.. 

Lennta.-se :1. sessr..o ás 4 horas e 15 mi· 
nu~. 

72·• SE;SÃO El! li DE AGO::,"TO DE 1892 

P,·csi<ltncit< (los Sl'$, A ntonio Aze • eclo (1" .<e
Cl'C!C!1'io) e ~w~f.L!Jd<; Junior (:?" sec returi?) 

Ao meio-di<t procede-se á chamada, á qual 
respontlem os Sr·s. Antonio Azeredo, Atha.yde 
Junior·, Pa.ula GuimM .. :ies, Carlos Ca.mpos, 
Uchôa. Rodrigues. Indio do Br.tzil, Cantão. 
Pedro Chermont , M<l-tt<• Bacella.r, Augusto 
Monten~'l'O, Costa Rodrigues, Ca.simiro Ju
nior, Rodrigues Fernandes, Nogueira Parn• 
11aguã, Pires Ferreira., Ma.l'tinho Rodrigues, 
Gonçalo ele L<tgos, Nascimentó ,Almino Affon
so, Amorim Ga.rcia., Epitacio Pessoa, Pedro 
Americo, Couto Ca.rtaxo, &-i. Andrade. Re
tu mba. Gonçalves Ferreira.. Jore Ma.ria.no, 
Joaquim Perna.m'!lueo. Ju-vencio de Aguiar. 
André Cavalcanti, R.'tymundo B:1.ndeil"a., Anni
ba.l Falciio,J<rã.o Vieira,Luiz de Aundrade. Espí
rito Sa.nto, Bellarmino Carneiro, Oitlcica, Ro
drigo de AJ>aujo. Euclides Malta, I v o !lo Prado, 
Oliveim V~lladão. Leandro Maciel, Felisbell~ 
Freire, Zama., Arillur Rios, Garcia Pires 
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Se>erinn Vieim. ?.Iilt.on, Francisco Sodr·e. 
Diot~ysio Ccrqueim, Leovi~ldo Filg!teira.-;, 
B;U<tO de S. Marcos, Home:IO CO>ta. l\•)>:tes 
Mello, Fonsec:1. e Silva, Fonseca Her·mes. 
:11-fanhiit:s B:1rreto, .Jo:tq uim Br·cyes, Vir~·ilio 
PeSSCI!t, Franç:t C(l.L'Val\1\), l3t~ptist<t da Mor.tu.. 
Frúes li:\ Cr·nz. Alcindo Guanabam. Erico 
COelho, Smnp;ü o Ferraz, Lop~$ Tro1·iio, Fm·
quim 'iVerneck, Jesuíno de Allmquerque. 
Yinhaes. Thom:tr. Deltill<), Ant.onin Olyntho. 
Baclaró, PadficC> Masc;trenllas. G::hl'iel de 
ll:bg~tlhJes. C!tagrr~ J.ol!;tw, "\!~xantll·e Sto
clüer. F1~1 nd:::co Vcig-:L. Fcrwil'<~ .Bra.ndiit•. 
Lamounicr. AIY:tro Bott'iho. Gon~·<~\1-~s Cll:t· 
ves. Amel'icu Luz, Dutr~t l\icat::ia•. J.l'i ~t.itle5 
Maia.. Gont;.tlYe~ Ramos. C;~rlo~ d;ts Ch:t~a~. 
Doming-o> ltoch:!. C(l;:ta, ) f:tcl"td.i. Domiugvs 
Porto. Fert'CÍ1'<1. R<\IJell(•, João Luiz. Bemm·
clino de C:unpo~. Ftancisco l.;ih:eri•). ~~al'iO 
:'.Iottn. ?11omes :&a·ros, Lopes Chu \'l-~. ~ltll'~;t. 
P:wlino C;trlo~. AIJ'reU.l1 Ellis, Alm~itht No
gueira., Julio de 1Iesquita . .!:!l'azilio dús San
tc:as, Leopoldo . de Bnlhües. A!Ye:> de Ca.stro. 
Urba.no . Gonvea, C:;.ctano de AlhuqucJ•que , 
Belhmnmo lle ~!endon~:a. ?IIarci;;.nr.l de ~Íll$L· 
lbães. Fern:tndo Simas. Loturo :.liUlcr. Sclli
midt, PereiJ•J. da Costa., l3or-ges de Medeir•os, 
Alcides Lim<\. Thomaz Flores. Homero B;t
ptist<t e Ca$Siano elo Nascimento~ 

Abre-se <t se~são. 

PRnlElRA PARTE DA ORDE:\1 DO DIA 

O SF:. PRE.'!IOE:\"l'E- NiÍo ha >entlo numero 
par·a. as vot:to;Oe:; indie;.tdas na. ordem do dia 
pass:t·se ú:; mtttct•hts em cliscm-são. · ' 

l•• <li;;cu;:~ih• 1lo pt·Qjeeto n. 13í, deste anno, 
tlecht!'ttlld<J 11ilo ter sido revogado nem <Lit~ 
mdo p::lv tlect•eto n. 10:~0 de l4 de no\·embro 
de l8flü o tlispo~to no art. 79 do decreto 
n. z,l:)3 d~ 15 de .i ttlho de lS.'i!). 

Xiio:o l!.t\'<'t1(.l<> rtue1n per;~t :L pallWr:\, ~ en· 
cerm•h a r.lt~cus.~:i.o e adi:L\!:1 ;\. vot.l\çflo por 
Iitlttt d~ nume1·o. 

Cont!nu:H;ão o[;\ :l• cli~cu~siio do projccto 
n. i:!. C. lixando :L i i n·ç;t naval, l '(IJll ;u; cinen· 
tln;; que lhe timLm ofl't't'Ccidas. 

E' d:-líla a p:t!ana atlivet·so$Ol~tdores inscri
plos. C!lW ~e ach:tm <ntseaws. '·' niLo lmYendo 
mais r1ncm qtt~lr:L n p.:tl<n-m, !lc<l a dbcu;;siio 
encerr~tda ü a•.linda '"votação. 

:~· tli~cu~~iio do projecto n, 50 .-\. deste· anno, 
~oncmten<lo :'1 Companhht Piscatorin. Sul· Ame· 
t·il~\ll;~ 0::' 1\1 \'OI'()S do :l.I't . :~• ~ 2·• e 3• do re
g"ttlamenttl mandado o1Jser•'1\r por decreto 
11. S:3:3S. de li de dElzembro de ISS!. 
~in;;uem pedindo a :pttlavrt\, fie;_t encerrada 

;~ <hSC\I.'!,iio e a<.liiHla a votat;.i.o. 
Db~us~iieo uni"L do projecto n. 94. deste 

anuo. :ltttoris:.Lmlo o g-oYerno a manchtr pagar 
;lQ 2·• teaente do cor-po de 1\l.zendt\ da u.rmadtt 
Wanderí!no Zozimo Fer-reil-.1. dt\ Silva "' im: 
pot·~'l.ncia. do soldo _de sua :pa.tente. desd~ 14 de · 
JUnno da IS90 ate 28 de abril de 1802, sendo 
cont<tdo r:~te tempo para todos os e.ffeitos. 
. Vem ã mesn .. e lido. a.poiMio e posto con
Jtmct·o~mente em (liscussiio, o seguinte 

Deixam de comp:wecer ·com C,'1.US<~ partici
pada. os Srs . . Joã.o Lop~ •. João de Avelhtr. 
Hem·ique de Carvalho, Bezerril . .Justill i~u1o 
de Serp<~, Fredel'ico Borges. Jo~ê A >"elino, 
José Bev-il:tq mt, l\lignel de Ca.;:tro. Meira. de 
Vasconcelll\S, Theopllilo dos Santos. Ponte:; de 
l\Iir3.nd<J., Augusto de Freitas. Tosta., Seabra, 
Santos Pereir:t, Xi.io Pec,:<lnh•• - Urbano ;\lar
condes, Viria.to de Medeil-os, .Jacnques Onri· 
que, :Ma.yrinl;.. JoãD Pinheiro. Leonel Filbo, 
Matta M:\cltatlo, Vi.otti, !\-I:woel Fulgeneio, Ao p!ê>jecto n. 94. 
Palleta, Adolpho Gordo, Ca.rV<<lhal. Anrrelo Rer[lieiro que sejam ouvich\s sobt•e o nro-
Plnheiro, C!trlos Garc i<l, !\Ioreit•J. da Silva jecto n. 94 <\S commi~sões de f<tzend;L e di o r· 
R11bião .Junior, Edn<J.rdo Gonçal>es, !\lennà \'amento. 
Barr~to e Rosa e Sil m . Saln. das s~sües, 18 de agosto de 189"2 - J 

Detx:am ele comparecer :>em cansa. partici- Rc:w;1lw. • ' 
p..1.da. 0$ S~. Anti•isio Fio.lho. NeL-;on, Tolen- . ~,. ., . • . 
tino_ de C:~orvalho , Pereir-.~o de Lyr;t, .João ele Si- lii,v.> 11 ·;'e·1!~~ quem_~e~ a p;.thn.:ra. e encer-
quetra, Paula. Argollo, )Iar-coliuo Moura. l'll.tl~. a c~~U::-..'<1!' e adt.vl<: a vow.<~~o. . 
Sebastião Landulpho, Pires e Allmqnerque D •• cu.,"'10 u~uca do proJecto_n. 2::>6, _ae 1891, 
Prisco P<w<üso. Cyrillo de Le.mos, Alberto <X~r.c_eo:len;lo l~~enr,-:.:1- ao,. C<tpl?lo, medíço de 4• 
Brandão, Olíveir<L Pinto, Luiz J.\iul·at, Fi"'uei-~ cl"'~e, ~- ·. A~l~lo <le 'i Jllabolm. . 
redo, Jacob d<1. Paixão, Co~ta. Senna. Ferreira ~:10d_h.t'<eJ~do _9..~.1em p_eça. t\ palavp t; e eu-
Pires, Monteiro da Silva, ~-rartinho Pr-J.do ceU:t ''.:-(h~c~"'-10 e acli~la. <1. YO~~lO. 
Junior, Domingos de ) foraes, c05ta Junior. Dtscu,sao .. ~tC<t_ do Pl'OJecto, v~ndo do Se
Antonio Prado, Cincinato B1~ag-J.. Fleurv nado, n . , 65, deste anno (orga.n1sa1.lo . pelas 
Curado, Lacerd<t Coutinho, Vid.Õríno Mon- m~~ <lo se~ado e da Cam<\rn dos Deputados), 
teiro, Julio de Castilllos, Assis Brazil, Rocha reg~~n~o ~~ ~l'<t.balbos d;ts ~nas.camams do 
Osorio, l!'erna.ndo Abbott e Dem!;ltrio Ribeiro. ~g~'fti~~ Nacwn,tl, quando 1unccwnarem em 

E' lida e approvada sem debate a acta· da Por não ha>er quem peça. a p:1.hvra. fica a. 
sessão antecedente. discu..<São encermd:t e adiada a ~;taçã~. 
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2•~ r~iscussilo do :prcjecto n. _125, do~te :mno.l ba~. e, r.lepoisd_:l. gucr•t·a, teenlcontinua.tlo no 
71.UtorlStttldo o governo •~ ;~,hrn· um cri::thto de set'VIÇO do exero;tto. 
3.471:209.}2!4 p<lo_r<L d_espe:r.<IS P?r Y;u·!as verl.><t;; :\est;ts ~ondiç!'ie~ . não Yê mz-Jo par·a. que ;t 
do Ol'(;'amento Yl!Jeitte llo :iiumtel'lO <h :.1<\• sm\ tr'(l.o~ierencu~. sem per·da. th activ:iili1.de 
rinba. _ _ p_?-1'•\ a <1l'lm~ de infa:ltaril1, prOY()(jUe opposi-

Por n:w haYer quem per;:r a. pn11.Yr;l., .~uo 1;:to ou se v~nlla. pudn· que estu tr:tnslerencin. 
successiYamente ctw:rmd:ts n~ rlí.~ eus:;r)e.~ t.le sej:l. com prejuízo de ~u:t :tcti,·ithde. 
t.odog os o.rtigos llo pr.-\iccto e :tdi:lths :ts vo- A C;ttn<'_l''t• no tempo do impel'io. votou que 
btç•le.s. o ot·ador Jos.<e rransfi::rido da <l.l'm<t de infan-

1" tliscussilo do Jli'O.;ecto 11.1!5. rle lSO":l. :tU· t;.t!·i:t p::u-,\ :.i de artiUmria em t'Oll~ur·1·encla. 
toris<tndo o go,·crllO a tt~tH~!i:t•it· }o: ll~< :t> <:Oill outr·r;:; cflmpanlteir•os com 0 curso ela. 
arm:t.~ l.lc inlitnwria. c c-a ntllaria. cunl'•wnw ""' arm" •lc nrtillrari;t. 
ha.bi!itn 1;ii~ rl•• •.:<u!a 11111. os ollia:í:tl':; <.!o <:Xct'· E:\lt>S. <'l.lcjm tle não t~r·e1n 1; me:mlo l'.nr>o sito 
cito, pt'úmo,·iotos tlur:Uite a gU(·J·r·.t rio Par,~- otriciacs no,·o~. <)Ue m--:.o t~em :servi<:O rlc •• ~l<!l'· 
gtw.y 1n1~t :t •!e arti llmt·i:t. r1uc: ~.~e:-t:t =-c ncl.t:.t- 1~ 1. niio :!ltct·i~•:amm l~<Wte de sua ,·id:~ e u. 
rem s~m poder te1· <ti!<.-e::~;;o po1· t:d t:t a.lc h<to,;- mfllhor·. I{Ut:> e <L d:t mocithtle nos inhoopito:; 
lit:u;.i:es ~cieatitka~. · ('amll05 do P.u•:tgU<tY. 

O Sr-. 1>i~_·c;,; 1<'errQlra. cr~ '\ue 
pediu a pa.la n·.1. pot· in;;pit-:\.!;:io, poi:; não ;;;~ >i~L 
que o illu$tl'e deputa.do pelo P.u·.i, o Sr. 
cantão in-~ oppor a.o Pt'l'.je.::to, que tem inlor
ma.~:ão !ltvol·•tvel tia. commis:>ão rle m:.n-inh~• e 
guerra .. 

Por e.>tot mz•lo fica Hll'JJrelwndido corn a. 
op)?O!'içii.o ann ~mcl:J.d.a p~lo ~ illustre I'epresen~ 
tante tlo Pat·a, o St·. Dr . Cantüo ; e :::i 1o.sse 
po:>:Sirel merecer J. lltien<;Jo de S. Ex. para 
o. laform<\c,:;1o dl~ wmmí$siíO de marinha e 
g:u~t·~~. c:om eertem S. Ex. nüo fiLl'tU. esso. op
poslçuo. 

E' , por~m, pos~iYel qtte S. Ex. bnlla moti
vos pa.rticu.laL·e~ . .. 

E' possível que, tle.pois th~$ poue.t.s o'bserv>•.
ções que ·me 1~\zer, o :>eu v~lho r; nobre amigo 
desisW. d<t ll<l.h rr<t, niio f<tzentlo opposir;t1o ao {.;')I Sr .. DErr;T.illo-Pessoaes. 
projecto. 11orque, t.al vet: a, base desõa oppo-
sição seja a supposiçilo Lle que se trr..tn. de O Sa. Pl~ES FERREIRA .. - pessoaes, não; lllo
muitos offkh\e.> exi~tente:;- nu. :.crtM-(le arti- ti vos J:l'tt't~cuhu·es, que venll<\m refb<~i;:n· a ar
lbaria,, os quaes, tentlo feito a <::J.mpttnlm do gument.-t~ltO que pretende est..1.belecer :para 
P a.ragmty, prete11ila.m hoje reverter á !trlllU. ne,"tlor u. tl'i1DS1'erencia dos ret~ridos oJTici:tes. 
de cav<l.llM'i:\ e de Jnt.ontttri:~. O SR. C.\.NT.i:o-Aquí uão me t!eixo le~ar 

Por isso de\'e info1·ma.r à Ca1~1r':.ra. eM no- por moth·o~ p;tt·ticnl<u:es. You 1LStti' rut p..'1.la
hre deputi\do que, 11essa.s <:on;llçoes, :tpenn.s >r-,t par<t diZer o que s1nto. 
existen:. tlous offid~le~,.,. 0~ ~Uile<: ,,~l;er:Hn to.d:t 0 Sr •. PIRES FERRETIU diz qne qua.ndo f<>.!IOU 
a campanha tlo Par.tgu.ty, c ,_J, conquJs- motivos par-ticul·•res quiz d- er s Ex 
t,al'(1.m se11s ptJStos po1· a<: to tle ht•a \'Ur-u.. sent1o ttl ,-ez tivesse al~'u~-~ r:tz" ~ f:: te q~e . · · 
UID 1". ~Dente e out!-u _(:;tpitãÓ, aml:-o.s em SÍ"'Í.O: ta.nt.o-r.ue~ qu\nd_~\ • .,/ r~~~~~~~~~ 
<:OIDIDl:>S<\0, qua.mlo termmou a /!Uel'l':).. ":; . ·t , _ r''· · ' . • :: CQ _e,,l Wo:>-<e 

J-' de<:or·rol'1lll mui:> de <>(t -umo· e elles l pes.o; es , risou a. p;.tl,t na. v.a.rtlcnlares . 
. a • • ' • à - - : , ~, .. COnlleee S. Ex. ue ha mtnto tempo e bem 

<l.md<t ;;e con::;erva.m nf:SS"" p~t~. ao pa~o s:tbe o nol;re deput.l.do quanto o con·idera. o 
que dos seus. oompa.niJeu·os de tm·m•t un~ sao Ol"'t'Ot' l>·•t•·• n"" J'Ul"'·•l-• ..-. d :; _,. . · ut~ · «enet· , · "' • " .. '"' "" -v ..... paz e a> ... nçar corone1s e o r " "' aes - , uma. proposi~iío que o offend.esse. 

Po:rta~to,:- en~~nde. que 0 ~ol.li~ d~~ut"-~0 O silencio de S. E~ .• em rehtçã.oas p<1lll'i'l':IS 
pelo _P:•ra ~~o p:itle fi~::' mn~1. Ol~pú~l~ao ba: que act~bt\ _<le 11rouuncia.r, dit. ,, entender que 
se~da :m 1;1.ctos que !?~~~~m _con\,.~~~r ':.C.: S. Ex: . mstste nt1. opposi~J.o que faz ao pro-
ma.r-..t. _a.úm de que est.:t ~~nl_H ne,,t. a. tt .m~- jec-to· e neste Cit ·o ~nta.-~e v·l 
r~rencJ..'l. sem perda <l<t ~>e!Jnda.~le desses olll- res~nd~r-lhe. :; ' ' - pam ou 1 -o e 
<aa.es P'"m :t a.rmtt de 1Dfttntar1a. 

Não se diga. que el.le:;: Jevam úun])~m re· 
verter d:1 :wma de infantaria. e ca;mllarht 
p.'l.ro a :trma tle ll.l'tilh;.trht. 

Teem-se tlado muitos fac tos e nesta c~ mJ.ra. 
mesmo est•lo e ot•:l.dm· e um nóbre deputado 
pela. Ba.hía que formn d:\ ca Y<tl!aria. e rever
tet"am & at'tilharia, se1u perderem tempo e ~em 
p~uízo de outr·os . 

Aq_uelles dou.~ officiaes, principalmente o ca
pitão Jose Antonio Colonia, sã,o officiaes cheios 
de serviços duri\llte a guerra, della nã.o se 
afas~m 1llil sô dia.. a.ssistiram (l. varios com-

O Sr. Cantão- Sr. pre,idente, não 
teuho nem nune<t tive intenção, quando oo
cttpo <\ tribun:t de~ta co.i...•::a, de oon>encer os 
meus illustres collegus a YOt-'l..rem commigo, 
rentmehn<lo ;\~ sua:; opiniões; venho á tri
bun:~ .Wmente 11aea emitlâr o meu pensar com 
todn. <\ in([ependencio., com toda a liberdade,. 
que emer-do de1•e tet• um represent.'l.nte da 
n~>ão. 

Sr. pr~idente, ~t:l. Questão trazida pelo 
pt·ojecto em discu...:são, rela.ti;a.mente a ~uns 
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olficiaes de ;trtilhal"i<t que não podem SCl' pre
movidos ness~t arma por 1\tlta do respectivo 
curso, não e nova, não é à primeiro. .-ez que 
elhl. se ;·tpt•esenta ao cot'po legishttivo. 

Durante o imperio ell<\ foi trazida, e mais 
de uma vez, e sempre m0 pronunciei. como 
hoje me pronuncio, contm o projecto.não por
que tenlw. motivos particulares. n:1o por·que 
me deixe le\·;tr por quaesquer ontras cit•cum
st.l.ncí<~,s, sinilo pel<.~. razão e peh1 .iustir,·:t. que 
entenclo (JUO <leve exi6tit• no pt·ocetlimento tl"sta. 
C;LmM~\. 110b> nem conlle(;o nenlntnl d,.,~ offi
ciaes a que :;e po,;.<a· r•cli.Jl'ir este pt·~ject.o. 

Sempre nm tenho opp"~to. (~lll g:et;tl. ú.s 
trnml'er-enci:lo ({('. oflicia.c~ ue lllll<t" it\'llH\~ pa.ra 
outt~LS, f·Ol'IJIIC ~empre são }Jrejmlic:.tllos <Ll
guns tlns olliciaes pet•tenc~n!cs ,·~.~ ;trmus pam 
onde ~i"Lo t.r::n~rcriüos o~ de out:·a~. ,-m·<l<Lde 
esta que nínguem me p:,d~ conkstut·. 

D~:><Úl qw: um offichü pertl'nce n um:1. armtt, 
depois e tr;.\lrsferido pu,m oumt. Yae. com 
cel'teZtt, prejmlicar o maior ou menot' numero 
tle outros otlkbes perteneentes ~t <orma po.m 
que elles :pt\S>:.tm, 

O SR.. Pm.ES FERREIRA.-l\em sempre. 
0 SR.. CAXTAO-~ão peço. pot'tilnto. p;Wa. 

que votem eontr<1. o pro.jecto. se~'1ümlo a minbu 
opinião : :;õ quero umi ttil-;1, tle aecordo com o 
que semprP. tenho feito. 

Esses officütes ~ej<t um, sej<lm dous. sejam 
30, sendo transferidos para a. arma de ínfil.n
taría ou cavalhtl'ia, vão Pl'ejudicar a muitos 
officiaes des:;as a.rm;\S, .príucipalmQnte con>er
vundo u a.ntiguidade que teem. como nos diz 
o nobre depu~~do. 

L<tmento. Sr. presidente. que realmente 
esses olficí~•es n5.o lJOS:lam fazer carreim. no. 
su<t arma J.lOr là.ltilo do respectí -v o curso ; mas 
me parece que outra. deve ser a medido. to
mada pelo corpo legislativo, .P<tl';t que llles 
seja concedido o direito de poderem fazer 
ca.rreira na arma que <tdopta.ram. e é f<tzer-se 
em fa.vor delles uma. excepr;~o na. lei par-J. que 
elles possam ser promovii.los embora não 
tenham o curs? da artilhari;t ; pot·que, ~i elles 
não teem o cur.ro theorico. possuem a pratica 
de muitos o.nnos, adquirida no exercício de 
sua arma ... 

vidas. quando de m;üs a. m11is jà teem a pra
IÍC<t de tantos anuas. 

Prefiro isto, que s~ dê :1 estes offici:~es o di
reito tle serem promovido3, embora. não te
nlia.m o curso ue sw~ ~•rlllit. a que ell~s vão 
pa.l':L a. ;u•ma. de inl:tnl~tri:t ou d~ cavall:tria., 
pr2jmUCàndo 11 outros offiches desses co~·po~. 

Sempre entendi que o milibtr que corneça. a. 
~mt cttrreira em um;t :n·m:t deve continuai-a 
il.tc uo fim. e não esb.1.r f;1.zendo tra.nsferen
cias contimms p;tr;; outros cot·pos por 
qwtlquer eírcum~t:tnci:t f(Ue ~eja. 011 porque 
em úntl•o corpo ell~s JlOLlern :vh':l.ntar m~üs a 
$U;1 t<Lrreira. ou porque lhes ütltem certa.s 
ha.bilitat,,ües ; ].JOI'rtne não devemos HtvoreceL' 
:1 uns sa.cl'ificando :t out.l'O.>. 

Esta." ::;ií.o ;ts r<tzcie~ que tenlto Jl!Ll>:L niio con· 
cordar com o projccto ctn díscu~s:lo ; e tossim 
procedendo. rnostt•o :t minha cohc•t·.·.mcia com 
o moclo por que tenho procediclo em otttms 
~pocas em questüe$ scmelimntes. Si <t com
mi~são de marinli;t e guerr·<t apresentasse um 
projecto chndo direito a estes offici<\es serem 
promovidos, tearlo-sc em attençi.Lo seu tempo 
de prltticll.. podia cont<lr com o meu voto, 
porque •t minlm inten~Jo n5.o é Il\zer mal a 
e~tes of!lcia.e::. 

Creio mesmo quejit ti>e occ:<t.~i~o •le apre
senb.t• 111111.1 emenda neste sentido, po.ra q11e 
.pucle~se haver promoção, <to menos até ao 
posto do ca.pitão, independentemente de terem 
o curso da ax·ma. 

O nolJ1·e (leputttclo referi u-se ú, sua tr;tnsfe
rencia. Não sei em que concliç~es eila. foi 
t~itlt ; m~t,;, com certe?.a. 11ão deixou de pre· 
terlr.<t alguns officiaes. tlesde que S. Ex. não 
perclesse a antiguidade que tinha. 

Eis ;tS razões que tenl10 para nã.o dar o meu 
voto tta prQjecto. Nii.o s1o motivos particula
res ; são motivos de justiç;.t e de razão, que 
s[to os q ne devem presiclir a todos os actos 
desttt C<\mara,, principalinente em rela.\•ão aos 
direitos ;tdquiridos po1' o.fficiaes do exeL'cito, 
conlorme a a.rma a que pertencerem . 

. . o Sr.· Pires Ferreira princi
pia.r;i offerecendo M nobre deputado em 
troca. dll.s palõ1 vru,s-moti vos particulares -
por-moti;-os poderosos-para ver si assim, 
rucança que o nobre cleputado não se mostre 
encommoda.do com elle. 0 SR. PIRES FEn.R.EIRA-Nã.o basta.. 

O SR. CAxTlo • . . como o proprio depu
tado por Pia.nlly õ1caba. de conf'essa.r. 

ora., si e!Jes teem a pra tiea e o ex.ercicio da 
arma de al'tilha.ria. vinte e tantos annos, e 
fizeram todos a guerra do Pa.ragua.;-, onde 
fora.m promovidos, ftca.ndo semf.lre nà mesma. 
a;rma.; me parece que o fa.cto delles não 
terem a.dquirido a tileoria da arma. de a.r
til\la.rhl. nas escolas, nã.o será motivo suffi
ciente para que nã.o possam ser promo. 

Voltando ao assumpto, vae pro>~J.r : 1 n, que 
nem sempre que um official é transferido de 
uma arma par-J. outra., hl\ forçosamente prejuízo 
pam outros officia.es; 2", qual o direito de 
equidade que assiste <t estes dous ofliciaes ; 3•, 
qual aidea. apresentad<L pelo _nobre deputado, 
de consentir que estes offie1aes fossem pro
movidos na sua. arma é lllllis perigosa. do que 
o projeci:u que e.>ta em discussão. · 

O :projecto da commissão de marinha e· 
guerra, só se refere a offi.ciaes, de artilharia. 
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-que fizeram' a guerra. do Paraguo.y e não em 
geral aos officia.es de artilharia. que n.ã.o teem 
o curso dessa. arma. 

Vem dizer ao nobre deputado qual é o di
reito de equida.de qu~ assiste, principalmente 
ao cllpitão Colonia. 

o nobre deputado ha. de recordar-se que 
quando s2 declarou '" guerra do P..).m~u:J.y as 
escolns militares forn.m fechada.$ e os alumnos 
que frequentavam ~ escolas fora.m manda
elos j):\t'a a guer ra. Da.qui veiu a. impossih1 lidwle 
de promover officiae$ de a't'tilhnria. qttc nã.o 
tinharn rei to o curso que a lei determinava, 
isro e, llll e só -podesse ser I·· tenente de ~Lrtí
lha.r-i;~ c1uem tivesse o cur:so d::~. arma. s:~h·o 
o moli""ú ele forç;L m;LiQr' como promoção por 
aeto de l>ra\"Ur<t e outros serviços, no <::Lmpo 
de bata.Unl.. 

Deante dessa. imj)llssibilídu.de o govctno 
mandilu considerar com o curso d':l :trtillla.t•ia. 
os offich1es que csttwa1n cstttd1tndo no 1" e 2• 
anno ~-, a..~im. e que muitos omcia.es distin
ctos que ainda não t inham esse curso, for:J.m 
promod1los como si o ti,.,essem e entre estes 
citll. o orador al;;uns nomes ... c ... 

Esta lei porém não teve eft'eitos para 
a.quelles ltlumnos que estudavam o cur;;o de 
prep;lratorios, entre os q na.es est..'lo l":tlll indui
do; o capit..'í.o Colonia e outros. 

Assiln pergunta si um moti'l"o tle força 
maior obl'igou o governo <l t'echa.r a.s t>..scolas, 
fechamento esse que deu logll.r il. ínterrup
c;ão de esmdos a. gra.nde numero de militares 
que seguira.m para. a gu~rra, entre os qua.es 
uns là ficaram e outros aqui estão expiandc 
a cons~quencia do mão pa~so que deram par·a 
là. indo, deve ou não ser attendido o p~dido 
desse offiéio.l que se conserva na arma. tle t\l'
tilharia, onde não póde ~r promovido em 
virtuile da lei 1 

vinte e tantos annos é capitão de oommissã.o. 
c ainda não percebe nem o soldo de capitão. 

Precisa. dizer a. Ca.mara. que na arma. de 
inf;L!lter ia. lildos os dia.s dão-se transfereucias 
de officia.es para o c~rpo de engenheiros. (Hu. 
tlill- aparte.) 

O c.-tso que ~.p1'e:1ent:\ não tem razão de ser 
p<Jrque ;J.S escolas estiveram <tberto.s para os 
oOicia.es estudarem e si não estuda.ra.m foi 
porque não ctuizCf",mt. 

Ao passo que o ca.pitã.o C'..olollio. não :se ha.bi
ntoll por mo ti V~ de 1bt'{'ll. roa-lO!', isto e, 
porque e~te>e em commissão na Europ<t. 

lloJ· e~tas rt\:i!:•~II!S pede um voto <le justiça 
em 1~\Yor do c:\pitio Colonia. 

Tem dito. 

O ~r. :Se lltl.rnl.ino <le Men
d ouça.- Sr. presidente, vou fu.zer mui 
líg:eir n.s consíder<líllies sobre o projccto em 
discussão e tiJ!go em achar-me neste-u.ssunzpto 
de intjro accordo com a commis&i.o da ma.ri
nha e ~uerra. 

E;t:r-á.nh() que o illustre represent.."~.nte do 
Pa.l'l~. a.liãs metnbro pr()eminente d~ ma.ioria, 
a.fuste-se do pensa.mento dessa. commissão, 
de on•le re5'u!ta in,·ersiio de papeis pa.ri), mim 
e S.Ex. 

St•. pre>idente, o regulamento tle 31 de 
m&rç:o de !851. p11.t'll execução da. lei de pro
moc;ões de 1S.'50 est;\tUiu a transferencia para 
a.s at•rna.s de ca.vil.Uarh e inf<l.nta.ria dos 2"" te
nentes pertenceu~ iLs a.rma.s scientifica.o, que 
não conclui rem os re:,--pectivos estudo>: caso 
ext\~tamente em que se acham os officiaes de 
que cogit.a o pro,jecto. 

E' certo que não se trat-.1. sómente de 2•• te
nenies. mas tambem 1le 1· • tenentes, entre os 
qwtes :~pena~ um capiião gr>atluado, que equi
vale. C'.)ffiO V. E~. sa.be a I• tenent~. 

O Sa. CA..NTÃO dà. ;,m aparte. Nenhum delles tendo concluído os respe-
0 SR. Pm.ES FERREIR.~-A arma de a.rtiHta· ctirll5 estudo~ antes da. gUel't'<\ do P:tl"J.guay. 

ria, ~ umn. a-rma scientifica , que d~penJe de em que tom~.1'<tlll parte, nem o tet\do podido 
muitos conhecimentos tlleorlcos, faze1' depoi>, estii.o üentro da di~po~ição lega.l; 

o sa. CANTÃo- Esses conhecimentos l·heo- e aquelle.s qne se acham em posto avançado 
• a.o de 2 ' tenente. foram promovidos pot· a.ctos 

r ico" ::ão compensados pela, pratica. de lJt'a. vur-a e servi<;>.:~s de guerr.1., ser\·iços que 
O SR.PmES FER.REIR..!.-A pratica não e !.las- os impessibillk·u~un de proS<!guir nos seus es

tante; quando a tlle()ria. e 1íem applicada., a. tudos. 
pra.iicava le muito; mas quando não se tem Portanto, o que quer fazer a commissão de 
a. theoria, como é que se h:!. de ter uma pra- . ma.t'inha e guel'r-ct, e da.r uma pequena am-
tica regular~ · pliaç30 a prescripçüo da lei; antorisa.ndo a 

A. unica. va.l vula e !l. tra.nsferencia. transferancia. de officia.es de artilharia. para. 
Os :lêrvíços desses dous officiaes, principa.l· armas de ca-.<~-11\ria. e infantaria, no grão 

mente do capitão Colonia, são tão importantes ímm~a.to ao de que ella. cogita, a.ttendendo 
na guerra; sã.o offi.cia.es que se impõem mesmo sobretudo a<r.l serviços relevantes pres\ados. 
pelos seus oo.rgos militares, que o obrigam a O illustre repr,•senta.nte do Parà entende 
pedir da tribuna. o voto do seu velho amigo a. s~l' )lreferivel a.utorisa[' o accesw na propr i.a 
fà-vor da pretenção. arma de a.rtilllaria., dispensando as ba.bili ta.-

S. Ex. quíz le-vo.r sua justiça ao ponto de ções scieuti1lcas, que pa.ra esse acce.s.so a lei 
sacrificar dous offlcía.es entre m: quaes um ba I exige, onde todos os otllcia.es estão igualados 

C:.m~~ru V . IV 
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por essas llabíliiaç&es, e por conseguinte dís
pensa.ndo na lei. 

Nas armas de cavall.ar·ia e inlü.ntu·ht não 
se dá is~o inteir •mente. 

A e.xigenéla <lu. lei, g_u::~.nto às ha1litita.ç:ües 
scientíficas por- emquanto não passam da 3" 
parte dos of:!iciaes ; a maior ia, pois, está. dis
pensada d::t.s habilitações scientifkts. Os offi
ciae<i tr;\nsfeddos <lu. <trtilharia sem ter o 
curso desta arma, encontram nas outras com
panheiros em i)\'ualdade de condições. Por 
conseguinte ni1o lhes fic:t YeX<\Ioeia. a per!l1a.
nencil1. nessa a1•ma, como ê na de artilharia,. 

O prQiecto da conuniss;."lo de m::u-inha e 
1,'llerra., poi;o, Yem. <\ meu YCl', satistllzer ple
namente estas cil·c\ImstanciM especia.es em 
que se achn.m os nfliciae~ :t q11em se 1•efere, 
nlem r.lo :l.tt.endel' ttos importantes serviço~ 
que ellc~ r.cm pl'\~~tado. 

E' o que tinha a di~.et•. 
1" discus~:"'io do prqjecto n. 1:38, de lSD-2, 

estabelecenüo a~ condi,üe8 em que pude ser 
exercidtt ·~ f: 1cul!lade conferida- ús sociedades 
:cuonymas, pelo art. 32 do (lec1·eto n. 164 (le 
I i' de janeiro de I 890 e m<\rcando o prazo de 
um anno p;:~.J.~,, o recolhimento. pelos emisso
l'es, dos bilhetes r-o port<W.or emittidos illega.l
mente e autor1sando o !!O\'erno tt emittir no
tas de 500 reis, 1$, 28 e 5$ UO Y<tlor de CÍllCO 
mil contos, recolhendo igual somma em notas 
·de 50;'; });l.l'a. cltm. 

Niió 1m vendo quetn per<l. n. palavr~ ftca en
cermd;t ::~ discussüo e addiada ;t vot;a;ção uor 
f..tlta de numero- ~ 

3~ discussfto dO projeciO n. 77, de 189'2. itU
torisantlO o governo a converte1• os juros de 
4 o;,, ouro, das RpoliC!es dtt di >tida. pul)lica. 
interna nos de 5 •(.,. papel, e ;1; fa.zer as ope
raçõ~ ele credito precisa;; ptn':.<, embolsa;r os 
:possmdm•es de <lpolices que não accei tarem a 
conversão; consolidar :1 (\i vida iluctuante e 
s~pprir I'[Un.Iquer deticiencia lle rencla do exer
CJ.cio corrente. 

O Sx-. Alciudo Gu.a:nabax-a diz 
qne vem i tdbuua em CDnsitleraçiio ao Sr. 
Bulhões_ seu dig~o collegn por Goyaz. 

Responde ao dlscurso proferido llontem por 
S. Ex. enca.t-ando-o solJ vnriit~ fitces. 

Diz que se nuo legi\1. ao menos mo;:-almente 
o ~overno e:>tà obrigado a honr<tl' os cornpl'O
IlliSSO~ tomttdos em seu no1ne em reh•\ii,o ao 
capital das apolices. 

Diz que isso não va.e ser U.m:1 conversão 
por:que ninguem acceitari os novos títulos: 
sera um resgate e o governo não tem r-ecur
sos paro li~-Zel-o . 

Dlz que o projecto é urna conilssão de fm
<IUeza e de incapacidade. 

O estado em vez de aliront-cr <t cdse t1.ctual 
e procurar dominai-a submette-se ::t ella e 
della parte para f'<\zer operoç<)es ruinosas. 

Historio. o que se }la.ssou nos Estados Uuitlos. 
e conclue que devem, atae<tr o1s difficuldades 
intelligente e cora.jo:;u.mente. 

O Sn.- P.a!i:SID&"'l'E-Havendo numero .na 
C:l.sa, fica ~ discu&~o interrompida emqurmto 
se procede á vota,çã.o das m;tt eria.s indicadaS. 
na ordem ilo dia e das que foram encerradas. 
hQje. 

Vo"ta<:Jo do pro.iecto n. 4() A, deste anuo, 
opinando no sentido de ser approvaclo o pt•oje-
cto do Senado que rest<thelece o Ministerío da 
JustiÇ<J-. que foi unlclo ao do Interior pela lei. 
n. 2:3 tle :30 de outubro de 1801 e passa para
aqnelle mínisterio os serviç,os de correios e te
gra.phos. 

O SR. PRESrPEXTE-Havendo um requeri-· 
menta do Sr. Oitil'ica, propon•lo que o proje-· 
cto s~j<1 enviado á commis&to de orçamento, 
von submettel-o ::1 ~votos em p1·imeieo lagar. 

Consultada. a camn.ra sobt'e o requeeitnento,. 
votam o. f,wot• o.penas 38 Srs. deputados. 

O SR. PuEs!OE:'I'TE-Foi rejeitado o requeri-· 
meu to. 

O SR. LmPoLno DE Bl.iLl!ÚES (pela ordem) 
pede verifi.c..'tcjio da votaçã.o. 

O Sa. PRESIDE:'iTE-Os Srs. que votaram. 
contra o requerimento queiram levantar-se_ 

Votam contt",t 51 Srs. deputados. 
o SR. PnESIDE:'iTE-Nüo Jw. numero. Vae-se· 

proceder á. cham~\<l.a.. 
Procede-se ii. chamaria, verificando-se CJ. ue se· 

retiraram-se os Sr~. Gonçalo de Lago~. A.nnibal 
Falcão, Manhães Barreto, Furqnim \Vernek, 
Pereira da Costa, Borges de Medeiros, Thomaz 
Flores e Cassiano do N;J.scin:umto. 

O Sa. Pn.ESIDB:\'TE-Responderam it chama-· 
da 107 Srs. deputados. Ha numero. Vou snb-· 
metter de novo a To tos o requerimento d.o .Sr. 
Oiticíc!l. 

Consultando a camara ~obre o requeri-· 
mento, votam a f~tvor 40 Srs. deputados. 

O S.a,. P:RlSrDEX'l'E - Niio 1bi ;1pprovu<lo o 
rel'[uer1mento. 

O Sn. An.Trrtr.. Rros (pela o)·dcm) uede >eri-
1l.c:.tção de ·wt.\çü.o. ~ 

Votam contrJ. o requerimento G2 Srs. depu-· 
tadQS. . 

O Srt. P:t~:e:s~nE:.--"'l"E obsenra. que, pelo resul
tado da votar;a.o que acalxt de se proceder, não 
htt numero na e-'\sa; mas, segundo é infor
ma.do, tllguns dos S1·s. deputados dei:~mram de 
levantar-se por occa.sião da votação. Acha. 
q~e por. fal.ta. de dous deputados apenas· 
na.o CDnv~m mterromper a yotaç-ão para nova. 
chamada. 

VozEs- Veri1ique-se outra yez. 
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O SR. VL'(l!.\.ES- Em visf..'1. da declarat;:ã.o 
de v. Ex. que tlcat•am sentados a.lguns depu· 
tados, acho que deve-se mandur veritlCM" a 
votação pelo. mt>sam vota~ío. (Jf>~ito.• o1wiados.) 

O SR. PRESIDE"-7E - S:ttisf:u:en(lO a reda
maç-;to do$ nobres deputados, YOtt pr'()()e!let• ú. 
nova >otação. 

O Sa. Co!70 CARTA .. "':O (pela o•·dcm) pede 
vot:.~ç.ão nominal. 

O Sa. PR.ESIDEXTB (leclar:t IJUe, tettdo de 
proceder i vot:t{;áo symbo!ic:1., nüo púde. antes 
dest<t, submetter :1. voto~ o requet•imento de 
YOta\.ÜO DOIUi nal. 

Procede-se :'1. vota.ç'ão <lo t·equet•i mett to e ê 
este rejeitado por 60 Yotos <:ontl'a. 40. 

O SR. PRESIDE.\TE :mnunci:t a. \'Ot.'l.•;;'io. em 
2" discussão, <lo projecto n. 46 A. ll~teanno. 
opinn,ndo no sentido tle ser :~.pprov:1.t1o o pro
jecto do Senll.do que t•est.t~elece o Mini&•erio 
d:~. Justiça, que !oi unído :to do Inter\N." p~l:J. 
lei n. 23 de 30 de outubro de IS!Jl e p.tS:>a 
p3-l' :l. a.quelle ministerio os. servic,.'03 1te cot•
reios e telegrnphos (ZO tUscussr'\.0). 

O S:r. A.:rthur Rios (pela; m·r.lem) 
levanta-se para pedir a votação nominal uo 
a.rt. 1° do projecto, pois convém quer .. Ca
mara accentue da.mmente o seu modo de 
entender nesta. questão. 

Trata.-se de um projecto que vem desol'ganí
sar ou que vem inutili~tr trnba.lho feito na 
sessão passada. ; trata-se de projectoque vem 
estabelecer despeZ<'\S inuteis e desnecessar1'1S, 
quando se trata de tlagellar o 1'nnccionali;;mo 
publico, impondo-~ sobre os >encime_ntos.. . 

Por consequencta., o seu reque1'1mem:o e 
muito cabivel na. presente c:onjunctur·a. 

Pede à mesa. qtle submett.'\ à Cama.l~<4 o ~u 
req_uerimento. 

Submettido <\ votos o l'equerimcnto do St•. 
Arthur Rios, e approvndo. 

O Sa. PRESIDE::-ITE-V a-se proceder à voia<,iío 
nomin;J.l. Os Srs. que acceitarem o art. 1', re· 
sponderã.o si>;~ ; os que rejeitarem·l'. respou
derJ.o n<w. 

Procede-se á vot.'\ção nominal do ar t . !• do 
projecto, respondendo sim os S~- Uclu'la. Rodl·i
gltes, Pedro Cl1ermont, ""'ratta B:\celb.r, Cosia 
l{odrigues, Casimira .Junior, Rodrigues Fe-r
nt~.ndes, Nogeira. Pa.ra.naguá, Plres Ferreii".t. 
Martínho Rodrigues. Nascimento, Almino At
fonso, Amorim Garcia, Epit..'\cio Pessoa., Pedro 
Americo, Couto Carta.cho, .A.nd.re Cavalcanti, 
Luiz de A.Iidra.de, Rodrigo de Amujo, EuclidES 
l\IaJ.ta., Ivo do Prado, Oliveira Valladão. Le-
andro Maciel, Felisbello Freire, Za.ma, G-.trci;\ 
Pires, B:~.r-:lo de S. :\'la.rcos, Atha.yde .Junio:r, 
Horacio Costa, Novaes Mello, França Cat'\'a· 
lho, Fróes da Cruz •. _.Ucindo Guanal\'\1".1.. Erico 
Coelho, Sampaio Ferr-az, Antonio OJyntilo, 

Ferreira. Brandão, L:unounier, Gonçnlves Clla
Yes, Dutr-.:t Nlcacio, Gonçalves Ramos, Domin
gos Rocha, GJi<:eri(l, Cesa.rio l\-!ott'\ Junior. 
L011es Chaves, Paulino Cul'los , Alfre(lo Ellis. 
Julio de )ie:>quit'1., t:rba.no Gou\e:a , ~:!n.rcia.no 
de ~Iag:~.lhii.es, Lauro :'IHH!cl'. Cnr·los Ca.mpo;; 
e C:J.ss~:mo clo Nascimento (52). 

R•:~pondcm ~><1' O> Srs. índio do Dt~.l.Zil· 
C.'l.ntão. Augusto :.'.lon tene;,To, Si' Anclt•a.de, 
Rctumb:t. Gonça.lves f~ITeil~l, , .Jos~ )htl·iano, 
.Jo:tqnim Pernambuc(), Juvencio ti() A;.;uhtr . 
Raymuudo Bandeim. Anib..'l.t Fê\lcM, ,Joüo Vi
eim, E;;pil'ito S<J.nto. Bellarmiuo Cat·rn:irQ. Oi
ticic:t. Artlml' Rio:>, Sc\·erino Vicim. Pa.uhl. 
Guimal'ãe..::. Fru.nci::;w Sochi . D\·onL•io Cer
queh-:1., Leovigildo Filgueiras."Fotisec..'\1! SilYa., 
Fonseca H~rmc;:, .Jo:tquim BrcvC's, Yil'gilio Pes
~o:t. Da.pttst<t d::1. ~!Gtta, Lopes Tro\'ão, Fur
quim \Verncclç, .Jesuino (le ,\lbuquerque, Yi
nllae~. Tomaz Delfino, B.1dn.ru, PMifico 1íasca
ren!ms, G:l.bl•icl de }.I;\gr\lb[e$, Chagas Loba. to" 
Alex.1.nrlre Stocklel'. Francisco Veiga., Alra.ro 
Botelho, Americo Luz. Aristides :\I:l.ia. Cãr-
1~ das Chagas, Costa :VJ:\cha.do, Domino-os 
Porto. Fert·eira Rabello, Joiio Luiz. ~loro:es 
B:m·os. :\furs.t, Almeida Nogueira. TJro.zilio 
dos Snntos, Leopoldo Bulhões, Al~·es (\e Cas
tro. Cneta.no de Albuquerque, Bellarmino 
de l\{en<lonça, Fernando Sima.s, Schimi(lt. Pe
reir<\ da Costa, Borg~ de Medeiros. Alcides 
Lima, Thomaz Flores e Homero Baptist.L (00). 

O SR. PRESID&'-'TE- Voi&ram sim 5~ Srs. 
deputados e w<o 00. Foi l'ejeifu.do o artigo l " 
do projecto, ficando os otttro.s prejudicados. 

Votação em 3• discu~são do projecto 11. 117, 
deste :~,nno, autorisando o governo a abrír ,no 
corrente exercicio. um credi to suplementar 
de 5.67-1:579S51S, ao cmn.bio de 27 d. pot• !,!',;, 
á ,·erha-Estrada de Ferro Centr,\1. " 

Su1nnettido a votos, e appro>ado o oe
gu:nte 

Pn.o.n;;cro !'i. ll7- 1802 

O Congresso Ka.donai decretn : 
Art . 1• Fica. o go•erno autorisado a abrir 

no corrente e::cerc:icio um c1·edito supplemen
tar de 5.674:579$518, aD cambio de 27 d . 
por 1$,á verba-Estrada. de Ferrocentral .. pa.m 
o fim de de;;a.pi'Opriar 29 predios sitos á. rua 
de S. Caetano, em S. Diogo, construir uma 
e.;;ta~.lo d~ triagem, no antigo matadouro, e 
adquirir o material rodaure nece;;s.'1.rio pa,ra. 
o serviço desto.. estrada.. 

Art. 2" Re>ogam-se a.~ dlsposi(-ões em con-
trario. · 

Votaç-ão em 3• discus.~ do projecto n. 147, 
de 1892, que dà direito de poder passar pro-
cllração por instrumentos particular de pro-
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:prio punho a. todas as pessoas habilitadas 
para OS ilctOS (\l~ YÜla CiVil. 

E' submettillo a. votos e approvado o se
guinte llrojecto (que se refere uo 239-1891, 
do Senado) 

N. 14-1892 

O Congresso i\":tdonal tlecreta: 
Art. l." Todas as pe,-:soas h:thilitadas para 

os uctos d;\ ' ida ci \"il pod~m pa.."'<a.r llrocura.
ção por instrumento pn.rtículat• de proprio 
punho pal'it ttetos judiciaes e extmjudicia~s. 
com poderes de rept·esentaçiio. sal r~ a restn.c· 
ção (1e que trê\ ta tt ord., ll vro 4", tttulo 48, •n 
pri.>dp:(). 

§ l . " O instrumento particnhtr dc"l'"e s:'r 
e.~cl'ipto no idiom<t do p~iz e mencionar o lo
Q';tr. '~ d;tt;t, o nome do m:1ndant~ e maJata
i·ío, o o"bjecto do m:1nd:lto, ;t ni\turc~a e exten
são rlos poclerc~ confel"iclo5. 

§ 2:• Este di L'eito é e:x.tensi v o: 
l '', ao cicladão br<túleh·o que. residindo no 

estrangei1•o. ('onstituir procurador 11ara o re
:presentat no :pa.iz. comtanto que a firma e a 
identidade de pessoa s~.·um <tttestada.s pelos 
respectivos n.gentes consulat•es d;t Repul.>lica ; 

2·•. aos i'LmccionMim competentes para a 
represenmÇ<l.o das municip<tlíd<'l.des, cmrorrne 
sua orgnnisação, directores. synüicos, admi
nisb.•adot·es de sodech1.de~. congre;.,-ações e ir
matlrlades que estiverem autorisados a repre
senf<tl-<LS,nn. conformidade de seus esta tu tos e 
compromissos. 

§ :3." O substabelecimento da pt·ocuração se 
faril pelo mesmo modo que esta. 

Art. 2. ." A<" pessoas que podem pa.ssa r pro· 
cura()ão ele proprio punho estiio igualmente 
habilitadas para coutr-ahirem,por instrumr.nto 
:particular feito e assignado de seu punho e 
com duas testemunhas, obrigações e compro· 
missos, <1u:tlquer que sej:'o Yalor da transac· 
ção. 

Pttra:.;·rapho ltnico. O disposto neste arti~o 
não comprehende os <·affis em qM a esc:·i
ptut'<t publica é da. subsumcia do contracto. 

Art. 3.• Os documentos ci>is feitos por in· 
strumento :particular só valem contra ter
ceiros desde a claitt do reconhecimento da 
fuma., do registro em notas de tabellião. da 
apresent'\,\'J.O em juizo ou repartições publí· 
cas, ou do falleclmento de algum dos signa· 
tarios. 

Art. 4." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Votação em 1' discussão do projecto n. 19, 
deste anno,a.utorisand() o governo a conceder 
aos offi.ciaes e praças do exercito maiores de 
21 annos dispensa do ex~so de idade para 
a matrícula nas escolas militares da Repu· 
blica. 

Submetido a. votos o projecw. o Sr. presi
dente o dá por approvado. 

0 S:t. l\IORAES BARROS-Requer verificação 
de votação. . 

Ptocetle-se i vel'ifica.ç'~"i.o. sen,Jo a.ppro>n.LdO 
por 138 vot s o seguinte 

l'P.OJECTO ~- 19- l8Çf-2 

O Congl'e$>0 Nacíonu.l decreta : 
At·tirro unieo. Fir-a. () Poder Executivo anto

ri:><1do à conced -r di~pen~<~. dn excesso de idade, 
ate 25 :uwos. aos olliciaes e j'raç:\S do exer
cito que desejarem se matr-icular na.s es
cob.~ miliÜ\1 es dll. Republica e que, por 
círcuiliStancü~s alheias à sua vontade. não o 
tenham paclicl·• 1\t.zeL· dentl'O dos limites· fi
x::~.dos pdo~ re:>pectí vos re;,'Uh.tmentos . 

0 SR. ÜLIVEIRA VALJ:.,mÃO (pela m·dem) re
quer dispensa de intersticio para o projecto. 

Submetticlo a votos o requerimento, e con
cedida :t dí$pensa .. 

O St . pr·esídente a.nnuncia a. votação, em Z·' 
discu;:sllo, do projecto n. 95 A (do Senado ), 
a.utori>;1.ndo o go\·e1•no 1t contratar, com 
quem mais va.ntagens oiferecer. o ~e1·viço de 
reboque. por meio u~ Yapores, nas OO.rr<~os dos 
rios lh\].:lêmirim e Benevente, no estado do 
Espirito Santo. 

Em seg-uid::~ cleehm1. que ha uma em~nda 
addit-iva, dos Srs. Lauro :Müller, Schm1dt e 
muros creando despezas. 

O SR. ARTHGR RIOS (peh~ orcl!:m) diz que 
em vist<t !lo a.l't. 12"7 elo regimento, o :pro
jecto não póde ~er ~·atado, desde que _ha 
emendas nesse sentido. devendo ser remetttdo 
à respectiva eommissiio ptwa. interpor pa
recer. 

O SR. PRES!DE..'''TE-0 nobre deputado pelo 
estado dt1. Bahia t:em razão e por isso suspendo 
a YOt:l.ç:l.o do projeero pa.ra. sa.ti~fazer a ex-
igencia l'Bgitnental. . 

Vomçüo em I" tliscussiLo uo projecto n. 131, 
lleste :umo, tWtorisando o !,!Overno a con
tro.t:.u com o cidadão peruano Julio Bene
vides o serviço de na. vegação e transporte de 
me1·cadorias pelo rio Ic:a ou Putumayo, sob as 
condiçõe~ que estabelece. 

Submettido à votação, e appro,~o.do o se
guinte 

PP.OJECTO ::\. 131 -139"2 

o Congresso Naciona.l decreta ; 
Art. 1." Fica o Poder Executivo autorisado 

a contractar com o cidadão peruano Julio Be
nevides o serviço de na vega.ção e transporte 
de mercadorias pelo rio iça ou Putuma.yo, 
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sem privile)!iO ao concessiona.rio nem onu.'l O SR. PRESrDE:sTE-;-D~Yoinformar aonohre 
PM"J. os coft·es puhlicos. depurAdo que a comrms;;u.? 1ie orça~nento nada. 

Art. 2." E" concedid~t isenç:ão dos imposto.~ tem que ver com este J?rOJec~o; nao se t r-ata 
de importa~:ão às merc:J.dorias proYementes de d~spezas, de g;\t'<\lltla de .Juros. etc. 
du. Rcp ublictt d~;L CC!lumlJia tl'azid<ts a?s portos o SR. Pnv;s FI:1Rl'.Enu.-li:1 d.is•Jensa de 
bt~az~l~iro~ em na.-:ws e va.pore.~ bmz\letros, u. impost.o~ no peo.jeeto. P<L1'ece que ta minha 
serviço tlo concess1ona.rro .rulro Benend~. por I r•et·~mm\ a v. Ex. e~t:i. inc·ommud<~ndo a Ca
tempo de cin ·o Mmos, depois de firm~nlo o ma.ra. ! 
contra.cto Lle que tt~.:~.ta o :tl't, . 1 o d•!St."'. let. 1 . 

Art 3." No contracto com o ~:u!ad:io .Julio OS~. _ Pn.smE:'I<T~-D~,- ' Uifo Pma.r. que as 
Benevitbs tomar-Sê-h~o . l)Or_ btt;;e as in:;truc- ~ com;;.~~:;s"~~ re?P~~t.:va>' Ja ,. f~J:'Lm ?u':ttl<LS : as 
ções e:<pedi11as pelo Minrs~rto d;\ Fa1.entla t' lll de le0 1S ia~~o •. JU:stlç,L e obta . tJUbltca~. 
2 de ~etembt·o da 1873 :pam ident ic:.t conce:;s;ío O Sn.. P rr:Es FERRF.m \- :ua .. -:: eu qu~ri(l. :>;.1.

feita a. lli\phael Reyes. . . _ 1 het· ~i roi OU\"ida <L cumnüssão de orçamento, 
t A~·t. 4." Revogam-se:!.'; thSl)OStçv;; s em con-~ O SR. Pr~Eoil.DE:\"TJ::-Xiio. senhor. 

rorJO. _ . OS!~. PmE:;; FERREn:A- Nesse caso, si ore-
0. S!t· C.:'-~'1',\0 (pe!(( o•·«em) requer d1spens:t ~imento pcll'tnHte, requeiro qtte 0 projecto vi 

de uuerstt~IO p:u·a o Pt'QJecto · . . . <t commissii.o de orç<Linento. 
Submettido a votos. o requerunento e a.p- , p ,. 

1 
. . . 

provado . O Srt. ESIDE:->T~- <ou su Jmetter a votos 
O Sr. pt•esi(lellte a nnt1ci:1 a vota<:.ão. em 3·• t1.S emendas, que íoram apra~entaúu.s <J.O pr">

disctt~sií.o, do pro.iecto n. 22.'5, de 1891. <\pprl)- j ecto. 
va.ndo n;\ p:wte que compete ao Potle1' Legr5la
tivn, o ,·omr-,\cto cdebr:\do em 8 âe l'e\·ereiro 
de 187i entre o ministro do imperio do ex
t incto regimen e o Dr. Paulino Fr,wklin do 
AIU!UO.l (B<J.rüo tle Ca.nindé), põl.n~ o al:.wga
mento e pl'olongamento da rn:t de Gonça.l '"es 
Din.s, <lestle a rua dtt Prainha <ttê ao lar;ro da 
Miie elo Bispo, em frente tiO m::.r. 

O Sr. Oi ti c ica (tll~!a ode,,) t"Cíluer 
que seja, snbmettil~O a voto> em prlmeíro 
logar o proj ecto e depois as ementlas. 

O Sa. PRESIDE:"l'E decl<\ra que, trtt!".tmdo-se 
de 3' discussão. o regimento mo.nda ta.x.a,iYa
ment:~ q ne sej:un \"OCada.s em ].lrimeil•o loga.r 
as emendas, e, por i~so, não p6<1e acceital' o 
reque.r-imento do nobt·e deput;Luo. 

QUesTÃo DE oauE" Demais, trata-se de emendas que não são 
. substitutivas e :;. C<Unat·tl, peonunciaudo-se 

O s~-. Cb.ag·as Lobato ( p.Jl(' soln·e clh<s, ip.~? /<!<:to pronuncia-se sobt•e o 
ordc,H) diz que, tendo ticaclo vedfic-.:vlo que l l)Njecto. 
este contra.cto foi repro,·ado no ~nallo, l he São lidas àS emendas. 
paraoo. que o parecer dado :l seu respeito não I Snlnnettiun a voto.s <\ emenda substituti>a 
póde ser suhmettido il votaç<w. por ser ma.- do Sr. José !rlariano, e rejeitada .. 
ter h\ _vencida· . . O SR.. GARCIA Pm~ (pda ordem)- Sr. pl'e-
. As.sun, 1·equet' gue :>e.)<\ oonsnlw.<la "· ca_sa.. l sidente. consulto ,~ v. Ex _ si, rejeitada. esta 

Sl_ consente 11<~ retirada. dú pa.recer, por· preJU- emenda, ftc..1. implicit:J.mente a.pprovo.do o <H'
dl<:ado · ! tigo o. <1 ue eilu. se reJ~re, _si a t·.;j_eiÇ<'io da. 

emen(\<Hmport<\ a <tpprova\~O do arttl!o. 
O Sr. Presidente (\iz que:~ mesa _ . _ _ .- ~ 

niio póde <~ccPita.r o t'ei[Uerimento, porquanto O Sn.. PR_Eiitn&.'\"TE-"V - Ex. e•t<." f<tllaudo 
~- Cama.ra tlos Depnt(l.dO> ll<td<t tem que vel' contra o regHnento . 
com o qne se passa na onn..:t. cam<H'<t. ( Apoi-t· O regimento da. ettsa. ê que obri:;p a mes•~ a 
do.<.) não :1ooeit<.w o r-equerimento do llObt·e depu-

Aind<t lm ponco, foi rejeit.1do na Camarr. tado por Alr.go<l.s. 
~ projecto, de auxilio_ ás in~nstr~~s e_ entw- ) ~·~o st~ccessiv;tmente submettidtts '': \"Olos e 
tant~ no ~:.nado ~ontmu~u-~e a -~r>entJr. . . reJelUJ.Uas uma emend<1. do Sr·. Antomo Olyn· 

Alem (hs.~o, declara o 'Sr. pre~rdente que a I tho e uma outra do Sr .. José Mariano. 
Cam:~.ra \"Otou o parecer m<tndn.ndo entrar em . . .. . .. 
discussão o prqjecto que ora. vae se vot:.tr. Em se$'U!da e su~mettrdo a votOs e rejeita-

Não pôde, portanto, acceit..w o requerimento. do o proJecto n. 22.-:l, de l89 l. 

O ::Sr. ].>ire,;;; Fe:1~rei:~;·a ( pela 
ordem)- Peço a V. Ex. que me informe si o 
projecco tem p:wecer da. commis..~o de orça
mento e, no caso atlirma.tivo. si este p-.1.recer e <t favor ou contra. · 

O Stt. PREiilDEXTE annuncia a. votação em 
l• discussão do pt·ojecto n. 137, deste allllo, 
<iecla.mndo não tcr sido re>og-ado nem a.Ite
l1ldo pelo decl'eto n . 1030 de 14 ne nov:embro 
de 1890 o dispo~to no art. i9 do decreto n . 
2433 de 15 deju11lo de 1859. 
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0 SR. Al'-"DRÉ CAYALCANTI (pclC< cwdeM)
Pe~-o u. V. Ex., Sr. presidente, (1\le mande ler 
o par&er sobre este projecto. 

O Sn. PHESIDE:\TE-A mesa não manuou ler 
o parecer na fOrma <lo regimento. porque elle 
foi impresso e distrilJltirlo pela c::t.."<.t. 

0 SR. AXDRÉ CA VALCAXTI---)fa.s. como nem 
todos Srs. deputados recebemm e. e necessa
rio tomaeem conhecimento delle p;.tra. poderem 
proceder consciencios::uneJJte i YOtitc;<1o, peço 
a V. Ex. que m.uule lel' p?ht mes:t o referi
do parecer. 

O SR. Pn.ES1DE:"TE··· A meo.'\ entendeu dis
:pensa.r a. leitul'it llo pa.recer. por·l'er este multo 
longo; e demais, como muito:> Srs. deputt
dos _j;1. tecm n.herto o procedente de pedir 
dispens;~. de leitum tle pa.r<!ceres, a mes.'l. tliS· 
pensou-se de proceder á.lf<itnra. deste; porem. 
como ba. l'eclu.m;LÇüo, von mandar proceder 
a essa leitura,. 

Procede-se á leitnr~• do p.-"lrecer. 

O Sr. Francisco Glicerio (pela 
ordem) entende qne o assumpio tlo parecer 
n. 137 é l'C;:dmente irrrpol'b\nte. :Xiío g;cstou 
pouco tempo ;\ commissão ~stuclando esta ma
teria; mas o parecer foi distribuído i1o.ie, e hoje 
mesmo foi ence1·rad11 <\ dis<:ussão. Kão e.abe 
Se O pedido que Yit.i fa.Zel' a Dle..<a. e re.gimen
"l.'I.J; m;ts pat•ece-lhe út\ maior convMiencia o 
adi:l.mento d<t vottw:io deste parecer, por v-iu te 
qu.uro horas. O orador leu o llal'ecer, e está 
prompto a. votar por· elle .•. 

O Sa. Al:U&"TmEs ;\LuA-Pôde ser muito 
justo, ma.s o Cong-I'f..-so é incompetente . 

O Sn. FR.A:xctsco Gr.rcmro--Em tJ<to o caso 
jul~ou de seu de•a· re<ltterer o adiamento 
da >ota~Jo, e n. me,<~. delib~rar:i. com a sm~ 
costumada. r&tidão e .i ustiç~. 

O SR. PR::siDE:">TE-~ão po3so a.ttender ao 
:pedido do nobre deputado porque não é m;ús 
oc<:asião. Vae proceüer-se á vocuç;ão. 

Submctt!do a Yoto.,, é ;lpiJl'Ovado o seguinte 

PR0JE(.1"0 ;-.;. 1S7-1S92 

O Congresso N;tcional rc$oh·e : 
Artigo <mico. O cle~reto n . 1030 de 14 · de 

no'l'embro de 1S90 n~o l'el·o,:ou IW!::: altel'OU 
o dispost0 nn :v t. lU_ do decreto n. 24:33 ele 
15 de .rull•o de 1859: 

~:ota.Ç;ão, em 3• discu~sfio,do :projecto n.59 A, 
deste anno,concedendo.a Comuanluu Pisca.tori<L 
.Sul-Americana os 1hvores do art. 3' §§ 2o e 
3• do regulamento mandado observal' por de
creto n. 8338 de 17 de dezembro de lSSl. 

Procedendo-se â votação votam ;t il~vor 56 
Sl'S. deputados. 

0 SR. 21-lARClA.-,;:o DE MAGALUÃES (:pe!a 01'dem) 
l'equer -ve.rifica.çrto de lotação. 

Procedendo-se ii. Yerificn..:ão, >otam contr"' 
39 Su. deput.'ldo:;. 

O SR.. PRESitJE:\"TE-Não hn. numero. 
Esta,:Hlo exgotacb a hora destin:tda ii. pri

meim par~ e d;c ordem do dia. paSSil-se ;i. 

SEGUND.\ PARTE DA ORDEM DO DIA 

C<lnti:nul.Ç':io da 3• cliscussão do projecto 
n. SOB. fxttndo a desper.~ do .Ministerio dt\ 
Jn;;tiç;t e !'\egocios lnterim·es, pam o cxercicio 
de 1893. 

E ' lid;t e fica. solll-e a me..;:;.\. para ser oppor
tl.m•\mente a.poia.da, ;\ seguinte 

E>IEXDAS AO rRoJECTo x. 86 B 

Si subsistir a rubrica de n. 2.'5, em vez 
de-177:890$000-<liga-se: 148:490:l;OOO. 

Extincr.os os lagares de inspectores, pa.ssan
do o serviço da inspec~ão a s~r feito pelos 
pt•ofe.rores Ot\ lentes, e sendo os vencimentos 
elo pe:soa.l subsistente reg-ulado nos termos do 
decreto n. 1075 de 22 de non;mbro de 1800. 

Si sub>istir a. rubrica, n. 20, s~j ~t reduzida 
a Terba.-150:690s000. de ar:cordo com as in
dicaçijes ft:ito.s erii r~la<,ão it ru bric<1. prece
dente. 

Sala u;ts sessõei:, 16 de agosto de l S9Z-8i-
1:i;·l;ao 1-"ici; .. a. 

O Sr. Le.ovi~·ildn F' i l~ue.h•a.s 
(pela ~l'dem) diz que dous cidadli.os eleitos 
}Jelo estado da Bahia nprC1lcnt:u~J.m a e~ta Ca.
mara seus di:plorna.s ; e como consta- lhe que 
ni'io ha um sú membro da ('Olllmis:><i.o eleita 
c1ue queil•,, fnncciona.t• ue;;~:t commis.-;âo, visto 
como dom delles, sendo cleput~tdo:; pelo mesmo 
estado, e~tio imlJedido~ pela lei de tomM' eo
nhec!mento da.s r esp:!cth·:ls elei<;.õe;; ... e os 
ou~o~ rnembr-osdeclm~<r.:un per:mte a C.•!Yia.ra. 
clne nüo titZiam p:trtc d;< con~missolo de po
deres. tendo pedH.lo suas demt::.:; .e~. 

Neste sentido, pede ao Sr. pre~idente que 
se digne lJOmenr os memhl'os q e e titltam na 
commissiio de poderes, «tim de que possa esta 
commis;:ií.o proferir seu 'lêu·ecer ~ohre as mes-
mas eleições. ' 

O Sr. P~·esident.e nomeia os Srs. 
Urbano Qou vê;~ e Homc1•o J3<Wtísta pa1·.1 sub
stituir os Srs. B:tptista. da. "-fotta. e Frederico 
Borges •. na cammi~si\o de petiçües e :PC>· 
deres. 

O ~L-. :1.\.[Qraes Bar;~~.·o:-;; (pela or· 
clcmj d1~ que o Ol'\;:amento do minislerio da. 
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j usti<;.n. e do interior ack>-se em. 3• dioussão 
:ja muito ])rolongada. (apoiados), e tem uma 
longa. serie de emendas, dentre as quaes ha. 
a.lgumas crea.nllo despez<l.s novas. Sobre estas 
-emendas ha duas disposiç:ões do l'egimento, 
cuja observancia o orador vem requerer <l. 
mesa. 

A I" ê do art. 126, que dispõe que toda e 
·qualquer emenda apresent<\d<t ;to orçamento 
em 3' discussão não pode Ser su,jeita. :t de
bate sem que seja a :poiada. pela 4" }l<l.rte (ta. 
·camara. 

Esta. disposição é po1' demais previdente, 
IJOl'que no regimento da, caso. ha um dei\lito, 
qual o de não set·em as emendas a:ppro>;tdtls 
em 3• disens.são sujeita.s a. um•~ 4" p-.wte. 

E' por isto que o 1·eg:mento muito preYi· 
dentemente di~l1culfu. a n.ceitação destas emen
das em 3• discussão. O orador requer a me~.::. a 
obserY:1.nci11- desttt disposição. 

Ainda outrn, é que as emendas :tpresenta
!las em 3" discuss~o ct•eando despezas no.-,ls 
nio podem ser sujeiias a debate sem previo 
parecer d~~ commissii:o de orç-.1rnento. 

O orador aclla prudente o procedím~nto d<J. 
mesa, nii,o repellindo in-!imíne estt~s emenda.s, 
porque dependem dll. veriticaç:ão, de &tber-se, 
s:e as emendas re<tlmente cream clespems no~·a.s 
ou si tratam d.e a:ugment~w algumas dcspzzas 
j<i creadas; por i$to l'equer· á mesa (jUe tL'<1te 
de cumprir nn. p1·imeira oppcrtunídade a clis
posição regiment.tl. esto.belecid:.o no art. 126. 

Bem YG que ~ ímpo~sivel isto hoje, porque 
não ha numero. Ao orodoe p,.·wece que p;tril. 
boa ohservam:üt clesta disposiç:ii.o, sei"<i. neces
s..--.rio retirar o prqjecto cht di~cussão, p;tr<l 
serem ~t:poiallas as emendas e depois de apoia· 
elas serem remetticlas ,, comraissiio de or~.a
mento. p~<ra, com o p:u•ecer da com m L~.>J.o. 
YOltM· tudo nov;tmente <t discussüo. 

Mas, S. Ex. conltecGdor do reg-imento. 
y~ri~ ? ~nelllor modo prdico de cumpl'ir esta 
<l!SJ?OS!\~tO. 

O SR. PnESIDEXT:E-V. E:~:. tem l';tzão de 
citar o art. l2ô. cuja di$posiçi1o é temuni'l.nte 
pam o c;tso vertente. 

Entretanto, est<Lndo a C.:~ma.m dos Srs. D~
pub.dos visivelmente sem numero, não posso 
submetter <t re<.:lamação de V .Ex. ã conside
ração úa cas;~. 

llí<tS Yisei um meio pmiico de resolver i1. 
questilo na ordem do dia de amanhã, não ac
ceitando entretanto as emendas que <\Ugmell· 
ta.m de;;pezas sem p1·i.meiro ou vir a c-omrnissiio 
de orçamento. 

o Sr. E>Jpil"ito Sa.nto- Sr. pre· 
sidente, continuando a. occupar-me com o es
tudo do projecto que fb:a a~ desnczas dol\linis
terio do Interior, julgo conveniente lembrar 

.que, ma.nife.sta.ndo-me llontem a respeito das 

despezas que se relerem ao serviço da justiça., 
di::'se que estas lle.~pezil$ augmentaram em 
82:000$, ;to em vez de terem diminuido, e que 
este augm0nto em 1883, ainda foimais con
sidemvel. 

Pol·em estudando a de~peza. geJ'>l.l contida na 
redacç-Jo do Pl'C$ente pt'ojcdo, eHa se compõe 
de tre~ partes: a. l'eLati \·a aog ~cl'vlço~ da. jus
ti~a. a r·ela.tinJ. ao i\Iinlsterío do Interior, e a 
r e lati v a o. <:Ot>l'eios e telegr:~-p\tos. Pal-a. mos
tr.:tr e:omo este ilU:;mento e ger.il. como elle 
se l"cfe1·e a tocla a. Ol'dem de :;et'>iços que teem 
sido tmt<\dos pelo govex·no d<\ Repubiic<t. julgo 
conveniente iltzer em re!o.ç:ão <tS despezas do 
~Iinisterio do Interior um e~tudo Cllrrespon
dente áquelle q11e hontem tlz em ralaçiio ao 
:Minbterio da .lnstí~a. 

Como se Ye do Ot'çamento do Ministerio do 
Imper-io, orgunisndo em 1890 ;tinda. p9lo g·o· 
>erno dtt monnrchia. o total dt1.s despezas im
portava em 9.226:528::;. 

Deduzida desta desl),,za n. 1·erha. relativa <L 
cloto.çlio do ex-impe1·ador c sua l\nnilüt, que 
import.'lva em 1.091: GOOS, '' vnba relativa. 
aos pr·t>.sidentes de pro1·incia. e competente 
8jmh de cu~to que impoJ•t<wa em :J94:70:3:W33, 
a relativa a. culto 1mlJlico que import<tn1 em 
889:850~. e aind(t excluimlo nsdespe7.a.s relar
ti vas ú Escol<t Polytechnic:t.. :~Escola de ~Hua;,, 
de Ouro Preto. a inspectori;t 'k in:ltntcção, 
ao intern:l,iO e externato do antig·o collegio 
Pe(ll'o I!. ltqie G-ymmt~io :\':tcioual. ,·, Acade
müt ele J3e\la.:;-Artes. ;"t Escol;\ No!'mal. ao In
stituto doB Cegos. ao Jn~r.ítutu dos Surdos
:1-Iudos. ao Asylo dos Z..Ieuinos Desvalidos, ao 
Obser,·atorio Astronomko e ontm~ seL·,·iços 
cuja~ rle:;pezas mont:wn m :L -l.lfi~l; l!J\$; dedu
zindo todas es . .:n.s despeza.: cihvhs dt1. totali
dade <lo orçnment 1 tttiudido. tk1 ei\e redl\
zido ;i. somuw. 6.+15 ::H-t;-:. lta,·entlo um:~- difl'e· 
rença pam menos 2. 'iS l: HH::;. Addicionando-se 
agora a, est;J. ímpol't:.tncia. as de>pezas corre
spondentes a sel'Viço~ que flc::tr:J.m ~ c;wgo do 
:\Iinisterio do Interior, nó8 temos: subsi lio ao 
Presidente e Vice-Presidente do. Republica 
176 contos ; serventuarios do cnlto c.'ttholico 
:300 contos: para o ser~iço de estatística., in
stituições subsidiados 188:180$; assistenci<t 
de alienadas, 354:640$. A sommo. importa em 
3.800:004:';. 

Eis altia qlmnto devia fiem· reduzida a des
peza com o:: negocios do interior si, e1fectiva
mente, com o advento da Repuolica. não se 
augment1.~em as despesu.s tto paíz co1U o au
gmento de funccionados e de ordenados. 

Mas niío tendo-se procedido deste modo no 
orçamento de 1893, p:~.ra estes mc~n1o:;; servi
ços que.sendo costiados p..1.rte dell~s como eram 
no t€m])o do imperio e parti! cor.1brme os or
~amentos actuaes, tlcvia í m p o r t a 1' em 
3.800:000~ reis. 

1!a,; no· orça.menio de 1893 vê-se CJ.Ue n. lm-
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portaneía consignada monta <i. 5.387:062.{;, 
1
3.800:004$. Pois bem, foi orçado em 9-4, em 

havendo uma· ilifferen~ para ma.is de 5. 02S:842.~. e em 93 esse orçamento attinge a 
I.587:0B2.S, o que quer dizer a quarta partej 5.387:062$. havendo portanto uma. differença 
da quantia que devia ser OI'\:.a~:la. \ pal':l. mais no de~te anno de 358:~:?.0$. 

E p:1I'a que não reste duvida algum;J. sobre. Donde se vê que a tendencüt do govel·no é 
a~s<:m;ií.o que avanç'o de que elfectivamer!te <t gasta ead<t vez I)la.is. 
preoccupação constante e augmentaru~sp~za~. Rc··erindo-se it emell(l<1 <tp1·esentru.la ao pro
vou aind::t- fazer a respeito um ligoii'O es- ,jecto em (liscus;ilo. um illustre membro ua 
tudo. commissii.o de orçamento, represem.ante pela 

Como presentemente ;;e o.c!Jam reu11it!o~ os B<t!lia conte8tou a. conl'~'niencia ,te se. eswhe
tre:s ser"iço;; relativos ao Ministerio do lnte- lecer um 1azareto no Pat·:·~ e outt·o em Per
rior, Iustrucçlio Pubtir~1, Corl'eios e T~kgra- na1nbuco soh o~ fundamento~ de IJUC o., portos 
phos e Ministerio tla .Justiç-.l, mosi.r,u·ci apc- nes.se• est:1dos nã.o eram a.<.:ce::;sivci~ dos vapo-
nasque, em t-eb.çilo ao ]l{inisterio Jo lrHer·i"r l'es de gramle cahi.do. 
a quantia orç,ada em 1892 imporl;mt e.m Procurou aind<t provo..r a con\·eníencia ue 
5.028:422S; para 1893 5.387:062.-1; resultando ser o meo:mo l:tzareto fundado na Bal!i:J.. 
uma. rleff~r?.nça p~•ra. mais de 300 e t<>nt.os 1\lu.s S. Ex., tmt1.ndo de fundamentar o seu 
oonro~. · alvitre. <li.'<se o se:;uinte: !.tJ): 

:líini.>ter:o dn. Instrucçii.o Publica, Col'reios e (Dia;·io O({iciat de !:3 de a:J;osto ul!.irn.o).-
TelegraJlho~. a quantia orçu.•h p:1t·a. 1892 ioi « O oratlor Mha que este luzareto ftC<.l.t'ia 
de 13 593::3ZO$ entretanto que no Ol"í'mncnto mttis bem col!ocado n:\ Bahia, cujo porto e 
:para 1893 se consigna . a quantia, tle a~ce~sl\·el a todo.;: os navios. 
l-:l.487:000$447,havendo portanto um 0xces..,o Alem tli;.so pouco temos :1 t·eceiar rlas epi-
de 700e t3.ntos conto~-. dcmia,, dr, cslnmyciN: de~emos nos p1·ear~~ 

No Ministerio da .Justiç<t 1oi orçada pat'<.l. con~•n g iJlm:s·<u dn.~ cpide,,tfas da Ca!JittJ.é Fc-
1892. em 4.-147:8048 e para 1892 em ,frmti ... » 
5.385:3ôfi$000 Ora, :,;i efiectiV<l.mGnte nós não temos que 

Não rest~ [lu vida nenhumn. qu~ em re!:1.çii.o preca.ve~·-nos contra :\ iuo;a-.il.o de epidemias 
a cada nma das ra.mífic..'l.Çlíes de serviço que vindas (to estr:J.ngeiro, e apenas temos que 
se ach<1.m :1. cargo ~la ~pUlJlie<;. e ot•ç;un~nto pt·ecaver-nos ~outra a invn..~ão_ d~ epidemiJS 
do anno presente e mmto m~us onero10 que vinuas da C:>ptW.l Feder·a.l, nao e uma raw.o 
o orçamento do anno anterior. para que o laza:reto não se eBtalJeleca em 

De modo qn.e '' importancia elos tre~ servi- Pernambuco, o facto de não ser um porto 
ços, conforme foi orçado em 92. mont~va. a a.ccesõivel a navios de g:r:ande co.llallo, :porque 
23,Q'J9:000i'i. conlbl'me est{t orçado llara 9:3 são estes jusw.mente os navi••S q~e •·eem do 
esses ser·Yiç:os importou em 2.5.::oo:oo0$. a estrangeiro. er:1quanto que os'IVP'I?> q~te fa
dift'erenç;J, p<l.ra mais, no orçamento tle~te a1mo l zem a. navega<;<.<O da costa do Bra:ztl, sao na
é de 2,520:3\l9;i;. vias que teem accesso no porto üe Pernam-

Pareee-me quç muito embol'a ardua a de- ~uc~ :. de onde se evide~cia que a o!J,jecção de 
monsh•açiio que acabo rle dar, porque ~ !le ~e 1n u ~l!tda_de do esta.belecunento do l:J.Zar:eto no 
refere ~ algarismos... Rec11e nao tem fundamento. _ _ . 

Alem de tudo lm uma razao que JUstlll.ca 
O-~~· BELLAmuxo DE l\fE:.\"DDXç,,\- Mas é esGa. emenda, c e a sêguínte. E' qu.e, tr~nan· 

:po~ 1sso mesmo eloquente. do-~e de pontos onde se torn.a. preclso est;u.be· 
0 SR. ESPIRITO SANTO ell:J. e irrespondí>el lecer meios· e rccur~O$ pam ímpedh' <\propaga

visto ser <led~zida dos rela~orios nos qnaes se ção dfl.S epidemia::, e1,1atur~l que~·s~~ recurso~ 
a.cbam Ol'g:~msados. Podera não ser muito a- se estabeleç.am em d1stanctas ma1s ou meno~ 
gradavel uma discussão relativa a numeras. igu<tes entre sí.Acllando-se o porto de Pe~nam
mas emreta.nto re>ta-me a profunda cooviC.: buco a 7 dias de viajem do Rio do Jt\netro ~e 
ção de que. assim proce~endo cumpro 0 meu oporto do Pa;l'à a 7 dia~ de vi;tjem J.e Per-

. dever, umtto embora veJ~ que os meus corn- nambuco, a~stm como, c:om pequena differen
panhdros ;ü>andonern este recinto quando se ça, o .. Rio Gr·an~e do. Sul a G dias de viaje~ 
trata de estudar factos que deveria.m desper- do Rw de Janm.ro; e natnral que quando se 
tar todo o interesse. queira e~tabelecer :portos paru. la7..arctos e ou-

Pouco importa, cumpro o meu dever. tros auxilies â. navegação, se deve procurM' 
o Sa. A:I!OlUM GGRCIA - E e um dever d.e prefer<!ncia. os portos qu~ ~e acham em po-

muito patriotico nesse caso. s1çoes ma.Is ou m~nos cqmdt~t<Lntes; enke· 
, . . tanto quando se for estalJelecer um laza~eto 

O Sa. E:sPmiTo Sà!'.'To-Ainda oons1uerando no Para e outro na Ba.llia teremos a Balua a . 
os serviços relativos aos negocias do interior~ 10 dias de distancia do Pará. e a 3 dias da. 
t.emos que, como e.lles deveriam seL· org<>nisa- Capital Federal ha.vendo uma completa desi-
dos, a sua im.pod.an<:W devia orÇll.l' em. gllaldade. . 
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Uma da.s questões de que mais se cem tra- não tragão desorgu.nisaç;:io e pat•a as C! uaes 
tado, e do. qual entreianto não . pretendo exista qualqner 1•aziio j ust ifie;ativ;l, o1fel'e('O ;i, 
occupar-me esp~ciulmente. consiste na fusão considcraçrto da c:1ma.r-J. uma emenda com o 
dos dois extct·natos elo (}ymnilSiO !\acionai, n. 49 do projecto. EUa e tendente a cnt1·e~ar 
pela conveniencia da reducçilo da de~per.a.E~tt n. admínistr.1<:•lo do llospicio dos alien~ttos a 
questr~o tem oido ohjcçtO ele especia[ a.ttcn(;;.ío :';ant(l. Casa. ele 1H~el'icot·dia.. 
por p:tt·te de diveNos orotlo1'cs. os quue:; ;;e Tendo ~cmp1·e pc·1·tencido es~ ~rvi(;O 11. San· 
têm manifest.~do quer contm. que1· a l'a ''OI'. r•~ Cas;~ tle )!í>ei'ti:OL~lia. depoi;; lle Pi'OC[amad.-

Em comeqnencía de ter sido :tpr,,5PI\t;lfl:t to Repuhlic:1 !<li sep:u·:\•.lo e l!ll tt'\!;;ll(: :to~ cuí
umn. emen~<t no sentidrJ de ser transt\!L'i<lo pn.Uo s d1J g-orerno. tr·nzcuclo como con~crltten· · 
para a. cidade da. Cu.mpn.nha um do" t";.y. o:i:lnrn au;:ut~nt.o das lle,;pe;t;t~ pabllcitS .te 
mna.sirs, !'eso!vi manifest.1.r~me <t re;:peito. :'li7:(l4WJIJO. 
dei'~'\ rem01;iío. e me:>mo tia emend:t ;tp:·l'· p,·~k: ~'r que e~t~• cmelllh\ rpsc :>pt·c~n~o. 
sentada pelo i!IUStL'() l'Cpr~enl;l.lltc• dn Rio o!e \'Cilhôl rc:ril' illlCI'U~~~·~ de f(IWIII l[lit'l' (f li" ~< ·JU. 
Jo.neiro , ch.-:!~ill;ld:~ <\ e~Ul.belcc·'l' um curs.o de Coutpt•f!ltt!ll•l•l ntti~m" rtll<!. t!~tant.lo est.l; :-lel'· 
ada.ptaçiir> pat·i~ OS alUffillOS QUC. tendo !)•e- \'iço O!')f.\'I Í ~i~do t: i~ l 'tll';:ú o(O g'I.I\'CI'llll. tl<:sdc 
quenta.do o Cllt'SO pr·imal'io. pr-er.endm;:m mt~- q nc t~'"· dr: Sl' l' ~up:LJ·ao!o pat~\ _s··•: cutr·f.';:llc :r 
tricular-se no Grmn:·rsio Xo.cional. u1n p:u·ttculal' ou a nma assoclaç;t.o. aquell~ 

A que.<t~o e comple~m c compo1·ta um <::5· queentti.o n.~t;tmnt clas.:illcmlos como cmpl'e· 
tudO em Y(tt'io.das laces, quer d<J. COtllperen<:i:~ u·~ulo> l)ltilti<11S (;: qU<l g'Ol';l\'tlll1 tle CIII\)I'Cf:'OS. 
·do Con,f,rres::o. p:ll'a tJ~ttar· de qucstoie,; qu:· ~e ~l:tm:un e juh.:·:11n a mctli•ht incouvcnicntc a 
referem ,í. m·gc t.nisaç:ão especial de um e;;r;d.otl- todo tr:mS". · 
lecimento c\~ ensino on dns motlifi(·aç~.es q uc. )ltt•, ~em o meJl'.' l' inMüto <lc !~rir b l.el'l!:&· 
porventura. es.;G estal;eledmento t~nll:.\ a ~x- fiC~ (\:! rtncnHttl~t· rtll1.!5t\ia, pt·oponlw_ ~~~l<t. :;e
perimentar, f[tlestúe-< em que nilo J..ll'etenc!.o p;,u·aç:lo pr>t'qU<'.mO p;wece qua ttlndo s11ln lll'O
empeHhat•-mc presentemente. Yitlo o scn·i<,'O re\atim a. alien:ulo:< peltt. S:\lua 

E!l'ectivamcllte poder-,:e-hia e:;mbelccet• tln- C,'\,.::1 de Mi~l' t'it-o l ·,lia e se•1i!o t.>.Jff!l:tiv;t.mcnte 
vidas si o Cong1·esso, entrando J1est.:l.s minu- ~~~r·vi~:o llomog(•neo com nqnl'lle que tem ~-sta 
dencia.s, niio vae tle alg-um;J. maneím inr:ulir 'lnob. t•e e impOl'"tuLe in,tit.uiçii.o. niio i\cre
~ ~~).>h~t~.\ do E:s:ecut h·o e tolil:ll' em p:tt-te a diro que o giJret·no Yen!H' ti:><:ali:;;:J.i-o melhol· 
mrcmt1 vu. qtre elle cle,·e ter. no :>ent ido de do que a institui~;;ifl a lludida. . · 
proJl?.over a instrucç[o ou qualquer ordem o.!e! Em rel\~:<10 no § 4· do u . 15, apr e;.ellt.o 
serV·l<;OS. I uma emend:l.a.fim tle ~er annullathl e~ta t~a,n-

Penso que a. Questito e1n si e mais dtt a[ç.'lda ~ slcrcncio. do Gymna.sio Nacional ]J:J.l'll. tt_ Cam-
do ·P~er Exe:::uti v o do que do Legishttivo. pMhu, r.or não lt:Wet· ra.r.<i.o j u.stific.ttt v,, · de 

E' ~u;:w.mente e.sW. o. opiniiio qne 1iil'lllo a s::m~lhante tr.tn,:Jere.ccia., trazeudn como cou
respet~~· e, nestõl.<; ~ •.n·ri~~~oes. nii:o tenho :\~or:\ I sequenci;~ :\ olrell.?'-do; ttir·.eito;< do> leat~> que 
ne~~lü?-d~ üe mamle:stnr quae~ eram <L' nu· p01lcm >er (lprovett;;J.dos no mst1tnto f[UB ~B l>r~
n has L~eas em JU:tteria de ensi110 e uem tle r.ende t•ct'undll' em um só e ~en.J.o u.pl'OI'el· 
externar as minbas opiniões <\ respeito da.- ta.do~ pouco a pom:o os !entes disponi \'~.a 
que!lus ~mettiçl:ls em conr.rario s~bre ·a. con- mer!icb que ;tS ·v,\g-,Ls se t'olrem da.ntlo. . 
vemenc:m ou ínconveniencia de altera.r-~e Em rela{:;.i.o ;, ti·,u1s!er·encia : dos g-ymll:t.SlOS 
aqueu,, (livi~ão ·do <'Ur.>o primario em cUJ'SO nesta ca.pital para a cidade d•~ C.."'.ml?•\n\nL 
de 1• e 2' grao ou da substitní,;ão do cm·.>o hn.vendo atfi1·rna•lo o illustre reprt'ocnta.nte de. 
do 2·• ~t'á() lJQt' ·um. de :~.daptação Minas q_ue lt maio da dos lentes desse esta.bele-

TamtJem, úes.le que, se tratmdo de ;·efor- t cimento de instrucçilo des~i<Wt\ semelh~>~lte 
mar o regulamento do Gymna.sio ~ucionil.l, 1 remo~'ão, deYO 1(tZ•<l' sciente ao Cong-resso ~uc 
apresenw.-se<le um lado um projecto ac-ompa- semellw.nte d;•sejo não existe (·orno :>e. ~e 
Dba.do do COlllpeGente parecer da <·O!Umis..<Jo \'«!' de Úlll t\l'!igo publicado 11~ po.rte CUICOl't:l.l. 
áos lente~ do Gymnasio, e de outro lado este de uma. da.s lol\t<\S iless<\ Ca;pita.l por um. \tos 
par~r e cm~test~tdo pela commissilo de ins- lentes do me.~mo hymn:t.Sio. _ 
trucçno pullhca, se etrectivameute a meu ,-er Sr_ presidet1te ~ram estas as ob,;(lr\"•V;<Jes 
esse _serv-iç_o ê d;~. ~mpetencia do Poder Ex- que eu pretemlía fa.z;:or hoJe, it respeito do or
ecuti v o, ~ao .m~ smto na necessidade de en- .;~mento t'll\ disell3siio. Procurando bnsea.r ~ 
tr<U· nu. d1scrunmação do JJarecer mais compe· minlta.:J affit·maçlies de que o <,>'O'v',..J'no ma?t· 
tente. festa de modo illequio~o a.s suas kndencias 

Entendo que esta questão que tanto tem pat'<t g;t~tar de maneir:• excessh't1. os dinhei· 
preoccup.'UI.o n.ll.tte?çã.o dos illustt•es m.emiJI·os ros pnblicos. nit.O era. de estranhãr que e:u tn.e 
desta camara e ma.1s da alc~a do Poder Ex· houvesre manifestado. com phr<l...-<es m<J.ts 01.1 
ectltiv_o do que do Legislativo. menos seve.ras e ecergica.s. porque, tive oc-

No mtuito, St'. presidente, de fazer córtes casião por vezes de ou vil' os il.lustres mem
na'9 despezas dos ne~ocios da Republic.'i., que · bros da. ma.iol'ia., referir-~e aos oo.tnpanheiL·os 
~~~w g 
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~essa bancada, atir-:1.ndo-lhes phr.1Ses ns mais Ao § 4• do u. 51-Suppriml'l.-se. 
oifensiv:.t;), nffirmando que aquelles que com- Sala. das-sessves, 17 de :~.gosto rle 1892.-Zs-
hatem o governo presente são p:1rtido.ríos de pi,·<to Santo. 
_golpes da bolsa. e lanÇ<J.ndo ate apodas que o .. . . . 
dacoro manda calar· (O .S , .• ~i!lton.o A;eredo dew:a a (:ade•'·a da 

: ,• • , •· , .- , :- .. p;·c;idco!cill, 1"~ é OCC<lpadOl t)e/.o S1· • .-'llhayde 
~a se v e que nesta~ con::;ld~mç.uc~ n,w pod!;J. Juaio?· (2" .~~erct(ll'io.) 

gicas, tanto ma.i> <tue ar·gument~i t-om os orça- . _ 
t1euw.r ele U:ial' de phrase~ um ta.nto ener- 1

1 

mentos, com o;; al~u·ismos in.:'Onl:e~tl.l·eis para. O ~r . Allton-.o OI~·utho vem 
mostr':l.r que, acgtelle:;; que sii.o tão inimi)!os tio.~ apr~:seu!M i1 c_ot.\sidera~ii.o ~l<1. cn .. <a. u~n. em~n· 
pa.rtida.rios do!' golpes da. bolsa. !:'i10. en:- d(l. ~~-dous a~ld1 tr ~·M :LO pt'Ojccw er_n chscus:mo. 
tt•etanto ami•YQ5 de um "o,·erno dela.pi· 1\,tO que!'t(l. rletxarde lembrar a C:unam as 
dador. ' " " r;~zõe.s c~ ut: o leYam n. i~:>O. 

Reconhece o.s condiç<!es pl'CC:Ll'hts em que 
no~ :tclnl.rnns c Jlr<ICm·a.J•ú. 11;1 .. meditl:\ ele suas 

O ~R. ~·Pmrro ~~\:\To-D<!l:tpidatlOL' dentrú 1ot-,::~o:, nii.o >obre(:ai'l'egM' o thc~01.1l'O publico 
.da lei? Nuo compt·ehendo! 

1 

com m•!is l!l!HL Ycdm. que não seja rw1'cít.t· 

O SR.. GucEIHo-Dentro d:t. l\•i. 

O Sn. Gr.rc~::mo-0 governo niio g~1.sta um me!lte JUStlfiC.Ida. 
vint~m J,:,r:~ ([;\lei. üka dos credibs ,·otat.los Em a.bono dtt qne ])ede. ln~ta. recordm· á 
pelo Congf'c:>Sv. C:tm;tr;.l. que;~ escol;~ de 1Iims tem solft'i(\o 

O Sn. Br.r.LAmn~o nE ?\!1~DOX<'".1-Enti"io um(l. s::-ric de rcfot·mas, a \tltirn:l. das qu:1.es, 
p:lr que pcue creditos extmordin.:.1·iÓ$? ent-ctm\da pelo ministro da. instruc.;iio pu· 

O ~ T,'o·n , ,. • _ 0 b. . IJ !i~;l.. o benemel'ito fnmhdor d;~ Repul.>liet~. 
~R • .=..ll.JTO ·'"-="TO _ n~ 1.e deput:ulo Yent mostmr 11 nece.>.~i h:.de de um esw.belect

no seu ~p:nte c:on[~ssu. que uao (! su.o !fOremo menoo proprio par;t estL escola. 
o de!ap1dadot·. e Sim tam11em a p:u'c-I:l.ltd:ttle tlo . . . . . 
Congt•e;:so que ''otott v.s medithLo que ,·ie:·v.m A prmcqllo. "· e;:col:t de :1\Imas tmh(l. ap~nas 
lega.lis~ ,r essu. delapicht~:Io. Pol'l.anto. pelo ex- um curso ~:-ri>ertor. !le clous annos . . 
~esso de clespe7~"1.S 11iio é raspousavd sú o :;o· Um:t relot•m;~. Je1ta algum tempo depois 
-verno, o ê tu.mbem il. parte do Congresso que cleYO"ll o curso a qm.tro anuo~. 
votou essas medida~. Tra.~mos. por-tn.nto, de Em 1885. gl';)..(~s a ~sforço~ ele illustres e P<l· 
.1·eparar ~s. se_us muos ~Il'etto.; , pot·crue, tam- tr·iotico.: mineiros, sendo presidente de Miml.S 
bem ~htr<L fOl'<\ da let q~em lef,'a lisa.r esres o seu nobre comp:1.nheíro de l>a.nC;l.(}:\.,Sr. Gon
n.busos. ~:;.alYe;: Cha.,•es,e <l"l.ll.iliudopelos Srs. Felicio dos 

COmo. pois, se comprellende a ct•ea~ão 0.a Santos. D(l. Camam. e .A.fl'-1n:so Cel:;o.no SeM.do. 
um mi'!isterio p:~.rn. ':em r ~pen~s pela. casas d • '"onsegi.ü u-se que ;t. e.scoltL lle l\iínas fosse re..: 
eorrecçao. pela lXlltcr;~. d;r. Cap1bl Federal e for·ma.cb cre:r.ru.lo-~e nü e:urso cl<:l en""etlharia 
pela pequena maofis~m.tnn" ~ederal comP?sta de i\finaa algutn1~> c:tdeü·as de engetthnt'h\ 
dos membro~ do ~upremo Tr1bunal, do Tr1bu- ci1·i[. 
11al Civil, da Ctlft2 tlc "\.ppello.r,:ão, d<l.S !Weto-
l'ias, de 22 _juizes secdonaes e outros tan tos P;lrrt isso, Minas tomou o compromisso de 
substitutos?! concorrer com :30:0ooo;:; mmuae3, como sub-

Alem disto muito p~llcos set•\i~'Os estilo a venç.ão pa!·a as cadeiri'> novamente creada.s . 
e~wgo desse mini.stel"io, que antig-,11nellte tinha. ~Ia is ia:•cle, quando o lJencmerito Benjamin 
sob su•~ ~estií.o uma. ma;;isir-atur,\. de mais de Con:'tant reformo-a de no<o. ~nten:l'!U que 
600 mem'bros, a. policia superior cb todo 0 de>ia c_ouse!·\•~r unid~ m dous c11rros, cl~ ~!_\
paiz, casas de detetlt,:ão, etc. !l_enha.rl3. ~tvtl e ele Mm,\s; e como •~ pma_o 

Seria facto se~~l "' li\~nor expl_ica~.lio l'estalJe- J ~t sulJv~n~Jona,•tt a_, escola _de er;~enhana ?L· 
lecer-se esse mumt~rto. e 1ehzmente ;1. C:t-l ' 11 na _Captt:L.l Fede,a.l. p~ns::~u eue f\m _cre.w 
mara. deliberou não l'~stabelecel-o. em ;\-Imas apenas o curso ele engenhar1:1 de 

Tenho concluiclo Llfuito bc,n: !lw:t~ ba;;<! 
O or(ldOt' d c·umpri,te~11<tdo.) 

E' lida e 1ica sobre a. me"a, p:wa. sel' oppor-
tunamente 3.J>Oiada. a. se;;uinie . 

l::llEXD.-1.. AO PROJECTO X. 8() B 

Ao n. 49- SuTJstltua-se: A Assi$tenc:i:~. de 
Alienados ficar-á a c-argo da Sant.1. Casa da ~Ii
.sericordi...'"l. 

)Iina5 com to:lo clesetwolvimento compativel 
com as neces:;iclades da indust ria miueir:~. e 
metf1ll urgic.1.. 

Et1ü·etanto, le>Mtando-se objecç~es sobre 
esse modo de ver, elle accedeu em conservar 
em i\linas 11m curso completo de eogenhaTia. 
ci>il com n concliçU.O do estado de !\finas to
mar a si a. sub,·ent;.ão deste curso. 

o governador de então, o horn-.J.d.o Sr. Bias 
Fortes,n.s3umiu,por parte do e~tado,o compro- • 
misso de concorrer annua.lrnente com 5Q:OOOS 
pJ.ra. este curso e~pecial de eugenhari:t. civiL 
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O SR. Gox~L"v"ES CHAVES- No orç,a.mento J t.;)r Sn. DEPUTADO- O actual go;ernador 
de :VImas tem ::tido sempre consen-atla esta daquelle estado 1oi que appresentou a propos-
quantia. t<J. no tempo do Impcrio. 

O SR.A"-·Toxro OLYxmo-Ora,o..chando-se que O S_R A .. "\--ro::---m 0LY"'TIJO-Esta pr'Oposta. foi 
a reforma do Sr. Benjamin Consttmt pl'ecísa receu1da com geral a.ppl<1uso pelo p<11Z. nsto 
actun.Imente de ~.lg·uns retoques.p;Lr~ce entr~- c_omo aquella escol<l. era o . umco rect!rso que 
tanto que será o p::ns;\mento do le;;isl<tdor con-j tmlm.m os I_!IOÇ'OS r1 u~ d~se.ra Y<t!Jl dedrcar·se _a 
servar t\ c;;co\;J. de Mma3 11:.1. el~vad:~. e~pilera esstt J1l'OfiSsttO e qu~ nao lw.ll!t~l•ttm ou mto 
em qu~ a collocon o illu~tmdo r'eliJrmadol' do queriam lJ:t_uit:tl' '' Rio Jc .Tancil'o ou Bahi~, 
ensino, l)l'Octu·amto t.hr á e;;cola todo rle,:en· onde 1'nn~non;w:lln as e~<.:ola~ plw.rmaceuh
l'oh·imento indispcnsa.vel p;n-;~ o~ resulbdos cas Jn[tlltHta.s pelo go1·eruo g-c!':tl. 
que se t.cem em vista. Po1'i.nnto, n nr:t~\o-.' pen~a. qu,, quanrto !ui 

o cditic'o da escola de ~nna5. JlOI'<!m, nilo ~c· •

1 

ll'.'CI'Ct:J.tla a ultimn. l'~lorma dns :~c;~rlen_lias de 
prosta. 1wm Jl<U~t o cur:;o qn~ l:t funtciunf~ lll~t.lícína, n:io ~o eogJtou de~te pr: l"tll';tlo, que 
actllalmente; o etlificío é um p:~rdit•it·o velho, g~~:n:a a esc~ln_ tleylw.\macm de Ollro·Pre_to. 
estó. grallrlé parte cru desm.oron<tmento ;_ por-

1 
i'>_ao e um ~I'I Vl_l~g-10 otl.1oSo. mas stm pt'!\"tle

ta.nto <t ve.rh..1. de 5D:OOO:';. q\lC ~e pede. e mi-~ g"l(l <Jue ~e .JU~tlllca pelo_hom senso_. pol' pre
nima e in(ti~p~ns;xvei p:n~,"L ínici<tt" n cons\rn· ceclentes e pot' um.~t SBr13 de sen·11;os que. a 
('üo de um novo estabe1c~imento. es,ola de plta1·nulcta. tem prestado e e:>üt l_a-
Qu~nto ao art. additivo que apt'0ser!ta. :·c- 1

1 

thd:l ;\ pr2st,,~. em um cstacto e em um patz, 
fere-se ao d~creto n. 1:?.70 ele lU de .JiUlcirO (jUe tem qmtsl to:l;t sua flora a es~udar e onde 
!le 1891 .. reformando as escolas de metlicill;L e I ;1._ cltimict~ organ. i. e:a e i!l(lustrial toma .. día.-
pharrn;tcht 1etlemes. rramentc mcrememo. 

O art. I ·· dess~ c~ecl'eto consig·I~;t: ~' A~ D~- Os pharm;tceuúo~ ckt escola de phavmacia 
cu~d!ldes de _metlrcma ~ plw,rmacr;l S<LO lll3tt· de Ouro-Preto teem h•opeç.ado jil. nas diffi.cu!
tu:çoes publlcas emretic~~.s ;t expenS;lil do The- i dade~ Cl'CRÜ<'-~ pela:> di~po~içu~s da lei, que 
~ouro Federal e sul)Ol'Ulll;).c~as em tudo que citou, o que justific<t a propostu t"eitu; no
l~es for ~oncernen~e ao );fnust~rlo d<L InsLruc- tando-.>e que de l!a dous annos pam cá, ~ 
<;>ao Puhlw:t. Corre10s e TelegTapllos. escola tem tido e:xtraorclina,rio de.~nvoln
.. « Art. i. • E" de sutL e:cclvsi~a competencia menta com ;), e;rev.çilo ele no>·o;:; laboratol'ios e 
~ão só conler-~r díp~omM d~ ctoutor em sc~en- com a in~trucção pratica qtte alli se ministra 
eras merl:co-cn'urgrc~s e üe ph~;·mace~d•c''s. ;tbuud:mtemente aos alumuos. ( Estabcle-sc 
comotambem ~xa.mma.1' profiosiOnoes formn- H 1il di(l.io:u;o entre os Srs. Seuerino llicii·CL, Ba
dos no eo;n-":n~erro. n~m de l_ltes ser pel'met- dr~,·n c T/,o•;ut~ Delfhw .) 
tldo o e:xercww no po.1z. Alem desses encar- 1 L!n onh·o ,W.clitiYo que tem a honra. de 
g~s. as fttculdv.de_:; conle~irão titulos de par -' (l.pre~entar é quasi n. reprot\ucç'J:o tlt) que 
te1ra e de cn·ur·gmo dentista. <\i)I"e~entou o um10 lX\ssado. 

« § Nest;t confOl'l!li~lade ni•l{Wa:a p~.Je,·â E" questUo já muito delJatirltte para justi-
exe~·ce;· ao~ E.~l«ú·Js U;l<dos do Bm"t 'J1~·.d~(!U fie:\ l-o basti\ apenas lemlJror aos noln'es depu
~·amo da 111·1e de cl!~a,· >~<lo se.d" ~r•·<t~h!<d~ ütclos ;c lei a que eHe se rt>fet'e: o decr·eto 
l'das facu'd,<d·'-' (cdcmes.» n. 1340. de G de re.-er·eiro de !SOL 

Lembra á Camo.ra que existe em }.Iina~ I Como a Carn<1ra v e, este 1lecreto. que é 
uma _es~obl de pharmucia. cre('.dn. pe~o col~'e I aintb do go-.erno provisorío nos ultimas pa-· 
·provmcntl, por eUe m:~.nüd;t hil. ma:s ele ;:;0 roximos tle sua agonia. m;tnclou suspender 
ai_mos e que tem ]JrestMo muitos e re<\es ser- provisol'inmente a..~ disposições tlos e~ ta tu tos. 
'Vl~os. de estt\helecimentos de ensü1o ;;;uperior, rela-

0 SR. BADARÔ -Ao paiz inteiro. tirarneme a nomeaçues dos ::,emoros do ma-
- . , • . . , gistt~rb, geatitica.;.iio elos lentes. licenças e 

-O Sn.. A;>;_~o;:-.;xo ÜLDcrno "7 E~ta e:cola !~, uma. sct'ic lle lliSposio;-ões que t inham sido sa-
c~eada em "rrr.ude de um a\'tlgo do acw ~.r\~1: ! ui<unente esturhLlQS e con&ignadas nesses esm
·Ctún[l.l, ~lo qual ne_nhunu\ _outrtl J?l'OVlllCH\ i tu tos tlect•er.t"U.los lli:tS ante~. E;;.'>e decr?.to teve 
do Braztl se aproveitou, a nao ser :1-Imas. jpor· fim 1,2soh·~1, diiliculdades, não de ordem 

A escola de piiarmatia tem passado igual·. publica, que as disposições legues tinham 
mente por di\·e1's<ts r·eformas; senclo a mais I ~r;;ado. Como disse, o decr-eto mt\ndou sus
importante. quando illtlst\'es mineiros. com renuer provisoriamente algumas dessas dis
ass~nto no parlamento do ll<lSS<\clo rcg~men, 1 pos it;:l!es lé'gaes ; essa suspen~l.o proYisoria 
obttveram para a escoliJ. de pllarma.Cl;), lie j dura t1.té 1H:tje, sendo !unte pcrenne de almsos, 
Ouro Preto <L 1aculcla.cl.e de collferir diplomas aos quaes os poderes publico:: cle,~em p:Jr termo 
ger.tes, quer dizer que os phn.l'mMeuticos quanto <entes. Jànoanno passo reclamou ~obre 
formados m\quell;J. escob podessem e~et'Cel' j isto ; mas a Cttmam entendetl que devia re
·sua profissão em todo o tenltorio do Brazil. jeitar todos os uddiiil'os ll.jlresentaclos em 3" 
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cliscussfl.O e es..<e addit ivo teve a sorte dos I que todas as industrias a!H t oom toiU;Hlo um 
outros. Pede licença para o apre.,entar nova- gra nde incremento. 
mente. Nós nii.o devemos 1:1ensa.r em tr11.nsrormar 

o SR. SEVER~o VIElM- A intenQii.o de n~ssa instrucção em u•na simples indus· 
y E . d' . - I ffi 't trta. . . ~- .e que essa. Lspostç<"O ten m. e eJ o r e- Nu o pude desenvol vet• essa s~ri~ tle ~onsi-
troatJ>O ~ derações, mas ~ir·vam u.s suas palavras de 

O SL~- Al\"l'O:-<ro 0LY.,.TUO d(',;eja.rla pe~lir o prote.~to contra o que se tem a ventado no re
mesmo que-pediu o anno pa.ss:u!o. qne eS!Sa cinto da camo.l"J.. 
dbposi~ii.o tiYessc effeito 1-et!-oati vt'· J>ot-q ue · · · d , . E • . l . . . I u~r SR. DEPú'T .\ DO- DIVll:JO e . • x. ne.:."'te entenue que ser1a. um acw <. c p:Lr.L·IOtNno ' <t p t · · · 
parte tlo.::. 1xxleres publico:; annu llar o.,; ::tbusos on ·0 . 
pro,·enientes tlaqueHe tlecr••fl) : um;: tli'it• p••de O SR. Tno~JAz DEr.nxll-POl.'; e~tou tle per-
tan to e c:ontenta.·•L: t'úm a tlisposic;;lo do ad<li-~ feito ::t<:conlo com o nobre tleputad.o. 
tivo. 0 SR. SEYERl:'\0 VIEIRA-Admil'::t-me de que 

O SR. PRf:SlDE:'\'TE-Lem!.•t·o :to noiw~ de- V. Ex. ~entlo um re_publícu.1~o hí~torh:o e mui-
puta.do rJlw deu a l!Ot':.t. to talento>e. ~e ma.mfest~ ta o att·az-.ulo. 

l be 0 SR. TIIO~IAZ DELFl.'10-Não apoiado ; o Sn. Ax:roxio Or.Yxriio < iz que. o ue<:~n-
1 

t 
1
. . 

do ;i, ol..scrvaç(Lo da mesu. Lleix~t'it de f•tzer ar r:t n m •s"tmo . 
a.lg um<\'-' "Oll:lidem.ções reb:tten•lo os al';.!U· .

1 

O SH. ANTO:'\'IO Or,p ;mo-Em 11ü"<,;io á m~
mentos <\pl'e~<:nt~t.d.os rela.th·;tmente :to Gym- nicip;tli~ar;fto do ensino :;ecunJ.;Lt·io lembm.t•m 
nasio ~M:ional. não s.i con~ider-.tll:t esta. insti- aos s:.~U$ no!Jrcs collegus o exemplo !'ris;J.ute 
tuiç;"io em si. como quanto ii remoc;.i.o do Gym- que temos na Repu!Jlica Argentin<t . 
na.sio N"aci~O:L:lll:\m ;t C::unp;tnha. C]m! a C_a- Sabem todos que !lS&1. rcpublica te·:ou mui
mal': po.trtott~tment,e YOtou •·l!l ~;.:t~ll<l;\ •.lis· t0s a unos em gr-,tnd.e atrazo intelle::tll:\1. Foi 
cus.soo e r~ue nt~tm"<tlmeute couunuu.r;~ <\ \'Ot<l.L' preci~o que 0 gener~l So.t•mento. uma g:ran-

. em tercf:Jl'(l.. ue m('ntaliducle. que de ffil'l!tre-esc-oltt :;e fez 
Deo~j<trio.. l'<tZ<ll' um pt·ote."-to •.le~envr•lviUo :pre.;:.itlente da. Republic;t, trouxes>e.}liWa o ;!O· 

contra dive:·~;t;; pt'OpGsi~ües que t:~m .:;iclo le-. j verno, suas itleas, pam qtle ~\ R·~publ!cn. Ar· 
vantatl:LS ,,_este respeito : em primeit'o logar. :;emin:t toma..«se tl~senvolvimento espantoso 
rela.ti Vil.meute à municipalisa<;><lc• ex.::lnsi va do 

1 

quanto i iostrucçil.o. 
ensin? seeun~hu·io ; em segundo lo~;ll';. c:ontr:.~ o St::.. SEVERIXO V.u::tRA- Este a rgumento 
o e_nsmo o~cm.l. Pelo que se tem cu to ;tte prova contra v. Ex. (rh o,uros <~pa.-t~>.) 
hOJe, poder ;;\. suppor-se flUe e!~t pensamento I · · · · ~ · 
da <:amara ser o e_nsino official tllnt\ !!:mnde O SR. BADARO (d :n:;•,1do- se ai) .'i 'f'. TII/IMa: 
1bnte tle ma-les e que deYht pot·tmlto se!· lJ<t- I!el.f~aa)- Pel'gunto a.o n?IJre deput:<u.l~ o que 
nido ; e ate j <i. hou...-e quem d''esoe a idea aqui . slg,. Jficum as ttc;tdemms Itvr.:s de tl!retto? 
de propo1' que as MltclemíM ~upet·iores pas-1 O SR. THo~uz D Eu ·rxo- Acaclemla <ie di
s~ssem para os re~p2ctivos estado~. lsto ê nilo reito é apenas uma col·por<V.~iio •·ivic.\ e [J<t
S? ~omr;t a Constit. ui(~o , mas cOLltl'a os J?l'Ítl· i triot ica ; nii.o dá proventos ID<\kt·iltcs. 
ClplOs. · · ! O SR. Ax:roxro OL\":-iTl!O pede nos nobres 

O SR.. Vrxru.ES uit um apar-te. '! deputados que o dei:xem concluir . 
. O S_R. Ax:roxio OtYXTHo - E' uma there Como resultado de obm pa.tl'ioticn. do gene-

di~uttvel ; nilo póde sel' ;\tü·atl;t como um ral Sarmento, multipilica.ra.m-:;e pela. Republi· 
a.x10ma., <.'Omo se tem f~ito n~~'t<t <:<~.SL. c:ot At·;rentina. os Iyceus •le ensino s~'C tmdario, 

O l'!'.sulta.do desta theor ia seria. baixae 0 as es<:?las normaes e primarias, providas de 
nível não sõ do ensino super·iot• como do se- magmficos proressores, _dando esp.1.nt0so.s r~ 
cundarío. sultados que tod!ls os pa1zes a.met·tcanos a.dml· 

_ • , •• . ra.r<ttn e deviam.t er procurado imitar . 
. ·0 S:t. _Vl:\TIAE:.> .-.Nos E>ktd~~· L.. ntdo~ O en- Certamente que a Republica Arg~ntina nã. o 
S~O e~ta de;:offic!Oll s..'lÇio e ''. lllStt'UCÇ:aO }>U- teria. attillgÍUO <L esse Uesider•atum Si 0 governO 
bllca se tem desenvolVIdo mmto. se tivesse apegado a essa. itléa estreita. de dei

O Stt. AN:roxio Or.y::-:rno- ~os Esto.dos- xar o ensino secundario ás mun!cip:\Udades e 
Unidos a instrucç.ão publica repr~~enta. uma não se lembra.."Se tle cren1', a exp~usas dos t'O
industria. . . fres geraes, u m lyceu em cada pr.wincia, um 

O Sa. TnmL\z DELr' l:.'<O - Uma · industria. 
vergonhos..,. 

O S<t. Axro~IOOLYxmo ... e si lá. a. instrn
cção publica acha-se muito ad.eantada é por-

pllar-ol de luz em cada recanto escuL'O daquella 
Repu blica. 

Municipa.Iisa.r tle um modo absoluto o ensino 
secundarlo, deixar o g·ovemo centl'a.l de sa
perintendel-o e desviar sua.s vista.s de todo 
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ensino. que não seja o primario, e procurar Do mesmo Sr. ,de igual uata,communicando 
baixai' o nivel geral do ensino, deixar cor- que com otflcio do ;\Hnisterio da Agricttl
rer a revelia um dos mais vitaes interesses da. tura, Comm\lrcio e Obr·as P ublicas, d::l 8 do 
n(l.~J.o, condemnar ns g-emções futuras á falta corNnt0. ltli devolvido áquella camara o au
do que mais nec•s..."'J.riO se to1•na a um povo togrúpho eanccionado do decreto do Con· .• 
livr~-a instrucç:ão. gre.::so, qt1e autorí~ou o governo <t pa~ar a1> 

Deixnndo lavrado o seu protesto contra pro· padre Antonio .'IIartuccL o que lhe for devido 
prosiç-ües que vão ganhando Jõros d~ cidade, por servi~os prestad08 <l ütvor d<1 immigra· 
o ontdor- envia iL mesa suas em~ndns, pc-!ção, não r·xccrlen.do ;L qrmnti<t de um conto de 
dindo it Camara que pondere as con;:equencins réis.-lnteiruda. 
deii:J! e ad?pte-a.5 par~, o bem <lo emino c c!IL j Do Míni~tr·rio rio~. Xel{ocio;; da )f:~rinha. de 
uatl'Ja. (Mmwúmn, >Jm:.to ú~m) I! do cconent~. f!lll'tamlo o rectnemnento em 
- E' lid;\ e fica ~brc;.. mcsL para ~cr oppor- ~-~~~ 0 :'<!?t.~r::l'io .. ~~ene<~r!':~·~~lo. :\;r.~ tliiig~n· 
tunamente :tllOiada a sei.'Uintc CIM e m.u,. c:rnpr C?adO; d.s. C.tptt,tllhl rio. ~r to 

- do l'~ttdo rltl RIO l•rande do ~o1·tc. sol•c•ta.m 

DIE.'\llA AO I'ROJECTO X. 86 R AO !I:. 5I) 

Em log;tr de 150:000$ por conta. da. verba. 
pedich\ pa.ra ob!"J.S do ministerio de instrucç-d.o 
diga-se ZúO:OOO:< sendo 50:000S destinados 

·:l. obrasdo ediftcio de escolas de Minu,s e Ouro 
Preto. 

Sala d:Ls ses&Jes, 17 de agosto de l89Z.
.4.;1tvili" O!!Jntho . 

.trú/. '!i >~VS 

C<'!ltínuam em inteiro vigor as leis ante
riore:> ao clecreto n . 12í0 de lO da ;ianeiro de 
!891. relativamente á Escola de Pb.armacia 
!le Ouro Preto . 

Sl~Ia. da.s sessões, 17 de agosto de 1892.
.frr.to .. io O!y11UV>. 

.1\.r t.i,IT().Fica revogado o decreto n.l340 de 6 de 
fe~ereil'O de 1891, devendo os diversos insti
tu tos de ensino superior ser regidos pelos seus 
respectivos estatutos, antet•iores ao citado 
decteto. 

Sala rlas ses;C.es, l7 ele agosto de 189-2. 
Anlo ;1 io Ol!J~tdlo. 

A discms.io fica adiada. pela. hom . 
Pnssa-se iL hora destin<Lda. ao expediente. 
0 SR. 3• SECRETARIO, $C;·viwlo de 1•, procede 

ü leitura Jo ~eguinte 

EXPEDIENTE 
-. 

Officios : 
DÔ Sr. 1• secretario do Senado. de 1 6 do 

COI'l'ente, communicando que coín otlicío do 
Ministerío das Relaç:ões Exteriores. de 31 de 
jl~:bo proximo findo, foi devolvido á.quella. 
camara. o a.utogro.pho sanccionado do decreLo 
do Congresso. que approvou os ajustes con
cluídos na. CQD>enção ]losta.l de Vienna., reali
~da. em 4 de julho de 1891 entre esta Repu
blica. e outros paizes.- Inteirada.. 

ltugmt·nto d<· n.mciment.I).">.- A' t'OIIlln i~:<l!.o de 
Ol'<.~tn1"'nto. 

Do mesmo ministerio. de !3 do cot-rcntc, 
enviando o l'e<Jllerimento e mais papeis em 
1;11e o pro!\:>sso!· da Escol:t de Aprendizes .Ma
r inheiro:; tl<• C!'totdo de Pcrnambaco, Antonio 
Ces.'l.rio )!ureir·;t Dia:< .ltmiot·. ped<• augmento 
de v tmcimemoo.-A· comJn í~~iio de orça· 
menta. 

Rec!lll~r\mento~: 

De ~ia.ri:t ,\lasca.renlJ: LS de )!ur:te8. viu v a. do 
e<tpit:io Jeronymo .\tlgu::cn Ror.ll'igu~s lle ~!o· 
rae.::,.petlindo llma pens~o.-A · r:o nunissã:o de 
fazenda. 

De Bazili<l. Fe1·reim tle :\Iello, vinva. do 
majo~· o.le ínlil.nta.1·il~ Antonio Co.rclozo Pereira · 
de ::.Iello. pedir.do \lma. pensiio.- A' commís..~o 
de fazenda.. 

Do capit<\.o refor·mado slo exercito Y:tlerio 
Segismundo de Cm·\·alho, pedindo sua. rever
s:.io à etrectividade do e....:ercito. -A' com-
missão de marinha. e guerra. . 

Da Companhi<~ G•·{!{ct iVestern o( Brat:il 
Jtailwry Li,,.'lcd . pedindo a interpreiação da 
lei õe 30 de tlezembro de 1891 art. 8'' § 4.-A' 
commis.ii.o de orçamento. 

Da Vm.:!.m v&! Ordem Terceira da. Pcniten
<:ia.. ·pedindo a •lispensa. d<~ decima. atlcllcional 
para os pr-etlios p!>rtencentes ao pa.trimonio 
da. mesma Venera.,· el Ordem Terceira.-A' 
commissão lle orçamento. 

O Sr. Vinhaes diz que com sorpreza. · 
leu em diversas folhas desta capital que um 
dos <leptltados que mais se b<Lteram em prol 
das lil:erdades publicas e individuaes, tem 
procurado agora. como governador de um es- · 
!ado do norte construir uma especie de mu
ralha da China, afim de co..1.rctar a. liberdade 
tndi vid11al. 

O Sr. governador do estado das Ala.
gôa.s. infringindo o§ i" do art. í 2 da. Con- . 
stltulção, procurou, ao que se diz, impedir . 
que os trabalhadores daquel le est:l.do viessem 
ganhar a. vida em outro ponto da. republica 
federal. 
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Si S. Ex. fosse um homem de iuéa.s rett'O- balhauores ne.ste ou IJOI,quelle ponto. neste 
"l'Mias e que não tivesse leito a.Jarme lle más ou na.quelle estado, olfet·ecendo-llws cuto.s 
.doutrina.s o ora.dor uilo se aclmü>:u•i:t : nÚ\s I! "Vant;tgens '~ 

::triste Yer o cidad;1o G•tbino Be~ouro. · um dos E quen1 quer que seja pC>tle i!Dl)edir que 
que mais pugn:tmm pehls liberchtdes publicas es.,es trctb;~lhador~s acceitem tal_cot~vite? . 
o indi ;·idu::tes, pretender con.rct:w a lil)erdade l Quem pode se JUig:\r com <lil·eno de un
(loa homens :pobre3 que querem pr ocnr;tr pedir que os 'trabalh;tdores das .\l<J.g&ns ve
;llgm·e~ os meios de sn1)$istenci;\ qn;md.o alli n!J3.m trabail\(l.r no estn.1lo de S. Paulo 1 
não encontt•,tm t l-a.b;tlho... o Srt. Orncrc,\.- V. Ex:. afli.rm;• um fa.cto 

o Sl~. OJTICL\- V. Ex .. l>Úde afilL·m;~r l~w que não esti~ verific:~.do. 
e s tbe quaG$ as providencia~ ; si niío s;•.IX' nio o SR. y1~u,u::s- Pois 0 nobre deputado 
]JÜ<Ie t:d !m• · púlie ver JJG$ti.l otreru~ tle traiJ:t lho uma e.;-

0 Sr. . Yl:'\11.\E-'>- Pergnnm. ao nt•brc dq m- pecie tle alliciaç.;i.o p;ll'<\ tL escrovidiio? 
ht<lo como si potle impe•.lil' os tt~d.ulha•lm•es o Sit. OrTtcrcA.- Podem ser pt·ome;;s;:Ls muito 
•le Yil'l'lm P•tt~t o est.•.do tle S. Paulo. s-inito 
coat·ct.tndo-lhes ,1 liberd:t<le ? ;rmndcs, d:ts qtmes o pobre tle,·e descon

lhH' 
O Src O!T!CJC.\- Seri:1 mais COllYeniente 

1 1 r O SP. VxxuAEs- :>Ilts as leis do pa,iz não 
que V · Ex· r.sper:ts:::e a" met it as p:u' :l ( IS· g-at~mt~m os conu-J.ctos de loca~i'lo de ser-
cutir com ~rJbito ('Oil!Jedmento th; fa('t~ · vi~'(lS? E,;,:es C:llltractos não sel'iío cumpri-

O Sn. Yrx:rAES - dí7. que pot· tele;;rammRs de:; em s . P:w ro ·? 
IXn-tidos d•tqu<:lle estadn e que não fol'::\ tn im· • 
pugnados pelo noln·e üeput.tdo e outros que 1 °. SR._. AL;':ErM N~T.:;;~l.\:'-:- .E S · Pa.ulo 
conhecem :1 eronomi<t do mesmo est•clo, deu-se ~r.1 ~un.t t e .I a. meno" CI v iliS<.d:.l. que Ala.
a entender C( ue os ir-.:tlxtlhador·es nàt) poden1 .,uas ·· ,. . . . ?. 
s1.h ir •.laquellc ponto d<t I'epublic<~ por·que o Ern S. Paulo Mo h~ .Juizes' 
~r. go,·ermulot• os impede, ~llarc~tn(lo-lh<?s a O SR. VIXH.\E.;;-H:t J'nizes como htt em 
libet·d<\.dt>. toda a p<trte e elles ~abet-üo g-J.mntil' o c um-

O SR OrTIClCA _ v . Ex. não pode dizer primento desses controctos. 
isto ' · . Niio é só em Ahtgu(\s que se procur-.t co:l.r-

. ctar :1. li berd11de indi vid \Jal. 
· O. S~. Vt:'\n A&S - Lem_l!t~: _que, não ha. Sabe por um digno representante de !Yli·· 
br-anle1ro que pel:t eonsutm<;.;.~o possa. ser nas que <tlgum:\S municipalida.des do seu es
coarctndo em SU<t hber<.hl<le, elle pode exerce1· ta.do t:tmbem tem pt·ocumdo prohibir •.. 
o seu t r.tbalho e a su:\ acii,·ida de na Chin;~ . , . . . 
como emqua.lqueroutra p;trte do mundo. ·: O~SR . Ol~ICIC,\.-Ja >c que o mal e ser10; 

Por u ma C<trta env:i;~da <to _jor11:1l O Pai; J•l. ve que hu. um abuso. 
por um dos l)rineipaes e<tva.lheit•osdo comtnel'- O Sn. Vr~rrA~>1<tS é protegel' 01 liber
cio,o Sr.Gaift•ée conhecido pel<t :::wt bonrade7. e tlade impedir que esses cidadãos tenham o. 
cirismo, "V~-se o seguinte, que elle precisando direito de locomoç-;:io? 
d; tm.bt~.lbo.dore~ ._Pai'<~ o ca~s.de Salll.os e não O Sn . Or~ICIC.-'.-MM é proteger a liber .. 

. os ha;~:endo neces:><mo~ no e~tado de S. ?a alo dad<l imped11· que esses cidadãos sejam a.ttm-
ma.ndou buscal-os no 8$C\d•J das _.l..lt~.g<.ltts • bidos por promessas ih.Jla.zes, QUe não são 

O SR. Orn crcA- E' o inicio <la a.llici.:l.c;.ão cumpridas . 
dos escr;wos do nor te. 
· o SR. VI:\1IAES-E' uma injustiç~ que se 
me está fll.zendo. E~'I.Ct..'Lmente o que mais 
tem intluido pa.ra que o traballmdor moder
no. tenl)a ceL't.\ instrucç,'io e o direito oue 
tem de mover-~e de u m ponto )l'.l.X'a outro; 
JlOrque :pel~ v iagens -vai :Ldquirludo certo$ 
conhecimentos que não teria si não as fi· 
2esse. 

On.. YL\lU ES - O que o governa.dur das 
Alt1g6as pôde ill.zer é a propa.g;tnda. pelos jor
naes e pela. t l'ibon;\ mostrando que a conve-
niencia elos a!a.g-ronos é :ficar lá. . . - - . 

0 SR. OlTICICA-E V. Ex. sabe se elle não 
fez isso~ 

0 SR .. AL:IlEIDA :NoGt'Ell'~.>,.-Q Inelllor é o no
bre àepnt<tdo pedir que o go>ermt<lor tutelle 

. os ahgo;\nos . (Riso.) 
O Sr. G:tffree ou a :pessoa que ma.odou . . .. 

conl ractar tmbalhadores em Alagõas de- ~SR.: Vl:':Ii;H:s. dtz que e JUS~mente para 
· clarou que mandara otferecer-lhes certas van- ent.~· ISSO, e JUStamente par<t ev1tar ~ r epro

tagens como por exemplo: sa.lario de 4$ pol' du~o d9s fo.ctos que se de1oam no rem;\do de 
·dia ca..c::a. e alimentação h.u~\ta I LUiz Felippe em 1830, que protest.l. contra. 

• · ' ' I esta.interven ç..'ío; o que não quer é que al-
!)ro.. )_lel'gUl~~ o orador quem quer que , guem se <\rrogue o direito de tutellar as elas

seJa esta prolubtdo de mau dar contractar tra- ! ses :pobres elo seu paiz, e jLtstamente ,por isso. 
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que se levanb1 pa,J'cc exigir a e.fl'ectividacle de 
taes direi tos. 

Tem la,vmclo o seu l!rotcsto c vae mandar a 
mesa um requerimento <L esse respeito. 

Mas, aproveitando-se do ensejo de estar na, 
tribuna,,perle licençll, á Camcu'tL prtra tratar de 
um assumpto importantíssimo, que muito in
tercssr.L ú, Capit<1l Fedcml. Refere-se ú qucsti"io 
do fornecimento ele gado, do abastecimento de 
CcLrne verde a, esta cidade. 

A Ca,mam sabe que o anno pi1SSrtdo o ora
dor teve ma.ls de uma vez occasião de chanmr 
a e1ttenção dos poderes publicos para este pro
blema. De então para cá tem-se procurado 
por todos os meios -dizem- resolver este 
problema,; ma,s hontem como hoje a questã,o 
está no mRsmo pé, si é que não tem-se aggra· 
vaclo. 

O SR. RETUMBA- Anda a pn,sso de baraüt. 
O Sn,. VrNHAES diz que a Cn.nHH'a sabe que 

a Intenclencict Municipa.l tomou a si n forne
cimento da carne verde ao publico. O actual 
presidente da, intenclencia,, quando assumiu o 
seu cargo, encontrou nos cofres mais de 
2. 000 contos de réis ... 

O SR. RETmrnA- Tres mil. 
O SR. VrNHAES ... não póde precisar bem <1 

quantia,, mas com certeza lmvia mais de 
2.000 conLo nos cofres municipaes, entl·etanto 
pelo ultimo balanço ;1presentado e puhlictvlo 
em disversas Jbllms, inclusivelmento no jor
nal da casa, se vê que o saldo hoje exist2nto 
nos cofr!~s ch1 municipalidade é de 180 e tan
tos contos. 

Isto qum~ dizer que a prolong:w·se por m:üs 
um mez este este1clo de cousas, lt rnunicip<1li
rleda, não terá dinhe.iro nem para pttgar aos 
seus empregados ! 

Como represenüwte desta cn,pit:d, o m·arlor 
tem oheigação de chamar a attenção elo presi
dente da Ra.pulJlica, <Lfim ele que não se possa, 
:presenciar dentro em pouco um verdadeiro 
cat;1clysmo social. 

E' sabido que conhecida, a grande JWetenção 
do philosoplw allemüo o homem é aquillo que 
elle come; o homem bem alimentado tBm boa 
saude, é ale.QTe, é jovial, etc., nms o homem 
mal alirnent:1clo toma-se fera, nw.ta pa,ra 
comer, saltD, poe cima ele toda,s as convenien
cias. E dalü pócle vir, como disse o orador, 
que se espalhe e se desenvolva o temporal 
que jtt está muito prometticlo. 

.Julga que dá boa prova ele ser amigo do go
verno fttzenclo mais um<1 vez esta acl vertencia. 
E a. Cama,ra, sa,lJe que não são os passeios do 
presidente da intenclencia, ao m:d:adouro, que 
não são esses ukases que elle costuma dirigir, 
por que se torJ\Oll um verdadeiro a,utocrata 
na municipalidarle; a Canli1I"a sabe que não é 
isso que h a de resolver o problema. 

Ao contrario, esses 110tos de prcpotencia elo 
prr~sidente da Intenclencia, longe de resolve
rem a grande questão, <tincln, vieram inl;ri
cal-a mais e mostmr· á popul:Lçflo desta capi
tal que elht não pr'1cle absolute1mente espr't"al' 
ela e1ctmtl rnunicipalidctde aquillo a que jus
tamente aspira. 

E é por isso que mais uma, vez pedB :'i 
digm1 meza que ponha, qmwto antes, em 
discussão o projecto ele organis<J,ção muni
cipa.l. 

A Ca,mn,ra que vote como quizer, ma,is ó 
preciso que se vote urgfmtemcntc uma lei 
Ol'grLnisn.nclo <t municipalidade desta ca.pital 
porque assim beem depressa nos veremos 
livres da, actualmuniciprLlidadB. 

Sa,be que vae levantar tempestades contra 
si ma.s como foi marinheiro, já as suppr)]'l;ou 
no mar e port<tnto está habituado a ell:ts. 

O que garante é que mio a.rreclari1 um 
passo do cumprimento do seu dever. 

Este obriga-o a dizer que o povo nüo pollc 
sofl'rer ma,is. 

Além ele jú, estár cn,rrcgado ele impostos, 
aincht se procunt augment<Ll-os. 

Entretanto <LS q uestõr~s ele llygiene, dn 
alimenütção, são postas a margem E\ complr:ta-
mentn clescumclcts ' 

O povo que paga direitos pode exigir que o~, 
seus representantes cumprüo os sons rlevm~es. 

Iní'elismente poucos são aq uelles quo sn 
desempenham ela incumlJencin, que o J)ovo 
lhes comrnette resultando disto fJUC a Rr'
publica tornon-se uma espeeic de espantaliJO e 
que muitos que applaudircwr o 15 de novnm· 
lJro, estão hoje descrentes, em prejuizo rh1.~ 
icleas democraticas que , entretcinto süo "" 
verdadeiras icléas. 

Eis <1 razão porque entende que e ele srm 
dever· vir mais um<L vez mostrar que 11 r:on· 
tinun,rem as cotJsas pelo CD,minho em que viw, 
o governo terá dentro em pouco de ar•ctw com 
grandes difficulrlitdes. 

O Srt. Rg•rmiBA. - Apoiado. 
O SR. VrNIIAES- O povo exasperado <le 

sofl'rer, ver-se-1m obrigado a rmtgir, c neste 
momento o orador estará a seu lado. 

NiTo quer mais occupa,r a atteEçáo da casa, 
tanto mais qmmclo sn,bc quo um dos seu hon
mdos eollegas precisa 1'alhw, mas pede qtw 
antes de se encerrarem os trabalhos da C;t
mara, ella, enfrente a questflo da alimenüc<;;Tn 
publica, não só na capital federal como em 
tada a, Republica . 

H<1 negocios que poclem muito bc'm ampli<n' 
o instincto ga.naneioso claqnelles que que1·r·m 
especuh1r com o povo cspecialmento nos :;e· 
neros de primeir'<1 necessiclttde. 

Infelismente a Cmna.m n<1r.la tem feito mn 
beneficio dos pobres e desprotegidos. (Apoiados, 
muito úem, nn~ito bem.) 
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E' lido e fiel~ sobre a mesa o seguinte. 

REQUERIMENTO 

Requeremos quo por intermedio do Minis
terio do Interior se iníbrme á ca.maea de que 
natnrez:1 sfw as medidas tomadas pelo Gover
nador do Estado das Alagóas para impedir a 
sallida de trabalhadores que daquelle estado 
procuram vir p<wa os estados dG Sul. 

Sal:L das sessiies, 17 de agosto de 1892.
Au:;1rRI•J Vinhacs.- F'. B·alm·n. -Gonçalves 
Rt~iJIOS. 

O S[·. :I-Io:ntero Baptista-Sr. 
presidente, desempenhando-me de honrosa in
cumbencia que me foi commettida por um 
grupo de alumnos ele no~sas escolas superio
res, Vf'nbo ofl'crccer ao juizo e solicitude da 
Ctcmara uma representação em que elles pe
dem a dissoluçito do batalhão academíco de 
que fazem parte. 

?\'os primeiros tempos subsequentes á in
stnll:H;ilo do novo regirnen, quando toda a 
sorte de apprei1ensão assoberbava o espírito 
de todos os repuiJ!icanos, os estuda,ntes, m 
moc;os patriotas, corTeram pressurosos a offe
recer seus se1·viços ao governo, em 1.\tvor da 
integrid:vle da Patria e da eonsolidação da 
Republictt. 

Benjamin Constant, que enhi,o superinten
dia os mwoeim rla gueera, não desdenhou do 
eompronlisso expuntaneament:; tomado pela 
mocidade, e. «considera,ndo que tudo pôde a 
Patria espe1'ar dos seus impulsos generosos e 
da sua rledieação espontanetL», organizou por 
dr~c:reto de :1 de março e regulamento da 
mesm:1 datcL, o batallliio ac:adernico. 

Desde então, sr. presidente, em todos os 
movimentos gmves que hito conturbado a 
Rqmblica. "' corporação patriotica elos es
tudantes tem prestado os melhores seeviços, 
em c:umprimento elo seu dever superior. 

os seus sr~rviços como partes de urna corpo
ração armada; e, preoccupados em servil-a 
com outra ordem de contribuição, querem 
voltar sua <1ctividade para o desempenho 
de seus deveres academicos. 

,\!em disso, occurTdlCias diver·sas tr_ll!l mo
rlilicado sensiv11lmente o bat:tlllão p~ttriotico. 
Hoje já nilo é o mesmo. 

Peite lei de su:t organisação, só devhm 
fazer p:1rte d3lle «os alumnm das escolas 
superiul\~S eivi> dt Repnblica e os <Jstu,lantr3S 
que. tel!(lo os prc1par :brios nec,3,.sario~ ,_,a,r;~. 
n matr•iculn, na Esc•Jll, Polybchnka, apr'e-
senbm attest:vlos de feequencia rle algum 
<:nrso par'tic:ular das materias q:w eonstituem 
a extinda anLtprepnrttoria» (att. 1° e§2"); 
entretanto, teem verificado pr·aça nesse b .ta
lhão divo1·sos cilladiios com o rmko lirn de 
í\;gir·ern : s exig :JJCias da guarda naeional. 
Os olfici:ws devia,m Srõl' til'ados elos eorpo;; do 
nm:so exet'"ito ou detttre os ai f'ei'OS alurnnos 
(art. 3°), 11') entanto, teem sidu nr>mecvlos 
oiTieiae,-, :io i:atalhiio dontr•J os prDfll'ÍOS estu
cltnt::'S, aos quaes c:on'',~mm-se p:1tentes ficti
eb,s, qu>n:>da oi,g·Jüficmn. O b.t,]ilão devia 
thzer exer·cicios, quando mui1;o riu 1s veze't por 
s 'Il1'1lli1 para n[o ser prejudicada a taroJ'a dos 
estnd mtes; não ohstant'l, tem feito varias 
vezes exr;rcicio3 diariamente e até por mais 
de uma s-'mana. 
' O SR. RETUMBA-E até o commandnnte Q 
um empr-egado pnblico. 

0 SR. HOMERO BAPTISTA-Ainda ha. pouco 
foram os estudantes intimados a comparecer 
po Realengo afim de ü1zerem durante dois 
dias exercidos. A esl:e respeito, estou infor
fD:1clo de que f1 passagem ibi pa,ga pelo Estado, 
pms quo a manutenção e mais despezas cor
reram por conta rlos estudantes. Deste modo 
transfoi·ma.-so o serviço no batalhão em pesa
do sacrificio para os moQoS academicos, espe
eialmente na quadra precaria porque atraves
samos. Ainda uma ultima considera<,~ão devo 
Jazer. A dissolução impetrado, importa uma 
diminuiçã,o de clespezas para o Thesouro, visto 
corno desse modo supp1·imen-se as despezas 
com o fardamento espec:ial bastante caro, que 
é fornecido pelo Estado ás praças do bata,
lhão. 

Qnanclo imperava prepotente a dícta,du~a 
do '1 de novembro, os nossos br·iosos patn
cios f'or:trn se collocar soh <ts ordens do in
signe eoronel Solon, quo pretendia rnarclmr 
p<tra <1 peaça publica, a 23 de novembro, 
de arcôr'clo c:om outms intrepidos revolucio
narios, par:1 :1,1Jater ~' tyrann{a. 

Quu,JHlo os allucinaclos da fortaleza de 
Sa,nt:• cruz, olJeclecendo te perversos intui
tuitos, vomitaram rx1las sobre esta capital, 
o batalhito academico foi no ar.semtl de guerra 
occupar o posto do dever; e ultimamente, 
por occ:asião tl<l, sedir,,ilo de lO de abril, ainda 
o batalhão dcc repnblim1 deu igual prova de 
valor o devotamento ús novas instituições. 

Entrego, pois, á solicitude e zelo da Cama
fia dos senlwres deputados a representação dos 
moços estudantes_ Penso, Sr. presidente, que 
está tarnbern na cornpetencia do Poder Execu
tivo dissolver o batalhão acaclemico, creado 
em circurnstancias especiaes para um fim de 
excepção, corporação civil armada, que não 
pôde ser incluída na for()a publica do paiz. 

Hoje, afigura-se aos nossos jovens conci
dadãos que a Republica clispôe de elementos 
de força para manter-se, que dispensam 

Em todo o caso, entregando ao Congresso, 
poder snperior, a quem é dirigida, a repre
sentação, dos estudantes soldados, cumpro o 
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dever de desempenhar-me dt\ incumbencia.j Pe;mfnrte. - .tu.'l'~~ln A gostil1lw Ril•eir-o. -
dos nOS$():; hr-io~os compatriotas . O Con,Q:r~~ 1 Luctes rle Hnrros.- O sem· Br.m•c!o Tor;·e<.-
que decida. (,\zloiwlo>, íauito l!em) . Lui:: E. rle l'ct.<c·mccllo>' .-Cr.;?"lo.o A 1·thw· Ce<r·· 

Vem á me.'i<t c e li<.ht <L seg-uillte 111:ira rla Sil1:".- E. "Fir·to;- de Lima. 

Sr.s. meml)('O~ llO Congt·e.>~o X<lCiono.l
Qua.n•lo a, 15 de no1·cmhro de l88f> Joi lêl"<tdo 
a. cfl.iúto o acto t~mer:.wio e pa triotieo th \ pl'C>· 
cbmação da Hepublic; ~ . n:lo puder;\ 111 o; 
moc:o~ est.uda.ntes da.s cs<:'O!a; ch·i.~ ~upct• tm·c;; 
fic<tl' intli:ll'e.rente::: tlcant~ o.lc t:io g-lo.>l'iOJ.>a <:o)!l· 
q ui:>Ut 1l:t lilJel'Jttdc. pa:s er·<\ <~nt:il' ncct~:<<ll'io 
o concm':õ<l ele tollos os !Jons t:.•tt•it>l:\$ ]J:mt 
CJUt' ;;e mrnas.~t! mmt r·calitlaole essn lcitll 
!Uu,-tre. 

Foi ness~ momento o.le apprehenslies e •le. 
duvida~ que, <t moci(h<le ch'ilfili oll'ct'CIX'l' :111 
;;,rovet·no pt·ovisorio ü apoio da,; 5lw .. ~ cnn
vk'f;ÕC:> e o sacrifitio (!o ~tt Sttn;tue. E o ;p1~ 
vernu acreitou e~sa J.l:l.tl'io r.ica oll'el't<\. cr catl\lc) 
o B:tta.lltilo Ac<ttlcmico. 

Ess.1.s 1luvidn..s e appt·ehen~ues d~~sappi\l'C· 
eer:.tm üe todo : tt mrmit repuvlicana ~ ltoje 
acceita pot· toclos O~ ora.zileho~ e, p0t'tt1.nt0. 
torn:t-se insulJsistentc o dect·et.o que creou o 
raierido bati•lllão. 

Além di.~so, a. ~U<\ manutea.;:ilo sú póde con
correr p~ra ~ggra..-ar <t~ atllictil·a.s difficul
dadeõ que no mome1ito n.ctuttl (t:ra:l~<th:m o 
Thesonro Nacional, em Yirtude u" crise fiu::tn
ceira que :1.travessa a nar;:i.o . Accresee ainda 
que a ohservancia do seu re.gttlatnento clisci
plinat' prejmlie<o. muitíssimo a norma de tr·J.
balho de todas as praças que, sendo etn SU<t 
maior parte estudantes, de,·em continuamente 
comparecer a ex~rcicios, com grave sacrificio 
de l?reeioso tempo. 

A >isb. das pondero>.'IS t'<tzlíes expendíu:t$. 
os abaixo firmados, julgando illterpretal' os 
sentimento.; dos seus c-J.m<U·adas, fazem mn 
appelio ~~s vossas luzes e a.o vo.sw patriotismo 
:para qne clecreteis <\ dissoluçii.o do Biltallti:io 
Aca.demico. 

Capital Fetleral. Il de agosio tle 1892.-
01'/ando Cu,·•·§a Lopes. - BeTiscwío Víai,·a 
Ramos.- F;·~;1Cisco rle Bor·Ja B aptista.. - Ro
dofpho 11>f.moe,f, da. Si'va.- Joaquim Jo,:d dr.r. 
No1:a Sou ;·irt!to .-Fm~cüco Tcir.~ira Leite.
Euse/Jio de Qttei?·o:; Rióci,·o rle Çu,st,·o.- A.>l
tonio Ca;odi·io Bo;·gc.~. - D('.ll!JO Marlins .
Joaq•âm. Pardo de Armúo Vieita.- 0;-e.~tes 
Ccrrlla.-X iquel da Cu»ha Cav,~/lui,·o.- Ves
pasia.no Rodrigue.~ Co.-rea.- A>ltOiliO c~nteiro 
11íontei1'0.- Pedro Sé9aud.- S!fnesio Ru.nr;et 
P esta.na.-Gab,·iel Z...Ir.u·tins dos .San!O$ lt"ianna. 
-No;·berlo .-iwputo Borges.-Al'Cm·o Rib~iro. 
-Francisco Dias Can~eiro Jv.nior . - "'lfa•wel 

Ctun:&râ V, IV 

() St·. A.utonio Olv nth.o toma,;>. 
pa. ta:vr•~ apenas p;~m pedir: :'t mesu, a inclll
siio nà orr.le111 do di:; tlo pt·ojedo 11. 145 A, U.o 
:111JW passado. 

Este projec~ foi :\]•ni:ttlo llur p·;~ude parte 
d;1. llttncada. l'tn-;;-r-,;,núen~c (' su IJ:<c;·ipto tm 
p t·imeiro log-J.r pelo >eu honmtlrJ cnllcg:t I'(UC 
a.:aln de ll t!lxar :t tribttn; ~. · 

1\\io (: $Ellll 1~\-'l.tL(J f!lll! o OJ~I •lo:· Y1•rn. c·oJll\0 
membro oh\ (.'(IJJlJni"-.<:i.u ti !! o lwa .. ~ puhlít•:l•. J.ll"!· 
llíl' <~ íuelnsilo o.l t·~;<; ~ IHH tcr·i:l na "l'llt•lll oi"~ 
no:;.•o.s tr.tb: tl! l(l~. 

! [a. p OIII:ú>' 1lias. ~111 UIH p :ll'I'Cl'l' cl:t <'nll\• 

mi~:<ii.o 1lc obl'<l...~ puhl i~ts. n t·elitto•· d·:~:<~· pa
t·t:cer exr.et·!lOa cnm siutt~l'it lmlc ntn ~cur. i
mento lfll (~ clomina.,·;t. nii.o , ,:, :t ct•nuni:<:'li.o 
cnmo toJ.:t n. Cn.tn:ll~t. l:trneut;tnok: q111: n:i" 
o:xi,:tbsc ai11tht uma. H Lle l"lll:ll i'I'CIIL'Í:L pu· 
h!ic:t vot:ula, p:tt~t ;';L!liLI' a ~;c•ri o! •le ol illiculda
t.le> que snq,rc em Hc);~u; n·:o.ll;tl!LO> dl;wl;tlll\!n
tc. Pois "\;em, isst) ~:·r·vi u UI' pretexto pa t';t I!UC 
~e i!.l:.uca.sse ~t commissi"w lh· olw~s pul>li·~l.,; e a. 
CtemiH'i!., dizendo-se que os l c:;i~htdo!·• ·s ,_~n, 
Republic;t ern ,-e~ de Jit%cwm leis. ,·ivi:tm :1. 
l:tmenta!' que tne~ lei~ não existi.,:.scm. A ac:· 
cu~açü.o, atir<td;t em " p-dido de um jo1·na.1 
destt capiw.l, lbi lev~tnt;td<1 n ('St:t camaru. em 
r..pa.rte po1· um illustre depu t<tdo; e como o 
Ol'adot• julg<\ íJUe os iegislmlo1·~s rle1·em sem
pt·e procurar inslJirn<;.loes na opiniiio publica 
para satisliozer todos os sem r-ed:1mos justos, 
,-em pedil• :i. m~ p;tro incluil· na ordem do 
dia esse pro.iecto, que j;;'~ tc,·e parecer da. 
cornmissiio de obl'il:' publicas do a.nno pas
sado. 

o SR. PRESWJ::XTE--0 pedido do nobre depu
tado será tomado n ;t devida consider~ilo . . 

Vem à me&t e ê lklo o seguinte 

Cida.~lüos repr~;;ent:.tntes ll<t n;tçãO - 0~ 
o.baixo-u.s~iê;mt<.las, que constituem a mesa do 
Congresso Operario Nttciono.l e por estes in
Vei!tidos de todos os poderes par;1 represen
tai-o em sua;; delibetw;ões collectiva.s. >eem 
pemute os Srs. repr-esene<tnte$ da ll<tção rei
terar o pedido j<.i. feito a estu. co.mara, pelo 
Pa.rtido Oper"<trio, p;tr;.t que s~ia convertida 
em lei do J.la.iz <\ representa~-ão apresentada. 
pelo illustre deputu.do por SanfJ. Catha.rinll., 
Lauro Müller, solicitando dos 1·epresenta.ntes 
do povo no Congresso Na.ciona.l a decret..·u;iio 
de oito hor-<~.s pt>ra. o dia. normal de tmbalho, 
para todos os serviço.s publicas e parti
lares. 
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E...~1. merli<ht, cilla...1ã.o~, colistitue um;1. l\~pi- deve recaiÜL' em merc:adori;).S importadas, 
raç:ão par.\ todos os homens que m;~nusc;~m o sobretudo llo estrangcir·o, cujos impostos são 
instrumento i.lo t r:.tbalho, além de impot·se a.ereca.da.dos pet:1. Uniií.o, tl. quem t:J.mbem com· 
peltt justi<;<• ~!:1 sua causa e soln:etudo pela peta velar na saucle publica. 
razão muito logie;o, e incontest<l.vel de ~er in- A ella por isso b CJ.UC corre o dever de por 
dispensavel ao operaria, ap(•s as f:trlig;ts tlo todus os meios procurar evitu· tt3 defraucla
l;tbor. oito homs de de;:c;mç-o e ontl':tS ·tantas çüe3 do fisco, e a lntroducção de substancias 
pnm illustr;~r o seu es]Jil'i~o no cs~ud.o du. SU<1. noci \"a.i! iL sande publie<.1., e portanto a. crea.
e<hK-a(.fu:> instructi\'<t e te<:llnicn.. ção dos la.oor;1.torios indicados no projecto 

Dividillllo o (li:t e n. noute em tre:; pnrt~~. I com es.se fim. 
lemmll. adopt.1.do p elo operm·io.to uni rcl'sal. I· Toda. via, 1)arece [t commi>süo que nenhum 
vi&~ _tt ch1..~sc o~eL·:n·ia a.vigot·ar· ns SUt\S l'ot·~~s / !Uconveniente \lil.YCL'i~ em . ser concedido. a.os 
phystet\i' e :~pp!tcal'-se ·~o e~tutlo ,lo :qlerlr:L- governos estadoa.c;, que qmzet·em em bem dos 
çoamento da.:s ll.l"tes e olt< nov:..s iu\·cnç.:il!S f[ HC seu.~ e~t..'tdos crear tucs l:~boratorios, a. ihcul-

. só se adquire peht illu~tt~t~:W :lo P.:'pil"ito. tladc tl(· o 1h.zct· de :tccOl·,Jo com o governo 
Não ·l.cnlla.i~ }'e<;(•in olc fJ H<'. tleCI't~t:tll r l O·~(· reo)ct·:tL c lJOl' is;;c> cole ]Jt\ t'CCCl' que entre lli\ 

oito ltot·as l~Ll~t u d itt normal dt• tral~<tllto. col·,Jam t!os tm.IJ:tlho~ e seja approvauo o ~a
J:lericlíte o s~niço pul!lko ou pJ.d[cttlat•, pots guinte yro,iecto: 
que nm in,ih'itluo. qn:tlqm:r CJ.lLC ><:i;l. :t s tm .'o.rt . J.• Os <(O\'Ct'JJI),, ,Jos C:!t:.ulo.~ potlct~1o 
constitui\'io phy:>icn., pro,lur., t:uig;ltlü <~ can- I ct·eat·. ti e accnt'do <;nm o ledm•:•l. laiJOt~ttOl'iOs 
<;~<lo. mtúto menc.~ em tloze ltolõl.l<. do que <·m t~:. anrdy:$~S annexo~ i•.: _<LllilndB:,r-1..~ , <le t~lOdo a 
Otto, at:!Htu,to-se ilisposw c ~l'Jl\ contt·;w teol:!li<! c\ lt.;u·elll-,1:' lll'ft",tllll<l\.-'-': ~s do tl$co e :t tmpor· 
pelo cnnçnS$0 llO corpo, a <~ue u.ctuo.tmente t:v;ii.o de ~uh~t~J.ucia.;; tlllciYas i~ s:tu,_Le l1llblicu.. 
está suJeito. . Al't. 2." Re\'Ofi'n.da$ u.s d.i~posiçúcs em con-

0 Congr~ Opemrio~n.<: ional, que :>e adm tt·;u·iv. 
functionn.nclo :tctualmente ne:st:~ c:t!Jit:\1. C?lll Salól. tia' commi:;slíes <ht Canmr3. dos De
repre.-<:entantes de todo~ ~ corpo~ oec:•u:to;; pmaclos, 17 de ago:<to ele 16'V'Z. - Ctmtao, 
dos est:.vl~s da Repubhcn., enc;,t~mtç:u.o YtY:~ · relnt•)l·.- E;•ico CociJ,.o.-Pedro Amc,·ico. -
~a S?beranm do tl~Lbalho, no .~r;tzt~. e.Sl)et·a <ht R<t:Jmtmdo JJwulcir-r.l.- Cosl<e Uachado.- F w·
JU~tt<,'<\ do ~ngres_so ~eglsbttvo .Nac~ot:al do rrih~ Wcl·ncch, pr~sir:lente.- Cesario .Jiotca 
pa.1Z que nao derxa:r<t üe att~nd.er as JUStas Jmtiov 
r eclamaçõe$ que, pelo org-:io J.o~ ::~.bn.i:\:O·assi- · 
~nM.os, tàz o poYo -'Obertlno a.os legisi.:Mlores 
aa lx'lctria. 

União, justiça e tr:tbalho-Aos cidadãos 
presidente e mtüs membros tia Cam(l,ra dos 
srs. Depuiado3. 

&•la. do Congresso Oper.wio ~M:ionn.\, 13 <le 
agosto de 1802. -Fmnça e Sil-oa. pre~hlente. 
-Etewet·io Jose de Sou;a, vice-pre.,idente.
Sil;oestre P iato Calde!ras, I • secretttrio. - Se
ctmdino A branlcs, 2" secretar·ío.-A· com
~ã.o tle constitui(ão, legislaç>1o etle justi~-a.. 

Viio '" imprimir o:; seguintes P''Qjectos 

X. :33 A- 1892 

Omcede aos (Jo·cernos dos e.<tad' s a facultlaáe <le 
crcar, de acco1·clo co-m. o federal, la/Jo J·<.tol'iOs 
ele c111alyscs anncxos ás alfo.ndegas . 

A commi.ssii.o ole sa.ude pttblica exa.mill<ltt 
o projecto n. 33 de 1892, que concede ao-5 
&'overnos dos estados a taculda.cle de crear, 
ae a.ccordo com o federol , laboratorios de 

N. :33-1892 

O Congresso Naciomll decret<J.: 
Art. 1. • 0:; governo3 dos estado3 poderiio 

crear, de aecordo com o federal, laboratorios 
de ann.lyses annexos ús alf<tndega;;, de modo 
a e\itarem·se defi"<llld<~c,ões do :fisco e a im
J)Ortaç'<lo de subst:mcias nocivas á saude 
publk-a. 

Art. 2.• Revogadas us disposiçVes em con
trario. 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 1892.
Cescu·io Jlotta ltmio1•. 

N. ;u ,\- IBDZ 

..tuto1·ísa o gowmw a de~1)1Jndc1· ate a quantia 
d 10.000~ com o la~orcztorio de physica e 
chi mica elo cw·so am~o;.;o da Fac~12áade de 
.Di1·eito de S. Paulo . 

ana.lyses a.nnexos às alià.ndegas, de modo a. A' commissão de sa.ude publica foi presente 
evitarem-se defraudações do fisco e a. impClr· o projecto n. 34, de 189'2, a.utorlsa.ndo o gover
tação de substancias nocivas á. saude publica, jno a. despender ate dez contos de réis com o 
e vem interpor o seu parecer. Jabora.torio de physico. e chimica do curso an-

As alfândegas são institui(ijes federa.es, e a. ) nexo da. Faculdade de Direito de S. Paulo, 
analyse a que se ref~re o mencionado pt•ojec:to afim de interpor o seu parecer. 
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COffi:J\lanto nesse .curso se tmte SC?m_ente I mos favores concedidos à Companhia [ndus 
do.e~smo do~ 12rmcqnos gera.es de. _pyllstca e ' trial de C!ü e ~r ar mores de C;tr-anda.lly, hqje 
-chtmtC<1. e:s:tgtdos como prep:l.ratonos pa,ra a Compa.nhu1 Progresso Imlustrial <le Car-J.u
m<ttricuto:L no curso superior da Faculd;<de de daby ; 
Direito, julga a t?JIDmissão ser de utilida.de, e ContinuJ,çií.o (ia 3• di~cus&i.o (lO projecto n. 
mesmo de necesstdade, u. cre~~f.j.o de um lRbo- 77. de lSQ-2, <\\ttorisando D g-ovet·no a conver
ra.tmio em que aquelles principio5 poss<tm ser I ter os jtn'OS de 4 "/0 , ouro. das apolkes da di
:pratiell.mente demonstr<tdos e melhor compre- vida publica interna nos de 5 "f,_ :p(l.l)el. e a. 
11enclidos pelos ttiumnos, torn~tndo·S<J ttssim faz~r a,; opel'M;ões de crelli.tO }ll'ecisas para : 
mais p~ficno o seu estudo. I emlJols.w os llos.:;uidore~ de apolíc<:;s que não 

Por 1sso, eu. commisslí.o de pl1recer que en·j o.c~eitar~m a. conver{'il.o; coru;oHdar a divida 
ire n~• O!"dem ~los trabalhos e sej<~ ~tpprovado flnctu:~.nte e snpprir flU<üquer clefi~iencia ele 
o $v,;uinte prOJCctD: l'enda. do exerclcio corrente ; 

Al't,. L" Fica. o go.-et·no <tutodsatlo ü ties- Cotltinua•:iio tht :3·' (!iS~Us;\[[,; do pt·Qiecto 
pende!· ;ttê ;~ a qtw.ntí<t de dez cuntos de n. l(J(I, destt• n.nno ( prc\ie~to n .4iLL <lo anno 
J'eis com o ln.bomtorio de pltYSiett c~ cltimle:L pas.~a.dn ). relath·o its pr-omo<;~"ies tlc 7 de .ja.
do CLm.<:l :~nnexo clt\ r'aculdu.de de Dit·eito de neiro lle 1800; s. Paulo. 2• ~u~c\\S5\i.o tlo projecto n. 7l, deste anuo, 

Art. :2.'' Ficam re1·og;td.as as disposições em isent,wdo <.lf:' üireitos de imJ?ot·ruçii.o os mate-
<!Olltl".tdo. terhe.> e~J'ecilicos nec~~sarios pam lL construc

~,;,'io e inst:.ühção Llo Colleg-io Americ:wo de~ 
T;~ttbn.té. no e~t;1.do de S. P"uto, e ..te proprie
dt~de de J . L. Kennedy ; 

s~1b dtt.S commissúes ch\ Ca.mt\l'tt J.o;; Depu. 
wdos, 17 de t~gosto de 189-2.-C:anti.lo, x·elt;.tor. 
-PedJ•o Americo.- RJ.ymwulo B'~nclaira..
Cosltt Machado.- Ftttql!im lfà;~oJc.'i, presi
dente.- Ccsw·io Jiottu Jtmior. 

N. 34-1892 

O Congresso Nu.ciona.t decreta : 
.-\rt. 1." J:<'iCêt o governo autorisado a. des· 

pender i\ te a quantia de dez CDntos de reis 
com o laboratorio de physic:• e chimica do 
curso aunexo d<t F<•cutdade de Direito de 
S. Pll.n!o. 

Art. 2.' Fi.ca.m rc>ogadtts tts clisposi~.õe.s em 
contr-ario. 

S. R.-Rio de Janeiro, 17 de junho de 1892. 
-Dr. Ccsa.1'"i<J Motta. llmio·,·. 

O SR. PRESIDEX'l'E: designa. para 1 S a se
guinte ordem do dia. 

P :parte (até ás 3 110ras)- EleiÇ>lo d<t meSJt ; 
Discussiio unica da emenda do Senado ao 

projecto n. 23 D, deste a.nno, fixando as for
·.ça.sde terra para o exercício de 189:~; 

2• discussão do :prajecto n. 140. lieste ::tntlo, 
1ixando a despevL do Ministe•'io df\ M;1.rinho. 
:para o exercício de 1893; 

2" discussão do projecto n. 19, deste anno. 
autorisa.ndo o govemo a concecier aos offi
ciaes e praça.s do exercito maiores de 21 annos 
-dispensa do excesso de idade para a matricula 
nas escolas militares da. Republica; 

3• discussão do prqjecto n. 53, deste anno, 
-concedendo isenção ele direitoí5 de import<tç5.o, 
el:cepto o de-Expediente,-:para os matariaes 
destinados á illuminação de Pi.t'acicaba, em 
São PauLo~ 
s~ discussão do projectn n. 41, deste a.nno, 

-autorisando o governo a conceder á Compa
nhia Fabril Industrial e Constructora os mes-

Dlscuss~o unic·.t (\o projecto n. DO. deste 
a uno. a utorisa.ndo o Poder Ex:ccutl v o o. JU<tn
d..n· obomn• desde já •t D. Cou5tanç<t Eplüg·e
nho Coelho, fitl1<t do ftm•do tenente-coronel Vi
cente Coelho, o mclio soldo correspoudenr.e a 
e3t:J. p;J.tente, segundo a ta bel! a <1-nne:s:a à. lei 
de l de dezembl'D de 1341; 

2" discussão d<) projecto n. -;o_ deste anuo, 
isentando dos direitos de importação e expe
diente todo o material e macbinismos (lestina
dos i constt·ucção da :fitbric-J. de tecidos d<t 
Companlde. Ma.nufactom Fluminen~;e situada 
em Nitllel'OY, no est.atlo uo Rio. ele Janeiro, e 
mnnda restiiuir os direitos porventura co
brados. 

2.' po-rte (às 3 horas ou antes) -3• discus
são do projecto n. 45 A, deste anuo, autorí
sando o go>erno a. prorogar por cinco an
no:o o conti~cto com a Associação Sergipense 
para o serviço de reboque a. vapor nas barras 
de Cotinguiba. S. Cln·isto>ão e Est\ncia.; 

1" ~liscussão do :preojecto n. 5ô A, c1este anuo, 
interpretando o § 2• do art. 1• do decre"to n. 
1420 D, de 21 de 1evereiro de 189!, relativo 
O. aposentadoria. do~ magistrados; 

2" discussilo do projecto n. 122, deste a.nuo, 
reorganizando o Supremo TribWlal Militar ; 

·1" discussão do projecto n. 99, deste (lJlOO, 
elevando os vencimentos dos ].Jrepara.dores
conser\·a.dores <los g<Ltlinetes de mineralogia e 
geologia, de botauica. e zoologia da Escola. 
Superior de Guerra, e do de c!Jimiea. ds. :Es
cola Militar di\ Capital Federal, com vow 
em sepa.rado ; 

1• discussão do projecto u, 120, de~t" S.Ílllo, 
autorízando o governo a contra.ctar com João 
Tavares da Silva a constrncção. uso e goro 
de uma estrada de ferro, com privilegio por 
50 a.nnos, de accordo com as leis sobre estra· 
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das de ferro e garantia de .iuros de 6 "In 
sobre 30 :000$ por kilotneb•o. partindo do Rio 
Pardo, no Espiriiú Sn.nto, até S .. João Baptista., 
em :\iin:ls Geraes ; 

I" discussão do projecto n. 1 i, de~te anno, 
iscnt.1.ndo de direitos de impo!'ttv;iLO os mu.te
riae:; e machinismos que" COmiJ<Ln!li<t NtlCio
nnl de Fot~j:l.S e Estaleiros destina r á ínsr.alla
ção dos seus estabelecimentos ; 

Dis~us~ão unica do projectO n. 02, de 1892, 
autorisa.ndo o governo tt mandar contar como 
tempo de embarque, p tlr<t o~ effeitos le.gaes, o 
tempo em que o e::Lpltiío-teuente João de An
drade Leite :>erviu como offici"l Sllliel'i<w e 
instructor nt\ R<c-ola ~<tYal. e 1hz extensiva 
a.os íns&ructores e m:tis olfici;u:s que ~el'virem 
nos nttYios deslinailo.-; :·t intrl1C(~1o do• ttspi
rant<~~ '" gmmlas-m:\l'iuh<t a di;;pooi~lào do 
at·t. !:3 do llecretO n. 29. de 14 de março 
de 18\ll; 

I" disc:ussiio do projecto n. 109. deste anno, 
creando, conjUilCt:~mente com a Escola de Ma· 
chinisias. um cur::.o de nau ti<:<\ no estado uo 
Pttr~l, e lhe dá organisaç;.io. 

COlHinuac;Z'lO da !• di;;:cu~silo do projecto 
n. l lG, deste auno, a.utorisa.ndo o go•erno. 
tendo de clesannexar o servi(;O do~ subm•bios 
na Estrada de Ferro Centml do Brazil, a con
tr<J.til.r com Justiu & 13:lndeira. o a companhia. 
que organisarem a c.-onstrucr;iio de uma es
tro.da de ferro aerea. de S. Franci;:co a S.tpo
pemb<.L. ;;egundo as condições Que E!Sti~'t~lece ; 

1> dL~nssão do projecto n. 9i. de 1892, me
lhorando :\ aposentadoria dos func:cionarios 
publicos :~.te á dam desta lei aposentados que 
contarem mais ele 30 annos de serviço etrecti
vo e t res do ultimo logar que exerceram, e 
não o houverem sido por falla tle exacç<i:o no 
cumprimento dos deveres do~ reus cargo5, 
salvo si pt·oYarem lL ftüsidade da imputa
ção; 

2J díscuS$ão do projccto n. 52. ue JS!l2, re
gulando a. concess[lo tle aposentadoria :J.OS !imc
cíonarios pulJlicos, de acoordo com o art. 75 
da Constitui<•iio Fedm\l; 

2a discus..~ do projecto 57 A, deste anno, 
prohibindo a concessão de honras milit:l.res 
ae official de terra ou mar a. qualquer cidadão 
brazileiro e ilii. outras providencias ; 

Di;:cussão unica do projecto n. 82, deste 
anno, autorizando o governo ;J. reformar. no 
posto de tenente do extincto corpo de policia 
desta: capital, o capitão honorario do exercito, 
ex-tenente desse corpo Antonio José Alves ; 

Discussão unica do projecto n . 270, do anno 
pa...o:sado. concedendo um anuo de licença. com 
ordena.do, a .Tose ?.Ieodes Abrancl!es, mestre 
da- offi.ci.ml. de a.ppa.relhos e velas d~ directo
ria ele construcções na. vaes do Arsenal de 
Marinha da Capita.l Federal ; . 

Discu$i.o unica do projecto n. !U, de 1892, 
auioril:ando . o governo a mand>~or pagar a.o 

alieres honorario do exercito Antonio Paes 
de Sá Barreio a quantia de 2:592$. por di:tre· 
rença de soldos Mr·a.z;Wos, que deixou de re· 
ceber; 

Discussii o unica. do parecer n. 34, de 1892, 
indelerindo. por não ser da compe~ncia do 
Congresso N:~ciom\1, a pet içilo do conego Ama
dor Bu~no de Bt\r'l'OS, sobre isenç-Jo do im
posto ue tr-tensmissi"lO ele propriedade e de 
(lecima~ m•l:~an<lS para o pl•edio em que ftmc
ciona o A:<J'lo Isal.!el. nesta. capif.t\1; 

Z' di~cussiio do .lWOjecto n . 60, deste <tnno, 
:~utori~<Lmlo o go,·crno :1 conceder a José Au
gusto Vieit~1 e outro tt construe<-.ão, uso c 
g-oso, dut'<lllte :30 ann~, de u ma estr~tda de 
ferro de S;tpopemb:t ;\ illlallo Go\·ernador , 
medeante cer·to;; favores ; 

l" üi:;cu~o do prqjccto n . 98, deste a.nno, 
autori~tndo e go,·el'llO a conc:edor a. Honorio 
Lim::L tt constru<:çlào, uoo c go)SO de umtt es
tr'll.t1a de ret'l'O do pol'tO de A ngr<t uos Reis, 
no esttüo do Rio de J:tncit·o . ~t esta.c:ão do 
Cr·u~eiro, no est.'l.tlo de S. P<LUto, medeante ••s 
condiçGes ([lLC estipubt. 

Levant:He <1. :>essão á .. ~ 4 1/2 hora;; d.:.t 
ta.rde. 

73'1 SESSlO E)[ 18 DE AC:OSTO DE 1892 

Prcside;lcia do Sr. Bcmardii!O de Ca;apos. 
.4.nlcmio A;ueclo (1" sar. .·el!" 'io) e Joao Lope~. 

Ao meio-dia procede-~ iL chamada. ti. qual 
respondem os Sr.~. Bernardino de Campos,An
tonio Azeredo, Athayde J unior, Paula Gui
mat~d.es , Gad os Campos, Utlhôa. Rodrigues. 
Indio (lo Bro.zil, Cantão, Pedro Cbermont, 
Matta. Barcellar, Augusta :\o[ontcnegro, Costa 
Rodrigues, Casimiro Junior, Rodrigues Fer
nandes, Nogueil~J. Pa:rauaguâ.. Nelson, Piras 
Ferreira. Martinho Roclrigues, Joiio Lopes, 
Fr ederico Borges. Gonçalo de Lu.g·os, Nasci
mento, Almino A:tronso, Amorim Garcia, Epi
tacio Pessoa, Pedro Amerito, Couto Ca.rt.axo, 
Sa Andrade, Retumba, Tolentiuo de CarYa
lho, Gonçalves Ferreira, Josê Mariano, .Joa
quim Pernambuco, Ju>encio de Aguiar, An
drê Ca.va.lcante, Raymundo Bandeira, João 
Vieira, Luiz de Andrade, Bellarmino Carnei
r o, Oitícica, Rodrigo de Araujo, Euclídes 
Malta., Olív~ra Valladão, Leandro Maciel, 
Felis1?elJ.o Freire, P.J.ula .Argollo, Za.ma, Ar
thur Rios. Garcia Pires, Severino Vieira.l'vlil
ton, Francisco Sodré, Dionysio Cerqueira, 
Leovigildo Filgueiras, Ba.rã.o de S. Marcos. 
Horacio COsia, Novaes Mello, Fonseca. e Silva, 
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Manhães Barreto, Joaquim Bt-eves, Virgilío 
Pesso:r., Franço. CaL'Vallto, Baptista da Mot~t. 
Fonseca Hermes, Fróes da Cruz, Alcindo 
Gua.nabara., Lopes Trovão, Furquim Wer
necl~ • .Jesuíno de Albuquerque, Vinhn.cs, Tho
maz Delfino, Antonio Olyntho, Badarü, Paci
:fico i\bscat'enhas, G~thriei :\lagalhães, Leonel 
Filho, Chagas Lobato, Fl'ancisco Veiga, Fer
reilil. Brandão. Alvaro Botelho, Gmwa.lves 
Chaves, Amerlco Luz, Manoel Fuliiencio, 
Ari~tides Maia., Gonr,'<Llves lucmo,, G<ll'lO~ das 
Clt<tg~ls, Domingos Roclw., Cost.'l ~Iac\1allo, Do
mingos Porto. PaUeh. Ferreiro. Rabello .. Joi:i.o 
Luiz, Franci~co Glicerio, Ge~;<rio i\Iotttl, :\ro
r;tes Bnnos, Lope . .; Cllaves. Ctu•v;\lbal. ~[ur
sa, Pa11lino Cat'los. Alfredo Elli~. Almcüln. No
gueit'tL, Cim:in:lto Bl~t~tt., .Julio de :>.fesr]llitn. 
Brazílio rlo~ Santo~. Flr~m·r Curatlo. Leopoldo 
de Bulh ,~es. ALYes lie Caw·o. Irhan<.lo Gon
vea. Ca~tano de Ailmq_ucl'que, Beil;u•mino de 
~1endonçJ., )fttl'cin.no d': \lelga.ihiirs. Fcrn:tn•lo 
Simns, Lauro ~!uller, Schmidt. Lo.cerd:t Go\1· 
tinho, Percirtt úa Cost.."l.. Borge~ úe :\feúeiros, 
Alcides Lima. Thom~tr. Flot·es. Homero Bcv
pti~ta. Cassiano do N'<tScimento. Demetrio Ri· 
beiro. Alexatldre Stnckler. Dutra Nicc<cio. 
Lniz Mnrat e Sampaio Ferraz. 

Al're-se u. sessão. 
Deixam de comparecer com cau&l. P<trtici

:pada os St·~- ,João de A >ellar, Henrique de 
Carvalho, Anfl•isio Fínlho, Bezerril, Justiniano 
de Serpa. Josê Avelino, Miguel de Castro,Rosa 
e Siivu., Meira de Va.sconcellos, Theophilo dos 
Santos, Pontes de }llil·andn. Aug:usw Freira.~. 
Tosti\, Seabra, Santos Peré·ira, Nilo Peçanha, 
Ul'bano ilfarconues. Viriu.t-O de J\Iedeiros, ,Jac
ques Om·ique, !\favrink, João Pinheiro. L<t· 
mounier, Adolpho· Gordo, Angelo Pinheiro. 
Car·!os Garcia. i\'Ioreira utt Siiv-a, Ruhião Ju
nior, Eduardo-Gonçalves e Menna Barreto. 

Deixam de com}Xlrec~r sem etLU&\. partici
pada os Srl! .. Jose BeYilaquu-, Aunilm.l Falcão, 
João de Siqueira., Espírito Santo, Im do Pr .• do 
)<Iarcolino :Vloura., Sebastião L~\-ndtllpho. Pires 
e Albuquerque, Pt·iseo Paraiso, Cyrillo de 
Lemos, Alberto Brandã.o, Oliwira Pinto, 
Erico Coelho, Fif,rueiredo, Jacob da Paixão. 
Matta ~-!achado, Costa Senna, Ferreira Pir~s, 
:\Ionteiro da Si! va., Domingos de 11-Ioraes,Cost.'l. 
Junior, Victorino Monteiro, Julio de Cn8ti
lhos, Assis Br·:u:il. Rocha Osorio. Fernando 
Abuott. · · 

E' lida e ~m dehat!l appro>'ada a a.cta da 
sessão antecedente. 

PRThiEIRA PARTE DA ORDE~1 DO DIA 

O SR. PRESIDEXTE díz que, não lla vendo 
ainda numero para se proceder á eleição dt~. 

mesa, que figurt~ no pt'incipio da ordem do 
dia, \"ae pa.ss;n· ás mate:rias em discus5ão : 

DISCUSSÃO DC\"ICA D."'" :E~IR:'<DA DO ~EXADO AO PRO
JECTO X. Z:3 D, D~'TE ANXO. FlX.\NDO AS 
FORÇAS DE 'fE!tP..~ PAlL'\ O BXERCICIO DE 1893 

O Sr. Cau.tf~o- Sr. pre.sidente, a 
emen\ht do s~nMlo ao llrojecto que fixa as 
força,; de ten~t. r"rere-5e ao ar-t. 4". · 

Estt\ ~'lncnd;L e concebida nestes termo3 (/c) : 
«Art. -L" Accr<:'seente-se- P:mt.~toapho 

unico. /l gt·alificaç-iio de que tr:1ttt e~te at•tigo 
~Cl';'t P''::i'" (·m fluas prc~t.'l~,,jc::: d~ 1!4~12.5, 
nm:t ([ ua.n<l<l a. p1-:.1.ç·a llouvt~l' complet:tdo a 
metRlle t.lú tf'lllP'-' de >'ervi<;u, c outra quando 
o 1ivm· .::on .. luido. >> 

O ar·t. -!" <lo projecto comprehende duu.s 
(•specie;; •le gt·ntitic:a~~i"•e.< : ;t pr·imeira co!'re
~<poudcnte :'t nwttt•le t.lo soldo e dada ús pmças 
que entram n Jlnni:..triamente par<l. o exercito 
e Yfto come~:at• a pn'~ttLr o seu S<'rviço ; a ou
ti~ ;.rmrific:\Ç"-i.O. c:orrespollllente ao ~oldo por 
inteit·o é c:Otlce<lhb ús praç:as Yolnntarias e 
recr-utadas qne, co;/r. o•r .<em e;ufiti'j(ii,W;~to, 
COIHínuarem :t ser·>ir no e:xercito depoi~ de tet• 
findaüo o seu tempo. 

Oro. pergunto : n. qu~l das duM destas 
gratificaçilcs se refere a ern enda do Senado ; 
;iquelltL que e COilCtdid<L US praÇ&cl que vão 
começar a servir no exerci&o, ou úquelJa que 
é dada. á~ praç-~1s volun~trbs e l'ecrtttadas 
que continui\m :L servir, que1· por meio ue en· 
g-<tJttmento ou nfto? 

O SR • .Joio CARY.I.LliAr. dó. um aparte. 
O Sn. CA:-.--r,\.o - Não teem premio quando 

entr~uu ]XWo. o exercito. tn.as uma grittificação 
corre<pondente it metade rio i'Oldo, e umagrati
fiel'lt-iio corresponde11te ao soldo por inteiro, 
q\H.\ndo continuam " ;:ervil', depois de 'ihido o 
seu tempo. 

Estou persuadido de que a emenda do Se
nado se relere ã pri_m.~ira gJ.'a,tifi.~ção isto e, á 
gratificüc.;ão correspondente- <LO meio .>oldo dado 
;i.s praças q11e começam no serviç'o do exercito. 

Mn.s, me~moa..osim, tenho dm•id9~, ·a respeito 
desta emen(ht, pois que ella diz que essa gra
tificação sera dividida em duas IJa.rte:> de 
ll4$125 cada. um. sendo a primeim abonada 
á pmça qnMtlO tiver- chegado a metade do 
tempo de serú1;o, e a outr-~ quando concluir 
es;;e tempo. 

P<.wece-me, entretanto, q1.1~ não l1a- M me
nosjusti~:a, pot·que, se.,"Undo estou informado, 
as pmça.s de artilharia. vencem maior soldo do 
que a.<:. de intu.mari:J. e c.-a.vttllaria. 

Esta quantia de 114.$125 wiTespondejusta.
men te a metade do soldo a pl'aça üe iufttntaria. 
e cavallaria. em tres annos, quE! constituem 
a metade do tempo que teem deser••ir. 
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Estarei, pois, comvosco em espiríw .. tanto [ 11r.:sidente de$ta. Camara, o Sr. Dr. Bernardi
nos momento~ dirriceis como nos mamemos em I no de Campo~. 
que tiverdes de entoar os h:y~os da victoria. Os Srs. <lept~tados que aümittem -~ m~~ncia. 
(Jlit<i.to ve111; ,;n(ito be>;~ ; ú~wto bem.) para estct moçuo se1• YOhtht desde J>~ quem:l.m 

o Sr .• J"oü.o Loves (ilero. nrdll,;;)- E' concettitla a urgenc!a. 

l
lev,tntnr-se. 

Sr. presidente, creio qu3 cumpm meu de.-er. o Sl!. PRESIDEXTE-De uccordo com o reg·i
l1D c:;nn.cter de I' Yice-presidente d:t C:.mlam mento. YOU agora consnltar i C:1mam wbre ~i 
dos Srs. Deputados, ded:::.r:1~1o :t V- E;>:- que ~ntencte que it. ui·,::-enci~ eu~ tal orclem que 
n. c:cmaro.t recebe as de=:'pedrd:~s rtne : -. ,Ex. dem pi·Net·ir" elt-l<;ilo tlo, mesa. 
acaba. de !1~zrr. 'Ç'Jmsentul?-enws u~~ord:ahr.ta•le Con;;ultaLla. a Cam<tt'a rf'solve 11ch nr·gen· 
e estiruét pet•!erb.nwnte r~u:tes nqtwU''~ f]Ue eü\. 
illS[lir•-:.r,tm :~s d~licarl:•s lXÜWl"M tk Y. Ex. E:ttm em dtscus>iio a mo:;iio tlo Sl' .. Joi'io 
(Apoí<ctl"" [J~•·•'~~!·'.) . . Lop~s. 

A Camn.r:t d_os ~~.,. Dcpuvttlo,; :u:·o,;~nrn:ll.ln Xing-uem l•Ctliurlo o.t [J:i.l:tn-<t . é encQt·t·;\tlo, 't 
•t ter· V. Ex. '" [rentE" dos s.:-m tl~tb:t!!J·.l~- na d[socU$:;i\o c t:n,mimemcnte «pJ:t·oYaLl<' "mo
rlirer:ç-fto i;Uprelll;t rle :SUU. fllal'dt;t. l.e\"C "C'In[ll'e o;ilo. 
oc:casiiio, qnae~quel' que ten 1!:1m sítln o:; em- Pt·oc-('r.lc-;,e á :muração pa1·:1. a eleiçilo do 
lm~es d~ poJiticn. neste :·êc.ir:to. tle tit·:q: pt·o_·>;t 1we~iüeme. ~r::nr.lo :~ccolhiüas lZ1 c~du!a.~. 
fmll!3.ntc de to• lo o pat.~'lOt' :-<mo. a aJ.rnç,,-,,.,:co o. 
e o espil'lto tlc tüt: ~ _j osr.íço;.'\. e Cl·itct•ir) que exo!·· 
nam t1 p2Sso:.~ de Y. Ex- (opoin·lr,:< gc,·w: .• ·.J. r: 
que o imlic:tm c:.;rt:Ltnerne pam '"' nt:l.i~ (•h:"•'
das posiç:[ie~ llé~ l~epublic::l. Bmsileil·a. DI!r:to 
bcut : apuittdn.~ r;e;·aes. ) 

Kesta.s conuiçr)e;;, ten)lo a hottl':t tle man;I;q· 
tL mesa., para que oppOi't:ttn~"tnlentB ~eja tomt~rl:>, 
na consideração tle,·irla., 'lun:~ tUOt;rto qur p~-c
mmo exprimir o.> sent.irnentos de t!•los os 
meto.~ dignos collcgas, assinl d<'qnelle~ que 
cotl~titui<tm <\ mino~·ia.. colno tlaqueHes que 
consütu:a.in a. Ill\.tiorü.t clest<:~ cmlKtrn. durante 
o tempo que v. Ex. tlirígí u os 110ssos t~·aba
lhos. (JI<!ito óe>lt, :n<rõto be"'·.) 

·vem ú. mes;1. é li(b e apoittdn a. seguinte 

O SH .. Pr~;;::'rnE:s'1'E com.munica :~ c:tst1. qnc, . 
:;e~nndo a lbt:1. Ll<\ porm. Jm 11 !> SL".•. tlepu
tatlo~ }m:~entes e. no cmtanto, for·:1.m L'ecebí
,h>_;; j)~!n, mesa 1:~1 cccluhts. 

Yoz;-:,;-E' que m<Üs W.rcle entra1·:~m :ü:;uns 
êttte t!il<• ÍI.JL",llll cvnCellll)hloo ll<o lista. 

O SJL P:c::.'itDE:::xT<: tlcclara. que Í:J.Z est~. 
ohser·n:c;ão, :ttim de evita!' que ha.jo. rech:na
(;ão mai., t<.n·rie. 

O Sr~. F~::EDEluco Bo!!.GI~s-De~-crln:n 1~tzer 
iHl-rte Ih~ listr, o~ Ses. Jl.aymun(lü R;mrleira 
e CinCiWtto Bi'<lg'i'l·. que entl':lmm depois. 

O Sl·- .A .. rth.ur Rios (pera r,,-r]c,:l) 
diz que depois tb. dechu·a~':io q_uc <\c::t.b:J. d(j se1• 
feLt<\ pelo Sr. pre;;:identc, l1a. rle ~'.'!' difficil 
1n·ovur -.sc qne re<llmenta s0 estilo no I·ecinto 
li!) o~; 121 de 1m tn dos. l1<1 de ~em pL'0 pairar 

A Cc'l.ma;r:l dos Depntaolos, ~colllenuo se:1si- no esplrito 1lu. C:tm:lP~t thn·i .. h.•, que JKrrle.r iio 
l:iilh .. ·via. as despeclldas do seu digno pt·8~ident8! cbr log~u· a r~d;tnMçc';e~ llOSter-iorcs. ·. 
Dt'. Bern«.rt.lino de Ca.znpos, resoh·e que .;:e j :\e~t"s collrUç:0cs, p2d~ éiO s~·. p1·e~ir.lente 
con~iJJ:nc mt r~cta nm voto de perfdt:l €S~ima . que su!JmettrL ú. consi<l~rar,:ão th\ Cél"''' uma 
e me~ecído <tpl'eço a esse distinctocotlclclc.dlio.! l~,·~p:->st.n, CJ.t!::l s~.ja. ~'de b2ut~li:::w o.cscrn-

S·\la ,.,_ ,~ .. ües lS ·lr-- ~<>·os+ o de 189" _ 70 ,,0 1 tinJO c procedel'-S~ ,;. elet\'<HJ tu;l p;·r:;,uente e 
L . · .' L"-"~-» ·' ' - ~ • -· " -· cious Yi~e-p:·eslLlente$. por mdo·de cllamaci<l, 
op~~- ltleposit<tn•lo o~ Srs. tlcputados, ~~ proj!ur<-iiO 
0 g p .• -: ~ _ ~""" i""t'a ler-r; .,,, que Jorem sendo clHtlll~Hlos, :~s sua:> cedulas 

..... r~ ""~~ .. i:L~::t1:--... ;---:;: Í c,~:.~+ '""., ...... _·-: ··-· ·lltt tu·ncl coHocaü0.. so1Jl·e O..lll~S~te 
meutllustr~ collcgi1 ;t p ... o, "" te~ Jen~ ,lel_c:w. E~tà.célnl·en~iüo deqne~si:n 1.\hr<-Yhn·-se·lJn. 
que aco.'l.lm de tlar-me. o processo, ~n·relbn;lo-sc ;<O mesmo tempo elo 

O Sr. Beí·lwn:l;,to · de Cc'..inpo~ !le:";c~ (~ ca- e..~pii·ito Ll:1. Can1UX'\t tcdt.t <! qu:.-t·qner dtn·ida. 
dcií .. d da 1Jí·c.sidenci.a. t"..,(l-~c d occt~pa.:.l~ ])~fa que ))(H' Yentur·a possa a.pp,.r-e.c2i'. (.-lpa:ct~/os.) 
s., .. A.ntonio Azel·edo. 1" . .;ccret::cr'~ · 0 Sr:. PRE.~Inf:X1'E cleclar;~ que '>a~ suim1et-

O SR. .Jolo Lo:•Es (pe1·:~ o>·d~;;l)- Peç-o :~ ! te1· ic consid-::l'tu;üo li•• c:.~5~t o r0q<lel'imento 
V. Ex. se digne c:onSlllt~'t:' >t Cil.nl(<!':l . ~c1;,·;:~ ~_,i que. ac;ch<Hie s~r tormnbrlo p(!lO St. deputado 
permitteq;.r~, ante~ de proc~de:·-se 11 eletç<tO · llel;-., Ballia. por~m. anr.es U.e Htzel-o, deYe 
drrmes::t, s~,J<t Yot<t~lo o meu rcq_uernnemo .. levar·rto conhedmento (h\ Cam<W''- que <t lisw. 

Lllt pOl't<Jo con~ig·na o~ nomes tle !20 deputados, 
O Sr. P:~.·esidente-0 Sr. Lleputado com exclnsii:odo nome doS!'. CincinatoBruga . 

. Jo-lo Lop2s requer 11rg-encia 1xu·a se Yotar a Portanto. de Jl1.cto, uc!utm-se presentes 121 
mor;ão apresentltda pol' S. Ex. em r·el<<r;:-Jo no. Sr~- deputados. 
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0 SR. CASSIA:'\0 DO XASCDIE:'\TO (pâr~ o;-dent) 
nãu p<•e em üuYiu;: a declartt~·ão que :.wal.r..t de 
se1· teíw, r lu SI.'. vrcsidentc. cl'e mesmo CJ. ue 
agom !!Xistern 1111 c·asa 121 deput.'tdos. 

O Sn. PrtESWE."TE - Eu ia. submetter ,i, 
consrderar;ão da Camara o requerimento tlo 
nobt·e deputttüo pe1:~ Balli~-. mas, antes de 
fa.zel-o, julguei que''· mes<t cumprit'iJ. o seu 
dever, 1azendo a declara<io que fez. 

0 SR. CASSL\i\:0 DO XASCDIE:'\1'0 -Perfeita
mente, mas o que quer fh.zer ~entir e que 
c.gora podem ha\'eJ·norecinto 122,123 e me.,mo 
129 Sr5. depubtclo~; e si 110 momento em qne 
ia-se proceder ft el:·it;iio e t·eccber as cellulas 
não era es~e o numero e:-.:i~tente na lista d;t 
porta. ú }Xttenw ;t ron Yeniencia. d1~ procellel'·~e 
á chamact~ nominal. afim de c vi ta r !lll(l.lquer· 
sn~peita, Yi;t.o como pclll. chamndn nominal 
se pOJ.e Yerificar o numero do' Sl·~- tlepuw.dos 
e ao mesmo tempo f;tzer ''. rieiçiTo do pr·e
side.nte c vice-pre,idcntc tudo a um sü 
tempo. 

Posw a voto~. é approva(lo o requet·imento 
do Sr. Arthur Rios. 

O Sn.. PREi:iiDEXTE-VM-~e vroce(ler á. cht\
mada para. a eleição de presiclellte. 

São rec-o1 h idas I 20 ced ulas. 

.Joii.o I.opes ....•............ 
Gon('l.l.l ves C !ta ves. . .. • • . . .. . . . ..... . 
F1•ancisco Glicerio ................... . 
Julio de CastiH1os ................... . 
Cassinno do X~tscimento .......•...... 
Felisloello Freire ......... . .......... . 

Votas 
G9 
,15 
1 
1 
1 
l 

,\.nnunciadtt <t eleiç·ão pat'<" J• vice-presi
dente, procede-~e á cllallw.d:~, sendo r-ecolhidas 
120 ccdulo.s. 

Viotti .....•........•.•...... - ....• 
Tolemino de C;crvalho .........•.... 
Ces:uo:tio ~Iotta ....... . .......... .. 
Alcides LimO\ ..................... . 
Leovi:rildo Fi!g·ueir~ •.•......•• • .. . 
Gonç·.al ves F~rreira ...........•.. , .. 
Leonel Filho ... , ......... , ...•.... 
AlnLro Botelho ................... . 
Em branco ....................... . 

Votos 
70 
42 
2 
1 
l 
1 
l 
l 
l 

120 
E' 0leito 1• Yicc-preshlcntc o Sr. Viotti. 
O Sr;.. PrtF.~IDEXTE-Vou mand~u· pro~eder 

<i. eleiç-Jo p;ua 2" vice· ]lt'esiúente. 
Pr•Jcedemlo-se ú cha.m<L~l~,si\o recülllidas 120 

ceU.ulas. 

Alcides Li IM .................... .. 
Lcodg-ildo Filgueírns ............. . 
Augusto de F1•eitas .............. .. 
Cesal'io :lfotüt .......... , ........ .. 
T_eopoldo de Bulhõe; .............. . 
Tole11tino de Cu.naJ.ho, ........•..• 
Dionysío Ceeq neira ..•....•.......• 
Antonio Azeredo ................. . 

Votos 
68 
45 

1 
1 
1 
1 
l 

120 
E' eleito z., vice-presid~nt<:l o Sr. Alcides 

Lima. 

Em branco ..•....................... 

o SR. PnESIDE:-iTE- Vae-se proceder a e1ei
ç;(o pa.m secretario. Segnndo o precedente 

2 e~ta.beleciclo quando se l)I'OCêdeu a eleiQÜO da 
mes<t que terminou hoje o setl m·•ndato. vae
;;e proceder á e1eiçüo dos secreta.rios simulta.
n<>amente. 

120 

E' eleito o Sr .. !oão Lopes, que occnp:t a ca
deir~ da presi<~cncio., 

As ceclnln.> p~ra. 1" e 2" secretn.rios de<et·ão 
ser sep:u•tvlus e as c.:edula.s ])ar<\ :3" e 4" de
veeão conter dons nomes. 

O Sr. PJ.•esiden.te-.Agl'a.deç:o áCa· 
mar<1. a. distinc~ão que me [LC;tbt\ de éonf~rir. 

Salvo rec\;l.mação, ~sta. eleiç;"lo ser-it. feita. 
pelo. li:'tt-:1. da. chama.da . 

. Rem conbeç:o que e.sta posição difficii e mui- (O Sr. A.,donio .•bererlo dei:trt a cadein~ de 
to SU])erior ás minhas aptidões e merecimen- 1° $ec>·eta)·io.) 
tos (>~tio apoiad·,s) , o e ainda nmisi~gora. quan-
do t"nho R honra de substituir ttf' llOSile il!us- ELEIÇÃO DE Ju SECRETARIO 

tre companheh'O e mestre, o Sr. Bernardino -~ ,. . · ·' ~ . 
de Camp.1~, que OCL:upou com m.nto brilhan- sao - e<olhlllas 11' cedu!,ts. 
tismo o cargo de presidente ela Camara dos 
Srs. Deputa.dos. .Antonio Azeredo ......•..... , ....... . 

Entretanto. procurarei inspirar-me nas 1n- Lamounier. ·_ .. ·-- .. · .... ·- ... · · • · .. -
zes. e no patrioti~mo do5 meus collegas e At~a.[de Ju_mor._ · · · · ·- • · · · · · ·. ·. •. ·.
apo1ar-me em sua benevolencia. para cumprir I COl_rca d~ "\t'allJO .... • · ........ -- · .. · 
melhor os de,•eres in11erentes a este e!eYado e Juho ~r~qmta. · · · • · · · · · · · ·- · · · • • · · · • 
espinhoso cargo. Hor . .tClO Cost<~ .•...•.•.•..... , ...•...• 

_ [ Em branco ....................... . 
. :-\.cce1to-o. po1•que estou acostumado, empo· 

l1t1ca, a obedecer e não escolher posições. 

Yotos 
69 
36 
2 
l 
1 
1 
7 

117 
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E' reeleito I • secretario o Sr. Alltonio Aze· 
t•edo, que occúpa a. l'espectiva cadeira. 

SEGUNDA PARTE D.\. ORDE~! DO DIA 

O SR. PRESIDEli;TE anmmcia <t apum~ão da 
eleiç•i'io de 2' sec1·etario. 

3-• cliscus~ão do projecto n. 45 A,deste antlo, 
autot•isando o governo a prorog:a.r pot einoo 
annos o (-ontJ':\.C:to com a As~odaçfto Sergi
pens~ .. ptwa o servil;:o üe rel;oque a vap,,r- nas 
barras tio Cor.i nguibl1, S. Cl1ristorão e Estan
cia. 

(O Sr. Atltayde .Tw1ÍOJ' rlei:Jxt a cadeim de 2" 
sec;·etal·io.) 

ELEIÇÃO DE 2" 8E:CRE'!',\lUO 

SITo t>ecolhida.s 117 cellutas. 

Atlm:nle Jtmior ..................... . 
Fern:1ndo Sim:1.s .......•............. 
Pauh'< Guimu.rães ................... . 
Lopes Trovão ............ , ....•••.... 

Em bra.nco ...................... , .. 

OSr.Gon<_,alves Olan;Yes pouco 
se d.emomrit IW. tribuna. O seu tim n;i o e im

Votos pugnar o prQjeeto em díscus:>fio. A<:r:rerlit::L 

74 que a illt~str·v,do. cotn1ni~~o (le olmts puhliros 
39 !C'~C lnútlVOS ~fé~Ul'OS pi1m ttCOll~dlial' O. .«dO] I pç;tu 1!0 lil'0.Wd.O. o qua.l envolYe ma.t~flt\ tle 

1 ~rand<~ pon,!t_.ru<il.n e que pr·eci,tL ser :tttcn
" didot pl'lo cnt·]JO legi~latiYo, a le.~·itimit.la.de e 

__ - coin·cnil~neiõt 1le dcsp2zas proclucttva.s. 
u-I ?\üo ,.,.,ucor-Ja com aquclles que entendem 

• • . • 
1 I que ;c solw;-iio de nos"a~ finrmr.as está llfl. sup-

.E reelc·rto 2 ' ~ecretnriO o Sr .. \~lm.yde .Ju-~ln·e~-;i,o •lc dcspeza~. inui~tinctamente. sem se 
Jllol', que oe<:up;1 de llo\·o sna. c·adeit'<L attonuer a. que c~m suppres~ii.o.pot· ma:s l:.rg-J. 
q ~R. PI~E~I!•E::-;TE <\nnunCil\ a apUr<lÇÜO tl<t! quc.s~?;i<\.•Ú podetà ser proficua, ~i nü.o ataC<J,r 

elet~ao de 3·• e ,1• sec:ret.l.l'ios. a$ lor,a;; L~on~>mJc;.l$ do p~ttz. 

(o Sl·. Pm•'r:: Gni,um7e., d~i;;a I. • l A econo;ni:\ ê um !!Ti.1l1de f:lCIOI' !J.'l.1'~\ o 
a c~<.en·a (c 1 equilil;rio on;amentario. nm~ cnmpt·c que nú.o 

,:')n SCC}'e! cri1J ~ ) .. 
1 dc·scuhle o cor pé~ legisla~iYo lle ali me11to.r e 

ELEIÇÃO DOS 3• E 4° SECREl'AlUOS 

São recolhidas 117 cednla*· 

Paula Guimarães ........... , ...•.... 
Carlos Campos ...................... . 
Athayde .Junior .................. · .. . 
?.-Iuller ••• · ..•..•••.....•.......••...• 
Cllilt<tO •..•••••.•••.•.••....•••••••.• 
Costa Rodrigues .................... . 

Em branco .......................... . 

João de A vclbw . ................... . 
Fleury curado ...................... . 
Cantii.o •........................•...• 
Costu. Rodrigues .................... . 
Cl1agas Loba to ..................... .. 

I 
;wigor-.~r a ]n·oducç:ôi.o do p:tiz, a qtl~tl trat•à. o 
<J.Ugmento da ren~h publkt1.. 

I E' just.1.mente em nome deste~ princípios 

I 
que tomou :1. p;\lavr:\ :p:w<J. sustenta.l-os eom r e
lc~.çü.o <\ um <tosurnnw.t.le intel'es~e nacimml. 

1 Relere-se ;to tli:,curso do nobre deputado 
Votos: pelo Rio Grande J.o Sul, seu <Cmig-o e chefe, 741 em uma chs ulimas seswes da Cam(l.rJ.. S. Ex:. 

38 , comkttemlo 'l eredito solicitado pelo rnini~tro 
1 da :tgl'iculturtt I)il.r<t reforma e acqui:>iç-Jo de 
1 lll<ttet•itü rod::mto rm.rrc '' Estrad;t cte Ferro 
1 Central do Br<tzil. procuro<! l'evi ver o fn. 
1 nesw ai \·in-e do tt!'l'cnclamento dessa estrada. 
1 , Entre outros n.rgumentos, lembrou-se s. Ex. 

__ , de uma formula bem conhedclu. e que não 
117 

1 
pOde ter extensão e i).ppUr.a.ç-.i'io que o nobre 

·deputado pretendeu tla.r-llle: disse S. Ex. 
que não compreilendia o Est,cdo como indus
tl"ial. 

O ora<lor e~tiL de accOt·do. limitado o prín
í4 cipio á esphera em que elle eleve ter· a appli-
40 caç;'io, sem c·ntr~funto tleixar do lembr(l.l' que 
r ha aut.oridades de maiot· !orça que r'"pellem 
1 como erro o :'mprego de~sn doutrina. á cons-
1 trucç-iio e explora-ção de estrada:; de· ferro. 

Votos 

Ess<t'5 <mtorid;tdes defendem a legitimidade e 
llí conveniencia lia intervenção dü·ecca do Es· 

E' reeleito 3• secretario 0 Sr. Paulo.. Guí- . t:ado, como industrial mt exploraç•üo do ser
marães, 4" 0 Sr. João de Arella.r e con- viç·o de via(,':'io lel'rea, porque dizem eUes que 
siderados l>un-nlentes os sr~. Carlos Cam.,.,.,• e as 'ompanllias or·g-.wisando o seu pessoal, "'"' - ,.v~ com o Estado o seu funccionalismo. t?m tndos 
Fleury Curado. os inconveniente~ do serviço official :sem as 

O SR. PRESIDE;>;TE-Esta.ndo terminada a vantagen::: deste. 
eleição da mesa e exgotada. a hora. destinada à O que o orador sustent:~ e que o Estado 
primeira. parte da ordem do dia, pas$a·seit. não visa fins mercantis, nã.o e industri:!.l na 

Cam:t~:l Y. IY ~o 
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construcç,ão e e:xplor<t~iLo de grandes vias I não se acha:va nn. casa e sú teve conhecimento 
terría.s. co _mo e~~ centt•al : o que o. e::~ado t~m desse. di~cm'So pela, pulJlicaçiio tio .D!m·io 
por obj.ectn·o. ;;ao os r'esultados md1rectos e I O((icw.l. Sent<J.-se certo. de ha'l'"er cumpr1do o 
são .iu~tamente e~ses resultados os qne Yisão sen deYer. (Jfui!o bem. muilo be·1;1.) 
os lJOderes public.-os na constl"ncç·i:io e e~plo- );'ão havendo mais quem peça a palavl'a, 
ração da estrada central. I fie-c. encerrad::t '' di:>cmsão e adi•tda a votaçitc 

Silo fins de ordem eonomica c politicn. : por 1hlta de numero. 
os 1• obtidos pelo augmento ela riqueza na-i 1" discussilo llo pr·o;iecr.o n. 5G A.deste anno, 
cional, detel'mína.do pelo des.enYolYimcnto interpr2t;J.ndo o§ Z" da :;rt. 1" do decreto n. 
<la producção e o t<hlrgamento da popuhl<;·ão: 1.420 D, d.e :21 de íe\-et"eil'o ele ISQI, reln.tiYO 
os 2>· estreib.cmento das reb;0es entl'e popu- i~ :l.])c'.Sentl'ClN·h\ elo~ mag!straüos. 
laçüe~ ctcifcndidus em mnn. Ytlstissiul;1 r·eg-iiio. 1'\ito ltaYcndo quem peç:~ <L Jlala.vr<~., fica eu-
isoladas e quasi fJUC se ,J~conllecemlo. A es· CE'l'l>:tda :t <liôCtlSSrio e adiad;J.t\ vot.1ç:io. 
t.rada central r.em par fim li~ar ao pu1•lo 2·' discns~ãn do prQjecto n. 12~, dc;;b anno. 
dest;t capital o r~rtili~~im(l vale de S. Fi·:tn- (reorgani~~.nr:lo o Supremo TrilJum<l Mili
ci~co. apro•·eit..1ndo-o cet·c:ule :300 le;:,"Gas em t;n·). 
iranca mwe~aç:to d~~de ;t caelweir<t rle Pi rn
:pora fl.tt! d!éf.enas de lr,g<:;ts ab:tixo do Jo:l;:eir;), 
ligando ;t capit;l[ th Bi11ti<l l)Or umõJ. cstraü:~ 
de fen•o JWcste~ <1. clle:,mt· ao ponto terminal : 
aprovcitantlo nindtt o~ imiJol'tantes eontluen
tes lk'1.Y<?gaYeis como o rio Pa.rncatú e p:,r· es
tr<tdi1.~ de fen·o de lltcil eonstrucr:~o. poacto 
em communicaç:io <lO Toc:mtim totlo o phn:\ 

o SR. PI'.F-~lDE:->TE - Anuuncia i discussão 
do :wt. l" 

Veem á me~a, são lí<lo.s. ::.poi:td(ls e pcr.;ta~ 
conjnnciam~nte em tliscus.&io tJ;; seguintes 

.Ao projecto n. 1~ 
to central do Brazil e o extremo norce. Como 
cons~rtnendadtt idêa defemUda pelo nobre •.lcpu· ~o a~·t. ~~ Silbstita:tnl-se r,s palavra~ 
ta.do.deveri:t S. E:~. conduir peht ~·emb dl'ste «p,t::s;:~n:to to·,o~ no~ ct\l'g"O>, etc. etc.:.> até ao 
p~prio nacional.:ILJ.slsto impotcu:rl"-mextinc- nm~r,:_l_::s ~eg::mteõ =. . , . 
.;:.ao, como o :~rrendamemo tran:t .::om Sl:!O a . «.: .. ,,,tnuo aquelle~ ::- denom1~~1em-se 1111·· 
depreciar:iio, cle um grande f~1eto1 · do 'cl-e{iito jn;st~·o; do. Supremo. ~l'JbU!lal l\l!lit;;r e ces
na.cionaL tun;t ~<tr<mti~. Y<1.iiosissimn. ])úra ,;ant,o C•S tJlulos uohüuuc!tlcos ou de cousell1os 
os compl;Ollli>'SOS contl-ahiclos e CIU8 te. nlmmo:; I (1UO pOl'Ye,Jtura. :;ozeln nus e otltl'CS». 
Lle contr:J.\Jirno extrangelt·o. Jn1portat·i:l. mais ::'ala u:.ts sess~;s. 18 de ag~~to _de lS(}Z.
no pr3.juizo ele eleYrcdos intere5ses que ,, eS·I._Baar,~imlto J1 ~'·.Mdünça.-:- Cescrr,.? Nott• .
Ü'fttht e u"'st.í!laU<t a. Sel'YÜ'. A COJlliXlllhir •. Udxmo d(} ,yout·.·:~ .-.lest<~;J.O de -~luu;quei·qt,c. 
qualquer que .tosse, nüo ofrerecia ;ls ínesmas -E$pi;·i:o San!o.- EpitiJ.do Pc;soa. 
gar&nti:ts :pat·ú a conscrvt\çli.a do. e:stmdo.. sua Accrescente-;,e onde cotrrie~·: 
construeçào e pari1 n scg:umnç<t pnhlic2., c1ue , , 1 s 
o Estado, As empr·e~.a~ l)l'Oeut:wão l'eLbzir Os memur·o~ lo UJ!l'emo T!.'ilmnd ~Imtm;· 
suas des11ezas lXU':1 obter·cm mellWl'CS di'V;. são vit.tlicius (Constltui~ão al't. 77 ::; 1'). 
de,2dos. S: R.- Setl<t elas ,;:e~sõ~s. 1:?. ite agosto Lle 

E demai< seri:< injmto, 1:npolitir:o c contr:.t- 1892.-La!!,·o Jfulie1· 
rio aos imeresses da Yinr;iio uma nwui(b •. 
que. como o :w rendllmemo on l'.. :<líen.aç~.<) 

da :es~l'tl~la._ ~~~~e Q te~ com~~ 1~~1?~~9.12eJ1eia-. _?U ( EnH~ndt1.S oiT01~cid:ts .na 2J. discussão do pro-
tera, mf:J.lln e"ulvnte, u. ~~·Jot.tLtlÇao de .~'m ;ecw !L 12:? deste anno 1. 
numeroso nessoal, e:-qJemnent.ado. m;:wco, ., · . 
:por le,·t~s dê empr~gados niio .cclestrétdo~ 110 • Art. L" 9 S~premo Tr;bunal ).[ilítar serit 
respectiYo serYit;o, no conhecimento d:<linha. :composto llC [;> membros, sen\~o _ono do e:;::er·
E q11t\lldo, tet•mil1<~t~(,l o pr:t~o do :lr~·en(~a-1 ~t~ . •• CJ.~~\tro, dn. <l.l~mndn_ L" .. · !i'eS J<~:'-es tog·Qdos. 
menw, esse pessoal J•t apl'O!li'mdo :to ser·qço "\ ~n,t ~ede oeru. 11,1. C~llltfu Pede!,\l. . 
não terht to.mbem de ser tlispcn~;ulo ? Art. :?..~ ~~ ~1omeaçao d~s lll:embros do trr-

Comb:.l.ce por todos esses motiro~ e ideiél. üo bu:ral s~t·;; ieit•\ l~loPr,;sulenre.ili• Re:pnblica; 
ar1·eudamenoo; o 1Jserv;1. cel't.c'\ tentlencia pal''' :J. üos .milltn,res dentre os orp.cw.es g::meraes, 
semelht.nte funesto i1lvitre, que 0 oratlor .lá effecbv?s d.o qu:lllr·o tlo .exere1to e da o.rmada; 
impug-nou na sess~o tmnsacta, qa;m11Q 1i:Ji e <t dos .Jtllzes tog:ild.o~ dentre : 
elle lembr:.ttlo :-,. C<UUtll'll, quando mini:otro Ü:J. a) os auditores <le guer1'tt do exercito e da 
rt!!l'ic:ultura. de então. ma.l'inlm. que tenham, p~lo menv.>, tres a.nno5 
-Tem lavrado o seu protesto como re].)resen- de t'xercicio ; 

tante dn, naÇ<1o e purtícularmeme do E.~tado v) o~ magistrado;; que cont:,1rcm seis anuos, 
de ?Iína~ Gcr'O.es, e nfto o fez imn:edi?-bmeme })eto menos. de efrectivo exerc:cio, senuo pre
<t pos o dlSCltr.so do seu nobre am1g-o ~ p01·que 1 1eridos os q ne esti ..,·erem em disponil>ilidade ;: 
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c) os cidadãos 1m.hilitaclos em üireito com Em qualquer caso, porem. t-es lice11ças niio 
pratica de oito annos, pelo meno,, .tl~ a..h·o- poderão ser· prorog~uJas sinüo dellois de um 
gacia. <1.ll!W. ~~ contu· da <h\t(l. da. IWimeira conces

Art. 3. n Os titulas de nome<wii:o ser"~o expe· são. 
didos : elos miliüwes :pelos respe~th·os minis· Pm·ag:r-apho m1ico. Sei d' Congres~ Na,cional 
terio~, e dos togados pelo mini~tel'i" da guel't'a. podm•u concerler ou pro rogar a~ referidas li

Art. 4." Os pJ.renws cmlsangmneoc; ou afins cenç,as por tempo superior a.o <1címa. meneio· 
ate 2." gtáo não poüerfLO ao meõmo tempo s·:r 1 na.do. 
membro~ do tribnM.l. I Ar~. 10. "' reJbrmas do~ rnilitm·e~. mem-

Al't. 5." Compete ao tribunal: hro~ uo trlhun~\l. ct.mtlnu~•m ~-ser reg·uladas 
;':; 1:' E$tO.bclecet· :t !i'•rm:~ proc~~~n;Jt rn[H-. [ pcbs lcl~ militares. . . . . . 

tar., en.tqun.nt·J a nm.teriil. não i\)r I'L'l:!tllatln I At•t. 20. ,\. tq.Jo,;m~ta.dot'l<' tlo~ .JlUZ.es togados 
em lei · ·- ~ empt·eg·~dos do trthunal sel'<l· l'eg-ala,.la. ye-

f:; 2."· ,Jrtl~tw em i'e:.nmda c ultilnn. in~t;\nth. lts l~ís relércnt~s i• ma~i-m·u.tm-<\ feliel\tl. 
todo~ os cril;1es mi~it1.res, como w.es c;>plw- c.u>lTt:r.o v 
lados nas Je1s em YL:rOt'. I 

§ 3." Comrnllnit~l;: M go\·erno. par:t r.~te 'Di-<po~i!:üe.< gc;-acs 
ptotedet• nu. fürm~t ch lei contr.:t o~ imliYitluos 
que, llel:l exame tios pro:~essos. se Yer·:tit<H' 
estarem indicittdo3 em crime mll\t:u·. 

§ 4.• Procurar- e _julgar os ~eus membros 
no3 crimes milit<tres. 

,~1·t. 21 (ttrt. 16 l]o projccto). 
At-t. 22 ( ~~rt. 17 i•lem). 
s. n.- S;th dn.s sc~ue~, 17 de 

1802.- ji:J,;·t>,i!Pl RoclJ·igw:s. 
ug-osto de 

Art. (io (o art. 4" do }Wojecto). 
Art. 7• (como o o.rt. 5" t!o pr·o_ject.,). O §r. Eeiln.:l..•n1i:no d~ ::u:en-
Art. ::r· (como o art. 6' do ]_)rojecto). I <lo:J.;<9:·,.- P<•ch n ptlbvr:.t pm':l. iunchtmen-
Art. 9' (como o art. 10 do projeew. «.lte- br !Jg'éll'anH'n!u algumas CIIlCl:Jr.las <J.HU _pre· 

ra.ru:Io-se): · · )ton<lo envi:u: <'• Ln?'" com ~·ebs~'ln <l!) pl:O.)~Cto 
Pll.r<\gra:pllo uni~o .. o tr·ibunal fil'ma:·•\ o que 'l~te _reo!·~mll~<l_ o, ~up~emo Tnhtllltt~·~Itl_t_tar. 

se vence1· por· lll<'.lOl'!a. de -roto;;, a;mgno.t.ldO I E e,te •• t.n ll• Q]ect. o ck_ mmmll- ~~n,~ol !•·n.lll:_: e 
todo;:., ainda os que forem Yoto em contr·a!'io. cjue m~ par•ec~ fllt8 m passaL' ·~· ,y' dtscu.~sao, 
:fic:tntlo pam cutla llffi dos membros a f~1eu!- I sem q_ ue S(llJre e!le s~ ]ll'?D<U1m<'~~ n2n,mm 
dade de motivar o seu voto. lnemim) desb C(LS:.\. Por E:so_ lomet eu_ o. pa· 

hn-1'3. p::u·:1 assi:,mal:J.r su'' nnportatwa ca· 
C,\P !Tt::LO Il pit:),l, 

D~ p:-~sidc;l!c do !;·ilnmal Come~o peclinüo a V. Ex. r1ue me ma.~~e 
, L -, • • 1 enü•eg-:>r uma emL•nd:t,que me con~t:l. ter swo 

At'L I O (como o D,rc. ; do j)t'O.J_ecto). . 1 ltoje a,pre;<enttVllt e e~;;~u' sobre a. me;~\, par\\ 
M:· ll :~omo o. a:·t. ?' :lo pr-o.]ecw, ucc;·e-~ r1ue l)OSS<t ~oma,l-:< eill coJ~sider~ç:to. (P"",;a.) 

sce?t<tndo-,~ os se.rrumte~) . . :--:1-. llr:3~tdente. <"U deoe.Jll.\'<\ ,om::u: em con-
!':i 4." Dar po~se <1.05 memh,·os do tdm:1<tl e stderar;;\o o. cmencb apre.;;entada. pelo no~Jre 

aos :_mpregados ~o me~m9. . denutê1.dO peto c~a.ó. o St•. :\Ia1.'tinho. Rodri-
§ o.'_ Executar" e tu·a exec-nt:U' o r~gJ· :;uês; ma.;;, t:omo se tt-a~;:. de um llt·ojecto sttb-

me:t~o,.ult~r:n~· . .- _ , , _ "t.iatti\'0, me ;•cs·,•rYo p:w0 prommti:u·-~ne 
~ ?· .. Dnlgll.l o~ ~'a,Jal,lo~ do trllmn.ai e ll\cüs t:u•J.c S•)1n·c elkc, ücpo1s IJ.ll~ te:1!m Stdo 

pres1dn·a "'~ suas ~e;;sues. impresso. pat'tt qnc po~::w. pontle•'tJ.l' m;;dnrn.-

Art. 
Ar~. 
:lrt. 

c,~Prn;LO m mente soimJ a::: di~po~içlie~ que elle encerra; e 
p1-s:::o '" occu]xw-me do pr•ojecto ünclo do Se
nauo. lJo secí·c!ario a CúZJn~er;r;u(r;s 

12 (como o ::.rt. 8·') 
13 {como o art. 11): 
14 (como o art. 12). 

-,,_EX. S:t1Je. Sl': rn·e:;ldente. IJ.Ue st·, uepo!s 
d:l 11r·omulg:l~iio d:1. Constituiçil<l, quo hO.Je 
fcHeit:-:. o p;tiz c que porlcl'l:1 Je1icitar melhot•, 
si 10s~e eu:nnrh.ht restl'h::.tn.1nente ({.puiado do 
S. ';•. 'F:ms·xa 1-Je;·;!les) e. flUí> podemo::: almejar Dos ve;tcime;uos, licenças e apo>eal·.·~tfo;·i"~ · ·1 1 ·1· · .. ter um trt JU!l(l UH 1t:w p~r(elti\mente ~on- · 

.'l.rt. 15 (como o art. 13 tlo lltojccto). stiwiüo c :t ba~e ilessa o;·g:tnis;1çiio :ser;L ac-
Art. lG (o a,J't, 14}. tu<tlmente o projccto ~m di>cnsfi(o, 1.UllD, Yez 
Art. lí (O art. 15). CjUe :1. Cn.mal':t. comlJ~netr::odo-se !lo~ fins 
Art. 18. O P1'eside11te da Repnblica conce- de1-:tt1o~ 1l. que elle Yls\. e •l<' su0. importan-

derá licenç:t aos membros do tt'ihmlltl. bem I eía, o retoqne t:.io eom·enieniemente como e 
como ao~ de mais cmpreg<ldo,;, 11iiu de...-endo l ne~essario. 
estas e:s:ceder o prazo de quo.wo mezcs, com i Ate ag:~ra o_ Consel!•o S~pren1o 1Iilitu.r, q1l:e 
ou sem ordenaclo. ·em a ultuna msmnc1a dO JUlgamento dos mr~ 
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Iit;1res, continll<l em si, Já pela praxe, jà por como tambem de se dotar o exercito com um 
decretos absolutos, podere~ verdadei1·amente c-o~ligo penal menos :ltras~.do, não ba.st'tndo 
discl'idonarios. que se .:mtorise n.o Supremo Tribunal Militar 

~It•is de uma vez tivemo~ occasiào de pre- :~ estt\belecer nol'ma. processual até que uma. 
sencíar 1llctos da tlrrlem daquelles qne vou lei tenh:t sido >otarlil. pr.Io poder competente. 
citar. Tmtava-se de um homici(!io. 

Officiaes e prao::as condemnado~ pelo t"Oil· Ei~ as circnmstancia:s em que foi pru.ticado. 
~elllo de ;mfrra à pena nuLxim~t eram pelo O soldado :t (]Ue me refiro, em menor. con· 
Sttpr'frno Tl'ilmnal a.bsol..-idos, e Jhcto intcir:t· t:Jv:t 19 annos de itl:~de. 
mente in\"el':'o se deu mais de uma. vez: honv-e Convid;cdo por um seu cam:wadtt, de maior
p<·n~,ag e offi1iae;;; oJrso!~·ido.~. a. qncm o Su- idade. p;l.ra pr~ticas indecences e immoraes. 
prc•mn Tribun::~-1 Jlilit<n' condcmnou it pena reeuson-~~ o menot· c:om todas a!l forças e 
mnxim:t. c>nerg-ia. 

Anonw.li:t dcM:c ordem. Sr. lJl'eSirlente, ~li PtrEe;rnido tlurante 30 dias e amca(;ado de 
~'! prrdia rla.J· po1· n:io l'XÍ~tit·em :tctrihui1;iirs mm·re. Jhi :tlimd apanhado ~lo provocador, 
l:lf'm ddiuirl:t< r.•m lei p:n~t e:;~e tl'ibunal. mal· no aloj:llllenio 1b guarnir:;ío d:t IJ.'tteria da. 
bat·at:uJdrr·:oe :1:3~im os direitos. <c ju~t:J deles:1[ b:trra de S . .João (nnde E e deu o lltcto). quando 
e :t tê a. \"ida rios mílit.:tres. . . '[ se :tch:wa s.'r neste alojamento, es~;t ndo o seu 

X:'to tinlw o Conselho Supremo :'IIílit:tr. pr·o,·ocaclor nrmado de cacete. 
como nii.o ter7i. a.ind;t hoje o Supremo Tríhun:ll. : Em justa deres(!, lançou mG.o ele uma là.ca. 
em rp1e vae converter-~e. lei penal milibr I q1.1e se :l.ch:tra pr-oxüna. com el.la armou-se, 
de acr:ortlo com o direito moderno, de :tccm·tlo e~perou o aggres~or e fet•io-o 
com as conquistas de lilJerdtt~le e correhttttS I Este~ ferimento interessou o p2ritoneo. 
garantias que nos petizes m:tis :ttle:ultados tio I Pro:tr.ic::ulo .o crime em legitim:c defes<1., como 
que o nos~o tem hQje a cl.-sse militar. Aindo. \'. Ex. :lcalw, de ou..-ir, foi prc;;o o o1Iensor, 
nos regemo~ pelo feroz codigo do Conde de ma.< nfto ~e teve cvm o o1fendirlo wdas <tS ca.u
~ippe, :ünd;t o militar. no Bl'azil está sujeito I te Tias que em caso identico são (~Xi,rídas pela 
ilquelles 29 nrtigos de :.:·uePrtt: nos qua.es só se lei e pelo~ mais 1'uilimenta.res preceitos com
conteem a.s penas mini ma e mttxima: a mi- mun~. 
nim<tja sendo de n<tturez:l. ml que bagt,1. ouYir I E' afl.~im que não o transportou immediata-

. enmmcial-:t par<1 c.<oll5a.l' profundo teN'Or : I mente pa1•a a. enfermM'Í<J. atim de ser conve
agom im;tgine V, Ex. qual não sedL <t pena I nientemente Cilrado; e qua~1clo se o fez, foi 
m;txima -~ o c <nin!to perJJ•t..w. é o r,d{a-1 elle conduziclo pelos seus proprios pés. 
mey,t" ou o m·cr,b;<~tt;nento. l\'ão exista em i Ora. C0\11 um íel'imento d.e~ta oetlem, V.Ex. 
nenhum destes artigos. siquer. a pen<l. mcdi<t cornrJrelJenr.Le, que elle não IJoclia tah-ez, che
pm'a sua visn !-os. g<tr :1r.e com viria. a menos que não ti v esse, 
. Pretenden-~e da1' mais g"ll.l'<l.lltias M militar ~o mo tinhzL, uma eon~tituição muito robusta, 
torn::~,ndo "ub:;idi~rio do direito militar o ao termo da vi:\:;em; eea um trajecw de dous 
codigo civil. que l'ettlmente ji1 repre;,ent<1 kílom8tro.~. lJ~lo menos. 
uma. couquísta U.tt civilisaçfto e se acha muito Por outro lado. houve impet•ici<t por pn.rw 
mais de accordo com os moder1105 preceito~ do medico que procedeu a ex:.une. ~tez <tppli· 
do direito. caç-ão tio. tent.'l·. instrumento de feno. que por 

Entretil.nto, ou por olJBdienci<t is tr<l.díções... ~~ só podia d.~ternünar <' t-l.lptn·•• <la. mem
.ià arraig:tdas ao dmninio do conde de Lipe ou hr<tna que cobre o :peito e occasion<tP a. 

. j{l. pela commodidatle pa1'a sua applicaçâo, morte. 
porque em sà que~t5o de :tmold<tr o crime a i Realmente falleceu o soldado. 
este ou ·aquelle arti:;o. si tem posto de parte i ?.Ias, não se podia. Sr. presidente. com 
no nosso pa.iz o codig'O civil no~ crlm8$ mili· juHiç<t. a ttrllmi[' ao otrensor, "morte deste 
tares. soltl:tdo, que podi<t ter sido consequenciíl- do 

A este respeito ~e tem e::s:a;;erodo a ponto de desleixo do n·ut:unento. rlo mOllo por-que foi 
não ~Ee acceir."tr o codigo civil, mesmo para os tmn~t)Qrtaüo p;wn a enfel'mariu. e a.inda da 
crimes :Praticados por milit.'lre~ que se acham imperícia· do medico. 
nelle capitulados em todas as sua.s circum· Pois bem, este crime esi:.ti. perLe~ta.mente 
stancias. . capituhldo no codigo penal civil que :prescre-

Tive occa.siii.o, Sr. presidente, de enfrentar :. v in .no C>J.SO mesmo de não se atlmittir o. justa 
com situat,ão desta ordem, tendo Slde cur.'t· ! defesa. a ,iustitlruç,ii,o plena da parte do otfen
dor e defensor de um so1dail.o aprendiz arti· · sor, peno.s mmimas, meriias e maximas. 
lheiro. :'lfttS o conselllo de guerm Jlêoz de parte o 

Vou citar este exemplo par-a que a. Camara codigo pennl e civil, apezar de ser subsidiaria 
se convença da urgencia que temos, uão só de do direito milita!\ e applicou o :trt. 8° de 
votar esta lei de organisação, e niio de r•eop- guen'!l.. que di;:põe o seguinte: « Toda a J'i.xa 
ganisação para o Supremo Tribunal Militar, ou diSIJUta. e prohibida, sob pena. de rigorosa. 
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pri~o, mas si succeder a qualquer ~oldado le· 
rir o seu C<ttn:Lt-<~d<• ú t1"<1içiio 011 o JD~•t.n. 
será conúemmilo ao C<tl'l'inlw p;rpettu\meme 
ou arcabusado, c'On!brme as círcum,;tanei:ts.» 

Om, de facto, o o:IIentlido tinb~ morrhlo. e 
:por consef!uencht entendeu o Con•sell1o de 
Guerm que devia. capitular no se:-!"1111d11 e:}so 
o crime c con,letnnou o otr~nsor· :L\> c.wr-inlto 
perpetuamente, não ::tttent.h:nuo '' CÍl'(;llln
sta.ncit\ algumrt. nem a Lle ter elle e~t:td<J du · 
runte dias ~oh a amen~;a e pm·.~e;!;uiçti··· do 
otrenditlo. nem tl.tht .i nst..1. U.·,t~~"· n:·m ~- tla. 
despmpor~iio de itlude. ;1 11:td<1. tli~tll. 

O at·tigo lle ;rnert·n s,·, eo;rit:tYa. do let·lm~'IÜO 
iL traiç~Ó ou d;, nl<>l'LC. 

0 illllil'i i uo &in lJ<t lllOt'l'iuO, por COttS~gnittte 
devia ser· <tpplic.'l.dl• (' ;trti.~o conk;1 o om_,n. 
SOl'. 

Osupr'emo Ct\llScllto Militar. nem mesmo 
(!fi ttm<l. cil·cumstmch~ como estt. C>m que 
havi<\ um erro ele '"PLJl'OYaçno ele lei. Yeiu em 
auxilio da ju~ti•;:t ·, ao cont1'àrio coníir-mou a 
sentença, sentença iniqua como e.'m ! 

Eis Sr. pr·e~iderlie, até oudc te~mchcgwlo os 
abusos, a pt·epotemia cb ultima inst.ancia. it 
que são submettidos os milicares qne com met· 
tem. crimes. 

Por alli Y. Ex. vê que é precí~o p:'•r mn 
p11.radeíro t\ estas :sentenças iniqnas, ó preciw 
definir as ~ttribuiçGe~ do poder .iudicütr·io mi
litar, de tal fórma que jmn<tiS :;e deem ano
malias. absurdo> e ~ctos de >erdadeil'a crueza, 
como é <'stc que :ccabo ele citar. 

Não vae na.s mínltas palawas o descon!te
cimento de que naquelle tribunal teem fone· 
cionado espiritos os mais elevados e os mais 
rectos na a}Jplica-,ão lla justi,,t: eu sei mesmo 
que em muitas occa.siões o consel1l0 supr~mo 
militar !oi uma ~:tLr.tntia para os dit'eltos do~ 
offieiaes do exerCito e das p1•a.ças lle pret. Jias 
tarnbem tem luwido ii1ltM do. naturem. tl;J.
q,uellas que acabo de declinar. 

Quero, sobretudo,atlh•mar que com l1. or·g;ulÍ· 
sação que se lhe pt•etende (to. r, tenho confianço, 
em que o Supremo Tribunal Militar se torna
rá urn escudo do direito, se tornara um 'l'er
dadeiro tribunal de justi<;a. E tanto confio 
nisto, Sr. pr~sidente, que vou apr·esent«r uma 
emenda ao art. 3·', acrescenm.ndo 11ma. attr1 
bui<;ão importantíssima as que são conferidas 
a esse tribunal. v. Ex. sabe que alé agor<~o o 
direito á a<:c.esso, pelo meuo:;:. no ex~rcito não 
tem tido suffieiemes garttntias. O nepotismo, 
a protecção a m~is escandatos;\. c arbítrio, 
muitas vezes rem criterio, do governo. e não 
as leis, e não os :regulamento~. e que teem 
muitas veres deter1ninado as promoÇões que 
teem sido feitas no exercito. 

Pende mesmo de decisão da Camara um 
projecto de revisii(} das promoções v.tru que 
se possa reparar um. sem numero de preteri· 
ções e de injustiç~s :praticadas. 

No recessc. do Supri>mo T!'ibunal ~filitar, 
composto de velllos gcnel'aes ja sem outra 
asvi~·aç,iio, sinão a de deixarem os ~eus nomes 
melbot· recommendados á gl'atidão de sua 
cln:;.~c c do p;üz, penso que pfldem enr:ontrar 
rnelll\lt' g•~r;wti<t e~~<s tUr·~im; da classe mi· 
!it<W 

E1ltcndo, pol'tanto, r1 n·,~ se deve conf<:·rir 
a.o SUJJremo Tribuml Miliwr a org·anisaçüo 
th< Pl\1po,:ta:< de promoc-ü••: €rH.en•lo mesmo 
ct uc IG1·:t de~U.,;; propo~ta~ o gove1·no nito eleve 
r.~~· o tlireito r.le p1·~mon:r ·~ niu;;-u•~m. rtue 
Jum (\(o."~l 11t'opustD .• so no C<llllJlO 1l1., bat.üha, 
:>\~ [;Ll<i.O PI'Lllll''~'G:·~, pül'(LUt' sir em Oj_ll'l'<l<;iie~ 
tlc ~'!ll'rr;õ potlel'J<t o ;.::en~·!'a! em .::hd'\3 m:ü.~ 
rle peito :1quila.tar do ,.el'ua(lciro merito e· 
do~ :;cl'víç·os. elevat· os seu,; ca.m:u•:vlas, d:.u·
lhco <I~Ce~so. :\55Ítn 1Jrililctnternente conq uis· 
tado. 

Fill'a disso, no r·emtmso (ht pt~.7. me pa.reee 
que mdhor llo que o ;;;·nyenlO, do que o mi
nis:ro. que muit;ts Yezes nilo ~aoe siqner 
distrngtlir uma. pmça (IC pr1.·o de nm ofllchl,l, 
mn ~Her-~s tk um COl'Oncl, um subalterno ele 
um ;_rcneral : que niio . conhece tL lcgi,h\Ç'i'io 
milittlr, n:io rendo, ponanto, isenç:io de <tni· 
mo, tnelhor será, repito, que (·xista o Supremo 
Tribun<Ll :\Jilit.al'. 

Mas, si a proposta de promoções deve ser 
or~tmis..tdo. pelo Supremo Tribunal 1riliücr. 
que off<crece, a meu vt?r. as garn.ntias preci· 
S:IS Jml'<t que tenha o cunho de verdadeh·;;, 
justiça, emendo [[Lle o gol'erno não 'Oóde nem 
deve prQmover úuito por es~e meio.~ 

O governo tem o direito de recus<tl' i;l. pro
posta, e então sem l10nt, i~ quttl deverã SLlb-
mettet·-~. fazendo a escolho. dentr-e o~officiae:; 
na me:nm:i. imlic:ulos. 

0 SR. FONSECA HER:IiES-Além dessa >cm
tagem, l1a. :1. da economia. 

Extingtündo->e t\ commi~U:o de promoções, 
ce-."S<lm os ordemtdos extruordinttrios e a.:; Q:t·a· 
titica.çües. ~ 

0 SR. BELLAR.:\IL'\:0 DE i'iiEXl>OKCA- Não e 
para úesp1•e7~l' tod<t e qualquer· economia 
que pOS$a.mos ílJ:>:er nu. clespe;:a. publica., em 
-qista do estado desolador (te nl\Ssas :finanças. 

0 SR. ARTIIUR. Rios-Apoiado. A primeira 
economia é a reducc~o do numero de juízes 
que e excessivo.-

0 SR. BELU.R~n~o PE 1l'E:-.llOXÇA-Acceito 
a emenda que V. Ex.apresen'k"\.l'neste sentido, 
mas,nãotomnreia iniciativa. da a.pre..«entaçií.o, 
deixantlo-o. a Y. Ex., de qnem partiu a 
idea, l'l gloria de offerecel-a a considerac:.ão 
da caso. •. 

Sr. presiuente, na nossa constituiçiio ha. 
uma iucollerencia e!ll relação :i justiça mi
litar. 

Um ele seus artigos dispõe que os mili· 
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tarcs teriio o f,i~o pt•iYil~<tdo; lll<lS ao h•ata_L'/' declinação_ de seus nomes em r1nalqueriltcto de 
do Supremo TrllJUna.l }flhtar, da-lhe ;l.ttn- perturbaç;to rht ot•clem publica. 
buiçüe5 ll<U'<1 a reYisão do processo mi~ito.l'. de I Nilo posso esp_er_al' ]_)DL' t::~,mo. tempo q1~e, ept 
modo que o Supt'em:t Tr~bunal ~~Ilital' tem. quanto estLYCr <1 Jrentc do ptnz esse cidad~to 
,, ultima pala,Ta- sohre o .Julgamento de sen~ I p;wsamos entl'il.r no regimen da verdadeira 

Não s8i, St·. pPesidente, como remediar Em todo o C<t~o. You C()Jnllrindo, 1Jem ou 
:pares. llegahchcle. 

hoje es~n. incoherencia. mal. o me-.1 dever. e externando as minlias 
Como UIU trionto tle re.speito ú Constituiç-ilo opiniües COI.u L'elaçiio ;tos a~sumptos rpHl" se de-

o meu honrado colleg·o. t·epre>t>nmntB do C$· b<tt.em ncsra casa ; c ê esse deYer o ctue <tcabo 
t:1do U.e S;\niAt Catharin<l. Sr. L<turo 2>Illllcr, cumprir. 
apresem.ou 1tm:t em(:nutt ao. rn·r~rctn em _di~- "'-'7.!::8-)[uito lJcm! muito bem! (:lpoiados. 
N\SsiTo. Re:llment<'. ~t·. P~'"~ 11lente. c·ont a ten- O 8,-, lJ<:/!a,·,;tfno de ..;l[mdoaça d iclicitado.) 
denci<t p:trt~ o arl.oltl'io. para <1 yjr,Jac::'io (l;\ lei 
que imPN'il. ltn.ic no no~so rmi7.. quntulo a ki Vem;\ me~;t, é lida e a.poiada po.ra entrM' 
é sul;stituitla imeil':llnent':) pt~lo pnlh•r Lli~ct·i- em rli.~r:ussii.o a seguinte 
cionario do g·nvel'no. a emcuda do meu lton
l'U.do co!le!,'11. 'c JHir.isoima. YCill ac:wr.eltn· uma 
das gar;cutin~ que 11ü:O ~e tlt>YClll ;leixar de 
fortalecer p11l't1. completa in.:lepen•.icncia e res
:peitabilidade dos membro~ do Supl'emo Tri· 
buna.l }.1ilitar, qual é a sua Yitallciedadc. 

Isto niio está clu.ro no "P\'O.i c<: to e ::t emenda. 
Tem torno.l-o explicito. subordinando o pro-

D!E:'\DA A.O l'ROJECTO :\, l"~ 

.\ Q art. 2. n .\..ccresceute-se: 
Paraf,'l':tpho unico. Esta. nom~ção ser-:~ 

jeita á <tppi·ovaç;ão do Senado. 
.\.o art. 3.• Accrescente-~e: 

su-

jecto a si, OSlll'eceítos constítuCíOlmes. «7.• orgttnizar as pr0110SW.s J.larao J?reenclü-
O SR. LA1;'RO MntER-Em yü·tmle do (JU<tl mento cl<lS Yagas que occorl"erem nos quadros 

elle de,·e ser organisado. dos offichl.e3 do exercito, de accordo com as 
disposições chls leis e regulamentos em via:or 

O SR, BELL,UDH7\0 DE Mr::XDOXÇA- Acceito e submettel-as á ap]JL'ovaf;.iio do goYerno. que 
J?Ortnnto. St· · PI-esidente, a emend:. do hon- potlerá retnsl1l-as, quanto ú. promo~:ão pOJ: me
l'ado deput:vlo por Sant::L Catl1arina. que torna recim~nto, exigindo nova proposta que será 
bem claro e bem patente o direito de vitali- definitiva. 
cieda.de que a Constituição, no art. 77 § 1". 
confere aos membros do Supremo Tribun<ll Sal:l. das sessões, 18 de ag-osto de 1892.-
Milita.r. Bclfc:;·ntino rle 1•Iendunça,-Fonseca Be1·mes. 

V. Ex:. sabe, pol•que é um lacto l.Jem patente, A di~Ntssíío fica o.d.iada peb hor<>. 
que mais de um membro. mais de um canse- J;>ass(t-se á hori1 destinada ao expediente. 
lheiro de guerra foi privado desse Cil.l'go por o Sr{. 1• SECRETARIO procede ll. leitUL'a do 
1llll acto arbi tmrio e Yiolento do governo da. segnin te 
Republíca. 

Por consequencia, niio ti ele mais uma me
dida acauteladora 3. este respeito, no sentido EXPEDIEXTE 

de evitar que factos desta m·ctem ~e repro-~ Officios : 
duzam no nos'o pa.iz. 

Sr. Presidente tomando ligeiramente llarte Do Sr. I • secretario do Senado. de hoje. 
neste debate, cumpro um tlevet·, e satisfaço tro.nsmittindo o projecto daquella ca.mara, que 
ao mesmo tempo um desejo ; o de Yêr um mi· permitte a livre entrada no territorio da Re· 
litar parfeita.mente garantido e igu;~.tado aos publicá. á. immigl'antes de nacionalidade chi
outros cidadãos, no que di<~ l'e~peito aos seus neza. e japonez:1., e dando outr-as providencias 

-direitos. para auxiliar essa immígração.-A' commissiio 
Devo entretanto confessar áCamara que não de obras publicas e colonisação. 

tenho espera.n<;a de Y~r restabelecida a lei e Do mesmo senhor, de igual data, enYia.ndo 
!'espeit.ados os di1·eitos _no no~ po.iz, em- o projecto daquella camara, que concede am· 
quanto continuar a dirigir os seus destinos o nistia aos revoltosos que tomaram parte nos 
mesmo cidadão que não trepidou em ;<rran- mo'-imentos revolucionarios de Matto-Grosso, 
caras patentes a genera.es, almirantes e ou- de janeiro a. junho de 1892.-A' commissiio de 
tros officíaes, em demittir lentes que conquis· constituiçito. de Iegislac.ão e justiça. 
taram,suas cadeh·as :por concur;;os hrilha.ntes, Do :Min.istel'io dos Negocios da Guerra, de lô 
·em prender e desterrar representantes da do corrente, remettendo o requerimento em 
nação e outros eidadilos distinctos, sem que I que o 2• cadete, 2° sargento addido ao corpo 
sobre elles pezasse a menor accusaç:ão sem que de alumnos da Escola Militar desta capital, 

-contra elles se podessc aprescnto.r e sequer a Jesé Maria. da Fronça, pede dispenso. de ex-
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.~esso de idade p<ll'a. no :.tnno vindouro. ma
tl·iculm·-se nas t1.ulns cl.aquella escoh.-J..' com
missão de marinbu. e guerJ'<t. 

Do mesmo mlnisterio ele igual data, envi
ando o requerimento em que o tenente co
ronel graduado, reltmnudo, do exercito, Joa
quim Jose NeYes Seíxas, :pede que :<. su;t rc
i'orma seja conslde~·ada no l)OSto de t!'nente 
cotmwl com ;;.. f!'l'l.l.tln:v;ão cte cotonel.-A' 
commissã.o de mal'inll;t e guerl'<t. 

Represent.1~ão : 
Dos hvmdot·es da freguezi<o tle Sant'Annn. 

do Deset·to (municipio ele .Juiz ele Fura.') e~ttdo 
. tle ~lin~ts Gct•:tes em J\n·or cl;t hnmigt·a.:;:i.o 
chinesa.-A' c"Ommi~silo de obras publk<l.-'l e 
eolonísaç:ão, 

Requerimentos : 
De Antonio Pedro Ctwneiro d:t Cunha. pa

gador d:t Contauorht Geral th\ Guerra, peclimlo 
a sua aposentadoria com toclos cs 1·encimcuio>. 
-A' commissão de fazendlL. 

Dos engenheiros .reronymo Rotll'igues ele 
:Moraes .Jardim e outro, lWOj)Ondo-se a con
traciM', segun1lo comptttüJ.ia qne organis<l
rem. o arrendamento por Wlil]lO determinado, 
do a'OO.stecimento da a,"1.1<L a est.1. capitaL me· 
<liante indemni$Ução das despesas íei t.;u; C[tle 
:fizerem e re'V'crtendo, findo o p r·u.zo, o arren· 
da.mento iL mnnicip:llidade.-A· couunis:>ão (lc 
obra.s publicas. 

De Amelht de Castro 11urtinho, filha. do te
nente coronel Carlos Cyrillo ele Castro, pe
dindo reversão da ].)<trt~ do meio soldo que 
percebi<• a sul\ finada. mã.i.-A' cornmi.$são de 
fazenda. 

De Philomeno. de Lim::~. Costa, pedindo uma 
pensão.-A' commi~süo tle Htzc:mda. 

tr~t d:·st:t Camar~\. c não precisa :porque. ú. 
vtst::L düs lermos él:wos dn. Constituição do 
2-! de Jevereh·o, ricG..~\J.m sujeitos á legi~lacão 
commnm tor.\os os bens lhs írm:1.ndades reli
g1o~::s. 

::\ii.o lla. :mü nec<tssiu:ulC' de que essas irman
di\des e eorilO~·aç·ô~s üe mrto-mort:t requeimm 
ao pJt!er publico licen<;<t. pa.t·=t wlquil'Íl'~m Oll 
al:enarem l;ens de qu::tlc1ucr L''tll'éÍe rtue 
SC•Ja. 

Pen:>anüo ües,;:e mo.·lo.podcri:1. deixD t' de :\}ll'C
scntm· ;'~ Ctttl\tU':\ este J•çrtm·rínwnto l• aL\111-
sclha.l· :)1) rer[Ur·rcmc fJIIC acCilttN~ ;t dott•;ií.l•. 
indcp~ndenwnwntc de qtnlqnet• lít•c•nç·:t • 

~I:ts. sueccde qw:., <\llt•z:u· t.loo !I-rmo,: claro~ 
tb Colt$1.itui•:ilo o npr•7.ar dos :wi"o~ uicimos 
do Gn;·c~·no tecm sur;;itlo tli/Iicuhlade::> :t c~tc 
rC>:!pc·itr_,. 

'C ma. clelh< ú o tle:>p<tchu rttw :to mesmo Sr. 
cotw;.:o Bir.t1•11com:t den o lll'esideme 1lo estado 
do lt i o_ I ;randu tlo ~ul. sobre umo. petição a 
pmpo~1w d~~ InéLtcL'm, tt que s:; relere o om
dor. 

E~se deôpitcho retere-se n. u.viso~ que entre
tanto fi)l'a.rn revogados pelo g-overno Mtuol e 
nilo podem servir de fnndamenno p<trn. se negar 
ús c:o!·~or,lç.'!e~ l'~lígiosctS o ttirei'to que teem, de 
adqu!nr ou :llien:l.r bens. de conformidade 
apenns COJ.n a su,t vonto.de, intlcpendent~
menw üe hwnç". 

Mas. h\tYentlo um despt1cho $Obre este as
snmpto e em diametrttl opposiç~f(o ús determi
n:t.;õeg leg:a.es, o Ot';tdor acha muito coove
n~en~ suhmettel-o it deliber-.tção do Corpo Le
<>Js!:tti\·o. ;'.fim de pro>Ocal' do mesmo uma 
âecis~o definitiva, afim de ficar pa.tente, de 
uma \"ez pm• todas, que não ~ü o Poder Le"'is
lativo como o ExecutíYO entendem que as ~r
J.lOmções religios:.1.s estilo S\\jeita.s ao direito 
commum, qur.nto á disposição dos seus bens • 

Além disso, servirit este requerimento para. 
·OSr.AlcidesLiULapediun.pa.la.vra pt•ovoc,·w d<t commissiio de jmtiça.o devido 
]Jara apresentar ú, Camara um requ~rimento andamento de um projecto que consttt existir 
.ao conego .João Ignacio de Bitencourt, que na sua pasta, ;;indo do Senado, cu,jo rim é re
reside n:J. cidade de Bage, estado do Rio gnla.r o est.ibelecimenro das ;J..,'Sociaçües civis. 
Grande do SuL Nesse req1.1erimento elle pede O Sl~. BADARÓ- Estabelecendo direito com· 
à Camaro licença ])ara, na qualidade tle re- mum. 
presenta.nt(l de um:t irmandade religiosa..accei-

De Guilherme Gomes Pinto, petlindo Lli
>ersos favores IJarn. as fabricas de tecidos de 
algodão, que pretende rundat· no estltdo das 
.Alagoas.-A' commi.ssão de fltzenda. 

tar uma. doação de uns terrenos, que lhe faz O SR.. _1.LCIDE> LD!A-Sim, senhor. 
a loja ma.çonica di!o referidacid~de. Em o c1ue tinlt:.t <t dizel'. (3JEito bc•n.) 

Fazendo esta apresentac:ão, pede :i. mesa. li- Vem a mesa, e lido e remettido à commis
«nça. para adduzir a.lgumas considera~ões a. são de constituição, leg-isla,ç:ão e justiça um 
respeito. requerimento tlo couego .Toão Igna.cio Bitteu-

Entende que, em face da. legislação conrt. como provedor das irmandades con
~ctua.l, da constituição politioo e do regimen jnuctas do S:l.ntis~mo Sacra.mento. S. Sebas
republica.no que adaptamos, com a separa.· tião e ca.ridade, na parochia de Bagé, pe· 
ção da igreja. do estado, a irmandade que é 1 dindo licença para. as me~mas irmandades 
representada. pelo Sr. co nego Bittencourt não j' acceiiarem uma doa.ção que lhes foi feita de 
necessita absolutamente da licença que impe- . uma. quadra de terreno. · 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1810012015 11:15· Página 13 ae 14 

!iJO sessão t'm 18 de Agosto de 1892 

Vem ~L mesa a seguinte 

Declaro que por m otivo Lle molesr.itt Lleixci 
r.le comparecer á ~e:;;s[v d~ llontem. c q11e. si 
presente estivesse, voto.ri(l. pel:L ~ep:1.mç:ão do 
Mínisterio <ln. .J usth;a .. 

S..'lh d :\$ ~,.>Üe.'-'. IS tlc a~:'t.;to de JSD-2 .
l'atdn .:ll 'U'':I" . 

O S:-:. Pn~~!DE:>:TE desig-n:tp:u'a I D:L seg-uinte 
or<lem do dtn.: 

1• pa1·te (rLtú ;'::; :l hot~I~J- \'.,ta•;iio das gc. 
guintus ma Lel'ias: 

Do pt·Qjeeio i:?. C. lb::u1d0 ;1s li.•re:as <lc mat• 
(~{' di~·u~,_i.,) : 

Do pL·• :it>cw 5!l A. d1•;;te :qmo. coJw•clellllo il 
Companh i:t Pisc:ttorh\ !:iul-Am•.•t·ican:' os Jn, . 
YO!'e:l r]O :Ll't. 3', §§ 2" (: ;{", do l'C.~UJ:tll1 ellt0 
m:lntlado ob,;ermr por decreto n. s:3:1.s, tle 17 
de dcr.cml;ro de l!JS I Fl· diseussflo): 

Do pro,ic~to n. 9-1, dl'ste ;mno. n.utorisanuo o 
;;overno a 1mmdar p:Lg:a.r ao 2" t~lknw uo 
corpo ele ützenda d:1. armad:t 'Vanrlcrlino Zo· 
zimo FerreiL-a dtt Silva a impol't.lncia do 
soldo de sun. ptttent<-. desde 14 de junhn de 
1890 até ~S de ttbr il de 1892. senüo contado 
este tempo :parn. todos os efl.'eitos ((liscnssão 
u nic:.\·): 

Do prQjecto n. 15, dt>sr;e anno, a.utor isando 
o gO\'Cl'nO a. abrir u m cL-edito de :3.471 :20~14 
J.Xl!'tl desp~t$ por Ylll'ÍO.~ \'Crbn.~ dO orça
mento Yig-ente do Ministerio da. ;)!ar inba (2• 
discusstlo); 

Do pro.jecto u. 125, tle I 892, ••ntori;:;n.ndo o 
governo a transíel'ir p..1ra. as ar ma.;; ó iu ran
taria. e cavalla.ria.. conforme M lmbHit'I.Çõe$ 
de cad<~ um, os officia.es do exercito pr-o:nO\"i· 
dos <lnrante a guerra. do Paro.gu::~.y parn. a de 
artilha.ri~\, que nesta se acharem sem potler 
ter a.ecesso por falta. de l~<J.bilitações ~cienti
ficas (P discussão); 

Do projecto 11. 138, de 1892, e,t;a.belecendo 
as condições em que púde ser exerci<la a fa· 
culdade conferida. às sociedades anonymas 
pelo art. 32 do decr~to n. 164, de 17 de ja
neiro de 1890 e marcando o prazo de um a.nno 
paro. o recolhimento, pelos emissores. dos bi· 
Jhetes ao portador emittidos illega.lmente e 
autoris~ndo o governo a. emittir notas de 
500rs, 1$,2$ e 5.~,no vaiordecineo mil contos. 
recolhendo igual somma. em notas de 50$ 
pa.ra. cima ( 1• di~cus...<:ã.o ) ; 

Do projecto n. 256, de 1891 , concedendo li· 
cenca ao capitão. medico de 4• classe, Dr. 
Agilio de Villaboim (discussão unica); 

Doprojecto, vindo do Senado, n. 65, deste 
anuo (orga.nisado pelas mesas do Senado e da. 
Camara. dos Deputados), re,"Ula.ndo os traba
lhos da.sduas camara.s do Congresso Nacional; 

I quando fwlcciomtrem em <.-ommum (dis· 
cu~'Siío uniro) ; 

Do projecto n. 45 A, tleste anno, autori
~:.ndo o governo a prorog·ar por cinco annos 
o contra.cto com :c As,ocia~ito Sergipense, par-u. 
o serviço de reboque :t V<L]JOt· n :LS b;;~.rr<J.S de 
Cotin~uiba. S. Chr ist:JYão e E;tancia. (:3 ' dis
cnss;.i:o); 

Do pr·(\iecto n. 5G ,\. •.le::<te :\nno, iuterpt-e
f.a.nclo o§ 2" •lo ;u-t. 1·• do de~reto n. 1420 D, 
de 2! ele li!VI'l'CÍt'O tle IS!'J l. relativo á õl.posen
tadm·i;t tiO~ tnlt~i~ti~Hlo~ ll" di~cu~:;iio) . 
Contiuua~·iío \la. 1li~cns~ão urüc:t Ll<1 ementla 

do Sen:ttlo ao pt•ojecto n. 2:3 D. deste tHlllo. 
Jix~ ndo as lot·•;:l$ tlC I Ct'l'i\ p itl'i\ O CXCI'CÍCÍO tlC 
l~3; . 

2• o li;cu~&i.o llotwQjetto n. 140, desta ;\nno, 
fixn.nrlo ;1 de.<pe7.:\ do }Iinistel'io da M:ttrinba 
p:w;t o exercício de !8!'13; 

Continu<t<;iio da.::!" di~cussilo do projecto n. 
ii. •leste n.nno, :mtorisõl.ndo o g·o;·erno a con· 
vel'ter os jm·os ue :1 " ' .. , ouro, das apolices <l<~. 
dirida [lnbiica intern<\ no:; de 5 " .'•• papeL e a 
f<I.Zer as opem<.~·,e~ de credito preci.s:l.s p:~.r-J. 
embol<.'\r os ~--suidores de apolices. que niio 
<~<.-ceit:n-em a conversão. con>oiid:w a divida 
Jluctu:J.nte e supprir qualquer deficiencia ele · 
rentht do exercício corrente : 

Contin uaç~i.o di\ 3' di~cu~&io do pro.iecto n. 
100, deste a.nno (project.o n . 46 A, do anno 
pt~do). rela.ti,·o às p1·omoç.<Qes de i de ja.nei
rode 1:;;90; 

Continuaç-<í.o da. :?; !li5cu:;:são do projecto . 
n. 122, deste anno, (reorgauisando o Supremo 
Tribunal :.rmtar). 

2• parte ( às 2 horas ou antes ) . 3• 
d iscussito tlo projecto n. 9:3. deste anno, re
cn~ando os credidos pedidos de 540:000$ 
para. quadruplicaçiio da linha. telegraphica tle 
Viseu a. Jaguar-ao e de i 30:000$ pam a con
strucção da linhtt de Ubernba. a Corumbá ; 
autori$3.ndo a. abertum de credito supplemen
tn.r· de 18:000$ pari\ p:1gamento do augmento · 
de vencimentos uos lentes do Gymnasio Nn.
cional e approvando :t despem feita com a 
mudança. do .Museo NacionaL para a. Quinta. 
da Boa. Vista, n a. importancia de 25:000$000; 

2i' discussão do project.o n. 52, de 189-2, re
gulando a. concessão de a.posentadoria aos 
1í.lDccioilarios publico;:, de accordo com o . 
art . i 5 do. Constituiç.ão Federnl ; 

2• discussão do projecto ú. 119, deste anno, 
concedendo aos 1• e 2• cirnrghies <!o corpo de 
1J9mbeiros da Ca.pital Fe:lerol os postos de 
major e ca.pitã.o , com as va.nt.a.gens que são . 
inherentes a estes postos ; . 

i• discussão do projecto n. 97, de 1882, 
melhorando a. apo;entadoria dos funccionarios 
pnblicos a.té li. data desta lei a.posenta.dos, q_ue 
contarem mais de 30 annos de serviço effeo
tivo e tres do ultimo lagar que e:xerceram, e 
não o houverem sido por falta. de exa~.ão o() • 
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cumprimento dos deveres dos seus cargos. 
. salvo si provarem a falsidade da imputa.çiLo; 

.J• discussão do projecto n. 99, deste anno, 
. elevando os venCimentos _ dos preparadore.s

con..<ervudores dos gabinetes de miner·u.logia e 
geologia, de botanic<~ e zoologia da Escol;J. Su· 
perior de Guerm, e do de cllimica da Escola 
.\ldit<'U' Ja Capit.."'l Fede{·a!, com voto em sep:t· 
rad:>; 

Dis;ussão unica do projecto n. 139, deste 
anno, Cl'eando uma escolu de m:tchiniotas no 
estado do Putit (projecto n. Z47 A. de 1891); 

l·' discussão do prQiecto n. 109, dt?ste anno. 
creundo conjunctament2 com a <:>scola de ma
chinistas, um cUl'SO de llMltica no estado tio 
Pará, e llle dã org<.Lnisa.r:J.o. 

3' parte (ás 3 horas ou antes)-!" disrus
sii.o <lo pr~jecto n. 31, deste <\nno, tomando 
applieavel aos animaes ue toda e qualquer es· 
pecie :t disposio5.o do art.! o do decreto n. :~163, 
de i ile .i ulho de 1883, a que se refere a lei 
n. 21, de 24 de outubro de 1891; 

Discussão uuica do projecto n. !JO. 'Leste 
anno, autorisanclo o Pouer Executivo a man
dar abonar desde já a D. Constan~:l. E[Jltigenia. 
Coelho, filha do tinado tenent~-coronel Vi
cente Coelho, o meio soldo cor1'esponrlcnt~ a 
esta, pateme, segundo a tabella anncxa li. lei 
de l de dezemlJro de 1841; 

3" discussão do projedo n. 41, cle:stc anno. 
autorisando o governo <l conceder <i. Companlri:l. 
Fabril illdustrhtl e Constructo!'a os me~mos 
liwore;: concedidos á Companhia Industrial de 
Cal e :\Iarmores de Camndahy, hoje Campa· 
nhia Pro'7 l'€SSO Industrial de Carandal!v · 

3" diic~ssão do prQjecto n. 53, deste ~nno, 
concer1eodo isenção de direitos de importação, 
excepto o de - expediente-. 11ant os mate
riaes tiestinados á illuminação de Pit·acicaba, 
em S. Paulo; 

2" di~cuss(i.o do p1'ojecto n. 70, !leste u.nno, 
i.>entam!o uos uireito~ de impol'Li.t~~~o e expe
d:ente tO<!o o matel'ia.l e machinismos desti
nados á c:onstruc,.ão (Üt f<1 bri ca rle tecidos da 
Coinpanhi<L ManulU.cto:r;t Fluminense, situada 
em Nitheroy, 110 estado elo Rio deJan!Jiro, e 
manda re~ti tu ir o~ direitos porvetltur<L ~obm
o.!OS; 

2• discussão do Pl'Ojecto n. 7!, deste .umo. 
isentando ti e direitos de importa\-ii:O os nn te
riaes especiiicos necessarios pan~ a construc
çii.o e insta.llação do CoUegio AmeriC<J.no de 
Tauba.té, no estado de S. Paulo, e de proprie
dadr; dd. L. Kennedy; 

2• discussão do projecto n. 69, deste anuo, 
i1Utol'is<tndo o governo a conceder a .Toi\é 
Augusto Vieira e outro a construcção, uso e 
gozo, durdnte 30 annos, de uma estrada de 
terro de &.tpopemba á. ilha do Governador, 
medeante certos fa vares ; 

2• discussão do projecto n. 131, deste anno, 
autorisando o governo a contractar com o 

Caoia.r" y. l y 

cídadiLo peruano Jnlio Benavides o serviço de 
navega<,oâo e transporte de merca.dorias pelo 
rio Iça ou Putum<~.yo, sob a.s condições que 
estabelece ; 

I·' discussiío do pro.jecto n. lW. deste anno, 
autor·isanrlo o governo a cotltl'actar com João 
Ta val'e.'\ dá Silva '' construcção, uso e goso de 
uma esttw.la de lerro. com 1n:ivileg-io por 50 
annos, de accorU.o com as leis suhre es1.radas 
de ferro. e garn.ntia de juros ue 6 ": .. sobre 
:30:0008 por kilometro, ll:trtindo do Rio Ptmlo, 
no Espirito ::;a11to. ate S .. Joilo B<~p~i:;ta, em 
Minas GeraPs: 

la tliscu,..:~ão do projecto n. 17. de~te <tnno. 
i>en tamlo de tliteitvs de import.tçüo os ma. te· 
l'Ütes e ma.dtiuismos que a Companhia, Nacio
nal de Forja$ e Est..1.leit·os destímu· l i<lSCt!
I<Lçiio dos seu~ e~tabelecimentos ; 

l" discussão do pro.jec to 11. 98, deste <tnno, 
autorisando o governo a concetter tt Honorio 
Lima <L constrnc<;i:to, uso c goso de um<t eotra.da. 
de fet'rO do pot·to ele Augm dos Reis, no esta· 
do tio Rio de Janeiro,;\. est:.v,,[o do Cruzeiro, 
no estado tle S. Pt\u.lo, m~uea.nte as condições 
que estipula; 

Continl!a~ão d:1 l• discussão do pl'o,jecto 
n. I 16, deste t\nno, ;\UCOL'is<tndo o ~overno, 
tendo de de:;nnuex<~r o ser\·iço do,; subu1·oios 
m escratl<t de tet•ro Centr~ü do Brazil. a. eon
tract<•r· com Justit~& B<l.tldeirt\ ou compt\nhia 
que organisu·em a conscl'ucção de uma est1'a
da de !erro teel'e<t de S. F1.'3.lldSCO <t 8apo
ll&mba. segundo as condi9o!es que est:t!Jelece; 
Dis~us~ãú uníc<t do projecto n. 270, d" anuo 

pa5$ado. conceclendo um :1nno de licença., com 
Ot'deu:J.tlo, a Jos~ )!eudes Ahrt\nc:hes, mestre 
d:, offidn<t de appa.relhos e velas dl1. directori11. 
dú cnnsu·uci;ues n;~vaes do t\rsenatde marinha 
da Capital Fedeml: 

Discussão unica do parecer n. 34. de 189':2, 
indeferindo. por não ser cl.a competencia. do 
Congresso NttdoMl, <1. petiçJ.o do conego Am~
dot· Bueno <le Bart·os, soiJt·e isençi'ta do im
posto de transmissüo (h'l propriedade e (le 
decimas urbanas para o pred.io em que func-
ciona o Asylo I,abel. nesta. C<t-pitttl ; . 

Discussão .uniC'J. do projecto n. 81. de 1892, 
autorisc1ndo o governo u ma.ndat' 11a.ga.r ao 
alteres honúr<\rio do eX.eJ•cito Antonio Páes de 
Sá Barreto a !lUantia de2:592~, por ditferen<;.a. 
de sol(los atrazados, q lte deis.ou de reeebet· ; 

Discussão unictt do projecto n. 8Z, deste 
anno, autorisando o governo a relbrmar, no 
posto de tenente {tO extincto cot'po de policia. 
destn capital, o ca.pitão l10norario do exercito, 
ex-tenente desse corpo, Antonio Jose Alves. 

Discussão unica do projecto n. 92, deste 
anno, autorisando o governo a mandar contar 
como tempo de embarque, par-.J. os e:ll'eitos 
legaes, o tempo em que o capitão-tenente João 
de Andrade Leite serviu como offi.cial8uperior 
e instructor na Escol<L Naval, e faz extensiva. 

;;1 
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aos instructores e mais officiaes que sel'l'll·em 
nos navios destinados U. instruCí,ilO dos a~pi
rantes a gnarda.s-marinllt~ a diSlJOSi~.ão do 
a.rt. 13 do decreto 11. :w, l\e l4 de marr;o d~ 
1891. 

LeYanta-se •~ sessão its 4 hot;;s e lO míllnto"' 
da tarde. 

/-4" $.E;$S.\O W DE .\GOSTO DE 18:J,2 

Ao melo di<i procede-se à chamar!::. á qual 
l'C3J?Ondem o~ Sr; •• Toiio Lope.õ. Antonio Aze
redo. ,\.t!Ja~·de Juniol.', Pttula. GninHtr<1es, 
Carlo;; Campos, l:chcl<t Rodrigues. lnrlio do 
Bl'(lzi!, Cantão, llhtta Bncellat•, Ant-tu~to \Ion
teneg-ro, Cost<t Rodrigues, Cttsim!ro Junior, 
Rodrigues Ferna!lde~. Nogueü•a P:wana~uà, 
!.llttrtinlto Rodri:.\"ue;;, Frederico Bor~e.s. Gon
>~lo rle Lag-os, Nttscimento. AlminÔ· AfrorJso, 
Amorim Garcia, Epit.'lcio Pessútt. Pet!!.•o J\me
rico, Couto Cartt\Xo, Sit Andmde. RetumlJa, 
Tolentino de Can·alllo, Gonçal fE:S F~rreint. 
José ){at•hno, Joaquim Pernambuco, .Jusen: 
cio ele Agui~l', .André Ca.valc:ar.ti. Raymltmlo 
Bandeil·a, Pereir-a Lyro, .João Vieira. Luiz de 
Andmue. Espirito Santo, Bellarmino C<w

·neil-o, Oiticica, llorlri{!O de Al'au.io. Euclides 
l\Ia.lta., Ivo <lo Prt1.do, Oliveira V lllladilo. Lean· 
dro 1Iu.ciel, Felishello Freire, Zama. Ánlmr 
Rios, Garcia. Pires, '>1ilton, Francisw Sodré. 
Barão de S. :\!a.rcos. Horacio Costa. l\:'"oFaes 
Mello, Fonsec;~ e Sil :'<\, Fonsectl. Herines. Yit·
gilío Pessõa., Fran~,, C·,1nalbo, Luiz ~Iur<t.t, 
Baptista ci<1. ?.-Iotta. F1·ões da Cruz. Alcindo 
Guanabam, Lopes Tro•ão, Furquim Yer-necl;., 
Jesuino de Allmqtlel'([ue, "Finhaes. Thomaz 
Delfino, Antonio Oh·ntll(}. Bad,u•ó .. roão Pi-
11heiro, Pacifico ~la.~ca!'enhM, GalJL'iel de 01-Ia
galhiies. Leonel F!Lho, Chag<lS Louaio, Ale
xandre Stockler, Francisco Ye!~ra.. Ferreira 
Brandilo. Lamounier. Alva1·o Botelho. Gon
c;;a.lves Cba.'lres, Americo Luz, Adstides ~Iaia, 
Gonç~tln~s Ramos, Carlos ditS Chag·as. Domin
gos Rocha, Costa "1Iachado. Domingo~ Porto, 
Pulleta, Ferreira llt\bello, João Luiz. Bernar
dino de Campos. Francisco Giícerio, Cesario 
~fotta, Lopes Chaves. Curv-alhal, Mm>sa, Al-
1i•edo Ellis, Almeid<t Nogueira, Julio de 1fes
quita., Bra.silio dos Santos. Leopoldo de Eu
lllões, Alves de Castro, "Urbano Gom·ein. Ca.
etal1o de Albuqtterqu<>, ::\Iarciano de ~fagu
Illães. Fernando Simas, Lauro Muller. Sch.i
midt, Pereira da Cosm, JUlio ue Cast~lho. 
Borges de Medeiro~. Alchtes Lima, Thomaz 
Flôres, Homero Baptista, Ca~síano do Xa$ci
mento c Demetrío Ri1Jeiro. 

Abre-se a ses&io. 
D~ixam ele comparecer com causa p::trtlCl- · 

_pa-da, os Srs. Yiotti. João de A vellar, Pedro· 
Chermont. Henl'iquc tlc Ca.r-Yalho, Nelson, Pi-
res Ferreim, Bezerr-il, Justinhtno ue Serpa, 
José A vellno . .Tosé Bevll:\qua. Z\Il~,rucll de Cas
tro, Ros;J, e Silvo., Amnibu,l Fab'io, .Meit-a, de 
Vasconcenos, .João de Siqueira, Theopllilo dos
Si1nto~. Pontes de 2\fimnd.a, Augusto de Frei
t:<s, p,~ulo Az't:oHo. To~ta, Seahr:~. Sev~t·i:mo 
VH1-a,, S:~ntos~Pd'eir'"· Leovigiitlo Filgueiras, 
Nilo Pe<;:ulha, tl·lxmo }.Iarconrle~- Vir-in to de· 
~Iedeü·os, .T:tcques Ourique, ~Ittyrlnl~. Mattu. 
~hchado. Dnt1·a Xicncio, ?-Ianuei Fnlg-encio,. 
:IIor:t~S B<trl'o,:. "\dolpllO Gol'do, Angelo Pi
nheiro. Ctn•[o~ (;arda.. ~[oreira, dt\ SílYa . Ru
biào Jtinior, Dellarminode Sientlon~;a, Eduar
do Cron~a!Yes e :IIenna. Barreto. 

DeL-..;::un de comp:wec~r s~m ca.usa. pa,l'tiCipa
da, os Sr;:. Au1hsio Fí:tlliO, Z\Iurcolino Moura. 
Dion:r~io Cet'queit·u., Sabast!i'i.O Ltnclulpho, Pi
res e AllJUquerctue, Prisco P<tt"ai$o, ?dt\nlliles 
B;~rreto, C~'r·iHo de Lemo~. Alberto Brandão, 
Olivei1·~• Pinto , .JOilquim Breves, El'ico Coelho, 
&1.mpt\io Fel'l'<tZ, Figndreüo, Jacob <ht Paixão. 
Costa. Senna, Fer1·eím Pires, :\Ionteiro <la Sil
... ,~. Mtu'tínho Pro.tlo Junior. Domingos di3 )fo
mes, Pttnlino C<trlos, Casto.. Junior, Antonio
Prado, Cinciua.to Br:.\ga, Fleury Curado, La-
certla Coutinho, Victoríno Monteir·o, Assis Bra
sil. Roclut Osorio, e FerntLlldo AblJOtt. 

E' lida e sem clel"-1.te approv!Uht :~ act."t da 
se.."Silo :tnteced ente. 

PRljJ.EIRA PARTE DA ORDE)l DO DIA 

0 SR. PRESIDE:\'TE-!\ão La·vendo numero· 
p<tro. as ,·otaç>3es indicadas na ordem do dia, 
passa-se us matel'h\S em discussão. 

Continnação da. di~cussão unica da emend(!. 
do Senado M projecto n. 2.'3 D, deste anno, 
Jixando as JiWçtts de terra para o exercício· 
de 1893. 

O Sr. Oliveira. Valla.dão não 
se acliaY<\ llontem n11 ~,, qua.ndo o homa
do deputado pelo Pnrú. impugnou a emenda 
do Senado ao projecto ora em discussão ; nã~;~
estava ta-mbem na oe<:.:1.Siii.o em que o seu 
illustre collega da commissão de marinha e . 
guerra, o Sr. Pires Ferreira. combateu esta 
mesma emenda, acoimanuo-u. até de inconsti- . 
tucional. 

Vem dizer a Cam;tra quê nenhum dos illus- · 
tres or-adores que homem se occup.1.ram do
assumpto tem raz<"to. 

O honr-ado deputado }leiO Piauhy sabe per- . 
feitamente, e o orador cl'ê que,a este respeito,_ 
não pairo a menor duvida. no espírito da. 
Camara., que a gratificação do voluntario é e, 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 181051201 5 11·16- Pâgina 2 de 34 

Sessuo em 19 de Agosto de 18:.2 .403 

sempre !bi cousa distincta. de premio. (~ipola- thl, YeJ:cido o pag-amento, ;·esultar<\_ que;:~, :;ra· 
àos.) U_!ica{"ttO l 'C\·et·tem <t05 cofl'es puhl1coS; o que 

O que a Constituição vedou foi o premio n~to <\(:on*or-..t ;;i ell:~s !orem udeantadas ou 
e, qu;~uto a isto, n:lo h:~. m•\is di~cu;;..«-lú poss~- diarinmeute. 
vel; !JUnlquer cous.~ quo :;c fizesse no scmit.lo o sn. C.\:"r.\o -E os hen:leit·os o 
de restubclccel-o, scl'ia inconstitucioaul. ' 

1\fas a cmendn. d•> Sen •tlo ao Jn·oject•:. flue O Sn .. OtrYEI!:.\ V.\IJ.An:\.o r-ef<.Jro-se ;\O 
fõr-J. em·iado desta. c..'lmar<t apenas re{e~se c.~~0 nuut1 cornmum de r.ilo <l.IJP<trecet· lter
M tnoUO de lX\)llW l\i' ~t~ttifi<..;\ÇÚC:l uiat·h\S ,jú dCil'O.$ 
.-otl.d<l.s por este }xtrl<l.menio. Quanto:, Ll ispo:>i•:1io (it!C manda ser a ulti· 

Tendo o Cong·rcsso, peb Con.>tituiç<1o, ell- m~. }ll'i' Staç-;i.o recc.lllidtt i~ Caixu. Economica. 
minado o premio. o Sen•tdo tez J•L gratifica- vencendo jtu·o~ . ]Jen;>n o ot·atlor qtle e muito 
ção que a Con.-;tif.uic;ão não Yedou o seguin~: :Salutar. 
~lculou a. impot·t:.tncia. da.s gmtifica\•1t-:;. no O;; ;;:oldntlo~. deixando ~ fileira~. te-;;'lo as
fim de dnco annos, achou, por es:ell111lo. :;im um }lecu lio se~m'O par;t a. Yida ciril, n:io 
228 mil e tantos rúis c determinou l)Ue est::>. ~e pei·t~ei·i'Lo. nn. .-a.g-a~mn<lagen.l e terii o co:11 rl ue 
totalid::ule tb~sa p:tga em trcs vr·rst.tç,:;e~: <J. l;!zer Jace a nov:~. 1'lll~. Assrrn. vot,~ cst:t me
l", tendo poe fim :ttJ'a.ltit· \'Oluntm~o.~ Hll :teto HHh e por ell;~ YOkU'tt a ~ommissão dt;; mL~ri· 
{to alistLunento; ::-. 2", quando <\ }>.mç:• tivesse ~Iha c :;uet'l'i1. f! ue .i i~ firmou o wu }Jarecer. 
complclmlo a. metade do tempo tle ;;e:-\·iç,o; a I ucon:>elh:mdo a Cam~m a emenda do Se· 
3•, quando o hou\·esse concluído. natlo. 

Essu. iM:a pri rnitim dtt commi>$::ÍO d9 mari· 
nll<.t e guerra do Senado e comb•d.i\la. por (li· O Sr. Bn.daró ("t!Cnf.<1o) diz que 
Yersos senadorcs,ent.·e os qtlaes o Sr. R<uniro confiL\do m l.~eneYolencia do presidente nte 
Barcello:;, deu em resultado (1:> $eguint.es con- relJater algun:; conr:eitos menos justo.; emit~ 
sider;IÇÕCS, por pa.rce d~~s JUesmos senado· tidos n:'l. Cunara pnr dous illu.stres l'epr~sen
res: o pagamento em presta~úes im.pn·ta em tantes do ex:ercito. os nobt'!:!S U.eputu.dos do 
premias; e, como este e8tú. o.bolillo. pel~ Con· Paraná e \lo Pil'l.uhy, que trataram do as· 
stitUiç.tto. não sa deve pagar o adeant. ... mento 1 sumpto. 
de gratificaçõe:;. mo:ts Jl.<gnl-as qml' .. flO ellas I O pr·imeiro foi tão afoito nos sew; conceítos, 
esti,·erem vcn c:ilhls, dtt seguinte fól'llla: dh·i- que chegou a lan~ar os mineit·os tót~t di.1 lei. 
dir a gratificação em du:l.s ptest<>.çües. e I •i.,to que a k1.ncada dos representantes de 
pall-ar n. 1•, QUMldo a praç;\ llom·er feito me- ! Minas unanimemente votou contra a tabella. 
t:\dG <!o serviço c a 2" q uamlo o houver con- que estabelece os contingentes devidos pelos 
cluido. estados parD- o complemento das tr·opas de 

K esta. iL~é<1. fundamento tltt emen(la d':> se- ~ primeira lilll!a. 
nado. E', como :>e vê, uma. questão l.i.c fúrma. Yira.m ess?s dons repre:>enttl.ntes do exer
e não e a. fórma. de um põJ.gt~mellW que pv- cito, diz. o or-.tdor, no procedimento dos mi· 
derã. dar a. urna ememltt um tom ud 11constí- neil'os, medo da guerr-a ou prova. de sua L>J.ca-
tuc!onalidade. pacidt\de p~l':l a Yida militar. 

Reduzido. pois, o debate a uma. questão pu- Vm dessesrepresentantes cl1egou mesmo tt 
rameute de ft>ro1a, a C;l.ID:t!':l. dos Srs. Depu- contar o numero dos mineiros que !oram á. 
tados póde votM· '" emenda <lo Sen;tdo sem campmhn. do Pal'aguay, em e:ujcs campos 
receio de uma. inconstitucionalid:ule. affirmou ter estado. (r1parte$.) 

O honrado deput.1.do p:;lo Pi:J.ul!r. o Sr. Ora, como cleputado mineiro o orador pre· 
Pires Ferreir:1,. disse mais, que isto tmzi(l. o cis-.1. dizer il Camara e ao paiz o que é que de-
escassea.men~o dos Yohmttu·ios . U!rmiuo. o proc~dimento dos mineiros ,;emnre 

E' um engano. que se tenta. augmentar o exercito. • 
O escasse<\mento dos vohmt.'\riOS re.mltou da Os minei.ro3, e.."':clama o orndor. são um PO''O 

suppressão dos premios. E esse resultado sel~.i. educado para o regimen·democratico, sendo 
o mesmo. quer a gra.tificaç·üo sPj3. paga em seu genio e.<smcialmente civil. (~11oia.dos da 
presto.ções ou pot• inteiro, pois que perdura <\ ba,1c,lda mind1·a.) 
sua. catt$a. E não ser::\. pelo fact() de se pag-ar Os mineiro~ consideram o c::ttlrcíto como 
as grat ificações diariamente. como p ·etencle o j uma instituiç-:io necessa:rit\ para man er a. 
nobre deputado pelo Pia.uhy,que augentará o dignidade da nação no exterior. e sempre es
voluntariato. Ao · contr-<~.rio, elle 1'irà com I ta.rão do seu l:ldo quando o. patria e.:~.:igir o 
mais facilidade si, como q_uer :t emenda do, sacriticio de seus tllt1os (apoiados) ; mas en
Senado, se fizer o adeantamento de umu das 1 tendem tamMm, que o exercito brn.zileíro 
partes da gratificação. 1}recisa. ser -reor;;amsado se,"'U.udo o genio ci..,il 

Mas não fica. ahi a >ant:l.gem da emenda dos povos que se regem por inStituições de
do Senado. Ella e ainll<t muito economica. mocraticas: Oiuito bem.) 
porque,dado o c:a:oo de fallecel'Cm pra.ç.\S antes O orador diz que a ba.nc..'\M. mineira. ha de 
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repetir sempre a dechtraç-:to que fizeram os passaram colhendo louros por Champanhe e 
reorganisadores (lo exercito prussiano depois por \VatBrloo. 
da lXI:talha de .Uma : << Nós queremo;: todc.s Dous annos de serviço são sufficlentes para. 
ser soldados, mas queremos todO:l permanecer a organisaçiio de um ex.ercito destina,do ao 
cidadãos. » exterior, ao passo que, só com muitos annos 

Por este system<t é que a naQão ha de ar., se põde fazer um exercito de pretorianos, 
mar-se, dando seu espírito ao exercito. como esses que teem ensanguentado varias 

O Brazil não h:~, ele ser a imo,gem do excr- n~ões americanas e perturbado a sua vida 
cito. ("ipoiado;·.) 1 com repeticlo~ golpes de estado. (Apoiados, 

o exercito e que ha demolr]a.r-se l)elo genio rrpa:·te$.) . - .. 
do Brazil. (Apoiados.) E~ros, affil'J.llu. o orador, sao a:'i 1deas dos 

Não se deve cre<tr o espírito pretoriano para mineiros, não outras. 
impol-o ao povo. Pen~a o orador que o dever milítar é um 

Esse caminho e que conduz os lJOvos á deca- caso p~wticular do dever cívico, e si o. abene-
dencía. gação e es;;encial ao milim1·, ella não :;e resume 

Modelar o exercito peht na(~io é o ideal o no sacl'ificio da vida. (Apoiado~.) 
democrMico, jit. dizia Edgar Quinet. O orador f~\.Zendo :1 apologia destas idéa.s, 

A P<lhLn-a do futuro niio seriL outra. que considera a lei (LO futuro, cittt Michelet, 
A nar;ão m•Jdelad:1 pelo exercito e o exer- quando diss~ que a coragem é de certo uma 

cito modehtdo pelo typo do pretoriano, são os nobre vlnudc, particularn_1ente fu.cil aos ho
dous mais seo·mos meios de obter-se a im- mellS da l'll.Çà latina; porem !la uma abene· 
:ph10ü1.ção do c"esnrí~mo romano no paiz. ga.r;:üo mais üifticil, mais rara, mais meritoria: 

O espírito milit<tr não deve ser 0 filho uas a da an:I,içii:o pe~s?al, .a d~ nml?ição do .mando, . 
cazernas. (.4poiado>). da .perfe1ta obelhencm as l~1s. (Jlu•to bem, · 

,,;mto /;e,•;; O oradur e cowpnmeJilar.lo.) 
O espírito mi!it.1.r, diz o orador, forma-se 

de tres ma.neiras; on pelo impulso de uma o Sr. Ca.ntt'Lo-Sl'. 1wesidente, 11ão 
f,h·ma de governo, ou pelú. o.cção de um coml.i::\.ti a emcndtt do Senado e muito menos 
g~~<~.nde general ou pela trallição da victoria 11 e:onsidil·ei inconstituciomtl, porque, real
perpetuamente m:1ntüla. mente. não o é, pois mt diseus..oão que lá se 

O exercito elo Rl1eno em puramente repu- mtYOU solJl·e o a.ssumpto ficoa claramente de
blie<mo ; o exercíto de Auster·litz caminhava monstt'itdo que <t gratiiiea~ão de que trata. o 
guiado pela estrella de Napoleão, e o actual M't. 4"do prtljecto envütdo pela Cu.mara, e á. 
exercito nllemão Yive das recordaç:Jes de que se refere <~ emenda cio Sen<~.do, não é o 
Leipzig, de '\Vao~rloo e de Sedan. premio <1 qne se retere a Constituição, que 

A Hirmn. (le un1 governo póde ser mu- m;mdou extinguil-o. E' causa diJferente. 
dada ; um general pôde morrer ; só o espi- E me~mo qut~ndo existia o premio lw .. viu. 
rito das nações é immortal. · um<l.gratífi.caçiio daJ;t is 11mç-.as que volunta· 

Sendo assim. cliz o oradOl', o espírito do riamente :pro~urasam o exercito. 
exercito só :pôde Yivee bem no lar do cidadão O que !iz quando iniciei esta discussão, !oi 
liYre. (Apoiados). levantar uma duvida que me assaltara ao 

Com regulamentc·s, diz; a um mestre do espírito sobre ter o Seltado fixado uma quan· 
or n.dor, não se fazem ex.ercitos. ti:.1. cert.1. yar;1 a l• e 2• prestaçl:es, 11orque 

O espírito dos exercitas só :p0de vir da alma tính<' idea ele que, no tempo do imperio, as 
nacional. . praws ele artilhada, vencimn ~oldo superior 

O quartel Jliio cle;-e ~er como um convento: j ao que venci:Ltn <tS pr;cc;as de infuut.Lria e ca· 
o soldado precisa sentir e pensar com o povo, v;tlh>ri<L. 
em cujo seio ir:~ lmse;J,t· seiva constante-i Assim, harentlo o Semulo fixado a quC~ontia 
mente, incessantemente_ ~1.ftm de que não vin- que eleve constituir a I~ e 2• panes da gmtifi· 
gue a semente do pretoriano, que no dizer de cação, est.J. q ua.niia se 1·e1'ere sümente ao soldo 
Tacito, existe em todos os quarteis. dtts praças de infaut..·u·ü• e cavallaria. 

A banca<la mineira o que deseja affirmar Ti>e o prazet• de fa~er um calculo e ver que 
é a necessidade do ~ervi~~ militar por dous essa q uautia ~e basei;1na metade do soldo, que 
annos. (Apoiados.) o pro.iecto manda déLr ás praças voluntarias 

Não e uma novidade o que diz o orador, e de infantaria. quantia essa que justamente 
pa.ra exempliticar, cita o que se deu com a corresponde :.1. tres anoos de ~ervic;o, que e a 
Prussia. a qual Napoleão impoz, por tratados, metade do tempo que essas praças teem de 
a condição de não manter mais de 42 mil l1o- servir. _ 
meus em armas. Essa imposição foi obede-~ :::.Ias não devia. essa mesma quantia ser ab· 
cida; mas pera clausula salutar do ser'l."iço por onada. às praças de artilharia, no ('ôl.'lO destas 
dous anuas, a Prussia. preparou essas legiões receberçm mais soldo, oomo esta.va. persuadido. 
que brotaram do solo como por encanto e Mas verifiquei depois que, pelo decreto de 
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1890, expediclo já pelo governo repu blicauo, l ;··eto.- Glicerio.- Casim i;·o .n.mior.- RCJ-y
o soldo íoi igualado, percebendo as pra~~cl5 nwndo Bandeira.- l'hmr;c~ C.a;·vatf!o.- Jlo
das ires at•mas o mesmo soldo. I rrtcio Cost<t.- FoHseca J-l!J;'?lles .- Pe;··eira 

E nestas condições nade\ tenho a oppor d~ Lyr,..- J[(,tlll Bacellm·. 
á. emenda. do Seni1.do, pois q:1e Cú~lCordo _tnm- veem iJ. mesea, siío litl;t~. lidas. apoiadas e 
bem em que S?.Jt\ essa grattficaç;LO útYldllla env;a<.las ;\, com1nissü.o Lle orçamento ás se
em duas pa.rtes~ comquant_o. t<?-mbem me pa- !ruintes 
recesse que scrm melhor dt vrthl-a em tre~. . . ~ 

O Sn.. VALLADÃo- A emenda primitiYa tlo E>IEXDA 
Senado é pa.ra dividir em tres. 

O Sn.. CA:;Tlo, ... ma.,, como iez ver o 
nosso collega Sr. V<tlladilo, esta idéa de di vi
são em 3 partes lbi impugnada pol' Yario~ 
membros do Senado. po1.· se con.siüc~o.r que ;1, 

1• prestação vinha pagm· scrYiç:os adeanta
damente. serviç:os ainda nii.o pr·estad.o;:, e 
enü.to equi va.li;1 ao premio :tlJOlido JlC la. Con
stituição. Ern Yiutude desr;t questi'lo le\·an
tada, fOI pelo Senado aclopt~lda a di\·isão em 
duas. Eu. port:urto, não tenho nado. a oppor 
a est:~. emenda. d~de qne Yerifiquei que o 
soldo das pt·aças de qna.tqner arma do Estado 
é todo o mesmo e dar-lhe-hei o meu 'oto. 

Ninguem mais pe<Iindo a paliwra, fica. a 
discussão encerrada e adiada '' vota<:.ão, por 
falt.a de numet'o. 

2" discussão elo projecto n. !40, deste anno, 
1ixando a despeza. do Ministerio da ~Iarinha 
para o eserciéio de 1893. 

O SR. PI~ESIDE~TE annuncia a discnssão do 
art. 1° do pro,jecto. 

Vem á mesa. e lid;,t e estando apoi~tda. pelo 
numero ele assignatura~, envh1da á commissão 
ele orç-amento a seguime 

Ao pr<{jecto n. 140. 

Ao n. 12 do art. 1• accrescente-se: 263: l 008. 
par(!. a manutenç;l.o do <\l'S~ual de mRrinha de 
Pernambuco.- s. R.-Sala das sessDe:l. IS de 
a.,"'Osto de l892.- 1'olentiao de C.<r-vcüho.
Lui::; de Aarh·a,.le.-A.no;·im Gcwcía.-FO<l.;-eca 
e Silva.-Espi;·ito Sw1fo.- F. Sch,nir!t.-F. 
Sim~•s.-Jo,õo i'ieira.-Cactaao de .-J.I!iuqt~e;·
qHe.-Jrartinho Ra(tr:y~tes.-.Tesni;>o" a~ .-ilúH· 
gu.etque.- Paula Guiou,r<ies .- Cassiano do 
1Vasci•ne>1to. -Juvancio de .·lrt•·'-im· ,-Jor"lui»< 
B1·eve~.-.f. Rct•J.mbct. -A;e,·edo.-Gonr.•J.lve.~ 
Chaves .-Domi>~{JO$ Pm·to. --Joao L,ei~. "-Pa
ci.flco ;ll!T.-~c,.,·e;tf!as.- 'Firqilia Pes.<oa.- .41~ 
1ni1w i!.lt;ares Affonso .-Lopes Cfl«vcs.-Pcch·o 
C/u:rm.ont.-lndio do Bra;it.-.4.io!h-d Cav,d
canti, -A .. Jlilton .-Epilacio Pe<<.,·O<t.-BrJStvs 
do Nascimento .-P. Baclr~n).-Belhwmino 1'/.•: 
Mendonçn:.- Jo.<é .'llarirmo.-Go,çn:lccs l'er
reira.-Co>.llo C(l.l·l©:o.- Co,·ta Rod.-igv.es.
Pedro Ame1·ic~ .• - Lopes T.·o,;t<o. - Fleury 
Cu.1·arlo.- Bellm·rl!ino Ca;·neiro.- M.ce;·da 
Cou.tirJlC.-L. Fitoueiras.-D. JfaHlü7es Bcu-

A.rlrfiti·co 

Art .... Fica o na,·et•no ~nltor·i;:;\clo a ui
te! ;tr o quadro dos eõCd}Jtur~lrios da Conta.
dot·ia de Mctrinh;t. dando-lhe a ~t'gllinte clas
sific<tção : 

Escripturario;; de 1' dasse .... , lO 
D:tos de 2" cli.l.S.~~--. . .. . . . . . .. . I O 
Ditos ele 3" da~se.. . . .. . . .. . .. . 1 o 

S . R. - Sala d,1.s sessõa>, 18 de agosto de 
1892..-B<mi'o âe 8. Marcos. 

A' verb(\ n. l " elo pro.iecto n. 140- Accres
cente-se t\ q_ uantia. necessaria J!al'a o paga· 
mento úe ID<ois um set·vente. 

s. R.- Sala das se;;sves, 19 de ~g-osto de 
!S02.- Bm·li.~ de S. JI,•rcc,s. 

o Sr. Fonseca Herm.es- Sr. 
presidente, ~i não ti,·esse o maximo intere~se 
em que se di,.cutisse ilJimeclia ta. mente o orç-<1-
mento do ministerio da marinha, uttenta a 
exig-nid,tde do t()mpo que nos resta par~~ com
plemenio dos no«sos tt<•ha.1hos, comeo,;ana p0r 
e~tm.nhar que entrasse já em discussão o orça
m ento do Ministerio dt\ M <•rini;a, sem que 
àinua ti>essemos votatlo a fixação ele força 
naval. por que me parece, Sr. pl'esidente, 
que deve ser e<tl<.:ado ilobre essa tl.xa~:ão o 
or(".amento que om discutimos. 

Necessariamente alguns embara\,05 cn~on
tral'it '' Cam<wa dos· Deputados nessa discus~ão, 
môrmente terulo vel'bas a solicitn.r com rela
ção a tixaç:io da força. quando aincht podi<lm 
ser moditicadt1.s no senti(lu de ser t•eduzida. 
ess;\ mesma forç-.{1.. 

Entretanio. a. S<lbedol'ia da Camam e su
periO!' tt qualquer ponderação que possa fazer 
nesse sentido ; e a lxmdonando ~;m. pl·elinli • 
naL'. t~ntro em materia., 

Discutindo no a.nno pas~ado o orça.mento da 
ffi"-l·inha., nn sessão de 3 de jl.lllw. o Sr. de
putado pel11. Bahia, que, em vit'tude d:t revo
luc;iio da legalída.de, assumiu a. pasw. du mari
nha, concluinllo o eLl descurso, !oi procurar 
conct:itos de um publicista. cQjo nome S. Ex. 
infelizmente não nos deu a conhece!', para 
justificar a sua <Ütitude na tribuna, plu·ase 
fmnceza., concebida nos ~eguintes ter mos:
Ce qu'il {av.t pour le prog1·ds huméne c.Jest la 
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cl·ili'JI~e compldt~. '~ la {ois clevris c! samnlc, mcntos p~sslvos para. sustentação material das 
indr1!qent~ et impitoyable. instituições que nos regiam, essas duas for-

S. Ex. tinim muit..• razão qua,nllo ••ssim ç.as que cooper;wam semp1•e com sen tJ-ab~l110 
:perorov;L n. sua [),!locução. c p1·ctemlo. bfl.· a~siduo. com seu patriotismo e dedicação ã 
zeaLlo nas su;cs prop1·ius ~:Xpl'essues. rnndarlo causa publica e fraternisamm colll a opinião 
na mesma fonte em que S. EL foi então p0pnlar. em todas as suas alevantadas mani
l,eber o~ elementos bt'\.Zicos d<L sua oppo~iç-··o testar,:<Je~. es~as duas 1orças q110 sempre traba.
de projecto que"entúo s~ <.lebatia; cn preten- lhnram par;t tllllo quanto tendia, a~ enc-ami
do collocar-me no mesmo })Onto de Yi~ta, nhamento peOgi·e.·siYo do :paiz, e que. si e;tsa
sem ent-ceta,uto pretende!' :t ~:l'lol'ia vã de ser rilha\am suas armas. saL iam, e-ntretanto, ter
grande ~un<tnl!fi. ou depoi~ tt'am~tnhã, para çal-a;: ... em tod:cs .cs luctas,quando e111 litígio 
Ti r tliscntír o projecto J~H:· S. Ex. ;tpresen- esta•r- a C<H15ll. d~L liberchtde. a honra ou into
t.ado lw.je, em controdi<;fLo e:omr1lehl com as gridatle :né'ional, e~sas duas classe>, 11ma. ve;:; 
doutrin:'s que S. Ex. mstenk~V:t quando rei;·i!ldiwllos os direif.os populares, pela :pro
fazht Ol)po;;iç-iio :w go;-err1o üo m;trecl1:tl ch\!lla(·üo da nepu1Jlica. deviam set· as pri
Deodoro. meh-:1s éOIBider;vb;: pelo go>erno, parque ã. 

Com lxttl'ndo n 1n·opostn. de S. Ex. >e· sua disp::.~ição collocar-am as suas bayonetas 
nho imlJugnar t;unlJC\m o 11~·ojecto da com- em pn1l da liberdatie; essas dua>: forças 
missrto de m·ç:ullf!nto. rgw ent,·etanto estit um ;;i!1liam dil':?íto de 1·erem como que realisadas 
JlDneo mús attenua.d:J.., un1 poiico ma.i$ be- em Yerdadeira, con~g-raç:il.o todas as suas aspi
ni!!'na. encarando com oll:os lll<lis indulgen- Pa.~ües. alí:i.s modestas c digna.; tle õeu patriows pol'a os g-ranrks intere.s~es naeionaes elo tismo. 
que a proposta rlo minish·o do. marinha. Foi a~~lm qne o goYemo prcrvisorio tratou 

Foi a;;;;im qne a coJnmíssão lla Ol'(·amento de melhorar as or·gc.niso.:;ües peculin·es o. 
reduzin um tanto as 11ropo>tas por S. Ex:. eada. um:1 dessas chts-es, tt•atou rle mo
a.present(ldas. difico1· as leis e 1·e~'uhmentos eompressivos 

No ;mno 1mssat!o, a commi5siio uc Ol'Ço.- e attenttttorios ate ll<t uignidade dessas du~s 
mento, qua.ndo ap~·esent:.\\':\ :i. <~onsitle1~1r,1io Ll~1. nobl'e5 chlsses ; foi :1-~sim ~,in,hl. que o 
C:1m~u~1. ~L propostc'l 'le despez;.t rio :\Iinist2rio i:''OYerno p!·ov!sor·io, enffir<•nuo de ]lerto a. 
da O\iarinl1a, com o intuiio ~cmpre benetico e questc1o economica, que já ent~o :tgitav'" o 
sempre lou>~tvel (\(! o m~ís po5:'<iH~I redtlZü· paiz, e pramett.io. em um futuro prospero a.oa.
a. despez~. e não no~ e:anç:1.mo~ tle dizer do lnl·o <tte em seus fundamentos. o governo 
alto dest<~ tt·i<Juna. como n;io ~e '""'m'am de o pro·;isl)rio melhorou as cond!çucs economic:ts 
dizer llét tribo.m;1. do S0nado. qaG é~t:~ deYe deB~as (luas c:l<:lSS2'!, a<lg'ID2ntantlo-Utes os ven
ser :.1. maiO!' :preocupD.~·üo •lo Potler I.egi;:htiYo, ci;n<entos, 1~lcilit..·u1tlo ~cccssos ele postos e nr
como um(~. b:H'!·eiJ·;t ÍlTe~i~tiYel as tenLlcncí:cs maurlo, pal' a.:;sim dizer. em alicm·ce& ma.is 
do governo de Lle;:tlentler-em s~m c:ritet·io e s~m soEdos o gt·::mcle edifício d,t sua m~\ior aspira
-patriotismo; ess:1. commis~:\o no anuo p::..ssado. c;{\ o, que era, 01.1 no t~mpo de cam!:~<tn\ta. ou 
com estclouY:wel e i1eneli~o intniro, ant~s Je no tempo de 1X1Z. qtw.utlo tivessem o' seus 
formllla.!· " sua. pt'''J:lo~tn.. l:tn\·Ou um ollHl·res illustre~ membros de !~clla.r para sempre os 
P<<rtt o pasmdo. e no ~eu ('X<une l'eu·osp?ctiYO. olho~ ~• esta. quer-idn pa.tria, sentirem ao 
cheg-on a C<Jnc!a;:ão ·lc que o; O!\·amentGs tb meno>, como intim~t consol::tção, a certt:z(l. Lle 
Repuh!k:<~ estão muito m<~i< oner;ulo~ do que (]_nc ~\l:\$ fr1nülitlS ficn . .-:tm melhor <tmptcrullas. 
os orçamentos cht m0mu·chia. com a melhOl'il. que o governo tinha. tlecre-

E' a.>sim rpte a ~ommiss[o c~mdou o ultimo 'L'ldo no ~mt solrlo. 
1lecendio orQament.ario ~_to ~Iinister-io d;t :\Iari- Fcli.:.1S c::tas modificRç:iies 11elo goYerno :pro
nhn. e ne~:;e t!cceiidio ~llell«S enconü•oa a \·isoriG, eonfirm::tdas pelo Cong-eesso Nctcional, 
,·erba. exagget·;;,<la ([C lG.tJU'J :UOO:) no or<;,;\- }):ll'eci:L Sl'. presidem~. qun as classes :Lrma
menw S•Jiicitatlo p;.tr;t o ~:mo financeir-o de das do P<liz esta'l'am Jn<1is ou menos ampara-
188ô-188i. :Em to<.lo3 o~ oml·o:; ;um os tle-"i'e da~. Yiam m~tis ou menos s:ltisíeitos o> seus 
decer.dlo · en~ontrnmmos or-1. :t vcrlJct de desejos. 
10.000:0008. ll .000_: OOOs, l:'LOOO: 0008 e no 1 Comprehenuc-se que essas reformas e essas 
ma:s.iml) l::l.OOO:OOOi-:000. Apenas no mmo •le ' muüificaçües, qne e~ses augmeni.os de venci-
1886-1887 >ot<wa o parl<tmento l.itt illúiWT~llia ' memos. t!B soltlo, de etapa, addiciomes. etc. 
a verOO. de lG.000:000$000. tlen~ssem circumscr>evel· a uma. C(n·t.~ e cleter-

Prcd<l.m<t..i'.l. a Republka, necessMimnente minalLt ~ifca o ;.mgmento que taes medida;; 
as. üuas classes armadas U.o paiz. que ütê deviam ae<U'l'etar para '' nossll. colli:fica~;.<1o 
então tinham seus interesses manietados ú. 0rç:;unmt:wia.. 
cemralila.;-.ão absoluta e ti mú YO;ltude do. EntL•etanto, S1'. pre3idente, e p<1ra. dolorost
go>erno. 1111e a tê então ennn considcrctdas. 'mente notar a nós oukos e ao pai7. q11e nos 
sinão ct>mo os pretorianos de Roma. siniio ouve e que necessai·hmente analy&"t com toda 
!:úlllo oo hilot.-u; tle Sparta,como simples Instru. a co.lmn. com $erenid<Cde, o nosso p!·oceder, ê 
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·para nota.r, r~pito, que não f:.t.Ç.amos economias 
bem entendidas. 

terior , a •Jespeito da l'eduCÇlio e suppre.'t"<Í.O 
destes ser viçúS, e ma.iot• do que O Or<,~l.tncnto 
do im~rio. 

O SR. E?ITACIO PD;.~OA-Pel:~, ver·bi'I,-Even
tua~s-de~S7 ministct•ltl. t:•m-se pn.g-o emis
sar!O~ pollhco;: p;tt't1. o,: cstad<~s . 

O SR. Ot-riCJC.\ d:\ um ;l.partt~ . 

O SR . EPrT,\Cio P E;;.,:o.\-l!ci ó.lc t!Mlonstrru·. 

Os nosso.~ commitentes apreciam os nossos 
actos. de modo u nelles perceber perfeit:1rnente 
·si ~ í~liz a orient.1.~·J.o <los iegislu.dore~ que, ao 
·dect·et.trem <lS despezas, a.o ftrmn.r em us 
Ol'(~.mentoo da. Republíro, procuram. não eco
nomisal· simpk.><lmcntc ele modo a desor~ni$a.r 
·os scrrl(·-<~~ e trazer o emb:.ll'<J.\'O á administr•t
:.r;ão. it gestão tlos nrgoclos pu blkos, ma~ tle 
.. maneira lt pl'ovocar desgostos, mn!•mu t·n.çtíe~ . O Sr. . OITIC!<:A-0 ot·•::.tmr nL" rpn• t>~t;;\ vi-

A o11iniit.o pulJlica., Sr. pr;:sirlcnte, investi- g-oranüo li.>i dado pelo g"O\'t'l'lln pa:<:<õulo. 
ga.ndo os motiYo;; que nos levam :.t :.\ppt'OY<\1' O SR. Fo:-;sr:c.\. H EIUfF.o:-:-;1·. pl'l•,;itkntc. 
aquillo rtue hontem contlemna>õl.mos e "· r e- não sou eu qu em a.bsolubi!IH'IW• c1·it.ic-:t. es.<::\S 
]lt'OY<1.{' aquilln c1ne hontem apprunwamo~. l!<t dcspcza~ SPmpre cre:::eentes f( li" .-<ah"111 ll<>s 
lle YCl' qHc o Ccngresso Nacional Yae llespr·e- poderes cb Rl)pnblic;L como nma. L1·i~ l•• •·oull~~;i.n 
santlo as smts tlleorias e t1.hra~anclocle momento de queo3 govemo~ d:t mon:tt'CIIia <'!'dll ll'lai.~ 
os jntercsses e con,·eníencias nartiu<tr·ios, le- cconomicos. E' <\ pt•opri;t commi.-<-<;"(u dl~ ot'<;tt
gi;lando. l!ÜO de accord o coni o; interes..--es mento. St•. presidente, IJUCill S•: Íll•'lllll loiH n 
popul:l.res.con~tantemente pr<!t;"<ldos, díutm'il<\- :~nno ll:t.."S.'V!o •.te apreseut:\t' :~ 1.~1•1.ti~ L i<-:1. d•• 
mente l u<liln·i;ldos. porem ue aceordo com a ultimo decennio com rel:tc;:1" ú~ • l•"'Jl"~as do 
Yont<\ÜC tio goYel'llO . "\S leis as>im salüü~ elo :\Hnisterio tl:.1 )I<tr-inli;t , f;tz~n•l" ~··utir quo Ju 
Congt'i'l.<so. provoc:u·ão (!'.teixas c h\mentaç.ües iSSO a lo!JO o.-: Ol·çammto~ \ 'OI.:ul .. ~ rr: rl':t !'S~:l. 
da part~ uo po,·o. pa:::tn.jitm•ils ex.;:edert\m •lr• J:: .Oorl:l)llrl-:,sin:üo 

&lte, ncce..'l:l:.\l'imnente canc;a.dodesua.s mur- no anno de 1:300 pi\1'<\ 1887 t'lll que chc;."'u :t. 
mumr;:i~ e ele suas l:uncnt:to; lie.> in:tttendidn.~.,I G .OíiO: OOO.';OOO . 
ha de em ~ua gr:~nde e enot·me con~ciencio. E, S1•. pre$ldente. cu. : lpt~•vc• tt:ll~<h1·nw 
tavr·,1.I' " con~c•mna~';t? t\ que fazemos jus peto tlesse estudo e d <1.S judido~n.s . \'~>lllh·:•:t•:,-•' !~ •!o 
nosso proc~rlt.mento 1ncon ·ecto, p~lu.s noosas M:tuel SI' . lmmstro t1'\ m:~I'Il1l1:1 .• 1!11\' cm.ao 
contm.~!icr;W.~ mani!estas . nesi<\ C;l.S;l OCl:Up a,l•a. a c .olcit•:L o lu t~pL't!:"fH l· 

O po,-o comtJ<tru., Sl'. pr~si•.leni;e. n..~ J es- tan te pelo est.':-(10 do. l3;tltia, ;;,·, t••uh" ''lll l'i;;t.l 
peza.s qtw ollN':l.mm os o;·c~mentos d<\ mo- !\tzer notn.!' aos illustres memh1·oJ$ •1•.1 C•m
nardJi:• .. n \'(•t·if'lca q1.1e nos tempos clH\tnad<1~ gresso ?\'aciona ! que, à mü<.l i<l:t CJ IIC p(~di
omino:;us. ~m que nv~ no <lS~l'(tc::ismos comho.- mos ec:.•nomíaõ<, c que • le~ídamn~ •1 nc• vll;ts so 
tiamo,;: pclu id<.:lt.l sublime quo a 15 tlc no- r ea.lizem :.tbsC~latt~tnem~ . nc~tc c::•.tmo 11aqucllc 
; emot·o ,(iz.:;e wt· sidr) um:.~ l'e~tlid.:Ltle no l~,,mo do ~enit~ publico. \'t~llli.'"· ent.rcl.ô~n to. 
no~~o paiz. u poYo c•>r.ej :\ndo <tS noosa.~ pln'll..-<es de ::m n•> pil.l':\ ::l.nno, ;\ngm:!n t:\tllln ('~.-<:1 5 tles
tlc eut ft•.o cnrn ''" acto3 tle I!Qje. a.qnelle> prin- p~z:;:; e oner::t:!tlú t~s no.<s;;s oli.~I>os; ,,.;,t '> i>l\ '<1.· 
cl]lios Üt! pt·opa;;ant.l;t repaiJlk:trm. eom:. reé\.- mentnria:>. 
litlt1.Jc rpw tl t·~illw.h~. cll~ Y~riflc.:.t. Sr. pre.•i- Si 1lze1•mos um t>:w allelo enr.1·c• o o"•L'1;:nncntn 
;t~nr c_!. , 'lllt·.~.~ l'C!~ll_l!lwa:- ':''? tcnl_ ~ll~O o go;·e~n~ YOt.::ttlo J?'H\\. o <\nti:o qne cor r:; . <! ., ut·•;õt n1entoJ 
.I.\ L'l.ú.tolll!.lt lll> ':mh~uo, ~mblH.:o, ("-~'0'"'• 0>) que })l'etendemos Yotar , CU.1 11 pm ptl-<t,a dis
e ctue. :.10 ~'On~·;U·lo, a. mctlldt\ que ~ opet'<\ <\ ctttimos, nocwemos, Sr . pt-e.~itlenr, !. IJ IItJ l t:t 
tle:oecn~t<dlst_ç-ao t\l?:>olUT~l - e1;l Yirtu(~e m:\'~!o um acct·esciluo de Imtis ele 2 .000 cuuto:< em 
do l'l':~lli!en _ledcr~tiYO que nos rege. ;t ~rwrh~<t swt vert1a t otal. e, quando deSC0 1'll1 "·' a •lctn.
.que os ser nç,os nto Jl<l~~~·!l~~~ pa.m tL du·cc.:<tü l!w:>, e~turhmlo ;t~ uiver;;;)..~ rt:ltt•i : ·a~. uw;tt~J.
dos est;t\lo.>, u. tle~pe?.;~ lh_V n~;~o \ ·a 0 ct•es~~ndo remos ú. Ct\mM'<\ dos Sr;;. D~puta.r ln,c q tw St!t'· 
-e crescentlo extr<.tDI'lhn:u·:t~ c lll\:C5:0t\nL:.!mente. viç-os ilt1. qu~ ii:m.1.m até r e;.-ouhcd llo:< 1111 n._,,. 

O Sn. Et'lTAClo P~'SO.\-De 2:3 ele novembro pelo ;\ctu:tl Sl'. mini;<tro tln. ma.l'iuh;t e que. 
para ci se tem 1,'<15W m;üs üe ;z:} mil contos entretanto. c:.:igcm hoje. peh ~m JW•:. [IO~t.n o 
em creditos stwplementares ((!Jioiwla$). pe!:.t -::n-opo::ta. tht honmda co:nmi~>;in •h ot·•::t-

Vemos. Sr. pi'esidente. torl~> o::: or~mncntos :.nel~io_, m<t~or __ quõl.nt:i~t . • ~Oil11:1 n .. ·"' II~! I'ÍOL' 
:1.\lgmentadO$, :.J.ugment..•do:; extr:.wrdimtritt- a.qu~lla. que ~. E ..... mc.mo c .1!1liJ.Lt i.L . 

mente. O Sn. Omcrc.\- Ha. de Cltt:tmtt·:tt' tie~::es 

O Ol'~·am"nto do interior, cot-re5pouclcute ao 
or~.:tmento . do o.ntigo ministetk• olo imverio. 
QU<\ndo nn~ Pl.'OPLW<'-ndh>ta.:> dizia.mos que a 
dota.,-iio d:.\ 1:1.mlli:• iiHlX!l'ial, •• sep:1.r:.wü.o da 
lgreja tlo E:;r;vt.•. :1. liberdade ele ensino viri:.Lm 
tr·nzl!r p;1.m ath ·io de IWS:<o deFcil um•~ quantia. 
e:..:orbitttnte; üig-u cu, o Ol'r::unento do in· 

accrescimos em vel'lxtS l'Ciatl 1·a~ a ;!<•llul'OJS 
cuj o pr·~~o subiu. 

O Sl:t. Fo:->sECA I·!F.:R,rE~-0 up:wt,~ 1\0 meu 
llanr-t~.do o::ollego. por Al<J.g(·a~ me t•IJL· i~a õL tllzer 
uma ligeim ponder:u;~"to com re(crcnéi;t ;\ú as· 
sumpto qu~ ser viu de them~\ :'t >j 'J;L reffexiio. 

Diz S. Ex. q~te )la. Yerl\'1.$ que:· devi.-m ser 
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realmente :w gmentada.s. em consequencia de' a. commissã.o proponha, e com apoio d~ ~on
augmento de preç,o: entre ess<~.~-:Munição de r:Wo deputado pela. Bahia, fosõc supprimida, 
bocca. tanto <LSSim que nenhuma. verlXI. foi pedida. 

. · , t . . que figure e::tc o.nno com 28:400$000. . . 
O ?~· FR.AKcrsco So~RE-E ou .r.t$ por causa E' assim que o Conselho Supremo lV!lhtm· 

da drfierenç.n deco.mbJO. foi aqu inhoado o anno pass."'rl.o com a verb.'l. 
O SR. Fo~SECA HER~rns-Ponderar·ei a V. Ex. ! de 35:018$ :.1.0 passo que a. propostn pt'll'J, este 

que, em gcr.tl, nM r epar-tiçi!e,; publica>,. os anno c de 96:368.)000. 
Iornecimt>ntos siio feitos por concunencta.. "\ ' Cont.1.tlot·ia loi consignada. :t verha de 
Recebidas <l S lll\)postaS em car·tas feclsad;ts, c 1 55:000.~.p:tr:t este :tnno pede-se 15S:000$000. 
~.berta~ no di:t :tpr:xz:tdo. ;i Yii<t<l dos interes- Do corruniSSill'Íado p:eral da. at"matla lbi o 
sados on proponentes, o minb:rro ou quem >Ua< anno Jh'l..<:..<;a.do proposta :\ suppres.-;ii.o; vemol-o 
vc1.es f<l(o;.\.. . r .:-stabele<:ido e~tc anno com ;\ quan tia de 

O SR. REnmu.\-Uma. commi$SãO e.<lJecl:tl . 48 :000$000. . . . . 
1 
.. 

Pa.r:t a Aud1torw. <le M:~-rmh:t er:t w tCl-
O Sn. FoxsECA HERMES-.• . ou unm com

mlssfto e$pecia~, como. milito hem . Jembt·•~ o 
meu nL)Itre nnugo o 1llust1'P- depuw,do pela 
Parn.hyba,. exl).minando as proposta.•. conc!ue 
por ar)ucllrt CJUC ma.i~ comliçües t11m de accei
ta.bi lilla.de. 

Acceit.1. :L· proposta e imtnediatamente la
-vrado c·ontracto para fornecimento p:or tempo 
detet·minado; e nesl'e contr-.lcto Tem cspccifi· 
cados os preL;os e a q\lalidade dos gener·o~. de 
modo que O 1ornecedOt' tem r.le SUOOl'dinl\l'·SC 
a essas oscillações de cambio: ::i o cambio 
baix~. o prejuízo será delle. a.s>im como si o 
cambio sóbe delle será o luct•o. 

O SR. 0ITIC1C.-\.-::\1uitos teem p~dido a. re
visão dos seus contructos. 

O SR. FoNsEC,\. HErt.\IES - Ent!'ecmto sei 
que estit pec1ido pelo Ministel'iu da. !1-íarinlw. 
um credito exkaordiD<trio e supplementu.r 
para. ati.end& a. <lilierenças de cambio, as 
quaes o; fornecedor·es nftO teem dil·eito. 

0 SR . 0ITICICA.-POSSO informa.L' a V. Ex. 
que diversos lornecedores teem pedido a re~i
~ão dos S'=U~ contractos. s:u.jeita.ndo·se a uma 
multa. que é menor do que o p1·~juizo que 
elle3 teriam. 

0 SR. F OXSEC,\. HEIU!ES- Sr . presidente, O 
trabalho a que me vou uedic:u analys:\ndo as 
rubr·icas da proposta que se clisente. e •:ampa
rando-as com as m~smo.s rubr·ica> o utm(\ pas
sa.de votadas, ê um t.wto !.'lstidi~o e <:erta
mente não poderá arrastar a attenção dos 
meus honrados collegas. (X'71i (!jJOi'ldos. ) 

O SR. FRAXCISCO Som~!!-V. Ex. discute 
sempre muito bem. 

O SR. FRAXCJSCO HERMES-~la> ê deYer p:t
triotico do orodor de opposiçào ju~ti fil'<tr 
sempre o seu voto contra.r iü a qualquer me
dida que em seu entender não estt>ja. de 
accordo c'Om as doutrinas prC,"<ldas. com os 
interesses, em sua opinião, julgados p:~.Jpi
tantes do pa.iz . 

E é por isso, Sr. l>residente. que compa.
ra.ndo essas verbas >enho encontrar na ru
brica-Conselho Naval-que, o rumo pa .. <:Sado, 

t:\da :t verba de 7.400~. p:tm este anno pede
se li :3509)00. 

COrpo dr- armnda. e clas.~es n.nnex:~.s. o :~.nno 
p<'I.Sl-':Hlo I . 038:00()$. p:wa. este a,nno pede-se 
se l .ô3S:OOO.~, resultando o a.ugmento de 
600:000$)00 . . 

O SR. OlnCrcA-As dill'erenças e$tilo ex
plicadas. 

O Stt . I•o:-;sa:cA HEa:m:s- :t companhi:t de 
invaliclos gastou 57:500S o anno ll :l..~sadl}; <t 
ver h<~. propost..'\ p:l.L'll. e.'!t.C a.nno é 1leõ:l:~OO. 

Arsenaes. ver1>tl. do anno passado 2..l67:0DO$; 
deste nnno 2:900 e tant-<)5 contos. 

Ora, Sr pr·esidente. me detenho um pouco 
no. :\na lvse desta. rubrica. o anuo p:.tsso.do el
lucidadií. 1Jrilha.ntemente' pela ertüli~:ão tech
nica. do honra.do mini~t.J•o da. marinh<l, mani
festada em discmso pronunciado o ::~uno pas
sado no St->io desta. i.\SSCmbléa. S. Ex. ta.zendo 
a an:~.lyse dos arsenaes do nosso p:üz ll>i pro
curar '" opinião d~ Cnlbert o antigo ministro 
de Luiz XlV, de Gougeard o ministro de 
Ga.m b~:tta, de uma commi,;;.são da:;: E$tados 
Unidos da Americ.\ em estudos nos :~rse
naes europeus; foi procurar a. sua propría. 
competencin. e a competencia dos genen\eS da. 
nossu. :wm::,d(\, no intuito de justiftcu.r a nulli
da.de d~;;es arsenae;;. 

Dis~e então S. Ex: . • que os productos eram 
sempr<l muito mais caros que qnaesquer ou
tros atlq nil·idos em pa.izes estl•angeiros. 

Lembrou ate S. Ex. a conveniencia de· 
comprarem-se os apparelhos, os machinismo, 
as peças diversas j á. fundidas e prompt..'l.S nos 
arsenaes e merC<l.llos estrangeiros, pul't~- q_ue 
se acertassem as obras nos nossos M'senaes. 
Historiando S. Ex. minuciosamente a questão 
magnr.. e imporia.nte que deve merecP.t' a at
tan~'ão do Congresso a questão dos salarios 
aos op:;r-a.rios. S. Ex. fez sent ir que aqtti no 
paiz os sala rios são muito mais exn.ggerados 
que na. America do Norte. 

Vemos, dizia. S. Ex .• o luxo da crea.çã,o e 
sustentação de arsena.es contra mil e tantos 
operarios, sem que ao menos se possa concluir 
em breve tempo e economicamente a constru,c-
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ção de um navio ou de um vaso de guerra, 1 que podia, germinar em seu cerebro aquellas 
ao pa..<s~ que nos ~tados ~niclo5. on[le O$ S<t· idé.1S com qne s. Ex .. ainda simple~ preten· 
larws sa.o mu:to mms reduzrdos. procur-am-se dendente, nos encantava a todos. 
oonstl•uír as gr<1.ndes obras, os grandes navio$. S. Ex. t.inha pretençües de ser algum dia 
as gra.nrlcsmacllim\Sdeguerra.itnpol't:.•.lll.lo-se ;:overno. no ;;eu p;üz.: S. Ex. o é hoje. e po1· 
do estrangeir-o ou comprando-s~ mesmo 110 qt.t~ nii.o DÕe em }Jtn.tica a.s sn~.s idéas. S. Ex. 
territorio nacional as diver:::a..~ pe~':J.$ qne de- tltl\"Í<\ vit·prov;<t·no paiz qut• o minist ro da 
vem compor o grunde macilinis111o. S . Ex. marinlm do ho,je c colterente com o deputado 
justificou perlcit<\mente n. inn,niú;Hle e e~· es ot>po~idonist;:~. <le hontr,nl. e que o minist1·o da 
rilida_de desses a_rsenn.es,_ tlizendo qn" a pr>n:•· m:11•inh<l de hoje tem a. moi' it ecunomia.. tem 
:por mrcn mstanc1n.:; esper:tr.cs da uo;o:;a na n tica. amt)J' i1 sua patria. é l'e;t.l m1,ntc a i'OutineU;\ 
pot• cir·cumstancit\S especi:IP3 rb 111·1,;,<:• \J03i- \'igilantc <lOS coi'I'<'S 1Hiblico5, tem eomo lemtm~ 
ÇÚ{) topo'..;-mphil."t. comprdwndi;.t" di \' i:;.:ín \.l:t o IÍciii(!Sl.'tl' <I(! su:~ cl:J ... •;,,e, sem prejuoli<:;u· en
nos.~~ ct~t<tõ\. em di~kicto~ partt :1. <'(•ll•X,t•.•i.• • •I c t l'cl.:.tnto os in.,·rc:<.~!S •·Onlmlln>'; l.Ctn o p:1.tt•io
ou um ontt·o ;H-semt!. n:io eom :t Ol';t:ta :,-:l~:i.o . r.iC11 intuito de litWl' ~yr~w em sua t.,;p\•era W•l:t 
com:~ l<irm:1. Jl<!l:t qua! PIIl':! ho.ir• Sl ' l~!)!elll . tna:> c.~a pnjanc,1t J:t no,;s;t :mna.thL tl<LCi•m:~.L. ~em 
com um;\ or;;aní:>.'\t;iio que S. Ex . Lillha .iét •·m que em :;cn movimento ;;-ymtol'iu po:<:>a l>Cl'
rnente, <Jin> S. Ex . at·chi u •l'l:u~L dr.pui~ d•· 11 111 wl'IJ:u· :L h:.mnoni:~ co mo,·iuJcuw •lo:< Nm·o~ 
minucio.:o cst.thlo na~ au f,JI'Í~:t •.l• ·s compe- set·,·ic;os. qu". c-omqw.Luto d"lW. rlcp~ndente!ô . 
tentes. c de um cx;nnc que dt •t,ulnnlt'IH.r! tt~.c1~L teem l;;tmbem o:; S•' \ IS interes>es. o s-.•u per
em ~U!l$ dh·et':>tiS vi;~.gens d l• d t\;U tn n:t\'e· CIH'M; S. Ex .. hoj~go,·crno. Yem dechl.t'M' ól.O 
gação. C•1ngresso Nacional que a;; sua~ idê:ts er<ll)1 

S. Ex. <:<"•m ~.:sr.c plano t inha •·m YÍ.>l:t n·:.t- innn~. c:.ram pam ing-lcz,·er. et·o.~m p~li."J. uclm l· 
zer mmt ~L'iln•ic ccononü•. pa t·a o E~r; 1.olo . di· rar;io•h's que o ouviam. eru.m pa.t·:t os elog-ios 
minuindCl ao mesmo tempo. con>ldcr:t ,·el- tla irnprr•nsa; mas não eram itlea~ p r-;Hit ;ts, 
mente. e:~&• Ü~llrn.lho improficuo do~ no~:;o~ porque. ho_jc governo. S.Ex. vem pedit·-no8 um 
a.r~cnaes; e ag'OJ'a que S. Ex. ci f!t;n·errw. accreocimG de 5!JQ:OOO:'\ Jl•t t''" ;t vcrb11. - Al'
S. Ex. podia p·k em jogo e em pt•<t~: iea tor\::L seMes- apezar tht ;;up]lt'e:>sii.l) Ul' um tlell<•s. 
a. ~ua competeucia., ~~jl:J.tlilo,da aqui ou alli. O <\nno p;lS~allO , :\ propost<\ qnc S. E)t;.. com
a.~h~n·~~ ou u.l;nu·~ · no:; tramdist<~~ e E)Spe- lJ~üia. cot~ to(h~ . a proficien~ia.~ mar·t:J.H 
etaltsr~sd~ m:tterm. ou nn.~ua. propt·Ht:tpndiiCI 2.407 :noo~; e este <Lnno. supp~unu.lo o a.r~ 
a realt~çao de sua~ ~lieot·tas. nat de Pet•nambnco, a commts:><to vem pedtr-

Longc tle ,·er S. Ex. ·~pmsent.tr eose luml- nos Z.900:000;;;ooo. Kiio <;Ompt·ehi.!nt.lo como 
noso pro.iecto de re!imna.s, tendente;: •~ ada· e que o honrado ministl'o clt~ nu.tt"iltha <tuer 
ptal'-Si.l o :>eu pl~tno pam modifkaciio complet<t impor-se;:~ con,;idet•aç~'lo do,; patriota...;:., quel' 
do orçamento do :'\1inister'io da }!(l.t·inh;t por iJnpo•··se mesmo ao nosso respeito e acata
uma economia extl'ema e extt';lo~dinal'h'~. mento, si vemo.~ que S. Ex. e portador de 
S. Ex. vem pedir verl.>M m;úores p:u·.l o~ ;n·· idé3.s que não executa, ú portador de progm.m
~naes. mM que não cumpre; si YemÍJs que .:5-X:?'· 

E' a.d.mir-a.vel. Sr. presidente ! e lle pa.smn.r na oppo::iç;."í.o pré,«a.nt a. economia.. c.-omb:~wl 
que o l!onr:tdo ([eputado p?Ja. B<l.lti.a. na. oppo. o matbaJ.·,\te:w dos dinheiros pubiL:os. a~ora 
sição t ivesse i' leas uonir.a.s e bri!hant~:; com comOO.t.e a. $i 11roprio. 
que encontl'MS-?. o e:;pir ito des~1. c:\m<m1.. eom Sempre que se tt·a.t.a.• n. (\05 negocio5 de :;ua. 
que vielõse mostrar a. seus companhein)s de ):)I'OfiS.."<i.o, S. Ex.1woficient"mcntc o~cupaY"O. a. 
arm<\S que n"' sua. eleY:\ç:ão ao governo a lgü- ttttenção tia. Camara .. :;en<lo ouvUo com o 
ma COU$a, de noYO julgava. a lguma cousa mt1.ior silencio, sem ao menos ser pertm·ba...lo 
brilhava, como que representandCI a synthese nos v,' os e ;~rrebat.tmentos da sua i t~;tgina~ão 
da. nspira.çU.o (1;1. mat'inlla. fe~unda, pelos ap:\l'tes do~ _que enw.o <:~:P~la-

Esper-J.va.-se ·um plano de mellJ01',1.mentos Y <\lll o ;,;overno. S. E:c. ü nlHL !Jelli\S 1deas, 
de-..stes estabelecimentos qõte 05 equípt\ra.~se I tinluJ. l.Jellos progr[lmmas ; S. Ex:. proput,ha. 
aos dons estados do Norte. du. rn .. f!:latere:\. di1 urna economia d<.~. m;tis de tlous mil .ccmtoo so
Fran~a e da Allemanha. que S. Ex. cittL,·a lJ:·e o orr.1mento proposto ; mas hoje esquece
nos seus discur-sos, estabelecimento~ economi- se (\c que SU(I.S palavras e;;tiio rcglstt-:1das uo;; 
camente mantülos com dispendio relativa.- .-1:111ac,; do Pa;·l11meMo ; esquece-~c de que ?~ 
menr.e insig-nific..'l.nte, apresent::mdo a :vlmiro- seus conceitos aind:J. perdur-.:tm na. memorl_il. 
ção <lo mundo as grandes construcçr)e.> d·)~ seus dos que o ouviam com a tteuçi'io ; e nHn ho.le 
na vi os ((e guen-:c, das suas gr-J.ndes machinns. ra:;g,~r os seus di:>ctn-sos. pedindo ao parta
dos seus importantes ma.chinismos de nn.u- mento tJ. elev,1_Ç;.i.o d;~. Yerbn. - Ars~nae:> - em 
tioa. ml\i:> 500:000$, ;tpeza.r da suppressao do aree-

Eutão, S. Ex., depois da. apparição oppunha na.\ de Pernambuco. 
tropeços á màrclta. do governo e sentil\-se in-

1 
Maisadeante ,·emo~ na forÇ<Jo nu..-a.l o ere

spiradodesse"ent imento de patriotismo S<\Uto, dito pedido de 2 .480:000$; ao passo que no 
Cam:l~:l Y. lY :;2 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11: 16+ Pág ina 9 de 34 

Sessão em 1!:l de Ag·osto de 1892 

anno :po.ssa.do peclia-se a. vm·b.'l. <le 2. 208: OOO.j; 
um<.L diflerenc;a, }Jol't"uto, de 280:000$000. 

?-I:tis ad~;J.nte em todas <\5 ou.tl'tts verbas lla 
·augmento mai>: ou menos consi<lePavel, e. nas 
m u.niç:~es de bocc:t <J- üilfel'enç-a, do ma1s de 
LOOO:OOD$000. 

Or~ .• St'. presidente. ~ejamos f:·aneos f' dr 
ga.I!1<1S que si esta legalidade ml.ri\1 p:l.!'rL que 
'~ fil'lUOSi!e o c:t•edito do pniz, ttl.llll:tdo pelos 
desvarios lio ~OYet•no c p~l<t jo~·atiu:t d:L Bolsa. 
si esw !!O\·eú1o ;.nhitt em nome rht hone:lf,i· 
tl:t(\e rlo -l~m publico. com toüo o ~.p()io tl:t ~<1· 
~iio. si est~ g·rn'l!t'n<.r ~ulri11 p:u·a cnmiJatcr os 
m:J.l~s C'J.Ue enW:o a.in•h não~~ ach:'.S:tm tu·-
1~\i;rail.os. m:ts ain<.h ~up~Pih·ialmente impl:tn· 
todós no nos~o (:o~·po ~oci;tl. ~i ~:>i.~ gove!'no. 
de"[Jo:s de rrua;:i um anno llc ge,tiin rle nl)gú· 
cio> Jmhlícos. niir) tem (:onseguido mitlOl';ll' os 
~oí!i.•imentos. n:i•) rem conse~·ui•ln le\·ant.n· 
est~ cn.mlJio :ta contP:u·io. tem-o leito liaixn.r. 
si e~tc )!'OI'Cl'll(• nàl) tom t'Onse~·nitl(•. ~tpczar rle 
e•t~r com a sun csp:vl:\ ilesem lm.ilil:atla :'~porta 
llo T!1e~onm, apez:n· llc estm·com tt m:tiot·i:t 
üesta C:tmam. tt11eza.r r.le e~t:n•su~roníado pela 
for-çn. ni·m:Hh<, pelo pre:::tig·io ()llP. c-omo nos 
tenmo~ ominosos d:\ Ft·an1:n. nasciam o.! e tet't'or 
qne- se e~pQl\la \'a pot· torlos os <1~pit·ito~. ~i 
este ;;·overno qm· t."lnios clemt'·ntos e comv::
tenci:l, tem 1)01' si o apoio Lla !'oTça at·mad<<. o 
atloio lllOI':ll ch Xn.çío e qm, praticando 0s 

. actos de lO e 1:?. de :thril. eon~~;!'UC do ]Xl .. rla
meuto nacíon:l! sun. :tmnisti:~. ~i es5e goq:mo 
em. quasi um anno de ge,rilo n:io cOil<('gue 
melllol':l r· :1~ condir:•jes econotnicas do !Xl-iz. 
perQ·unto a V. Ex. si :linda. dc\·emos ter es· 
11er~nças ou contíau:;a neste g-ove1·no ? Dizei
me, St·s. tleput:atlo~, si ainda c:;te vo,·o p6rl:! 
espei'ill' que as cou~as m~lhül>em e que o pniz 
cntl'e em um:t plw.3e de ma.im· ]Jro;;periLhttle. 
ele maior- p:1.z ue descanso e de !ll':)ll!Or- rntmo? 

O SR. OrTrcrcA-V. Ex:. equivocou-se n<J
proposta dos arsenae3. (Apm·tes p;·otong2àos 
ü·zte;~rompeJn o orado,·.) 

0 SR. PRESIDE:\'TE-Attenção. 
O SR. Fo::-I'SECA liER)IEs-Sr. presidente, 

vou concluir pai'~ dar oceo'tsiilo a meus llon
r:tdos collegas de tomar•etn a pabvrn ].)aro. 
discutir o assnmpto. 

Vo1.v.s e~t:.tmos ouvintlo V. Ex. com pr<t~et·. 
O Sr!. p,1XSECA l!Err:.IE>-Xi'to continuo no 

exanw d:ts V•:l'IJ:l.s das t·nhl'icas [larcine.s; m;t$ 
50ll nhd!!ar\o cntrctn,nto a levant.'l.r o ttpn.rte 
()lH: lllP . foi darlO pelo !Jonr:ulo colh>.ga por 
.\.b;.ro;L-.; c pr.•rleit.•ment~ patrochaLio pelo 
illn~n·e rh~})llt:.u\o pela J3a.\li:t, erudito rel:ttor 
cl:1 enmmis,;;J.o de Ol'(;:tnwnto. polY[U:Lnto S. E:.:. 
diz f[\Hõ l~ll ertuivoqnci-me fjtl\\ntlo comlY.J,ti a 
verlli\ do~ ~1T~Cllites. 

SS. Ex~. r,sse,·ct·a m ser o pedillo deste <.Lnno 
m~:Wl' que o tlo ;um o pass:tdo. 

Em primeiro lng:1r . St. p~csitlente. si ].)eilem 
n suppt•css.ão de lllll at·~entü, é n;J.tur-J.! :1 di
minuir;:lo dn. vet·hu.. 

~I:ls, Sr. pre;:irlente , o ftwto li que n:l sy
nop.>e que r.rago em mão e com cujos d.:.\dos 
e::-tou discutindo com a n. m:üor l~a.ldn.de pos
SlYel. p:)r(!ue não preciso invent:tr p"r11 com
b:üer (>;:te governo que todo~ os din.s está 
thnr.lo 1-azi'io pa.r;c comb<\tel·c, Yejo, <i p:tgina. 
5ú-;u·,;enaes, pessml c materht 2.401:484$, 
::.u p:t>so que n:t pt•opostu. que discuto tiglll't1, o 
petlillo de ~.9Z0:8GS:jOOD. 

O SR. OrTrCIC,\- V. Ex. n:to leva em confu. 
:1 dílfd'ell\';1 de genero:;. 

O SJl. Fo:xsEC.\ HE:urE;;- Yê-se. pois, que o 
:uma pass:tdo p2din.-se menos que este anno. 

O qu~ admir[l. ó que o gowmo n5:o pudesse 
;:t:11da conjura!' este mal que nos n.ssoberba ! 

o SR. Orncrc,\.-E::pe;·avamo> que iCY, Ex~. Dizem torlos os nossos MUlg;oniSt..'\s: isto e 
ltDresenta~em <'!.:> metliilas tenclmt~s '" e;:se m<tl ([Ue rem de t1•az: ,·em do pro1·isorio ' 
liJn. E ~n i~nllo certez11 de que daqnl n. 100 u.n-

0 SR. Fox;:EcA. HER~rr:3- Esl ~mos c.)nshm- nos :<i aíncl:t fo;;sem ;ovel'tlo os amigos da si
temente combatendo a;; meclid,1s que .iulg;tmo~ maçilo. se lia. de dizer- o mesmo- o m:cl vem 
rn:\.~, propa:~tas l~o;,· YV. Ex.,, (:!po:ados da do m·o·,·iso~·io ! 
mino,·ia). Desck oae o ~OT'Cl'no sub~u p~u·a felicit:.w o 

paiz. e côm t..'1ntos elementos. quaes ;).q_uelles 
O SR. E8PIRITO SA:-;ro-Tema.< feito r.edoc- r1ue act11;o de dei;Cl'eveP,por qne rt17.ii.o isto não 

ções nas clesp;,zo.s e os noiJt•es d~put:.11lo~ cht melliüi·a. e antes vae de mal a peior ~ (A.p(•r· 
mhlo!'iu. nJo ac;;eltelm. (~tpo:Mo.~ d·.• ,;â;locit'). tcs.) 

O Srt. OrTrcrcA-Oecla'l"o :1 Y\'. Exs. que Os factos ahi estão. Q\laes as me1lid;J.S ftnan-
tem.o;; i'eito economias consi\ler;n·eis. ceiras wmad;;,s p~lo governo? O sello no cigar· 

o Srt. E~rmno SA..c'\"l'O - Jit propuzemos ,1 ro e no elw.rmo·~ O mftl~imllo reguhmento de 
retl:ucçiio do sub:üdio dos tleputaüo~, e como cob1•anç"t ,lo imposto de fumo? 
est--. muiT.1.S ouu·a::; que uãc lJl'e.\u.üic:am o o SR. OrTrcrcA tlá um :tp:wte. 

paiz. 0 Sn. EPIT,~CIO PESSO.I.-I~to ê UIU<.L phrase 
O SR. OmcrC,\. dú. outro a.partc. , de eJieito -
Ujr SR. DEPCTADO DA )!IXOR!,\.- :XÚS somo.;; i 0 SR. FO:"\SECA HER~IES-Ahi esta O :l.YÍSO 

SUSj)eitos, cl'iticamos :tpems. In. 5001 do J.Iínisterlo do InteríOl\ CJ.Ue foi im-
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pugnado pelo thesouro, m~\nchmdo pn.gat• t•esh·ictívas ou suppt•e.,siva.s, a.rrastan<lo para 
5:000$ do comer e beber 110 Hamnrn.tr. por taes emen·•as :1 g1ol'ia de tlln<L votação unani-
-occasiilo dos <\ctos ele 10, ll e 12 de alJ!'il!! me. comojú tem acontecido. 

o Sn. EPITc\ClO 'PESSOA-:vras i~to e nmito E, Sl'. pr·e>iclent?, procuro mesmo f6sar 
bonito. muito hone:;to! '0ut1•0, apc.:n'~s.) nes5e momento<~ dí~-i~ito em que nos achamos 

' de maior·i~t e minol'ia. de go'>Cl'llistas e de 
O SR. Fo::-.-sr.c,\ HEnoms-sr. p:·esitlente. oppo.;;icioni.sta.s, P?t'.t'J.n"' ao meu conl\~cimento 

YOU eoneluit·; tenl1o .iiLoccnpado )JOl' l1:t~tanb ciLt~~·ott n1na nottcta, •tuc cone de cocea. em 
tempo n. att.Cll<;~.O üa c:.tsa. 1-b no ~cio Lia. re- lJ0<.:•-:,1, como o~ Utcs L<o:•.lo~. f[UC um chcre de 
presenta~'Tto nacíon~! membt·o~ elos 111~ i.~. cn_li- 11olich intl.'l'Íno. tl•~ glor io:;:L memm·ia, quiz 
nente~ r la armnlla. p . llôt lm.neada rl:t llWlO!'!:t, pr•rn•.ll•r n:t nm. do Onvitltw. 
jit Jl(\ d:t opposi<;iio. Xalur:llllleutc es'e~ hon- Oo lJO:IÜlô r1 u:~ a;rora ci1·cul:lm .~:to <!!Ten
l'UÜO~ ~,:11lh~).(i1:<, pm!l:;siouac~. com lllUir.<> ma•~ ;:h·o, e :>. tl;c ni.at(wios :·t •li:.mirhule 1h minoria. 
competeneia dn quo Cll, u~:l.!~tn d:t p:Lia\'t'a. 41<::'!;>. C:t!nil\'rt, E'pall1a-.oe C)UlJ um:1. condli:.tç;io 
ne~t~t ma(ct·i;>. u •ii!':lo ~i" htiHlil<k !llll'll:'ü e~t.: 1.r:t côwilel(•ci.b t• rpte nú~ a ndw•ria.. iri tt 
{u,iv "'".iwlo~t IW>f;t rtU(!SI:io !J('IIl :u:rlun elll n.poi:n· 0 ~·on•ruo do !'1'. Flnri.::.no Peixoto .•. 
Jhzct· P.~W lKll':ll ldo c:ttl'c tL~ d(,~l\>Z:ts que se j y . ,,~ ,, · ~ :o ~r \-Olt! Oh! 
comlJ~üt:un ~~ a nau ptt~:;:t,lo c ;t~ d'·~pt·í'.:.>-" ctuc or. .. _ · .\ ·H.\ 1 · . · 
se p~tkm p<~r:• t·~tc :tnno ai!llb maiQl't·~. O Sr:. OrnclC.\-Isso e urrm sn:·t::raza prn-a. 

D<sclcjú.. pot·em. ,[~dnro :'t C:l.lllal·:t du~ !-:t•:l. todo~ no':$. 
DepttÜ\do;; Cjl1~, 1:.:.\l qnal se aelm ot·;;ani~:tda. 0 Sr •. Fn:--:~.c:c.1. Jic:mtE:>-~iio sm·i~ ta.ntü 
.a,lll'OllO~W tlo o;,;:J,nlCIW> ü:~ lll~riui~tt 11ii0 :\S~im, e You.me5mo a•• r'neonu••) •lo'> desQjo~ 
~ode mcrcc::r· <J mcn \'O to; ~ .n«u po~ll'. ~r. pt·•;- tb hon:·nüa maio~·b. Yi:<to qne o nnhr·c depu
St!lcnw, pot·que C]Uero auxt!Jar _mat~ oSr· •. 1n1- t:\11.\1 11ot• Ala;,rons lliz r[UC c~ta noticia 6 umtt 
mstro, ch1 que (l.lto!tratl:t lll<~lorta, querv Jaze1· ;.,wpresn. ptwa lo, lo~. 
com que S. E.x: S<!JCt conheCido nü J,llliZ cottl<) E' notol'io qnc s;~ C3}1:tlhar·mn estas noticias, 
um homem sm•to, cumo nm homem d<l lic;n. c ptW i,:~··• rK;lto tle nüstot· (JUO se St<.Hm. que 
c~n~o um ltontem colter:.mtc com o;; seus lll'lll- n. m!>Jtwí:1, tem s:tbírlo eumpeir- n set! rle\·~r. 
C! PIOS·· · ~·otan,lo m orç,unenw.;; com õl.S mocl!fic.w.~cs 

o Sn. BAR.\0 DE S. :VLI.RCOS- Como já e. I (.J1!e (em sid.o JlO.<:>ive.l rtdoptar, t~m votado 
OS~ F ".- II" ,.. . . . . .-tiveJ'S:\~ l•!is qne r "pntn.. neclei':<:\rlas para o 

"" o;;~r::~A •. R)L, ... (!•Jero ([ae ? que 1 '· 'e'tO -to · nP····octo' rmlJttcos. S Ex n"e"Ol' o ·tnno 1);~,~·\dO ~e)·11°t e·tQ JOlll nnr.t,ll.l l- 1 ~ ·e , 
.- _. .. o ~1., ~ .. - L . ,_._.~- ... ;. (. c ':),.... ~.Ia.~: tainbç~n e preciso que se ~aibo .. que a. 
,,~no, p~ra >Jem U.e. S: E=:: .. me~mo, par:1 . ~ . ·eou-·e e mantem-se em virtude ,.rmm,)ho de ~u:t' "·ttnot•ca.· 1d;;'t • · opoostç.tQ tl ~ 
• ~ ~ '~ r• ' · ·, ~ ., , · de -terem i'ido l'OÜJ.S a:' c'on~tituíç,ües do~ est'J.-

Niío Ü11lo com o intuito clal'O oa Intente de de~. <lc tet· ,ido Íf!t'ida de mono a. Repu1Jlica 
1mpug:ni1l' qmüquer orieni;H:ilo politica que ted~Cl'<l.ti·r,t. qu~ a ODposíç:io se @\!1 tem em 
tenha o governo do Sr. Flori<\ lJc:l P~ixoto, e ,·irtml • de ]ltincipios politicos e principios oa
aimht menos de coml.Jatei· qualqUCl' 1Jt'Ojecto sicos ch Comtit11i:,~Io \'epubl;c:cna .. Upnüul.os.) 
tendente a melhm~-tr· :ts c:onrliçDe:; <las noss(ls Es:;:\ , prm:lçüo que tüf!J bttteu e .:ünda com-
das.;es -'·!'JIWd.;cs. . _ . . . . ])ar.c l:rüe p~l<t auwnomw. r los ~;;t;J.tl~s. pe]o 

O tleYet• da oppost<;<lO ~ cx·m~·w os c.r,too uo rt>sneiio ~l ki e aos direitos dos culathiO~. nao 
govel'l!o, ;;.poa<::.cuúo a;; I'Ctn<õtlio~ que (:011\'CM\ pr:"fc h-. ne;;'e momento, ador~tl' o sol r1ue, 
<tos ll1ctles que cs;:c govet•no YÚ cre«ndo; o mlvez. já estejtt no ocNt~o (Apo!wiJJ.<.) 
dever da. oppo;:oiçilo rh\ Ct\l1lt.r:~ doE Srs. Depn- A onpo,;k::1Ó niio o póde fazH. vorqu •, antes 
tactos e combater projectos qn~ não ,jnlgnc d:ts &!nlJ:,:,ies do pode1· e das c:onqui,;ta.;; de 
consentaneos com o int8J'I?Sse m~ciond. e !:!'lor·ia. e.<tú :.t opini<Io publico., que ell:.t re-
indicõl.r proviüencín.s poe meio de· emend~s. spei t;t. . 
quantlo tcnlta rt certeza de que sua m- "\. minol'h:. não pretemle sublr nem pela...-:
:Huencía o seu prestig-io possam encontra!' ctorb da~ :trmas, nem pelo encctthc <lo Ríi.1-
apoio nJ. opiniüo tl.a mesma. .Camara. :\Ias ch<<t:lo. nem peL;\ generosidt\de ll1<\gnanimt\ llc 
quanuo St·. presidente. o tleput:.tdo tem cel'- um che1iõ do Est:Ldo. A opno&i\·:lo não rp1er o 
te?..a ele que.,;; seus argmnentos siio t•)Jll:lll,,s poder. quer ,~J?en<Cs g11e o paiz lhc.lh~.n.jmti?', 
sempl'e como um :1tr:aque ao ;rov-erno. como atiirmamlo nne ella. se m::tntem mt1.bal:1vel 
desejo mt1.1_1iresto r!e cre(l.r tropeÇos e eml;ara-! cmqlltlnr.o 3. ·R~publie:.1 _Fet~c~·r,l 11iío íbt' uma 
ços a ,a,clmrmstrar:ao, o de)lub.tlo tem o ueYel'] ret'.lithde, emquo.n w na o. lo e 111!1:1 rerdad~ :1. 
de criticar as netos e as propo5tas do goYel'lto, l1.Utonomi<~ elos estados. (J!"itu lm11. mu:w 
de modo que a lU<\ior·iu., cmwencid:1 de que 1 bem. o ora~/o,· J ;<J:~citwfo.) 
silo procedentes os argmnentos e vi~1.\·eí~ :ts I . . 
idéo.s ap1\'Sent·J.ctêls. aínd:1 que em discursos o. Sl.·._R.ctu.:nbn. -Ant~s~~ e!ltrar 
mal alinLla,·ados, (l.broce o pensa.mento d<1 op· ntt d1scms•to no o:'çameJ~to do ~ltm•te.no da 
posição e f'or·mule ementla..~ sub.:;titutin~. ]liiarinlta., ~~une pemuttHlO, St'. Pl'esrdeute, 
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qualific:tr de pouco c~so, ou mesmo propo
sito, o facto de só nas vesperas do encena
menta d:1& sessões sePem envia.dos a Ca.m<wa, 
incumbida de confeccionar os orçamentos, 03 
relatarias dos sen llores secrem.rios ele Esta.do 
e as re~pecti vas tabclla~ de despezas. o rela
torio da mal'inhü. por exemplo, só no prin
cipio deste mez foi destri\mido aos deputados, 
si bem que na sutt primeim. po.gina se en
contre uma dechtrru;ito do r;•~pecti~-o ministl'O, 
de que clle 1i:n•a entr(~g-u~. como detcl'lllillrt o 
art. 51 da Cotlstit.uh;iio,ao chefe do PGder Ex
ecuti\~o, a 3 tlc maio llass:tdo ! 

Ou 5. Ex. não tii~~e·~ Yet·lh\•le. ou o Sr. 
Vice-Preshlente dR !V.>ptiblic:t descuitl,u-sc de 
envi:tl-o~ a. scn úest.ino: Em •tttal 1uel' r.los 
casos. por.l:!J.O Jltcto é l;umnravcLporqu:mto, 
a. vish <h exignitl:Hle do temp u de que !lrs
pomo;;. <l. Cam,u·a dcixn. tlc exarninal-os ,[cti
tlame~<t'~. como lhe cumm'e, com manifesto 
prejuizo tlo ser1·iço pnblico: cuja Pé5ponsa.1Jili
d!ldc lhe l'Stú affccttL 

U~1 Sn.. DePt:l'XDO -E' cosr.ume anti!.ro 
dos mini~tro~ ~ú ern·iarelfl ,,s ~ c·u~ rehtwriós 
no fim Ll as ~es,:t,es . 

O SR. RETnm,\-Ltunennto ainda . ...:,·. pre· 
~idente, que tamh~ 111 hDLHe;;;;c si..: o deposta 
nesia cam<ti\\ a antiga p!':.t"X•:•, u~ad<t em todos 
O> pal'lamentos pam 1mtural orientação da 
discussão, de falhu· um amigo do go\-el'llo em 
seguida'" um discur~o de opposiçito. Inscrevi· 
me, e verilaüe. para tomar part~ ne.->tedcbate. 
mas, qu:l.n(lo fil-o, \-i que ;;e ll<wi<t in~cr ipt.o 
ptJ,TIJ. inir:iat· a discnssão ü meu distincto ami· 
go deputado pelo Rio ue .h\neiro. que vem 
ele occupar a, il'ibun ~c com cauto bt•ilhamismo, 
devendo, portanto, resiJ(Jndet• a ,; . Ex .. pelo 
menos, um membro dt~ commis;;ão tlc Ol'Ott
mento. 

oceupar-me de assumptos que dizam respeito 
unicamente ao Ministel'io da. Marttlha.. 

Não venho, portanto, fazer um dbcurso 
politico e ile opposiçiio systema.tica. Pretendo 
analisar o relataria. apresentado pJlo actual 
ministro sobre os ser\·i~os a cargo de sua 
pasw. e mostmr <'• Cama.m e a<! paíz u.:S in
coherench\S e íncongruencias em.re o seu 
modo tle entendeJ· como represr~ntante da 
n<tr;tí.o e as a. e tos q ne tem p t'<"Ltic<tt!o como 
membro rln Poder Executivo. provando it evi
dencia. e á sa.cíeda.dc que lalmm a S. Ex. os 
princi ptt~s ]Heúicado~ p;tr<t um bom atlminis
tmdor, si hem que lhe ~oht·em uutl'o~.ma;;que 
que pmltibem n. pr·esctH;a daquclles; e mlo 
pnreç:a á Cama r•• quulormo ele hoje e~sa opinUi.o 
soi,t·e S. Ex: ; .iit tive occ..'l.Siiio de r.li7.el-o nesta 
Cama.ra e ao prOl)rio clleie do Estndo em conle
renc·b IJUC com eu~ teve tt dep\lta~·iio para
hybana. no inicio do sett g-o~·erno. Por essa oc
casiiio disse ao marechal Flol'iano Peixoto que 
no seu gabinete havio. um máo elemc-nto }JO
litico, que em o Sr.ministro da m:1rinh<l-; disse 
que S. Ex. nüo só niio tinha. sympathía:; na. 
clas;;e que hl.adrninistl"J.L',''omo pt·incip<l.lmente 
que S. Ex. em >"iolento e muito vingativo ; 
clle~uei mesmo allí7.er ao St·. FtN·iano Peixoto 
que-o seu s2cretariodo.m<trinha seria o coveiro 
do ~eu governo t e S. Ex., Sr. presidente, 1oem 
s"bP- que. ;tpezar ffits ;tmput"l ções iwxirla-s, esse 
minis"terio não tem vida. que e a confiança do 
povo. (Jluilo ~e112 i rtpoir.!ilo~. ) 

Sr. presidente, o honrado ministro d1>. ma
d.nila começou o seu rela.torio fazendo excemas 
con~itleraçlíes sobre atlistl'ibçiio do Sel'vi<;o m
val em diver~as mnl.'inhas estrangeit·as e muito 
particularmente da allemü, que muito se tem 
desenYOlYitlo e póde, em ma.teria tle organi· 
S<Wi\o milii:u·, ser tomatl<L ~orno modelo. peta. 
coucre<:t(;ii.o de todos os serviços em um mesmo 

O SR. OrrwrcA-E assinl se tem pro~edido. estabelecimento, sulJOrclinados to(los a uma. 
llircc:ãocentro.l; o que n[lo acontece entJ.·enós, 

O SR. RErmmA- :.\IGno:; ne.>õe momento, cLlj;t~ t·ep<wti;,;üe:> se adw.m espar.õa,,: por esta 
11orquauto \'. Ex. sabe (jll•' eu perwn<;o t<tlll- capitn.l, peh\ capital >'isinJw, e por muit:t~ ilhas 
llem a oppo8iç:ão desde o di,t em qtw os minis- dest<\ grande IJahía, resuliando dessa disper
tros do Sr. Floriano Peixoto iet'íl'<lln tle morte &i.o gt-ande parda de tempo pela.~ \lt~tancias a 
a autonomia dos est<tdos, cl'ime que t<Lutos 1 p~t'cox·rer_e consequ~nte pl'~juizo p:1ra o ser
males e tmlt.as desgraçoa~ ~ern ac;)rretado ao VIÇO publlc'O. 
:p~iz. e q_ue ~· sem ~n ~-i~a ali-(um:t:~t f,mte das s. Ex.pede, por-ta.nto. autorisaçií.o pat';lt'eor
difficul~,t~e" qne ,U;~ual~ne~te a,.,ulJerJ;_am o ;i<\Uisar :t sua seceetaria de a·~conlo com. as 
se~ g~•.et no e <1, ue we"rtt:t\ :ln~_;me. o, 11a.':(e repo.rtiQ}es congenere;; mais _adiant;t<htS, reu
arrasta~ parct 91um}? de um .tb_:;,mo llhOnd,\· nindo,si possivel 1or,em um S<) esw.belecimento 
veL CUJ~ c.:"'.nu~:,o .J~ Y<t~ percorrenllo accele- wdil.s as d~pendenciil.S do seu minhwrio. ~ão 

. radamen .. e (apo.ados). estada longô de achar que S. Ex. tem razao, 
Sr. presidente. e salliclo que. não só por 1 Sr. presidettte,si pude5se esquecer-me de que 

occasiiio <le discutir-se a lei ll, fot'<i<1.>. como i 11a pouco mitis de um anuo <15 repartiç:Je3 de 
t.1.muem por o~casião de dL;cutir-se os Ot'ço.- marinha foram quasí todas refortnaLhts e que 
men tos, o t·egi mento desta ca,,;:J. J~.cult:L aos nã.o podemos o. v;tnçat· um passo de<tnte de :.:se 
oradores a critic..1. ~obre a politica ger;tl do prurido de mudanças e tle r~form<tS; ainda 
paiz. Prometto, porém. a V. Ex. e á C\mara uma se acha em ensa.ios e já. o mu-tre minis
que subo ;i. tribuna muito disposto a sómence! tro cogita de reformu.l-.t ! Nem o sei'~iç~ a.d-
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mitteesse estudo de reformas,nem oThesouro,·marinha em nome d"o Vice-Presidente da 
se acha. em condições de supportal-as. Republica. 

S. Ex., em todo o caso, nenhum pro,iecto Esiou inform<\<.lo. Sr. presidente, que o 
a~reseutou; limitou-se áquellas comparações e pessoal dos mwios se achil. incompleto. Assim 
nenhum plano suggeriu a Camara, no seu re- é que navios ue primeira classe como o Ri{!· 
!<J.torio, que ttdaptando-se ao nosso meio ::;ocial d;.uclo e o A.~>.<id«1Hm, as du~s mais poderosas 
e economico orientasse a. Camaru. na reforma machim1s de guerra qne ]Jos.mimos e que por 
que indica e que aconselha. {Apoiai/os.) lei llevenl ter. r~ tem do cornJIUtnuante, que 

Pede tambem o l!ont"<.tdo ministt'O auctori- úeve set· c:tpitü?~le mar: e gl!en<.t,urn 2" com
sação para J•et••rmar· o conselho ~à val. t•eJJar- mant.l.~tnte, eap!t:~o ue _11'<~gato., d?u< of'llc!aes 
Li\·ão m.·ramenle constüti v,1., org:J.nisa-!11. c-:>lllu su pet·tores. c;1ptht('S-tenentes. c; mtu officraes 
e$·~. e que jú nu. ses.sfr.o JJ<tssriila lu i ~IlJllJ!'Í· :<U lmlterm,~. 11pen:-'s tem o eol!lilHttllh.u ru~ , um 
mitl::~ pOI' esb1 camara, ~endo rlep.,is m . .;1Jt1Jr- 1" temmt~ _ parn. ~' comnrarl!!<ut t.e r trc;;. on 
leckh pdo Senado; S. Ex. j)l'Olllet,teu tqJL·e· qll:ltr•o o!lu;ra~~ .;nh:ütl'l'lll!~• qua.wlo rnutto. 
sent<.w uesm ;;es;üo o seu projecto tle re!b1·rnu., P 11 I't\ too\u o s~r\'H;11 Ju u:ww ~ 
em que dat·ia àquel111 l'CJml'tir;;io mais lnt•- E. crJtr·c1aLrto, Sr. pi·e~iu(·Lile, no passo qtH.: 
gut'Zll de vi~ tas. mais acçií.o e suht-e tuuonmis aq uell<-~ rm.vio< teem p<>l' 2" ct•mmandaures 
prrstigio technico; S. Ex. est~·~ no g·o,·crno 1ll1 ullichte~ ~ttlnLltCl'lrO~ mui to mo(l~r·aos. os cou
set~ lfi\'ZBS... lt·:H:ados ./,!-~.- !1"!1 e Sete d,: Sete .. duu teem, rmr;~ 

[::1! SR. DEPCT,\DO:- Ha. nove mezc:>. c~ tiL \ltri~iae~ de ~en'i>;O. capitães úc n·a~<Lta. e C<J-
em l.:om período. prtaes WW!ute~: 

o St~. RE'l'(;~IK\ .•• e a. penas \"Clll uizer :1.0 E" Lastiln<\\'C:l. Sl·s. deput,,.dos, <) que êLC:J.bo 
Jlat·lo.mento _,quíllo que elle .iiL sabi;t-- qu~ t·l'(l. de t·elet•it•; mas ~a1~1 mo iL C<un;u~,. que estou 
nece8m.t·io reli)l'mr..r 0 conselho N'a,·•ü! uilcndo :\ vcrdad~ e o U<o;o St·m l'ei:eio de cún-

lte:llmente 8t'. pre~i(leute, e::sa repartiç,ão, te.,t:a,<:ào. 
CL'Clttb e t'PfiUltl.!llentada. em 1856. niio póde Existe nrJs regul:.unento~ •le nwt·i11lm um:t 
lll'=irldir de ll!na re1bt·m<1 r<\diC<'-l que <t lei clara. e ]J('~itiva que uetermina llilo poder 
torue util p:tr<l o fim 1mrtt rtue roi creaú:t. Na o omci:ü de ruarinlw. ser eml'r-eg-ado em 
Ingl:ltel't·~~ ~ GS~a I'ep:lrtü,ií.o snbstituíd;• llel0 est<>.fd,·clmentos e corpo> de nmrinl1a, sem 
Con~e!ho do Almü·:ultallO. e raras são q11e, pelo melll'''· em cada )Jcc.:to sirva a 
us ll<l<;iJe~ que teem esqnatll·<~ e arsenaes bordo dos navios. lJOl' espaç·o. de dous an
quc :~ não tenh:tm, umas sob esse mesmo nos. tempo que se ~JeHonlirJa de embal'que 
titUlQ, embor:t çom ~rganba~ão diversa, j ~ que t~mbem ~ cor~di,ão inuispensavel 
como u. Ft·<tnça, a Austrw. e a Allemanhi.l, e j u lJl'Otn0\:<10; garanto u 'V. Ex. IL ue dous ter
outra~. como a lt..1.lia, pol' um cotlselho c;os dos officiaes ar:tualmente ne~:>es empregos 
supel'ior de ma.rinha., que dá pm·ecer ~obre em toda a Republlca nã.o p1·eenclreram ainda 
tudo que diz respeito a assum}Jtos navaes e e~sa. exigencia d<t lei ! e não ser~1 pi•eciso ir 
que, lJot·tauto, substitue p~rli~it<J.mente o Con· longe, Sr. presiút•nte; aqui mesmo na Ci1.pital 
se111o do Almirantado inglez. cujos memb1·os Federal e no Ar;;en(ll ele .Marinlm., v·. Ex. en
niio só deciuem tod(l.s as quest<:es de marinh[l., contrar;i. do1.1s ol1ici;1.es snpe1•io:t:"eS e alguns 
como ta.mhem dirigem e fiscalisam os d.ift'e· subalterno~ ql1c <linda não t('elll l' tempo •le 
rente.~ ra.mo;; desse ser·viço. emo;1rque. alem üe que, estes, :pelo l'egnla-

Em seguida, Sr. ·presidente, }XI.S:>O a occu- mento do ar-senal. não podem set·vü· no. sua 
par-rn.e do quartel :;eneral da m<'lt·inha, que o nllmini~trnç5.o. 
homa.<lo ministro no seu relatorio diz que Ainda mais, Sr. presidente, não lia, em 
funcciona com regularidade e que,entretmw, execu~ào !!elos menos. uma tabelht que re-
no meu entender. e justamente a re1Jarti~.J.o guie a lJCl·mo.nt>ncià dos oflkiaes rt bordo dos 
de ma.rinha mais de~organisada em todos os navios em que ~ervem. Raro é o día eJn que, 
seuticl<ls, si bem que retbrmad<1 a 2.9 de maio nas ortlens do dia do Quartel Genc•ral, niio se 
de 1890, isto é, ha pouco m\l.is de dous! ob-ser'a uma contrndança de officiaes de um 
annos ! I navio para outro, sem que para i;;oso haja mo· 

Ao quart.el general, SI' presidente. a a.lma.J tivo plausível, abuso que muito prcüudica o 
JlOI' nssiru dizer da. marinha, íneumbe zelar 

1

. detalhe e ~erviço interno dos na vi~! Conheço 
pela.clísciplina ·dos corpos e navios da esqua.· ufficiaes que em menos de um mez tem e;,i;ado 
dra, distribuir todo o pessoal n:~.val., que hoje 1 em quatro e cinco nn:vios e quasi sempre por 
se acha sob suas immediatas orden~. fiscali.:lar 1 motivos alheios á ;ma vontade, 1ror ot·dem su
a exe~ução das leis em todos os sentidos, e es-~ perior. portanto. · 
pecill:!mente ser o intermediaria entre o pe-;- E si estes íactos se passam n~sta eapita.l, 
soal que lhe está directamente subordinado e 

1 

calcule V. Ex. o que vae pe1os estudos, Sr. 
o chefe da corpora.çà o que, sem duvida, é o -presidente, e por e..-sas ffotilhus! Raro e o navio 
secreta.rio de estado que dirige a :pasta dtt que tem completa a sua officiali.dltde e entre-
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to.nto o quarlro ~e :icb(\ completo, cle:>::te o imvos~ivel completal-o e creio que ja.m<tis 0 
posto de 2" tcne11t~ :>.t~ ao de almirn,nte. sera. 

Si l'ellentin<J.mente o go,·emo tiver r.ecessi- ~tou informado q~e na discmsão da força. 
O.aue de (i:l.zer sa.lüt· um Dl:I.Yio rla csq_uadi'<' n::nal. CI';le hontem loz votada por esta Camara. 
pu.rn qu(\,lqu~r commisslo urgente, serl<1. cu- e que hoJedeve ter segutdo _ll~ra _a outra. casa 
rioso, Sr. presidente, c11.1e V. Ex. l'resta~se do _parlamentO, o meu ~1$tmcto colleg:J. e
attençi:.o ao mo,imenw espanro.>o c1 ue se es- a.rmg_g, dell\ttado p~lo !'am, proposera a re
tabelecet•ia. em eehr.ç~o a esse mwio: tl•oeam-se d_uc~ao <laq uelle ba.tall_mo _e que essa emenda 
os sens officiaes, mudam-se macl1ini5tas e ln- tu_th<: encontrado a.ceenaç<tO por parte da com-
1eriores, retir-.t- se de mtros n:n·ios lll'<l(:us, mr~s:to ele orr;-amento. Não estn.rin. longe, Sr. 
lbgui~bs e cal''l·oeiros p:u~ complct:Lr a lo ta- p~es.!tlent~, d~ subscrever e~a. emenda st tle 
çiio dnquelle que tem tle s:~-hir t: ;cralmente , p! el~:'~?cta nao meacl1!1s~e _dosposto a adoptl\r 
este re::ue via.!!cm ('Offi m:t-:ru:n•ni•;Ko incom- 1 '11 Ophtmo do hom-.tdo mmr~h'O d:L m:winlra,. 
plem~ - ~ - . que. no seu relatorio pt·opiie a sua extincr;<1o. 

. . . .. . . , • ' pedmuo que ante~ Jb"-"1' anóment:vlo o 
Devo thzer a Carn:m1::. ::>1·. pt·~õ tuun.e, em numero de praças do coqoo tl ~: m· 1: 11 i c· os 

~bono du. ver~h\d:, ~~ue na? vae m:»,, :\ . ~~~e~ot· n~ionne$,ín~u flkicn tc l•<..rn. guarne~c~· o~ ~~u.:.. 
censora. 3:0 !lltt:4h ~lm1r:J.ntc fJUe .tc_tu.\l· Yto:s d:\ e.::qu:ttlr :t. 
mente du"J~e o quartel ;rencr:t.l tht marmlm. 
S. E:c e conhecido na ' 'lll'[lOr:v;:io como um 
dos seus princip:J.e.> ornamento:;. ;•~.>l;~ :>tt<\ 
illustrar;lio, por su;t esmerncht educ:a~;'ío c pl'i· 
cipalmente pelos seus ]Jt·il:cipio~ tl<! rectldKo 
e justiça., qua.lidactes qne o w:•n:tm s~·mptt· 
tllico e estim<tdo por setts companheit·o;;; :~ 
S. Jlx. , como a. outeos illustl'f-!S generaes. C).ne 
tem est<td.o a. frente cless.trep:u·tiç5o c que a. tem 
<thrlutlonado cheios de ]Jrofuntlas magoas.muit.o 
difficulta a constanto:) intervenç~.o do ministro 
na dist1·ibuiç:.i.o e tlisciplina do p:-ssoa.l. :;er
v iç:o q1.1e por lei compete exclu~inunentc ao 
c11e1'~ elo Quartel Gemral. Ao ministro com
pete:~ alta o.tlminíi'traç~o politic~t d:t p:\sb.\, e 
sobretudo a parte :financeil-.t, ~i bem que para 
issoden\ l.ttilis..'lr->e de auxiliares C::llechtes,a. 
quem de dil•eito e:>t.\o alfeci.os es~es serYi<:os; 
entre uôs, Sr. pr-esitlente. ch·L·Se justamente o 
conb'-a.rio: o ministro, twto, iilz e desl~tz, põe 
e clispr-e. não respeita ;Ji;u·ilmiçií~. }Kl.S:>a vor 
cima. h iei,dadi:;ciplinae da conveniencia mes
mo c t udo se arranja. de accordo wm a su:l. m 
prema. Yontade. e<pecialmeute ~i elle .; oficial 
do mesmo officio e muito ma.is si elle sub:u ao 
poder em vil'tndede uma re>olt~\ em qlle in
numeros deverão ter ~itlo os COllllll'Omissos to
mados com os sens au~iliares . lil!uilo /I em.) 

Mais de uma. yez Sr. presidente. si tem 
dito nesta Camara q11e o meio intlica-do n:J. 
Constituição para o lll'eenclümento <los claros 
do exercito e ela marinba pelo so1•teio militar 
era clitlicil sinão ine>:eqniYel , principalmente 
em relação á marinlH1., em que o ~orteio de
ve rir. ser feito no ]_;essoal da mal'inlu1. mer
cante, que, como <t Cama.r[l. sabe, sô agora co
meça a orga.nisar-se. (AlJoiados.) 

sou inteiramente des&t opinião, Sr . presi· 
dente. e Y. Ex. é testemunha da difficuldade 
com que luta o governo para praencl1er os 
clarw <lo exercito, mesmo sem estar em vigor 
a lei do sorteio mili~'U'. ?<a maJ:inha, por ex
emplo, ha. muitOs a.nnos o batalhão naval de;e 
compor-se de 900 praças e até hoje tem sido 

_ As~im . St. pt·e~idente . su bmetto iL con~ic.lcr:~· 
çao da. Cam:w:1 nm:~ ementht supprimindv \lt; 

or.;:unen to a ,·crha par~ o batalh:io m\''<LI, que. 
uma. ,·e~: :r pprovad:t, tla lo;:;ar :~ outr:l~ . au
:;ment:tndu n numero tlc g-u:mlns do nr·scna l ele 
rmu·i.nha tlc,;tn. capit.tl c o de scr·,·eJlf:t•s do· 
IJO~ptktl. par;~ que 1101' e:te;; st~i:~ fei ta a lKllicia. 
d~sse;; estal.oelecimcntos. até lto.ie a co!'g-O tio~ 
poucos~ solthtdo.< Llaqnelle batalhão. que ~JlCIWS 
com:t o-2 lll'aça:> prumpLo.~ p:tr:t o s~r\· i~:cr. 

O Sn.. !R:\:> c isco S~nR}: - :\. $Uppressã.o du. 
vcrha .nao 11np01-ta. <I snppres;:[lo fio h:1.tnlhão· 
Utn:J. lm. especial o. ct•eou, s0 outra lei especi(l.i 
o pode!':t ::;upprimir. 

0 ~R- RETC)IJ~:\ - Co.mo _as~im? Desde que 
no 01 ç-amento n,to fúr discr Jmmatht e votada. 
a verb:t IXU-a, o seu cusreio, muniç-ões de boc..-a. 
e fardamento, 1bl'Ç'OO.'I.mente o zoYe1•no •et·.l 
obrig-ado a <lis>.ol vel-o. - ' 

O Sr.. FlU.'\CISCo Soonf: - E os officiaes ? 
O _SR. RETDrsA-Os officiaes embarcam nos. 

naviOS d<l. esquadra; eru nada lhe; prejudic.'l. <t 
supp~es~ão rlo lmt<tlhiio. 

EsperaYa, S:::. :Qre;idente, que o illustre re
lator d<t comm1ssaode orc;:amt>'lto me per!!lln-
t.'l.S$e, o qne será feito dos soldados. . " 

0 SR. FRANC!S!::O Sonm~-Essa niio faria. eu. 
P?rque :iei. que irill.lll par" o corpo de llltll'i..:. 
nuelro~ n<\C!Onaes . 

o_ SR.. ~ETOmA-::-Perdó-me Y. Ex.; não po
deruo ter e~se. clestn~o, por·quanto o pe:-~oal 
p<1.r~ o corpo de marmlteu·oo nacion;l()s é for
n~c!tlo pelas compt\nhia.s de aprendizes. Y,Ex. 
lera a e_menda e verá que eu lll'Oponho ·que 
el~~ ~E\)am entregue; ao exercito, que m di:>
trJbutra, llOl' seno l>n.talhões de infuntaria. 
a.rma a que elle3 pertencem tambem na ma
rinha., r espeitando-se todavia 03 seus coutr:\-
cto3 e engojamento.l. · 

O Sn. FP-\.'C~co SoDRÊ - ?lias, como ir-;ie> 
elle~. recrutados~ . 
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O SR. RETl;l\IJ3,\-Por sutL lin>e vontlldo. Cl tt ! O Sr. . FnAXCI5Co SoDRl::- Suuprimimlo c 
entiio terilo l;aix:J. !lo serYic;o, 5i is:>o p;·creri- i lm.t.\lllii.o nasal. por ahi vae ma1: 
rem; o go,·ecno prD<:e(~erá ne;se ca;:o c:omD! o sn. RETDtB.\-Entü.o y . Ex. 01)põc-se i•. 
entender· I 01liniii.o do ministl'O, que o a~onsellla. no seu 

Com :J. suppr~sstto do l>aL-tlhi\o n~val. Sl' . il'eh\tor·io ? 
pr~ide1\te, 1\lz ~ g·~~-~-~·no un:<J. <;c~n_om~a u:! O SR. Fru:-;cBCI) Soun1~- Do que elle pre-
444. 000!5 em comedor la:::.. s_oldo:s e f,~J <la.rncnto,. ! cisa e (!e nov~t or"'v.nb;aç:üo. 
pM':l. !JOO praç·as, ceononua que p(lde set· em- 1 " . . 
vregada com ma.is pt·o\·eito em outro$ ~er- O Sil. Ilr:rDm,\-\ . Ex. !gnm"<t. por cer·to , 
\Í(:os de:;~e mini:;tel•io. do impre~<:im\ivct : r1ne o hr~t.•tlhuonaYn.l nfio emiJ<l.r~destlc 1885, 
nece·<shbole, como ~t'j:1. o augmento ele \'Cnci- I <'! !)ue .nao presw. JlOl't;u~to Ct_ 5erl'l<:-o p<• t·~t <ltl.e 
mP-nto> :'OS mnJ·i JJhr.ir·o~. mct1i•i:t t.·11n111,m ! ella fo1 ct"eado. (J tlC e ít::co.Lits:u• os mar·:ahel· 
petlitla. pelo actt.utlministt·o th~ m:l.l'i::h:~ ,. dn I :-c~ ;:-, 1~c:·~!~ !l0s r:r,.,·h~. p:u'(t o que 1:rü.o llO-'Sne-
in;:til~l. erillente c intl. isc.·l.tt ii·el. I a JH'eCI~l. r-•1Ul''t<;at1 moml, s::ondo :tti: de 110tar 
· • · . . qmJ c:mn c,l!C'l; ,·ir em no mai;;rJ~l'lelto eomnw-

:1\es&e l'<':{ltllelt d<\;!o\·cruu l11r-nm a.~l ~ t71C:l!t.'t· uismo! • 
dO$ os \'encrmentO$ ' '!~ t.otlo;; o:; ollu:~ae.• _ue Acwalmente r:-:>e lJltf.alhão tem seu f] 1m1·tcl 
mar: e tel'l".J.: do.-< lll:t!-\'l"r.rauo~ c do5 lm:,:.:to- j nn. Hh:t d:~ Colmt:i. c 0 :;.-~u setTiço limi ta-~ 
n:ti'IOS ! Ht_IJltCO~ : o~ u pct~u·t~·,,: lc\-:tnt:.tm •1~ 1 :t da.r u ma. •.oequcna "'ll:tt"<la fKU",t 0 Arsem\l de 
s<:us ,.:>:\h .t·:o: ~~t:1J:t·~ fJ\U:! ,.'\".r;!;~ ~c }he~ to~:n~ ! ?I;u·ính:~ C: 1outra. l;;ra. ~ ilOSlJital.na. mesm<l. 
~~•lllct !; IJ:'·: t,~ ~ ~~~~r~ ~'Cm -'~t ,'··~ · l >~.un , .. u i •lh:\! Ser \'lr;o que, tomo .J:t tl!s..;e, púde e de,·e
,.,l!le.n.ttlll:L: , ·~S ;-l ·~u;.' c: 1 '·7!~ : . lo? ~ol.~t..rll•?: do ,<(•r· lei to por f.'lllll'thls e >er,entes, como em 
cxetcito , "" ao, rn.tunl.tet.t o~ n .. 1d.1 .c ter.. e I tolla. a. F lrte se ütz. 
~ntt·eüt.nto os, •:1~~~~ .. •h,;~u:d-~s .c"~~c,rn~ ~lll J::' f<tcto qu~·. em _alguma~ mt\;·inlt~s cx!ste • 
.. at;em 9llC es. e~ ~.c~\ Hlot e~ ~h Jl-~tlr_,~ ~ . t.~\ ~lll sob ourr:.t Ol'gani~;v,,ro , :t. in l'ant.:H'J:t de m~.r·mha 
sa1. m:J.rs uem l':l,..O: -, l!ONJlhl.nto a' 1u.t Lttê.• e e potl:ticut:.tr·mente citarei '' Frttn<;o .. onrle, lm 
ma.:s cara e mtus dtflrt.:ll: t\ XOU)m, quer o. lo~·- lJelll poucos :.\nno~. a. inittnt:.wia. de marinha, 
neCJdtt )l~l~ go\-~l:no, que tem temp? rletei'ffil · sem auxilio d" 11 m:.\ unica pr:tt;1. do exer
n~d~. e ~ msur,l.rCien&e, q~e~ :t .~le ~L.JI'~~~- e ~le cito , fez toda ,~ campanha . do Tonhi;;; s~h 
u.o 1nte1 n?· co.re p_or sua conta e \ ,\.m :se· :ls ordens do !Jra.vo e iUtt~u·e contra.-;;~.lm t
gm~do o chm:~ llO p::-tr. em que se :~clmm c es- raute co~wli~! : mas 3 Cama1·:.t sabe pel·ieít.'l.
peclalmente em Ymgem. onde ~lles and:.ml mente que ll.t\ ·Fr<>n~~ 0 servi ç-o militn1· é ohri· 
c~n~tantemente e:X:llO~tos <10 SOl e<~ chuva, Sll· <rato riO e que a.lll cadt~ ti·aucez e UJll patriota, 
bmdo e descendo mastros. e ~em1we_ em ~:ou- ~o Da:;so ctue enLre nús e Jllitn it'e.~ta a ogcrisa 
ta.cto com a agua salg-J.d<• e o alcatl'<~O ! l>elÔ s:;.rviço milít.'\.l' e o primeiro cuid;.tdo do 

Creia a. ca.mam que, apllrov;>.r.1o essa. sorteado serú. sophl~mar e burlar· a lei, seja 
emenda, vota tuna medi(h\ de jn~ti~::l e da por que meio for: Sejamo~ Ü'<.tllC'OS. (Apoi ado<i. 
mais completa equídade. Jiuito belil. ) 

o SR. F.R.A:'iclsco SODRE" _ !\las v . Ex. Paro. utn;.\ outra inj usti~,. Sr. pl'esid ente. 
chamo t\ n.tten~~io dos meus lwnm<los coll~"n.S ; 

veja que precisamos fazer r educções. o corpo de m:wiuheiro:; mu:iouaes compõe-se 
O SP.. llé"Tl.;-:IIBA-De accordo, mas pa.ra. !sso de tres mil JH<l.Çi.!;; e apenas tem um &Wgento 

tomei o n!Yi tre de, sem l>rejuizo elo ,;er,·i~-o. 1\.jUd:J.nte, que~ o che1e do:: olíici"es infer iores. 
supprimir o batalhão nasal, realisando assim ás vezes de tanto prestigio como o proprio com·· 
regular economia, llttra ter margem de Jlro- manda.nte do corpo entre os $CUS subordina
)lor esse melhoramento, sem a.ugmcuto.r o dos ; llOis bem, ess..'l. proça ;::.pen:.\..~ gauh•" pot•· 
despeza tot.1l. orçada, pei.::J. commis~ilo ele or- mez '" miser·ia. ele 408, sendo obrig<tdo a uni
çamento para. esse ministel'io; alem de que, formk-ar-se correctaniente, a t.ndar sempre· 
com essa elevaQão de vencimentos, o governo engomado e aceit\do a até ~~ us:n• de espada 
apenas dispende cento e poucos contos de réis, que compr<1. á sua cust:.\ ! ~o exercito, cad(l. 
por isso qne sô foi o.ugmentado o soltlo de bat..'\lllão, que apenas compõe-se de 300 
cada pra.ra. de cinco mil réi:> ! pm~'as, tem o seu sargento :tj ud~\nte, que 

O SR. FlUACrsco ~ooa~-D2 modo que Y. ga.uh<~ 00$ por mez ! 
E d d Pergunto M mett distincto amigo, relator 

x. re uz por um la o e gasta por outro. da commi~üo ([e orç~unento : h;t ou não cln.-
0 SR. RETo~nu.- E assim deve proceder morases a in.iustiç:\ U<t comp(tl'<\ção desses 

quem quer ren.lisa.r economias sem prejuízo vencimentos 1 
do serviço publico; demais v. Ex. , estudando 0 SR. FRA .. "\crsco SonRJ!:- Concordo coul v. 
com atteoção minhas emendas, ver-.i. que ett 
·de lacto realiso um:r. economia de ma.i::. de Ex:., mas esperemos por meruores dias . 
duzent-os contos de reis. Saber ·gast.'tr é eco- o SR. RETUMR~-Sr. presidente, o tempo-
l10misar. (.4.poiad?.) corre e creio que >ou :>er OlJr ig;tdo a fu-
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zer mais ;~pl'essadamente ti.S <:onsidera.ções I donar o serviço actiYo da armada. e aJauns 
que :tind:\ sou obl'igado ·~ tàzet• sobre o rela- ~ mesmo a Cill'l·eim militar, nn. esper-<tn~ de 
rorio do Sl'. ministro dá m:tr·inh:t . !tUf~l'1r grandes e faceis lucros na febre do 

como s. Ex . , ta moem sou de opiniã.o que :\ ,Jogo ultimamente desenvolvido nesta capit11.l 
nossa. marinh<t deguerm e um pel'leito museu pela la~guissima. e perniciosa emissão de papel 
de. ~rma.s. uanC<tl'lO ! 

Os no;,sos na.vios e fortalezas sã.o artilhados: Em nome de meu:; companheiros de armas, 
com urtilharia Wh:t>r.~•·t/i, a. }lrimitiva a.rti- Sr. presidente, lenmto esta injusti~~ feita a 
lharia. que usii.mo!. no Par~t.!(uay ()que tã.o uma cl.a.sse inteira .••. 
bons serviç:os nos prestou, com . ~trti llla.ria O SR. BARÃO DE S. MARCos- o Sr. mi-
A.;·,;t.,fí•ony. que em p:wte tem· ~ullsti tuido nist.ro nü.o ~c relerm ;'t classe inteira. 
a.quella e que hoje 3,1·nm o> mclhor·(.!s .1·asos li e 
no:;s<t esqu:1dra t'. finalrn!lntc,com ·o óúll1ií.o de O Src RETt:)!llA. · .qt1e sempre primou por 
tir(• r~piLl••. ;<inolôt olo Jm'$1110 system:~ ~t.- 111$- <W•la1· de c;tl1e~a er·guid;L, or·gulhosa do eum
~.-~,.,1, <JU\! ui:\u e o. e:>s•• resp<át(l a \lltim;\ p:1h\· prmwnto de ~en;; clcvercs e e:>timada por 
vr;t: po1·qunuto m odt·rna:s cxperiench\>0 uos lütlos. (Jf<cil,.,; "l"'iw./.Q$.) 
vie1~•m l>I'OVtll' :t :<llll.'l'iOdtl:•de •.lo ;:yst~m;t Si ne~..;e deli1·io de jo~ hvuve extessos 0 
Cn;•d .' que e_u ac1·~tlito, c si alguns dos llltlUS com-

(,!It;tSi to !o;; o~ noss''' n;n-ios sii.o ~rma.tlos p:mltetros ~~r1ueceu·se tlo ser,·ií.:l) e !oi p.'ll'a a 
aimh• coru lllC!tt~llhadOI~L'> .Yo,·dc.t(i;i,f, outl'O$ pm~-a .ioga!'. S Ex_ que cit.1. o Jhct.• é po1·que 
com //l)lcltlds.<. e di7. o Sr. mini.<tro que o~ o c(lnhel:c, e ne>se easo devia punil·o, p..1.ra 
no~v~ c1·nzadore< o serão com mdralim.tlor~L.~ 1~so tem clemenros na lei, mn.~ não escrever 
(;,,tf:.rr,~! t.:m Vtl'Ll:u.leil·o m~ISCU ele tu·mas! tama.nll<l. accusação. em um J·elarol'io que póde 
U~I SR. DEPt:Tii.DO - E nisso gast.~·se e cert~tm<!nte ha de ser lido em toda. a. nepu-

15.000:0()(}.5 por anno! b!ica e . no e~tr:1!1geiro. contra uma corpora.
~ mtelt.'l\ ! (.4por.ados.) 

O SR. R:t:."n;~mA.-As nossas a!'mas por·taó~i~. E' J>tct:> C!I!C utt pmç::t desta capital jogaram 
em muitos na ví.os e pr·iucipaimenu, ]~a:! :tm:- voucos ol'hctaes de nossa mar in llu., mas e!.Ses 
lha;, iliio ü::ua. ·~o ::;ystem<t ,Yv.<ttey-Jtid;m·d, nclltlV<Ul1·S~ ail'a~ta1lo,; do serviço em virtude 
que lora.m ,;u;;;,;;.;~uiüa~, i.ogo que aqui cbega- cie lei que o> Jl:1S$OU para <t reserva naua. se 
!-am o !~i<.oc.:.u.,.o e c .4.(1Hitútl!a7. , peias o o sys- lhes póde, pori.<l.nto, dizer; os que, porém. esta
;:ema Z:--o~AUsct.at:,ue c.ilibre !l "'/"'e que por vam em servi('.O n.clivo e 0 tlzer-.1m e.ses 0 
·\la. vez esti'..o senão sub5;;~tmdas por outras do Sr. ministro promo~·eu-os por merecimento e 
:;;~mo "'Utor e systema, mas de calibre mais den·li•~s com missões importantes e hoje são 
reduzido, de 8 "';m · o~ e~re10s (Le. sua fLmE'sta. administraç:ão. 

A Camara deve convir que já é tempo Amda ma~S, Sr . presidente, tambem tra-. 
de escolhermos o nos-;o armamento, quer p:lra t;tndo •lo corpo rle mn.cllinista.s. S. Ex. fot in· 
armar o..~:<:lavios dando-lhes vigoroso poder justissimcl e t<ch·ez mesmo ingrato, porquanto 
o.ffensivo, como para. a rmm· os mariubeir05, S. Ex. disse no seu reln.tor io que o ac:i-'t.tt 
que vivem estudando sy,;temas de armas ! c orpo d:: nv.tdtinisto~s stiio c.çtá na (t/!•~rtt dá 

:Não será por cerro em momento de apuro di/fi~ il tar'e{u fJ!Id lvljc i.wuil!be "· e;~es pro{«Ssio .. 
que es;a resolução \leYer:t ser tornada e es;e me.• *~ ,;uwilúl<t de yuc•·m, pois ll•e8 {u.llecem, 
serviç, .. realisado. (Apoirlllos .) :'':'~~ suf(ic:·c;tte i•l-<t·;'HCçrio: e tal e am~ii!J po,- que as 

A uniformidade do armnmento nos navios i ,,wchimts d().~ na~ios depressa se c.slr<tyam, vi
de uma. esquadra de opera~:ões, hem como o' ~c ;,..Jo er.1 con<Umtes ?'eparaçrJes! 
seu per1eito conhecimentO e mane~o por todo E' nma injustiça cr·uel e uma. ingratitlão 
o pes!!o::tl , ~em d~tiucção de postos, deve ser. sem exemplo. • 
sem du>id<t. um grande elmento de Yictorin., S. Ex:. esqu()(-eu-se que na noute de 22 de 
e decide muit-.ts yezes do resultado de um novembro, quando. auxiliado 1>e!o patriotis
combate. ( ~poimlo$.) mo de;;ses ignorantes,moveu o Riacl•uew pam 

Sr. presidente. deixemos por momento o encalhai-o na lama da .•.rrnaçii.c . ,::; .nui<rcwan 
material da armada. e sc·j<t-me l>ermittido di- nií.o se ,>odi:\ mecr:er uô. .;c;a ;--:.!' estar co1n a. 
zer Qlgurua.s pal<WI'<l.S em defesa. dos meus machma .:oua ,,~.m•on~~ ~ em conoerw, e 
eompa.nheiros de clas..<e, injusta. e cruelmente q\õe.ao :·ompe~· '.la. aurora tla.quelle dia em que 
otrendidos pelo Sr. ministro da marinha. s. Ex. ~algou ~ culmina.ncia.s do -poder, que 
quando em seu relatorio tratou do seu pes- tanto ambicionava, essena.~io moveu-se e loi 
soai. a.o enconiro de :J . Ex; que amda dormia. em 

S. Ex. , entre outras ~:<'lusas que explicam macio leitO naquella hospitaleira praia ! 
o desanimo e o abatimento de espil•ito di!. Foram os machinistas que realisa.ram esse 
C?rpora.çã.o de que ~ chefe, dis..«e que os offi.- impossi\rel. · • 
c1aes de nossa ma.rmha, que tão alto teem Que lhes agradeçam esses bravos tantas 
sabido elevar a sua corporação, bu..ocam aban-prova.s pe apreço e reconhecimento por :parte 
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de s. Ex. Fdizmente todos teem ~itlo p:,;;o~ Vem i•. me.:!<\, silo Iiua~. apoíatbs e r~metti-
d<tr1ueUe sctví;,,o. desde o dono ua Ct(tritt~. que d:J.~ ~L comnü.<,[o de orç;unemo as segninr.e 
S. Ex. ca.lma c frllimente desterrou para. Ta-
batin"~. ar.G aos pob1·es m:u·inheiJ·os üo 1·· ,}(-
Man:~, que 1bram espaldch·adúõ em S:tat.l 
Cruz por eon t;t e Or(lcm elo ;:;ove1'no da le;t:.t
lida.dc. (Apoi<Ylos c l!üo apaiwl~.<.) 

O SR.. Pn.E.~IDE:'>TE - Com :p2sar pt·erülO l\ 
V. Ex. qu~ ji1 excedeu tl~\ ho1·:L m:wc:t<la p~n>a Ao u. l <lo art. I" do JiL"~jrcLO, atl.!!nteHtc-se 
a lrt"imeim pal'te tlet ordem elo di<1. ,l!J ~O~ '·' ~alal'io t\IJ~ "''l'\'CIW•~ e dn nuxitiar 

o SP.. Rs-ru~IIL\ - Oh~rleçu (], y. Ex .. do :tt'L"il [\·bm. fkando em oo,:; i)~ ~C!Ib O!'Üe
e como aillda r.~aho (lo eutr:i.;' em 1 nntlo:>. de ac,;•?nlo n>m o~ or·:~mcutu~ d«:> 
outras consitlem<,:ões. pc•1;o a\'. Ex. "nl,>e·J •Jlltl':l.' st•crctarm~ tlr Esw .• !o. 
quio de pPrmittit· que. do :tcc.m\o '-'lllll .' ' '": Saln. d;.~>< ~(·ss•:·~~. I!) de :t;.:·n~w •.te 18'.12.- J. 
precedcntl'S, t~rl!JÍ!II.! ;tmanliã- " rm·n <J;,.. J;d''"''"' _,.;,,,,,,;,·" 1/un,<:s. 

cul'::o. I .\.11 n. litloat·r. 1" •b•Jll'Ojl'cto. ''ll~l!H1:Jii~·:'J 
O St·. Pm,;.<rnEXTE:. -\·.Ex. l.t'l'á ;1 p:l:11·rn

1

,h: :;11~ ,~ s:•h1•io tlo< ~l'l'rt•ltt.t·s qucll:l:'~:u·ii.o ''· 
amanln'l. Y•'lli'l!L' ,11:-;UIJll. 

O Sn. RllTDHI.\-:'>!uit" a;.:·t•.trll·uhln. \'••lt ~:•I:~ ·b~ ~"~'·ie<. 1\l tle :l~osto de 189:!.-j. 
conl'lUil~. ~l'. pl·~~ilh.!Hte: at1t•.•..: tlt~ lh~(•t .. n. ~ ]tf'l''trii.Jf(,-Fo,,:,·,•t~·r~ JJ,.·~·nrr;.-;. 

pore~n. JlC•;O,'~ü;; m~ll 5 tli~:iul'tu~ ~_o~t<.•~:t~. 'l_~u 1 .\ou. 10 do at·t,. 1" •lo proj('ctn: em ~o;;at• de 
relc' em tct •'-!ntl.\ d~ 0-:Cll\Jal 'li·~ .t.l,ten<,,I.O _ l I'J-!·O:'·'"- dirra-<e _ 1 '" ~"·')00 ·._ a ·sim 

b e um \ "t\llljJlO t l ll1 'l"UO '1 l ' 'lll r[Ul' . ' ' '- "' ' . ..,,..,__ :-; '' ~ 
:l-0 t' '-~' . .'t'. _~, ' :. ~ .'· .· .. · alt~r<tda a t·esp~~êtin\ taJx:,l<~ no Yencimento 
par<t <1. m\ÇiiO tle ~ulHtl.~ UtlJl''1 L.LUel.t.~ 1 tol.o th< pt"'t•·"s fic·•.nü•• eliminach <t :3·' dasse de 
como nelle !h·rnt~.·se. a ~mt mdl~p~·nrleuew. e a n~~rinlt~ir~.:<. • 
sua sobel'itn!~' · fJ[II,,to /.Ja,.,: •• w!lo IN,,I. O "''-'' 
dor d ,wito J~lid!,~!le~.) I 8;u·:,rcnto·<l.Íllllantc, ;t CO$. 

;~-l r~·,. '$argl~utos.., u. $5~ .... . Veem3. me>~t., são litlas e ;tpoht,l:h' i"'t-:.1 en
trar em di~cussii.o com o pt·oj eci:o ~:; seg-ttiut:·~ lO~~ 2°" SiLrgentos~ :t 30.$~ .... . 

!'Ot c;tbo~ de e~(1uadro.. a 258. 
SiZ m;trinltdt·os lil;l l'~ chts~e. 

SO[)MOO 
14:2808000 
36:720!';,000 
3í:200i3000. 

E~!E:"i:DAS a 20$ ................ 209:2SOS~O 
1.200 m<trinheiros de 2• clas~e. 

. a l5S................ 2-lG:OOO:f;OOO 
1 l.GOO grnmetes, o. lOs........ 192:000~000 

Ao n. 5 üo :tl'L I' do p1·o.iecto. <tngmente-j O m<tis, como se acha descriminado na re
$e de 20;'; o&~.lario dos sct·venteB que pa.sô<n'l\.Q fcrid<t t;tl:ella. 
a vcncet: 70$000. S:1.l<t da:; se,sücs, 10 de (l.gO~to de 1892.-J. 

Su.la da~ sessõe~. 19 de ago3to de 189~.- J. Ra!u;nba.-l;tdio do Bra;il.-Fo11scca. Hcrh<es. 
Ratw;tba.-lilm.-s~CI.'- lle:·n/1;,<. . . Ao n. 12 do art. l" do projedo: ele,·e-se a 

Aos ns. 2.'3 e 2~ do n.rt. 1• do J!l'OJecto, i 50 o numel'o de p;u:trdus p<tl'it o policiamento 
deduza-se 11)1): 000;). 8!_ll Cclda UlD •• ficand9 1 do <1-r:>en:tl e suas dependen(;Ía.S, Yisto ter sido 
600:000$ P.o.ra mumçoes 213X;J.e;: e uoo: 000;:; I dissolYiclo o.lJ;tt:tlhâo n:1 ;;1.1 que o.uxiliu.Y;J. eBse 
para materml de construcçao. se,·viço. 

Sala d:1.s sessües, 19 de agosto ((e 189:2..- Sala das seWe5, 19 de agosto ele 1892.- J. 
J. Re.wHba.- Fo)lgca lle;'HW$. I RMwnlJa.-Pons~ça Hermes. 

Supprim<t·Se ~ verb:1 : 223:.596B de que 
1 

A cliscussiio tlc;t Qcliad:.t peL't hortl. 
trata O n. 9 do art. 1" do prO.)ecto, ficando ; 
extincto o batall1iio mtYal, cujas pt·açu.s serão !I 
dístribuida.s pelo e:xel·cito 1·espeitamlo-se os SEGL"XDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
seus contructos eeng;1jam.entos. 

Sala das ses$Ões, 19 de 1tgo~to de lS!JZ.- J. i 31 d" , ::- d · to 93 de•te anno 
Re!wnóa.-Fansew Hermes. i !SCtt..sao o ~roJeC ~· • • . , :.' 

. , recusando os cred1tos ped1dos de 540:000~, 
Ao n:. 2:3 do art. !• do p~·o.Jecto, ueduz_a:se) pal>;.t quadruplicaç-ão da linl1a telegraphica de 

<1 quantnt de ~0~971$ destmadu.. ao :rp.un1cm-~ Yiseu a Jaguarão. e de í30:000$, para a. con
mento do lw,ta!l:wo naval, que fm exttncto. strucção CJ.a linh<\ de Uberablt. :l. Conunhá.; ;l.U

Sala das sessões, I9 de. agosto de 1892.-, torisa.ndo a. abertura do credito supplemeutar 
J, Retumba.- F~nscca Hermes. I de 18:000$, par<t pag-J.mento tlo augmen_to ~e 

CamaN V. !Y . 53 
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vencimentos ~o.< lente~ do Gymna..c;io Na.cion:ll 
· e approvando <.t despeza feit.'l com a mudançn. 
do Museu Nacional IJ<W:l. <1 Quinta da Boa Vis
ta, na import:mcia. de 25:000$000. 

O !Sr. "\7 i :a.h.ac:;; pi·etentl.e apena.s dizer 
duéls p:thwra.s em rela~.;iio :~ ultima :p;l.rte do 
pl'ojedo. appr·omndo a clespez1.1. leiw. com u 
mutlan<~t do ?.Inseu )lacionnl pa.ra a Quinta 
da Boa Vist(l.. 

o Sr. L.-vli:>lao ~etto merece toda a <'Onside
ra~· flo COlflO ~<tbio que e. e O Ol"<l~IW llâO )>I'e· 
tende olJO>o:·n recer a ;:Im·i;t de Qlw.lJJtH' l' cidad:io. 
;;.'1\nha pelo tmltalh·~· JX>LO e:>tu<lo: ent:t·eta nw 
•.le,·c <.lize1· que o •ln-eewr ~lu museu e •1 hra
zileíl'Co quo· mai.< pcsa•lo 1.1:111 siolo a.os c"!l'(!~ 
pu bliCU:<. 
Es~•· ci•l:ulão tt•m :J.lC':Hl(;:lll" qun.ntn tem rrtw

rido •lt· tr•l••s c·~ :!OI't• J' l1L>:'. ~~ em ~u;L~ oht·a.-: 
n~o cm'l"<':':;-t >ntl~ .. an;: s;; ,•t·illei<>:' que o pair. 
tem lei t.t:• (!lU s~u f.t Y Ol'. 

Acha !JUC er:t •le~ne~e::sal'ia ;t mudanl.'~~ do 
mu5eu: q tH! esta,·:•. mui to l ~t•m onuo I.!St;n-a.. 
Em b tla lt p;u·te tr,tt:t·~e d~ t:olloc.'lr os mu· 
~eus e biltliotheca~ uo~ lM1to~ mais centL':tes 
~mt lacilito.r o e~hlilo; ent J'dil nto o dit'ector 
do museu pcM<1. ~n:q·et.ix·,tda para lnna legu;l. 
<1.e di:::t<tncht. 1lepoi~ tle t.\'1'. llt\ pouco tempo. 

. obtido o :;.: tcrilkio pecunk\l'io de acqttisiçiio, 
. :pelo E~tado. ,te c:in~o í.•ll s ' is predi oscollateraes · 

:par;t aug-mcntar o musüu,e j usttmente rJnan
<k• se propunlw. e>t:.<l1elecer nt\ Quinta uma 
escol;\ de ~n~ino pt·ofi::~ i·mal. 

Ent.re ouü':l..: obser·Y:lç.foe~ . mostra (}Ue o 
Sr. Lauis !i•o ?\ett.o ni'to tom<tY<t pelo museu o 
interessr' que de..-ia toma1· . 

Nelle teem encontrado oiJ,:taculo no estudo 
todos o~ sabias estl·angeiro~ que procuram o 
Br-:~.Zil par-a. suaB investi~, retirando-s:c 
desgostosos. 

Par-d. mostrar que as e:oll~c-ções de arclteo
logia e anthropologia nilo estão na ordem que 
lhes deveria imprimit· utn sabio. diz que o 
cr-aneo fo.ssil. encontr<l<IO lU\ Lagúu Santa. pelo 
sa\.,io dioarmaquez Dr. Luntl., o qual prova 
ter existiJo no Brazil o homem terc!mio. 
~teve tlurame ·muito tempo atirado a. uni 
canto, de que súmente sahiu depois de grande 
procura. quando um ~abio estranf!eiro por 
elle procurou, f,"l.liaclo pot· uma noticia lida em 

. Quattrefil.ges. 
Estende-se a-inda em outms considerações a 

proposito. 
Não havendo ma.is quem peça. a palavra, 

fica a discussão encerr-J.da e adiada a vota
ção . 

2• discussão do projecto n . .52, de l 89-2, re
gulando a conces..<ão de aposentadoria. aos 
runccionarios publicos, de accordo com o 
art .. 7? d."'. Constituição Federal. 

Veem â. mesa, são lidas, apoiadas e po.:.'1:as 
conjunct.a.mente em discussão as segu intes 

E:I!E.\'DAS .'\0 PRQ.JECTO N. 52-1892 

Accrescent e-se ao art. 5'' : 

O ftlllCciona.río que conta-r mais de 40 a.nnos 
de etfeccivo servir;o. tem direito ao respectivo 
ortlenado e mais 10 'i. de gratiliriJ.ção corres
pondente por anno que exceder d;~quelle 
tempo.- Frlf>l!'ct ( 'a>"'')olho . 

.\o art. 5': 
Em io(.'1tr <le :30. di~<t-8e 2-'5. 
S. \l. Sal;~ da~ ,;e~;;.)es. 4 •.le agosto de 1:39-.2. 

- {) t,•/•IS Cau?p·J~. 

AO :u•t. 4": 

Em \'(!/. ole :~o lti1UOS, •liga-se 25 tÍ.nnos. 
!:'i;tl;t ol:li' SC;;Scie.'. 11 de ;tgO;>t.O de ] 8'.)~ .

F;~ ,.,l,!Whl .~iuJas .- Ca.,·xür.rttJ d r, ~Y(t:\cimcutt).
p·it: , ~ ·'!l (',,.,.a,(rJ .-.Te.·H.Iin:; de A..'bH1ttc;·2v.t:.
Yi ' ''} t! in 1' c.•.•oct . 

Ao :~.rt. 4" : 
Em ltlg<tr t!e 30. •.lig\\-Se 25 e em logJ\l' de 

! j 30 '. o\iga.-$e l / 25" . 
Ao ar t. 5": 
Em log<tr de 80. dig-:1.-se :25 . 
S. R. S(~l :t das se~:;i.es. 4 de a.gosi.o de 1892 . 
Po~· n~o b:tYer quem peça a palavra, ~o 

:m<:ceosiv.unen~!' encerradas a.s discus~ie:s e 
adiadas ns YotaçíJCS dos artigos do projecto. 

2·• di:>eus&Lo do peoj~cto n. 119, deste ilnllO, 
<::oncedeudo a.os 1• e 2'' cirurgh1es do corpo de 
homb<!iro~ da Capit.ü Fedel-al o;; postos de 
ma,:or c C<!pit.ão. eom as vantagens que são 
inhe-remes a e~tes po;;t(ls . 

Por niio h a. vet• quem peça a p:>.la.vm, siLo 
~ucces;:iv:unente encerrachts as discussões e 
adiadas ns Yota.ções de todos os artigos do 
projecto. ~ 

1" discussi"le do pro_jecto n. 97. de> te allno, 
mellloranl1o a aposentadoria dos funccionarios 
pu iJlico~ a.té ~~ data (!esta lei aposentados, 
que contarem mais de 30 aunos de serviço 
effecti,-o e tt'es do ultimo l ogar·que exerceram, 
e não o houYerem sitlo por falta de exacçiio 
no cumpl'imento dos cleveres dos seus cMgos, 
salvo si provar-em ~t falsidade da imputação . 

Ninguem pedindo a palavr;\, fica encerrada 
a discus~ e adiada. a votação. 

Jo discussão do projecto n. 99. deste :mno, 
elevando os -rencimentos dos preparadores-cO!l· 
servadores dos gallinetes de mineralogia e 
geologia. de bota.nica e zoologia da. Escol;. S11-· 
perior de Guerra. e do tle chimica. da Escola 
Militar da. Capital Federal ; com voto em se
parado. 
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~iio bãvendo quem pc~;a. a pa.lavrll., iica Vem á mesa, e lido. apoiado e posto CIJil-
encerl'a,da. a discussão e adiada a votação. junctamente em discussão, o seguinte 

Discussão unie<\ do projecto n. 13S, üeste 
anno. creando ums escola de ma.ch inistus no 
esw.Io do Par:i (pro,jecto n. 247 A, d~ 1891). 

o Sr. Cant:""to està informado de que 
o Senado não <tpprovou a emenda ao p!'ojecto 
de iei gne tinha po1· fim crear um<L escola tle 
machinist:J.s no Pará., emenda. essa. que ct·ea.va. 
uma e..-.cola de machinistas em Pet'nambuco, 
não :por Que se opponlHL a ef<Sa. ,:rea.<;üo. 
m:\S porque approvaçiio dessa. em{:nrla. se 
oppr!e o art.. U4 do regimento in temo d:t
q\lellil. C..'\.~i\. O Qtl<ll UÍ~])I)C IIHtÍS OU lnCllOS 
que nito $ej:t ndmir.titkt qualqucl' emen•hl. 
tendente :t f1•zer a.cct·escim() no asslllnpto priu
pal do pt·ojecto. 

O Se:w.do uii.o se jul:ron i~u;t.lmentl: com 
tlireito 1le separ:w essa emend11. pn.m r:on~ti
tuír projecto especial, por· que na fr!t•ma d•L 
Constituiç-ilo só lhe com)Jer.c <Lppl'Omr ou rejei
t~r as emendas que sào o1ft•recidas tlehL C:t
mara, 

Vo!ton o projecto ~. est;.l. (·<Lsa .. pat·a q nc ella 
torne c:Ottb~cimento da emuntl:t rC'jeita.tl:L pelo 
Senatlo. 

A commíssJ.o de marinha e guel'ra deu p:t
recer üworavel a emencltt, e de;:de que ella 
sej:t appro>nda por dom tet•ços. 1\(). fót·m:~ da 
CoMtituiçfto, fit-"L ~em eft'cito a r·ejei~ão do 
Senado. 

~Ias ll<t um meio de conciliar nito só 11 ex:
eCl.lção que o Semtd.o tem de dal' :w seu regi
mento como o desejo de appt·oYo.t• e.sto. emett
da. E e que depois de :lppro,·ada esta p h 
Camar:1 se.]:> retirada do projecto e x·emct~ida 
como prQjecto especial :w Senado. 

A C:1m:u·n pode fazer isto porque a em8nda 
foi ~ua : o Senado porem. não pôde porque a 
emenda toi teit:.1 }lqui e o projeeto rle lã. veio. 

Pergunta si é possível est:\ pratica, si e ad· 
missíl'el que tlepois ele appeoY::tda .::t emenda 
seja retir:tda. 1 ar-a constituil' projecto esp~cial 
e :ser então r~mettida pal';L o Senado. Por'Cjue, 
a não ser assim, parece a.o ot·adot• que vão fi. 
car prejuuicn.dos não só <L emenda como o 
projocto que crêa a escol~ de macllinistas no 
Pm·a. 

Appronda, a emenda volta ao Senado, o 
Senado sustenta. <t emenda. Kii.o sabe o orador 
q_ ua.l serã o meio de sal! ir deste confiicto. 

Agua.rd~ a explicação da, mesa. 

O Sr. Presidente-V. Ex. mande 
por escripto o seu requerimento para ser op
portunamente submettido a consideração da 
casa. 

Requerimento 

Requeremos que ·a emenda cre:tndo Ulll3. 
E-scola de macllinist:ts em Pernambuco seju. 
dest~lcadn. pa.r-c. constitui!· pt·ojecto e~pecial. 

Sala d<ts ~essõ~. 19 o..! e agosto de 1892.
CrJJt!•7o, -Jloíl!dtZf!{/,4 0. 

Ninguem pedindo a pahvm., e encertwh a. 
rlillcu;slio e adi<tdtt ~ Yota.~·lo. 

I• tliscmsiío do projecto n. 109. dcst.c :tnno, 
Cl'l~ando. em~junct:tment~ çom :.~ escol:,, tle mo.
chinist.a.s, nm cur~o de 11a.uti<:<t no eso;:,~,Llo do 
Parit, e llte clit ot·g;t.ni8a(;.Io. 

Nã.o b;tvt-mlo quem peç'a a pah11T:t, fica 
encer·rad:t :t di~eltS,iiío L' :tdiada a \·.,ta.ç;lo. 

O SI!. PJ:Jo:swExn:-Est.u.I\do cxgot<~tia." hora 
(lcstim\da :~ ~·:;.:untht pa.t·te da ordem do dia, 
!Jm<SU.-f'O a 

TERCEIRA PARTE !JA ORDE:\I DO DlA 

l" dlscu~;uo du projeeto 11. :$[. deste anno, 
torn;1,mlo <tpplic;:wel ao.> :tnim;les de tO\la e 
qn:tr!SI']Uet' e>pecie;; a tli~p0$ição t.!o ;wt. !• do 
decri'to u. :~Hi3 de 7 de julho de !883, a que 
relere 1.1. l~i n. 21 de~ U.e outubro 1le 1891. 

Xào hnwndo quem ])eç~ a p<J.hn•a, fica a 
Ji~euss;.1o éacert·;td;L e ;t,diada a \'Otar;ão por 
falt;l de nunwro. 

Di~cussii o uni co do pt'Qj ecto n. 90, deste 
anno. auttwi~;tndo o Pouer Executivo a man
ua,r abonal' desde jà a D. Constança.Eplügenia 
CoeLho, fill1<t de> finatlo tenente·coronel Vi
cente c,.,elho, ü meio soldo co1'respondente a 
esta pawnte, segundo a tabella anuexa ú leí 
de I de dezetnb1·o de 184l. 

Vem ;t mesa, e npoi;J.uo e posto conjLmcta.
'nente tm di~cu~süo, o Beguint"' 

Raqueiro lJUe o projecto 11. 90 seja re
mettido á commiss.1.o de orç:amento, . para. 
S·Jbre elle :pO\ler interpor o seu parecer. 

S. R-- Sala das se.ssões, 19 de u.gosto de 
1892..- Cesal'io Jiotta Junior, 

Ninguem pedindo a pn.la n-J. ftca a discussão 
encerradil. e adiada a Yotaçã.o. 

3> discussão do projectó n. 41, deste anno. 
o.utorisa.ndo o governo a. conceder á Com
panhia Fabril Insdustrit'.l e constl'uctol'a os 
mesmos tã.vores concedidos a ComL•Unlüa In
dustrial de Cal e !\.Iarmores de Ca.ra.udahy. 
boje Companhia Progresso industrial de Ca
l~a.ndahy. 
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Kão lmvcmlo quem p~>ç<t ~t po.lavra. e encer
rada 11. dioc:us~ão. e adiatla a vota<-;io. 

:3'' di&;tÍ~sn:o do pro,jedo n. 5:~. deste anr1o. 
couce!lentlo isenç:io de direitos 1le import.1.çrLO. 
excepto o de « Expiüente », pura. os m:o.teriaes 
destinados ~t illuminw:-J.o de Pimcie;~ua, em 
S. Paulo. · 

Ycm :, mesa., o lid(l., <\]JOÜt\lO. e remettida á 
l'C::'pedh-,. commissilo a seguinte 

Accresccni:e-se 
Bem como p:tt'<\ r.odo o m•\t~ri<tl. indnsh·e ; 

o rolltmte. tle:;.tinado il l'simc Sn.nw. Cl'llZ. d<1. 
com1mwc:L 1.le Gamelleira. estailo ele Pernam
buco. 1lc conce~siio do c(lronel Ernesr.o Gouçttl
ves Pereira Lima. 

S. R.-Sil.ht das ~es~ücs. G üe n~osto de 181:12. 
-Jor~u rh .. · ,8i.fJ''Ci.Tc!.-.lo~"'J Jlaí·iniiO. 

Kão havendo quem ]leç:a "pn.lan·a. é en
ceJ.'I'il-(la ~· discus~ão e :td1nd:t a ,·ot:v;ão. 

2" discu~si"lo do pr•o.iecr.o n. iO, (leste n.nno, 
i~entando elos tlil'eitos 1le impor-i:lt~ão e expe
dieme todo o mnteriotl e machini~mos desti
nados <i. con.~trucç:lio da ii.\brica (le tf'citlos lb 
-<< Companlli<t ::Vf<l.llUÜ\éWl'a Fluminense», ~i
tua.d;\ em Xitlleroy. no estado do Rio de .Ja
neiro, e manda restituir os direitos pon·en
tura. cobradoE. 

Yeem ,·, lllesa. silo lidas. apoiada" c postn.s 
conj1mcmmenr.e em discuss[lo as seguintes 

Ao projecto n. 70, lie~te :tnno, isentando 
dos direitos de impor!.<tção aos matel'ÜLe:> e 
maclünismos d;J. 1\turica •le tecidos cl(l. Compa
nlüa :.lanutMtUl'eira Fluminense, em Xi
thero,·. 

Ao ~trt. }_o Su:ppriimm1-se as pcthl.'"I\ts- c 
C~JpcdieaJc. 

Sala das sessões, Z:3 lte j11lho ele 1 S9.2.-:
Bc;m·J·il. 

Silo lirhts, apo:a.das e remettidas ;). commis-· 
são de iitzent!u il.ô seguintes 

Depois llo art. I o accresc·ente-se : 
Art.:!.'' ldentico fttvor· é concetlido á Fn.bl'icn. 

de Teciuos Pm•;dryktna, estabelécida na ca.pi-
t<ü elo estauo (](]. P::u·ahyhn .• 

S:lla da:> :>essC.es. JQ de ago:>lü üe J892.
E1)ilt..u.; i o l\·.s~or~. · 

lsenc;fíu de direit:o> 

1;:-n;d ftti'Ol' lic;l o Potk-r Ext·mth·o :Lntori
:><HlÔ a conceder ;, Emprcza d~ Constt"Uc~:c:íos· 
Civis lJ:tm <L \!nport:·~ç·ão do;. mater•iae~ desti
nados it constrncção tle um estabelecimento 
1m lneo-hydrotherapicu nn. ]_Jr-ai;~ de Copac;t
bn.Im, e de !Ofl cltalets hyg'ienieos de madeü·;c 
e g·e~w. complementara' do m~smo esta.helt
cimento. 

Saht dlts ~es:'ües. 19 tle <tg"O>to de !892. --
F,4anc : . ..:co rei~J(' . . 

ElilCil~lt! ao prvjecto iL 70 

E' concedida dispensa. tle import.'l.ção aos
materiaes e maclünismos necessv.l'ios para a, 
fLtndi~iio da.1llbl·ica concedid:~. pelo estado de 
Perna.mbuco ao cidadão João Corr~a d1.1. Cunl.m
Ribeiro. 

S . lL -S.-la. 1.h~s sessüe;;. 19 de a.g-osto de· 
1882.-Jo,·J Jf,i,·iano .-Joao d~ Siqw:i,·c~. 

E' concedida diSlJensa de .direitos de im
portaç-ão ao3 materiaes e machinismos im]Jor
t<\dos pela. Companhia de Fia.ç-ilo de T~idos 
de Pernambuco p'u'a. a. fundiç-ão üe suas Ül
])J'icn.s. 

S. R. -SaLa das sessões, 19 de <tgosto de · 
1392.-Josâ J/al·i,mo.~Jo<ôo d~ Si~pwú·a. 

An. 1.° Fic:.t o governo Rutorisado <\ conce-
der l$enção de direitos de exportaçào e expe- Emenda ao z!rojccto H. 70 
dienre a todo o mn.te1'ial e ma.dlinismos desti-
nados a construcção da fô.brica de tecidos da Al't. Ficam ~'1-mbcm isento;: tle direitos. 
Companhia ?>Ianufactureirn Fluminense, si- de importatii.o osmateriues destinados a con
tuadaem Xithero~',estado elo Rio de.Taneiro. struc(;ão do e1.Uíicio da Bolsa. 1.l0 estado do 

Ax·t. ~-" São revogadas <tS disposições em Pa.l'á .. 
contrario· S. R.'-Sala das sessões. Hl Lle agosto de· 

Sala d<\S sessões. l9 de <tgosto de 1892.- 1892.-Jüclt('. Bacel!cw.-Indio do Bra:.ü.--
Fl·oes da Cn~.;. Ped·;·o Cker.nont.-A. Jfontencgro.-CcttUM-
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Igmtl fa.Yw para. os matClriaes nec,e$&ll'ios ú 
·\:<tnalísa~üo das agnas pot:J.wis par (t o abaste
cimento Lla. cidade ch• Olvieil<t, no estnü o de 
?\Iinas. 

ú somenn.< •li!=! ll<l '.l e,;;e~ mesmo.~ ih>ore.s. 
Tendo l'Ol'IJIH!<uJo uma emenrla com a!gun,;t 
co !lega s de lxtn é;lda, PSpero '[ ue o ' 'o to <ht 
c~.~m;::.m lm <le ~'o l' nl,·or-:cvel ao }Jedido dc~&t 
emprezt1. . 

Vem ;, mesa c e lida, ''l'lOinJ.,~ e cn Yit\dtt a. 
Sab das se~s0e> , 2 de nuo.>to de 1802.- commis.>ií.o ele l~l.Ze nil<l a :<eguinte 

,c·,.agas Lobo.to. ·· 

O St:". Gon.~:n.lye"" O h a :v es- S!· . 
prc~icle11te, pedi tl pal<~Yl'õ.t l:>tW;1 m~W•h.tl· n 
mesa. Lllnt\. cm.end:1. ,~ e.st.e pt·qjl.'Ct...l, con:>ig-nan
<l<l os tnt;.<mos !Lwot·P.~ it ft<bric;\ •le t~ci<lo; ole
nomin;l.lht Con'OV~tt.lo. esi.:.theledtht em um tio~: 
~ubm·IJi~ dt-:;b ca,pit.al. 

E [ Ktt-t• que :1. camar:\ ftqu(' hem iníor1n:1•h 
•la. ju~ti<;:l l[lle pr csi1le ;\ t·~Lc pcclhlo, mpid:t· 
mente •.iit·ei o que é es.-<a. Clll)ll'e7 .. a. 

E~IE'\DA A O l'I:OJJ·;(:'J'(I :-;. 71) 

.·\C•;l·e:;celâc-sc •LO a.t't. l" do pL·ojedo o ~e
~u inte I1a1-::1gmpll•J : 

;::; l." Os mem1n~ lolTore,.: ~:Jo concedido< it 
Cümp.~!Jhiõt de f itt<,<ív e Teciüo.5 Cm·co,·;,t.lo, 
e;; r•> hele.:;id•t H<l C.\pita l FPdei':tl.. )J(•m lillliO 
p:w:,, os ma i.eli<U:'S ne<:5.5.'\rÍl~ i~ Cõ.tnali~·:üt> 
d;~;; agna .. :; pota.l'eis d::t. cida•lc Olil·cira. em 
).li nas Gemi',; .- Sitb dai\ ;e;~ijcs. 19 de agosto 
•le JS!J:?..- P acipco 111<!'<''~1"Ci'litrrs .- ])n,ll iii[JOS 
lt n~.;h•J...-Fdi.,..d,·i! RHf.,cllo.-Guat~etlt":c~ . ..: Clutve.~ . 
- .ToriiJ L~ti; .-Do i; ti,.,yn.< Pn,·to: - C.l;·/o.< t/(l:> 
Ct"t(t(pt~ .-c~m~ü~i-,..li /10 l~~~'!clo .-C,;;:ag JI(!cl~,!<lr> . 
- Ch!tf)'.!S L,j!Jato. 

A COII1)J:111hiaqn c Ee Ol'gani::ou JY.tl'<'o l\'Y(\l':t 
~!lt:ito l'llll\I'L:Itendim~n~> 1fio impurr.;.l,ntc c 
tl!.gna ele t01.la. a. protec1;ao 'h\ }X\l'te tlu.-; potle
res publico;;. 1xn·quanto c:ll;t niiv esti\, envoi
Yido. !l;J. in~pe<:çJo Jegii.im:.t qm: peso ~ol.•l"e 
ttuasi todas a:< empre"l..:.t:; \1ltimamenr.e Ol'g:(l.ni
~:J.da:;, qae, longe de procm·arcm l'e;tli~:tr o 
oqjecü\·oque :tpp:lrentemcmetinh:•m t:m Yist~. O S •·.Can-trio lemnr..a-;:e para.tlize r ;tl
I~i\o er:1m sini\o uma. ~JI';:'<llÜ><tçiío p:tta :.t jog"- gum:~s pou~asp~l;cYr<t:S em :'W>tenw.r:ão de uma. 
tma d~:senft'e;,.d:t na. bol:;:t de~ta prw,,;t. emenüa qne o tll~tdor e os ~eu~ colle;;a,; de re-
E~t :J. empr~;oz.~ organi~ou ->e em l87D, em pt·esent.·wiio . q;1e1· da p<trte cht 111<~io!'Í(t . qu<Jr 

tempo:; m.orm<'le:>. e qun.mlo a pl'OSp(·tithu.le ti;~ minorht cnriurarn it me:;;t . E~su. eml:md<t 
fimtnceir~l elo pn.lz assi ;.::n:1h\va-se de um t~~m por tim pCíllr t<tmlJcm a i,;empr;iio de di
modo not<wd c foi inid,ttla pot· umu respei- rei tos de impori.'t~,,lo . menos os <lc expecliente, 
út,·el casa. ~ommet·clal dest<\ citlalle- Souto p;w:~o o matel'i;~l tle:;tiuado it eor!st ntCÇ"<tO ,l:.t 
~L.'l.ior-que nfLo t inh:\. a ~:ttii'I~H;ií.o •le tt)n!J,. b:llsa do commercio 1lo Pat·ú. 
cel.', e pt·otc,;illl\ ig1.1ttlmcnte p:·lo nos~o illustre Esic ediflcio L>$t;'t ;;entlo consh·ni<lo á Cll$ht 
colleg;.t St·. Conde de Fi!;u:.•ireolo. Est<t empt·~' do commerdo: <t:> quantia:;; empt'<·gatlas ua SU<t 
orgutlisad" com cn.pit<tl LI e ~..100:00(}.:; ((lte constrll<::;:;io ~ao o produdl> ele um impo~ to que 
ele~·ou ::tO duplo, <Ütenta. ::t ·l~preda~uo •lt! u pl·oprio commercio. apez~r ele ;;e ,-er ~olJre
nos;;a moeeh. pt'Op:"ie-se :-. in:<ta lhu· mil t e;tre:; t;u'regado de oatros impostos. e:x:pom:we;t
c d:\Ú wn C1lll>'tunmv de um milhão e sui~· m<:ntc pú<lio à. <toSeml.;lé;l provincia l. ainda no 
ccnt<>:; mil 1\.i lú:;: de <Ü!!O:Ião. ;.empc• Jo imp:>rio. ~obre a. t:xpot·ta~·it•) dos ge-

Compt·ehentle V. Ex. que mn:-. em}li'CZ~ llct'o:; u;\ pro,·incia. semlo C'C'tt; impo.~tt• espe
sel'ic.. bem dirig:iua., OUe ~<tti~fizel' a <':~te filll. <·i;tlmnnte dú~ÜD•Vlv Ú COllStl'l!C<;ão <.lO b ·lsa . 
tem ;;t~\mlemenie coÍlt!Ol'l'ido l>ar;;. n. 1wo;:p.·- Esh~ imposto !'oi pdmeir<lllll'lHC •le l 0.10· 
l'Í(illde fi!1ancei1~~ do }):\i:t.. P.:~t· mn l:ttlCl . •;em )[;ü;; tarde. recvnheL·eut.lo-se cpt~\ o pro lucto 
íilment:.w o cultivo elo ttlgod:i.o. c~mnt· e.:;iuo h:t não cr;\ sufficientc, 1'oi elle eb,·~<.lo <t 2 O/o; 
muito tempo entr~ nú~; por olliro laLlo com· c G com ••s rttW.nti<~s jú anecaua1ln~ clest.e im
p l'ehende Y. Ex: . que a pt·oihlc~uo ele tecido; I po.;t,o, qne ~e !leu ~;omeo;:, ''~ o1Jn1s • 
• te algodão import...·w{t na p~t·manen.::in. em E" ,p •rtanio, ju;to que ;c 'Cnião •nn:ilie l1o.je, 
no~;o paiz dn.s. ~ommas cc•rre;;pom\entcs ;to intlir·ectt\mente !l pr:.w:c do comm_ercio do P:.tl::·l 
pre.ço o.lesse~ te<:It.o:;, .concorrera, pot't;tnto. es:;n j .l2<l~''1. l~nu· n. dl:et~o a conswuc~:ao tle_:;$e ecll
empreza. ctuph mente JHl'a o melhur<l.mento I1ClO, tno uece,sarlo par« tu tP.macr,,uo~ com-
fina.nceil·o e cconomioo do nosso paiz. met·ciM.s. 

A<:cteüi to pols (1\le nmt~ emprez:.\ colloC<1.•h E' jmto ([lU~~ c.:oncedam l'!'S~li [Jeltuenos fa-
nest.t sitmi\~J:o. met•ece d :.t C:ttn;J.r<t dos Depu - Yot·cs (~ pra~,;;t do .::ommercio do Pa.rit, qua.nclo 
ttvlos a pf'otect,o;."l() solicibd;\. Se :t comp:whi;" o go-.·crno get•al. n.ind(t no tempo .do impel'io, 
de Nic&l!eroy, a. t lt.vor· (ht qual <t illu-:;t\'Mh\ t1,1m0n o c.-ompromis:<l) tle g:mmt1r, niio ::õ o 
c:ommis5iío intel'flüz o seu pa1-ecer. ,:. mí\t'<'.· ct<pitl\llle ">.000:000~, como osjm•os que 1w
eedor:~ (lo;:. í~t\"Ol'l!::t ~specificadLl5 !lo p~·ojccto, :::em Yencidl':", e deb;.;\$SeJn de ;,er pagos para 
ga.ronto .:~ Y, Ex.. e .:~ cama.ro que a comp:t· (1. con:;.tl'Uc~io da bnL<..õ. do crm1mer·cio ''llui no 
nhia. Cocor\·ãdo seria. e (le gt~utle valor, uão Rio de .Janeiro, ga.m.nti<O a. que o ~mYeruo se. 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 18/05/2015 11: 16+ Pág ina 21 de 34 

422 Sessão em 19 de Agosto de '1892 

obrigou r para cujo compromisso jó. p~diu u. 
verba necessaria que não é pe<lUena. 

bra, si () governo geral assim procedeu, e 
necessariamente porque reconheceu que de 
taes f~.vores lhr. aclveriam pronnto~; ao ora
dor· pà.rec8 que não e muit.o qne se conr.-eda o 
pequeno üwor ele isenção de dii'eitos po.m <t!
guns m<tteriae~ que tem de Yit tla. Europa, .e 
isto em beneficiO da bols<t do Pa.ra , CUJO edt· 
ficio est:i. sendoc•m;;truido sem onus nenhum 
paTil o E~tado ; mas, simplec'mcate com onus 
do commereio. 

Esper:t que n c~ nu1 r·a do;: St'~> Dep!l tatlos. 
dando mais um;~ nz pr·o,-a de ~eu ~~:·ntunento 
de justir;:1. acccitará e~t:1. emend;J. presla mlo 
Msim um illlpol't.:.tJJti~stmO s~t·Yir;• ' ao commer
cio de ~f:'U E~t:.trlo. (.L;wi·rria.< ~ "' ••Úr> ,,,.,,.) 

Ninr;u:·m mais pedindo :1 p:1lan·a. fic;t en
cerr·;tda n. tli:'CllS:>iio e it(lio<hl a YOtlt•;~·to do 
art. l" (; Stlcce>!ivJmente ele iotl'·~ L•5 ;t!'ti.;os 
do prr~jPcw. 

:!• tli>.:u~~ão tlo projecto n. 7L •.ie,;tc :tnno. 
isentttndo de dil·eitos de impol't.;t,;i'ln o~ mtüe
riaes e~pecifkos necessarías par;t a construc
ção c in~lalla<;ão <lo Collegio :\.mericano de 
TauhM~. no cstQdo .te S. Puttlo. e Je pt·o
:priedade de J. L. Kennedy. 

O SR. ?Wi:5Il!E~TE o.nuuada ·~ tl.bc\l:S~o 
do art. 1". 

O Sr. Nogueira Pn.~-;l.l:a;;!''l.l.á 
pediu a palavrn par<~ <Lpre~emar t:lll<' emen· 
da additivn, ao pr0jecto em discm~ao. na qual 
pede di&pensa r~e dJreitos de expediente e de 
im.porbçí'í.o para os m~tteriae" nece~S<lrio5 <t 
tundaç·ilo de um~ :mrqueada no Esmdo que 
tem <t honr<t ele representar. 

Come; E>St.a empl'ezQ e a :pt·imeira que vae-~e 
fundar no estado de Pio.uhy. cujo atr<t~o, re· 
!ativamente MS outros estado:; d<\ Cni[o. é 
pa.tente. de sorte que existe um verd<\deiro 
desequilihrio financeiro, um desequílihrio de 
:progresso materi<tl e desen,·olYimento intel
lectwtl. o orador. nestas condíçües, jul:!undo 
que essa emprez~ Yil'a tr<tzet· um g'L'll.nde me· 
lhoramento para o ~eu est~do. aproYeit;t i.l. 
occasiüo paro. apt·e~ntat uma em~nda.no sP.n· 
tido a que já reret·iu. 

Vem !i. mesa.. é litla, apoiada ,. enviaih a 
respedint commissão, a seguinte 

Additilo aa projer:to ft. 71 

O Congresso Kacional decret<\: 

Art. 1." Ficam isentos de di;·eitos de im
portar;<1o e expedímte os materia~s e machi
nísmos destinados á 1'undação ele umo. !a\Jrica 
de charque no estado do Piauhy, da qual é 

concessionario o cido.dio Bernardino Rorlri
gue.~ Barcellos. 

Art. 2. • Revogam-se as dis:posiç,jes em con
trario. 

S<tl<t das sessües, 19 de agosto de 1892.-So
guei,~(~ .P'r,·a,mgH).- Pi'i"e.s Pet·reiro..--- _-1n
(7i.<1o Fidh.o . 

O ~Sr. -~ug·usto JU:ou.tene~;;ro 
diz que não tem por ltabito apt·eK•nt.'1.r emen
tbs pe,lindo i;;enção tle dir·<:ito;: p:1I",~ e.,tt~ ou 
<tq uella i ll~titllição, mas e~t<t que vae requerer 
á Ci1m<H~t. em seu nome e em nome dos col
le•'<1.5 tle b~tncatla. e \1~ tal ordem que pitt•ece 
qt7c der;: con~t.ituir umtt excepç[io ao pl'in-
dpio geml e~t<~l;elecido po~· ~i. . . 

O e~t<~tlo tio Par-J. mantem um colleg10 •le 
insu·ucçii.o primada e secunth~rü' p~r<' meni-
n;~s d. ~~·alitt<~' e orphi\S. _ 
N~te col!Pglo o e:>t:.\(10 fornece a. mstt'ucç;;o 

prim~.l'Í<t ·~ .secundal'ÍiJ. assim como ;1 ínst.ruc
<;ão profiBsíorul.l e não recebe destas e;lucandas 
a bsol ut<\men te nn ela. Fornece a todas e lias, 
não ~ú a luz tla instrucção. como tamhem u 
<tlimentttçJ.o, o vestmtrio e tu Lia o m<tis neces· 
sario par•u. u. ,.i,la. 

E~te collegio é rreq uent::1do pot· cerca cle 3()0 
alumna~ internas e com elle o estatl.o gasta 
não pequena ~omma. Ac-ce.:>sce aifl:da m~is 
que, findas este;; estudos, o estudo amdtl. ~t.JU· 
da <ís pensionis~ts <t comin t!al' os seus e5t~1clos 
snperiOt'êS n:t E~"ola. l\orma.l pa.t•:t se lmiJtlm.L· 
rem <W profes~orudo. Pot:t.t•nto, faze~ com que 
o e~tadu do Paní. este.F• sul.Jmer.tttlo como 
qualqt~<;r commercíante ao pag;Lmenio ue di· 
reitos sobt'e artigos que manda. bus~r nos 
mercados estl'angeiros. e uma l'OUS;J. injtl-qta., 
porq'Ge a União tl.eve f<tvorecer com est<< isen
çü.o a tlís~t:minação da instt·uc<;ão. 

Por cons&rllinte. o ot·ador e s::us coliega.s 
de ba.n.::ada. Úfte1·ecem, ••pez:w de est"l.l" o J.WO· 
jecto um po ucu doeu te ... 

O SR. CESARIO MoTTA- l\ão apniado. 
O Sn.. ARTHGR ?lío:-.-rEXEGRO- .• _ uma 

emen!ia is:ntando de r.iireito3 ao collegio do 
estado elo Para. Certo de que e5ta C<.LlJ'!-Ul'i1 
t1'm vo aclo conscantes i:::ençõe;; lJara fJ.brwas, 
engenhos centraes e para. a.s sociedades que 
produzem esta somma !J.U~ sobreca.~·r;·g<> o O!'· 
ç;.\mcmo do e~tado llO Par;\, bem ))ÕÚe ser <tp· 
pli<:<'\da a outro serviço de :nstrucção. O o~: 
dor lemhm a Garoara que o estado doPam e 
o que mais gasta com a sua instrucçii.o prima· 
rl(l. e secund;wia. 

Vem à mesa, é lida, apoiada e enviada á 
resiJectí m com.missão . a seguinte emencla ao 
ao projecto n. 71 . 

Art. Fieam tambem isentos de direltos 
de importação a calçado, iazendas e ~mas 
necessa.rias para as alumnas do Collegto de 
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N&.<S;<L Senho1~~ do Ampat'O , no esttlÔ.•J tio j em p~iz que uii.o é o ô~u. e sirn com o fim ·~e 
P".1.l<L. • ;ntfenr va.ntageus . ?\e~te caso. den~-:;e h-
Sah~ !hl.S s~ss0e;:, ;g de :\~o;;to de lS9Z _ l mi~r a auH:I'ir as Y<~tliagens que. a.u!ere~n o:; 

:h1gu~w Jfonj·cnc,11•0 .- Jf,.u1, r~r(,;;:í/m· .- 1 nac10nae,; qn~ se J.ed1cam u. e..:;t<t tndnst tm. 
Canü<IJ .-- [,ldi•; do n .·a;il. ... P~dto (.'[1,_., •• I o. Ol'~UOl' ll!LO ~mpt·ehetvle. que S~· •ore UIU. 
mo u · [ll'O.Jecto 1lest;L orr!em selll untnedw.tarnente 

' · ! YOr.;Jr-s ~ urn Oltt!'O isenr.<tnrio de diL-~ítos os 

lmat.er·i:tf'S destinados .~ eon.~t 1·uc\~'io de todas 
o S r. A rthUl.' n;o, nii·~ püde :1$ (.'a$a.S de ins~ru•:Ç:Üo rlo p:.~oiz . 

deixa.r dt~ se h•V':tnta!' p;~r:t 011por-~e n Pst.e I 0 s . ,, . . . E •· fi· ... . · 
extl'ltordin:u·it.l jl.('l)iectCI. I . h .. vll'oAn,o )IuiTA- ~~ o ze,,e r.~zao. 

: 1 hl'm . 
. L~l?do _<.'IS cnn~t~ier<t- tl(los (jll ll lll'<"~erl~m :i.'· 0 s . ·\. . .. R ~ . . , ol•' • .- . • 

JUSt,!ltC:õça.(l <lO !)t'O.]eCCl>, 5ll[l[>JZ qUE~ :\ hnnt·n.d:tl ·;: ,1; • ~lO!.~ é I. / 0 :· ~~~~~·1: · • q ~\ .~1:10 . ~~ta 
cornmi;.~'io \'i lll~<l pr• .. p•:o •· i <><~ t](;.i." de •.H!·l:itús [lll(> -~~-~ t:P?;:· •le.r.e:: .::~.'~o~ ·~c ,.,.tH,:t~l: l•.!,t~e . 
lJiLl~L tút}n.: us ~·~t,;LuelecimNI~ I.< d<;> ill"-tl'UCI;iitl . !, _E:~ P_1 0·1~'- G<'.~''.n';"'-:'·' 11 !1 ~:\f~l.JII>tt•,...L tl,\-

~l:ts :w co~wl ul r :t !eii:Ul':1.olo,; <:ú :1~Í<.!er:\llo lo~ [ .-'1•\, l t t!, ~ll~ ','~~Jl,ll.,Y· ,to p.ltt lu ~tuo. 
e :tu p:•~ô:t t · :t l f'it ur:t o.!o pt·ujr-er.,>. ·~ ·nheceu hl ~~e pnlccllt · (L) . . . 
eng;:n·~ em q•;l' ia.i: .. t·:t Y<~ c l"IMS(•\1 V••l' umrt i ?\:u!~·ornp~·•!hen<le o queqne•: d•z•··r m:ttet·sa! 
dec~p·::u o l<ülll am:u.,;:t. ~~~~l.ll~t h co.! \':1 ;. recOt'l'et· •.t:H) ti l :t pouco a\g11 m 

Nau ~c tt·:t,;t o.le fhn·r·ecer ~~~ (·~tahe i <!CÍ- . dtcc:on:tl 'lO, ((.o,I! :>>Wt ,, /t:o·.) 
meuto< cr·e::d ... > Jl•L' inici:tttl'a \lt~ omr-o~ indi- C\otem que<' qu<,~t~o é compli<·.ad:t. : nã.o e 
viduos <;rn l•tJill rfa c•lucal;à.o <l:to c:las,;e, uco·e-.;- $•) con~ti'U<~•.<iu, ó mar.er·hü üe inst.:~lli\<:iiO í<UU
sit;L(las e dt·,;pr .. ritla~ dos m~ios da lürtum~. !Jt;m E' pena. C{1l•~ rm C:tm:tr·:t ni\o h11,i:t uma. 

y z s T •. , l·ommb<;;ào techn i<.n que pos:::a e:;clat'L'<:et• ao 
L> .t::. - J.\t;t -sH. • · oradot·. (JUe é mediG'O muitO <•b:;cut'O (ii•7o 

O S1~ . .-\.1-!.TilrR Rro~ :dlit'nl:l. 'LHe n!;o .,e ap"'"''o,-). par·:• podet· p~rwr. t~-~~· tw.st.: t phr:\seo
tmta de rh~$Cn\·o[\·cr a elltl(1LÇ~o !an>rec~ndo logia espx ifit·<> .. 
::L. e?n:;;tr-ncr;:iO cl~ prerlio, Clll QW' d!<L ~~_i:t 0 SR. CBSAJUO :1-!0TTA-Alli \la. ett·o . 
mm:~tr·:td:t gr:~otnrt.amente a~ll<'l les ([Uf.! nao a 
podem tet· pot· meio de rctrilmi\:ilo. O SR. A;~Till'll .Uros entende que, .>i o pro-

Este jlt'Qjéctu, r1ue pede l i::Pnl:<' pnr<t qu"H- jccco csr.:·L crl·a.d•l. St'ja r('jeit.tdv ;; \'Oito 
ficar de extt~l.Ya.g;ctrte e extr-J.ordin:1.río. \"t>lll cerro. ( R•so .) 
conc.-eder üt\"c)l'e:> <L u m in .li ·iduo. a um ll'U'ti- , O SR. C Ei!.\KIO }.foTH - Coni;;e-se ;t t·e 
cul:~.r· t'Hprc~L'rtt.u tte r.le um:;. l'eli!!iii c> q 11<:! mio d:u:c;lo . 
e :t da m;tiOI'ht dt• p;t:z. <' que uào recci .e no • -. • , . _ ,. 

1 
. .. • . . _ 

seu colie·•io ·r m <u ·ütunnu s<>m rNl'ibuic·.-to O :;h. AttriJUlt _h.w, ML p.1:le ct t~t em tae., 
_ Ora, p~r;;~11ta • 0 t;rwlot·, qt1e.,; que ÚÓd~ enga.r:o~. o.:om~nctt:U..o~_y~r. hol~;::~. tuo.:o l,np~
JW:trfictW 0 ,-0w desta C<tm:u:~ pet-.llltc Ute> tente. ~omo o. qlte a •.. L,nam e.re J}!\recer . 
anteceden~ ? 1 O SR. C~Atuo lioTT,\ - Qt<?wlmJ~<e IJ~iit~.· 

Ha l)Ou.::os <lias. <t Camai·;t re,jeitou um pro· i do.-.• útat .!Io 1.1erors. 
jecto_ de i~Cn\·:1•.• de dil:citos p t:·:t iiur .. o:h:c.;·ão ! o . R . ~\.n.Tntm R11:r.; o~en-;\ que 0 en!!:.no 
de 1;50 i~t<M d.(• mademt <.t nm:t tllllJ<H~ an:;· r n:lo csr.ú. sõmentc n:t p ropde(htcle Li•> tal ãme
fa.llr:.~:. ~n: ~[a- t::d~tHJO ta~ \~ez ( t ;11:~1,; ~le. ·'\~~. O l'icano __ . mt\S estit tt\it?-bem n;t ."u~encia . ~l~:: ex
opct,ut~)". ~;l\~t\~ de matlenu ... t~l. ~onotlllc~ao :phca<;ao do que s~1a ttlaterml e.;;pec1tieo de 
economt(.~\. de t~IU;J"U~! müli iCO~Ho.L :tl.•ni:ío 1 consu·ucçãü e ill}t.alh~ão. O oratlot· não (·om
des~ mesmo.; oper;mos na:;; vr:;mhiln~-..ts úa j pr·elteude qua.t S!\il/- o lll;tted:ü neoos,;:.tr~o p~l t~a. 
fa.br1c:<~ . . . . ; a inst;.illaç~l.o de um .::olle;;io ; si elic estú. l)I'C· 

E ío1 reJwt.vló e.·sc _prQJCCt<• : . i }Jll.rado parn. fun.::ciComu·, pr·ecl~a para. fone-
. Enp-et:tllü?, t.em hoJe. :~ C<J.m:tm rl <> \'ut:tr 1 donu.r d tt p1•esenc;:~ uos :\lumno~. e para esta 
lSCllÇ'J.? de Ull'CitOS em l;W?l' tle toda <~"ode •Je ~ ni'io r.\ p1·ecíso dispen~a u~ tlil•e itos de impor
matCI'l:\ :'S, que .' ·eem aqm m;t~Clii'ados corno . ta.;.ão . (Ris'.• . ) 
nome d e mt\tert:t(·S e3peetficos pat'<t coust:·uc· .. "'- . , . . . .. . 
ção, e pat•a. inst:.1Ua\:ão r.le uma c:1~,1 em : O d~ CE:.:L ... o .JI~TT.t - Nem fo1 ~~.o de 
que o Sr Kenned,,·, rept·esentanre da igreja ; que tl'iLtou ~~ comtnlSSaO. 
a.nglie<.~m\ ou presbyteri;\ na, n 1e :tbril· um , O SR. AR11it;lt RJ:o,; diz q_ne, o.ind::t. si >iesse 
oollegio em c1ue sô recebe a lumno.;; me- : no prqjecto a. ísen(:ào das pre:;taQü:•s tio paga
deaure :retrihuiç:ào. confm•me est.i. inti.1l'Inado · mento dos alu mno;;, pod ia-s~ justific..w estes 
pelo Sl'. deputado l\foraes Bat·ros, que o ora- · ll.I.vor,·s; mas isro mio rem no pr(1ecto e o 
dor sente n:io es tar pre;ente . i omdor não pôde da.r-lhe o seu voto. 

Om, si este indh·iduo sa.lüu de >eu paiz pa-. O or·J.dor, que ~ind<\ !la dia~ recusou favores 
ra esta.uelecer aqui um collegio, não o t'o:z pot· i identicos para urna. ell.$<1. de instruc.,.o.ão 
espirito de patriotismo, c1ue elle não póde ter o que díl-o publica e solemnement.e; recu-
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sará t1e~ favores a qualquet• ~tal,elec i · 
meilto. ;timl;~ mesmo com Jl€z:u·. <\inda mesmo 
com dor no :;c11 coraç;io; etnctuantt• pmxln;~u: 
o estado atllicth·o do theso\n-o pu blieo. o ora
dor não podel';t dar o seu ,•oto par<t tttes 
conce.~'!iíl:"s. 

E1~1.m (>:>tas a::: observa~;ües que t inha, a. f:tZer , 
e lt-1-a;; muito ])ropositalrnente p;tm ctue no 
silencio desta c;tsa n:Io pass;1~,;e sem prote~to 
semelllante monstro. (.ll ••:to beM.) 

O Sr. Cesarlo :\.Iott::. diz que nii•) 
foi o anto1· do projed.o, nem 1ão pon(·o 1\:-z 
)X\l'te tb Hln;,ü ·;hla c·ommi;;~ão qu e ~t,l.ore ('ll t: 
deu p.1t'ct·ct·.Enu·ct'uno n~-sc íiwr:;;.,to a tomtu· 
a SU(t tl:'it-;:;t •leant~ da. i nju~ra accus:1~·:lo qut" 
::v:;tb:l. de Jitzer o nol•I·e dl'ptw:dc• p~L Bo.hia .. 

Em peiméil'l.l ln;:ar· dit·:·, que tl iiO YO!mt 
ainda c• t-5pera não Yotar j;cm;t"ii' c:onu·:;. Í;t-
YOI'E'~ ue:<t:':> ,, fJUtl]t)lll!l' C.-<t.rl.d <?c:ment•' 
cl~ in~r,ru(.-r;âo ( (!.pr;i.rui ,J,'f) . 1xn· i~:-o r1nc é 
S<lhre elh que fnnda ttS (~spemn(:a~ üe: W1' tl 

n•·>~<t pani;t l)fOSJ)el'<t, !l~lir. c-om•) nwt•e('(;. 
( Ajlúi•:tlo;. Jlt!ito be,.<). 

Foi pol' i~so que não ll(';;"OU o :;cu w•to,como 
o nobre depu 1 ;vlo conli::;sNl qne o Jez, :t e.<~e 
asylo tle iJetropolis ... 

O SR. CE::<AlUO )!OTTA-A il1j usti~"'- do nobre 
.Jepmado come~-ou por ;;uppor et'l"J .. du.mente 
que a lll'Oprieda!h.• de~ estabeleclm(:nto per· 
tcnce ao Sr. E.enned~·. 

0 Sn. Al~T!IU: RIOs- O eno ú tlo p ttrecel'. 

O SR. CE;;Amo ;.\lorr.\- S. Ex . ao co
me.;·at· a. ~ua refutar;ão, declarou que o Sr. 
Kt>nned v et~L o c h ele o.le uma t\ssoci~ção e de 
!~teto e;; t;\ e a realidade. 

A qu~iiio c a seguinte: merece ou niío es--ott 
in;;tiwi<;ãn qttc não c (1;:, pt•nprit:thde do Sr. 
l~, · ~::h·•h· nm:;: rlc uma. ;J;;;;o;·io.t:Io. i:;:enção de 
<.lir>t·i tu~~ 

Pam q: rc o nobt·e •lt•pUT,'lc.I.O impPtle :t L.;en
•;iio 1lc llitcitos CJUtllldo :;~ tt't\h\ de nm .estal..c
leéi:ne::ttO fJ IIC wm pot· lim c.~ptt lltat· a tn:mn<:
t;nut 

O ~r:. Otncrc.\-Todas cll;ts 'tpr-e:>~nta.m-sc 
CO:JIO miC• Yi:;;t!lf.IO lucro algmn. m a:> O que e 
r·Xtld(• (jtlC Yi1.JUO:> <.:OUCOl'l'Cl' J>O.l'il ;\. propag-an
'.h dt2 :>eitns . 

O Sr:. Cr:~Amo ).!Ol'T.\ diz q ne pó•le g:u~\l\
ti r a S. Ex. JW· quali•lade dt: depUtallO por 
S. P:wio flllC o t>st:.tbelecimento ;lii.o Yisa re
ceber lucrai' materhle~ : tlS ~ubn:nçõ~s Yem de 
onüa:;: lilllte:>. · 

O SR. Anmt:n Rw~-:\IR~ eu nii.o í:tll~l tl<\ o J.;.<it/c .·at,~;;t rltt banc:·:U.t pa.ulista c que 
a~ylo de Petropolis. se t~tci!ite ús institnições desta oruem. os 

O .Sr: . CES.\R!n ~ro:T~\ ... p:.n·qu~ cntem~e n:E'i' ''.'t~~ ~~ (~e.<.em·ol;'~t·.m;t; .. o conh'ario ' et•ti. 
que <:! llllJ;\ u(l:> u:stttllJÇue~ m:u:; utets e lllillS u.n p1 oc.• .. au~nto õ1.11t tp.u uoT.tco. 
meritor-i:ls que po~suimos : e c d ilua po:· isso • Couhco;c• est..1.1.Jel~imeutos dest.'1. ordem que 
que não púM negar o ~:m ,-o to M pro.ie<:to rece:.x:m meninos mecliante rett'ibu iç:ão mo
que ;1calxt de ~('l' in.just;unenb quaiifi••::do de d ic:1 .• e q:.m nto ao Collegio Arnel'icano pl>de 
monstro pelo nl\bre tlelltll.ttdo peltt B:tbia. atnrm:tr que q\lando o:; pae.> dos meninos &i o 

polll·~. l'<:cehem aqu,...lle$ com g-t·an,te re
t·ondu.:ç~:io. 

Podet•i:~. uizer CjUe mon~n·no;:o .~ quer-er-~e 
combater uma institui•:ão como e.;:t;t (J!ie tem 
lX'l' .fim princip:tl e>el<H'CC?-1' o. C~l~irito rh o St~ . O!T!CIC.~- o que e fttcto e que "\'(ttllOS 
mocl(lade q~1e recorre <t l'Xperlenc:l;t ll Ol't~ - ~ úvo1·ccer ;t prO]l:t_!;';U1<la üe uma. :<eita. 
amf'rJcaml. mconte~t<W(·!meme a ma1:> amo:::·;. 
sada e ::1. m;\ls apta. no momento actual. par-:~. O Sr:. Ct:::>A!UQ )IOTI'.\ di r. que ao t..lXtrtc de 
ensinamento dos :üumno;; que pt•~ci:::<tm de S. Ex. 1~pond~ qn~ \'ottaire fi.' i . educ;tdo em 
um en;;íno s~·stematico e 'l?riCI. mesmo r,urrn1lo um collee·w tle Je:>1Htas; HU emretanto comba
tenba.m po::teriot·mente de i.ledic:nl·- ~e :l um t.en-os . 
curso superior-. (il!>oiw lv.<). ResnminLlO, aclm que o nolJre deputado 

O SP. . An.nrt:R Rros- ).fui to l)Qbt·e ~ti~ peh ?ai~ i~ nflo t,e\·e r:t7~io quamlo accmou a 
s. Paulo ! assocHv;uo de mercenttna. 

O Sn. Al.l'"REDO Er.us- )Ia.;: i~tn não T.em O SR. ALFP.EDO Er.r.r;;- E' preciso que fique 
nada com S. P<\U!Cl. Os repre;,envmtes pau- consign;vlo que n. in:>tituiçiio não ,-i&\ lucl'O 
listas ntiCl podem intl-.edir que qut\lquer as.,o- algum. 
<:iaçiio peça.csro ou aquelle Cüvor_ mas S.Paulo 
nada p2üe. 

O Sk:. ART!IFRRros-)!as eu não estouotren
dendo os paulist.'l.S : estou apenas lam::mt:múo 
que em um estado de t.mta. iniciativa, se.i•~ um 
americ:1.no que Ycnha. preenclier e;s<.L lacun::1. 
à custa <lc !\\>ores da tnião. 

O SR. CE~An.lo MOTT.\ ntto concorda com 
S. Ex. quando n1~;:!u. o :.n1xilio pr. posto llor
que entende que se tt't~ta de u m ( ollegio que 
tem por tim , não fãZer somente p!'OPt\ganch1. 
religiosa, mas a instnlcçâo da inlhucia em hora 
de conformida(ie com o modo üe pensar de 
~eu~ me;t.-es. 
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Tr:ua-se, llOrt.anto, tle mn coltc:;io qttll 
prest~l. set'l'iço ú;; ch~~se~ mt·W•:' !li I'(H'\ ~(!hl : t~ 
pOt'fJUe :I.S l'emun~r·a•:•J<:s não ~ãv elev:da~ c ao 
contt-:n·io diminuta~. 

'[;)[ SR. D I':Pl"T,\1)0 - E os lUCl'I)S ? 
O SR. Ct·:~Anro .\IOTTA- Os lucr(J> ~-à•) otp

plic:;\dos a. mdltor~•t a instrnr:çlio como se dit 
em todos os. out1·0~ e;t:1.bel~cimento.~ eon;;:·ene
t·es ct·<:ando novas cadei1~1~. etc. 

Convencido cUsto c tl3 qtte :1. Cam:\ra r.h's 
Deput.'lclo;; não quere1·:1 negar o scn Y<lt<.l p:u·:L 
:\u:xili:\r mn:t in~tituiçoio como e>ta. n:1o ,;:.·, <l :i. 
o seu Yoto :: esta. como se uniut:t :\ apre:reni.ott· 
mai~ um:~ emend;t peuimlu a i:.en•::i.o •le cl i
J·eitrJ:< });\l~t n m t'><taht~ll'cimento rttW ;t"alJ;< !lC' 
:>er est:.tiJeleciclo em S. P:~ulo . 

O St. De. T:\n1:1.nd:wú um citl:tdfw muito 
tlistincro. ac.:hr~ de rn ud:tr em S. Paulrl mn:•. 
inst.itni•;;lo qnc tem llfJt· tim rer:c!Jet· ~ mcni
lll'S des\·\tUd;.)~. 

Este ln~t.inno tem i't•~ie 112r·>tnJ:! lic!ade .i nri
di~. l)(JL' i~so que S. Ex . .iit r>ht.cn ' do Con
gre~~o e-~tal.ioal ~~;; li1xores qnc p::.tliH e <[li(' 
mmr.o pequenos Jor·J.m ; o l'uconhetlmcnto dt· 
~tm per;:on:ditl:ttle _jnridica t• :\ i~n<;rto de im· 
])Osto:s nnmicipr.ei'. 

O Sr:. ÜITJCICA-Es~c pvn<:o. 

0 S}:. CE~.\R!O " IOTT.\ - 0 Dr. Tum:tndn.re 
ct'eou um iw;r,ir,uto com o íim de n'ccl r~ !· m~
ninos de<Ytüidos e JXH'a isto !leu ma cditlcin 
con~tru i•lo em 1una tl:ts ínllJol't" ntes l'Ua.s d:t 
<:Í\lade, tleu ma i$ :!OO:ooo,:; em tlitlhdt·o c mais 
cento c tantas '<C<:•)e~ tla Companhia Pauli:üa. 

O SR. Omcrc_\-E o <.:olleg·io não J.IÓtle \' h'el' 
com tudo isw ? 

\'<~m i• nwsa . ,·. lidn. apoiil•lu. c l'Cilll,t lit.h\ :'1 

t')llllllÍ~>~.o:> n·:<pC!t,i.ii':L :t ~e~u i ntc 

C(lflCt,•k;m- ~e i~ u:tes lit \'O!'es <W IusLituto 
Carolbcl:l Til.m~m~lal·e . ftmthtdo me capitttl de 
:::~o P<v.tlo n~lo In·. :-- l,~noel B. Ct·nz T;unan-
d;wG. ~ 

Sal'~ d:w; ~e..-siíes. W Lle <l;!•)sto de I S9Z. 
C'J,'(n.tif, J[ot!(l. . . Ti rnf.o;· . -~.-t - Eiti.~·. -1". Cttr·los .. 
- J[(j,·rte . ..:: lJ«,·J·o.".-Jf~~_ ,\,a. 

OS:·. Oit.ici e:L n fi.ü prer~udi:t tüll\:ll' 
p~wt.e nu ,h!bi!.te; IH~\...:. dept~is tlas t..~n~id f;l·•v.,:-1(,.~ 
l'X!lO>l;ts p~lo nohi'c tl~pur.ado pot· S. J>;w!o, ti 
o1Jt'i)..':u.lo ;t p~lit· ;~ Cama •~~ f[llC' c •m.;c1l:t f, ,,/),!<t.S· 
c'~'J" ~' p:u·;; : t no:;..;;,'t t><;nda <.·~.m:;.r,:tnú~ U•!:> im
lKrS!.t)5 ,Le import:11)0, fJI Ia:c:i ;1, uniea úo Ol"<,·a
ntt·nto tb. J'(>l'eit;; on'' cabe an !!D\'t'l' IIO d;1. 
l:ui:'io. •!c :v:cot·•l•,; :.;om a Cnn:<titni•;ilo 1e
tlct~l t. 

Demon;;b•:t comê.\ a. r•··cPib i\:1. 1:11 iiio Y:l.e 
cl:minu!nrlo dia a dia pu!' m oti,·o> d:1s i :'cnç•jl~s 
t.l•.• illlpo.-;tc,: •.lc iJHIJ;n·ta<;ilo econce< li<la.~ ].JeLa 
C:.1111:1.:·:t. 0" outr·.)5 impo;;r.o>. ent;·et:mto, &W 
Cc•lmlllO$ :td"~ e<tat\. •~- E nús estamo~ :une<t
··::.;kt$tl<' Y~l' au!.!:mcnlal' ;tiJJ •l:~ mais o d•:j'icit 
Ót·•;lmmwrio. p'i')l• ~et· <~ prO!Jl'in. C ;l!lHtl'<\ quem 
\':ve reduzini!o "" pr:>l:cos l'ecta•sos de rjtl~ nos 
é da,\o r.ti.;pot·. 

)[osr., ,, co!no ern ,\ l::goas ila nilo 110 11 cos e.sto.
bdt,:lmcmo~ utei,; :to ensino ~ qtw pro;;pcra.m 
s<"m ncalmml~\Yo:· do Conl!Tes.,o ~ationt>l. A 
Ca:n:tt~~ niio p,jde ''Jil•:cclcr :1 um esta.lJelcd 
nH!m•· o mw não cvncede :t onu-os em itlen
t icas e:o;ldi,·:í(•s: 

O SR. C:·:SARIO ) forrA-A que:>bío niío ,·. i'..'t· .fi~ n•i~) s.\o) J t:aC::;.ls 3;; dcspezas que te>mo:> ; 
bel' s~ cUe peide ,·i·n:!r com isto s.i. mas sim n qtw * dc,·e J:tzer c diminwl-as. ni'io c di
em reconhct:t•l· que todos estl'c' l:etwflcios qtlé' m:nui;.· ;trceeit:·t I•u))Ji,-a.. 
se <.-onc.·der. :-c!·viriio p ;\t"t o d<'-~n,·ob·cl· . .\. Jlt'Oil0$ito~.•, lembra~\ <1xo.la,nchc tlc r~.pre-

0 seu fum!.u.lot·. que e~t(•. IJ;~;t,<nte cn!et·mt• ~r!ll t.~···)es llcdindo an::mcnto de Ycacim:"nto~. 
nàü &'tbe 5e tet·;i lon~·a. Yhh• pam hem l>r•ler que HC:-tei llltil!lo.s dias tl'l!l (111Tido JXlm ::i. 
:~se;!i 1 ~r:':!·, o l'uttn'" y rle~!ln voh·imento <k'::'t•t 1 C:tm:u·:t. E' .i_umtmenw ~.tu:cmlo i•so ,~dá que 
:nsttt:uç:a?• e pol' :s;o aprcs>Ou-~ .J. lle(ltr :t ~e pretea• lc; l,;etmw de l llllJOSto~ aqmllo rt tte 
ls~nçuo ct.oach1. ao estudo de S. P:tulo. •.> (tl.le co:;:;;.~ t.;tonma da.;;; m;ü~ lmpon a.ut:·:> Jontes 
fo t conc;O!l ido e pede agot;~ ;l C:~m;m1. do; D~ptt- o.le rentl<< \h1. l't1i<10. 
t.;dos que: il:e co.ncecl:J. l:i.UJ1bem a lllt·~nlà isen- E ucpoi~. n::io <.:Omprehentte por que ~c h:~, de 
ç·ao. . i&•ntw tle impostos 1> collc;.rio de T:\l.lbate, 

O or·ador e~h couumcido dEl qae ·~· \,:nii'ii\ ([tll\ntlo não se ls~nt::., pol' c;xcmp1o. o cnll0g-io 
r·~conlte<:ei~do o. ~m l~lcr~wr·i.-. :t (IHC vi.<(t e~se c\9 Petr~)J!Oli~, nt>m o collegio t~e _Yt t_i. A i.,cp
tlth~(hto n:•.o rc·.JeJtal'a tao peqt iCllO l't,CUI'::!O r:ao ttes~~ .;,~:;;o consut~lC pt•tnleg:to que mto 
.que u.L:i> ú l .nt.~tanü import~túw [Xtt'u o J'utmo l.l"<.h~ ;ur cuai!~tli<Ir •. 
des.~e est:t lJe leclmedt.<). Disp~n5n· nem reduzir. niio e o que 3C 

Eis pol~ o r1ue o anima a muntb r ;t emcnd« ck>ve litzet·. O que e P.t·<:ci~" e au;rmcnr~u· a~ 
connmcitlo tle r1ue u C:unara. que .iú tem con- pouca; loatcs tlc rend;\ tle que uind.:. tHsllÕe :1. 
éedicl.o tanta~ outms isonç-ões ;L ~mpt·ez<t:> ,1ue L:niüo. . 
re_cchem •·emnnerar;iio, nii.o n egará <' est:1. in- 2\:io han~wJo m;üs qut•m p::>ç·:-~ a paiM-ra., c 
stituic;ão, (Jlle nilo Ti&t lUCl'O nlgum e cujo enr.e1'r..1da a. disc:;~;;;to do <trt . I·• do projecto e 
unico nm ~ .>occo;·rer meninos d~~ntliúos tl<\ S<t:!C~t\'>t.tnente -~~ do.;-: artigus segui:lr.e.:;, fi-
fortuna. C.'íl,lldO aU!l ia tla:s a~ 'I'Ota\'lies . 

C:uno.r:> \' . l V 
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P~1.ssa-se :'t h o r-~ ele;: ti lli\Cla ;).O expediente. r es t~an h os ;). magístl."J.tu r::~,, si os (LCCt!~tarem; 
o SR. 1 ·· SEcr~ETAP.IO proc:r::de :1 leitura do\ ~era.o nelles provtdos de mo(lo mn.movn·ei. so 

se:.ruinte · po~endo perdel-os por for~<:L de sentençr~. 
- ~ 1.'' Exceptuam-se aquelles empt·egos, ou 

cornrnissõe<;, por sua nature7.<1. tmnsitudo~. ou 
de méra <:onfimi~<l da administração. 

Officio-;: § 2.." O:; ma.gistmdos. qtw arceit..'lrr;m c.s 

D \I . . ,, ,- .1 ~ "~"· .. · , [· F· , [· d c·1l'go;: de que tt'rtt<\ o p~mtgro.pho anterior, ü,: ,~n~:cetJO c o., x .. .,ucJo~ '•1 .• ·'z? 1,~1 ~- 7 e continmwão <t pet·ceber >~eu;: an i;:os Ol'llma-
18 c!c:1_,oo~o.'!~ 18?-·.r.eme;tcndo ·1:.111lo. m.~?,·LD rlo>, bg·n que ce~:re ;t co :rmissii.o 011 e1npre.,;ro 
pedtü,t !'OI ·· ~r.,t C.dU,1.l '· ~ m um"w 11 • .3-4. I de q n" frH·t•m in rcstiuos. 
ile:~9deontn:Jro de _1891. r~lat.tl·amentr: aoj ~\r·~;.:!.." A aposentadoria. !'aculwll;~ pelo 
peth~lo qne no reqn<·t;un ·do :umt•x:o_ ao ll~~::omu a1·r .. ti· rlas dl,:P"·'it;tie~ ü·:tusirlll'ias. ~ú ~eriL 
ü!ficw~dll:lgcn~ •!\1 I ~der l.p._,n>ln.ttl'o l't'an- 1hd~' no,: Wl'lll<):i <l•, :tl't. /.i r la G••tt,t,ir.tti•·iio. 
CISCO hti•e!l'O ~•llllllitl':l~> e Olll.l'O ~- h~l·~[c, I'U< OI! a. l'l'f[llC'l'ÍlllCiltO ÜO jUÍ% L!lll i[Í~'Jrlilil;ili-
de o. ~l'il!"ll.:ls.-:1 :\Ju·tatllla :h lonc<•t•;ar). •h uatlt::. . l 

\~eeretas:\1~) ria_ verlJ:t- p:wa.p:\~am~nt''.l d' ll11'L!1- V:ot':J;.rt·apho t:tlicn. Sentlo :t :\I)O~Bnr:tr.loria 
tul. de_~ ,:.,.JO,._OOU._qtte. s~g-unJo :l.le!alll. rwu rcqnel'iila, nii.o 'et-ú c·ontrttlo u t.eli!IJO dtn·ante 
lhe~ !01 p:t~a P_:Jt' hle<• tle ct;ed_tr.o. -:: A quem o qu:tl "jlliz exet·~ea emp:·e::w ou ,:ornmiS$~0 
Jeza. a tW[lliSI<;:t_o .. IA eo~mnr~S-'" tlu l:lz~ncla) ; 1;·,r:< <.[;1 nuwi<trat,m·:•. -

Do lllt'~llll.l lt;m~stt:I'I?, -.~ll\ Pg~l~<ll ,~la.~t, ~~~= Art. :3. n Aos juize5 ,_,m di~ponibilid:tde, po~
mettendo.yor .n~LH11lJcnuht do ::.1. 'I l?- p . e~t re: mrmen~ ttposentados sem ~et· por mmlt
dente da h!.·pnbht~. o req tterunenw ,lLO~umen- dez. applkam-~·: as tli~po~ir.:ües ,[0 .. rt. 1·' e 
tado. na. qual n Itm~lll_(htde do ~<:nttsstmo seus§§. 
Satmmento da Cttndcll::ti'H', dr·~tú C<l[Httü. j)Jcb -\rc ' ., Rm,0g,un-se as tlisposiç•jes em can-
a t~>siio ;.n-.,tuit.1. nn mede:une aTenda_mentJ tl~t·io·. "· 
pe.rpei.no. do terr·eno. p1·oprto n<Jt:on •L Sltnado 
nos fundo,; dá Quiat;l, d:t Botl Visw .. tlfim de &tia. tl;t.s ~e,-s··oes, 19 de. :l;:;·osto tle 1~()2.
nelle con~r.nlit' um e•.lifí·;io dC'st•nrnJ.o n. asylo, F,·,y /,J.·iç " .·t. lh'lf-JS.- Rwl,·i:Jg,:,, p,_:;:n·• ncl~s. 
para en~'nll prim:wlo t' profi~5iotml tle cr·ian- - J[•r;•(i>lh'J n')•lr•irp~e,·. - Cf!SSi(I,IQ rio cYr!.<Ci
ça~ de (1.1nho~ os $eXO~. - .A. fJo) Jllllli~~ii.o do ii {C r'I'!O. - E.}lil~rcin Pe.?~OI( r -- ,::hu!J•é taccd
orçainento ~ ca r~t~.- Fo•·,se(;.·.t J[(;J·m r? i! ~-Gf)il~ai o d·~~ I..rt.~JO~. 

Do :\lini~Cél'ÍO tiOS Xegocios da GLwr·::l. de 17 - C·?Sh nr,tl,·i~f"~'-- .Tos•! Jfcuirr,w.- Jdio 
de ago>ttl lle i 891. rcmeW'ndo ore([ ntH•imen- 1 de J[e.<,)'6i!< . -:- Pi,·es P~J: ·~·~i.-a. -. G/t(I!J'l'' Lo
to e 1-n;d~ [):l.peis em q_ne D. :\Iari_a.To::;.j Cida(ie, 

1

. bat·) .~r:-. p,;•Js. - .-ln.;ttd<:• Jfa:<l-. 
viuv:~ d<J tenentedo ~xercito .Jo:::t; nr~miniano 
Cidade. peJ .. ao Congre~:w lh<· ~ ·.i:t conc:eclitlo 

1 
o 8r. Al.fredo ]éiJUis- Sr. presi

n:e:o so!tlo ~-orresp~n~lentt• _'!- pttteme tl-' ca- : tleme. p:~di a ptllD.vr;t pa.L'éc. perante e~ta ca
pnao. -A t:om_::r;~sao_ •le 1:1ZL'nd::. _ \ mara. que repL·~smt:t ~~ suheraui:umdontü. le-

Do me~mo mtntSWl'LO. d~ 18 lle ag-o&to de mm:Lt' um ener;!ÍCO pr·otesto contrtt ~"' aleivo
)89~,- rem~ttendo o reqm·rr~JLr'Ut•! _em que C! I si:ts e injtu·io,;;t" <:alwnui;tS ,,ssn,ctt(h\~ (L~c..,;t:ldo 
oaprtao r:Jymuvlo do ~xe~·c1t.o Bll.rt<HlO _ Jo;;~ 1 üe s. Paulo pelo gm·erntttlot· du l'SL'ttlo de 
da_Co~c"~ç:.'?: v:üe , •:o Cot;e;~-e~~o ~-e,~ers:.t.?. <\O l.-\h'LgtJa_ ~- e1~ tele~l'illi11!J-:l. ]_ml.olic:JlLO hoje no 
qu.Ldr o ~.1Iectt \ _ü _::.Qill ple.J_,u~o 11e .LIHtglll- jOr!l<tl ,.J Pct:~. üe;t;t capttal. e que p:tsso a l\!r 
dade-A ~ommt~StLO de tlltU'lllha e gum'l'a. (•>tmi•-:rlos da hm-tctJdrt pwtU>ta): 
lV:qw·rim~JHO: -« ).L\CEI<I. 18 tle ago~to.-Ag:entes pauli~la~ 

De Sabina de FlU'il\ Riix·ü·u tla Sib·a. viuva 
do capitãu de al'til\uu·ht .Toii.co Ribcil'O cl:L Silv:t 
Junior, pedindo de l·<tÇto da lJen~ão que ortl 
-per·cebe-~i · conJ.nlis>ão t.l.e ti<zemh. 

Fica sobt•e a mesa. par:t ser OIJJlOr·tun<t
mente apAado o se;,;ul11t~ 

PRC.JECTO 

O Con;rresso Nac:m1al decret:<: 
Art. l . " Os • lesemb;wgado1·e:; e .J mzes ele 

direito, ded,rado; em disponi1Ji!id<Hle em vir
tude do art. 6" das disposi<;ões c.·nstitucionaes 
transitaria;;. umn vez nomeados pelo Gove1·no 
Federal para empregos publicos, ;Linda mesmo 

allíchw;tm alago:tuos p<tr'<1 ii',m1 tl'<tl~Lllw.r em. 
S. P<tulo. com promessas litlhtze5 e nli~emvel 
>alnrio. do qual descont;tvam pt\SSag·ens. Os 
:t!liciatlores s<i o os mesmos <tncigos agente!: 
compratiores de e>cra YOS. l{ewnuneudei a to
<i<tl> a.s a.utor·it.hul~s do estado pa.r:.~. dHUr~llÜ'etll 
os p:.ttl'iciús tle deix:<Wetn sua~ únüliik< e a ter
t',t tlttt<tl, l\buntlaute e ta.rttt, pam irem em de
mand" rl<> miserh nus eitos. v;tsio.> agol' , de 
escr;tvOs, ou da morte em regíõe5 ti e S. Paulo. 
onde a vida é caríssima. endemieamente tla
gelladas p~ht !l~lJt·~ ama1·elh\ e outl~\5 epille
mi<l-5, ;\bandona.tlas por eoionos e;;tr:mg,·üos. 
encher L-om seu tt'ttbtt.llw honesto os cofres 
plutocr-atas, cuja sede de rique?..a nii.o sacio\1 o 
tra.ballto dos infelizes estrangeü·os. Alk mais, 
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solí~itados com promessas de rctri!iui•;.•ie,; mi- portotntc th·ma Je'l:~ c;tpi!.tl, que. tcndu con
ser·.wels, c?.deram filhos menore~. tract;~do <t con4ruc,,;lo do cúes de Santo;, 

Felizmente os ulagoanos compren\ten- ol>I·i!ion-~e perante o illustre c nctivü milü;
deram a cil:tdn. e desistiram de partir; k 1stou tt-o da :~<:ricultm·a., Sr·. Scl't.ed(•llo '·ol'l'êa, a 
con~el110 -pn.ra <.:Oil"l"encel-os ; os a:pmt:iildores completar :t obrn .. encet:.1•h l1a. 1lou» ~tnno~ 
recu:•ram d<t emp1·eza. Aqui lt:1 uast;~.tlt.e mai~ ou meno.'. ;\.t;; tle:.:emJ,r,, d,•,.tf} anno. ~ob 
trahtlho, f:J.Cil. remunera.dor. e enorn1es 1:0- pen:1 de pag:u• nnm mulr.a 1le qninllentos con-
lheitLs, preci&tÚdo d~ br-J.~·O$ :t I.a.\·om•a. tos d& reis. 

Não ~ei se lt:l.YC!l"á a.lJuem bastante u.mbi- Estu. th·m;t, que, se;;ml•to ere'1o. ~ cstr·;<n· 
cioso e impatriohl. parn defender eõ~'' escl~l- gelt·a. ... 
vidii.o de noYa. espeeie. 

Contini1:1 ~ p•·opag·anda .. A impren,m. nn:L· O SR. VI:-<iuBs-)mo.senltut', <! lnõ1z\leir:1.: o 
nime, rechm1olt prol'i.lencins ao g c>Yernu Sr. G,\lft••!e é tlD Rio Gr"tmde. 

En, :l!U.g"OWO, eSl.OU firme no p CISLIJ ÜO 0 SR. ALFREDO ELLIS-:\eceiw eotn Jl\".ll.'!r 
devet'. a. l'I!CLific:1çfuJ. 

lr·a mea :~er.o com ~c[,n·eciment•.>S. E,;t:L fil'llla. Sr. pt•csidcnte-quc n-ío e p:H:-
R('~ponrkl come~ Lo '" q ctem 11:1 c:w1:"1\l lll'' lista-i.endo :1b~nit1ta ,. impt•csciurlivrl tvcc;:. 

interpellou.- c;,/li.w (lcso,IO'il, C(<Wel'n:u\or ·''I ".ii.l:Ltle de :ntgmenLill' o ~e. l1 pessoal. C<HllOl'ille 
Re:.\lment.c, Sr. JH•e;;IdenL,, ni~:) .•e i eomo ,[ecl<l-t':H;iío e:<pl\ciüt r1 ue !eo pelo .Jo,·''"' ri•J 

respond~J·'" t;1(> víruleato. <iH~Lnto ln!'nw.hula.l Co .. ~.-., .:rc:i,, üc •t:lte-ltomcm, jul~üll ( et'l'~Üll.
agg:·ess:.~o; . . 1 mente tm opiniilo ,[ r, S1·. govPr1mtlor 1le .-\In.-

_ E mtst<~l' fazet' u~n _g·r-:t.n<.le. e~llll\'0 pat-a 1 g·oas) que.· t.inlta. am11b. lilmwhde.· tk l1ÜfJ\lit•ir 
nao ultr«.passar 05 l!mues cb. tlelmtclcZ<l e 1 es:;e pe~~n:\l C[He lhe falw.v:t 1'111 qwllqner 
da urlnmida.de, que devemo> w•!o~. sem ., ll:.u·r.e do. União. 
e:xcep\:ão, gnn.t·tl:w na;; <lisctt.s>tíe;: e clelJate> O Sr . go•em:ulor, tn·ohihindo o lin'i'\ •'xer-
dest'\ cr~,m:n'<'-. cido lle»~ ·J dtrei~o, rcl'elou e~pidw D.C;J.\l~~<\tlo 

A tlefereneJ;t e considcr·aç:lo, p~r·em .. qw.:! ~· :t!'i;itrario· e 1·e:tlmentc 11fw sei explié•u· 
deYo ;co .met~~ ~llu~trPs colle:;ns deputn.•.ks i cumo. send•J ~-epuhlic:mo, p:l b-iot:t e ln-:c~ile it'O. 
por Al•t;:"<•"' mlub ·~-n-~no d~ us;u I_tn;:u;~g·em I p ·., \e ~;qr·<llr um G~·le;:p-:t~H~l~ como '.'"te. qu_:. 
COl'l'esp~mtcnM ~ tào msoLWt e ~lJJUSGifinu2a explcH';L<lo !)Ol' n9~sos illmllgos. ;:Lntos e T.<tO 
aggres>ao, (]li e 1_mo pc~tl~. ser expllW{~:t. a nao gr~vc>;< 1ll:\le~ pode c:ms;u·-nos n c> momento 
ser por umt~ H'r\tsctl.nl!dade mor:•Hht. qne actu;\l. 
muito tleYe Pi'l•occup~u· o;; <tmigos de S. Ex. E. realmente dep!tml>·et (ilte o eutwúr c:otl· 

Ninguem. ;th~olut..'l.mente ninguelll. qne ~r::l o,; p::uli;;tas cega:>;e S. Ex. no pomo de 
tenha. nm pouco cl~ c;·ité~ ;·io e d.; ~ Le llõat.ez tem· nTel"l;!cLttlameme cornm~m:r u1n •:rro. ctne 
brar-se·iti:t de insult:w e ;t~!'gl\:uil· llOI' es;;a t:tnt"~ lU~tml·emetw;s ptxie pt~o~lu<.:r e n~n·· 
fórm1t os fiiltos tl:: um estado · nubre. g·ew·roso ret<tl'. a totla a conununltao hraztlê!r:' 
e altin1, e cujos leím: immonedonro~ est:"io ( ,, ,,,.~!nr/,[}.<. } , " 
assi<:n:<hllO.< na no.ssa histm·ia pat!'i~1 ! i:ll)oi•;.- AJ!mno o.~. Ex. quo o ~,:cado lle S. P<nll•). 
dos:) • q~v: tenho o. hout~t d:~ l'Cpl'esent~ct· ne:•t:1_ e;,~- <1.. 

nao nutt·e o< mal~Jvolo : <J pouco p:l.tt'IOLICD~ 
o SR. Vt~IL\.ES-tim dos llllti~ ÍlUl'''l'tlUn.es. illtnit.o< ue Íl' demm·ar· u J.ll'OJ.!L'e-;<0 e o de~en-
0 Sr~.A!.l-'REDO Er.u~-ranto m<ti~ llà!!ramc vol,·imento lle ouwo; e>la.do:: irmii.•''· timudo

é a injmti<,<l, qwwto o St·. govemador.'ttYan- lhe,: o• t.NI.J:t lit:\lloee.,, Pelo conct·arío. de,;eJ<1 
çan(l0 l_)l'OJOÜ<J~s que não poderá jiunai~ prn- intima e -<in0er;unente vel-o,; tiJtlo.; pt·o<per:.u:• 
Yar, revela completa. i:,;·not·ancia ,t' qtle ~e e 11ore;cet·. 
:passa. no e~t<ti.lo que administm. O vice-~on;rnauur de S. P<tulo «·: . .;i~·nou. ha. 

Set·ia. rna.i' com'enie.nte, e. de mellH>r ai\· i- d(lu-; ou tl'l'' mez~<. dou; omrmcto: (t• im.mi
tre. que S. Ex. Je,:de logo tr:~.ta~:'e d e lev~w- ;,:'l'Ut;âo, ~emlo um ele 50 mil. e outro de 40 mil 
tar ao l'€dOr t(CJ esWdO Ue :i.l<l.i;Otl.~ llll1:1 vaSta t:lJlüllO.', :1. CUc't<~ UO lJl'li]Jl'iO e>iML>, p~tl':t. :<Up· 
muNl!ti1 it!enticv.. á da Cliina. qu:• o i.>tcl:J:·:<e prir õJ.> nect~~:,~ithule~ e Lle~envolrer cada vez 
da commtmlüi.o bra>'ileiPtl., e~torV<\!1((0 o; :üa- mais « pro.<pet·id=Ltle dtJ. h1,voura d:lqtwll~• zotlt\ 
goano~ rle entrarem l)U :<:J.ilÍ!'8lll do $8Ue.:tado, ua granu;• Repuulic\, 
quando :tssim ll1es a:ppl•ouves::e. Consel'n1LDO> vetd<tdciro culto e l'eU.do.:o 

Zehndo o bom nome de Ala!(O:.t.;;, e aca- t'e>peito pelo; tiir~íto~ du< e:•tn,do• pequeno~ e 
tando o~ ilLustres r.õ_present<Lntes (t~e e•t:.ulo procuramo:< mamer-~etn o menor e,;ai~mo. e 
ne;;:ta camma, wu, em . rle[e(·enct:t ::1. elle;:;. ~em pen~l\mento re:~erv:\uo-o e,,piri~o tie ~in
explicar o incidente des\'il•mado le\·ianamente cer:1 Jhttet·nidatle que no> J.et<"rmin<t qn~ t1ão 
pelo il'lt~civd goYel'llador. I devemo~ 1le.•e,jar a. elles o que niiD que1·emos 

Não fol~.:.m os hWl"adore~ de S. Paulo que p:~m nõs outros. 
mandaram a.gelltes allieia.r trabalha.dor~s na- O estadu de S. Paulo, que tem l'epatriadtl, 
quello. parte da Republica ; mas sim nma im- á sua custa, fum.iliJS de colonos, não ira com 
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·ceriezn. po1• peiu.s e cre:w emba.rar;os ao es- 'I e tr:Lba.llw.llol'e5 como ;1.ntigamente se c:onira.· 
· ta do de Abgc(IS, tirando-lhe O$ esca.<;sos tr:~- t;~ ,.,\ m escro. Yos. 

balha.dOt·es. Desrle qt1e algu~rn preci~L de tmbaliladores 
E t1em era preci~o t1.ma.nha celeuma. tle;;dc e 5.<tbe que os lm di~poniveis em u m determi

que ,~ o proprio governador de Alagoas quem I nado est:1do da 'Cnião.tem o direito de mandar 
atnrma. que <~S condü:,Ges de Yi!ht naqrtelle procm<tl-os. para offerccet•·llH•s o ordenado 
est:~do ;:ão felizes, que a;: <-olheitas ~5o 1arta;: I que p uder· pag-ar . mais ou menos v:\utajoso, e 
e nbunda.nies. i que ~r·it on n~o set'il :\<'Ceito. 

Quem ;:ro~a cle:::ses l:.eneíicios. eerr:uncnte 1 Coaü~tt~nte e tl'nballtador. porem. tem 
nflo ;tb:tml~na seus l~r.e;: pelo;: :tz;\res da sot·te. 1 todo o direito d e p:ocerler· de~~e modo. . 

P1oele. pm~. trn.nqmhs<U'·~~ o pc<t~:rnal ~oYer- · Com <l~ ol•,et·\'l\\'1!(:'8 que uloiron,mente 1ez do. 
narlot· ().ue. u~urt·ui n•'o t'tntos IJen,;. pl'OCLII~l. / tr-il..nn:L :'l•ht•;• r•ssa :~>smnpto, o or;vlot• ahw
E'S)ttlhw l).'lr tod:l :\ p:u•te a notici:\ inYcridic:t ! l ntalllt!lL'~ nii.o quizo1renuer ao Sr.~ow1·narlor 
e lttls~de que :t lebr-e amarella. reina ewlc- ! •.le :\h);!ll<l~: nqut: qniz liJi ,-ehtl· pt•l:t ho:1. t·x~
mkamente no c.st~tdo de S. P:w!o. 

1
: t·ll· .~i.o <lo,::; J·· du <11'!. 12 •h Ctm5tituiç·ifo lilde-

Direi finalmente r1ne S . Ex.., p:.r1· ser :1l:t- ri:~ I. 
. zoo.~lo ~ gonn:nn~l~~. n~o p •'•tle ,inlgar-;;e ~n- j P:.-;~a. ~t tr:ü:tr_üc ltlll:L r1ues~iiu que cntcn•.le 
IJ~11D i' a Consttttw;uo d:l Rcpubl!e;t . que pc!n, com a a!mtcm:u;~w pu!Jhca.. 
·ar t. 72 §.' 10 <1:\. ao cid.u~~o a.mpla li!;;mhd~ e I L<:ml ·t~~ qué ;t.inteu~len<:ia municipal d~:...-c 
g:(l.r~nte a entmda e &tmtla do sen tcl'l'ltol''''· cerca tlc· ;)()() :000;-; a o.,; Jurnecctlores de !!a do de 
com Jormn(l. e ben5, rru<1.ndo 0 c·omo con~·fcr . : ~·mm Ct·m. ~:: que este~ nc::tlKtll\ cle cle;<:ln.rar 
independentemente d1~ p:h'>'\Pot't!:!. i que n:~o e~pet·•~,·u.m mais tle 24 itol'a.S pelo pn.-

Eu1rcsumo, S. Ex., com t' pouto inYej;wel , ;;a;n..::mo <.le>:xL qu:mtia.. 
intuito de p;n·otl.üLr o c:! lieatc hel'úe do im- ! Ot~t. :1. municipalid;uJe qne r:!cel.en. :10 to
mot'tal Cer,·ant~. ([lle im·e-ti;t, de lanç;J. em , mar po.;:sc, um ,;aluo tle cerca. de 2 .000:000;;;. 
r iste. '-ontrau' moinho.• tle Ycnto, S. Ex.,repi- 1 ~.em !w.\c no~ ~cus cot't·e::. apenas JSO:()O(r.:;OOO. 
t:l, H1nr~l"ion ~<t.>tcilo;; p:n•:t ter'' pt•ttzer de I' O ''~';tllot· nii.o s;ti>e como $C podet·i(o ohter 
det•t•ocd-os a golpe,: ,le telogra.mnws (lc :'en-

1 

o~ :}W :00(1:;. pal'<.l. que'' p•>JlUlaçíto não s~ja 
;;a.ção. am<~.n!1ii pl'iVa(h~ d;\ carne verde. 

O Sr... YI:\n.,r,;;- Aill<h r0i maí:> írri;:o1·io <lo j "\ o conc!uil' o sen d !~Ur30. declam Que p~e 
·c•ue S;tu<:lto Panr·a . • t1é<l~a •le cheg-J.t· a ~lott~ta de .~tue a ~numct-
' • __ l11.1.l:tla<le pagc•u o tlmltelro tlendo aos fornece-

O SR. ALFREno Er.u~-~ac• de,·o scntnr-me I \lotes tlo ~rat.l.o. 
;;em prot~st;\1' _ categoricn. e c~lerg-ic;\.mcme J "\eha tlé muiü\ gmvid~t.lü e>>e lc\Ctl1 ; ;\ in

· contt·:~ a a>·'er<;ao aY;tnr;~~d;t por~- Ex .. der11!e 1 ttcnâeucir:. nii.o iinh<L .~00:000:'; em cofre. Por 
08 n!lic:bdor<~s :;à. o O< mest:lo'-~·nti;ro ,: a.ge!lt~·· I con~?gu inte . on o pediu a o gOYe1·no ou rece· 
q ue pe:·<:Ol'l'tam aqudla re;;tao a CO!l1IJl'<~ tle :oeu tlé parth:nh:re:;. 
e;:(:!o:lsos. . . : Tet't!üna. explíe;tndo n. :il\:1. pDSio;-flo n<~. ques-

S. Ex. JeYa.nton. le•·!;Um c lill]JI'llrlentcme~- [. tão tl<.l~ ;.!'Cl!CL'OS <l.lim~ntido~ que 0 BtlllCO o los 
t e, n. pnn:,a r!e nm Yeo fJUP nenltum lJt':tSi-. one1·ario~ se ptopoz Yender ~L noss:t pouuhtção. 
leirll ten:\ ~Ot":\~em lXlra lc.-;\ntnr. lX•r't'u~ \ - • 
colJre a p<1.!.!'i!l:t mai,; w~_!.'r.l r i;:mominio:;a ti::t. 1 

n~'"" lü~toria: •• da (.'SO::t'<LYl•l:io! O :óS1·. Roch· i~·o d e .A.l-a.ujo-
. . .. . . . . Simo qne H'liÜCI (b occupa t• peh primeÍl~\ vez 

Dc:><le rrnn_S. Ex. ;·e,_ct'itl·'<C; J:~r·em,- " e:;'' " ,~ tribnna. <1.bn&tn,lo thpt·edo:;~~ atten~'iio Jos 
·a~sm~lllW .. n:to po,:,:o 1lctx:n· de uJ7.el'·lac que. illn~tre~ <:ollel):t\~ (1··~ ,.,p0 ;a•lo.<), :ctten1)ÜO jã. 
:>~. 0:: p•~uhst,n .. ~ n~tl.nth.:•:m .oun:u~·a ~'0 :n~ll'itl' tão ~:~nsadn. ii~lo :tr.bant atlo th\ hor·.t •. sejap.1.~'" 
e,c~[l.1 1J:s n:l.,l n~U.~ . p~t ,e do p .• 1z, c l)Ol que tr at11.1. d<~ a5:;mnpto que tlesper ton 1!lcl(lente 
sat...~m que a !h ex•sua;n mercados d~ c:wn& , tão tlt>&l g!"oJ.<laYel. 
~~- : . . l 

• :.\ í;~ii '-omprehentlc <L Camm1~ r1ne, tt•n.tam O· 
:.!ií.o·k'lxet•ht Cllmpradot'ê~. ~i n~.o l<•mn~s;;c · ,,r, de ne.goêios elo çst.ado das Alagôa .. ~ . que 

·yentleclore:< ! ! : (Jú< :!o &e,~.) ,[!seu tinde>-,<! :c pes~o;t do seu g-o\·crm.d or ... 

0 SR. RETnn.t\ F. OCTROS SR,; DEPGT.\D:lS 
O Sl;-. ~"inb.a.e;;; ~m muito 1JúUC:9 a di- - 0<. a.c~o~. e n~o a. p~;;oa. u() governadO!'. 

zer dcpol:> da. cttba.l e lortlhantc cxplica(·ao qtt~ l 
0 

"' 1, • \. • p • n 1 :t 
<l<'-<t.b:J.dc dt1.r· o nohre cleputulo por S P<tulo . 1 . ··r •... -~lU<·'J .. nE ; R.\t:Jo- ";"po .~e·~ 
Enwetantu. tomo foi o or:tdot• qnem trotlx:e: ~?'ute '-t; '"~·Ex • . _diZe~~~~ 1ltte, .. ~ ~!.' cuti 
para :~. C<1marr. :1. quest..i.o <t que s.Ex. se l'Cfe- 1 .1.m ;l.Cto, e t~mbem ~' ].)e:.:~~· <lo".?~ e~.ta~lor, 
riu, :protC:S'i:tWÚ ainda conil":l. o :proccdtmcnto ~ pot·t;u~II~ !.l:r.o me e Il0"'1' el fic:l.l ,_,mtl.tlfe-
do Sr·. g(n ·et•nador ela::: "~I:tgêçtS. . l ente e ~.en:.u d~ tom:~.r--lhe a. dere~... . 

Pr·de g<1rantir que não lbi a.1Jsoluta.m~nte Vou. ::.r. pre$ulente, tr:-:.tn.r de :t~umpto 
ning-ue111 ::1 Alagoas pam contratar operarias c1t1e potli::t. ser VCl'cla-Jeil'amente innoo::ente e 
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não 1n·eci&'1.r mesmo de vir :~ ui~cu,;silo no .<:io i O :;·o,·el'n<1.dOl' llC ,\lagúa~ estit exercendo 
dest;t Camttra. ; aquelle C<tn;o pam gar<tntia ch ordem e uem-

l:m dos _jot·nae> de5t;~ c:1pit1I puhtlco;1 um : e>tõll' ,los [l,,,lJitante~ tlo e~tado e não podí<t 
telef,o-ramm:t 1·emettido ele ~lacei(• diZI.!::<lo r1ue : conscnür que e>~c,; te<J.balh:Hlore~, domin<tdo~ 
agentes de S. PtL1llO aliici:wam traiJalli:u:lc:rP_, i )JOl' lllm~ jJt·ome>&t. ~ahi::!~em du sctt est.<tdo, 
no estulo das Ahg[.as par<1. servir·em <W t~.e~nl< • i de<d<!. q lW c~:><t pr·omf:s~:L n:to lb.s.~e g<Lran tida 
est1do de S. P<tnlo. ; em um cont[·acw .ita•hliL1Lm~nte !Cito e aca-

E no clia immediato ao di\ pu hlk<1-':ii.•J de~te j baüo. 
tel<>!!·:·n.mma. () r-le.s.mo Í0:·nal}:n~: ~!·::nu . ()Utl;'' E bní.() e esw. a 'l'el'd;cdc, (jllC o g'<Wcrnador, 
teleg1·:unma tlv. mesnm ptoc~•lencm . :•. diZtól1•.rl I ~m telegr·amma cxpellidiJ e pulJliádo hoje em 
que(! go:·er-nador. yor set~ m1·tw. 1,1\m;;t·« U Pni~.tlíz que provitlenci;t neniJlllll<' lntiwu de 
prondeuc1:18 no ~emrdo ~Jc IW." roon~·~nr.:i' qnr! ~,;,·er:i, !:ttlf,, qur, pr<.>\"i<.lem·h\ m·nl:l!nw. r."mou 
esteg ~r:\IJ:tlhadores ~:llu~5Cltl do e~c<ld<• ,!;J,: \ rtuepudt'~"~ :~t.tentnr <:nntrt\ :t Con.-:iil.Hi<·iw e 
Alag<•a:;;. S<) limito:r :l. ut:tnd•u• «1zCl' p!'Oj):>;;'aJHb 'peb. 

Ü!'<l., n~!•t m:J i,: ll<ÜUl'<LL "\te <cqni o :,!>Nt::·- i mpt·~n:: • e · ~ r~cor_nmenchu· ü~ <1.llto:·irlallc!< 
nrtcloP nao po1lla wt· procedtdo d~ mOL],, •hs ~JJL•rcnte~ li:1c1irdadc' ]J:,t·:<. que llzes"<!tn 
mab correcto, n~o li:l.Ylt\ mor,h·o p~wa l.e\·;m- Ben: H· :t esses tr<tb~llw.tlores o (JUC ~l'<t o <'>'L,tdO 
tar-renaCi1.lll<l.l"<l.Uilltl.tli:>ws"iíoinr:Olli"Cnientc. de s. P:tulo, com• • i\ vida e tru·n.. oLog;u· insa
í;mmando-~e ainda 05 moUvos que !ta1·iam luln·e, put"(!Lle os nobre:< tlcpnUlllns ScLIJetn que 
I·echtrmtdo aquellas proYi!lencias. S. l'aulu ~1iio é de muita salubridade, pr-ínci-

EJlti·ctanto: o illustre tlepni>~tlo '(Ue ~.c,~l,a palmente Santo~. Jl il!'c\ onue t:l\Lln enYíados 
de senrx.u--,;;e entendeu ([Ue (\el"ht leY;lntal· uma e~~es tm~:1lht1clore:;. 
g1·arHle quest~.o. dttndo eomo pto\":Hh " -;-io- lh~ülllhP('O, St·. presi•lente. qnG o ~rr\·iç:o 
lut;iio de um pl'eccíco constiwdünal e pr~· Endo prc,;t<~dn pel•) gov~l'!lador >e tornou tle~agra
in1bl'lll<Wlíes ao ministro1lo interio!', no sentíc.lo llcwel aos immeditttamcnte interes~ado~. e 
ela ~aber que provi!lP-ncias er<l.m ~~t•ts rlu~ o lc~mento me~mu que o wlegramm:t p1ol' elle 
goYernador tomara. conua. traballw.dores que expedido üe~se fi!.t·il· a~ suscevtibilitlatles tlos 
querbm c~migr•u· tio ~:süulo das Alag'f>[lS piu'11 uoiJt· ~ depmado~ r~ptesenw.n~es de s. Paulo,. 
S. Paulo. quando tli~to não :;:e tt~üaYa ; estt'~ acreditando que css<t ling'l1agem foi uevicb 
tr·abalbadot•es não de~(',j:tvctlll ~ahil' espon- t~ um ns;;omo ([e momento, lJrovoc;<tlo pelu 
tanearn~nLe. mas emm allicb.dos pare~ deixa- zelo do bem·e~br do~ seus govcrn;Jdos. mas 
rem o seu estado. que não llom·e no seu animo o intnito de 

Em Ab.gl>a$ estavam <lf:i'Emtes tle S. P~tulo ame~quinha1· o esbdo !le S. Paulo, de o o!Ien--
fazendo promessas... <ler, porq11e o estado rle S. Paulo, como o de 

Alag as, pertence it Fedemçito Br<l~ileira. O SR. R~DARo- f(ll!ttzc~, ;;eg·undo ~.us.~c o 
1elegr~.:l.mma. 

0 SR. RODRl(;o D!l .\RAUO- Chegarei ate 
. lti. 

E;:;oes agent~s conYiLlavam o~ tl<l1J lll1<1.tlores, 
fltziam prome~sas qne acredito er;un 1;1Haz~:s. 
porque não se :'nnda.Yam em commi:'wo> d;•vl
thmente celebraclos, em que se o1.1rig·;tsse.ra ao 
cumprimento das cJltmUh1.s estD.lJeledd.<t~. 

Est>t é a. Yerdade. q a e o S1·. Gairrée no dia 
seguinte deda.rou em publico em uma local 
em O Ptti:;, porque ene a!Iirrnon que hasiu 
mandado con vitlar os tmbalh<tdO!'e>, que ihes 
havia, promettído altos salarios e outr<lS Y;:tn
tagens ~em affirnmr que o tivesse rnanda•lo 
fazel' mediante con~.ractos regul<wlllente cele
brados. 

O goYernador de AlagOas nüo poui~. con
segnintemente con5entir que se apre~eutassem, 
em "Uagô:ls, allicíadores pt'omettendo, illtt
dindo, eng·anando a. infeihes camlJOneo~. _'lue 
não conhecemo estado tle S. Paulo. não s;;U)em 
como a vida alli ê cara. parn. abmldonarem 
a farnilia , a mulher. os filhos, attr<tllidos por 
estcts v·ant.."tg:ens f<tbulosas, que afinal de coma~ 
tol'n;tr-$e-llão · fa llaze~. 

Devo dizer que o nol•t·e deputado p2la Capi
t<tl Fcdcl'al Yeio lcnwtttt' e~ta qucstilo s~m 
motivo ju~to. sem base ... 

O SR. BAD.\Ró-Er:J.natural cochecer de que 
es).lecie err1.m es~as proYidencias tomttdas. 

0 SR. HODRIGO DE AR,\J.".fO- Devi.\ :pedir 
in!brm;J.t~ões particulare~. 

0 SR. BADARÓ- De quem? 
O SR. RoDRIGO D~: :\.r:.,u:.ro- Podín, ter-se 

dirigido t\O Sr. c,am·ée. que lhe decl<1.rarüt. 
qual o preço quet.ínlJ<t m<uHlado fixar MS· 
trab..'J.lhadores, quaes as omras Yantagen~. e· 
si tudo isto pelos meio~ rcgulat•cs e mctli<lnte 
con tr·actos ~scr·i ptas. . 

frla~. corno ia dizendo, nilo quero insinuar· 
uma grande questão. que o nobre deputado 
tiv~e feito como S. Ex o disse. ter. o gover
na.t.lor de Ala.güas, emprest.1.ndo·llle n papel do 
heroe de CerVc\nte~ ; ma$ o QUe e certo e que 
o nobre deputttdo lev<tlltOtl logo umtt questão 
grave, um:o. questl\o de ofi~nsa á Constituição, 
que outr:t cousa não toi sini()-O construir 
moin110s p<u-a elle propâo derrub:tl-os. 

Dada esta explicação, entendo que tenho 
satisfeito ã Camam, podendo affit'mar á 
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distinct.: rept:esentru;:.ão de S. Paulo que,_ ~i 1 Vão a imprimir,_para. e~1tr-ar 
a.lguma lnJOt'Ja. encontrou no teieg:a.Inma dJ_rl- traba!hos, os !lef!Umte-; 
gído pelo goveEnador de Al~ms. que1ra , 
ac1•edimr que nao houve no ammo des:>e o I'ItoJECTos 
propo.;ito ~iquer de molestal-os. 

VozEs- ~fuito bem. N. 14ô- IS92 

na ordem dos 

O Sr. B~·ri"to de S. l\l~~t.·cn$- 1 .·1Htor; ;l! n !Woen1n (' cm1cedt!J· vm onnrJ de 
P€çn Ih! ·nca a. , .. Ex. c n C..:uHUI'~\ tiO.-:' ~l ':i. i ti(~,? ·;:(, _•:o ~o' m·,lt.·mtlo, ' l· Paulo Co)·.tteliQ 
Ú<':1Uta•io~ p:t l'll apres~nta r um ['l'"jtcto de: "'?-' .'i('~'';"s,_ amt<<tL<en.<e da Jtml:1 Commer
l ei 1c- li1Ced•~n-io ::nt:• pe!JSiio ;i v i:lt':: tio S1·. C•t-! ~:(t/ ria (r:)~:tal Fede~·al, pam trilta•· de st!II 
}Ji tii.u ole rl·a;.::ilt:~ l~H~lla !ldO Etch~hu·n ~ • . ulti-j .<<IIUte Utl!I C tire concze,·. 
mantr:,n te f.dl ccJo.lü. : 

(); S•!!' vio;n,; lfl'e:;bvlü' ••t>lol Sr·. ca1•i :;;:,. Etc:;c- · '' · wmmis:siio de peti~'lies e 11oderes fui pre· 
h:wnce, siio ole t . .I N'-lenJ fJI;C deixo ,_t.-, cnu:ne- sente o reqtt~rimcnto do ciu;ltlii.o Pa.ulo Cor
rd - os. tw!io dos Santos. mna nuen<'<l da. .J u nto~ Com

merda! da Capit;.tl Federal. :lllegantlo achar
se ~r-J.Yemente enfermo e solicitando um anno 
de ·lkença,com todos os Yencimentos (ordenado 
e. gt·atific:u;iio). prtl':t t ro.tt<.w de sua saude, onde 
llw convier. 

:\ CDilllni~são. não tendo motivos para. r ecu
sar a. líecn<,{l soll<:itad;\ pelo requerente. cuja 
molesti:1. està. comprovada por documentos de 

o Sll. Rr:-rnm.'>- E' o heró·J do Paragn;1y. tr<os profissionaes, nii.o pódto, Pntretanto, con-
<:Ot'dltl' em que scj<t ella concedida com todos 

O Sa. BA~tlv DE S. ~f ARCOS - Mando 0 !llen o;; vencimentos. mas someu te com o orde-
pr<:'jecto á mes•1• (M•!ito bent, muit~ bem). ~ nado. t\ttendenU.o que a gratifhtc;:i'io sú deve 

r:' lido ·~ ilca sobt·e a mes~. l.k'\1'0. ser appo r·- ~<r conte(litla pro laiJo;·e: e assim entenden-
tuoameot e apoiado, o St'guint e projecto. do. a Cümmiss..lo o1Jerece ã. Camat•tt o seguinte 

O Congres;;o Nacional o.lec!'eta: projecto: 
Art · t.n Fica concedida a D. Luiza cab;:t- J O Congl'~'>> Nacional resolve: 

lero, viuva do capitão de Fragnt:.1 pr:~tico-mór J .\rti~,o-o nnico. Fic:J. o Poder Executivo auto
Fero~ ndo Etchebarne a ve os5o '' ll llll~! tle t•istu!o :1. concedet· um ttnao o.h~ l icen~:a. ao ama
rtous contos c quatrocentos mil réls, repa rti- , nu~nse ll;~, .Junta Commercia.l da Càpital Fe
dnmente com suas ftlhns. i deral Paulo Cornelio dos &tni.os, com o orde-

§ 1. 0 A r'en;:ão se•·it p::~a ent Mo!lkvi<.\l)o, - naüo. para tt•ata.:· de sua sa.utle. onde lhe con-
ao c<><:~hi•J c i!: 'D. yier: !'evo~a.dn.s as di;;posil,'ões em contrario •. 

"\~·t. ~-· itcóVOg"<\!ll-5e a~ rli~pr.,;iç:õ~s ()m con- S<tlit ([as ~essõe:-. 19 de agosto de 189'2.-
tl·arlO. .-1. Jfillo,qn•esicl!>nte.-Rocb·iyo de "1ra•!fo, re-

Sal:! /{n~ ses:>ues, 10 d ,, ngo;;to de 189~.- lator.-Lea~•al F illw.- Urbaao d~ Gou-vrJa . -
B,;·ao rlr~ S . .l!a:·cos. - .JoilO R~t•c.n(!a. Ho;ne·;·o !Jnpti>ta. 

O S r . Espi r i to S rn'lt.,>. - Ped i a I N. 1-17 - 1892 
pala v\~~\ pnra.lembt'::tl' n \'. J?x. q_ue ll_:t :11-
;!t~ns •lt='S :1pr~sente1 nm proJeCto .'!C let CQm ! t))llccde u"~ ,m,to de licença coHI orden-zdo a 
,, mtmto de ~11 vugnar•llll' o~ d:rettns dos m:•-: Pedro Uutdi<lo du timlw. Valle. :20 otfi.cia.l da 
!?ÍStmdos qne f'.1t~\!l1 pn:,tos em disponibili ~lad~ 1 ~euetm·itt da "1[a;·i>th!,, -p<WI'. tratar de .wa 
é pedi a V. Ex a sua a Uençiil> fl~J':1. e;s·~ pt·.n- ! saudc o,!<J.,; tf1e cMoic,· 
jeeto, r:!O s!!utUo de sujeihü-o à apreci:;çJ.o da; 
car:;f>ra. . . . · : A' commissií.o de petição e poderes foi 

r.· n~ ll.~sum;Jto de Hn~"rtan ct ;\ mant~estn, ~enviado 0 requerimento do 2' ofiicia.l da Se
como V. Ex. ~econhe_ceru i e, por~a nto .. J U I~o I cretaria de E5tado dos Negocies da Marinha 
o)ue o meu pe1hdo >era bem acolhulo por v. i Pedro Candido da Cunha Valle. solicitando 
Ex· I um a.nno de licen~, com todos os venci-

O sr:. ?Rli:SIDE~Tr. - Era intenç-iio da. me-sa mentos, para tratar de sua sa.ude. 
sujeitar hoje a "ot~ção t!a Ca.mat•,t var·ios J>I'0-1 O peticiona.t•io, além de attesta~lo ~edica, 
jectos para 5erem JUlgados objecto de tl <h i.Je- j que prova. o seu actua.l estado de molestta.que 
rf!-ção ; mE-s, úomo não houve n umero,_na p1•o-

1 
o priyaabso~utament~ de exercer seu. empre

:(!ma se:;saô se proced~ra a es>:t votaçao. go, Junta mformaçao da secretaria onde 

O SI:. lbttlo tm S . M.\ncos - Eilcs estií.oi 
Ctl:J!Oi!::1:l,!os n:t hi:--to:--i•l ~ l:t 11n~::a rL:n·inh·l rl~ 
;,-'neri·a •: cad1t oflicíal ct:1 :l r.tli:L•h br;~zi leil'il 
;:otle p:,~sa:· ":LI t~~t:l < lo dos nnp(\l't<mte~ :;e!·
i·ic:n~ quo c><;te ill::,;tre ol'ficb! 1••·e s~oa :oo 
paiz. 
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funccion;J,, em que são enca.l'ecidos seu zelo 
e a;;siduídnde untes de ser assalt<tdo pela 
mulestia. 

A commiSllii.o. attemlendo ao provauo, e a 
exemplo (io que tem :procedido em I·eht~ilo a 
outros funcdonarios no caso do SUJ>p!ica.nte, 
e de parec~l· que se lhe defira. em . p:~ne. o 
requerimento. partt o t]tte offe.recD o S('g"(üntc 
projecto: 

O Congresso ?\:tcion:LI resolvp: 
At·ti~o unico. FíL·;t autori~ad•• o Poder 

Exentti,·o :t <·oncrdrt• ao :! • nflkin.l rln !'ect·c
t •1·i:L tlt! E~ta.do •In;: Nt':.!''"i"~ ,_1;, ~r::dulw. 
PedJ'u C;llluidn da. Cnnil" \';til•! t11u au11n 1lc 
Jicenç.1. com o t'I!~Jlf•cti l'u ot•ueuado. )11\l'tl 
tJ·at:Lr tl•• ~u:•. ~:ntde o11dc ll1e cllll\"Í('I'; J'e,·o
g">tllaS i\S t!isp.>~i·:'·c~ em t'1)ntr·arin. 

S:.dn ua~ CI>Jlllllis.<iJC..;, ltl di' ago.~to IIC !Sn. 
- "t• .1{:/!••il, ln'l'~il!cut:>,- [,,;no c! Filho, l'B· 
la. t( l!" .- f}riJf~ JUI r! e ( 1r.Ht;r"Jn .- lliiuiC>·o Bt~}Jti.~
ta.- TlrJrlri!JO tf,; .l,····l:jn. 

\"ii.o a itnpl'imiL' o~ ~('ç-uímc~ 

~. <l7- 1802 

Opi;j,~ ao :-.·en!f·lo rlc n/ío !u" .. 'Ct"' n Sr·. VicCOl"ino 
]l[r;;,tci.,.u pei·t!itll) o ii/((;~dnlo ele rleput•ul.IJ 
JlC[,o estado d () Rio Gl'tmdu !lo Sul r~,. CSt"fll' 

it~l;l!.~li.rfQ rJo fjtH~t:WH() do -;;Jc.:>JH.O C:~lt~do. CM 

-ci,·lH·fe da Ot..!.~O r·e·"t:.lnci();2nrio. COJ'I do-us 
·ot;!Q~ Cl ,1, ~" ·..,PI.~;·ndo . 

A' Ct·mmis~iio de cormitniç;i.o e ,justiça. foi 
entt'egue uma índic:t<:.iiO do (lepui.<luo Borges 
de :O.IelleiJ·o8,!'ffi qtle pede o parecet· da me;;ma. 
commi:;são sobre si o Sr Víctoríno ?.Ionteiro 
perdeu o ,;en m<Uld:Jto ele deputado ao r·on
gresso N:w:onal pe~o f<~.cto de ter assumido o 
governo do estado do Rio Grande do Sul. 

Entre ;J.s ;·esoluç.ües da. C<tmara fburon a 
approvação do parecer da. mesma. commissão 
sobre a consulta do Sr. Meira de Vasconcellos. 
feita à Cam;tra, si tinha perdido o seu ma.n
dato de deputado pelo estado de Pernambuco, 
pelo lltcto de ter assumid:) o governo do 
mesmo esttdo. 

A commissão opinou então que não ltavia. 
incompa.ti!Jilidade, não perdendo aque le depu
tado o s?n mandato, por isw mesmo que a lei 
n. 28 de 8 de janeiro de 1892 não cogitava 
de ca.sos a.norma.es, de f\mcções publicas in
vestidas por actos r·evolucionaríos. 

No C<lSO do Rio Grande e o mesmo principio 
jurídico lJ.Ue entra em jogo, por isso me;;mo 
que a in V('Stidura. do Sr. Víctorino Monteiro 
foi por um a.cto revolucionaria. 

Não se póde allega.r 9. ue elle foi investido 
do governo pelo Sr. Juho Gastilhos, como g~-

vernador do l\io Gmnde do Sul, pondo em 
e1Tecti-vidoue uma. disposi..,iLo constitu·::ional 
que lhe d:i. ~\ttribui~ão de e:::colller e nomear 
successm·. 

Niío >e priue ~~ppeUar p:m1. i,;so, porque o 
Sr. Julio l10. Castilhos não SL! póJe consider:w 
mai~ como gov~nmd"t· rl:tquelle e~tado, de
pois llo> !no vi rnentos dP 1\0I'<•mhrn. C()ma a 
prorwia. cnn;t.it.rli<;;·,o <hquelk• ·~~t:l.dn !ir·on a.n
nul!a•.h por u.t(tl<'lll' r::,·otw:~<) 

Assim, p:Ln'.C"ntln ú. "'ll!llllíss:io que o Sr. 
Victul'ino .\lonr_eirn c>tÃ·I, i11vc~tido dv ).(ll\'l•rno 
pot• nrn ;td~> t·,yoliwioua.t·io. ,ju!~a . t!U<· .. ue 
mio pm·d<:u " "ell nw.mla.t.o. 

Snl1t li1ts :;es~t'ie~. l~ .te ;~;.:o;:;t.u <l<· lt\'J:.!.
G.'inTi''· pn·~ith~ntc. >t·•Jwido'coln ,·ow em ~<~
pam.<l•L-l·i~lixin:!l.•! F,·,·i,·. ·. l'<~lu.tor.- ..lld•1.rla 
G IW ,ur.l;r •J'(.l.- /•

1r({tiÇ{C c r ,.l,fll/i u ~- ( 1n.J.Ija . ..; Lo ... 
ú:•lri ; l')l/l l'lli,ll Clll SCjJ<Il'rLUO. 

Div;•rgim<J:; do pal'~cer u<J. lllctÍOl'ia da <:om
mís:~o. p<;ll' nos p:trrcer que o se1wdore o <lepu
taúo ao (.;<>ngres~,) ~;tcil)n:tl nii.o eitiio im· 
pedhlu~ üe ser e!:•it.o,: g:on~nwc.lores Olt presi• 
dentes ele um estndo. por nfio ha\·et·, como 
não lia, incomp:...tihilid";le ~tJ,,o!ut;t enh··~ (t,s 
duas flutc-çii<;>~. 

Em wz·tlarl~. o, r·egr<t g-entl sohre incom
patil,ilída.le leg-ishttil'tl. se ach:1 cons:.tg·rad:tno 
ar1;. Z."S da. Constituição, que :tssim se ex
prime: 

«0 ma.nd:1to lBgislativo é incomp;ttirel com 
o ej;ercicio de (J ualquer outl'<1. l'unc:ção, dumn-
1 ~ as sessões.» 

A e;,.'ill. l -eH·:J. ~ era!, que ali às reíere -se uni
ca.mente i~ incompo.tiLiliu<t•le tlo ex~;;t·cicio c 
nrto da> ft.JI\cçüé:>, a.bdn n Collo>t.itui~''i.o, mas 
expreSs.'trnent.e, a.;; exeeNões seguínt.c~: 1', a 
do§:!." do art. lú,quc veda a simulhtncidade 
do~ mandcuos de senador e deputados iede
raes ; 2:•, as dos n.1•ts. 2:3 e 24, que impüem u. 
perdtt do m~ncl:tto MS memlll'os l~O Congr•esro 
Nacional fjlle tenlw.m cetebt·ado contrnctos 
com o Poder Executivo ou deHe hajam rece
bido commis~i'íes ou empt•ego~ rem;mcrados, 
ou que Yenham a ser presidente Olt a 1J.zer 
par·te de llirectorias de bancos, companhias 
ou ~mprezas que gozem de ía >OI'ê":> do .~'ilverno 
fe~!eral definidos em lei;" 3•, a do <l.t't, 50, que 
e;;tatue <l. incompatibilidade entre o cargo •le 
ministro de Estado e o mantlato de senadol.' 
ou depuw.do. 

O at-t. 27 da Constitui~.ão determinou que 
«o Congres._~ declarará em lei especial os ca.sos 
de inoompa.tioilidnde eleítora.J. ». 

Etrectivarnente a lei n .. )5 de 213 de janeiro 
deste n.nno. ~m seu art. 30. definiu e..~as in
compa.tibilidad€5, e, com l'lêlação á especie oc
currente. só permitti1.l, no n. II combinado 
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com o pamgraplto unico _llo n . IA, :1 elcíçiLo l projecto _ cl? Senado ~lciMsiado pe~-sonalis.t va 
dos goYcrnadorc~ e pl'e>tüentes do$ cst=.tuos ~s- seus nltu1tos. o1lereceu o substil,u ti,-o que 
sei,< );~e;e; depoi~ ele ~cs.wla.~ as (<.!m•!:íie.~ dvs 101 , afinal, :tceíto pe!(l. Cama.ra e r emetcido ;to 
r·e{e•·~d·•s ('r-"~ci<;;w;·io:<. . Senado, em cuja C..'\S:J. do Con!:)Tesso nào lb! 

Ate ac1m nua se encomru.1r: _qnaesqncr rl!>-: approvado. Ora, ness~. sLtbstitutivo, so lê Jlu 
po;:içües, quer nu. Comtlf.ll1çao, Cj ltl ~l' 1~ :1. le1 fimtl do ;u·t. 20 ... «cabendo MS qUG <lctual
d eitor:tl n. :35, g.ue <'.<t.<ttlm.m a inc::omp:1tihi· mente acçumularem t.tcs empregos runcÇ<"io 
litl-:Hlc em 'lne:>rao _: e e me:n:o Ct:!L'W r1ue o.; ou :''w;ul~to lcy ida .. civ?, o direito de OJ)(:iio. ;,. 
<1ue (\. sup]_)ocm t'X.1:$H•mc. ~-<~o lm,e:;.t· <t ~na I De.«r..c <·onít·omo, YtHe bem que a. Cam:1m en
ori;;em m1 lei n. 2:0:: •le S rl~> _ja11CiW d('~\e tendendo que o pl'Qjccto do .Senado nrto \"i;._w,, 
anno, <l.(].U:J.l est:~hel~ec '" in~•.>lll}mtihiliüa<le ; incoulJr.•tihili~<•r t:ombom o ma.ntl:\to Je.-risht· 
entre o,;:. ~wgo;<. fe,Ict·at· ~ t' estado: ! ~:-s. . . I ti_::·o, ind uim-o no s2u :<u!:J.<titutivo, que ,~final 

E:;;t;" 1~1 . porem. trat:ull\.) •la m..-.. mp:\hl•L· m 11> :;e c.-onYt•rtcu em lei. 
lidmle PXiWmt~> cntt·c C.\1!•:<~1." li••.lC!':Lt .;: c C:'· E:<te ~'Oill lllental'iO da propl'in Cam:wn. é sur
t:tdoa.: ·~. 1iii.? "1' . 1'<-l'et'('. tm' lll<"lo al;mm. :\ •J fl r:it•nw para tk'mon;:;tr:tl' :1 pl'imeh~t these ; 
mand.<\.to lt!'ó1~hltl \'O tio ~enaol•) L' ou tl~:put:ttl•'· ma;;: com·em <'Xp.H' o que oc-corrcu na. discu~
:Sinfi.O !'(, c exclu:<i Y:unenr.~ i'->' l'llUl:o,iJC;> •h· s"io dl' :tllndido :;;ubstitutivo. 
<'ttro.cre1· :ulmi n istl~t-ti l'ú ,_.,u j udic!a.t·io. ua O S 1'. deputar! o Fil:.meiras disse : 
tniilo c nos esta.do-3 - << Pt~.rec.-e-mc que o projecto do Senaclo in· 

Pat·<t as:;im c:oucluir não ü intli ll'~!'Ziltc t·e· compatibHi&l.mlo os c-<wgos publicO$ fec:l~>ae5 
mont:u· :.1 ori~c·m polit!t~t des$<\ l~i e i ~ua CCtm o~ cstado:tes, ievc por· fitn pl'evenir cou
di!;<:u:;s::lo no p:wl.amenw. flicto> :b intet-a:<ses politicO>, aclministrativos 

Quando ella lui iniciada 110 Senado, o legiõ- on jwlidario~ tla L'nião com os estadüs em 
lador tere em Yi:;üt cortt>t' o ;::1·;~\·e :\buso _jogo ele <t!I; · <!Jd~";,:.'l, n:tS mã.os de um m~mo 
qne se obse1'\':W<t tw. : ~l t:l aJ.mini~tL·ac;iio da f lmeciow.t.-Co llH?Jiico, iin·esticlo de um CM'Il:O 
Republica. qual :1. de nm membro e:ftecti,·o do fedet~tl e ontro esb clo;tl.~ -
Stlpr·emo Tribunal Feder,\! «ccumul:w '" um O :Sr. üeputntlo Baptisto. d,,. '1Iotta. em 3• 
tempo o; c:.~rgos ele ministro de Est:ldO e g-o- cliscussão. o.fl'et't:cett emenda ao ;ii 1" <lo art. 1" 
verll<ldOt' de_ 11m ~hdo. :~s~im foi p~·opo;tw e do $Uh:>tittttin1. eliminando as p.llavL•as man
"Ç'Ot:J.da. u h•t no .. enad.o_. pdo _q ue. ,\0 t~mpG clC! Io lcr;i•h~lico. 
em que n_o :trt .. 1" se dec~<Wt\m mcomp:m•·ets. O Sr. üeuattttlo Aristides Lobo fallon: 
desde a m vestHl nra.. ns t~rgo;; federae.s e o> · 
e;;tadoa,es :1bran~·endo a(lnElla~ duas pt·imeims·l .«}n.mos P~t~par:t~s- Os m:ts. ~3 ~- 24,_ ~r
hypothese~. no :u·t . 20 com rama Ya-s:c a perd:l pr e~tden~. e~t:tO _:tu r a da ~rb1t<1. d:: chscus::;ao •. 
do cargo federal d-G w de'" pfJli!!ca, .judicíaria )p orq ne ~ao pe;·tmente>; <t . ma.ter·ta ele_ito~;ü 
ou administmtinl.. a.o cidadão que occnp:t5SC de que se occupa o~üro pro~ec~ que tJ<.~.O e o 
funcção ou emprego no gtwet·no ou na. '"dmi·! actua.l. E:~sa, ma~er1:\ cabe as m corulk'\.ttbilida.
nist1"ll.Ç'.ão dos cst<l•los. no intuito de compre- eles pt-opr:amente referentes aos ~rg~ de re
hendcl' t.amben1 ~• terceit>a hvpothese rafer'únte Pt>esent:t.Ç<tO p-.\r l.n.mem;u' ou leg!iila.u .-os, e 
aos "o~·ernatlor<!3 e presilleÜte;;. delta se ~~~_reoecupa,- alei e!eito,.at.:> 
A~sim se manir~tou o Sr. tlepu tMIO F. Gli- . O su~stmmvo do:; Srs. ~rbo;;;,t Lima., Al-

cerio,qunndo,em se;;:>ão de 15 de julho(lo :~.nno cmdo l'<U<l.mtb:u >a e outros diz no a.r-t. 5• : 
p_o.ssa~o, cliscutinc~o esta me;ma lei, alludiu ao i « ::,-~ i~Icomp•:_tihUidades relere!ltes. ·o Poder 
c_ula.duo que r<!uma. em sua pesso;t a.quell:.tS Le;:;1Slut1vo ~emo defimclas m\ let eleuomb> 
tres funcçi)es: « );~tda tenho q_ue ...-er l!om a. at- Este subst~tutivo se rer~ri~t ao d:;. commissüo-

-t\tude polir.ica. elo a.ctual mini>tro d:t 1\.t.zencla, dejustic;a , e no numero das incompatibilidades 
no que eHa tem de incorretc, por er1·::tda com· se 0\<:h;wa ;tbl'ang-ido o mandato legislat ivo. 
prelleusão de seu alto tle'rer mín!>tel'i:tl pe- O Sr. deputado ChagD.S Lo bato a~sim se 
rante.,. opin1ão ll(1.<:ional e junto do Sl'. Pl'esi- expr ime : 
dente da Republica; e menos 11or minlttts refe· « O ar t . 2-'5 (da Con~ütui<;.l\o) trata. do man-
renciasconcorrer-ei p;lraq~ee_Lle U.5S)-l~a. a ind.í· cludo legi.>Jati>o. E: de pon~er<tr qne o proje
recta compostura. de pt·lmeLro lnllll~tro em cto 11<1o tocou nes"t:.\, questuo do ma.ndu.to le
um regimen de respon&tbi!idade Pl'esídencial. gislativo; e lei que teln de ser teita a seu 
Persuado-me que el.le comprometteoseu t.'\-::to tempo.» 
politíco e a ~ensib!lidadc J~oJ:l\1 de sua r·espon- Fin_:1lmente, ~ Sr. deputado Gonç-.'l.lves Cho.-
sabiliJade de ffit~glstrltdo,smao mesmo u. e;mrm- Yes •.hsse espeCJalmente; 
~<io de seu enteuuimento, aceitando a t1·iplicc « Em primeiro log-J.r e de passagem direi 
ia.,;c~tidt!J'a de membro do Supremo Trihunnl que a phr-ase-.:"~pre_qo }}JJbtico-de que usa o
Feder-al, ministro do Estado e governador de snbstitnth-o _não ê tão lata quanto a empre
um estado.» ga.W.t no prQ)etto do Sena.do- car!lo publico .. 

Effectivamente, par ecendo á. commissií.o de Sei _qu e muitas vezes se empreg-.lm no lllC$mO 
justiça da Ci\ma.ra n a. ~e.'-Siio de 1891 que o sentido e..'-<aS duas phrases; mas no direito-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:16 - Pêgina 32 ae 34 

Sessüo ~m 19 de ,\g-ost.o de 189::! 433 

ndmitlistraJi,·o, em p:r-ego ptlhlico pr-opri:\- 'pot• forç-a. Lltl. re,·otu(~ão (\ü 23 de now;m:l.~r,l e 
miltlte ;;ig-nifiea a fUtlC\'fLO <lU\! niio tem dü·ec:t:1. · l'ellosto no poder pcl:\ contra-r·~volttc,:. o. q11e 
in!luencia na dir·ecç-.."lo dos neg-o.::ios pui>lico.~ . , ultim;~mcntc n:tquelh: esi<tLlo s:) operou. re
não temo pell5tLlllento dit·ecto;· 1; •J$ sr;u~ :c.:;;·,;u- • st.n11·n.ndo o.l(!g:tli<lnlle.vm .:n_io nome tlecl:W<lU. 
ws 11~0 dbpoem de neuittum• lXtl·cell.:. d.;: pi)- . ter assumido o po<kt· e nonH!~1.do. pu.ra snbsti
dm· lHI.lilico. : t!til- o w• g"ó\'l'l' tlO, , , Sl·. \'ic:t,oriuo ~Ionteil'O, 

Cr·eio. pOl'enl. qu~ ::. maiol'ia. d:1 eommis~~-1 · 1111]1.1 t:tl tplt\l ;w qu:· acolt:\~eu l'Oill o J.!'Olpe 1lc 
emprl.'gOa a pln·asl! na accep•:fto tlo Ct\rgo : Estado dP :; üu llOI'<:tnbm c a l't:\·u!n.;ão ttl' 2:3 
pufil ico. <do me~r no rn <~7. . qm• t·e~t« i.:lct·en ,, leg:o.lidtllle 

o s 1 ~. fRA:'-iCISCO GLlC"I:L'I-St'm 1tu Yill;t. ; (;(lllstituríoual. '-'·•: " ' th• liU:l l : ~:;~H_mi n o ~(J--
lliiú ivi outro 0 nos~u intuit<J . rc t·no d:t l~t·yuhil,·:t " ,;t•u Vlet:·l'l'<~-"llh-ntl• )l:c· 

. . : recll:1l Flor·w.n<~. ,·. tl•: Hu<\1 1>e:H1in-.<c '-' Cnn-
0 sr~ . GO:\y,\l.VF:.<; C IL\YP.>- E ... fl tl<.' ~(~ " "' :.:' l 'l!~:;n I; l'lrut-d<•ll:l. 

duz d o.;: c~n~ulet"utlo,; ctll',' _ .91''•._-c•lcm" tJI'c .... · O ;:nl pe tl• : EM:li iO r.inh:L ~ido ttl tl:tt'e\·l•lu-
~(!ClO ~'_! IJ:>LttU i i\'0. : J));J~ a.r:J!IJ JU~l: ... l.'l.l !'H!I.•la ;t viu(: 41 :u·r.o t)p ~=: ttuta. L~lltt':L-1-t!\'l t rur;~lo. 
1't'<l;t<.1,~<u ~lu pr~p~cto tlu_ :":·u,ut ... c tlt:,·cmo,; 1 !1\'<•:-'l.i•lo l •·;.!:tlllt<' lltl.~. pot· ,1uem ,_h_, tl i!'eito 
ttr em n~~'l. ~fU t: a. dulm!ll:••l•• uo ~~·uodv <.i; L· u }K.llli:t Hm.:t·, " St·. \'ictorit~~ ?.Iontcil·o ponlcu 
pahWl';L }Jl~l ll dll:lt a, CXL'Cli~~IL' ,fa lcJ • ; 11 ,:(!11 •·:tt-;.!11 d1.• lit•ptl t:dtl JC\ll!l~d. 

O S1~ . lhTJ.\RÕ-0 anti:!O >-t'll<•<h•t· <'1-:t e m- : :O: i. }>~jz'éut, a cir~tút~ lei u:'<--. í.'D,:;'itou. rO!t\0 
pre~atlo pul.•l it'\.1 : :1 I)l'<>pd;~ •.-:.n·m comu C.tl l• l'l'll>'O. do IH: t~Jd: t~lo !~i~l::Li\'0, it. c~:mclu.>ü~ 
eonsillet-;L ,-a. :<ct·. t <JU tr~1 ,. <) ~t·. \ ld.ot'lllO ~fuuõ.,· II'L' tet·JJ. 

O Srt. Go:o.:r:ATX!.-!i <.;u.\.\'E.-;-X;"i,): na pht·a
seologi;~ tle direil/l o mu1cl:uo ".;,:. : ";,(., cllil.d
tui,· c.·jr1n"'Ctt·' tnd,/i(~li . J 1(m ,;,il'1!•'.'( j i'~IJ/i(.'l). 
Isto n;i.o é qw~stií.o d e ,,.,,,, ''"Jl;·;;,,,; c rpte:>t;Io 
que lX.•tle tm7.et· dllicnlrhttl~s lH'a tic:t~ (;l)n!o)l'· 
rnCl a interpe~t:u;:ii.o q uc S<~ J.et·. » 

con:>ot·,·a tk• n ,;,,n if,z,n· n' , <'Al ll;:" L'I.!:"W. 

I~ ll<•ste l:'l.lutitlo. c~•n<-Ol'llt\lltlor.'1)m o rur.. .• em 
,;cpa r-ad.•J do St·. Ft·•utci;;('() G!icaio. o :mh
:;ct'C \'(!r·eL uma.''(!% que s~:: cone lu:\ _pot· nm pro
j:·ciu de lei inteL'ln·,~w,tl \'O. o f1Llt: em ~eguiua
t• /!'el'~ÇO : 

Assi 111, poi~. somos ue l~u-e.::et· fJ uc <t C<t· O Congres.~o ?\'~.donal tlecrt~ t.;L: 
mara do~ Sr.< . Depn1~t1los , c.lll um moLlu geral, :\rL 1. • .I. Jd n. 2S ae 8 •!e j.111eiro de 
(levereooh·er : . , . 18!lZ, e;;:tal!~le r•eudo i·lCOmpatibtlí•l<.tde~ emre 

1'. que o.' ~oYeJ·n;tdOt'(l~ c!)re~wt•ili-e:! dos , os ca1-go,;: letler;~es e esta.tlo·•e>. nvo cogirou do 
~stado:~- qtHtlquer q~t:• ~J<t ~L m-Jgem tle ;mo. ; mand:tto le;:i~l<ttivo. 
mvesttdur·a Slll~l'Ven!ente, nao ]X!t'tlem o ,~tllt i Ar t. 2.• O senado1· ou !le~uta,!o ao C•m
mamlad~• ~e senadol' Olt d~putad.:- ao t,;vn· ; g-rc..'iio Fetlet•J.l q ue, por qtJ:tlquer modo. de 
~P'<'S.>Jl ~<telOnal ; . _ 1 direito ou de üiCto, fiJr im·estid.o em C<.trg-o~ da 
~, (lne us. mesmos .!-'o,·er~Jao:ot·~" e pres1- l administ-ração nos esta.dos. per·<le o ~eu mau

dentes u~ ; e<t;J.dOS, uma._ "~- ttP.·e.;.ndo:> tle<;se:; i d:Lt~ 17 só poder.i ser reeleito seis Jnt.>zes tlepoi~ 
c:'l.rgos, so podem ser elmto~ ~n:vJ~1r ou depu- . tle decmdo o car•TO. 
indo •to Coni!resi>O Nacional 110r f:' leiç<io su- . . ':'_,. __ 

- S;ua das commt~<u••s 19 d""• ~····. ""to de IS9Z. perveniente, seis mezes depo!:. que l.ouYerem . ' . 1 · ~ ....... "'~v~ 
cessado definitivamente as rc;:pecti,·a~ runc- - (J" 1'la'> L'JJ?.to -
çôe$; 

3•, que o governàd.or ou p1·esidente ele \tm l~'DICAcio 
estado P'Xlo ser eleit<> seuauor ott deputado ao I · 
Con~re;so ~acionai, em eleiç:ã{) >Ub$equeme e 1 , . _ .. . _ . 
;liuu~ mesmo antes de cessatl"-<' de!initi>a,- 1 Iud,co que a. commlSSao tie _cousttLuz~w. m-:
mente as suas funcç-ões. comtando q_ue o seja tez·po1ll!?- se~ ~arecer _no sentnlo de decrdn· sr 
em e.stado diilerente.-Glicc,·io. o Dr. vzctormv ~!onten•o perdell; o seu man-

. . ~ d(l,to de deputado. por ter a.ssunnúo o gonJmo 
D1scm•do do ·voto de que e rela.tot• o ::;r .Fe- do Riu Gr·ande do Sul.- Bon1es de Jiec/ei;·v-<, 

lisbello,yelos seus fundamentos. · 
Não ~ao iguaes as hypotheses . 
No C<ISO do Sl'. Meira de V a.>concello~ deu- ~- 68-1892 

se uma revoJ.u~:ão , que clerrulJou o go1·erno · . . _ 
lefl'&.l ~o ínvestin no cargo de gúver-nador.tte C•J11CI!<l6 tzce;L~~''· a1 Sr. c/ep~tlarl<> Ju,-e.,,:allo 
fàcto,de Pernambuco, hypothe~e esta. d'\ qual tle Se1·p" JlMr.L 1·ctirm·-se dc•t11 cap:t•t' 
não cogitou a lei d2 8 de jancüo do corrente 
anno. si é que esta lei comprehend.e o mandato 
lei!islativo. 

No ca.so do Rio Gmnde a cousa. é outr;J.. O 
Sr. Julio de Gastilhos,que estava investido do 
go-.erno legal, foi deposto em oon.o;equencia e 

O deputado pelo estado do Cea1-á, .Justinhtno 
de Serpa solicit:J.,por motivos de s:J.ude,licen~ 
á. Camn.ra do;; Deputados pa.ra r~tirat·-se t.lesta 
~pita! , ex:llibi.ndo attestado mec:lico compt'O· 
bativo d:\ Stltt <mfel'midade. 
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A e:ommi$:;;i:lo Je peti<;:ü~s e p oderes. ú quul! Do pr-ojecto n. 11.'5. ele 1802, <\UWl'izando o 
foi pe~~ente <·sse pedido, é de p«rec~r- (jUe ~eJa./ goYerno <t tr<\mlerir· lXU'a as tU'IllM de inüm-

·.,::oncedid<l. a Iic~tH:a impetr.a.d''.. . . . I ;.o..· ri . .'\.-~. ca.val~uia._.~mybrm~ .~~ luthi!itaçü~s 
S•~la (h\S commissücs. 10 de ao·o~to tle 18!:12. le co. .. ,1 um, oo olllcw.c~ tlu exerctto. p!Olp.OV!· 

-.·L Jliilo•;, pt'c·~iclent~.-{lo~ 1c,·o [;,1t>t•sh. d~"}~·~-:~~~te <t gue:·rn. do _1~·~~-a~ua.y~ lllll'~. o ol~ 
:.:•ehHOl'.- !J 1·bwto de (,Q••t::".-1/•)•!•t••o .!~ :lH .. i ~<l..l:\.. CjUeJ:e.~tn, Se olCiht~eUl_ .. em .lJo<\e.r 
..:if·,u•jo.-Lco;1ct Filho. .J t~1· ::c.;e~~o po: ialt:l. de ll:tbtht<v:ue> ~ctentm-

. C:J.~ ( l ' <.lt~CU~$aOI : 

X. fi<J-11:\92 

Acc<"i!t~ a l'Cl1>rildlt (c,·la i'cl'' JJ,· .. 1n·~·J tltt .lfdlot 
)lach'-tdo d~J :nurncl,cto d~ r~~~p~~t~~!u ;N:?o f!srr~'io 
de .llilw.~ G1;J·rws 

O Dt• . .Toiio 1b :O.Iatü ~l:~.cli!L<!o. C'lll (!dtnlllU· 
nic:u;·ào r.lil'i;:-i1h ;<o 1• secr."ttu·io cb C:unt'.l''l. 
pediu que leY:lss~ao conlter·imcnto •le~ta.. p:11'a 
O> de \'idos en'i:!ito~. qu(· resígaaYa o log-:1 t· üe 
deputado pelo c:>iitdo rle ?.Iinns ncracs. 

compr-ellendenth) que a r·e~i;,rn:u:ãn cl•J m:tn· 
tl:tto (le deputado é acto tle c:J.t:L<:ter pm-o.
mentD pessoal. que tem seu n.;;~entono §:;·do 
:~.rt. I "i' (]:t Gon::::tituir;ão e que não tle>·e ser 
embaraçado. em drt.n,.le 1les~e mesmo :wti:.!'O. 
a1im de não ser delímitad,~ :t representaÇ.ão 
nacional. a ('OIIl!n't;;~ão tle petiç,-ft.o e 1)0der-2s. 
á qna1 1i'Ji pr<'sente aquella comm1mica~ão. é 
rle pa1•ecer que geja o.ccelr.u, a resignaç:ito cl•) 
logar de deputado fdta p~1o Dr •. João da ~Iattrc. 
Machado e que sejit!U Ll:ulas as ]lrovidenl':ias 
in(líi!pens:t Yei~ ]JU'a p;:-cen.chimento ela ,-ug;,~. 
om aber't<\. 

S:t11. da~ commi;siies. 19 de <\!:!Osto rle 1802. 
-.-L JIWon, presidente.-l:lo·,;íe,·u Bap~i~t(',, 
:relator.- UdJiu1o d~J Go•n:í?a.- Rodd?a de 
.{,·at0o--L~anc! Filho. 

O SR. PRE:::lD E);n: de,ign;l l)(\l'<\ o dia. 20 a se
guinte Qr(iem do uia: 

I" parte iaté ú.;; 3 hora;;.)- Yotação das se
guintes matet•io.s: 

Do projecto n. 72 C. ft;-;ando as forças de 
rnur (3a discllisão) ; 

Do projecto n. 59 --\., deste anno, concedendo 
à Companhia PisC<~I:.oria Sul-Americana os Jil.
....-ores do art. 3' §§ 2" e 3' do regulamemo 
mandado ol.ls2rrnr por dec:reto n. 8338 rle 17 
de dezemhro de 1861 (3• discussã.o); 

Do pr-ojecto n. 94, deste anno, antorí::;ancl\J 
o governo :t. ma.ndttr pagar ao 2' tenente do 
corpo de f<tzenda. da <\rma.d<~. \Yanderlino Zo
zimo Ferreira d<~ Silva. a. importancia do soluo 
de sua patente. rlesde 14 de ,junho de 1800 ate 
2S de abril de 1892, sendo contado este tempo 
rara todos os e:treitos (discussrr.o unica) ; 

Do projecto n. 125, deste anno, autorisando 
o go>erno a abl'ir um credito de 3.471 :2095;214 
para. despems por varias vel.'bas do orr;amento 
vigente do ~finisterio da !\fa!.'inh:l. (2'" dis
cussão); 

Do projecto n .' 138. de I 892, est:tbelccenuo 
a~ r;ontl!<:<)P~ em que p•'•rle ~ct· exet•ci<it~ a !it
cukladc (·onlel'ida :,::; socíed.<\lles anonYma.s. 
]lf:l" a1·t. 82 do dccr·do n. W4 de 17 Je .io.
neirü tle 1800 e m•u·c:amlo o 1wazo de um anno 
pnr<t u re.:ol!Jimcnw, pelo~ enú;;sores do;; bi
lltdc·~ ao ]>on~td<.ll' eminitlos ílle!(a.lmente e 
amt~dzandu o gon~rno a emir.tir· not:l..~ de 
30(1t·~. ls. 2:5, c :-;:-:; HO Ynlol' Lle cinco mil 
conto~. t·e~ollú~mlo igual ::ommrt em notas de 
5(),..: par·,t cilll<L ( l·• tli~ettssão); 

Du Jn·ojedo 11. :!56, de I S91, concedendo 
licen::a ao capil.io medico de 4• cl<\s:;e Dr. 
/u·~·ilio de Vill<tLoim (•lis,:,ussiio unic;1.); 

riu pt"Qjecto, Yimlo do Senado, n. 65. deste 
;I.JlllO ( or-g-<tni&lÜO pela$ tne~as do Senado e da 
Cam~u·a clo5 D2put:ulos). reguhntlo os tral'a
lhos das du~ t<l.Ulat•as do Congt·esso Nacion<ol. 
qn;ln,io funccion;~.rem ~tu conwmm (lliscns:::ão 
unita): 

Do pl'O.jecto n. ,15 A, <leste <~nno. antori
mndo o goHrllO i\ pror-og<tt' por- cinco <tnnos 
o cúntl'<\<:to com <1. Associ<\Çüo Sergípense para 
o se!'\'if:O de reboque <1. Y<tpor nas harms de 
Cotinguiha, S. Christovão e Estancia. (3·• dis
cus5ão); 

Do pro_jccto n. 56 A, tlesLe anno, interpre
i::mdo () § ~-· do ar.-t. l n (lO (t<:.creto n. 1420 D 
de 21 de fevereiro de 1891. relati\'O <i aposen
t..'ltloria dos ll1<tgistrados (hl iscussão) ; 

Do J.ll'toject.o n. 2:~ D, cle::::te anno, ii....-antlo as 
força:; de tet'l'\1 pat•a o exex-cicio de 189:3 (clis
cus~ilo unn ica) ; 

Do lJl'Ojecto n. 93, deste <tnno, recu~ando os 
crt:dito> peuillos de 540:000$ paPa quadl'upli
caç•ào da. 1inlm telegraphic:1 de Víseu a Jagua
l~d.o e de 730: 000$ para a construcçiio d(t linha 
de Ubera.b<1 a Corumbá, a\ttodsu,ndo u aber
tur<t do credito Sitpplelllent<>r de ~8:000.~ 
para, :pagamento do (tUgmento de vencimentos 
r.os lent-es do GymmtSio Nacional e appL'Ov:t.udo 
a despezL"L 1eita com a mmlança do Museo Na
cional para a Quint-:1. (l<t Bot"L Vista, na imlJ()r
tancia de 2-'5:000$000 (3• di~cu~ão); 

Do "Projecto n. 52, <le 189~. l'egulaildO a 
concessiíú de ilposentadol'ia aos funccionarios 
publlco~. de a.xordo com o art. 75 da Consti
tuic;ão Federal (2' <liscussão) : 

Do :pl·ojecto n. 119, deste anno; concedendo 
aos 1• e 2' cirnrgiões elo corpo de bombeiros 
d<t C<1pita.l Fcdcrttl os postos de_ m!l'jor e capi
tão, com a.~ ·yn.nta.gens que &~.o mhl:lrentes a 
estes IJOSto;; (:?.' di~cussão) ; 

Do projecto n. !J7, de 18!)2, melhorando a 
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aposent:ldori.?-dosfuncdonariG;; .llUlJlicos ;:,tê.;i rf Continuil.ç.ão rb. 2~ rliscus~ão do pt'c>.ieci:l> 
•da.tJ, desta.lel tl.pOSent."l~\OS CiUe Cünt.'l.rem Jn<llS ll. 140. de~t.C tl.lll10. Ílx<tr!UO a uespez<t do 
ue ~0. anno~ de serv1ço eiTectí\'O _e tl'es do .

1 

jrinisterio :.ht )faril.lha par~.L o. exercicio de 
ultimo log:1r que exercet·am. c n<10 o llOll- lSQ:.: : 
,-erem sido pot• falt.D. de exuc•;i:iG l'O cumpl'i- ,,, .. , •. ~, . "" ·~ . , .~ , . 
memo dos clel"eres dos sens •.. <1\';o:>, s.•b·o si. G..;...;·Ll..tW .. ~~!J cl<L ·.''.·<·d!ocu,,~~o -~~? JlLOJ~cto 
:pro.-a.rem"' fctlsich1.de d:• i!llllll~~<·iio (!" di~-1 1:· '/· dP: 1 ~·1~·.a.uTA>lL .• ;IIdoo ,oHwo ;J. t?n-
~ussao· . · · 1 ·wt···~r os ,Jlll~J' !l_e 4 "h· ouro. clils apoltí:e:' 

l '. . . . i th •ltnda vuhlula. tuWnl't nos 5 "! ... papel, e 
Do. prOJetto tl. 08, deste anuo. clcY<tnclo 03] a i;tzer a.,; opmw:,''ío~ de Cl'Cdito pr·ecisas p:1ra: 

•encnne.nto~ dos prep;u·:.\.dore>·cr:.nser~·a:J.•,rt~' {!l!ll,?lsar o,; po.,suit.lot·e,; 1le a11Dlicc~ quo n::i.o 
dos g;J.l)!llCntes de mmel':J.log-tt e ;;eolog·r<t, th: I ac:cet LO.!'l'>rrl <t con. Yersão : con;::,,lidn.t· a fliYid.a 
'bot.\nica e r.ooloz.ia . . d<t E~cola Sup~rfor ele 

1
1iw;tu<1nte c supJ?l'ir fJ.Ualq_ucl' deJiciencía (le 

Guert~<. e rio tle chtmtC::t 1l<t e::coht Jllllttar da, l'e!~•:ht tlo exerc1cto corrente; 
C::~,pital Feder<tl ; com voe,, em ~oparadol c.,.·;, ... - . ,, -.. .-.- · . (P discu~&to) . <uLn.l.u,.t" <1<~. 3 '.bt:lb~,,o do }WL\J~cto 

. ' . 11. lHO, de:;te l\llllO ().lrOJCCto u •. l(j A. <.lo Ullllü 
Do pro.Jccto n. ~3!), ,Jc.•te anno. ceeando 1Ku;;a,lo). rel<ttiro ,.., pt·omoç,jes t.lc í ü~.ja .. 

um<t e.~c:oh de maclumsr.n.~ n .. , c~tMlO do Pam Il'éÍl',> de l SDí 1 · 
(Jlrojecto _n. 2,17 A, ele 1891') (•.li.>cu~:;üo unica."1; .. .:; ' 1. •>., -.. ..:-- . , 
~o prQJccto u. IO!), deste armo. cre<J.nclo C~~ti~U~l.·~~ 1

'l. :-. ~~~~cL~'.~'LO do pr:)J.ecto 
CODJUnctament(~ com ~( e~cola ele ntttchini:«tas 1~· •• \7~,~ .. le~te. ·~ 1111~ (t cot "'~nhando •J SurHemo 
nm curw de nv.utic::t.. noe>tatlo elo P<LI.'t~. e lhe 11 ll· u .. ú Illllttm) • 
dá organisaçiio (l" cliscttsuúo); · Di;:cuss5.~ .~mit~t 110 <Ldtlith·o n. 72 B, :leote 

Do projecto n. ~:n. de~te annü. t orn(1.n1lo ltllll_o .(a.tldmvo ü~t;Lcado n~\ Z·• tltscuss;to cto 
a.ppliCl.\Yel <J.Os a.nimae~ de to,h e qmlciUCl' Pl'O,Je~t~ de llX~(:aO ch\ !Orr;<t naYn.L pal'tt o 
especie a. disl)Osi~ão d.o ;Wt. l'' •lo decreto exet·cwto de !S9.J. n.tltot·Js..:-ndo o g•werno a 
n. 3163 de 7 de iulllo de l&l:J. a. cme ~e refere remoYer o Ar$e~u.J,Ie :'II;mnlm da Il<l.ltia, a 

.a, lei n. 21 de 2i de outubro de 11891 (1" dis- ma,ndar construw Uffi<l. mortor~a em :\I~to 
eussão); Grc~sso, o. e,t:cbe!ec~r·_n<tJEscola :\aYa~.o.ensttt? 

Do projecto 11 • 90, deste ,~uno. :mtoris;mclo, de <'?rp2Llos e de ~pph~tç"Uo (h~ elecwc~d~.de a 
o Poder E};:ecutilo a munda.r t\bcmar desde ii~l m;trmlw., cre;tndo umn .. ~<Ldeu-a e~v.~cw.I..e ,~, 
a D. Cou~taUc;<\ Eplligt;~ia Coelho, filha. ~lo j ;·€:?:,mo._r ~ e~cot•;'>. ~~'O.-~.~~<.s ~le_, :t~·trll~.:.<rw. e 

·:finado tenente-oor•onel í,· 1cente Coelho, 0 meio .orp~do~ e ,t c.eat dner~,UJ escoL~), 
~oldo correspondente a estil. p;\te!lt,e, segundo I" di~u.,sii.o elo pt•ojecto n. 85, dGste ;tnno. 
<1 ta'belh a.nne-xo. <i. lei ele l <le dezembro de M1torisa.ndo o governo a, rever '' t..'\bellt\ dos 
·1041 (Discussl<,o unica.) ; nmcimentos dos officiaes clt\ Armada e classes 

Do projecto u. 41, cleste anuo. ;mtorisando annexase'" refor1nar o CotlSelho Ntw:tl; 
-<J governo a conceder á Compa.nlli<J. Fabril In- 1" discusi)Ü.O do j)!'Ojecto n. llS, deste a11no. 
dustrial e Consl r uctom os mC.'m\OS fttVOI-es <\utorimndo o govel'tlo a reorgtl.nis;w o servi\·O 
-concedidos ;.\. C<Jmpauhia. Indus~d•tl de Cal· e \b repa.rtição geral dos telegr<1phos e ;Ü\:€L;<r 
:i\!armores de C~tr<\nd;\h~·, hoje Companhia o l'cspecti v o r eguhmento segundo <ls bt\ses que 
Progresso Industrial de Cnro.nilit11y (:{' dis· ;:s\:\.belece; 
-cussão) ; ~· pa.rte (ó.s :3 hot"i'J,:1- on ''ntes)-2" discussão 

Do projedo n. 53. deste fumo>. concedendo do projecto n. 131, \leste <J.Ul10. <tutoriS;l,ndü o 
isenção de direitos çle importação. excepto o g-o•eruo a. contraetar com o cidadão per•uano 
de« Expediente», p<tra os materit\e."- destina· .Julio Benu.vides oser~·iço \!e n<J;vcgàÇão e tra.ns
dos ã. iUuminar;Zw de Pirllcicab<l. em s. Paulo porre de mercadot•ias pelo Rio I~{~ ou Pu-
( 3• discussão) ; tuma.yo, wb as· condi\:iíes que estabelece; 

Do projecto n. 70, deste unno, isentando 2• disctBSÜ(J do Jlt'Ojecto n. 1:37. deste anuo. 
dos direitos de importa.~iio e e"Xpediente todo dec!ar~\nrlo não tet· sido reYoga,do nem alte
o materio.I e mMllini~mos tle.'3tinados ti. eon- rado tJelo decreto n. 10:30 de 14 de noYembt-o 
strucçúo da fabl'ica. de tecidos d;\. « Compa.- ele 1890, o disp0$Ül no art. 70 (lo decreto n. 
nhia Manufactora Fluminense». ~ituada em 24.:3:~ de 15 de .i nUlo de 1859; 
Nictheroy, 110 estado do Rio de Janeiro, e 1• discussã.o do pl.'ojecto n. 120, de~te a.nno, 
ma.nda restituir os direitos ])Ol'YentaX't\ cobr<•· :t\lto>·isa.ndo o govet'no '" conü-:tct::~,r com João 
tios ( 2" d.iscussã<J ) ; Ta;vares tia Siiv<t <t const1·u<:<;:iio. uso e goZI) 

Do projecto n. 71, de~te anno, ise.ntando lle ele \Lill<t estrada de ferro. com privilegio DOr 
direitos de impor~,ão os matedaes especi· 50 annos, de t\ccordo com a~ leis sohre estt•;v
iioos necessarios para a construe('.ii.o e instal· d.•s d~terro c f,'ll.r>~.ntitt de juros de 6 'l• sobre 
I~ão do Collegio Americano de Taubaté. no 30:000\i;:Qor iülometro.partintlo llo Rio Pard<~, 
estado de S. Paulo, e de proprieda<le ele no Es:pirlto Santo. ate S. Joiio Bu,:pti.sta., em 

. J. L. Keo.nedy ( z• disCL\SsâO) ; Minas Geracs ; 
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1" <lisc:1s;,i'io tlo projecto n . 9$_ de.;tt\ anno, 75° ss~s:\oE~I 20 DE AOOSTO DE !892 
a.utori;iando c• governo <~ conceder- ;,;. Honorio 
Jjm;J. n, comn·uco:;io. u~o e gmo àe uma e.sor:t· Pre.~idcflçia do Sr _ Jor7o Lo1!es 
da de n~ l 'J'O do porto de Angm dos R;·is, no 
est<l.clo d.o Rio tle Janeiro, !\ esi;J.~:iio ([O Cru· Ao meio-di;\ procede-se i1 chamada. ;\, qual 
zeiro. no e:::tado. de S. Paulo. meueante ns r?.spondem os Srs .: .João Lopes, An tonio .-l.ze
condições q11e estipul(l.; redil, Pl'mla Gtlitna.[·;:i.es,C<\tlos üMnpos, tchõa 

2" rll&:ll~são do projecw n. G9. d~ste anno, lh>lll'igne~, Imlio llo Brazil. C..'\ntilo, Pedro 
<tUtoris:wdo o gorerno a concedet• :t .ío:.:é Ali· Che.rmonL Jfatt<L Bacellar . Augrrsto ~rontene· 
.!.:·usto Vie\m e outrü a .-:ansrrucç.:i{>. uso r ~ g"l'<l. Coilt.\ Roth·igucs, Rodrigues Fcr·nandes, 
gOSO. llU\'ante :~ <\ll OOO. üe 11ma. CSTl"R1h\ ue Nog\ \t'.il",\ P~l"J.n<\gU-.i., Pi· t'S Ferreil'l.\. Marti
Üll' l'O de S:J.popemrJll. ú l!ha llo GO\"l'\l'lla<lor, nho Rodrigues. Frerlerico Bor . .res. Gono;.;tlo de 
medeante C'.~t·tos faxores : L::~.go;;, :\;15eimento, Almino Affvnso. Amori.ru. 

Continu~~~:ii.o da 1, di.>cu :<<.'ii.o ·do JWojccto G.wci:l., Epitacio P~:!SOa , Pr'(l ro Americo, 
' S(~ Ant:ll-:1de, Retnmh<t, Gonça.ll·es FeJ'reira, 

n. llü. tle="ie ••nno. :mtm·i;;umlo o ~(>\'e.l'll· ' • .Jo~ )!ariano. .loaquim Per-m\mlluco. Andr~ 
tendo rle rlc,~muex:n• o ser,·içl> rltJs suburl!ios Ca.valcante, .R;tymunuo B<tmleira, João Yi~;:ira, 
nn. ~t~~~cln. de Ferro Central d•> 81'<1.Zil. a con- Luiz de Andt-ade, Espil'ito Santo. Bellarmino 
tractn.r é!lll) .lnl'tín &. &.n•ieim ou companl\)n. Cameiro. OiticíC;J.. R.orlrigo de Ar-J.tljO, Eu
que m·~:mni>arem. ;t con;;:tr·ue(:<lo de uma es- clirles :Malta., Oliveim Ya!l-•llà.o, Leand.ro l-ia· 
trnda de :i.wro aer·ea de S. Ft•ancisco a Sn.po- ciel, Felisbello Freire, Z;~.ma, Ar thur Rios, 
pernl.1a, srgtm•to ns t:.i>D(tiçií<s que est..1.helece; GaNi:~. Pires, ~Ia.reoliuo :l.Ionra., Sevel'ino 

Diseu:>si:lo \H1ie<L do J)rojec'.o n . :?.iO. do anno Vieh•tt, Milton, Francisco Sodré, Leovigildo 
p;.lssado, concedendo um anno de Jicen(·a., com J!'ilgueiras, Ua1'ão ele s. Marcos, HOl'iJ,;JiO 
ordenado, a .José Mendes .-\llranc.hes, me.>tre Costa .. Fonseca e Silv;L. Fonseca Her·mes. Ur
da. offieinu. él('. t1.lJlltWeLllos c vcJ.;J."' d<J. c\i.teeto~·ia bu.no 2.-Ia.rconde:, Vi.1 gilio Pessoa., Fr-.tnçi1 Ca.r
de .::onstr·uc.;úes nnvaes do Ar:>eilal de Ma.ri· ·mll1o, Ba;ptistl1. d~t 1dotta, Fróes da C1·uz, 
11ha rla Capital Federal; Sampa.io Ferr:.l.Z. .Tesuino de Albuquel'que, 

Discus~ã.o unica do parecer n. 34. de 1392, Florent ino de Carvalllo, Vinh:\es, Thomaz 
indeferindo . })Or n:io ser da. competencia do Deltlno, An~cmio Olyntho, Badaró, _João Fi
Congresso :i\",\cio11a.l, a petiçi\o do coneg-o Ama- nhet~o. Pn.c1tko M_asca1'enha~, Ga.br1el de 1Illr 
dor Bueno de Barros. :;:obre L•ençiio do im- galba.es, Leonel F1lbo, _ Chagi).$ J:obato, Ale
po~to de t-ransmissão de rJ!·o~ried::tde c ele- x~ndre Sto~Jdet·. Ferreu•-.J. B::and_ao, Lamou-, 
cim~ urban_as pu. -l'a o pt'edio em qu e fuuc~iona ~me~'. AmCI·lcO Luz, Dutra . Nt~cto, At•Jstide>-
0 «Asvlo I:>abel» nesta. ca.piUl.l · ~iata., Gonçalves Ramo.", Carlos das Cllagas, 

•. • _- _ • . ' , CoStl.\ .:\fachado, Domingos Porto, Palleta,Fer-
DJS?us..o::~o umc<t. do }Jr<nrcto n. 8!. (,e 1892, reir~\ Rabello, João Luiz, Bex·na1·dino de C.'\.m

autorts:1.mto o ~overno _a n1a.n:Jar_ pa_gar ao al- poi.lt'1·anciS<.'O Glycerio, O:sa.rio ~iotta, l 'l'o do 
f~re~ honorar!(l d? e....:e~c~to -~nwruo_ Paes de Pr.\do, C3.rvalhal, .?.!m·sa, Alfredo Ellis, AI
Sã. Barr:_to _:t quao~ra de ~:o9~. por dt!f~reo~ meicla. Nogueir;.t, Julio de Mesquita, Bra.siliG 
de soldo. a.tr=do:;, c-lue decrou de r eceber, do:s Santos. LOOlXllclo de Bullltie>:, Alves de 

Discus..~ unica. do pro.íeeto o. $"2. cleste Castro, Ul·bano Gouvêa, Caetano de Alhu
anno, ;tutorisa.ndo o go>emo <J. reformar, no querque, BeliM'núno de Mendonça., lv!a.rciano 
:posto de tenente do ex\incto cor pQ lle policia. cl'l ?ola.galhães, Fernando Si mas, Ln.u.re Muller, 
desta capital. o Ntpitiio honoJh.tr·io do exercito, Sc!Jmidt , Pereira da Costa, Julio de Ca.st illto;;, 
ex-tenente cle...~e corpo, Antonio .rose Ah·e$; Borges de Medeiros, Alcides wma, Thomaz 

Dis;cussão unica do pto.jecto n. 9'l. deste Flür.:s, Homero Baptista. Cassia.no do Nas
anna, a.utorisa-ndo o governo a lll<tndat· contn.r cimento, Demetrio Ribeiro e Aunibal Fa.l~o _ 
como tempo de emharque, pa.ra os cffeiros Abre-se a se;.siio . 
Jegaes, o tempo em que o ca:piLU.O·tenetne Joilo 
de Andr'tlde Leite senlu como officlal superior Deixam de comparecer, com causa. partlci
e ínstructor na, Escola Naval. e faz extensiva. pada., os Srs . Viotti, Athayde Junior , .João de 
aos instructores e mais officiaes que ser•irem Avella.r, Ca.semiro Junior, l-!enrique deCar\·a.
nos na 1•io;; destinados á instrucção dos a.~pi- llto. Nelson, Bezerril , Jusliniano de Serpa, 
r-antes a gut<rda.s-marinha a disposir;ão do .José Avelino, Jo>ê Bevilaqua, Miguel Ca~tro, 
art. 13, do decreto n . 29 ·de 14 de março de Rosa. e Sitva.. Meira de Va<;eon~Uoo, T!leopnilo 
1891. dos Santos, Pontes de Miranda, Augusto de 

F reitas, Paulo Argollo, Tosta, Seabra, Santos 
Levanta-se a se:,'São il.s 4 hol'a.s e 40 mi- Per<!iro., Novacs Mello, Ma.nhã.es Barreto, Yi-

nuws. ria.to de ) ledeiros, JacquesOurique, Mayrinck, 
F.ranc~ Veiga, }.>Jatta Machado, Alvaro Bo
_telho, Gonçalves Chaves, Ma.nool Fulgencio., 
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Domingo::: Rocha., l\:forae!! Thwros, Lopes Cha- Peço porém <tO~ meu.~ àlstiuct.os collegas, 
· Ye;;, Aúolpho Gordo. Ang'i!lo Pinh~iro. C:!.rlos que mn pe1·mitt3Jn ad<liéion:n· a serí~ de cou

Cml'<:h'l. Moreir-J. <la Silva, Ruhião .Jt1nior sídera(:ões que ti1: sobre <\lmsos e incohe1·eueias 
Ednal'do Gonç:uln~s c ?>lenna UUrreto. pmticad:H pe!o Sr. minist1·o ela marinha I]Ue 

Deix:tm de ~nmp:t1"<:!cer sem can"'' p;wtici- ' n r>st;t Cttmm·ü. nnelmeni:e rusti![C\U o;< di~tin
pada. o~ St·s. AnJh sio Fial!tv, Couto c:l [' t:l...\:0. ct:o-> ah!H!'antcs que o jJl'OC~dtt'iU'i\tn nu._ adtni
,Juvencio <le A;miar. Pereir:L Lyra .. João 1le n!i;tl'U\'<tO u~L }Xtsl.'t. ()o ht.<,•O St·. pt·<~tdente, 
Siqueh·a. DionL<in Cerq1wim. Seh;l:lti:l.o l..<lll- w m_ v fl~n umco tle lll'lW:n- que_ o_ St·_. ministro 
dullllto. Pil'es (': Albuquerqne, Prisco Paraíso, aqn~. nao p:t;,~L>u de u_m ?PI•o:s:ctOJllSt;' srs~
Nilo Pe<;<~nh<L, Cyr·iH:Jde [.emo~.A!bet'Lu g1.1111• ll_lattco e P<H'C!<d o l~rmc; :mlmtlnte. flll \ nao 
d\io, Oliveim Pinto, .Joaquim Breve~. Luiz tJ~ J ha. ?o.mo ;uml<~ nao tem. ;t, menor orien~
l\Iut-at. Alcintto· Gu;~omd•M1t. Eeico Coolho '.'-'-O ].)c•l!ttm >ol!l·e assum pto a.l;.:nnl. n"m tü.o 
Lopes TroriW. F'urq uim \Vet•neck..Fí!!'Ul!Íre.!o: pou,·o. qualidadc:s ti~ ~nu lxm~ :tdllli l.'i.;i.t:ador _. 
.Jacoh úa Paix;í.o.Cost:\ ~<!llll;t .. Fe11'!·Ír~tPil.\·~, porqu:\nt~ S_. Ex. tl;IO tultlY:•. :t.JHSll<:Ol: c 
i\Iout~iro u:~ Silr:1., }[;n•tinito Pt·:ulo .Junior, tJO!' ~~Cill<tt~ ltl(.'OhC!'Clnt~ com .~t tt~"' J•t'' 'l1t'~t).:! 
Doming-os de Mot·;•es. PtLuHno Carlos, Co:;t<t opJ~!,les, <·. so!.Jn·tu,lo e c:.:ces :<JVamenw nn· 
Jullior. An tonio Pt'il<lo.Cíncín:lt.o lkJ.g-a. Fleu- ;!:tttivo 
r-y Cmatlo, L:lCPI'cla Coutinlul. Vi.-:torino ).{on- O Sr .. FaA:-;c,~co S•lDR\!; - t:m:1. cou::<L é ser 
teiro. A*is Bt-azil, Rocln~ Osorio, Fel'l!<l.nrlo gowrn•> e outt~,, c ser vppn~i~;üo. 
AhlJOtt . • O~~~- RETL':IIP.,\ - Atntl<t bem que:: V. Ex. o 

E' lid<\ <:\ :t.ppro\·Mht sem delJ;t.W ~ o.ct.tt. d:\ ~1z • . Pottm·i<t. p:u·:>. pr-ovnr o qtw digo, Sr·. 
sessão antec!:tlente. ···!·c~;d~:::;.t, l embmr a. cu.m•u~J. o üe~il!!I".l.-

1 
ii;wr!l :ncllient•; ·~m qne ~- . ::.x. se ::chon erti'Ol
,·ido ne;:ta. c;>ptt:t.l. !la. p OUL'llS anno;;. rtuantlo 
por ill•!oin:w~i,; Llei!tljos de ''illg:~H•;'t h)\'OU á PRniElRA PARTE DA ORDE:\1 DO DU 

O Sr... PRE~JD~TE dethtr<t que wi o lt::t
i 'endo nnmel'O p~tt':\. as vot;\Ç(íes imlic:J.dn.s mt 
onlem rlo dia, continúa a se:rund;1 di:;cms:.'io 
do p1'ojecto n. !-lO, deste ann-o, fbmndo "'<les
pez<l do ::\1inistct·!o d:1 ~itJ.f'inlla, pa,m o exer
cício de 189:3. 

Continuação c!u. discus.>ão rio art. 1•. 

l'<·d<U·\:iio do Ja, .. ,,al do C'l"''.~ . .-,·cin um pcd:.tço 
ele JJ:1pelii.n dizen•.lo que o arrancimt. (\a, con t-:\ ~.a 
rlo r\ rtuidalm;J, Jl;t\'i•J CUjo CO!Utntl.lldO O gover
no llle confi:u·n! não o l;t<;o p orém. po1·que 
quero ser m;J.i> g-eneroso com s. Ex. do <rue 
S. Ex. o foi com os seus amig-os e companhei
ros de tt.rm;LS. de lnctas e de Yictorias, que i'ri
iUlle!ltú lll:.!lliton desterrar 11ura r·eg-i<·c~ dam
nost\~ e ü•:tnt:\fi:t-r mt;; lmmicbs masmoL't':t.'> 
das Jort:J.ler.~~ desta. ropjtu.I (,lmila úem . ) 

O Sa. R\1d.o Dt:: S. }.L\n.co.>- Y. Ex. e$tá. 
;1paixonado e~ muito injusto com o St· . mi
ni~ü·o d;~ m~winha. 

O S!L RET1NB.\- ~[:lis inju:;:tos ibrtHJJ comi
go e V . Ex. niio prot.c.>tou. 

Como dizio., St". lll'esidente, no uhinlo di~ 
em·~o pronun.~i<tdo pot S.Ex, uestl. c.wmra a. . 
3 de. omnbro !lo (I,Uno p;ls&'Ulo. 50 di<tS :t.ntes de 

O i:!R . HI!ITt:WU- Far~i entt•etanto esHJr1;o~ S. Ex. »er min istro, posiç~o 11:u·u. que traba.-

O 8r~ l.~etunl.'ba-Niio l•it~\ St·. pre· 
sideute aobrigaç~i.o de concJ ui r o meu diecur-so 
sobreo otç-.. unento l\tl. marinlut. hom:cm inter
rom pidopela n~t~tlichde <la !tom .. não Yirb por 
certo. aindtt ho,ie3. ttibtmll oc~np<tr ·~ ai1ençii.o 
da.Gmmtr;t ele que .iti. •anto tenho il.bUSl\1.10 (·"'o 
a1Joía!los). 

O Sa . Ft~L"crsco Sonaê- Ouvimo:; sempre 
a. V. Ex. com muito ptt-zer. 

para ser breve, a.him d e que. poth:o e o que lha. l~:t muitos u.nnos, entl'e outros <:<tusas de
me ~ta a d ite!' sobre ~se ii.Ssumpto. presso.r.•<.LS do espirito da ofilclallda<le de ma.-

Occur,ei-me !tontem e circunstacialmente de rinha, S. Ex. :l.!>Ontott a Íl\iustiça. llO modo 
algumas I'G[l:trtições, que se t\ch:l.ltl t\ cargo pot•que o govet·no de entti(t apt-ccian• o me
do 2-Iinisterio da ::vrarinM, fiz a critic;t, que a. n:<.:im~utQ dvs \•tflcüws, deixando·.::e levtt.!' pelo 
meu ver, merecem muitos dosu.etm ti•) u.ct1.ml esrJirito doptltronato e pi.l.l'a exemplo levou 
ministro des.->:\ repartic;ão, actosque s~ ;~.chu.m a.o cotlltecimento d:.\ Cu.mtt1'<1 que tl'é:i' otlicit~es 
em YerclatleirD. contradicç-J.o com o seu modo ele lllt\dn!m •• um modemoe dous motlernis;i
de llensa.•·· muit::Ls vezes ma.nüe:..--t.'\dO nesta mos, desemi>enllava.m no pal:tcio IW.ma.raty, 
nibuna quando S. Ex . representava o estado profissão estr-J.nh:t a o>uo. c::t.rr~ira e melhor 
da Bahia; hoje, Sr. presidmtte. venho oc- remuneradas q'1e os que estaYam set·.-indo a 
cupar-me J;Jal'Licularmente do m:.\teriàl fl ue- bordo o.los navios! 
tU;mte de no;;sa m<Lrinha. e dos seus al'Seno.es, P<Lrecia., :í. primeim Yisf.:t, que S.Ex. estava 
informando u.o paizo, com t\ frauqu~ que me . convencido do que dizia e que :;i dependesse de 
caracter isa, do estado em que se acham todos j si, aqueUe gr,,se abuso seria logo coer.;\do e os 
os navios de sua. esquadt·t\. serviços daquelles úfficiaes sel'iam a .proveita.~ 
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do5 m esquadra; saiba porém a Camar;L que 1 as COlldiçües impost.'1.S pela. lei para :poderem 
S. Ex. subindo ao podet·, em nome d<J. leg;üi-l e::tet·cer empregos em ter·ra! 
dade, a ;2:3 Je novembro, substituio aq_uelles 1 ;i;tda direi. St·. plWil"~nte, ~k,mte lh mon
o.ffic:iaes po1· outros em identicas circumstan. I ~trU?sit!M!e dessa. comr~d~c:;ão ! Omte a _colle
cta~. que ret!l·ou d:.~ esq u11dra ! , l'Cn(:ta do ltanrado mm1;;tro da m~rmha ? 

o s1:. Et'ITACIO PEs~o,\ _ Apoi~cdo. ú uma li Onrle o espírito de_ rwtitlão e ele justi~'-:'t de 
pm•a YCl'Jade. · ~netanto se al;n·deta ~- Ex. e de que tanto 

· . . • 
1
tal!nm o~ seu,; pretom.nos ? 

O ~R. H.ETOm:-1..- E entrei:H:to. Sr. pt·~~~-, neli.•t·in-sc: :dud<•. :-;, Ex. nesse discurso a 
d~~7_te , .. CO!lYe_n:~dlZCl', e apt•o.-~:~o ~; -~=~1"1~,: i enol'lllt• rtu:tntia de 2.0[)1): 0(10,.: ga~to~ annm~l
ll''"'' kt~et-o •:e·~. m~me~~to, ? .~:- · ' '";_:L~~~· 1 j lllf'Ilte com o at·~l'na!,.lesm. cttpiti'll. onde exrs
d~n~ed,\ ~ep:.bllc~-~ 11·~_'1 t .. ~\~In. e1~0 :c e.-':.· ,:r- t'm :3 .oon op. C!t':n·io~. (\ enn·eto.n.to os .11osso:Y 
(\,\lhes de o~den~ lL m.umh,~-, .o tnll,ec.J,l\ melhoresn~t\·io>hn.mais ,re um tll1Ilo seaclutm 
Deodoro ns tmlla como gen~r;u;smno. de mt~t· em CO'l ·ct·to>' c ui\ o htt nos esta.br-o". um::l. su 
e ter\'a, accla.mado pelo acwa, mnmt1·o üa I , ·q.~; 
agricttltm·'.t emjaneil·o de JSOO. q,n, 1< • • __ 

Disse mais S. Ex .. que taml.;em ._,~ officlac:.< Hil. IIIJ\'2 m~:;;:~s qu~ S. E.~- e nun1stro c 
tle ;;i\l.:inet.e dL' min1:;tro c seus <<.judautes qua~1 ü.< me5mos na,·ws eommuam s?fil'endo 
de Ortl8m tit1ham znaiore~ f;t'atirle:a,;:õe~ c1ue e:oncet·to~ e ILii.o me consca que se _btt.):l. collo
os emt·;u'C<l.tlo~, alem de contareu1 tempo de cado nü e:;t:.üeil·c> '' quill1~ de m\YLO algum. 
ell!-l:Jr~rque. g-osando portanto. dos mesmo; ili- E' Yerdacle one se lizer::l.m gramles concertos 
l'ettos u J:~~-. mesmas. rega!::1s. que t'\q_udles, no cruz<tdor Pi·i,,ci,·ot!c Jfa rço C[lle salliu em 
p~ro O> elieJto~ ela le1 ~ Sahentanrlo em "eu i"in~em tle in~tl'uc<;[ío a rkts Goy~.n:~ s. e que h a 
ÜL'Ctu'SO o llHl!tO que lmYlt1 de l!lJUSto r>. :\.h· i c:uà5i dons mezes se ach~t n11 Bahia f'azendo 
8tu'do em _semelhante prt\tica e o q n~ nw.is era 1~e}Jlros para pocler c-ominmw sua Ybgem !. 
}Ja:ru. ~ttlmn·:u-. que ho1wes:>e 1.1!11<> let rgw pe1·- Aind,'1. lll<ds Sr, p1·c>i•.l~nte. \". E:-;:. dem 
nutttss~ t.'t~ mon~truo~Jtlade. lembrar-se ciue em te>ereiro Jo nnno passa.-

. Que lez ::<. Ex. sulm1Llo ::tO _poder? Des1w- elo. peomul~ada. tt comtitui<;ão. v g·overno no
um o> que e.-<t<\Yttm, por lH\O seren~d~ 8U(). meu o iLLustrc tllmirantc Eduardo \V:mden
con.fianç:o. e J~omeou 0~1tros paro, 8Ubst.m:ü-os. kol,, cmnmn.nd<l.nW em ohefe cl:t e~quadr:< na
um d~lles ate com oJlensa. ao t'egnhmemo de <:ional. e ~e11 ~(~c 1·etn.1·i~ o humilde ora.Uor, car
S~1t1. ~ecrew.ria. q~:c_. clm·a. e terll1lnantemente' ;l;o qne 110 inicí•.1 •l:1. Revuhlic<l llouvera sido 
dl8.(ll•e, que_ C! ofncml _de gabmete do lll!l~t;;n·.:. descm]lcnlmtln pt·lo vicc-ttlmírante Rwão_de 

. sera um ofiJc,tll ~up8l'Jr, entret:lnto que s Ex. crn·um it:1: dia;; •lcpob. em :fin:; de rc·reee1ro 
c]Jlunon ptwtt es>e c:J.~·go, um ol!idal ~ulml- 1101-r.anto, em 111;u1 \1\!<to poli ti co pnblicndo no 
terno que, p<!l' ~"r pr?í~s~l' da E'cob \;1.val. Di{,l.,-;o dv _'\"ot id·•s. :l.•~ig·naclo, ent<·e outl·os, 
t~m _as hum-o~ r~~ c-~qutitu-tenente. e _onde pot• 1 pelo actll:t t 1ninistL"o tlt' marlnlt:J.. o govemc 
dn:e1to dm·e nmcamente usat• os gdoes de M~ do ::::1· 1nt1.redwl DL'''' l')I'O (oi muito t\.ccusado 
ftct~l su1>euor·. d3.clos po1' aque]h\ posiç-~o. e ate 1tc pre,·arh:a•.Lm· •lo> <:Ctl't·es publicos, poi' 

:'-i_aquelle tempo era o neponsmo. ho.je que c1·ea1·c;11·;.;o;; niio ,-o;:ibdn$ em lei é nome..w 
:>er~c? no.turalmt:nte ;t legalldacle ~ (.4.iJoia- Jntt·aelle~ deJ•llÍ;Hto., e ;<e:JUtlOt·es tlo Con:,rre:::
dos.) so Fe\lewt: l'aiou ;~ lo)!;tlid.<cdc o. 2:?. Lla no
. (Lcmlo): «Entret:;.nb. Sr. lll'é>idente, de,:do 

1 

reln!Jro cu n<;t·1·.1al Sr.mhi~wo d:t. m. :U"inha. no
o mmpo eu1 que commandei a e~qnadm <:O\l- meu ~m scgU!•la o mem1o St·. Etlna.t·lio \Van
raç:ad'"· diz o S1·. ministro tla marinha. lll<Ii~ denl;;ok ptml. '-'"llllllant.lar em chefe ;1. mesma.
cle cem o!llcia.cs subaltemos e, portamo,' c:ll'e· esquadra,_ Jtach>n;tl. e . aincl;l. p :J.l'<.1 cumulo _da 
cedore> de pratica, teem estu.do, uns .::om li- cohe.renc;~t. deu-Jlw tomb31ll pot' secrebu•w, 
cença., outro~ desempenh~ndo commiss'ies ).li<r- um represeni.atlte da N~t~:ão que era o actual 
ticulans e a ma.im· parte em certu.s commi~- pr~siàente do )Jaranllito: 
sõe.~de terra que l)Ol' lei só calJem á officiaes o sn.. FoxsECA HEr.)rr,:;;- )Inito lJem. São 
super-rores!» il'I'eS[lonrliYeis e.•;;e;; :~l':!:umenr.os. 

S. E:t. nesse lli&eursopreparou o ín.vent'tl'io ... ~ · . . ,. , ._ 
de seus ac:to.;; posteriores, porquanto, se ent;ío O SR. fo:->~EC.1 E -11.' A-V. Ex, e •• ta. d1 
esse estttdo de cOU:<;lS er<c di!rno de censm~as. zendo m'utas e hoo.s ,·erclades. 
ho,je Sr. pt•esidente.elle é deploraTel. é dümo O Sn. _ Rl!:TuJW.\.-Seria. abusar da pt1ciencia, 
de lastima; appello para a propl'h marinlm da c,1mara. Sr presitlente. buscat· em outros 
que me haure c que me lê. (.-1poia!las.) llliscursos do illu~tre ü~pumdo peht Bahia, e 

Em todos os estados, St'. pre>idente. lW~ nos ~eusadoi' como minb:tro. as mesmaspal .. 
companhias rh~ aprendizes marinheiro;;. na~ ptlvei~ contmdk·:C•es c pro>n.r ·~ s<~liente par
capitanin.s de por•tos, corpos de ma.rínllu e ar- chtlidade com que S. Ex. <trgumentou. sem
sen~es, enconc.ea.m-se hoje, em numeto muito }Jl'e Jt'est.l. Cam<tm qunntlo anrtlys:tYa netos do 
lnMOr, officiaes subalternos e morlernos. sem ~eus !I.Jltceeso,wcs. 
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O SR. FoNsl~C.\ HI~torEs-A Camara c o paiz do em iguacs circumst[tncüts p1:J clc :uular 13 
já as conhece perfeitamente . millt ~. s por hora, por ser do menos fln·t;a qne 

O SR. H,ETDIDA- A Cltll\al' :l, o petiz e es
pecialmente " mminlm .já as conLcce perfei
tamontn , eomo muito bem diz o illustre 
deputado pelo Rio ele .T ::t. JH~ il'O. 

O tPmpo vóa, Sr . presidente, e prometti 
no princi pio elo meu discut·sso informar te 
C.I,Jllar<t tlo estado de conse1·vaeio e de cflicicn
cia em que se acha o nntteriaÍ f'luctuante tl e 
nossa marinha. 

Cl•mo mnit•> ln n diz o lnueado ministro ria 
Hl<LI'illlm em seu r nlcttof'io , que nesLe ponto 
vou seguir muito do perto , por·que bastante 
so ttpproxinm da verclacln. o para que não sr:J 
qualifique de illl[' f' trioti c:t a, Ú':1nquc~za com 
que vou descrever á Carmtra esse estado, 
citarei ütmiJem a p<üavms do g-mncle tclmi
antc Aulw: « O verdadeiro patriol;ismo niio 
está em negar- o pcrigu, c sim em medü·-llw 
com ualrna c gntviclado, t udo envldar para 
coHjura-o e tlepois, e l tegtl.tl~• a hora, s:tlJcr
morrer. » ( Lliu ilo bem i. 

Deixo de parte, Sr . pre.>idenü•, as consi
derações que fc<'. o Sr . ministro sol.J1·e estra
tegia naval, segu ndo esct· i pto l'e~ que eU c en
eonteou na reviskc tloJ D m<s JfwHtJ, , no rnoün 
tle Ol'ganisttt' o mater ial do uuut esqmtrdra., 
a base que pod:~nJ.ofl'ereeer o . .;; inimigos pro
v:weis, bem como do modo porq U') ellr:l cli \'ide 
a sciencia d:1 gnerr:1 e vou. direito a parte do 
seu reh1,tor·io em quo cllo se ref. re ao mate
ria.] da esq uaclm. 

Sinto SI'. presidente, ter de enh'ar em um 
assnmpto t.iio ing-mto e de inteeessc pura
mente proll.ssional , pe~:o porem desculpas a 
V. Ex . e aos mcm;; lourados co lle~·a;; o- von 
cntt'ar em materla. ~ 

O Sn FoNs t-:c A l-IEH't;'-IES - \-. Ex . e~tú. p t'es
tantlo um 2'mnde sct' viço ao paiz, n rlc1-c 
1hz.el-o como proftôsional di~tin eto que ó 
( Jfuito.1 ' 'P?iados ). 

aquello. 
O ./t. ; ca•y , lhe-~: imile do Solillúies 1\ mn en

coura')atlo eo nstl'uirlo especialmente p:wa op::
rar em rio~. é velho e :ma :tl'til!Jeri <t alt~m do 
;;;cr nntip_t ú pouco cxpeditiva ; SU<t eom•:tça é 
apenas de oitn pollegadas de ferro commum c 
e;<tú. muitn cs t r;~.g-ada, stm Htarcli:t não excerto 
de oi to milhas pcir- hora ; In mais de. t l'Cs a.u
nos est:'t ;:offl'en!lo concertos no arsrmd dc~ta. 
capital. 

() 1-Jnhia e l1111 p Cí[l1Cl10 111011itor de llffi[l, SÓ 
tone. te llt Ü'<l.C: lt c:out·açtc de qulÜl'O pollegltdlt;: 
ele ferro 1mlitl:1eio c crtminha 5 n. 6 milhas poe 
llm·::c; li.Ji l1:1 pouco tempo corn11letarnente ee
JbrmC\clO e p1::tle ainda. prestar bons ser·vieo~ 
rms nrl~ôD.:-; JloLillw.s vis Lo o seu ponc:o c:::c llado. 

O ,\'cte de S'e' Oul-'n ·o ó um navio abC\n1lonadn, 
csl;;'1, muito estl'agatlo, ]JOllCO amla o su<1 ar t:.
l lwria lotá condernrmdn, ; r e.-; ta-nos o:•. t l'e: \ 
moni i.oer, Pirwizu . A!arJt!ns cRio r; l'tmrle , r e
lirrui:\s dl!, guerm do Paraguay, construido::: 
no ct r:>emd tl rsta crtpii:al , são pequenos encou
l'<t'~'a• lus tlr uma sú l:oere, c:tl!arn muito pou r::J, 
agLn '~ sua. mr.r·cJm nã.o excede de 5 m i lil: l~' . 
tem ti:·ac: .~- co untÇlt d:.• qtratro pollcg<tdêt:; d1:J 
i'c•l'l'IJ e estão hoj e muito mal artillwclm<. 

P:v:~cmo~ ttgom aos Cl'll;t,<ulores, ''i~~ peemit
Li•l•lllesig·nal· asc:i rn navios quo, q uanclo mnito, 
:1ntbm lO a ll mil.ltas por hot'tt m1s melhores 
conüiçlies p~1ss i v eis, são ellc:;, o Gno nr.di(CI'<'. 
~.\l 1 n/rtu d c: JJa·l'r uso, 'Tl'·aju.no, 1-) :J:j"Hahyúa e Ju 
d :J Jfarç l! :1 ex:cepc)iio do l" quo poderá, r 111 
cmtdi<;()ç~; e crtsos mu ito especiues, Lles ~mvolvc r 
a vdnt:idn,de de l Z milhas poe hora, todos <J.; 
omeos nüo and:un ma is de 8 a 9 rni ll m:<. u 

·d t arna.·~e cruzadores r. mtYio.> tb:::sa oe.le!i; , 
mal cu· ti lli:v lns e q rt;tmlo nenhum delles poss,;o 
os princip:ws mellwramcntos i w.li ~pensavc i s ::-, 
um naviu dt\ .•!·net' r'"! 

HÍI_jc., Sl' . p1·esitlonte, rn.ro ,·~ o (;l'U.:-:adol' mn
tlerno ele q u:dq Ltcr jlotr~ncitt mtv:d, que ande 

O SI(. H.Krt:l\IDA-Sr. pre;_: idente , con:,t·-1, a nwno.c; d.e W milh:1,s, sendo que muito:>Llellc! ~ 
nos:::a c•.sqn:ulm tlo 4'J nr.cvio.'l :t<sim d:1~_:sillc:1"- caminli<1.1n :w e :2'2 millm~ 110r llom ! 
dos: oito com·tH,,fulos, cinco crnw.i.lul·c.-;, cluze- Das caniJOnuir·:_cs, G s~io de <tc;O, chap::t muit•.> 
sris Clmhmwir-as, dois transplTtns , tres pak1- fln:l, c:thtm po uu:t ::cg-ua, \:) c<urtinlmm aperw.s 
c h os pa.ru. insh·ncçào de lllOllOl'C.' , dois n:wioc: ;:) mi llt<t~, s:1o pl'OJH'i:ts p:ua rios c pot' i ~~o 
do instrncção. tres ht.nel1as n:u':L r io:-:, ires tm·- St! ~Lt llarn , a. uxcc:p1,:ão de umn. clestPebuid:t,! 
pedeiras dü pr·imPir'tl d<t.~se~ quatro ele seg-un- polll.S Hotilrd1s \lo Rio Ch-ande elo Sul. e i\-i<.d:Ln 
da e tt·cs de tct'ccira , para tleli:~S<t de pol'to:~ . GJ·osso. ~ão e! las : a Uan:j<i, I niciadora , Ca!ll o· 

Dos cncom·at;:ados,dou;;:, Hiachuclfl e _l ')1.l i t1.a - cim., Omandu, Caúctlcllo e Cm· iow ; torh1s ;u 
IJan, são de p1·imeim elassn e acham-se em outt·os :;ü,c pequenos mtvios velhos de madeil·; ), 
regular est:ttlo, necessitando <tml:os ele caltlei- e de poitt::t llllll'ella.: a cxcepç,ão da. Lilicn /.aJ·: , 
ms; s:ro duas poderosas m:wltinn.~ de guerr·a, que c:tnti11lia. JZ milhas pot· lto e:"l . 
tanto veto por.tm· d.c su:c m·til!teei<e , eumo p:·la A tloLilli:t rlu Amazonas r·ccc•.bett o mmo p:c> · 
velociilad.e que lhe podem im1wimie os seus saüu o r efm·c;o ele t res boas lancl1as r1, vapo1·, 
vaLentes apparellws propn lsuJ'e::, o primeiro bmn a.t·ti. llu.ttl:ts e muito propri:•.s pa.t·:.t c:':·:e 
com caldeiras non,s e tiea.gem Ü:Jl'ço::cda.,desen- se1·vi(;u; os dous transpurtcs, l'w·:!s e Mi,rle i • a . 
volve a, velocichllle ele IG miliHl~ por· llora, si de que dispõe a esqu,·clm, s~Lu mui.Lo a.utigos 
lJem que mt sua experiencia em Londres, eila _e csiào muito estragados, apezar elos contín u·· 
n,ttingisse :1 1G millws c trcs quar-tos, o segun- 1 os concertos que se llles teem lei to. 
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"\& torpedeir:lS: ú. exct:jJÇfi o 1le tr-es d~ nH?- ; que se :tcllam em constrne<:iio : , e::n I 893, pe}0 
mal'. ultima mente ciH~g·:1drts 'h" Europ!l, suo m·~,::unento vot'1.do. o~ Estados Um dos dc,·eraO 
muito wl11;1& e n iío ins•Jimm confiança pela tN· sete couraçados de quatro a der. mil tone· 
pouca Yl.'locidade que dêseJnolvem. qu:\licladc lad~1.;; com bü~ médio. de velo~irlnlle: nnnc:.< i~l
indi~pen~:nel ::~ emhà.rc::lçix'>' des,;e g-enel'O. Em Jet·Jor· a 18 tn1lhas por hora e llt'OVJJ.osde h"a 
<:on~tr"l!C"<;ilotemo~. neste porto. o Cl'UVt(lor- .-li- artillmria: cinco monitore~ lle lcrTil de tot·re
,11om;de T""'~m(a,·J, que h a tl'e:< anno;:~ cahin ao i dupla, nm guar!ltt-eostas de Llmtc: rnil tone
m:n· e aiml:l :wltn-se em ülbrko e dono: cr·uz:tdo- l:ub,;, .Jezesei~ et•nzatloN•s r:1.pido, tle Llua.~ :t 
res pequeno; que e~tiio sc11do t t:l'lllinodus na . Eere mil rone!adas. oit.o (•au !Jorwim~. dm•8 
Europ:l. · r,nq.e•h-Im~. u·•·ze 11:onir.orc~ autigo~ e wintn. c 

Ei~ Sr. pr~;;idente, em Ü",t<;u:> l'apitlo:< o I'>·· ""'i~ n: l.\' liJ"h~ tnade!!':ulo dJ\·:·r·,;:JS eb~.:~s. ~.n
t:t•lc• •1;t no>.'n l'~(jundl>:t, que t·(•Jllü :lc:l.l,:t a ti~o,. 1na~ <'Oln]'kr;ulWilte t.t·a.n~l~H'Ill:tdos n 
C~ mar;~ tlt• O\l>ir, é muil:o po~1co li~on.i~ii'O; ,. •Hl r.r~l:1:; :1~ l'OUJliWÜÍJ.l:Hie~ ,. a]Nl'lei•:o:tmen· 
p:u·a nm:1 11:t<;<io qne eont:L lllÍlil:ll'O~ c.l~ 1~-. 1.0' 1!10r l~t'W'_'.. . . 
go(l..; de c·os1:t e outt·J.~ 1m1i;ts Lil: t•ius Juv;e;.:·a- • P\'l:t •·~l.at.l ~tl'-'<t ll:t\':tl 11':~ l':).d.:l!lt.~• occltp:tt· 
'>ei:.:. ; o;·· lo;!":u·. ~ J,~·ln 'llll.! t~(O .1:1 t•,;t,tvu~~c um 

"C'l .::;R N'1't:1' ú , _ E t l I '" " . lO~ ,,. < ' pul t,) ~i -:i 1\l:t : 
. - ·· ·_ · ,\ t ' 't. ~·: •1111 • ~· 1 · • · .-: 1• :'L'!··:< i o! ~111 ". ~i rJ, ·~c' i :L "si:~ mu·1~u·:i.o. !oi 
ta.m·>·~ uulh;n·e., ,Jo com.-~ ,k; t·t~J,: <·osn ;\ 111:1- • ~ ~ , 11, il\TJÜ\) 1, -.1l'coHL'tl' •1 ,. ·t'·1 In Je 

• :1'\ : ~'-Pl!!l · \~(,;.\1 ._\I ' I l' :-. •. ' • ' .:-- l·(_ . 

rm, ' · . ' •h~~~d(~Jlci~- ,l~l uo<~;L Psqnad l':t. <JUC como 
O .-=-R. RF.Tnlll.\- Entr·etanto. n.< me::s tli'· : Y. Ex. ,.i li e!ll lStx>,u•> com·..;·o qu:d tla.griCl't':J. 

tiucto,; cqJlegas de.-cm lemha.r~sr qne o Sr.: •lo PnJ<t;.:"LHl~-. Ot·crq,;tYa. l11;:-:n· :<Upt·t·íor a m:l.· 
mm'HL'? Lh ma.nnh:'. üesta nws1~: trtl.nwn. i rink< :tmt·t·ic:~lm e li• >je quem saiJt) CJUC nu
por· m:u.< üe 111na Y1'% dJ~ clarou-'e lt•:tne:\.men~··lme;·o l!JC tnca1·:'t ! 
lw~til :1 qt~:\](J I.HW iuen. de nngtn"ltW.r· o no~,:o Por n:nt:n·;~. St·. pre,-itlenr.c. :\ "\llem:mha 
materütl nav<"L tlizeJrdo que não tinll:1mo~ I tem mai~ c·) .t:t~ a oleil.'IHlt'r' <lo que 'J Rraz.il e 
pes;;<~<1.l rm.r·:t m:üs n ,yjo;;; c:o:Jsta-me qne !JQj:.~. 1 t-IH.L'<'c'Htc(l c"at:L cento e tlo:r.e n~•~· io~ c oitenta 
S. Ex .. P·. P''!l$tl. <le m11do <:Olltt:u·io e ;v.-]l;~ 11r- li e 't"e::- t.m·pedeir:t~ ; ,~ !Ie~panlt::t q11e não tem 
gente e mtlJ>}t<>tl:Si\'""1 ;ntgl?enutr-·se o m~lt(..~ nmls littol';Ll e nilo •liS[}•:,e m<'smo de m:1.ís re
rtalfluctunme de nos~a m:mnlta. eurw~ llU" o Bt·a%il, ~u:t esqnadrn ~onJ;;.t cento 

O Sto:. FK~xcr::;co ~or;nf; _ Agor:t nã.o temo.< i(· Yinte e sete lléWio>, ~(,mente di~J>i>e de ttous 
dinlteü·o. 1 ar~ena~~- Co.t·o.:·•• e Ferrol e com elV\ a penas 

O ' l' . E 1 ~,.0 . 1 I ~·3;:u o (!On.'t·uo l'ouco m:ü~ tle de;~. mil contos 
. :::; r.. \.Ernra,~- rn ;:;[) ;t mnrm m <tme-1 t·eis _ 

r:c:tllll. oe~~tpam o :::ex to togar. entre as ~l<L- 1 o Brazil •li::pemle ha m;ti;; de 15 annos, de 
çoé:~ Jnat·lttnw~ <.lo ~1\Ulltlo, nnl111. ltnm.-dm- ·llc:. a !J1linze mil t'Ontos. ral é o .~én oi·c;.a.
m~HL\! tle~>.':;~ ü~G.ra·,~t·ecauli:~,F~·a~l;tl, I-I~~~J:t- 1l· ment.o P.<mto 1111110 llroximo, e su;L e~Cjtlcttll:'ilo 
nh,L Sueu,L_e,i\uruec,<· Huu,~e~ltO m oolll.m- conta ;t: 1~nas qtt<\.l~tlti\ e nove na.v1o~. dos 
to. no J.'l'lll<:!ino. d<t ;!'n_err:t ctnl., rp1e_ es,c~e.• i qu:tes n~m todos apto3 e m•omp<o:> pa,m 0~ 
aco~tecrmenr.o< lan: <>.lH'I~ l}t\t\1. __ :~sb p:)~~ ~H'::'' ' tin::: ;t que se de;tinam! (,", 1;oi;r(l~H- . , 
no' ,te~ )le poder IHI.\ .1L JlOl~ annunciO,l-~e I _.\. lH'Opl'i:t R(~puNica Arg-entm:t, e o :St•. 
a a<:(!Ul~J•,:~IO de momtores, encoul' :(::tdos e ou- minist.ro mesmo. (JllBm 0 diz no ow r-t:h\to
tt:<l~ m:~c!nn~t: ~e ?uerm.: o l~l?'"Jlllen~"~ P:):: 1·io. fez ultimamente ;tcquisição tle l.t.:.es totpe
rem, nao p1o,e.,utu e o ellt>cL\0 de :-;n~\ e~- : tleir<t~ do t\"f'O R::t'•:.<;;duJ. cvmo na.o temos 
q~t~dm d':·:~·es:eu '" Y\l po~to ~11~. f-'lll lil6'? 08 ;ig-ual e lle u-m cruzatlol' que eaminh!t ,·inte 
.E~t.vlos T..;rwlos do 1-iorte occnJ.l3.\,l,H1 o_d_ectmo ' mHh<.tS pot· llma, alc.:n (le dous en~outaç:tldos 
nono lo;,::tt' . entre "~ potenu<t.s mar,ltnna~; 1 apt·opriados. y:elo seu ealado. ll<1.r·a opGl'l"Lt' no 
n~d(l. m;;J~ P• '~>tm·m~_alern d~ c-etts vel110S n~o- 1 estual'io rio Pr;Üt~. 
ntt~1·e~ e 'te se1s <t o no corvetas _ti e madeu·tt r o Chile ;tu "menttt !lia a. clitt a sua nulrinha, 
~uno ~nt;?a.-;, ar·matlas c~m. ca.n~10es ele :\ll:Ht ; possue llo.ie ~1ovos e Teloz·•:> cruzadores de 
Ji~,t •. e .. . qu<~nt.o qu~ a Itaha ~ .1 Allem,mua; ~rande marcha e ree2bida.s a~ encorwnendas 
se ~~~ham co:.~cmudo ~·erilarle;rus potenc_ms 1 que tez a Euroya, terã tlentl-o em poucos me
ma.:·t~lmas .. e _uutr~ na~o~ tm.h<<m_ c?n~:rmd~: z~5 • a ~uprema.cb da America do Snl, que 
no' u~. ~a"~-'-'~ e, adqmndo e<Llllwes tatado~ ·ja a nos pertenceu e que pouco <qouco te-
e de 1eéto·e<.Hga. ! mos penlitlo ~ (Jiuüo !)~<,,,), 

Acima t!e su<J. m'ninha ·:contu:vam-se na- i :\ão se diga, Sr. preshlente. que não temos 
quella época. us d(l Chili, B1~tZil, Rcpuhlic:.t 'g(l.sto muito (linheito com a fo1·ça ar1uada do 
Argentina. J,\].lií<l, Dina.marca, China, Grecia i paiz, o que não temos é methodo ue trabalho, 
e Portugal. . · }Josmimo~ <:inco ar~enaes e nelles constante-

E' dilficil l'ntret.anto determin.a1• hoje, com' mente mais de quatro mil e quinbentos ope
:precisão, qual o lagar que occupa a marinlm: rar-ios e nada. construimos ; não ha a.bsoluta
amel'ic:ma, visto o elevado numero de nasios mente unida(le de traballlo, o arsena.l desta. 
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co.t-pitul. prepa.raclo como poucos conheço. lle duYilla$ c úe complic.tçõcs e hoje dil•igida 
pa.t;\ C011Si l'lÜI' , tl!Ulll'eg:l-'>e t'[iariameme em St.•lllCI1te [:01' ;~YÍ.>OS e decretos mal interpl'C· 
·reparar e concerr.:tr na1·io;; vethos e imtJL'e>t.t- t;L<.lo,; e m<\1 execu t.a1los nort<111to. N:ío com
vcis ! POt'CJ liC ulio se divide e::;se tm lllllito pe- pr·ehemlo. ~r. PlWillentê. qual :1. rar.ão por
lo;; outr os ltl'~cn:tes que llii:O ]>O~~Ueill n;: ;ov - que ~e :1<:li:t :l!l\•<:W :~ C:lpit:.uli;~ ÜO pot•to uestt 
parelhos tm~lBI 'liOS e que niio e:3t.l1o :t pto~ capir.at. o ~~n·i•;<• 1le vi~tor'i;r" ,[c v:1.pOI'C~ e 
;mr·t~. t\:S CQ nst.L·w~i•<.-s mtll.iet·n:ts '? Pcn·rtue li ~O ' n;wio5, fJHnnd<• uc~<a rep;u·ti•:•:"il • n:io existe 
se ill<:umiJe, por· exemplo, o ar~c·nn l da H:•- I pt>.<;~oal t~!chni.::o p:wa isso; l"•rque não se 
hht em t:1zar o::. con<:ert.ns l.lP. qnc c;t;·cc.·m o< . ac!ra. :·;>Se 1 mi~~J lio a <m'go J ,), n.l';:c:•n:•cos. onrle 
no:;~o~ IHt ·; i e"' ,. '' de Pcrn:.m buco. u:io ~- · cn- I pm• mui oos :ll111ct:i .i i~ e;:t<;vc. c on•l<· ,:c en:·ontt-:l. 
Clll't'!'g,-~, do f:•hri<:o U~ Cln tnt·c:a~;'•c~:< !Jt! f'} lll'll:t>, O pP.<Soa [ :n·ti:<tÍt" !w iJi lii<tclcl \':lt':l c·;:t .. fim ~ 
cnmo 1:\n<·lo:•.: :t vapot·. ~sc:ttere.-<, lll :l:<tt·<':u,~iu . Qn" m•·tivos le>\':t t'lm o 1-!~)Vci'n" :o titr.cr :L 
e outt~ t:o< cou~:· ~ -~ ( ••u.•it·r lrc:a ) Hc.wtlo 11 do RiO· tr·an~le :1~1w ia tk•:;A! ~ervic.~ ·tln 11 r ..:•· rJ:ll p:tl'õ\ e 
de ,)aJWÜ'H, ;t;teH:ti< inm tnbit!O c[a :< g'I':Ullll':'l ; (;;lJt Ít :tll Í:t .• rJU:Hiflc) pelo l'!'.g'lli:n n c•lltJ > 1lt•,.:t;t, 
Cllll .<tl'll <'t:ii: ·~ d l! lliLYÍOS, :tpp:n•elhv,: ll)Cl t:e1l'OS f IHillJi>l':. :Ull,l'-dl!lllVÍ:U!(I, ~,·, llllo inCtl lliiJ\~ ;\ )1(\
e rio :u·trw.mc•llto c•m ;;'é!':d ~ (.bn.i<;r l"'') . i lidu. 1111\'al <• t h:e:~li~:t.c;:lcJ elo.~ porr.,:,;. (' ~~~us 

l\;io t:u mpt·clt<·ntlo. ~r. l)l'e~i, :ent~~- j:'1. l]lle! :~.ncrmuluuro~. " ~or;CDI'I'O n:tval. a mnr.t'icul:l. 
fhllo ern a.I'seuaes. f(lle m o t.in> :tctuon no , ele <•llll.t:H'~::,c ;c~(·~ •· tlo ~"u ;"·s~O<tl. :c, n:Wf'C(<t;;iio 
"~pii·i r." •.lo :0:1·. winistt·o chJ, mal'iolm p~>.r;~ ' do:> pono~ ,. da (·cH.i'l. ;~ fbc:•.ti•;u,,;io ,.Ja pesc;r .. 
:tc•msellr:t.I' no ~eu I'f' ttt ori" ~t i'l.ttl\ll'~~sfc. •J tlo ( r• fina lmt•nul a jlt':tr.~c:t ;.r·m c.ln~ )lc1l'W~ ~~ 
Ar;;ena.l tle ) !;n·inlm de Pern:un l . u~n. eonsc•I·- ' l>:ti'I ~ L~ . 

'·::~~d(). en,tt'tt:l~~:t• o ~.hll1;tll i~:. :<i S. -~x • .-.. ,1 1 11~: ! :'1-[nit:L• .si~ a .. -< ;111eixa;; •tu" t.ct>r~ 1 ..:' r c.~L: lo an 
t!i • ltht . (..~ In O tlt.,~c 0 ,1~11n0 [r.l~:sUIO. 0::< ,l , ~~ nn~> ' lll l!ll <.:Onh tC\illt.:llT/.; :'Q]m~ I) :;(!l' \"H•O 1\ t.:$."<\S t'C· 
;tttt·nuentlo a ex u•nsoo d:L (oQ:>t:.t. em mats ! pa t·t i</'<-;; <· .,.1r:.l .. u l.;,u·uu•nte ~·J i!l'<~ a 1h;:>t.L c;.1-

natm-~l l _que con:'(: r·Y~'e ,, de Pr::t·tmmiJ:tc:o. e 'lpítal. >ol•rc{11,l1, em 1·d aç:UJ :;o :>t•t·..-itou cl l.l vís
~UPJ..ll'l~Js~e 0\IHcs .. o da, Balt_ia., po~~ a!l uelle tol 'Í<t:> ; ••:·o!ueit•) ;L C:~.mara oc:.:c lt[•:u·~' 'l" •le:$W 
ficarr~ .:1\t;tn me~~te ~1t1::'' ~?. ~~ tl!~t:tn:ra~ l~ttMs ~ts:>r::n1;tn _rttt:c ndo !10~ lol' ;Lpt'<'~l! lr l:ulo o }ll'o
do P,u.t e dn [.J O de .J,lih n n. ~- Ex . í.\ll:.t rm jeeto üe 1e1 qlw. rdor·m:1 o s•,·u I·e· ··ul~\\ll<~l1lo. 
um<~ ru:t que 1·cn·::L o at'l>enal t.lo Recite. e mn 1 , . . . . _., . 

equivoco de S. Ex. ; ~Ia fri' IH.e do :ir-s~n:tl ~1·. pt·esJtlent, ·. ~1nto-nw laT,t;t:teln " ve.:~ rtne 
Jl<U:sr. uma l'n::t. e Yel;bcle, m as essa r na I O.< rneu;: llonl'nclM collcg·as t:Ltn l;em o ,, ~r;r.o. 
ilopen:ts sepa.ru tlo ar:;:.enal o ediflclo da. eom- I YozE.S - V. Ex. tem t:tll •rlo mnito b~m . v 
p.1.nhia de .apr\~r:clizc:; Inai:inlL~~o~. que na~:~. ~ eshtmos ouvimos c:om muito pt·il.r.e~·. 
t~ ' -om o .u senaL e o ine~mo ~e d,t em !'el.t· o " t' J'c1.,.,1 .. \ _ \Iu'1to· ,,,.1.1·o-·"'o m•s 
·ao :tO' . l R I • d ta. 'tal . ' '· -~ u .> ... - •JV c ·~· . "" 
~' . • "' ar~cnaes '<\ >l.11<1 e o c;;: <:n.p l • I únto-mc t!cYer;ts !\ttíuado. :~lcm de quu creio 
p<>I:> ~t~ h\CI~ tl~ aH_'ll?~- ~~~m. r uas._fJUC narl~ 1 rruc ,j;'t h:~. nuute!'O p<l~~~ ;·Óc:.tt· e 111).• e:> tt~tnos 
IIDplt<:,l.m ec.•~n o &>n _le,.) rnt'!l no do~ mesmo... a.u ·;tzn.tlos em vota~;iie<. 
COJLYenho. Sr. l )I'C:ó'lllentc. que es;es tU'SC· _ . , . 
no.es não p l'e:<ttl.ln sen'i<;os, o r;.:Mti~o.dos como \ou C(tHcl~ :r St•- pre:;tà(·lll:c, mas •:n t~s de 
se achalll , que comp2ns : .. m :l d:~$pez;< s urd:\ razel-o per·mttta- me y. Ex. c per tnttc:.7o-me 
o_ue c0m elles ih.z u. [ni:io, llt:l$ qu 1~ culpa os meus I:Oll!'<Ltlc:.s .::olte;!a:< que tlesr.a :.rtbu:nl 
tem elles, stniio llle:; d•iO meios •I e vida l le,·:mte u n1 l> l·ote~to contt•;t o que •hz .. Sx· . 
Já duran te a :;es:;;."io p;tS..':.ltltt, m:t!lili.•stel-me minis rro lla mal'inlr<\ e1~1 sen t'e l;u.o:·io ~oiJre ~· 
conira o aln1ndono em que se ach>tm. cheguei reforma de al~tu :s officmes no <lia l::O de _,\IJrtl 
mesmo :1 prop<>r :t suppt-essi\o de a mbos, comi pass:tclo. cl l! I'<L~oe o tempo ~m que~~" (!td:tde 
o que não c:oncordou o St·. ministro. ma::: su11- se achou pel:t ;~· "ez em_ cst.1.<.l~ de str. to, c. 'lc
yrimü· nm e tl.eixa1· outro ê um:\ economia , chn·o thL!'~'-lll<t<? 9-u e nao o la~>) pol' CS[)!!ito 
odi05:1. e oom t1 qu aL não estou de accordo, ou ' d~ oppost~'.;: O j)Ctltt~éõ.t a.o g-tn-erno do Sl'. F~o
ambos ou nenhum ; 0 goven JO que cs I'e- 1 nano Pet:xoto e"'":- ~ot· "chm·-.me. c;m,·en_ctdo 
organise e ll1es marque 1erviço , pois estou 1 cl~ que c govc• t· tw terto_~\ <:on~tlttH<;u o e :tlU(la 
cerro qu•~ elt~s hão de b zel-o. aao obedeceu ·~ urmt lr:I deste Con;;re:;~o. que 

~ . I sendo ~ol,e l",\no em su~1..~ re~ohl(;,:•e>. niio con-
0. ::.n. . TOI}:\TIXO llE ~ARVAT:llO - F9lgo ! sult a o •J iuiõ~s. e somente drcreta leis. que 

mUltO em OU\ li' Um profeSS!OllO.l111Llnr u.:>::un. Í devem ser respeito.clas e cumpridas. Dir. O Sr. 
O SR. HETmiBA-Re:<ta-me. S1·. prP.sidcn t.e,l minisüo que por dtocreto tle 12 ,1,~ :1.hr il de 

Jl:.U'a útrminM· c:'otas lig-eiras con~itlcra.ç&>s l 189-2, for am r elbt'mado> taes e tu.es officiacs. 
~obre o ot·~amento da m~rinh~. Jh7.et· mn: ( /J ). o~ >l<Gvi .. ,e.1<os serlicio~os ícrt'f!írltJ liCSta 
appello ;t.(l ~~· . ministro uf>ssa r(;')><tl'tiçilo pa.J.'a I r.ai•il.aJ 110 ~llc! < d,• (lf)'l•il P''oxi .. I O {1<1.$-'at/o e a 
quanto unte~ no::. envi:w :~. refol' llla ;!e que , conspi>·"çiío ''mt!•·io;·, <:"' q~ s~ c;.volucram 
fa.Ha em :S('tl l'<·l:J.~rio, das capitani~~~ de.· pOJ:· j e..<~e.~ _officiac. • . tor•WI'{V:t i;u l ; .<]ICJtsn_uet a 
to~ , realmente nao r.~nl1eço repartl~" m ats adorçuo de mer/tt/a.< e;'!Crçncas ao scnlr(lo rlc 
de._<or f,"anisadas ne~se mil1ütetio, ma~ cheias l st( ffoc•{r a ~-cvolut e tmnü· os cttlp<~dos . 

C:unara V. TV 53 
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O Sn. . Fo:--:sECA HExEs - Esse~ "-Ctos são ser contempladas e consagrati<l ~ na. lei do orçil-
uu lloõ, porq1.1e são ineoustitucionae.,;. m;mto. 

o SR. Er!T.\CIO PESSOA. - o goYe:rno nã~ ii- :o;eria bom nue <ts.~ im fosse, porque est:J.bele-
nhn. e nii.o t~m competencia lJ:ll~\ fa.7.el·o5 , ~~.o cia,-se um plâno de nnilcn·midnde 11as discus
abmos que p1·ecísam s~r mmu!lado~ . ~ües e vot.al:üe~. ).Jas nem ~empre es>te resul

Ut\lü se p0ue conseguir e. nií.o se conseguindo, 
O SR. RETt:mlA- S1' . presidente, <1.dm:tta· nilo 1m nece5slthttle ele estabelecer o processo 

mo;: que r.~alrnent.e n;vtue.He di;l llouYe. como in<licaílo pelo nohre dcp ta.do. lJOrque ua 3·• 
ttC[Ui se .. u,.,~c Qm voz c[;wa e sonora, Hm!t !c:, :- •li~cu~:;iio pútlt::m ser ap1·esentadas emend:t$ n·•, 
t(IC:·v.~ •l-z cn;l::llir<tc:Io IJI!~ talh."a 'f!I·J<Ul() C•· l•;·. lei de {iJr·c:a:> E~ ta~ ememht; P<.•demset• tu.m
r;i·H: saln·e es.~ Cl'ime. o (',(Jtlf!TE•'"'). na ~tlil fJ~m apre~t·ut.adas uo Senado; emcnchclo (}tle · 
i1JL.ot sr,ber.~nü.corrcn o \·~o .i~. r~.,uecilnúmo. se.j:\ n" :::eu<~<lo . o or•;:unento tem •le \'O~t:.u- ú. 
;.unnbti::tntlo o:; cu~p:ulns. r;ue sio. \lt>l' o;:;:~a C;un:11;t em~: •IJ•PI~:.,·:ll";l "li t't•l,'l~itaJ~·, :1S cmen
l ei, COIJ:>ide!~tU(I3 i~ento tS tle ~jll õl!I[Uf~l' t·<;-~iJU!l':' ola:; f!liC ,\;\ \!"li\'o::•t'ln t't.lllt ii.}:L' ll<o lr•i ti" Jill'<.~.lS • 
.::~híl id:ttlc. corno -~~ uatl" t tn•:<:;.,_ l:a'·"l?. ,, · .• ,1uc• cttJI\'l•m 110 moaut·nto ;t<:r.na l c< <ttlia.n
de.<:tiJ~l<n-el·;;u 1J cnme. ~OIIl? :':'1:1!~1::-!t•l~l :l tlltla t -11· (o.; tt';t l~tlllüS. pt·in<:i [t:tilll~lltc c.Jas lei~ an-
3.5 pena;; fJltc cuat1·:\ t:lk;; lo::un "i 'l'l!c;tda,: '·' · !ll!<!~. 
ind;:,Yithu:wnte. )?Ol'(lll:tllto o ;,"0\·:::·a' ' niio ti- c(,minuaJt•l•J tw;:; :<U<\3 ol.o~r·,·a ..-ü:·~. o hou
n lm Jilttlcr~ jKU-:t is;;o ~ (.1J.oid:.> : ,. ,l ~i ru mdo tlt·ptttiltl" l<•i: lima l't·~~~nll:~ Ul•g eno;; 
bc..,.) _ . . . l'tol\lll1:·rt id•.o>' no per•i(\\t.-. adu:ll p~lo goYerno,. 

A ::nnulla<·:t? dc·.-tes :~(; lo~ de "~?!t.:ll~!:t_dt\'~ quanto o; •lcficit.~ Yão accmnul:ttlo~ c qu:.nto 
~~r ~oa,;e(jllt:llC1:_1. da. ;1.mtltHLa e J<t ];~ \':;n L) as llt:i'pezn:< ;e \' [tO a \·ulll ll1õl.tJÜO. 
t!ms Cjlte •':>ta tot co~.::~·tlt~b ~. t.~J'9 :wlv.~.) . ;'\!::;: o ltom•:t•lo olepuhl.olo, ao passo que fez 

E 1 all ::~.m mn concJh<u;,cs. N IJtWl' P-m lazer c~tn. ccnsm<.< üe JllOIIl(:nto. esqueceu-se de que 
polítka h rga. de• )•a:t. t• t.le tOilCCtl\lh•. ~i q n;;- t•.•düS o~ ri.:(if il< c ;.:· ;·:t llole~ rl<-'svez,u; teem sua. 
rem que ü;;quc~~1lll03 o mal't~·rio _que so!l'l·e- Ctt't~"'m d!.! 15 ,.(,, um·t•.miJrn; c l[ll2 :t S. Ex. 
Jn?S· em li OlOC<~Ili'to :t CO!l~Ohtl:u:ao oh HC?p U- p::•dt>-~. :tpplkat· o - '.JL!Oõ' f: ... YI•'.S "WJila {tli. 
hltc;1., desmanchem o> seu;; et·!'<JS e re.sv~w::m tlo piello~o EnG<<~. 
a. lel. . . . . . . . Os de[ic: t.< n~o sil o ~úm,:.nte •.lo ). !ín~stcrio da 

Tenho conc!U!tlo. (Jlid,; li~;.;. ~ ... :,!.o vt'. ;l; o :11al'inlm. sã" d~: t•xlos OB mmi~terros : elles 
O<'<<do•· c " ~<:iio {c: :c,twb .) tmzem u m:t <l<tLtt at!~t7.ad:t e t!:;1>·em ;;cÍ' cor- · 

O I§ r. F .~.-an.ci .-;:-oo S o th·;! - Sr. 
presideut:>, IJa. C( ualiclade de r:•latDl' ela com· 
missã.o de OI\:ament.o rh !ll<tl'inll~. cn.lx>.-l;H~ :1 
honra (le re>:pomiel' :1-<•'> dot:;; iHUi'U'e~ orado· 
res que me pncedemm n:J. tr-ilmm<: r·efiro-me 
ao ;~1'. deputóitto pelo Rio tle .Janeil·o e <to !lfto 
menos d4!no e hom·ado <leJJU ta do pela Pal'a· 
hyha do Xorte-. 

Acommi:::s-'io de Ot'(;"tmento tem pr'llS:!:l em 
que o;:; Ol\"-'tmmtos sejam ;otados qaam!> an
tes, a!lm de serem e1n·indo~ ao Sena,lo. <·uja:> 
di:;cussri~ lá c;:tüo qu:·~~i cg:L• Jl:lr<t b·;;;\· 
das á 1i1.li,<\ d :J.S leis annuas . O.;; orÇ:::.meilto.:: 
apr~entado~. em Til'tude de pr. po;:ta., do go
verno . .iit teem :s:t1o <tqui discuti<ltJ.> e ~sr.i\o 
emendados. os ;i() interior. ;j ustiç,a e extet·ior. 
1illtanúo os orç:unentos d:t gueáa. dil tt:!t·i...: 
(:ultm·.-. fazeud<t e receita.. - · -

O da :lfarinha occupJ. ne;;te 1nomemo (' de
ba.te . • 

Par,\ que não se :üongue 110r- tlemais 1>. di,
cussiio, vou pt·ocur;tr responder aos honrados 
cleputa(los com aquellas obscr'Va\'iies (!lle niio 
só colhi dos da~os officiae:;. c0mo do t'el<•.torio 
do mini,tro, a ~nem me te1ir·o. 

Rompeu a tti5eussão o llonr:vio deput<:~tlo 
pelo Rio tle .Janeit·o, dizearlo que eniendi;L que 
o orç~unento (!e,·h ser postel'ior it Yotn~ão (h\ 

lei de !orças, J»rque se poderia om~t·ecer 
emendas àquella lei, e;;!endu.s que de,·eriam 

l'Í!!LdOS. e O OllEJ tem l>l'úC:lll'adO (ll7.Ct' a COnt
mÚsilo de c)rç:~mt•nr.ô, impugn:1.ndo emendas 
'}ltl:' ct•i;tm lle:;p:~z<t..., e nnüta:> ouh·;L-> que Yiio 
:nwment;tr m;ü:> o rl~fi.;it. 

ü noiJrõ! deptü:ul(J r.chou <tinch que muit..'1.S 
uns ved.:a.:; da pt·op~~ta do ;;oremo cst.wmn 
<Wzment.·'l(l<ts s~m razão tll' se:· e de entl'e 
ellàs S. Ex. de.::t<-1.~-ou a ,-et·l}a - muaiçõe~ de 
lJOC:C:\. 

Ma:; totlos :<ttkm (1 nc cst~ ·,·crlxl. ê v;wia vet 
::, muito tl~:>~n•1cnte das c:ondi~"~" do nu!rca•lo. 
das comli~:.-,i>~ (>COllomit[t" do p:Uz. das di1Ie
ren\·a~ d~ (';õ!llbio c outra.~ cit·cumst<ttJcin.s que 
podem solor<J·Iir. 

S<•ndo e~t:1. umn dnrttwll:-~s Yerhas p~mt que 
o ::;o,•emo tc?m 1àr:uldtlcie (lc al!l'i'· creditos 
"-liÍplementtu·es, ).louco impol'Ü\ q 11e elh\ tenha 
maior ou m~nor namel'o de al;!<Wbmos, que· 
~~ia m<ÜOJ.' ou meno1· u. ~ua dfrn. , 

Si ml Ter-loa. decl'et.uht h ou Yel' i alta., o go· 
,·erno póde abril• credito, como acontec::eu no 
e:;:er-cic-io -.-igenie r:>m qw~ o g-o1·er-no pediu a 
Camat-a u m cretlit05<1pplemeutar, e 50hre elle 
a commissàC) t.leuj:~ o >eu parecet• que está na. 
ordem do (tia de nosso5 k.lh<üho~. 

:::i, n;~ ve1·ha tlecre<mh~ ltou-v.:r accrescimo, 
este tlinlleiro não se f,'Cl~ta . deve ficar no the
:;ouro, tllU<\ vez. que não llOuve prec·isão de· 
la.nçar miío e esgot.'lr a ,-e;·lJ,t put· inteiro. 

Discorrendo sob!'e este <l.SSUmpto (.) honrado 
deputado veiu dizer que est:J. r~ra não em 
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sempre ::>eguidll·, por i~>o que •. este~ g:cneros 1 f;;\s do modo pol'que fora.m feitM; uma lei. 
eram contr·;1d;ulo;; no .-\..t·~enal Llc ~'v!:u·inic:qlOl' ct·eou-as, um;t ;ei dcYe reyog-:\l·t\9. 
ptopost:1S. )Ias quanclo o~ gl~nero.> ~olc;;;!tt de: ~obre o:> ;u-sen:w<. o ltom·ado deputado pelo 
preç'o <li> contractantes. prefeN~m il''Hai· a i !Uo de Janeiro niio pre:;wu ;tttençiio nem ás 
multa a tet· pt·ejuizo~. ~;tnto mai~ •(':;; nin-~ übell~~~- nem ~. Jll'vfiost;t t1o gm·et·no. 
gnem g_uercrú íi1z~t· um conrr-act.o ~~a cono.li- Assim Joi qne S. Ex. em Yca·dacleit·o engano 
t;ües de~ün:m•;weis csr.m1tlo o c;tmlJi-: :.L !O c I nos <lbse lJOntem •tu_e ~inha l!:tYido nesse ser
pouco. nHl!S: nem o go-rerno por ~na p:u·te, ,-: ~-c· um ~-u~_nwnto •te ;:;tJl) c tantos. cor:tos . . 
• l~\'OI'a ~ i l,]eitül'•SC pc1n. CS.liC't'i.l Ht:·:\ ~'IIlC d ln·:, t a,f:t5 nao tt e~..: ~H:r.o : !l. Yei.'ha C~T.u tl.t~ dtmt-
tct• olc iJI W <> camiJio .>uh•. c 1·cnl::.~ :t t t•t· uma i lllli•là comv •:oaJ il•l:;r.t•ar. 
n~cil lac;iio 1'~!-;l_lhu·. . . . , j :\ lll'l 'Il<'-''n-y::!'a J_so:; C51~L o:·,ad:: 1 ~1 1':1 os ar-

A cCJnHn Js~ao 1l;-; Ol'l~:utu~nr.o llJ~cat tw:'> o::o: ~en:~e:o: <.!!H t .~rii:J:t;nu~ : I.! J .. !:l rt~Hl LJ.' l'L~lontl o:::, e :t 
~' t.t~ th:llhu~ f[UC upi'P>cut:t ,·~ <"Oil>itlêt,l<)r• ,_, di~- ~ ,-or.ult\ c•m 1~: 1:! lô ,j de. :l.S!J l :/(;:~:0(/(J< ;K-cn

t: ~t~>:io (l;t t:<t..'itt. !là'l tC'Ill pt-ctrnc;~f • oi::• :=li:~;- $:\~• 1_? lllllil • li !lt•t'I•U • ::~ _J>i\lõl. m<·nu~ ~ I :! m<~i~ 
da~cll t'$4•~ or-:1.U1l"lO~ c-• tw1.n c:mn ;.:-' ;~'l'p:.~ •t:1 IJe ~.> CtJtHn~. :"o 1!1;1T,et•tal ,Jeu-se ttUll •.l(! tndt1-
l'lcctot•ica.. \"em ioi!O ú tx•rmittitlo. fct-ca :::t p:u·a lll<'ll ll~ . 

A di::wn~õo c:e tll~;:tnl:!nTO é um:l dbi:t:~~:io ! l'• •t· t.:t'n~t·:;~IÍH I.: : lhllt \'P. oliminni<;ii.o. !limi
te.-.-,,,( Lt·,-,·a •lo f:O.: il i!IP. o!a,;: n•;·l.>a~ . .io modo · 11 11i•;:i n rp u• e~i;"t •·~.:p li•.-ada na·. not:t.S tla rcs
tJOrquc ~ão custeado~ o" di\"<'1-:>0" ~ ··J·\·i~-' '-'· tio~~ JX.'Cti'"" r; c ht-lla. que• ,liz: 'L:; ,) 
~t:wr it,:ol:< rp.1e •ien~m st•t· nell;:" comprt!hl!:ali• (osJ O hu:n~t•lo <ll'jH! JW.lo di~se hont-cm que:~ 
c ctuqucllu:; rJt~ !· tlc1·em ;cr exdtri•.ltl~ . por qr:c i ilt'0_~-'~ 1;<1 t!nlm 1'-'tliclo :-.oo l'fl:l l:~l~ m;Lis. 
o or~·amento e a. vct•dauc apm-:trl a r1" :n ,, :~ c;:; , :Xao" ~xa~r.n. p<.>l'l:;lllfO. cml;tcc da comp;l.
que se pú<.le g-:~:;t:a· , :<<~ 111 <Jcsorg:tni,;;J n• ;; ·,-~:, :.r.; l'<L(,'~.O f] lll! ih·: tiXt o[f., J;l7.8l' dO lX~clidO dto prO· 
set'I'ÍÇ'<lS publi~o~. JXc;:t;J. p.-u·a ,., C'Xr.·wi<:i•) l"in<lom·t•- e ün qn:J.ntit> 

Po1· conse:uint2 Sl". pr·cé•lcnt::. Íl'('[ p:·<.•CU· vot<\tb p:u·,\ o ex,·t'<.:ido .. or t·cnté·; i:<to na ver-IJ:.t· 
ran•lo rL·~potHier ao,; no! •r<.:.-; •k•pttl~';_\•:~ . cld - do pe$.>•X:l. 
xu.n~o de p;n·t!.' as eon,iol(·r~w'es polit:t:c~ . 11mJ :\a Wl·l_,,, <.io mat•·l'i-d :t J)I'Ol~'"ta JXlt':J. JS!):J 
)?oclcm azc~ar o tlel.ate. Em<.md(• qne ;w ú (h 5·1:800:-; •tU:\ncl•• ::. \"ot.a•l:t t~cn l~V~ . isto·~. 
con1i·oato <.te vcrlJas de,·emos r;1·ítat at.~ .iume~ pa1·:• o pt·c~e:Hc <:Xc:rdtoi•l Joi de J~O:~iJO~, ac
e cinme, qu" alli.'Ct,em os meli:Jtlr·e~ •i< >< depu- cu::anc.lo. :1 •liil'cren•::• p;tl':\ mcno~ rle ~0:000,:;, 
tados CJUe queit•am intct·,·ir Utl dJsc.;,;:;;, • .~ . que c:omn exp.lic:• ,,, r.l.t.<'''"' ' ~'''" J:t tahd l:o,Jll'O· 

«Cons::ll!o ?\tw<ll». c:.-cde tlc nJ:o lt:\I"C!' contempl:~ rlo a~ importau-
0 hont·aüo tl:J}mta<lo que primeito preccJcu- d:ts tle Oo:ooo,:; e :1. de lii:Ooo:;;, vota!lru; no ex 

me, ~ss:m como o l:onr;ld'.J clcput:tdtl pel;t Pa- er-c!ci~ ;tnt;riOP P•:t::t tins ~~rieciae~ .. , •..•.• 
l'loh)"IJ:t, enb 1\leu que o eons-Jiho na v;\ I pude o . ~01• r.ot~; ec! u~:lcJ,t . ~m_ :~z ':~ •• c<:_:l•·•: se "? 
ser supprimitlo. , ,\n !.'1 no p.Jo ,tu,.mentonn.te tn~uo de::>0J-~. 

. . . . -~ tleve <.-on~tüer~w-~ o conn·a.r1o pcltl dumnm-
0 SR. REr_nun- 9 muHstt-o th,:,(' 'ltl lc' c •;ão tlc c;:nto ._, t.tar.os conto~. que houve llt\S 

um;t. I·epar t.tç-oo ah5oleta . t:\bclltt.' do pe$;;oal c n1.-terh•l llos tu-,--ctmcs de 
O Sn. . Fru~crsco SuDRE"-E' pi·:~ti:>•J outm-• mm·inli'\. 

org:tnis..1.ç-:io t~IYez. I Do me~mo modo. :1. r~speito tlo commi~::.'t-
\'. Ex: sa.be, que. o mini"ierio da ma:·::1ha ri:ldo g-:!1':11. o noi ,t-~ t.l~p utado nn/('won-se, 

t~m sernços creatlos por _!e_t; o ort;tment•) n:1o qn;tndo inlormou- nos ({\W o tü:mni::::;:u-i:Ldo 
~-e Mtertu: ~-em c~t't'!g: cr -~~ta . :-.~p:.1r·tic;ào I pel;:l propost:t do tl!mo l_)as;;;vlo tinl~<t ;:ido snp-
sumo 11:\ pnt•tc 11nancen~•- ~;to pvcle por· ex- ' nr tmlt!O. · 
e~J,>l~- ~:-tinguir o ;on~n;_u tm_,·•:tl. nii~ p~le 1· o s1~. Rt:rt::IIJU.-.\.poitltlo, n[o foi suppri
extt~::'-un o batalJMo IM>a.L porgue ·~tll te- miJ.o e nii.o t'tti eu qu~m a.sse1·erou . 
pa.r~o;oes qu8 tem um;t let O!'f:\Ullle", ~to t e- ' _ . . _ 
].)<trtlç,tíes creada.s pm· uma lei, e. que ;,, !li\ !i-, O SR. F RAXClSCO :Somu:-.í<\ <ltsse_ queres
xaçõo de 1út'\'tl. ou em leis e~peci"e~ IXXlem s~r po~xlo ao nobt·c depmatlo pelo Rto tle .Ja-
~tlte~tdttsou extinci:as. Emqu~mo oiJedecet•em nmeo. . . . 
a let de sua crea.çiio o otvtmento !ta• lo:> com-! Po.r-~1. o commtso;t~·lttdo gcml a propoEr.:t e 
preltench·" respe~tiY<L Yei·ba p~. l'i1 o >CU (:l\8· i •:otaça o p<tl'<l lSUZlln de c!I):OlJO:),<" me~u.t:tc~n
teio. _ _ 

1

1 ~;;~~:da n:.t p1·opo;:r.;.\ p:n'a. o exer~ :cto in-

" O aS~. l{ETD!B.\- E st a cnm:c~~ ~. nrg;<!' :1. For:un e.<tns '"' ?t~er-r;t~.-.~ reiw s velo no])r~ 
erb. · ileputa.do pç~o Rw de J:tneu·o c que pi·ocut>et. 
O SR. FR.\XCISCoSomu:"-~l:~s cümo l1:1. rle 1 rebater com o ex;;me que ac:;dJO üc Jl\zer. uiio 

n~ga.r vet'lll!. J.>nm unm l'ej><u-tiçào ct·•'<<.tLl. pot•: w dtl pr-oposi:.l apre$emaola pttt·;t o fature . 
le1 ? Set•à ti. <tmH·clüa., <t llesor-dem, no servi- .

1

. exercício pelo honrado ministt'O, como peh~ 
~ publico, o que nem goo;erno. nem oppo3i- pt'O]_X)St:L do :t.nn•' il!I$Sa<lo que constitue u. le1 
ç-•to devem quere!'. Deve-se d~lhze1· r.s cou- finnncei rtt da m:wiuha .• 
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Passando ~ora a tomar em consideraçií o as 
obset•va.\'iJ~s do honrado deputado peht Par:L
hyba, meu illustre a.migo, ·declaro que nào 
cont:>.~to em :parte ser 1.<1.mentnsel o l!srado de 
nos~a. marinh<~o de )!Uerru, sendo esr;t <t pl'i
meit·a aptec:iação íl~itõ:t pelo nobre (\epu
ia.do. 

l:)I SR. DEt>üt'A.oo-Houve ex:tgJ,:el'O. 
O SR. flt\.~C!:>eo Som•.B-Ccrt.amem:e honre 

E>xag-gero. mas a p:.1.la \'l'i\ lamcut:tYd c l'Cio 
que. !'oi empregada p;lr;L !mlic<tl' qne a m:ui
!llla ueve (.(!r o utrtl de:>eUYOh'ÍillCil!'(J, E 110 
pare~e1· pro:J ur. c (li o se i:>to mesmo. 

Eotcnuo q\le tlcYemos tlP.~etlY(Jin·r •• no~a 
mat·Itlil:t ti<~ ;! Uill'l~\ v mais que ior· po.;;,:iw•l. 
qae de,·emu"' :tp('t'l<·ic;O:I l' u~ seus apparelho~. 
desenYolwr <:• ~n,ino pl'a,tko c ~ltmll' i t :() das 
escoh\.8. aperleit;.o:\1-(\S me:>mo, que OI' olliciae; 
devem tet· o r;ut·~o de ;U'lll:ls. que JeYemos ter 

e, incurri.be-llte indicar tlO g·overno OS meiOS 
de realisa.r essas refor·mas, d~ melhomr os 
ser-vi~oa da. marinha. combatendo <::onsta.nte-
mente . . .. . . 

O S!'! H.ETnmA - O <:~nno pa.:::sl.t1o. u.pre
sent.ei muita.> nml!<ln.s nes;;e sentido. que to
da::' lor:lm cort:.\(!as c h~jc propo>tas pelo mi
nistt·o. 

O ~R- FRA:'\C!sCo SoDRÉ- O seu c:on.sellto 
~l'it 1Jem rt-cel.-iti•J e nes«t. parte o nobre mi
ni:;t t·o niio t• (.;Olltl':\r iu ao Séll m otw de ,-~r., 
pOl'•!U(! eH<! pi'U[)t·io CX:\llll li<Ul t\0 ü ~!ll'\'Íc,i) 
c-.)m t • "·b •) cuitlado, che;;uu ,~. tlizei' (! u.c a 
m:•rmlt;~ li:Ít) est;tY;~ lmi>ilitada p;u·a q ualqnet· 
coml.r.tte a:l.,·aJ :mbito. S. Ex. ~> .nJus:tl que 
<tpen:.t~ ll<l$$tlimo; ~ hon;; cOtll'a~·:tJ(,~. ;ündtt 
;~~im. impt'OJll'io.; p:~m op~t~ tr- no tl1eatro 
Jll'O\'a•:el dtt~ npel~lÇ<i:·~ da llli$:S:\ eSf)uatlr;t . 

O Sr: . Rt:TDIRA-Logo não tcmtl::' m:n•inliiJ .. 
esco!M de artillt<u·ia e ~1\: torpello~ . 

Entendo I! }lúll:>O como ú lJonraüo ministi'O O ~R. FJU:\'CISCO Soum~- E-tnu "mtcot·· 
em :;eu reh t.:wio, que os no;;so;; oificio,es de- tl:l.ntlll que $5.u nN:~sa.t·i u;;. totlo;; 0$ melhtll'a
vern ter a cnr·ro de <H'tilho.ri<~. e torpe11o::. que mento:> ~lllp:'-tb·ei:> com rw;,sa:> Jí)l\'<1.5 ot-.;:a.
dést,-:;e el'enJ• u.tó um" cla:::-~e de offí t:iftl'~ cspe- mellt.J.ritls: que pr·ed&unos d~ ~!-:.LUd('.; 1'1? 
ci;1lisr:1s de>s:\s arm:\.~ . offid; u~;; m·tilheíros e JUllllte~ e uuY:1s cúu$tru..-(,:Lies, qu~ ni'w ,:e po
tot·pedis tus. sendo olJt'igatol'io J)Um toll<~ ofli- dem lilzet· •le mu!llêtllo e que llelll:tudam tle 
cüllidade da. armad:J., o estudo pratico tlas duas muito dinhe iro. 
armas .. . _ O SR. ltEt't;)IB,,- :!.Ias íttÇ<I.JU-se por partes . 
. , Ao :>l~lples_}~sernJ.cl~~- hoJe.r~a~ es~ll<l. :'- 0 Srt . FR.-..:-;c1;;c1> Sonni- E' 0 l t t W ,.,e 1m -
~;~ue~cJ.a·d~t~~'-<L Q\~~ •:t? te~td? ·~~ to~pedet· 1 end(· Jitzel' ; porque me J)<trece que a:; ~ommas 
-~::; n~ tn;•Il.lh.t:. de ,uen a, ,t re,ol~c;ao (tUe das w!'l:ms YOt.1.tht$ não ~o :.ttir•tidu.~ na. ha.lth1. 
~ez)~o, l<ll:.~ntl~;_p~l'~ue com _torP_edem1.s l.>;U: do Rio ue .T:meiro. e n:'io posso ttererlitat· que 
d1r;~uw;. ~~ _In<llOl~ C?lll~çad~o JlO•le:n ~:l 0~ dlulteiros pull!ico~ sejam ga.stA'>5 sem ao 
f~ t:a~.t.: ; ~~:~ndJ,\do~-,. por ~)el~ ~e e~~!0:!~ menos fi<::u· narla de senci~o Pl'OVciwso nem 
·o:. :tbr.ulo~.ac., .cu~ co;tados, ella.s ~01 ~~ .o~ de :tppli.;;aç~o nec~~sarh~. Qualquer que s~ja., 
podet~ fruo,~I o~~ll!'-0- . e_ bem deterrumado .. que ::e <\Clle i~ rre11te de uma. reJ.nrtiçi'lo lta 
plano •. ~e ti~ com J<~~ n,1., ·al: . -~ , de 1o1·çosamente tise<llisar os dmheiros do 

-~ r e::.enh,l que !<>.z o 11_9m_a.tll) mu~u!'!> do,. . 'talio de modo qne não ·ejam ··"t 'to" inuti!
v~S(>i\de n?.5;a l?_m·.~nh~ nao e __ nuda_ h_sot\l:n:a,, ~enre: E pen5ando <\~~i~~: IHJ.YeJ~tos de razer 
na o e ).:la!.\ delxat -n?, ~m tBllq uülldach . ao - ,1~1 kt 11 quem quer que "'OVel'ne. 
cor~t;a.r~ 1\e ~m ,1Jiltrt~~l<:a. fl.'t\nq~'.eza.: ~ - Ex . . ) àu~l"cLS l'hsena~>es. Sr. presidente, fez o 
~utr~ sert,~,;~~le~en~ es em Q.t::hCJU:; en_re:- honrado <l€puta.do :~ qnem re."pondo. mas q_ue 
.,enc1.~. ~e .,u~t l.'\. c?m a Repubhc,~ :\l..,entm[l.. preeizam p:tra respo'ta. cnba.l de d.et.\lh<tdas 
que _eotu. ~:lh~l .umado.. que o Br,~il. . , apr-edaçües :'t que entendo que ,~ commissã.o 

E . prec:1~ a!gmn tempo, pot-em, p.ua o do orça.mento não esta ohrig;.\da. 
preparo. São nprecia<;õe3 <te mero e'q1ediente. des-

0 SR. Rm~DlllA- H1tSO annos que se cuida pachos do Quartel General tl.e ) J:ll'llJlla: 
di8so. São que~tões todu.s peculia.ri;B á :\d minis· 

O Sa. FII..\:SCISCO Soon.t- Não :'ei se lla tração ,h marinh:l. á. economia, i~ •tdminis
.'50 annos, mns sem querer lanç:ar vistas re- ~::-;J.çii.o de8ta pa.sra, de se:· o ottlcial B. ou C. 
trospectivas sohr e o passado, cuidP.lllOs no comma.nd•'~~ da. torpetle!tl~ A . 0\1 D. _ 
_presente de a~J;umru; rclbrma.s, e visto que es- . A com m 1ssao pot~'l.ntO entende que nno tem 
ta.mos, colllo <fizem, na auror·<1 da re~:renera- nn~R que ver . com 1sso. 
çã.o. ê justo que se cuide de reformar (l.lgum.a V~ltando hoJe o honrado de~utarl.oa occupar 
cousa em bem dos poYOS. r1 t rlbunn com aquelle Pt'?V":lto .IJnc. toclos lhe 

• reconhecemos. nJtnto prmctpal mente quando 
-o SR. RETU)lBA- A auro~a J.a regenera-\' se tr-at<.\ de ma.tcrh.~ da. sua profi~ão. disse 

çao no entender de quem o dtsse. s. Ex. qulô! !la~ capitanias dos portos se le-
0 Sa. Ftt,"'~CI.>co Sona:B- E 'í'. Ex. terà I vant::tYitm embaraços e vexames <i m vegação, 

tal-vez o primeiro papel; st'rú. l1m dos <,rmndes I pelo seu modo de fi..<:c;J.li:;;.\.1' e rxaminar os 
collaiJoradores deEsa obra. ; . prolissional como I níwios mercantes. O nobre deputado ha.. de 
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conconl:\r que t\ ihcalisa<;Ã.I) nií.n p< .. >Lic <l·~iXM' I coher·eni:c qucr·cndo :n1;;mentar o numer·o tle 
de l~aser, ~muito rig-?t'O"><'l. deve_ se1· <clii<~- l ~el'Vi.!IIIJ~,; ll<l.:' a.c;i~wc.< ch·.::um <l:W<:bts _dOüt-•;a

N<to se potl:J (:on:::cntn· que na V tOS lll<! t·e<wl:tl~ memo d<l. l~~pnl!ltea,em que na.o ,;c~ p<ldé g·:t;-
est~.í•t;1. 1 .'t 1:3;_\·e.ga.t· em l~OI:tos, •lo_ ~r:~:il. r;.en<lo j t;.ll' >'Clllfto o tl.<tl'Í~ta ;.nente neot~,,,:,u·io. 
onb().~ tl1nt•b ~epultuta .lln , _.ulal.t~~- o s1, , llETt.:)rHA-<l:'t 11111. <tpu.rte. 

o SP.. REtti)rJ>A - 1\'ilo. r~ Íf'O j~~o _: l'n~r<l ·!]lú o Slt - FK.\.~Cl;<Cu 80f>lü:'-l'tc ·.t.a. s;\ber ;;i e;
apena.~ ao modo porque t~ Je tta ;1 1i>ca.l!8;u,:ao. · te:; ,;et'n! nt<::; ::ào }n·ecbo,:. X o ar~en;11 já t~-

0 SR. F1u:-.-cJ~CO SoD:r:.f: - Pelo querespeit,, mo ' 14 '' ~t·,·~nro, .e ;tte h•!ie li:m->.e rei to o ::1er
:1 Ba.hh~. tiYemo< que hunetlW.t' :: ~;dt:lJI'(! ê<L- Vi<;O 1:0111 t·egn la.t'itl;tde. A que".t..i.u n ii o I! c!~ 
t;Lstrophn do vapm· JJ-,t<< de f·~'f.,, qn<.• nwlws ll1iÜllt' \l l t lll t! tlul' <Lc.pem·. : t qt1o '·''' ''c ,;;tlJet· ;i 
vi~timns li;z ~'Olll pung·euic .J.-,1. r.! a~ liuuili;o"..: u JK:::.-oul <: nC<;c .• <:u-io. ,:j <': i11<\i •pcu~a.-el, ~i 
ln ltiana.-:; •leth ·e a h-rrivci l'~plo;;io <.la· ~:1l- Jlt'U : r~ •· lt "l' \'\'Ít;O. 1)'11' f!llt' nrt.u lo:L\'l•H1<>5 •k t~l' 
deí m:; pa.•santlo-sc urn:t mri;r~t ,. li-;.;ali:<an- ~~~oal "'-'lll r:tz.·t r.t·.ildh<l. O ~ .. ·.•e:ol ti~Ye 
de~-~ o..: I);L\'Í<k' rla Comp;onh i:• H:d ti.,tt:\ ~. ... , .. ~ ~(;!' cx~ctanwntc 11 que r ··l ' prC!ci " · 
o; Jnczt•s. !m;t:,!iue ,-. Ex . "r1u<· :'.:ri:o si nfío 
se fizc<se est-e exame! ! 

O !'<1:. l t~:J'O!I!A-E•i.:t <.•uu•uti;l. em rel:ot;:i.•J 
ao :: li !!IIIC~Il l." de .<CI' \'()lll,.:-,: e COt•rd<l~;l.a COIII ~. 

0 :-:: t ~. llE1T~Jn.\ - Ul'-::t!ltCh:llll- 11<.':' 11:1 capi- :<!rpp:·c-~iiO do l.aw lliiiiJ n;r.\';1/ . 
t:min ·, . . • • 1 _O !:'r: . F1: .. \~crscn Srr!Jm.:·-o lxLl;tlhão na,·at 

0 :S!t. F !U.:\C!,_CO ~•L•lt~: - :\t:L.;: !'lltiiO O !1:10 i.<:lll WHht COIIl u.< :•('i'\'€H te:<. 0 nol.Jt•f. <iC· 
tleleitu ,:er·ú tio cx;une e u•i•! •k<. HW•.iirh< ·~ tlo p11 t;Hin c lj ll c cxr.iu;;uin,lo " l_,;~t;dh:i.u ll<~Va ! 
systcnm. pt·ocum ti t·;u· tlc .. ,,.,, extin~-c;iio a ,·er·l!;~ pam 

o :su .. R<:rtmr:,~ _ Foi ,111e nu ui~~e. p;tgoll' a t!.<~e,; sen·e11te::_ :'elll .iu<tilicar <t m·-
g-uHt:i:t r!C :iel' -'llgllleatado '-' lllll!l<!l'O r.leile:-L 

A o111.m emenda 1liz (lu): O '>P.. FR!I..:\CISCrr Snrmf:-E' preci~o !'<:pa.mr 
q11e V. E,-, ;u::lrou !Jne eram exa;!:,rera(la~ <1~ 
visitas cero.m t;uniJem exa;rgm·•Ldo~ os exames, 
porqtt<~ ohrig-:wam o;; mt,·io> :1. en;.r~.;· no dique 
e sel'em revi~tu.do5 de tz·e:l a qua:tr·o mer.es. 

,\ou. 1.5 do lll't. l" rio ].Jl-ü_jecto: elc,·e-:>e a. 
50 o n umct·o de ~et•,·ente.< , pat·a ><er por elles 
feit..L 01 policia elo ho.•pital d,t Capit:ü Fe,leral. 
Yi:;to harer· :•ido extindo o lxtt<tllt~o na1ul 
que <Wxilhnl. e.<,;e .'el'Yi(-O. 

S~l;t dtt:::,;e:;:;<iie~ . W de :t!!'05i:o de 1892. -J. 
R l: l• !,,ib•! .-FVIISCCII. /lel'll;~fi . 

De modo (lUe o nolll'e deputado quer IOO 
;;ervenw. 50 e mai~ 50 ?-

O SR. RET<=:UJJA-!\iio ~enhor. 

Aclto ao invet·~o de \'. Ex. oue elle• 
dC\' E!ID ate BCl' CXI.tl11Íl1ilÜOS de IW?7. em mez, 
afim de prevenir-se grande;; cnlamidades e 
binisir os nmritimo~ em que o que menos se 
perde são os ca;.co> dos mwio> e :<em carre
~j.~~Ut-ntos, o que ma.h illlllOI't:l. são <'S vidas 
p reciosas credu!o,; que. na t-onfiaw,:a de segu
r:tll(-:.'1. d<l.S embarcaç.-<•es de ··apOl' ou vela. o SR. FP~'o.XCI:SCO SoDRE·-~la~ e o que ci 
entrek,rarn->edescuidosa:,< a perigo~ miminentes. est•i.. 

Pe~-o a V. Ex. Sr. pre.-;idenie que tenha a o SR. l1.J:.'Tt.::I1BA- E' par;\ e~tabelecimeutos 
bond:l.de tle enviar-me as emenda:> ;,~.presen- differentes. 
tada.s pelos Srs. deptltadO$. ( P u.Hsa). 

Pas..:::o agora a fuzer um l igeiro exmne wbre 
n.:: emendas apre;;eni:ulas pelo:; Sr.;:. deputados, 
dilendo o modo e a maneira porque a com
missão enten([e que uma::: podem :;er acceitas 
e ou1r·as não. 

Primeira. emenda, { ZG) : 
Ao n. 12 do n.tt. 1• do pt'l:>j ecto. eleve-soa 

50 o numero d e guardas para. o poiíci1>mente 
do a.rs,-nal e •uas dependencias. visto ter sido 
uissolvido o batalhão naval que n.uxilhwa 
es..-:e serviço . 

O SR. FRA;o;cJsooSoDaE'-Pel<\s dua..~ emen
d:~S:\u(pnentl.\ 50 on 100~ 

0 SR. RETL")IDA-Allgmenl:a 3(3 em Ull1 C 
25 em outro. 

NiLO ~ão 50 <•<•mente. 
Ao n. 10 do art. 1" do projecto: (!..!): 
Ao n. lO do ar t. l" do pr({iecto, em lOl!'J.l' 

de: 1. Hl4:032.~-clig·a.-se-1.378:200$-. as>im 
alterada a respectiv-a. tabel!a no vencimento 
das praças. ficando eli.rninada a 3• classe de 
ID<'1.inheil·o:::: 

I sargento-ajudante, a. 60.$. 
Sa.h1 das ses;:?Jes, 19 .de agosto nc 189-2. - S4 1•' sargentos. a 35$- .•.. 

J. Retumba.- Fonseca Jle;·m.es . 102 2"' ~argentos, a 30$ .•... 

800$000 
14 :280$000 
36:í20SOOO 
37:200$000 Esta emenda depende da. ex:tincção do bata- 204 cabo~ de esquadra, a. 25..'$. 

lbão na..·al, em que depois faltarei; ma.:> s1 o 872 mo.rinbeiro::; de I• cla.sse, 
nobre deputado quer a. exiinc~ do batalb.ã.o a 20$._. .... .. • . ... . .. 209:280$()00 
Da.\'al, por e;pirit.o de economia em parte:. e 11.200 marin_h._elros de 2" classe, 
porque entende que o W.talhã.o navu.I nao a lo.~ - ........ .. ..... 216:000::,"'000 
prt$ta. os serviços que devia pre.~w, nã.o é 1.600 grumetes. a 10$........ 19-2:000$000 
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O ma.is C•11llD ~c ach~t tti;•:I·iminado na refe- O Sn. RETDl!u-tm~• mecli(la. d~ mlifot·-
·rida tabell:L _ m i!latle. 

&'1.1:~. dtl;;~e~~.-oe~ . 19 de tl(!;O~to de !80~ -- O S:rt.n:,\:..-crsco Som:f;-De\·o obser"fal'á Ca-
J. Ret•~ ·nba. - Itulio do BÍ·n:;il. - FOI~seca. m:tra que e~ta medid;\ _jiL 1oi indeferidt\. como 
:Ela't'J;w.< • se poder:\. VE:r- de nm pa.rcce1· da com~nissiio e 

Isto irn1:orta, o :~;ugrneum tl<~ vencimeur.o~. , isto l'Ol'íjlle o estado do tllesouro não compot·
uas praç:t~ e exce>s1n1 onu~ para o the~ouro. tn.n\ r.aes rmgmento:s. 

O SR. RETDIBA-E' umt~ necessidade. O S!-:. RErnm.\-~Ias ê uma medicla de 
O SR. Fru:->cJ.Scc SoDRÉ-)J;tS a. conunissão I " nito t·mi!lMle. 

nilo attendeu, porqHe n pr-o[losta rlo govet·no O SR FRAXC!:<Co S<JDR}:-l.Jas nesse caso. te
não tratou deS>;.\ el•~Htç~-~o. C•)lllO t;unbem. llOl'· remos tllll :nt;,rmento e:dt<lot·dinario de des
que. a.ind\\ (!\te~ tiYcs->e Jn·t•PI.•~tO<\ commi:<siio pcz:t;:. pol'ttue t oda :; a ou n-as repartiçiies vi6io 
ver-se-hhl ol.wi; atla :lJliiO ~:oucordnr pel;\ som· ]Jetli!· lln. mc·•ma lli'Opnrciio. e d~de ql.te 
m.'l. exces·:ivll que l ritt]J<>~•n· ll<l Ol'(';.\mt•nto . »?.iam :lttt•l\llid03 nn~ •le1·em ign:\lmctttc ser 

O mini>tro no S<>\l rdnt•·l·io. e ex:1cto ttnc lltt<·ndi•l(';: f'Utro,: . ,\ Carn;\t~L nilo 111i<lo ier 
--:.•efere-.<~ ;c c·::: tc ll~:::tnn[Jtn: mas o qur nm mi- jn~ti.;·a ri<: clnas thCE:$. 
ni~b'O l>l'üpüe c k mht·:l n•, se1\ relatol'io ,:iil) 1'•11ln~ "' empt·eg-ado~ l' sct·,·cnte'>, enfim, 
muit.lt ~ """-"" pt·npn>i•.-.-·e" rp tt• dlc ati t•tt ao '! c·mp!'P;;ttdO>' sulr.tltct·t iO» e operario.5 do a.rse
rutul'O. :::;_iu lJa:::e" Jltt·n ulr.eri"t·c~ t·~l\lf iO:< t~ tt:tl t<;lll 1·intlo )Jedir . à C'LII\;u·a. que i<! cqni
examcs. p:l.l'('IU ~l·ns otden:dn~. gl'atifica.çües- <: vcnc:i-

O St:. R~:-rnw.\-)f~~ t t·uho 0 •lit'l!ito de t llcnt·)~ :oo~ r.lo~ ctnprc;:ad~ tia~ secretaria.s ele 
-::~preSl'ntal' :t cmentl:L r1ue qui~ct·. c~t:~tl<.t. 

. . _ . \ . Ex. cumpl'cltt•wl~ que os empregados d:t 
9. Sr.. F1:.\:'\Cl~co ::;utora:-P~·t•dao: e:;:_ton ths- ~ccr·l'taria t.l<' csüttlo. :limh mesmo que não 

c~tlDd(• npt'OPQSttt npt·c-~en.t;tutt J!Ol'. \ .. E:(. c pr~~tt'm i~mu~s B~n·ir;os. são empregll.dos dtl 
lluo con te~ttmuo o seu 11 ll'()ltO: es~e tltrc:to tem rep:lrti<,~)es de supet•ior ea the;;oria, qu€ na. 
'todos os d~put.~1.los. ltit·r~~rdti:t administmti>":l. uão se pt•<le de 

O que chgo c que n;: l)POJ.)<Jstas e ol;s?.n·n- lllodo ncu!Jum deixar de attender.com ulro·uma 
- ~ves l'tlitas em um t•e!atorio ;l,pl'êSentll.do ús m~thoria de seus vencimentos. · "' 
ca.maras por um ministro. ~ervem de b:t.se de Pot't.'\\Ü\• nt'~ serve tle 1-cgra, pa.ra se propor 

·estudo para que :u:amnra tome CClnbectmcnto ,,_ eqn ip<~têtçiio de Yencim.;ntos d:.J$ ouims re
dellas, naoccasiào em que julf!<tr <:onveniente. partl<;oje>. 
o que e cou~a. muito dilferente t.le uma pro- ~ . _ . __ , 
:posta apre~enitl.rla 1:1elo governo, em que elle .. ~ S" .. Rt;.r~~IBA.--:--Pelo que "~JO 'i ao ~erre
Jiede a derret.aç.ão das verha5 p<tra custeio das J eltadas tOda:. o.s mmhus emendas. 
-despezas publicas. O Src f'R.,\NCI!SCO SoDR.E-Ao n. 1 do art. I• 

Na :proposta do :roverno n[o se encontra o do projecto (w}: 
pedido de a.u~mento_ de :·encime_ntos dus pra- .-\.o n . 1 do a.ti . 1• do projecto, augmente-se 

·ços do corpo ue m.armhen·os na.c10naes. de 20:3 o &\lario dos serventes e do au.~ilia.r 
O Sa Rt:Ttj~IBA-~\a.s diz porque não o faz, do :~.r-cl!h·i$ta. ficando em 90$ os seus orde

.porque existe uma rell>rma, no corpo de ma- nados, de M!Cordo com os orçamentos das ou-
1-ineiros que attendeu a este augmento. tras secr·etal'ias de estados. 

O Sa. FR.-1..xcrsco SQl)l',É-Pois então espere- Sala. das s~.ssr.es, 1? de agosto lle 1892.-J. 
mos por essa reforma. l llH'a não estarmos ele- Rctw;~ba.-l;onseca Hennes. 

--cretando a.ugm~ntos que talvez para o anno Parece-me que tambem já foi indeferida 
·!ejam restringidos, tanto mnisquanto a Repu- unh patic;:to desses empregados, a. qualrefe
blica. já elevou o pret das pra~,-as de mru-inba ria-$e ,, an;;\·mento de vencimentos. 

-.e guerra. 
Porl.1.nto, importando esta emenda em aug- O Sr.. RETOr:S.\ dá um aparte. 

mento de despezas. a commissão não pódeac- O SR. VJxrrAEs-E aind:~. ma.is nesta epoca. 
<eitaJ.-a. 0 SR. FnA • ...,.CISCO SOD!lÉ:-Aproveito-me do 

O SR. RETu~mA-Exc:e_~ivamente seve~. aparte do nohre deputado que me ftca em 
O SR. FR.L...,Cisco Sonr.:t-Ao n. 6 do art,. 1• frente. 

·do projecto (le') : · !\las, esta epoca é uma época de crise, umil. 
Ao D. 6.do art. r• do :projecto, augmente·se 

1 

época exceiJciona.l; niuguem sabe quanto 
<le 20$ o sa.lario dos set•>entes que p-assat'ào a tempo ba de llurar ~ta crise . 
.-encer 7Q5000- Portanto, nilo vejo razão p.."'.l'll. estarmos to· 

SaJa. das sessões, 19 de agosto de 189~.-J. dos 0$ dias a augmentar urdena.dos, sõmente 
.Retumba. -Fomcca Hcn nes. ] pelo acidente da crise. 
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A crisP- nfl'ecb.t :1. to~los. 0 principalmente G.O O SP.. RETOmA dá um t~pttrte. 
"tllesouro. cuja. ~espeztt sol.ie e U.esce >Utt re- 0 SR. FR.\;>;Ctsco Somt1,· _ U:: 
ceiW.. A importu~i1o climinuc destle qne Oi> ge- .. 
neros e al'te1hctm tb indnstria e;;tão por alto Aos n::!- ~;,; e 2,1 elo art. l" tlo projecto: de-
:preço no pa.iz. . tlma.-se ll}U;IJ008 em cht. um. !irando 000:000$ 

O ordenado tleYe ser :mgmentatlo pelo ma.i- 1 Pf1m nntnH.'Je~ n::Ynes e úOO :000.~ ll(l.rn. ma te
or on menm· il•:tbu.lllo elos empt't'!gat.lo.<. c ni'io I rtal de conm·uc•;:tu). 
pela crise que é nma excep.,-ão que con1 todos S:1la. da.':! ~e;;sões, W do ag•Jsto de 1892.-
se repaL'te. . . J. Ilt:tB.ullHr .. - Fon:\1:ca IleJ'ijW$. 

A cris~ :tifecta ao tt·u1xtlhndm·. :w :ntist:t. no 0 . ·v Ex . . b 1 u:· . . . 
lavrador e t\ tod~~ tts cla;<ses emllm: tl!i.o c. .. tt: , · .,.": .ac~\. ?u (.e .. :7:e1 rt.u~. o. mate-
somente n. cltts;;c tlos empre""<tdo.<. rt.•l t '" 1'0~·-•• ~ntp..v.l .• t estm,t unptest<l\ el. 

. e ·. . PM·a (}UI~ Ülll)lll11U' J)Ol'tant<J HlU:I)I)O . .:;(l:l. 
o St~. R~";:rDm\- o Ullll"O meiO l; rptC!Il co- ~-_e~·b:~ df:t.:l"Ciada. c:njn. SOIIlll):l..:: •ll, 7<10: ono::; e 

1ne1• clous ktl05. comer um. .l<t lll:;uffidt•ntt• pG.t·:t muni<"'~~ u t·ou,;tru(·•·-'•es 
O St~. Ftt.\~cmo Sonni:- v. Ex. <~itÜp:tre. na.\::tC!S ~ . • . . . • 

Jlar:t set· .iu><t.O. o t.t·a.hallta!lor do a:·.>~ll:tl a \ · Ex. qnct' •ltmllltllt' .. 100:000~ c1n •·:t•.la. 
qualqttel' outro trülJulltadur r/,:): un~a pd·• pi'll~:~ment.u f!!lCJa Uf•cl:\1'1\ll l[l' üimí-

s .· . , . , .1. '"l'>'~. ; 0 . 
1

, tHLH' t~mn,; <• :lllg-mcntnt• out1•ns dc·~pe:r.:~~. v. 
~upptm_u_-.c~\~!1,1·.-:·~ .. J-:~"''-ci1U:.ttnh Ex. n:oo qtH't 't'lltlo :uq;mentm·a despe~:t<.l<.> 

o n ... 1 ü~ ,l(t. -~ • lop_i?JC~~u.: ~1~:;1~:lo ~~t.:ner~o Lm::unen!'' rh tn:triulm, Sll[tprilne a n~!'f,:t de 
O lJ~ta[h.tO .n~::ll. Cl:.;~:- ]~l .• l< •• l' ·.<.1 .1<.' :~~~i:llhlll· 1111~ SPl"\"1<;0 pat•:t :1 pplit~:t[-0 :t, tlii11'0. 
_da~ pelo e:l.:erc~to, tu~pelt,t.ndo-,l o~ ,,.u, cnn. l·>t.a en1CII<hl S1·. pre~itlPnt.c 'Illl' ,·, tle 1·c1L1,c-
tractos e eng·a.)amentos. c·rr,. •. :l c~mlllti~~:u.' _mio a. IH.•tlt• ac~oir.at•, JlOI'flllc 

Sal~ Ja:; :;e~Si"iQS. 10 de ago,.to •le 1802. - t•ll:L est:L C•lllYCn;;tll:l •le que :t Yt•t·lt:t p,;tú vo-
J. Rctw;,úa.-l·iJ;lwccl /kn.u:~- tn•h <\Ü·· in,ufildentemcllt•'· 

Examinemo" ,,j e .,cuda-~e em rn7.,:es pt•Jce- Si pr(,cl!':Lt11tJS mdliot·m· u mnl.eri:tl d:i. n,r-
·dentes á emcndn que acabo tle ter'. muda e ;;i. llWd~umo.~ mclltot·:w 08 <tl.)IK\l'elllO>". 

E' verdade qu~ 0 mínistr·o, no ~üu P!'latol'io. si rwecisamos melhomr ntú o :lt'mameutc) 
d. b t l' - 1 d como V. E1· . me;;mo rcconlteccll. niio pode2 
" tz que o a a iliLO nt~. va eYe e~ti ngu ir-:;tl. mo~ r~d uzit• ,, vet·l;;t . 
·N[o e~wu long-e de. sul;mettitht e~t;1 eruen-
da á commis>ão. pugnar por ella; m~s recli- O,n. 5 do•lt·t. l" do pt•,.tjecw tlir.. (Li?.) 
gitla de outra 1t•l'll1u. E" "- mesm•• cott:><l. • 

S1'. pre;;:idente. o q11e <\ commíssão de or~a-
0 Sn.. Vr~rrAES- Acho que o hatalh:i:o ê mento podia ter· feito depois dG exame ela 

neces~ario. pl'opost<1. de gnver·no, depois da leitura do re-
0 SR. Fn.A:-:crsco So:m.~- O baüüh~o n::t.w latol'io. r.,z. On1le a commíssão tle orçamento 

•,•al não deve ser e:xtincto de chol"!'e. y. Ex. pthle dimiUlÜl' tlesp-ezns nã.odeixou de e o fazer" 
manda em sua. emend<1. que a:> praç<bl clestc e onde Yin qne era preciso augment..'ll-as: 
batalhão sejam distribuidt>s pelo exercito. re- tarnbem o tez. poJ.·qne os serviços devem ser 
<:peitando-se o~ contractos e e(lg-a,jamentos. CU$teac1o:>, Cilnvenientemente. devem ser per-

Mas eUcs fiz~mm cng3:;amento p<mt o. mari- feitos, e a niio set·em perfeitos, melhor é nii.o 
nha e não para o exercito. tel-os. 

Mandar a~ 1waça.s do batalhão mwa! para. o Pa§a.rei a explicar as verbas que fo1.·am di-
·ex:ercito. e urna especie de recrutamento arbi- minnidas. e ns que foram <tugmentadas, pelo 
trario Yisto flUe nii:o ibi pai<> o exercito que parecer- d.a commi~ão. · 
-ella.s se contractm·am. Art: l." n. 4 (lê): Menos a quantia de 

1:402$800 <\bonmla no exercício pas~ado -para 
Portanto, Y. Ex. redigiria mui to mellwr a criados . ·· 

sua emenda, si deternüna~;::e que não seriam ora, os ol!iciaes genemei> fazem hoje de 
preenchidas as Yng~ existentes do ho.t:tlllií.o, soldo, gratific:LÇües e .etapa qua.nth superior 
·e aquellas que ll.J.es fossem succedendo. de 21:000$. não é muito portanto que paguem 

O Sa R-eTIThiB:I. dti. um aparte. os criados :1 sw• custa. 
O Sn.. F:aA:-;ocxsco Son:aE' - Quanto a dimi- Arsenaes (lê): 

nuição da verba que v. Ex. propõe. devo A commi.sstio julgou-se obri&":J.do. a pedir a 
. ponderar que quer·ia que esta diminuição extíne<;:ão do Ar:>enal de PermLJnlmco porque o 
tosse em proveito do thesouro e tr~n:xesse ministro ~• pédia em seu rela.torio. e as 
e.conomia. Mas Y. Ex:. quer" extino;ão por razões que dil. são M seguintes (lê): 
um lado, entretanto que apro>eitn, sua dota· «este arsenal, que, segundo jà foi ui to, não 
ção paro outra cltt.SS!l de despna. offerece nenhuma das condições ind.ispensa-

Desde que pede reducção é para lw.Tcr eco- vPiS o. um estabelecimento de tn.l natureza., 
nomia. apresenta, demais, o gJ.<tve ~enão Je ser atru.-
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vess~do pnr urm rua da cidade em todo seu 
cumprirn~atu. ?\iio e.pob,pr~<:i~o nnda mais nc
cre<;;c~nt.w sobre<\ nece,.sidall~ q,ne, de llo:l 
mente.touos hão de ~Emtü-.de extinguir·-se o m•
~eunl em questão .etunto maisquan to tlü extillc
ç[on~oYil' á 1erirosdireitosa.dquirid~rlo pt.;;
SOàl aHi empregatlo. podendo o pessoü ;u·ti>
iico .<•e1· tli~tri buhlo pelo~ Jetnai~ at'scmws ti11 
Re1mblica e a,d.<.Huos a. diíicl'entes repa!·tiç.líes 
JlUbllco.-; teder:.Les. il.t~ que se abmm V:1.c:ls (jU!l 
}l(lr elles possam set· preendtillas, o~ o~tt!'Oo 
em-p1'ega.àos. >> 

O Sr:.. Go~u:s FERJtE:lR,\- S~io r<\zl:e~. que 
prov:tm de ~ais.? Ars~nal d\:' l\f<tri_n~a do 
Rio ÜG .latlt'LI't> éoti1. Jl:t~ me~ma . .: C0H(]j~"'(:',. 

pr·ocnrou augmentn.ralgumas vet·bas iit$llffici
eute.s e quando l'eduzio :1quell<~.s jit augrnenta
da.$ no or~:amento >igente. 

E com i>so :t cornmissiio niio procurou sinlio 
pre$11\r um serviç:o puhiico, attendenâo <tS 
que ti:li possi·•el e cleixa.ntlo de attender mni
tos ~el'viç•os que, niio ohsbtnte. recl<~tnm·em 
~ua. attenção. tudo.via, niio potlet•ã.o ser tom1.1-
(h\:; ~m consiller<w'io. em vi~t:l dt1.S clrcums
tancias tinanG-eit·a~ d;t União. 

Kw estas a.~ obse~·va~,·ie: que tenlloal\1zer, 
me~mo po1·que '' maí~ nli.o aLtittgir<tm os ILOJl· 
t~dos Ol'aLlore..~ _ (JJu·:trl l.JtJ JH. Ji~ ) ritos 'tprli~ttfos.) 

O Sl:.". v-ill.h.a<!,.,..- Sr. presidente. o 
<t>.>lllllptu impot·l~:tnt: q tle llW t!'.IZ a t,l'ilmua C 

O Sn.. Frc-.:>:CI~C(I Sor.m.:'-0,: plm.roleit·m. qtH: pt·ucur.,rei hde:n•. 011 prtt' outt•;t. tJ•;:"J.r 
segunJ.o ._ commiS<ií.o ibi intin•mt•dtt. qucr·i:~m p··t·l'unc:tori:ttncntc. ~ Li.aqnellt::' f[llt '~lltw.ll\ 
t'r.zer rf-'dc~. on tli~!.>edit·em-se r.lo ;:erviço pela. n;: ot·i.lern do tlLt tia,; t:t:IJill •mí.t~. 
pequew·z da 1mg:1.. .r:·~ tH"'Sl~ Cjllc\ se procllt':J g-cralmentr· t:tzct• 
0~ S<1.hll't0:3 e a,:<[ÜJ.l'ittS tlelle:; ::'~0 pCol' de- ~<:onnmia~ ,Íll~latnenle 110>< IJ'-!<lUCll•>>l ;:tl:tl'ÍO~ 

mai,; c·xi~tms e insi~nificnui.c~. <w~rc~eendo c f! I!~ n~ gr.tmle,; or·Üt!rJ;JJ!us, ;1. sill.'l'lll':l ,fns 
que os pllãroleiros, ([tle esr.ão em log1tres lon· t·cp::t•Lk~!es pttl•lic;ts cotttiuú:t, HC::<t:t Hiii)!'UCtn 
giquos. em ilhas, nos Iogare~ alb.J;t;u.lo,;. do onsa tile,w. 
continente tem muita;; Yeze~ •le p~.gar a con- Ao pa,,~o que :ts ccOJllll!Ült.~ •lc\·erianl ~l·t· 
cluc<,;iiO tios generosalimenti(; ios que preci;:;am. Jei t ~ ~ on•.le éll<'.s me no~ lJ!'i:.Í ucli~:I.S,.:em. 
teem tle~lJCZ.:.t;; d.c: fretes e contke<;fLo. .\.cretlito que uo;; gt'.U1\lQs OL'<l'"n;nl.o5 de 18. 

Houve portanto este adminiculo de tle<pezu 20 conws ele r~is, ll<L Jll:t i~ lll<n·gem para 
em ele,'a!·-se a verba de mais 61 :928$ pa.ra con~u·. 
attender-~esU!. ju~ta t·ecle.l'J.\tt~ilo. ~<Oss<Os g;r-:mdes ord~nt>.tlo$ é que se ucwnl 

A commissão enrentleu que era dejustiç:a 11Lzer corte.• e não nos min!.!'uadus s;tlal'io:s do 
u.ttenuer aos pllaroleiros. uugmentando-lhes operado e do tr-.\b<tlltador. ·-
os salar·ios e düwia~ e o tez com muita parei- O ministro da m:ll'inttt\. em seu bem lm· 
moui:t. çado 1·~Iatodo que pude :Lt~ correr parelhas 

A lei do orçamento :par<> o anno vigente com o rehnorio o.:presentMlo pelo :Sr. Yi5· 
conügna 500:000$ Jlam obr·as. comle de Ouro Preto, enti:'LO Affonso Celso, 

Muít;\S são as obnts a execma.r-se n& ma· qu:mdo ministt·o. dlll',LJlte a c:Mnp,•nha do 
rinlta. Basta entrar-se nos arsenaes para P;tr,~~uv, neste t'elatorio rnostt·a. o ministro 
ver que elles :Precisam de reJl;:.ros ; e isto ê incontest.Lvelmen~e, qne G cuullecedor de sua 
natural, porque como se sabe a:> obras da profis~úo e (1ue esul. ;1. par. :tté economiea
marinha devem-se estragar-se mais depressa mente fallando, do serviço ele tod<ts as repàr
do que outt•os em comequencia do attrito de tiÇ":ie.~ da marinha. · 
pe..<ados veluculos, tle pe&'1.do~ volume>, de l'rias S. Ex. reG~riudo·se aos arsenaes, cre'!o 
modo que ja não era excessiva a verba. de que teve apenas em vista collocar oThesouro 
500:0()$, mas a comm.\.~oão ctea.nte da. n~essi- em cll'cunstauc.ias mais I<WOl'a.veis. 
da.de palpitante de diminuir desp~zas. r.?dn- Diz, S . .ll.x. e muito bem, que er~a. necessario 
sio <L 300: OOOf:;OOO. íàzer-se uma organisa,.:io districtal marir.ima. 

Eventua.es (Le.) HOllYe tam1Jem um accrzs- a.semelllanÇ3oda Fr11nÇ<J.. 
cimo. :1\ia.s, Sr. presidente, o llrazil nJ.o tem urna 

Eventuaes 200:000$000. costa tão estr(l.tegicamente colla<:ada como a 
~Ia.is a. quantia de 50:0~0$ por esta.r em França., olhando para diversos :pontos; etn 

execução a no-ç-a tabella das ajudas de custo e todo o caso e um paiz que tem mil e duzentas 
por terem-se augmentado os p1•eço:> das pa.s- leguas de costa littoral despovoada comple
sageus. ta.mente de defesa, sujeita a. qualquer gol:pe 
. Desde que por lei a.ugmentou-se o preço demão do inimigo. 
das ajudas de custo que são pagas pela 'ter ba O proprio Rio de Janeiro, a Capital FederaL. 
deeventua.eí$,assim como as passagen.-> de estãporassim dizeru.be1·taã.qualquer insulto 
otriciaes para a. Europa e de uns estados para. deumae~quadra. que a qu.i tente entrar. NãQ 
outras, não poderia subsístir a mesma. con- e, pois, de ;J.dm.ira.r que o ar~enal de Pernam. 
sig11~.ã.o.sobre que .ill ha.vlareclamo.ções, :pela \lUtO esteja. tamb~ sob estas circunstanci11~ 
defieiencia da verba de 200:00~'000. O arsenal da Bahí<J. estâ. nas mesma-s cir-

Foi este o trabalho da commissão quando cumstancia.s do de Pernambuco, e o do Pará 
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ta.mbem. E note~ VV. EExs. gue não Ütll•?! ~este ultimo, por exemplo, que é um arsen:.\1 
no a.rsen:ü d~ ~ar:mha do La.do.r1o, que est~t • no mterior llo paiz, só com um port.i:o o go
collocado no mt.er1or. . _ . ·verno ga~tou 11erw ti~ !50: 000:5 ; mas isso 

Olhando. por~m. <1ques_tao pelo bdo de!en- n:lo oiJstou '1 Qlle esoe por·tilo estivesse cscan
sivo, todos . sol'!!os unam~es _em concord~r car~do á todo~ os abusos e espolia~:5es. 
que _no B_r~tl n:Lo ha um 80 arsenal gue na.o St se fizer o computo dos gastos com o ar
esteJa Sll.J~.~~ ?- qua-lquer golpe de mJ.O, . ren-

1 

senal do L:\d:J.t·io e com o :u-senal de p. ernam
tado por mJmJgo ouz:J.do huco, Yer-se-hil- que ~tquelle está ao estado 

A França, Sr·. pr·e,;idente, com 05 seu:< ar- pelo tr!plo do de Permtmbuco. · 
senaes de T?ulon, ~e B~·P.st, e de Chesburgo.1 Como q_uer o gO\'erno que o ar:ren:tl de 
tem gasto l'iOS de ti:nhen·o.- ?-.To P?I'W tlc_ Che,:-1 Per:n:unbu?o l'Ut·re,;pondtt á espectativa.qno.ndo 
burg"o tem despendLU.o m:1.1s de vu!te mLl con- cst~~ l'Ctluzl\lo •~ cm·ca de 40 op~rarios '! 
tos o:h'\ no~~' " niiJeua.. Dizent que o arsewtl de Pernn.mhuco :>~'' i~u; 

Com o por·to de Brcst. esti1 tambem g:o.st;tn- e~cn.lere~. 
tlo riu>. dl\ tlinlm!ro; (! aind:t kt pouco U um . Poi$ a coMtruc<,,J:o de c~c>l.lci·cs p:w<1 o. lllO.
relatom> .do n:lnnmntc Owe~ em que eondem- 1'1nlm tle gncrl'\ é um sen·iço imprwtttnte. 
nu.va o thnll!.lll'O que se enten'il.m n<tquclle ::\otc-se rtue o Sr. ministro du. m:trinh:t niio · 
porto. . . P:OPõo a suppr·e~~iio d:J.qucllc n.rsenttl; apcn:t~ 

O tlc Toulou,. ~vbre o ~Ie~ltt·rr'il.nco, t.e~n- d1z que acht~ rasoavel esstt idén.; e Ü\l': UJU;J. 
lhe salutlo mu1t<J caro c auuln. não sa.tls- comparação, nito muito lélíz entre os porto~ 
faz i1 tactlca. moclerna. i'l'll.nct!zes e o do Recite. 

A conclusii:o de qus lm muito jil chcg;wn.m V. Ex:. -.s.1.be qne nlo são todos os pOL·tos dn. 
os profts~ionn.e~ e que o~ arsenaes propria- França. que constroem encouraçados. 
mente ditos não devem ~er no llttoral: m~1.s O porto de Toulon e o de Brest Jaz~m es-
sim no interiOl' do paiz, e que os portos mil i· sus const.rucções; 
ta.res ~ejam tilo somente_destinn.dos a construc- Se os arsenaes do Bmzil, em geral, espcci-
ç-.ão e reparação de mwws. almente o chtqui, nii:o correspondem hoje 

J,~ ouvi ate ttllu.r que e um poblema in- n.quillo que se tlevitt esperar, <i vista. das des
teressa.ntissimo di1marinh<~, melhorar ou por pezas que s~ ll1z com erles, é isto devido em 
outra, tmnslórmar Pariz em porto de mar. gra.nde pal"te n. administraçã:o e ao papelo
Creio que isto jâ cl1egou a.o nosso pa.iz, •isto. rio. 
jâ. ter surgido . um plano de transfórmar Siio os dous gl'ltudes inimigos do Brazil. 
S Paulo em porto de mar. Aquillo que se fa.z, por exemplo, na Europa.. 

O arsena.l de Pernambuco tem o seu des- do:J modo expedito, uma construcção, um me-
tino especial. lhoramento, um concerto aqui, r.i necess<trio 

Na commissão de obras public<l.S llo. um es- correr os trarniLes lego.es para. sei' posto em 
tudo relativamente ei. viação ferrea do no;;so execução: aquillo que se podia fazer em um 
paiz, dividindo o Brazil em tres zonas, i\1zendo dia., só se consegue depois de um mez. 
do Recií'õ a convergencia das estr<1das do O A..!mirant~ Tamanda1·e cahiu ha tres an
Norte, assim como o Rio de .Janeiro é o ponto nos ao mar, e ainda e:>ti longe de su<J. condu-
de convergencia. do centro do Brazil. são . 

. Ora, si nós queremos que o porto do Recífe Será isto devido á desídia do _pessoal, .J. de-
seja o ponto de convergencia das estradas de sidía do operaria ~ 
ferro do norte, como e que não se o ll;.t de lbr- Não; o operaria est<i. prompto a cumprir os 
tiíicar 1 seus clevet'es. · 

O porto do Recite deve ser um porto militar Pa.rt~. construir, por exemplo um braçolla. e 
por excellencia, pela sua posição geographica obter a madeiro. necessaría, é mister iá:Zõi.' 
mais :pro:x:imo do continente europ:m. e te11do com que o seu supprimento corra os tram1tes 
perto o presidia de Fernando de Noronha que legaes e súdepois de 15 dias ê que a.pparece a. 
deve tambem ser fortificado, corno ja disse o licensa par:1 esse fim, -e nesse intervallo o 
anuo passado. operaria Cl'U7A os braços a espera que a bu- . 

Si o arsenal de Pernambuco não corresponde rocra.cia. resolva.. 
á espectativa do governo, e porque este não o Creio que isso depentle da boa. administra
tem habilitado _pam que possa preencher os ção e nú.o do cumprimento de deveres por 
seus :fins. pa.rte do operaria. . . . 

Argumenta-se dizendo que no arsenal de O arsenal de Pernambuco Ja construm, em 
Pernambuco estivera. um navio em principio bons tempos, navios para o marinha de guerra. 
de construcção <lurante 16 annos. e mercante. 

Podia estar ate um seculo, desde que o go- O nobre deputado por Pern~mbuco sabe 
verno descurando completamente aquelle ar- que os hollandezes tizeram mu1to bo~ con~ 
senru., so olhasse para os seus congeneres do strucções em Pernambuco .. (H!l rl.tversos 
Rio de Janeiro, Pará e Ladario. · apartes.} 

C~mara V. IV 
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Perdito · os nobres rlepm.-.uos devem convir! A Ca.mara ha de .-er. qu:cndo discutir o or·
no sell:Uil{te: que a constt·uc<;ão modem a. é ; çamento da. agricultura(> est•<IHja mento que 
muito" ru(l.is facil do que a consb•ucção :tutiga! va.e pela. E$trada de Fer·t·o Centml; entretanto 
e isto devido ao ~esenvolvimen~o d_o mecha.- I que os pobres op?mri<'~ M•lth·rn tllll proveito 
ui;mo e ,\inda ma1s porque llo;e dlsp~n><t-se . de Ol!tr?s· . . 
mais a ma.d.::-im para e~pt•egnr o .ferl'O . . 1 .Até dmhen·o parn. pa-;;,;:t;r;1n ·· 1tega.Uo MS 

Por is~o é CJUe eu dtgo que e necessarw 1 empregados da. E~tr;J.d;L de fetyo quando de
habilita.rmos o arsenal de Pernambuco com I \'iam ter como ~ens ~npet·wr~., pas~agens 
material n~:oces>ario para. .e$!:aS constt•ucções. i franc.'LS . 

Como é que 8e quer que oa~nn.l preen~l~<"l. / o SR. I;..;oro no BkAW.- lsü.o é muito grave. 
seus fins, si lhe fa.lt:l. o matP.rllll ne,·e.,sarlf'l ?, , , . . , . .. , ,. , 

Si o "'OY::rno quizer· manteJ" os ar.~enaes! O SR. \ r.:m.\Eo- E p,u,, \ · J.L ver . 
existentes, dc,·e habilitnl-o.• :t pt·ecuchcr seu ; i O Slt. lxuw t i() BR.~w.-E \' . E:t. é um 
:fins· ['membro dr. maiol'ia. 

C'.lt Sn. DEt'l.iTAT>O- Si nã•> quizer, que ~up-! O SR. Yl:>'tl.\1::.:'-bt" ro:i•· ~; al:•llSo do go
pt•ima os tres e ma.uten h:L unicamente o d:t j \'el'no acttm!, &lo '-'S f'''S•Il tao!O:' dos noose:: 
C1.1.pi tnl Fetleral. ! co;;tum~;;. . . . . 

O Sn. C.\xTÃn-Xtl P:n·á e tUm~ neces.;itlacle. Eu n a? estou 1:Lwntlu •'i'!I;J(;;; t::.•peetn.l .; ma:;, 
re.conllecid~\ de..,.le o:: tempo:; colonia.e.s. ; uma. çrtt!C:L gsmt UL' um al·u~n C'l lll' 'em de 

.. · lla, muno <~ q'"' tl!mos "''''''"~'l • h•.l"l de cort.u·. 
O Sn. Vl:o-;JJAE~ - ::\ao comest~ e., ~<t :<Ua 

1
r :1\:'io ~ tle :Lg,.,1-;\ ~~~w :d·••-··· •:ltc ji Yem 

asser·çiio, e t.ambem pen~o que tw~uem ~on- , de tt·az. 
testa a nece.•sidnde rle um arsenal de marmh<~ I Kll. re.partiçito d:t. mal'i nlt:o . n:io ha. ne.c~~,-i
t:JU ~ia.tto Grosso . . . . . : daLle tlestes csct·ipr.umJ'in;; , . ul mQ ;ocnri lhdos. 

O <J.r-sen<tl do Ladarto ~~um P?nt<J estr-J.t€- : quando os ser\'i<;(•~ q11e t•II!:'S 1i1r.em, podem 
g ico que <leve €$t.tr prompto a. lazer. " qu~l· ; f:\cilmente ~et· olJtido; " ' ' tttn modo m:Li,: 
~uer eYentualidade, segun_do g-olp.e de mao ! mpiclo. 
1gual ao ela campm1h:t .do P~r<t;;ua)· · · ; ,Jii ;-eem. pott<~onto, qt1c dl acho campo 

O arsenal do Ladarw póde prelltar rele· : vasto uo ~Iíni$teriu ela :O.fal'illh~ como em 
vantes serviço;; ~a d?fes.'l pel•> lado do_ sul do' OlltrO., parn. ~e 1\tzet· ·~• :C> JJO tn_ia, n.l.UiYitu· o~ 
estado de Ma.tto (.ros,o · .. - . • ! <Jrçamentos e :tJ;tender e$tM .Justas t·eclam::-

Sou, portanto . . de opm1'!;-0· . que tod.os _o~ 1 <,'lies u<LS cla..<::>es p1'0l~;.tal'ia~ dü Btw.il. 
ar:senaes ora extstente~. ,;ao mdtspensoyets, · o nobre deput,~do pot· AI!Lg'oa.>disse a pouco 
desde que O ~O\'el:no_ quet~·a.te.l' U~?- ~a~·mba ~qUe não lhe ~I':t JlOSS[\'el <ltG~nder a p8cJ.!do~ 
de gu~un. que conc~pon•la ,LO> &'tc.ttlciO~ que i \!e funccionar10s que ;;anha.m no momento 
o paiz 1itz com ella. _ . ; actual 50$ po1· mez. 

O no re deputado ~<lntito .<tcaba de refet•n·- : Lembre·-~e pol'éru v. :t;x. qne 50$ meusae> 
se ao arsenal do P<Lra, que. a semell1an<:a. cln :. pa.t·a um pae de f:J.lllili<' ho.ie n<io e <tbsoluta
d_e Pernambuco, não_ corresponde a. esy-et:t. ; mente na.Ua: um pa.e de litmilla. l•oje ganha 
t rva por fulta de me10s · . i em um ·mez menos do q 1 te mn deputado f:'lL-

S. E:x:. ó representante de um e<:t.ado 1:n.Por. l nlla em um di<\~ 
tantissimo, quer commercml, quet· ma.rltlm ,. ; Entretanto Sr. presiclent~. tt;nlJO ou vido 
mente fallando. . . . . . i aqui collegas la;;timal'cffi·.,e, dizerem, que 

O porto ~o Para. dtgo tsw para. conten tar \ 75$ cliario:> nii.o diio o._bsol.llt<\mente par <'- stm 
a v. Ex:, e u m po~to CLUC 'leve ser desenv?l- ; ~ub>istencia Ue5ta caplt<:< l. Jmagme V. E:t. o 
'loido ~a•s elo que ~, porque o gol'ern~ . ~de , que :;er·;i. a vida p:u-a um .po~re homem car· 
perf~1ta.mente cobrJr a_s despezas que ga~ta a U1 • r "ado de famiLo. que tem 50~ mensa.es ! 
com. córt.es de madetras e com concertos de ! \ depoi:; s1•. presidente, não é o minguado 
na.vws que navegam o Amazonos. _ , salar io ues>a classe da emc•regados de· Per
. N"'ao sao portanto os ~rsena.e~ 9ue ~ao pr e- ', nambuco que vem aggr'11.va.\' o orçamento da 

. juizos, mas as suas mas admm1straç0es, com ::Marinha. Esse or~·amentL• pôde ser de:sa,ggra.-
ra.ras excepçõeS. . . tnn-nn /1 ~ado, cort.l.ndo-se.Jhe nntiro .. ::. despezas dis-Nos a.rsena.es dt! .m1mnha. e.."t>stem as c~ nsa.vei;; . 
parasitarias; quando fallo em c~as~s parast- :pe Eis um exemplo bem rrisante: 
tarias retiro-me aquellas que nao sao opera- . . . . .. . 
r· os ; em otlicia.~ mas os escripturarios al- I No tempo em que milita-va actlvamente n~ 
~oxa.rifados, etc.' (Apa>·tes.) ' i ma.riulla de guer-ra appa.1-ecera :tS" redes Sl4h-

O que posso garan t!r é que, si se fizesse eco- Ivan para. . defender e~ couraçados do ataque 
nomia e houvesse ser1edade no modo de pra- ! de torpederra.s-torpedo~ .. . , 
ttca.L-a podia- se muito bem, como disse 11on- : Como era uma novtdade. susettou-:se a 
tom rorta.r muitos abusos e esba.njamento, i idea de mandar vir dous ou_tr~ ctess~es a.pem iá.vor desta classe. . o I parelhos para fa.zeNe expertencta no~ dous 
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encouraçados Riach~telo e Agttid,il><m. Viel·am I Ha alguns annos um offl.cial foi ;), Euro~ e 
os appa~lbos qll:e custara!l_l 54:000.~, cr_eio~u. comprou_ milhar_e~ de carabina.!S Westx·kl!ards. 

rsto fo1 lla cmco ou sms anuo~: até lloJe, \\-estrichard e mventor e l~>lJricante in:;lez-
esses apparelhos não foram aind~ cxperimen- a sua thbrica e na Iuglater!"J.. O offiaiv.l foi ;{ 
tados ! ~. . . . c·asa do proprío t'ahrieante e este. como acon-

Quanto á questão <le ar~amento de que tece cJm ~odos os ing-te~.~s. disse:-o preço é 
fallou o nobr·e depumdo hoJe, as g-randes po- tanto e nao arredon o pe. 
ten.~ío.s ~a -~:n~ri~ e _E~rop(\ 0 q_n~ pro- O olllcial vendo quo o negocio não corria 
c~na_m e U~l(OI mJ~r o. ar.mameote da ~a- como elle queria. ii:li ~i. Bt?lgica f<J.llal' corn um. 
~~nh<t, ~spectalf!!~nte_ o i.uztl. com 0 do e::er- armeiro Frírz-~Iarck, que, scrn ter conces;;ã:o 
c1to :porque mmtas veze .. como ac_onteceu nn. do <~.ut<)r. taz\a. entr~t:.ulto. o a.t·ma.meuto mais 
C'~mpanlla. do P<~.ra.guay, o exerctto e a ma- barato. · · 
rmh:t. teem neces;;1<lade r!e marcl~<W pa.r·<tlle- . . . 
lamente e n~ste <::LSO t\üt~tndo nmní\ião a um! O rnanúahtrl? do lk:tzil comprou centenas 
1lel\cs , pólle ser socC<.onido petll outro\, J.esote ole eonto- de J':•ill em ;;emelh:cnte :H·ma.tnento 
qt1e o artmtrnento sej:t o mesmn. l'rit:r.·marck. q il!! !ni rornecido ao~ nOS$0~ n:~-

:.>.fas. o. nhtrinlm de ~·nerl'\\ do Bmzil e uma vios para fi;:ura.rem nas t'espectivas PI'<L(;a~ 
especi.e llc museu (lc :ll'mas; o que C. ptior. ll'at'rrul.s Q1mnto a. ser utilir,ado ninguem 
mn~eu o.rcheolog-ico. pen;;a nisso, pois toJo o mnntlo tem. medo 

:>l'tt nossa. mn.t"inha ,le guert·~\. lnl. d.uus Cl\ll'l- delle. A guarníç-;1o <'Süi. <.:onvencida de que, 
po~ que ,;e deg'lcttliam "que~tão 1te •wülhc,1·i11: par•u suícido.r-se. bMta. l>:'g•u· em wna destas 
uns :::àt• apolo;;h;tas do :1l'ln:mong ; outr~s e.<p:ngu.rdas e tentar disparal·a. 
tla \Vhitli utl.s. O St'. \Valdenr:ok en~onunetlllou tt'e~ tor-

Re:::ult.\do : um madnlteiro que estú. sem· pedciras de alto mõ1r. Antes.de vir~m para. o 
pre <t lJorclo üo Ri"c''''élo ltalJitu:1do com o Bl'<\Zil, mandou-se ;:~.yisar na. Em•opa Que ellas 
canhão At•mstrong:, si va.i p<tra o Ja~ ,.,, prlt' não deYÜ1m tru.zer torpedos, por[jue o arse· 
e:x~mplo, t\lti encontl':\ o \VIti~huds de car- n<tltlc m:n•hll1a dispnn\Jtl de torp2dos suffi
regar pela. liocc:~ e V:!m port.:tnto de fazer n0\'<1 cientes. 
:lpl'endizagem. ~Ias tl que aconceceu '? Cllegaram as tor-pe-

Entre nós, o offio;i3.l ele mr.ünlm estmla mais deil'<tS. colloc:l,mm-se os torpedos, mas não se 
:1 tlteoría do que'' pmtic<L. erro de IJLle ram- poude utilisal-as, poi5 ~;cu ctiamecro e1·a. ruuito 
bem se ressente :t prO}ll'ia. marinlw. da Ft'<tll- infer-iot· ao di~>metm do tubo d:>S torpecleira.s. 
ç-a. segunda a opiniio ab:\Usat!a do almiro.nr.e Entendo que ~lií.o de\·o tomar t8mpo á ca..<a; 
conde de Gueyt!on. quiz. p)rém, mo.>tmr simplesmente que a 

E' o me~mo que ;;e t.lá n<t Estola. Polyte~ll- suppt•ess:lo elo a.rsemü de marinha de Per
niC<:1. O engenh~iro que sae dalli sem pi",t· n;Linbuco não vem trazer economia. 
tica. de campo. va.c t·e~elJer lições de hotneu:; V. Ex. s:Lbe que não e supprimindo os arse
pl'nticos; vai ~prendet• <'1. HlZ ?l' usu dos ins- naes de marir1ha QUe nós poriemos tn.'~lhoro.r 
trtunentos. o servir;.o mw:1l. Como e que se ma.ndam bus-

Agor-a. ê que s~ l!~tiL procuraurlo estud:tr Cl,l.l' n:wios conrao;u.rlo& ú ~nropõl., quando não 
eom mais aflinco o .. ~ questões de :u·In~nte. f<L· se Jw.bílit!tm o:; noss~~ arsenaes pat•J. poderem 
zen do-se experiencias com os uiYersos syste~ Htzcr o:;reparos, os concertos que esses na vias 
m~8 de at>mamento ~tfim de adopw.r-se o poss:1m vil' u preciS<'H'? E" preciso dotar o~ 
lllelhor. quer no exercito de ten":l, quer no nossos arsenaes de bons mech:tnismos. afim de 
de mar. poderem. r.ontert:tr o~ deHca!los engenhos de 

Até bem pouco tempo. a e&'íJlhl1 e com- que hoje >ào dotados os naYios de guer1a. 
pra de ar·mamento era feiht de modo·· in- Esses engenhos, pela sua delicadeza e com
completo ; servindo muitas Yer.es 'de pre- plie<J.ç-~o. a cad;:c momento cstr~o se estrogando 
te:xto pwa enviar prot,•gidos <i. Europa para e. umi1 vez estm~ado~, não podem obter con
passear. ~erto nos no~sos u.~enae:;, ])01' lâ não haver 

Um <1tfeiçoa.do do go\·erno de>ejou csp:u·e- meios de ooncertal-os. 
cer por algum tempo no velho continente; Ma.s, Sr. presidente, tudo foge ho.je da ma
·mandara.m-no, por exemplo, estud:.r a.rtilha- rinhn. de guerra ; o bom macbini~ta. o bom 
ria, Seguia, chegando ali apaixona,-se poe·um foguista, deixam a a.rm;1da, onde não teem 
srstema de e-.tnb.êies, comessa o governo a remuner-aç;lo condigna, para. irem servir na 
wmpr-a.l-os. Pouco depois apparecia outr-o pro- marinh<\ mec<:ante, que l!les paga melhor. 
tegído, que era mandado ao me;;rno destino e Um na vi o de gu~rra brazileiro póde, á falta 
h\. affeiçoava-se por outro systema. que por de um bom machinist.t, ser desH~iteado em 

. sua vez era comprado pelo nosso govel'no. cembate. 
Vv. Exs. pódem avaliar os enorqJ.es pre,jui- Hoje, a. boa ma.nobra. não consiste na maior 

sos que resultavam destas continuas substi- ou medor presteza de ltlar braços e no bom 
tu.ições de -armamentos. · appa.relhG de manobra.;; : isso e co usa. que jã. 
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acabou, é um enfeite; hoje sú IJredomiua. o O SR. - I:\Dio no BnAziL dú um apal'te. 
vento do ]_Xlrão. O Sa. V lxiiAES - Estou fallando d., m<t-
- !\Ta Americ-..1 do Norte o ma~hluista e Q offl- rinha de meu tempo e ainda não sou mu ito 

mal com!Ja::ente, estudam a te ao _2• anuo na velho. ' 
~;sm~ e;cola.. de :>\.n.n~poles e_ dep~1:: cada um E' possit'el que tudo esteju. hojo metlw.
~eoue u s~~ e::;~c~~:dade. E~te :J~!el~a ~em m~rpiloseado, e que a: nossa marinha seja
o!an~es v;.nta.,en~ • 'pua della,. e :ntar as 1 ho,)e um" verdadeira marililha de guerra. Se o 
rlvalicla~es que s~ dao em no~s:J~ P1':1í:~S nobre del)utado me convencer de qlle a. ma
de_ armas e que ruwto depoern I..'Ontm a dzscl· rinha não e hOje ln:Lis aqui !lo que era ainda 
plina. ha pouco, tm:ei m\tit.."' S<\tisfaç:Lo nisso ; mas. 

);'a Americr~. do Xot>te não lm l1rigas e r iYa- o que estou dizendo é ca.lc;\do no que viu 
lida.tles ent1·e ot1kiaes e:CJmbatente~ e machí- no tempo em que et•J. official de marinha.. 
n istas. pois todos ti,·ero.m os mesmoo pt•inci- V- E:'i:. sabe, Sr. Jlresidente, que o offici;\l 
pios, ioram colle:;as de academia. de m;~rinha. tem muito trabalho, tem o tra-

0 SR. I :-;ow no BRlllt dá um "-P<\rte. ba.!ho de tisca.!is.tr o mo·dmento da. marinh:t, 
tem o tmba.lho de exami nar- a.o marinheiro. 
aqui !lo que cUe já. devia. saber quando sabit> O Sr.. VL..,.l!.\.F.s-~ei que hoje est:\ i frente 

da. .Escola x~waL um ollicial muiw disttncto, 
o Sr. &'tltlanlla da. Gama. que tem leito es
tudos numet'OSOS da. sul\. arma. que m\S suns 
•·fagens ;\, Europa e ;i. Am eric:\ tem leito de 
perto o que lw, de melhor nesta especialid:\
de ; e \\In. hom em que sabe assimillar os es-
tudos theoricos e pt·aticos, e que mais de unHt 
Yez tem mosttnllo a sua dedicaç-ili' e a sua 
in telligencia em di versos serYi<;os · ch IU<t
~·inhi. 

Portanto, estou certo de que se o goYerno 
-conser>"ar (tq1.1elle cidadão a te~t:!. ':la E:scol:l. 
Nav:~.t, dentro em pouco ell:t pode-se niio l 'i
valisar, pelo menos aproxim•w-se d::ts me
lhores escolas de marinha. 

A no:!&'\ Escola N;vval res~ente-~e do defeito 
de que se ressente a. E:ocoh\ de l\i;J.J'in I\ a da. 
França. 

Aind<J. ha pouco li em uma noticia muito 
. circumst..'tnciada, que na Escoh1. de ~Iarin ha 
\la Franç,a da.va-se muit.'l. theoria e muito 
pouca p ratica. 

Or<\, se isto se pode dizel' da. Escola de 1-l<l.· 
rinha ft':.nceza., o que se diria da no;s.'\ Escola 
~aval? 

Os nossos officiaes de mar inha sahem dahi 
muito habilit.'l.dos pa.ra se formal'em em 
mathetnaticas. sabem perfeitamente o cal
cuia <li:trerencial e integral, mns conhecem 
pouco da vida de mar, e quando chegam a 
bordo de um navio julga,m-se e1u terreno 
desconhecido. e q un:ndo sahem a bo.rra eujo:tm 
como qu<ilquer particular. 

O mesmo acontece com as escolas de ma
. rinheiros . 

Depois de 6 ou 8 annos de escola. um je· 
Tem marinheiro vem pa.ra aqui sabendo 
a.pen&s ser u m lJom criado de comma.nda.nte ; 
muitas 'Vezes mal sa.be assignar o seu nome. 

Além disso, veem cheios de •·icios, e muitas 
>ezes esses vicios são-lhes ensinados pelos seus 
:proprios mentores. 

O resultado ê que quando se entra em 
um na.-io de guerra l.>l".lzileiro fica-se CQU· 
frangido de ...-~r ..• 

da escolô1- · 
{j)I ~R- DEPCT.t lJO-ISSo dá-se em rel~O· 

a todo~ os a.lumnos de outi'<\S escolas. 
O SR. \"L"H.>..'F.s: - V Ex. diz muito bem: 

nii.o é sú na. escola de marinha que se dú. 
i-so . Já conheci um engenheiro que sallio da, 
Escoht Polyteclmica e senti<\ dificuldade em .. 
resolver lliDt\ equação do l " gráo. 

Com isto quero dizer que nós curamos 
mnito mais da tlleoria do q11e d11. l)ratica .. 

Pot' isso, é que dizia um a.!mimnte ti:·a.nce:... 
que o otficial inglez era mell!OL'. porque o 
i na:lez cuidasa tanto <ht theoria.como da. pr:1-
tica. 

Como disse ao principio elo meu discurse, ti
n ba a fazer peuca.s obser vaçêiQs sobre o arsenal 
<le Pernambuco e estendi me muito, abusando 
da pa.ciencia. de meus oollegus; ma.~. fui força
do a, como se diz, toc3.r a ~ol d' oiMw.1 em di·· 
versos pontos convenientes a. marinha.. Pe\'O· 
desculp:J. aos colle,"aS que me ou vem se pol· 
venium <lei alguma. o-indicado. reerrei; V. Ex. 
sabe que ho.ie sou meno:s politico do que ma-· 
ri.nheiro. · 

VozES-Discutia com mnita. proficiencia. 
O SR. Yt:~nAES-Julgo que todo homem 

politico deve s.e habilitar. de modo a., com 
toda. a firmeza, emittir sua opJ!lnião sobre 
assumptos !! ue se agitam na socieda.de. 

Mas, voltando ao IJOnto importante, julgo 
que a camara commetter-:~ um erro se sup
primir o arsenal de P eruambuco. (MHito bem, 
mttilo bem.) 

:Ninguem mais pedindo a palaVI"-' sobre o 
art. 1 o, fica encer raâ.a a di~cussão. 

O SR. P RESIDE:'I'TE aonuncia a. discussão do 
a.ri. ~·do pz'Ojecto. 

O Sr _ Espírito Saut<J-Sr. presi
dente, depois das obser>aç.ões feitas pelo illus
we representante da. Parahyba. e de ~m 
outt'O drofis_qonal representante pela Capital 
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Fe~eral. eu nã.? yode~in. t~r a preten<;ã~ de I aqui, e n!l.~ condio;-Ce5 de ~ec1·eta.rio do pre>i
adra.n~r U'!\a rdea _um~. acerc~. do IJr?.Jec~o dente d;1 rrcpulllica.. oofejado pela in11nenci;J. 
~m drscussao e_ nao Ytrw. ~ . t1·rbuna s~ ~ao do clwte cmn quem s~t·,·e, nii.o é muito ge
Julga.."Se conven;ente fazer; apenas, nm hgetro I nerow .• q11e procut·e extinguir um arsenal 
reparo s.obre o 1tmda:nento apresentado pelo que pode prestar reaes se;•Yíç:os. 
secretarro dos negoctos d<t ffi<LJ'inha no sen- 0 ~. T . . , - . t 
tido de ju,tiiicar a. suppres~'i.o do "r~enal de . ,r.. _ OLE:"TJ?\o nr. CAR\· ALuo-E qtH; em 
m<triuha de Pern~mlmco. '' " ' ' mn.rs de nO annos àe exbtcnci:.L. 

A commissiio incumbida de dar pa1·~cer so- O Stc EsPmrro SA:"TO-Sem duvida, que 
1Jre o pedido de credito lh marínlt::t., apl'e- tem ma1s de 50 annos de exi~tem·ia. quer-endo 
se~ta_como razão justificativa tht supp1·e;;são ~nt~r.anw _ m::1.nter Ull!- antro que ac!J[l.-~e em 
ttlrndllla, aqnella apt'esenütda pelo refet·ido Jdemtcas Clrcnmst<tnc ! :L.~. 
secret<tl'io e consiste esta rar.ão unicamente no St o :t!'Senal de Pet·naml.Juco nãfjl)re~ta os 
facto de ser o ar~enal de m<~rinli<t ele PerHam· \set·..-iço~ :t que e de,;tin::tdo ... 
lm~o atr<wessado em tocla ~l!il. extemão pot· o.~.~~- Tor.E:-;n:-.:o uE_ .Cu=:.,·.\r.ttrl-E tem 
uma rua. p1·e:'taLlv mutk• lrons >e:'\"!QO~ . 
. 0 SR. TOLEXTI:'iO DE CARYU.H0-0 qt:t~ n;:i.o 0 ~~~. 'F.~Pmt1YI SAXTO •.. pOl' :tchal'-SEl em 
e ex<tcto. I nmnlom!idade qne não olferece as con<li.;·rie~ 

O SR. E5Prmro SA:>To-S;•. presidente. si nec~.>~<tri::t:>p<u-tl. re;;i~tencia a qual<ruer a~
esta e a t•az;"lo voclero>:t 0. 0 motim c:1 pivtl ;Yz·e;sao tlo e~tl':ln~·~n·o. e~sa r:l7;3o loi aliús 
que detemlina. :L sup]n·e~silo do relcrido arse-1 bL·m:~~ee:ttlHtlht. 101 l.~em comlK1.Üun. por um 
na.L direi que esta suppr·essão não den-~ ter l Llos d1g·no~ •lepat:ulos .. <[Ue occupar,un-~e do 
Iogar porque o motiYo que aUegam, nüo e 

1

. ~\SSlllll!•lO. nw~trando :::>. Ex. qn~ ~t· ~ ar:>enal 
exacto. de Per·namlmeo. {:omo o rla. Ba.lua nao e.>t.a-

A mzão importa. simplesmentr. em um t:,cto. v-um na~ condi·i>es de oiTerecer rcústcncia iL~ 
cujn. demOllStl'aC(·iõ.o é vacil Yerifiear. appcl- a.~:Jr~s~'.:es de (jtttllaner Yt\50 de :;-uet'ra es
iando p:ol'iL aqu:·lles que conhecem a cidade do l t .. m,euo.- · 
Recife e a coHnca(;~o rlo ar·senal de m:u·inba O SR. ToLEXTIXO DE CAr..Y.\LIIo-t:m. o.l•se· 
ali estabe!ecido.todo5 attc~tarão lj_uenüo existe nal n~o e <.::mt lortalez[!.. 
semelhante l'Uil .. · · O ~r-:.. E~l·IRITO SA:-:To-Digo. e>se colleg:1. 

O SR. ToLEC\TI:>o DE CAR\"ALrro..:..Bo.st<\ di- eshhclccea uma sc;·ie L!e l'aciodnios techni
zer que o :1rsenal e::til col!o~a.do em unm praç!<l. co~ mo~t,;·r,ndo ;ls (:Oilt.ll(:ues q ne cle1·e ter um 
com ü·ente J.lo1l'a o m.cr. :n·setritlpa:·:1 que eHecüv-;).mentc sej<l., u:lo &! 

O SR. EsrmrTo SA:>To ..• não ha nem um<t 1.lm ponio de a.mp:11'0 <tos na,·!ús, mas um 
rua col'tando 0 ;u·senal de m<u-inhrt. punw de :·esistendt1 pelo aln·igo cple de'l'"e 

Elle <"onstitue um ~tliticio unico sem a me- olr~~recer :L esses mesmo~ naYios 110 caso de 
llOr. sep;~t·:tç;:io em. p:t:·te:~ di~tin~tas. q mt~qt~~~- :~ Yaria. ~ · •. . _ ~ , 

.Ta se ve que e>:t..'L ra7.aO nu.o e real. 1 ~LI ,_e~zde~lte. C!lL~11 10r: competente Eobre · . · I a matGl'iO. pOls qu:; n"o tC'll!lü a pl'Ct<!lln<LO ele 
O .s~ .. ~Prr.~~:o ~:!!:"~:·:-~:·,~~;~\\~a >a::'er onde :<d-o, !1<\ de comprellender Que, em ill<.'n tic~s 

o mrm, L, o (\eseoln .u e,r,\ e,,.r,\\·,t,ancl:.t. conJl\'U~,, adta-~e o a.rseru<l dz ll\~l-u1lm da 
O Sr.. ESI'ffi!TO S.\:>To-Xào h<tYendo outra. Caplt::l F i:(ler·al. 

razão ~Qnão csttt, ::l.ttendemlo que no :um:J pas-~ E Hem p •demo;; te;: '' pretenç.ão de cheg:tr· 
sado foi propo3t:l. :t ~upp:·essão do ;u·sen:c! de mo3 :~ colioc~.r ::m p.G conveniente mn (ti·sen<tl 
Jnarlaha de Pct·nn.!nbnco e B~tllüla il~ten clenUo d~). guerl\"t !1C Br~!ziL de. n1oclo qne e.lle 1-.)0~Sa. 
:~oimla qm as Jn<!~m<ts contliçue~ em q'-<e se llltzu·l~tcc aos pvde:·o;o;;: recursos dc:tt;;.que de 
a.ehn.v:trn estes dons ~1r+semtes el'i.l!ll 1noü ,-os 1 que hDje 1.lL:p0~In o~ ra::::os de guerr:.t ~tro.n-
pam qu~ a snpt·csS<io de um acan•ebsse_ a I geil·o;. . _ 
.suppress:w !le outro, p:.tm que '' conse~Ta.~'<tO I :;(lkmo~ QUe tem s1do preoccupctç:ao con
de um im\J?l:tasse ~a coJ:setT<WiíO llO out:·o. 1 stante da:; nn_çüe:; ~m·opeas, armarem-se par<t 

Est..1.s conrlrçues de !Llcnttlbcle ivt•am esmbe- :t gueem. A mcdtd~l que mc,ll;ora:n os re
leciuas pelo il!u~tr-e official Lle marit1ita repre-- curso> de aggre~sãu tl:ít!dO a ma.ior for<;;). de 
sentante do Pia.n lQ' e peto mu~t:-e represen- p::metra~iio aos projectis dos cal<llul':> que teem 
tante pelo Rio de J:lneit·o. sicio con&trui(los.procuram immecliat:unente O$ 

A ViSta dest.<t identid;tde do5 dom <'rsenaes. meio' neces&l.l'ios de constmir recmo;;os ele de
não se cOmJll'ehende como o Sr. secret11'io do 11'es<'l. ele moclo <t re;i;<i;irem n. es~as <~g·~ec5>'líes. 
ministcrio da tn;J.r-inha, pr-opoJ1(lo ,, supressüo E quan(l(l teem consegllitlo esse 2• objectivo, 
do arsenal de marink~ de Pern<ttnlmco. não que cous~st~ em ~onstruir ior~:alez:.'..s g-u?-r
propose~se ~ do di1 Ba.l.lia.. necid:.ts- por e;:.pesS;J.s couraças, v ao e tu oegmda 

Accresceainda que sendo S. Ex. natural ~perfeí~oar '' constrncção de wnhues de di· 
deste cstndo, tendo sido seu l'eprent<tnte men~·ões maim•es, com projectis de penetraç-ão 
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mais c-onsidel-avel para penetrar em as coura- Penso que a Camara. j á manifs:stou-se a 
~a.s que consüuiram. respeito no anno IJassadc, e niio p:1.trocinarà 

E nessa ;\lterna ti v a e que te em proseguido uma. proposta );lO r sua. natm·eza iníqua e que 
os div<Jrso~ Pllgenhos ~nbre 11 n.rte da. guerra. o.üo at tende a interesses rP.aes, mas qu~ sim-

Or·a., o Br;czil que tem uma imm(!nSit co5ta. '[plesmente vae cxtiJJguír l1ma. instituiçlo qu,e 
despo,·o;uht completamente, que po.•sue ~nor- conta, ma-is ue 50 :~.nnos de existencia.. 
mes r iquezasmtm·aesmasqueprec-isa.especial- i E não se ··omJn•eben:le mesmo que n. eco
mente de h-aç:os para hamír tlo seio tla ter·ra ' nomia <le 2GO:OOCBOOO seja um incentivo para. 
seu>' enormes thesc1m·os; o Brazil não pi,tL• ter a. li. suppr·assào alluJ.itla quando rea.lmente essa 
preten~o <le manter as mesm;1:; cogitaç·.''es das ec.onomi<~. niio se d<'t.. a ttemlenuo-se a que os 
O:lç:J,~s enropé:>>. onde a indusü·i:L ti n. I?l'Íllci- funccionnrios do :u'5enal que hii.o de ser man
pal fonte de riqueí'.a . jus;;amente em contras- tidos pelo esr.atlo e quando o congre-sso tem 
te c::om o nos::o pn.iz. O'lde n cultur-a do st'olo é ,·ur•ttlo e ainda. h:\ ]lOuco t<:tnpo, uma ,;eric de 
elfectivamenw n. pr•inc:ípal lhllt•• de ;-cml:t c rl e ,·e!'l>as que impu['(.a.m no valor dest;e; eco-
p t·o:>perithlde. numinl; qn e se prctr·nde r~~or~ razee. 

Pr·ecis.'lmos Sr. pt·e:;:,h·ntt' antt"s tle tw.h '1\:iu c:omprel!ctalo wruo o Congreoso ·me 
ser ~gl'ÍCltlt01 ·r.> .. - e:xtiuguir um e.•ttbeil'cim~nto que t em o.lguns 

O Srt. 1:-.mn ll•l 1':!:.\f.li.-.Jú ;t) tno;; um J.)'liz sct·,·i.,:os "':Pt'e.,tl!' como os tem j:n-est:l.llo du-
es;:enci:dmr·ntc ugr icola. J<\llte mm t;> u·~l!K>. 

o s1~ :&:t•JHITO ~A:"Tn • •• tlt~n 1·ot1-01• a. in- Tonho concluJuo . 
dus tt'i:t a;;t·icol:• em g r·:-to rnaximo p:u-J. c.:.n- Vozt.::;. - ~Tttiw lJem. 
segu it•mos llt?.e;· lltee its despe~;~;; 'lu''~ nos::;,, N;lo lta n~nill> ma í~ quem peça ;1. l)illana. 
dL':'i-emvolvimento n C.'llTet:\. sobt·~ v m·t . 2" fi.;-a en cerr::ula. :1 di~cus~ão e 
Qu:~ndo poder·em,,5 tel' :• pt·etcnçào de adiada a ,-0til.<;itô. 

ruttntet· at·~en<t': S com n:: !!'t'alltll'::: t·ecu!·,;os U;)$ o g1 .• pr:·sitlent·~ nom1út~. 0 Sr. Homero Ba
fol·talezas , de modo '' eiíni;• <U>::t l-o~ ao~ a.t~<~· ptii"Ü\ p:u·:.t su1)s1imir. mt tommi~~iio ,·spccial 
n<tes que :pre11encilem {1$J.Wetlicauos de tlefeZ<~. 1tn rev i~ão . ,los codi::os, ao Sr . Alddes 
como U\\ Eut·opt\ ~ Lima. -
· E u tendo que a nossa pl'.:'Occup;lç:ão •IC\"e ser, Nomeia 0 s1•. c,0111.a.to ele L 1.gos lXtra. mbsti-
tra.t a J·tno5 dos recnrsos i:HliSlY'Il><l\'Ois púl'<l o tuir 0 Se. Honwro B<tptism, n;t cotnmis~ão de 
desen,·ol-rimento de noss:t l:t\'Ottt'tt . no~sa, in, petiçües e- l>Odert-s. 
dU.:<tr ia e commercio, ele motlo que o ;:r-:;mal 1"omeia. 0 Sr·. HLnnero Bapti~ta para u com
de ma r·inl1a., em vez. !le se1· dt>;tinaLlO :t reptc- nlis>ão de f;LZ,,uda e intlustt·it~,;;, n'\ v~g:t. elo 
:::en tar o p:qx·l tle -ma. ,·ertltuleit·;\ 1brtalezt\. Sr. Bezerr·il. 
venha a ser ·ante: pomo tle guar·ida para os Coniinuao;:"lo d<L :~· discussão do projecto 
ue1rios met·cantes: recm·so pam nequenoscon- n. 77. de 189-2, ,,11t or-ísando o goYel'llOa con
certo;;, e um Yi'!•cladeiro auxilio tle nossa ma- vertel' os juros ue 4 "Í u· om-o. das apolices da. 
rin'J;l:t <;esteira.. . . dhid,q>u blic.'l. imern<t nos d<! 5 ''/. , papel, e a 

St m•o hour~Wf:U outr~s. ~wcumst..<tncsas a finer- M OI>em~,,~ de creditO pl"acisa.s para 
atten~er h:~t.1;·sa a_ I.?ll)QS~t?~!ttlade (le termos eml.tOJ$,w os pO$lli •lm-~ de i\].)l~liees qn~ l:!ão 
o ~o~::-o :J.r.>en.•l na.., t..'Onlhr.ooes. (;tn que deve ;tccl'itart'm a conwr:;a.o: consolida.r ttd tnda. 
e:t!"'tll' com t~los os t:lememo, ue gue_rru.. ' lluctua.nte e supprir qualquer deficiencia de 
~orqur! l",lZ;to, porwnto. hnvemo~ ••e ext m- renda de. exercidtl ror-rente. 

gmr ;trsenaes que po~suem maclumsmos, que 
já possuem um p€>s:>oal ha bilit<>do; quando 0 Sr. S e "'·e-:..-in.o 'Fieira~ ~1gnata-com alguns melhoramentos. dando-l: ic~ um - . 1. ,- .. -d d 
.p0u,0 mais de mnplitude. lJO<.!emos tor nu.l- os no do proJecto em ~ ~~cus::-ao. te t~ nec~1 :1 e 
de al"'uma. utilidade . · de funtl~merHn_r u "w Yl •to e .relm,t":r a.! ~ u mas 

~ . . das con~!Cleraçoe; com q> :e tem Stdo lmpu-
. O SR. -:r:oLEXTil'O ~E CARVALHO - La. está "nt~.i.lo 0 projccto . 
.11e c:onstrnmclo um bnguc- . 0 o tlecr eto ·d~ 6tle outubro foi um consect<\-

0 SR. EsPmn·o SA " To- Não pt•etendo rlfl- rio dn. c.:brança em ouro da importa(:tlo n~ 
morar-me sobre o a ,smnpto. o.ll\1.ndega, e portMtto <·e.~sa.úa ess<\ cobr:.mçtt. e 

Di.!:::O apenall o seguinte. não lta razão que jmto que ce~se it;uafmente a outra. . 
.iustiftque a extincç-:ão do arsenal tle mn.rinhn. Tem·se dito que essu. me(lida acarretÂtm. _o 
de Pernambu~o. desde que '' commissii.o tle descredito <.lo pa.iz, JlO!' sct· inCrucções das Je1s 
mar:inha e guerra, rec-onheceu convcuieucia coukactua.cs, mas t.'tl olJjocçiio ~tão procede, 
de ma.ntel·-;;e o da Bahia., Yil'to como, am~os As relações entr-e ú Est<ulo e os portallore:; de 
es~1o em identica.s condicçi'ios, tanto mais apolices voltar-So,u; condições em que estavam 
quanto a r .u.'ío aUegada. é que o arsenal ê m ies do decreto de 5 de outuhro. 
cortado _pot· uma rua, quando o facto não ó Si os tomadore; dessas a.polices não con~or-
re:~-1. . ra.m com ouro ao to.nal-as, o orador oã.o vê 
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raziio plU'a :• i rn Jl''~·\"ll:<~·ãu •rue se tem le mn-, já remoto5. lo L enh·etanto abandon:tda, por 
tado ao pi"C\i•:".-r"'· "'" eonvet'5<1•i o" ~omadot·e~ quanto as m:u·g-en~ (te;ôe opul~nto rio são ou 
não fi,eram o menoe &ltriti~io e tivet·am Je~U.e et·;tm tL·S~l: ~empo h:LI!it:~tla~ por ~antto selv~
logo um lw·•·•·'·'·~ rr.-m I'ecellld.o o duplo dos JU- 1 g;em, que nao perrrnttr;t réla<<oes J.e amt-
ros qne recehiam. . · ;r.ade com o povo ciYílis::ttlo. 

Pas:;a a :msteut.tr·. que, feit:~ a conver&1o, u Posteriormente, porem, um citlndilo colnm-
governo n:l.o l:tl i.:t ,·, Slla pltla\Ta. porqLLe to- bin.no intt·epido, qw,t•emlD ai:w rela.<;õe~ 
dos o~ :...cto~ tio ~owt•no provisorlo Joram ar!. .commet·ciaes <:om o BraziL proeurou navega1· 
:re(erend•'·""Jot \'"!!~"~~soe 115 tom:.ulures sabio.m Cacto C\sse rio e o !ez u.,~ moúo que l't•conlteceu 
tUsso. pot•q,J<üu.o o vro.:ec:w de Constituição do cat.ilegoric:.tmeme a sua n:.tveg:tbiliua.ue ate 
gov~<t·no ioi l ''dJli.::~ulo a:~~ de junho e o úe- :tl;.:·uns gn\u~ adma d<\ linlw. cquinoxiu.l. Re
creto b de G de <llti.ttbr•': _ . tit·o-me a.o SI'. Royes, de qu~m t1·at;, opa-

Su~tenr.a.llt IJite o [)1\~fCCll• 1·em pre1uuu:m· t·ect~r. 
aos pod:aclot···s d~;" J!Olic~~-.tlla~. •J ot~ulor Hii.o E~tc pt•qjccw. St•. prc~idcm.(;, me parece 
~abe em q ll t• •' JII'•'.!I.Ltlicnra. . qne l."m por Hnt eapil.al derinu· pam o~ por-

De~tk o de .. t·t•rA· d.e t> d'' outnln·,, e!Jes su tns tlo Amazon:ls c P;triL os rieos prO!ltluto~ ua. 
teern tido luct'"'· •' ~' OpJX•:<i~;õ•o ·.lo tn·njecto re.;.:·iii.o que ticú. ú.O norte d:t linh:l. erptinoxial, 
em t.lelm.r.e ''l"·:lla~ ilt1!J<>rr;~ ;1. Y0lra :1.0 pé em (Jtl·· ~ií.o 1\:m,:.tdos a pt•ocm•;n· de J.ll'eterencin a 
que ('StltV tn a; 'lJ"•li•·,_·~ na t.lam ti:tquelle tle· linlta fluvial do P.io ~Iagü:den:1., que <tlias ~ô 
~:reto. G n:1n~:1·;L\'t~l:lte :1 0 porlto d;t Pudfic,t~:üo, :>en-

Foi pelrL< ra~,-,p, t:-~peu.thl:t~ que assignon o J.o que. ll<~'"C ptmto p:tl'<t baixo, p(,,!e conside-
proJedo ;· pot· , -ll~ Yut;IL'a. t':Lt'-$!~ illlpratie:t\'el ;t sua. na.veg;t.<,:flo, e por-

A (Uscu,_.,:;o ti<-a ,1.(iada pela hor<l. L:mt.o ü intnit.h·a a sui\. YtlJlta.g(mt porquanto, 
sua rcalisa•)O ~t·at·it t:OtllO con~l'qlicneia inlü.l

SEGU"-'IH P,\ ltTE DA ORDDI DO DlA 

2" discu:<~ü'' il•.• J!l'•~Íl'cto n. J:)J. des~f:' :1.nno. 
<ttltot·i~1.ndo " ~Dremo •l C!Jlltl'act;u· com o ci· 
dadão p~r''""'-, .lnlio Belli1.\"itles o set·vi•;O tle 
n:.n·egaç::ío r T.l':tn>pm·t.•) LI·· mer.::adol'i:ts p .. •lo 
r io I<;..i. on p,,,lltll:t~·o. sol' a~ cntHli•;,ies 1ue cs
tahe!ece. 

lin:l a ilet•imç~o tlesse5 t•ico~ llt·oductos que 
iic;\tn :to not·:.e des5:l.linh:t,p:trn. n. regifi.o Ama
mniea. cn,jos pr·oducttr.; ali.is siLo intdmmente 
simihwe.< :1os <lareg-ilio<l:t Nov;t Granach ou do 
Rio :1[:1gd11lena. E,s.-s pw!lucr.o.< ~~o a msc:ll'i
llttt.. a quim1. e rt Lonaclta, alem rlc •mtros de 
ta ma impot·U.tat:itt como tmueriú prima. ao eru
Jirq~o de lliver~«s ind.tl~tt·bcs, como lútnbem 
ma.tel'i;t meLlicn, protluctos e.~ses que. pela. SUl\ 
immcnsa procura, pela sua muit..1. applicação, 

O S1~. Pt·:J~>tt>f:~·n: :nmunci<' a discns,ii:o do compot•t.::t.m gl7.IJ1de:- tlesp:-1.._ts <le explorar,;"lo. 
at·L !". O p:·oj•;do opim\. !!:Uito mSO;H'elrneute para. 

que se l:t n·e contrM:tv com o cid<vlão bt}[i-
0 Sr. Caetano de Al\>uquer- viano Juli(, Bcn:t\·j,l~s. 

<t ~l.~-~Sr- ,P_,_'"'.";~··ntt:. , pe;,lil~lo . " __ pal~l.Yl'~. a I Estou tle :L<:~orJo com o pn.recer, dis@r· 
re.,pvl~O 1;: : 1.~ '1.1 1LI~> .'l\1~- ·~t.l ~e ~;~.~c~H:, n~~~ J.a.riLLO $illl~le,;metlte no seguinte; O illustracto 
~~11·~:~~ . lu~u~~e 11,·;'po~_ 1ll:\111:li .;~~a;o.}n:·~ relator opmou p:tra qne SP.J:tm e3,;espro<ln
, tmp,c~r.1eutt ll,tzi'l " C,t)n,U,l.L.Clt<l. JUI tcl.t, ··to··. to· l 'mpo·t ([A impor··v-io 
r1ue p~ir~tn nn tneu espírito. oriun•las de " ~ ben ~L. '-' 1 • 

0 ~ •· • · · • 
J:wt.o:< u.nt.eriort' '· 0 SR. BEr.r. \l:>rtXO CARXEllW-De ac.;orclo 
Apolo~(H.:1 ~imt~t·o tlo ue~enml·.-imento c com ;1, com·e~são que anteriormctH:' :'e J'cz. 

espa.nsiio du n•""<l> r;la~·De;; •:ommerci:les ~om o StL CAETAXO DE Ar.nt:QVER.Qt'F.- • •. sendo 
0-i' poros vizi nlto,<, niít• po,~o t.l.eix:n· tl~ thzer tle parecer que os cte expvrt-w~o não pociei?
votos p<tra qw~ •·~te_ :ts~Ltmpt·,• cont~nue o. set· conc2tlidos em Yi:<ta de tlesposit;(iO consti
merecer a_ tll<t\'Ot' ~olt~ttutle tlil. po.t•te ctO:' po- tucioua.l. 
deres pnbltcO". , , p- · com-

Sr. presitlen 1 .•. ·. , onll) diz 0 p;11·ecer cta illus- O S~: BEr.r.:'R:n:-<o C.ut;o<Elltü- ur tn 
trod<l. commis;:'io. petic;ao identietl. :t est<.t .i<'t petenot,J. da.C.1.tnara. 
t(Ji. p~~sen!.~ <H>> ptu:leee:> publieo5. ;emlo entii.o O SR. CAETA.NO DE -~LBUQlill_RQFE --r,· _ver
:pctttlonn.rtü o Sl'. r,aphad Reye5. qut: a. c~t~l. dadc que qnancto se Jez tdentte<l concc.;s:;.o a 
hora repr-esenr"L 110 ~..:u pú.iz. ~i nii.o me en- D. Rapbaellteys, esse cillo.dão obtove fa•:or~ 
;.mno, conspi~w· papel nn. politif~t . mahwe~ do que a quelles qm <J. t.'Ommts>ao 

V. Ex. s:JJ1e, >abe-o tt\mbem _. C:tnlttra. que propõe hoje; mas <1. minh<t du\·ida consiste no 
o do I~i. <:OnltL-ci,lo pelo~ antig-os explorado· seguinte. 
res portugueze.~ ~ pelos llestmnlloes intrc- Nósjá tivemos ou ainda temos em •:igorum 
pidos qtk Ji:n'<l lll d~val3~<11' <tquell<l. vasw. re- tmw.do de commer?io con: o Pet·u. . 
gião, e um do~ mili~ ricos ;1tllnentes do Aml\- Não sei. como Jtsse, s1 esse trn.tacio amdD. 
zonas. A sn;t 11:1\'efl'a•;iio. iniriatla em tempos está em vigOl'; ma.s e facto que, qu<mdo os 
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Jli'odnctos J>ernn.nos vieram para. o mer-~ rece que o contractante terli. gra.ndi~simns 
cado do Amazonas, determinaram positivos vantagens; pot•qu•mto ;t viagem ou o trons
prejnizos aos commerciantes _daquella praça, po1-te _pelo Ma.gdalen:J.· e dispendio~a e incom
por qu"nto esses productos vteram f:u:er cou·l plet;J..' 
currencia.com os productos similares. cuja e:s:- Por esta razão, e pelo f<J.cto a que alludi, é 
ploraçüo no \1\lle do Amazon3s era mais I que me ~rece que bem se pode exi~ir, 
aispendiosa, pelos onus a que e:>t;wa sujeita ; ainda mesmo o pagamento do imposto de tm
de modo que, gozando e.•~es productos da. 1 portac;,ã.o. 
:isençiio de impostos de impol'to.<;ii •, Yieram i Entretanto, aob o ponto de vista. theor\co, 
pet'tm·ba•· a di•ers;\.S industrias extt~J.ctivas sou decidido apologist<L, como ' j ;i. disse, da 
que se e1fectua\·am n<l região Amazonica. nos;;.'\. esp:m:;ão commercial ; entendo que de-

Creio.e é nisto que consi~te :t minha. duvida. vemos cogit:Lr· d~se assumpto e, não só 'l'ol
que o illustt-ado 1·eltttor, opinando para ~e Yendo 03 olhos par~ essa. l'iquíssima. regiiío 
conceder isenp:;."to de di:•eitos de illlll0i'íaç~1o dn AH1ttzonM. como p;u':1. outl't\S não menos 
aosdi\·erso~ prol uctos, que .::omo dis;;e, são tL: l'Í(:;L~. que, como e:mt, solicitam a nossa pro
alm ímportanci:l. c comJK•l'Ütm onu~ nn. :ma tec<,ii•), p::n-:1. qtte demos escoamento às suas 
explora•;ão, tnlllitdu e~;;etei·mo na sua a·:cep~ão rlqn~:za$ ut\tlU\\eS. (A.1;oi,d .. s.) 
mais lni!ttt; ct· , ~io. <li.c:o. que. :i. Yi~ttl dessa o::on- c.;uizcrr. que este assump'o merecess~ toda 
cessflo. elles wultam pemm-::.1· nos met·cados a l~Jn~it!era<;i;O da. Camal'a e que lemssemos 
do . Amazon:t~ c Pn.:·it. c:m:;a.ndo CJ> me;:mos es<l"S soco:ono.•, que ora lev.tmos a e~s:J. ri
preju!zos quc,iid'ot~lm tlcttormimh1os pelo tra- quissir:;m regiiio ci~ c\ndin:l.. â. Boli,·ia, 11e onde 
tatlo •·n.m•nercia! entre o Rrazil e Perü. podemos colhei' grandis.::ilnos resultados com 

E ~r:'r 1:tc!l cor~e-~ber que ~emelh•tntes pt'e- as no:;:;a.s r~: l aç-ues commet·cia~. esta.belecidas 
juiZO$ ~c darão. u~o dir~i pal'a os producto~ por meio de t.t·atados, d;~sde que se o.bl"J.ID ·vias 
que ter:: o de ser p.Jsr.eriol'mente e:..:ponado., tle communic;tç:âo, que rasguem ft·anca. sahida. 
p;lr::t" estra.n~ciro: l'efiro-mc par·t.i~ul:n·mente :ws producto;; da região bolivün:t. 
ci.qaelles que poo;am ::;er consumidos no~ mer- Apez.tr de~te ,<en•<o que encontt·o no pro-
cados <lo Amazonas e P:u·ú. _;ecw, nüo pord du.-ida. em vot:J.r pol' elle, tal 

Estes cr•c:!io que ·;i rão d(:r.et·min:u• pr·.:jniz·,s como se nclla.. (JI .. :t.J bem; ,;1u!tu be •. ~.} 
pam os ~xploratlol'e;: de hhlt;;Lr ias ;;imila.r<>s 
em territo:·i o lJertenccme ao Rt·ttt:il ; e como O Sr. Cautuo - Sr. pre2irlente, fe
dis..•e-.~enho j ;L ~t.~ p;·ecetlente, qtle me parecê Ezmente o l:om·ado deputado por :.Víatto Grosso, 
autorb-art\ miuil~\ suspeita. cuj::. pal:tn"~ :lUtori>ach aca.b;iJno.> de ouvir,. 

. • . . . • : não CJntestou a importancia e v::m;a.gt>m que 
O-~· __ B~u.,~P._~.I:-.:o C:\~:-;_~mo-:-\ : ,~~ · da- 1 ;co _nos.. "C• paiz h~o de provir da !'dopr;ão des~e 

mehc .. n,,t. A_ ,nmlta m~e.l.,;:·o forprec~"\.~ente 1 p1'<•.Jet!O: e realmente s. Ex. JUStO como e. 
f·~er conver::;tr o l'Ür.llller-cro da, r~frlllCt ~!~:l.ll· ! me!llor conhecedor elo que eu.:. . 
dmn p:1.r::t. o \':\He do Amazonas; e >I nos fos;;e; 
permittido, etl concederk me>tM isemr)(;ii.o de [ O_ Si:. CA:E:TAXO DE A:.nt:Q<:ERQt:E - :\flo 
direitos d~ expo:·taç-;io, por·quc estou cO!lveu-~ apor:\tlo · 
cido que~ a ma11~i •·•1. de est:J~el~cer um<1 c~1:- O Sr:.. C.\:'\TÃO-... da região :1. qne ;:P. referr. 
rente commerc1r,l 1.oa;:r,ante 1,:n·_,e. qtte tltr·a :a •

1 
o p:'<dec1o, nil0 podi;t dcixnr de nssim pro

para. os merc:t . .lcs do Bt~\Ztl :.'\(Jmllo q;:t, comr~ c~Mr. 
pl·ocm~am a.tt·.~iJir pa.r·a outl'a· tlin; :(;ão. I S. Ex. nrto podht con~hr e.•s:i. Y:tn i;lg-0m, 

0 S~. CAETA:>;O DE AtBt:C~t:ERQüE- Como ilJorque 1'1?:lill1·~~te ? r io lç,.Ct OH Pntoma.yo que 
disse, o rio Iç:á roi. h:~ <:ei"C"d. de 30 a:lilOS. ex- l c um dos rmm t:nport.tnte:> a111ueurr~ do 
piorado por D.Raf\tel Reyes. fié\tndo \'er·i!icaclo , Ama.zon<1S c que -por sua Yez recebe outros 
que ê nn.vegaveL nl\ occ:asii~' das cl!ei;t:> üo ' aflluem~. C'Omo o Cnqueti e outt•os rio:> tão 
sómente, atê a.o pm·to d" S .. Jose. impormntes como Cl'se, qn>'. r~:1m tl.IJ.Uel!e 

l:M SR. lllll't:r.>..DO _ No , 0 .~ ,., C . _ nllle. \"f.·m. t1~;:eml)\)C:.tr no t·i? S.1limüe:;, c~rca 
• • , · • iJ 1 '0 ~.... i'l.ntl de 800 tmb;l:; acuna ch crdatle de ~ l:\ !1<\0S, 

nell'as . c_,~pltlll do esii\do do Am:1.zonas, e tem um 
O Sr.. .C:AET,L'o DE ALB1.'QvEtNvE - :i.Cima j percurso de fl'ilnca. nn veg:wiio de 1.200 millra.s, 

de S. Jos~ ? . i d'~" IJ.U:J. P. ~ -lSO pertencem ao territorio br:lzi-
You dizer a. \' . E:s:.: estucb! a ouestiio em j len·o. . . . . . 

um m:~ppa .. com os diver-sos apônt:l.m"ntoc: i E~te rro e mn dos ma.1s rtcos e~- prodnctos 
la.nç~dci;; pelo proprio D. Rttfuel: elle a;;~i.;na- i n:ttur~e:>, r1ne ~e conhece n:t r~.;•ao ;tmazo
lou ness~ m:1ppa o percurso que depois ;;e rem 1 me<~, · 
de !~e r elo por: o t]e S . . Jo_:>é ll:O pa1·.a da. ~m-i- i ~ 

1 
o r:_ol:n·.e , d:p~~acl? . :1:smo confcSSü. que 

fica.çao. Esse l'Cl'Curso c tu.o dJfficulto.so, c; t..i.o , rlesl.e o~ te.npos P- nmt n o, ... 
pr~íudicial, quo: ainda mesmo que se exija. o J O Sn.. CAETA:'\O DE ALBI.:QUEP..Qt:E-De.,de o se
pagamento do im]?Osto de importa.ç:üo, me pa- ' cuJo X\'I ou X\"II .•. 
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O ~R. CAl\T,\o--.JiL foi n:~.vegado c apro· dos estabelecimentos, por elle fund<tdos, c 
Yeit.-u:l:Ls esta~; riquesa~ n:Ltur~tes.ma~ que de- pm1. a Columbi:1, todaxi;.\ aind'L íiea!-am não 
pois, por qualquet· circnmstancht, deixou poucos no rio Içit, onde continuam a troba
üe continuar a ser explora\lo e navegado Jha-r no 1itbriro d<t borracha. e n<1 colheita. d<o 
pelos prim ira~ povoadores do BmziL quiua. lut::lnúo porem com immensas díflicul
. Conset·vou-~e. poi'!anto, fechado mesmo de· d11dcs rmm CX}lOl'ktç·iio do:s ~eus productos, o. 
pois da publicação do der.reto de 31 tle junho qual é feiüt pelo l'io ~Iagrl:tlentL. 
de 1875, o qual abriu e thmqueou a n:.we- N:t conces;;;,"lo aoS!·. Rapllael Reys eshva in
gação do Amazonas a todas <\S bandeil·J..~ es- ctuül:l, como um dos ihvorcs, nüo só a ÍS(;IlÇÜO 
trongeiras üos direitos ele import:1,ção como n. dos direi-

)'Jas este decreto, como &tlJe Y. Ex. não tos ele exporrÀtç.:i.o ali!m ele m:tis al:;un~ outr·os 
comprehendeu os t·ios imet•iores e llmitt·oplH!~; J~\-oms. 
relel'iu-se somente tLO rio Jo Am:l;o:ona;;. E nem polia dcixtu- de :<er a:>sim. St'. prc-

Continuon iecll;ulo o rio k:i. :i na,·eg::t(;~.o si,lcnr,c, porque Y. Ex:. comp!'chcaJe que ,,, 
estt~angeir·n. <\t.é lS7Cí. e1np:·oza de n:~'i'cg;<~i'lo de nm t·io ~01:tt':\L 

O cidadii.o colmnbi:Lno Raplta~l !tc,,·,:.homcm inr;<ldo de scl·:w,·cn~. como :1inú<t é m"i.,: uu 
not:cn·el por sna intelligend;\. pela stm a~- menos. o~ qt111~~ causam p;t·;tntl••s t'iseo; aos 
tividade e pelo~ Sim~ empt·(•licndimcntos, ()11:'! ~c avemumm:~ explot;;d-o, r.!tnp!'e7.:.: , n;t 
querendo tl.pt·o,·ciblt' <LS riqueza~ n:ttnmes do IJLlal ~c tec>m empt'L';.::,:,lo aYnltar.lus c.tpitac~, 
rio Içá. comeguíu <lu gonwno irnp,·r·ial, c:1jo pred~:t rle t··r cLI;:nnm compc:1sttção. 
acto ibi <\pro,·adu pelo Potlet· Lcg·i~h•tivo. a O :::~· .Ju~io Ben:tl'iclc.<. uta untro colnm
conceso~O pur e;:p:v;o de tr·es :cmí,•s p;Ll'<' ex- lJi~tiO. itnp<•L' t<Llltc: e:np~·.õlte:~d~uo:·. ([c,~j~Ln<lo 
piorar· .esse r:o. Dtt:Hlu eXC<.\1\r;Jo ú. snn. em·J t•oalintwr u cmpr;·ztt c~uc fp] ]_Jcla l" v~z 
:preztt, tez desce1· nao pequeno JWmCi'O de C\l·l cxplol'atL\ peloS:·. 1\.~.jJlt<'.el ltl!y;, Y\!tn pedu· 
lonos da Colnmbia. conseg·nitt me~mo e~t<t· ;ul ;;·ove1·no de no,~o paiz unm ~o:lel!s:;ào par;t 
belecel' ahi algun~ est;J,l~etec ; meatos c com es- ism. sCI.l.l_ o que n;lo p;•dc CI~trc~m--:<c tL essa 
.ses colonos que Mtraluu para ~t !n. c: lwgvu cxplor·:lç;to P'J~·q tw, com.v J: t <11~~c. es~c rw 
a fabricar now.vel qu.<mtid;J,rlü de hol'r:~cha r. n~o f(•i en;nprl!ltcnclidu no ,[c•;reto de :~1 de 
caotttcho..:t, e 11 colhe:· eprcpara.r gr·andc qu;\U· junl1o de lt:;/l. 
tidade de quina, Yeg-etal esse qne alJun(!<t E <1. cornmi:;s:Lo co;u toJ.a. a ju:;tico. ueu pa
muito na.quelb rcgi:1o. rcc~·r f,.Yamw:l :1 c,;~a conces~~o. limita-ndo 

Foram alg-tms vttpot·es rlo porto de B~lem entrcünto o:; fa >ores por cllc req nel'itlos 
ao rio lçã. bnsc;.tr os pr·oductos labric;tdos c 1 ~úmemc it i>enç-ão de ditei to de i:nport.;wão 
colh ido3 por este cid'.!rlüo. I ]JOt· csp;tt;o ole dnct> annos, não lhe tlaw~o ·~ 

O p!'llneiro Y<tpot· que foi :1 este l'io, era de de direito~ üc cxporiar,,ii.o porque i.-so n:~o e 
pt•oprietlade p:~rtitul<l.l, denomin:tdo Jat:o d~ competerwi:~ do Congresso Fe(t~ral, n;;to 
Lm·orpr: e nP:;;ta Ybg-em levou não meno;; de [~rem pa.<-;tl<!O p:l!';l. o; est:•,ttos os dtrettos de 
'195 volume;; tla. cid;J.Je ele Belem mtm o l'iO expoi·tc<çiio,n~ totnut do. Constítuiç:5.o Fetlaral. 
Iç~i. no valor oflicial üe tiO:OQO.(;, e" n:t Yolm Ct-ei,_. gae niio & g-rande l't\VOl' e,:W. i~enr)i.o, 

trouxe 1. 729 brdo~ de quina, p~san(lo 8. 01:! t<mto nuis qtMLÜO tt propria commi~süo rcc:o
arro!;as. e m:J.is 301! kílos de :>tLiparl'ili!O., e nllec<·! qnc n:I (•mprCZ<\ 'l"ãO se:· lt~nçados :1xul
iarnhe1n cent.en~:s dt' ~~rroba~ Lt~ cruJ wcl~ .')ut. ta.tlos t:~tpitr!.es cujo~ 1·~s:.üt:.ulo:; tal;:ez setil.o 

Todo este carregamento no valot· olli.cíal de 1m~cu.i·ios. . . 
·120 contos. E' " comrrü,:5io quem diz isto. m:J.S <:rcw 

De sm·te que n~. Yiagem redonda que fez que ser~o pro lnctil·os e \"<mtajo:;o:-; nii.o so 
este v:tpor. o seu canegamento importou "m p;lr;>. o no5~o [XÜZ. como tam!;ciu ptt r:1 a Rc-
200 contos. p;:i.:!k"c th CCllumb!:!.. . . 

Outras tenmtivas !oram 1eiw..; poswrior- ~ii.o con!1e~o. S1·. pr~;;:ident~. cs pl'('.Jmzos de 
mente e com o mesmo impo1•hmte 1·csultado. I que no;; lllllil tl o bom•tcLlo deputado, caust<dos 
Por isto p~ide-se _c:<tlcuhtr qnae:: as vantag0~s I ao co;n:nerck• ur; _Am<Czonas •. pc}u. ,vi~ldtt cl~ 
quepoderao adv!i' th ex.plor.:(;ao c n::.Yeg-aç,:.to ge:J.cros do Peru 1semos ilcd!l'elcO cte lll1pül· 
de~se rio. taç-J.o. 

:Mas o Sr. Raplmel Reys <\bantlonou a 8UD. Pelo traüclo de comm<.'l'cio que o ;;oY~rn_o 
empreza. po1•que tornou parte mt po!itic'' do teJU com o Pet·ú e tt BoiiYl:o.; ,~s gcne1·os tt':tZl· 
seu p .. 'liz. onde tem represent(l.tlo impor·tante dos J.este~ dou~ r,l:dzes p~u·tL serem exp~·r.cados 
·papel. p~lo Arnazonil.S, t1ssin1 como os ;encro~ YlnÜos 

Com o tl.bandono tlessa empl'eza, nilo con- do estrang-eir·o 1mra serem impOl'G<.uto.~ pt1.ra. 
tinuou-se a coll1er os me~ mos l't!Bnlt:ttlo5 que as m:csma-: r·epulJliett> não pag11m d1r~ItO de 
se havia colhido atG ent<'io: mas nem por is;,o 

1

. impol'ta!;i'íO nem tle expodaçiio, m•ts Sc.·menr.e 
a emprem do Sr. Ra.pllael Reys foi iniructi- dlr"itos d~ expecliente. . 
1era, porque, segundo me consta. comqu<Ulto 1 Gonfesso t\ Y. Ex. que 1mnca. ou n htllar 
gmnde parte dos colonos se tenh<t retirado ! no meu estado ue taes prejuízos e nestB ponto 

C~maro. Y. IY ~~ 
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a.pello para o nob re deputado pelo Ama7.onas i sufficicnte; que rernuner:1.sscm o c:~pit;d t• j u· 
qu_~' es~t a mini1a esqucrtla. o Sr. 1"cl!ôa R~- 1 r os que hiJ.vh~ empt·e~'allo. 
dri,.;uc~ · I Portanto, -peço licença para. mmula.t· uala 

Çl SR. \:cHÔA RoDRIGUEs-Não ha tal pre- em~nda, propondo que crn Ioga.!' ue ;-; ann<,;: 
juizo. i se uigll.: _s a.n1:os. E~ todo .o. ~'O, si:: C:t-

0 SR. C.\:o;TÃo- Qn:tn(lO fui consu l de \'e- ! I~:tra. m~o ~1dopt._1l·lt. ftc::> .s::l.tt~lctto com :tlSen
nezueh\ no Pará. 0 B!'azil não tinha tmtado Içao llc du•e1t.o~ su por " anno::. como se prn· 
comme1·cial com es..~t l'epublica.; st\.~ _:itara.m-se põe. 
nlgum~ que~tües n:t :cllillll!Cg'l\ com cirltHliL0> I Vem ~l- me~t. ti li<ht. e ~,poia.dn lJi\ra en u-;q• 
venezuel<u1os. :t.s q uae:S cl'<l.tn r~:"'l_ride~.:S <le I €'fi di:lCn5>iio com IJ pwjecto :t se;;uínte 
ac.:oruo com o tt•at.ado qtw o Br·a;()i ttnha com 
o P(!rü o com :~ noli,·b. 1!: .:c:1tl.a ao p~·, Jjccto >1. J:Ji elo tSfJ? 

_S;t.he-sc que ll:Í ll wnw,; tt·:tt.'l.t\(1 com :l l~epn- . . . 
lJhc:\ •b Colllu\bi:t. o que é re:lltw·n &e {Xtra. 1:~· :\.o a.rL. 2.• Em vez tlc cmeü <Llll10:'S , dif!a-~: 
m<:n~r Jlot'f{U~ l-ynrcm mnii.O liJ me_n;ar as 1 oito aunos. 
r elat;ue;; cOill JJII'l'<·J:u-s eillll cl5 no:.:sos ,-t~lllhü:>. ; &l h\ <ht;; s~:;~líe.~. 20 de :u::-ostO de IS9t.-

0I:'(I. ;;e estes ;!ll liCl'O; 'JII<~ t!l'<llll impot·t.:tdt:>~: c;. 1 , 1~rio , · ·• 

do e~tt·.'l.nf:tÜ r-IJ_ p:m~ e~:ms l't~p uhlicas. CJ.uer· os, "·· . . . ., , .. • ... , •. 
que I'C111. r(,: 1:~ p::t•:t :;~t'el~! eXLJOI't:VIOS, ttii.il: .. :-;,t() 1:,\l·ell~O ~.~la~~ ;,l~l_~ IU. P,-Ç.:.t. .:l.Jla!,:;'L~~ 
ptl.P,.~trn d tr~tt?$ doll!l))()rtaçao. JI<W :l qne h :t-1 ,obre?. :~rt. ,1 : .nca e~c.Il:t•:·~ .. t : .~r,cu>JSL~.o .. 
Yemo" tlc lic-• t t~tr enH., •n;eclcr P5te favor a uma J !;tl~ce:;:,L\•:rn~n t_t:: -~~o.; ?•tl,r_o •. :tr_~ -~o:> do ]JIO-
empr_e7~t que v:tt ~t:~?•; tec·> t· rda~·õ.es r.:om-l JC?,~· ~~~1 ·1~)or.t\''e:· ~~·~m .tdt.~~a.:;. ~· . 
men:w.es com :t C•)lumlmt, metleante a na>e· - thscn,,L~ do p tOJt.CW n . 1.3 •• li~ te a,nihJ. 

~a~•"i.o do rio Iç-á ou 0 Piit nm:n-o 1 I ueclat~tndo nao tct· Sitlo eevog;1do n em ulte
- ~arc<:c sel' J" to in_ a Ju>_ti(;:J._ial t\!.1-01. t:.tmo r .. ~ do ~elo d Pl:t:-:w :1· IO:~o .. ~-~ l-!_,clo novern?r; 
ma1s quamo ,1 conum~~a0 unpc•e que 0 wan- tL 1_~90. o ~t,po~to 110 ,\. t_:, ,.) do dectt:>I• 
~porte dc~s:t~ me1·c:atloria~ ~e:i :l il;ito em ,-,1_1 n. 2:1-:.:3 . ele lo .u~; ,Julho (~e. ~~~o .. ··~ .. ·,. 
pore;; naciun;1e;; . ::<mgtu;!m l!~li wl•J ·' p.lol.• . 1 :.~, ,obl .. _ o ,Lr:J:--0 

E' m<l.ís um incenti vo nté pa1.,, 0 1lc:'sn,·ol- un_t~-o do pl'O.J~to.lica ~ncert·<tdit •t t.hscus&i <J .. 
,·imento ti::. n<\;·eg-a•;ão n<tl:ioual t!UI'iM nos :\llt~~~ .{l. ':~-~:I.Ç.au. ,. . , , _ . . 
estado5 <lo Pa1:a e do ,\mar.onas . t dlsctt~><LO do P- QI~to n. 120. le::-te a. tuly , 

creio r1tw 0 uob!"e d\!llutado Qltiz rcfet•il· ·se a.~1 t?r1s:;ndo ,o ~~:crno :L ,.c~ •.:_tm.c~t· co21 Jo;u.1 
a um contr;tb:tn,lo qtte :<<: 1;1.7. por cans:• de~~~. T,\v,we~ d.t ::>th •\ ,1 c~n~tLl~<;.~o._ n~~ e "oso ~~ 
mürcadorias; e.>se.sim. sei que se dá _er.:l g-~anda ~~_ma :Stra~t<t .d~ - ltlrro. c~~l l~~'_t_Y~Iee"~L' po~ :>'~ 
esc:tla •. POt:qne a _lJ~l'mc!w. !.(ll tl e J:LU I'JC\t~ht .~,m~:·. ~e ,\C?OldO.?Oirr <1.? :-~." .0 111 ~ .?>trau

1 
·': 

no t ert·1turiiJ hr<l Zilen·1, on~l(: almnd:t nun~:. de lei~ O e ga_ranttil. tle JU~ o::. de o . f, so Jr 
l?J-a!s que n<• Pel'ú E-~,a . 05 C'mt r:t btLilÕÜI.:_ls j :30:00~~Jl.~r kt!~)l\let~. twtmr.~·, do R r<? Pn.rc~o 
íc\zem tl';J.IlSIXll"Lar [l ill':t (1 nuwo l:tdo no !'10 . n~ Thpn lW S.Lll LO. olte S . . Jo.~o Baptista. 'm 
que e :t di·;!sa, •.\0 Per·ú CI_IHl (I Brazil c o[(! !:i I' ;.Ima.s Geraes. 
depois f:tY.elll vir para L> ik~\Zi L co ;no so~ ll!ltl 
mercado1·k~o peru:tna e com o quel o Jisco bt~l- i O St.·. B<"l<dll.t·ó não pt"•tle deix:t t ·le 
zileir~ tem sollrido :;r·ande> pt'e,jnizos. i tom:u' .:• p·.thtn>" no pr·e<ente tl eb<ue, como re-

Aiem •1i$t ·. não ~ontw.,,) \ • ~Hr·o~ pt·ejuir.O:S . pt·escncn.nte de• e~t~tdo de 1\Iinas que l; . • ·• 
C[ Ué tenli<\lll prol' ithlo :•.l' cum:uL•rcio. qner do : aimh~ ma.i>:. ,"X>mo resi<lerrtc na 7.011(1. que a. Jll' ·'· 
Am<t:Z<Jnas. q m'r uo P:u·:i. pot· c::m"t da is!!nç·iio l jectad<1. Yía.-ierr-e:t pretende P'!rconer. 
de lhrei r.o~ de itnp-)t·ü\çiío. ! Es.s<\ co:trad:t tlc !~t·t·o, u ma. vez construida. 

Foi sobl'e este pom•-. qne o uol.ol'e d!>putaclo ! ser vir;\. ó. zona inqueõlionavelmente mais Jertil 
impugnou o prajE>cto : lll<ts coa vencendo·~~ üc 1 e m:1.is !'ntnros:\ r!e )!imts. O ot·:ttlor , porem. 
que a in1ot•m;t~J.o que lltu deram não tolcnct<t, , :>ente discot•d::w d() peojccto em tliscu~~ão , t' m· 
estou c.ercot continuar·á a dar seu '?LO ao i lxlt'<\ clle e~L~jn l"U!I•h:mentadi• de mocl.c• :~o 
mesmo lll'OJeC:to, com o fJt:e concorret•tt pa.ra. : bonr:tr :1 lo:lllCMl:\ m:n:·1ra . 
pres-tar um bom seFiço :l(• no.s.'o p;.ti1.. qu;tl o : DiscOt·Ja., p-:)t•que p:·eten<lc ,;;,th':tg-un:rdt•r i n
de cha.mar o (-óJmnel'do •l:t Co!um!Ji:t p;.u•a o , t eres::es a.os qn_<te:i <tt~ri:~ o .vrujeclo . 
Am<t.Zonu.s. ; A ess:! r~pelto t\pre:Pnt:.u<\ uma. ementhL 

Esta. lS!Ilc;<lo é apena5 por 5 annos. Eu r1ui- : E' necess:.~,rio que a c~m,u·a, :w f\J.zct· ltll\a _ 
zera. <tt é que fosse por ma.i>l :t!gum tempo, i concessão, ten!1:1 em vist:;. o;; intot·es:>e' !J.l te 
pa ra. que o conce~sion.~l"iu podesse tit·iJ.t' \'l\ tl- : est:.lo lig;Hlos ~ts outra.~ e$tr;t\l;~s dll fçrro . 
tagt>ns do ca.,,ita l alli empreg:tdo e nio :J.COil· : Vo.a pro~Jor :LOS seus collegas qne o percm·sv 
t ecer como ;J.•;onteceu " R:tp~mel, cuja conceo· i ua proj ect(1.(\;,\ estmda de t~rro sejn. 1·etlmirlo 
siiD foi apenil.s de tr?s annos, tempo ínsum- : de cere<l. (le 15 lcgu:l$, não se est.endentl0 <l.t~ 
ci~nt~ para. que elle pocl~sse tirar \-:t.ntagcn~ 'além d:t margem tio Rio Jtv.~ully . 
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.Assim. :treg-i~o do nôrte de Mina;: fi?!lrá per- i Brn que os sa.rgcntose gu;wdns daalfitnJegu. do 
f~tta.rne1~te serv1cb. com. <IS estt·.Ldt\S .]<~ ,:once- i estado do Maranhão perlcm augmento de 
d 1dtlS, na o ~~ndo pre.lmhc<tdos os 5eus mteres· · seus vencimentos.- A· commi.<sií.o de OJ'Ça· 
se8, e <1 regmo .elo :\lanhu~ssú e dos outros <\I'· j menta. · 
fluetltes do R1~ Doce ter;to p~t~'<\ bcnefici~l·as : Do mesmo ministet·io. de 19 Jo corrente, 
a e'tn1.da de. {erro que pt·opve a commi;.;:ão . remettendo. em soluçã.o ao olfido d;•sta ca .. 
de obras publtcu.s, e colo21iS<t<,:ao. : m:m1. n. 78. de 22 tk junlto proximu findo. a 

~orn essDs consJder~L~:u,•s. r. Ol':tdot· t~m cum- : rela.:;i'io dos \'Ígnrí•><: colbdu> ([111~ :1imh pcr
pndo o seu devet· tle represenl~tnt(' 1.1<.- :.Iina' ceiJ~m cuu;;r·uas pd•• o!'~:;l.llll'lltn tb Fni:'io, nos 
e de morador .do extr:•mo IWL'Lt tle,se est:alo. teL'Illt)~ .ro ,kct•t•w n. ll'J ,\, rle; tl•· jan~·iro 
{A)J~i~(!rlo~; ~n ~ctlo be1n; iJJt.~ftr~ /,(,,,,.) ',}(•. JR!)O~ corn ~lecl:lra.~~:1{l 1.l:1. impm·t:1.nei0. da 

Fka a t.li~cms:"to ndhtth:t pela lt••r:t. : d"'pr:7lt (]llf' st· !ilz e• •m o .r~<pc·<·t.ivo pa;,_"ll.· 
P:tssa.-se H, hot·l\<l•·s~ill:•d;t :l<">••xpe•iíen1\). 'n~t.'ltr.o.-A qul'tn, le'f. :t t'l~(jl.liSI<;:t" (<L c~>utnn,. 
0 S l•> S cn-, [ · ., . · . Si!Orll! Ol'l;:ll!!l!lltúl. 

J<. E ,.,lARIO l' O ~(·gllllltl' lk• \li:~i~l,•i'i" tl:~r.ll<:t'l'iL,il(• !H do I.!Ol't'entc, 

EXPEDlE:\TE 

Oiücios : 

Do Sf'. lo seci"etario do Sen;,ulo. i.le !ti do 
cort•eme. communnic:ando que C:•)lll (lfiic:io do 
M1nístcr·io <b .Justlçl\ de 18 do m~;;m.., mez e 
anno, !Vi den.>lvido úqnPlla t::D.Itlétril ;> anto
gr:rpho s;:~,ncc:iomvlo do tlecréto 1\o Cong-l'essCt, 
reorg:a.nisando o se1·Yi~o polkal <L\ Cu.pi~ar 
Feüer·al.-In teirathl.. 

Do ~Iinistcl'io dos ~eg-ocios d:r 1\íat·lnha. de 
20 tlo cor-rente. enviando <L ~eguin•e 

t:nl·ía.!Jd(l n I'NJIII!I'iLHI:nr.o l!lll IJII<' D. Fran· 
('.h<·:~. 1\:l. S1·t'l':\ C:.mwil'•) Dntra, li!li:1. do :tlferes 
drtl'.Xcr·t.:i~n ,\[V;o 1'11 L[,• Set·I'i\ Ct\l'!leil'l.l, l'Cclttffi:t 
"01\I.I~l. o arbii.ralm:nto tlo mt:io ~oLio. f]Ue lhe 
lo i lf~iLo ú. t·az:·:u de li~ !.St 1 por mez e rolr!vação 
da p:·e~:·t·ipç:íu Clll 'l Ul' iaeot·rcu pelo~ meios 
so!tlo; uii.o rd:cbidus ~r.e lti~7 .-,\' cornmissilo 
U€ ra'l.L'J1Cla. 

Req;1crimento-: 
Do Dr. Antonio C;"·lo~ Ril.ciru dt' Anrh·acltt 

\!aclltLdo t: Sil ~'<t. lentejubil:~~.lo ~ ~a Fa•:tlldatl.e 
de Dil'eíto de S. P:talu , p.·d'mlo illtl·:·pt·cta(:iio 
tlo M-1'.: :'2:3 tb !eí de :l-1 de no•·etnhl'O Je !t;SS. 
clB com!:·in<tf:fLo com :t5 ttisposi,;üe' tios <hx:t·r,tos 
n< 1.:-l~() etc~ i8;J4. í.247 do l8í9 e 1.2:)~ F de 
ltJ9l. -A· t-'Onuni~,~o t.le c'm~tittti<;J.o. legisb.
ção c .iusr,lc,;a. 

D,• Anwlia F;LUSLo llC SOLV.3.. \'ÍllV<' <.lo coro
n~l Fausto 1[e Sottz:.t. pedínclo uma pett~ão.
A' eommi,;~ão üe l'tlz·,,H,b. 

Senhores membt·os t.lo Co:1g-rc~;;.) :\;ldonal
Pelos clocumentos que YOS a.pre,;emo. Yel'itl
careis a necesshl:H:le da <:un·~t·:>s1o ll:~ um 
cr·edito extrüot•dintn·io. 11<' illlpot'~\n•:i:1 de 
267:041S600, pr;r11, 'JUC o )Iini~terio do.~ Ne-
gocio~ ela )-I?:rínllt\. pos~a sa.tí~t;,~e 1· no~ p:tg<t- O :Sr. Ca.et:ln.o ele ~'\..l.haq n . .er
mento5 de cuver-~as despe>a~ ext1·aot'llinari:Js qtu~ diz qu:: ul\o ci stm inten<_~i.:t lot·mubtt· 
C.}Jara. as CJU<\es ll orç:;tmento do l~xrc·rcicio em um 1\?fJ.tterimento de oppos·;~iio. 
vigot' não di~püe de meio::;. Va.e simplesmente pL·rlil' <W gu ct•;to os ele-

Tnes cle:spezas são ju,;Lifieaüa~. 11ii.o ~ó com menr. >S tle que necessiw. p:t t';L p11tlet· melhor· 
as occurrenc:itJ.S lu\ \"idas em )f<tülJ !.;ro;,:..,o e est1Hlar ttssumpl;o~ que •:Orl'elll pela p:tsm da 
que. obrigara-m o governo a hHl•;a!' m::to Je agPicultun~. onüe aliás tem o ;.:o5to üe ver 
nav!Os mercantes l);;J",t conduzir mn.tc·rhü umcollega. ctne se rcwmmemht à estima da 
bellieo, vi vere.~. ew .. cumo t.uuiJem cem 0 c:nmant pela snu activiclade, peló ;dl miemo, 
lametltl.vel tles:.\stre tlr> enco1.ll'i\I,':LJ.o Su!i- pdo espirít<> novo que o anlm;t 11:t g:estü.o 
m•les. th·•ss:-. illll)ill'tanÚ$SÍlTI<L p[tSJ;t, act·<'llicando 

·certo (te que reconhetereís ;t Jll'OCNlencía do m~,n1~) que :'-. Ex. j(unais se subol'din;n•;'l u.os 
que aca.bo de e:\':pOl', soliclt,)-,·os a. conces~ão molde~ :meigos que não p:trecern os nwis con-
!lo credito ae;ímu. citado. ~e11t;moo:; com o re~imeu t!m que vivemos. 

Procui"..tndo dcml·ntos par:~ esmcl<Lr" tts:mm
Ca.pital Féder,ü. 20 ele a!!'osto de: !892.- ptos que Llizem 1•1~s.peito :i. SlHt pt·ofissão 

Floríaao Pci.I;oto, · - de eng·enlleiro. e ;ple uev~m ffit•recCl' t\ ~.tten-
Do :.\ilnisterio <1oo Kegocio~ do ln[el'ior, rle o,:ão da C:una.t•:t. pot•quanto COJ'!'eill pela pasta 

igual data, enviaru.lo os documento~ e l"ela<;ão que rndi,; directamence, por· n8sim dizur, ha de 
concernentes ú ~~pUI'ação g·eml da eleição a inftuil' sobre os desunos do rnüz o ontuor ni:lo 
que se p~·ocedeu 110 estauo ch Ballia em 27 ele p•'rdc a.bsolnu,rnente o:ttel·o~ 
j~nllo pro:s.imo iindo.-,v commis.-;:Lo de peti- . E' assiUl que por m:tior que io~s.e. o seu es
ç,oes e }lode1·es. i forço n~o pode sa.ber quaes as t:tt'tl;rs de fre-

Do .Ministerio dos Negocios ua F:l.zenda, de I tese pa.si!S:cgens nao tlirersas empre:~.<.\Sdo es-
19 do OOrl·ente, remettando o requerimento I tado, e bem assim tabellas 9.e di>r.ancia>. des- · 
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:pezas com e$tas diveJ•s::.s emprez:1s, suas ren
U<LS e 8eu custo. 

Tomou portanto a delibera,ilo de formular 
o seguinte reqner·imento que v:te li}r e enviar 
ã mesa. esperando que o seu il\ustre collcga 
que. <L est<c llorn., dirige i1 past.J. d;t agricul' 
tum, o tomará nn. (levida consider~tç~w. for
necendo os elementos de CJ. uc tem nec8~si
dade. · 

E' lido e fica. ~olwe a Jn>'Sa. p<U:t :>e r· opportu
nameJlte ::qloiado o se~mim.e 

Requdro que <L me;.a requbite tlo govcmo: 
1" <:c:• pia~ olns t:wi llt;; de f'rere., e pa~:>.'lgens 

ch\s cmpret.a~ d~ -,-b,~O- tlo estado ou por ellc 
:mbYencionadn~: 

2" ~·.ipl:\~ d:ls t:J.!J<úln;:: de dist:ulci:l, de c:vh 
uma d.as cmpr l·zas. tê•nto üe Yi:tçilo ferr-eo. 
comod~ n:~ve::nç~o; 

Banl :to>sim rer,ueir·i) que o g·D\'Cl'JlO in!orme 
(j\W.l a. renda brnra e n desp"z;1, a, porc~m:a
gem da, despezaso1n\' a reeetta, nos ultimo;: 
dez j,nnos. dtl.~ l'ctei·ii'.Ia~ =-'.:nprHzll.:;. e t:~mh21n o 
custo U.e cada uma das ít!t-ro-Yias do Estado. 
tudo a. te 31 de tlez2n~1Jro ultimo. 

Sal~ das s~s:::iles, 20 ele agsto de 1892.
Caetaí'o de .4.:'bw1uugue. 

. ':ão <1. imprimir. p:1ra. entra.t' na ordem do~ 
traoalllos. os sGgttintes 

PRO.JECTOS 

X. 86 D- 1S92 

}"'ixtt ';' (ld.;;p.~-;a do Jlin i$!~;,. f o rh:. J,rst:tJa e :·.-ç
goc~os I:r·de!·io,·e.;; 1ia;-'"a o c.):cj·c:~.~~Q d·J JSQS 

Parecer d<1 eommissiío so1n'e as em~ndas apre
sentatl.o.s ::m :{' discas.>:Io 

"' commissão de Ol'Ç:a1nento, :: quem fut-.~m 
Jlre:>entes as emeo.Jns oJI'eeedü~> <~O urorecw 
n. SG B (O!'Ç:r>.mento do "\íimsre1·io da· .TtÍ~I.i,·a 
e l'.~egocios Interiores) de con!iJrmidtule com 'o 
a.rt. 127 do regi:n2nto~ J.XL&-a a exp::.n: o seu 
pareeer sobre el1.ls : 

I . ' Não póde ser acei õct ]}ela me>a. em iltce 
-da ultima part(! do art. 12G Llo rN!im~nto. 
além d.o dec1'eto n. 7:!2. conter muteib le"is~ 
!ativa e es~ap:w dct com:petenci;t elo Poder· Ex
ecutiro expedit-o, a ~e~nin::.e en1endn, : 

J.ccrescen te-se: -30 O : OOOS para irn: alla-ção 
e custeio do Instituto de Educa.r;iío Profis~io
nal. creü.clo pelo deer·eto n. -;:?.~. de :io de ja
.neiro de 1892.. 

S. R.-Alci;~do Gw:r;uebara e outros_ 

2.' Tambem import~ creação de nova des
peza e por isso, em face do me>mo art. 126 
do regimento, nflo po(lcm ser admittidas i vo
taç.ão as emendas : 

Onde couber. 
Ar t. Fictt o Pod.er ExecutiYo n.utori~o.do a. 

despender ate a qnanti<\ de 150:000S com a, 
public:J.ç-ão dos esCJ'ipto~ inetlitos de todos os 
hrazileit·o.< que, pDr Sll.:t.'l producçõcs scienti
fica~. littel·m·ias on :trtistica::., s~ tornarem 
illustres. 

Par:tf:T:lpho u nico. Sel.":io publicn.(h\~ em 
:prim~iro Jog-ar <t~ ol;ras dos seguinte~ au
torc~: 

"üex<ll1<1:·c Rodri~ne.- Ferrcir·a . 
.Toôt· B•)JÜ!hdo dec Andmda. 
) [HJOl'l ele Ar·rm\n, Camm•n.. 
"\ntonio de .i\Ot3.. 
l''rt': .Jo~e :\Iadu.no d'L Conceir,iia \'dloso. 
Dr. J o;tq ui m Y elloso de Mir~l nrla. 
::o.r :n~o2l .l:tcintho Xogueir<t d:1 Gamu.. 
.lu'e Yidi'D, Couto. 
,\nmnio Con·ea. de Lwerda. 
Ft'<Lncisto Yiileln Barbo~. 
.João da Sil\'a F~ijü. 
Freil'e "i.llemi.i.o. 
:l[<tnoel Für-r·cim tlt~. Cu.mnr<L Bit tenconrt 

e Sit. 
Domingos So<trc> Fet·l'eil•l\ Penna.. 
Ba.l'· l·OA"l _Pl.Nlt·i rrum; 

Yíê:~;w~ C~~lh o ti~- Se<t l!ra. 
.10<t:ptim Gome;; ele Souza . 
Ca<!tlllliJ n::::Jt,i:'it<t de Oliveir;"L. 
D•· . . José .Jo5.quim tl:L CnnL1 Awre(lO Cou

tinho. 
)hrq Ltez d.e :'>f~1l·ic:l,. 
Hipl)olyto .Jose ;la Co5ta Per.sil·n. F. de ?.fen-

don~:t. 
\'i:;;conde <ie Ca vrCt. 
Bu.lth.aza.r üo. Silv;~ Lis1)oa. 
Frei AllWltio de Santo Eli<ts. 
P:tdre .T ,,,; jütmi~!o 2\uues Garcia. 
~[,HlOCl (\;l SilYil. RD'~-
Pcdr·o Teb:cir~t .. 
Francisco de Ol!Yci!·a Coutinho. 
.Tosú Pe-r·,:~ it a. l~~.!OO•l<;~tsL 
Dtttilii'i.o Ba!·ho~~" de ..:\.! .. i..1.u.;o :.\It1S.Su!·un;;a .. 
.Sab. das se5s~3es. (j rlc a!!osto ele 189~.-Ico 

diJ [>,·,r.do. -

R~sl.;~i.Jeb:am-se os ns. 13 e 14 d<" pt'oposta. 
tlo Po•l:?t EX(,ctniro pa,:·a o orç;'tmcnto do liii
nisi.et•io da .Ju.~t.1Ç:-ê1, seado : 

N. l:3-E;;colu. :\or·mttl........ 132: lGOkOOO 
x. 1-~-Pe(ht;:;-ogium......... 46:2oo;ooo 
SoJa d;~~ ~c,~õe.~. ll (le Rgosto de 1892.-

T ho;;w.; JJel [in o. 
3. · Pelo mesmo motiYo não póde ser aceita. 

a seguinte : 
Art. Fica o governo autori>:tdo :• flmdar 

dous la.zaretos e !lOS,Pitaes maritimo5 nos esta-
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dos do Pa,rá e PerJmmlmco, <ebrinclo os neces
S<~rios CI'C(J.itOS. 

Sala elas sessões, 10 de ag·osto de 1892.
Raymunclo Bandeira. - JiattrL BaceUar . -A. 
111ontenegro. 

4." O§ 4" do projecto detel'mina que s~ja 
transH~eido para, a cidade da Campanha. no 
esl;a.1lo 1ie Minas Gemes, um dos extematos 
do Gynmasio Nacional. A es~c pamgrapho ibi 
apresentada a seguinte emencla, : 

Ao § 4 ." D::pois da,s palavras-Gyrnnasio 
Nacional- aecrescente-se : ficando o Poder 
Executivo autorizado tt transformal-o em in
ternato e a dar nova orgttniz 1ção a ambos 
os estabelecimentos, mellloramlo o ensino, 
sem contudo augmentar a despeza. 

-.TOWJMÍii~ P ernambuco.-Gonçal·ves Ferrei!'(\ 
- .Toa o de 8iquei1·a . - L Mi; de ;l nd1·ade . -Pe-
reira de Lym . 

Ao n. ':28- llestnbeleça-se a vetba ele 3 : 480~ 
destim.tda, a moveis, papel e outras despezu~ 
suppl'imitlas rut 2-" discussão. 

Saht das sessões, 3 de agosto de 1892. - Ce
sario -~lvtta Jwúo1·. 

Accrescente-se ao 11. 12: 

Gt'tttific:tção a, lentes a quem c:tbem 20 °/o 
elo vencimento, por contarem mais de 10 an·· 
nos de e:'!.ercicio, 6:000$000. 

Sala elas sessues, 8 de agosto tle 1802.-Gou
çaives Chcn,cs. - Paci(ico lliascw·enh,ls .-Cal"los 
das Chagas . - li'eí'l·ei1·a Raúello. - Badarâ. - 
Jlllmoel Ful!Jencio .-.Ameí·ico Lt~z.-Franc!sco 
Veiga. - Chw;;w; Lobato.-A. JacoiJ daPai.r;iio . 

Ao n. 12: 

Em vez ele 4 lentes sub;;titutos, diga-se : r~ 
lentes substitutos: 21:000$000. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1892.
M. Valtadau. - Jt'. Veiya. - i<'. Jh-andüo. - C. 
Patleta. -Gonçat-Pes Rmnos.- L. ll'Iacie~ .
lJtianoel Falqencio.- Antonio Otyi1tho. - .Jose 
llfw·iano .-Pacifico Jlfascm·cnlws. -Lopes Clw
ves .-Leonel Filho. Sala das sessões, 10 de agosto de 1892.-· 

Entende a comrnissão que ella deve ser re- Do minuos Rocha . 
jeitada pelos seguintes motivo;; : 

.-\os arts. 20 e 21 a) por obscura e niio se ada,ptar <tO referido 
paragrapho, pois não indie;\ qual dos exter
natos, si o que é tl'<'l1Hfbl'iclo para ,~ cidade Conservem-se tts verllRs destinadas })ara in .. 
da Campanha. ou o que fica nesta capital, e vestigar;ões scie!1tulcas, viagens de lll'Olesso-
que deve ser convertido em internato; res ao estl'angmro, como rm propost<t. 

b) porqu~ n, translormaçi:io proposta aca.r-' Sn, la da~ sessões, 13 ele agosto de 1892.
retar<t !ncvitavelmente ma..~ o~ des!:er.a. com o Santos Z.'ereira. - Costa Ro!Írir;Hes . - Pat~ta 
aecrescnno do pessoal admunstrat t vo, com a GMinwn7es. - Cassiano do NMcimento . 
illuminação e com o 1m1terial indisoensavel, 
só podendo ser cumprida a clausula de não 
ser augmentada a despeza com a redueção do 
pessoal docente , o que repellc o almejado me
lhora,mento do ensino. 

5. o Que SE'jam reje.itn,das, por trazerem RU
gmento ele despeza incompati;'el presente
mente, as seguintes: 

Art. 1", ns. 15 e l7: 
Gratificação aos directores e sub-seeretarios 

da Faculdade de S. Pn,ulo e Recite . p11ra 
ambas (art. 455 do reg·ulamento) 4:800§:000 . 
- JosrJ Mariano o outros. · 

Art. 1°, n. 17: 
Inclusive lente 

2:400$000. 
Art. 1", n. 50: 

de rhfltol'ica. (reg . 469) 

Accrescente- s2, augment1mdo a veeha : - in
clusive cem contos de réis pam <ts novas 
obras do edil'lcio da, Faculdade de Direito do 
Recife, 1 o o : ooo:j;ooo . 

Sala das sessões, 1 de ago:;;to de 1 8D2.
.José Mariano. -Joao 11ieira . -·.AnrlnJ Ca·val
canti.-B. Carnei ·to. - Raynnmclo Ba.ndei·ra.
Juwmcio de Jlg~~icw.-1'olentino ele Cm·aalho. 

Conserve-se, como na proposta do governo, 
a verlw, destina,da para premios a prole~sore:; , 
autores de ob1·as de u tllichtde pttra o ensino. 

Sala, rlas sessues, 13 de agosto de 1802.
Santos Pucir·a . - Paula Guimanie:; . - C:as
~iano do Nt.~scili!cnto. -P. Bartw·ri.-Costa Ro
drigues . - G. J>i-;·es .- J1.1ulré C:é!Wtlwnti . -
Fonsrca e SilT)(l. - Paulo A1·qoUo. - UodYique .,· 
Fe1'Ywndes . - :liiatta Rarcellar . - Felis!Jello 

Ao n. 50 . -Ernlogttr de 150:0008 por cont>.L 
da verba pedida par;t obr.ts do Ministel'io ele 
lnstrncçfio, tlig<t-se 200:000$, sendo 50:000S 
destinados a obras do edifício dtt Escola. ele 
Minas de Ouro Preto. 

Su,lct da sessões, 17 de agosto de 1892.
Antonio (JlynLho. 

R.estahelel,!tt-se a verba-Instituto Nacional 
de Musictt- de accordo com a proposta do go
verno, pPejudicacht assim a rcducção de tee:.; 
contos, íeita no mater.al. 

Sala das se~sões, 11 de agosto de 1892.-De
?netrio Ril;ciro.-1'homa;; Del(ino . 

Torne-se extensivo aos actu:).es lentes da Fa· 
culdade de Medicüm da Republictt, que pre-
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sta.ram serviços na campanha elo Paraguay, 
os H1vores constantes do art. 7° elo decreto 
n. 1341, do 24 de agosto de 1866. 

Sala das se0sões, ll de ag·osto de 1892.
.losJ .Mnriano.-.Tor1o de Siqueinc -Raynwnclo 
B andeira.-1Vilo I'eçan1w. - _Fí"ancisco Yeiga. 
-Gonçalves Chaves.-Garcia PiTes. 

6." Qnc s~ja rejeitada, por tee sido conve
nientemente attendida no peojecto á. con
signação para, material de ensino, o seguinte 
additivo: 

Os saldos qne forem verificados no fim elo 
exercício de 1893, em cada urmt das escolas 
superiores da Republica, serão applicados á. 
commissão de materiaes de ensino para as re
spectivas escolas, ern que os mesmos se derem. 

Sala chts sessões, 2 de agosto de 1892. -.Tor7o 
Pinheh·o. 

7." Que snjn. rejeitada, por ter sido inciuicla na 
verba 1le ;)19: o:16$, a consignação de 21:000$ 
para alugnel ti ~ casas em que funccionem as 
pretorias, fixada por lei a emenda. 

Substitua-se o n. 3 do projecto n. 86, que 
fixa a despez<t elo Ministerio da Justiça e Ne
gocio~ lnt ríores p<wa o exercício vindouro, 
do seguidte modo: 

N. 3 _ Justiça do Districto Federal, inclu
:oi v e 6: 600S para inclemnisação das despezas 
com o mnterüd do Tribunal do Jury e 25:200$ 
para pagarm~nto de casas para as pretorias, 
544 : 236$()00. 

Sala das sessões, 11 ele agosto de 1892. 
-1'/wma~ Detfino. 

8." Qw• ~qjam rqjeitadas, por desnccessarias, 
visto ter :,;ido a ma. teria attendida no ri. 33 do 
projecto, as s:•guintes emendas: 

Art. 1", n. 48: 
Restn.beleça-sc o n. 25 da ütbella explica

tiva pam os estabelecimentos subsidiados, 
00: 200SOOO. 

S. R. -Sala das sessôes, l de agosto de 1892. 
Jo<io Vieim.- 'l'olen!ino ele Ccwvdho. ~ .Toa() 
du Siqtteim.-.Josd lVIw·iano .-Santos Pe1 eira. 
- il.ruüd c, v tlcanti _ - Gonçalves Chaves. -
B arlan). -n- .min[JO -~ Por·to. -Paci{ic? Masca
renfta,. - 1 'hattas LobatQ.- Carlos Chugas .
Ltti~ rl!l .--lnrlr·rJCle. -Juvencio de Aguiar. -Mo
?"eira ela 8ilvn . -J<onseca J[eJ·me; . -Gonçal·ves 
Fe1· rei1·a.- Pereim de Lyl"[t. 

Substitua-sl~ o n. 48 do seguinte modo: 
N. 48. Institui1;ões subsidiadas - Reduzido 

a 5:000$; o auxilio concedido á escola domcsl.i
c<t de Noss<t Senhora do Amparo de Petropolis 
e mantidos 5:000$ para. o Lyceu ele Artes e 
0111cios da Bahia, 60:000$ para o Lyceu de 
Artes c Officios rio Rio de Janeiro e5:000$ pa.ra 

o lyceu de artes mecanicas e liberaes do Recife, 
li I :000$000. 

Sala das sessões, ll de agosto de 1892. -
Thomaz D elfinr;, 

9. 0 Qne seja rejeitado, por desnecessario, 
visto ter o governo fU.culdade de solver pela 
verba respecLi va os debitas de exercícios fin
dos, que forem verificados, o seguinte addi
tivo: 

Fica o Ministcrio da Justiça autorizado a 
verificar a importancia do debito em que se 
acha para com a Santa Cas:1 da Misericordia 
da Bahia, proveniente ele alugueis do predio 
em que í\mccionou o Forwn da capital da pro
vineia, ora, e~tado da Bahia, abrindo, para o 
seu ptl,garnento, pela vcrlJa de exercícios fin
dos. o credito indispensavel para o pagamento 
desse debito. 

Camara dos Deputados, lO de agosto de 1892. 
-Leovi(Jilclo Fifguei?'as _ 

\0. 0 Que seja rejeitada, por conter dispo
sir;ão permanente e contraria ao regimento, 
a segni nt.e emenda: 

Ao n. 11 -0 emolumento de 50 réis por 
folha. de livro rubricado na Junta Commer
cial clest<t c:tpita1, marcado no § 3" da tahella 
annexét ao decreto n. 596, de 19 de julho de 
1890, fica desde já devado a 70 róis. sendo 
esstL díft'erencia dividida igualmente entre os 
cmprcga.dos da secretaria da dita junta, com 
excepção do secretario, por já perceber emo
lpmentos. 

Sala das sessliel, 12 de agosto ele 1892. -
1lianoel Pn!qencio, 

11. 0 Que spjam l'E\jeitaclas, por inconve
nientes, as seguintes: 

Ao n. 49 - Suh~titua-sc: A Assistencia de 
Alienados ficará a cargo da Santa Casa da Mi
sericor dia. 

Ao§ 4• do n. 51 - Supprima-se : 
Sala das sessões, 17 de agosto ue 1892 . 

E,púito Santo. 
Accrescente-se onde couber: 
O governo é autorizado a modificar os pro

grammas das escolas de 2" gráo no districto 
feder:d. de sorte a constituírem curso de 
adaptltçilo á. matricula do Gymnasio Nacio
I)al.- Erico Coelho.- lllcindo Gurm.abara.
Demetrio Ribeiro.- Thomaz Delfino.- StJ.m
paio Ferra;. 

12." Que não sejam aceitas, por contrarias 
ás disposições regimentaes, que vedam a de
crctn.ção de augrnento ou diminuição de ven
cimentos em leis annuas, as em,-!ndas abaixo 
~pencionadas aos ns. 35 e 37, e por inconstitu
cionaes as relativas aos ns. 38 e 40 : 

Substitua-se no art. l" : 
N. 35. Subsidio do Presidente da Republica 

~- 80:000$, em vez de 120:000$000. 
N. 36. Palacio da presidencia da Republica, 

illuminação e objectos _ para expediente-
10:000$, em vez ele 20:000$000. 
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!'<. 37. Sub;>idio do Vice-Presülente da Re-! Orça,mento uo Miní.~terio (h Justlç:a. e Nego· 
pu!Jlicv,- 24:00d$. ern vez de 36:000$000. cios Interiores. 

N. :38. SuiJsíüio dos senn.rlores-::JiS:OOOS,' Ementla ao n. 4~-Accre~ePnte-se: elevada. 
''lll vez de ,)67:0008000. · 1. ;J. 190:000$ :t t·on>igmu;-ão propo~ta para. ali-

~- .J.O. Subsidio ·dos deputado~-1.230:000$ i ment,1çiio. 
•·m vez de 1.84:):000.~000. 1 Em wz üc 377:1l40$. diga-~e-467.640$000. 
_s~~hl: d~s s,>ssCíes. lG Je agn~to llo 1892. ! SahL da>' ~es:s<ie!.' . .;. üe a~o=-w de 1892.-

1:.-:-plrtto ~~,wto. 
1
. Jlo1~fJl~S JJ:Vi.,J_.,.. - Jl,,•cir/,o: .;""ú1~/!cirn. - .A. 

1:3. Que t<ej:Lm ,Je~t.ac«llos pat·:< t;<>nstiluil·c~m Na;a.- F. s,Yi>·i.- L. d.: lJ;;t/. ;,.,,,- L~·itc 
[H\I.]ecto~ distínc:ws em li1.ec •lo rt'ginu:Jtt•• os. Oilidw. 

aclditlvos.: . . . . . . 1 
15. Qlt(• ,<tti:trn appt·m·ad;\~ "~ ocg·nintcs 

" Contmnam em llltP.ll'O Ylj-.(01' :u;, ~~-~~anTI!- t!!HU!Hla.~: 
t'Í•.Il'C:5 ;1.0 rlecr<•lo 11. 1::71). <I e I() Ul' JH!lt"J!'O dt! . " :\0 li. 12. Em ·,·(·r. •.le cJ{):OIJO,.;- uiga-:;e: 
1891. 1"f'Li\\.lV<LilleHI" :l ]~~oht •L" Plmt·mut:ln! :~(I:OúO.':(JI)I). - . . 
oi<· Ouro Pl'eto. • 

:;ala das sc· ~;.;{j~l.s, i'7 de :q.~·usr,v de 1892..-1 ~-R.- .-1.·tldr~· h~:, . .-:.~> 
J ••1m,;,, Uly)t//"'.» · l ":\o 11. J:>. ~upp~·in1a-~e a ,·nn~ign:t~·üü Jle-

., Artigo. Fk:1. 1•cyag:1Jo ,, tlcct·eto n. 1:3-!ú.! did:1. ]J:trtt vi:,~l·ng :lo est.t:llrlg<"!lr·o, r·<~dllldndo· 
tlc G de l'l!l'ereil•o de IS!JI. clerr·ndo os divet·sos I 5e :t wt·ha em COJbeque)l(:ti'. 
i11~tilurt)~ de <•nsino superim· ser ve.~ldo;; pelos I ::;, R.- .·'l.. ··tl,m- 1\i:,,<, » 
:.'~us l'l!>"pe<:lí,·os est;únto>. <Ultct·iot·e; ao ci-l "Ao n. 17. Snppr·irn~t-i<l' "· cutt5Ít(n:u;ão JlC· 
•<ldú decreto. . 1 olld·t p·ct·t YÍ'L" '·n< 'lO c~tr·cu~eiro l'eoluzindo· 

~:tl~ !·1' -~.,- •s 1- de .. .,.o· 'tO •!·' l~•P ' ' ' ',. '·· · '" ~ ' · 
.. ' ot~ 1 • ~ ~~~~Ut: ' 1 

ui:: ~ ..... ""' \ ' ,_.,- St!. a "Yel1bí.\. C.ln eomC(JUell(·Ía • 
. l,eonto~Oiy.nt,w. >> 

14. (~tw ~ej:un appt·ovadàs a> ::e.gnintes 
•·mendas oílerecith\s pot· esüt (:ommi:::sfto : 

Substitu:un-se as verbas : 
Suppt•ima·S(~ o ;:; •t · d<' at·r!~t). 
Sah (laS· se~.-;0cs, 1'! de a~osto 

.:b·:hl.!i' ](i•l.~ o '-

•le IS92.-
\". -1-Reparti~:ão da polidn. 

da C.1.pital FHICI<.Ü. 
t'. 5-Dilig·encías policin.e;.< e 

conduc•~:iio J.e preso~ 
\ . 13-Brig:J.dn Policial ..... 
-~. 7-RdoJ'Jllt\do~ da bl'i

gat.ht pcllicial. ..... 
\'. 9-Cas.t de De te nc;iio ...• 

10. Pm• m:üot•i•qn·<•p<ie rtue sc;j ~• ~tppro\·a.<..Lo. 
COtn (). StliJ-emen1Lt <Jile Oi!;cl'CCe. O seg-uinte 

210: UUO:i;OOC t\tlditiYO : 
2. :)29: t!/9.~060 

Pela. ~eguime: 
\". Con t6huic;~o ledeJ~ll 

pit!':l o c;erYiÇ•O da 
poli ci:L tio Di,; tl'i ~to 
Feder·al. de (:onfor
mídao.le com a lei ue 
12 de ;t;:osto de 1892 

:30 ::j()5!i;020 
li ü:5oosooo 

z. ooo: uoo*'ouo 
Deduza-se do art. 1" tht Ycr·h< totul a diit'e

r·eoçu. das !luas qunntias (l.cim<L 
Sala. (las ~e~~ões, 1:3 de agosto de lS92.-

11Io:-aes JJa•·ros.- lkmetrio R<beiro.- A.l
·;neir]a .1.Voquei.,oa.- Lei.t~ Oitidca..-L. de Bu
/biJe,; .-F. So<f,·,f.-.4..-tltw· Ri-:~s. 

Ao n. 41 

Acc::rescente-se-e ~.ugmentada com 10:000$ 
:.consignação para a publicação dos debates, 
:mnnes, et:·. , no IJia·rio Official. 

&la das sessües, 13 de agosto de I 892..
Arthur Rios.-Moraes Barros.-A.tmcida No
m•~ra.-Leite Oiticica.-S. Vieinz. 

An. 05 c_lous r•:s:tern;tt>Js lto Gvmna:;io 
N<tdonal são tramlt-l·ülos ú lllltnic:llXl.Üd:lde dü 
Distri~ro Ft•deral. l'OSC:Urso;; rle pl'ep:tratOl'ÍO~ 
annexos <i.s ü:teulilad~s o!E-o clirf'iéo de S. Pil.ulo 
e do Recite aos est:tdo~ de S. Pctulo e de Per
mtmbueo, continttanr.lo <Lquellas e estes a ser 
c::n~teado:> pelo governo t<~deral <\le que essa!! 
tr~mrerencías se elfeetnem. · 

Siio exceptr.w.do> d<• transferencia os pro
PI'io~ nncionaeg em que runccionarem esses 
e~t'lbei€ci" tento~. ;tín•.la que nos me> mos de
vam continuar. 

Sala das sessüe;, I de ago~to de 1892.
Jlo;·a·:s Ba,J·,·us.-L. tfc Bv2h·jr;o\. 

« DeiJOÍ~ da;; palan<:s- Distrlcto Federal
accresc~nte-se :-lego que constituir-~e. 

S. R.- Jfora•., JJar,·o.<.- De>)letrio.- L. 
Bu.!Mas.~ A., Maín.- Oiacic~.- SodnJ.
S. Vieira.- .\rthtli' I(ios. » 

17. Que, sendo ~p:proYa.da a. ememla. an-
1eri01', sejam acceitas ~w; seguintes : 

Na rubrica n. 15-Supprima·Se a consigna
ção pedich partl. as despt>..7.l.IS com o curso an
nexo; 
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Na rubrica n. lí-Supprima-se a consigna· 
ç;ã~ pedid<t pa.m as despezas com o cur>o an
nexo · 

Snpprimam-se as rubricas de. ns. 25 e Zü e 
as consi:;n;~.çGes com <J.Ue são uota.das. 

S. R.-Set~m·ino l'ie;;·a. 
IS. Que. não sendo acceita;: as emencl;'ls de 

que trata o:; n:::. 16 e li df>~t<l rm.rN:eto, sejtt 
U.ll'Pl'OYada. com " snb-emenda que of!'er·cce, <t 
seguinte : 

Aríigo. F ie<t o b'o.-erno autoris1do a fundir 
em um -;:ú estabelecimento os dou~ exr..em:1.tos 
<lo Gymnasio Nn.<:ionn.l. attendendo ao pla.no 
e•t.1.oo1ecido nt1. reforma de 8 de no,·emlJro dE, 
1'8oo. reduzindo a. de:;pt:- 7~1-com o pe..--soal admi· 
nistrativo e não preenchen<!n ;J.S Y>tg"J.S que se 
derem no corpo docente, até fiCàr elle !'etlu
zido ao numero fixado 1xn--a. um dos actuu.es 
csta.belecimemos. 

S. R . - .-!rthu,· RiG.<. 

Em vez das pttht uns-i1ttendendo <tO pl:mo, 
•:liga~se-ol;)serv:cndo o phtno. 

S. R.-Jlo;•t:te~ Bm?o~.-Seçe1·ino l'iei;·a.
.DJin~trio Ribei1·o.-Oiticic~.-L. Bu!hves.
.4.. llia ia .-Sotll·ti.-.4.. ~Yoguei1·a. 

19. Que. approvuda. :~ emenda :1nterior, 
ftC:~.m prejudicada.-> tts seglüntes : 

.-\.<:crescente-se onde convier : 
Art. Fic-:tm dt>.;:de já fnnditlo~ em um sú o~ 

dou::; e.'l:ternM.os olo Gn1tn~io Nacion::tl. 
Arl. E ' o I,"'>erno -~tUtoristdO ;).t'efllrm:Lr o 

curso do ~ymnnsio, de <tccordo com o parecer 
apresentado IJela re:,l_)ectiY<\ congre; a.çü.o. 

Art . A s c..1.deiras do coUegio que. por esse 
plêl-DO, re crea.m como cur50 pre}><trarorio a.o do 
baclla.rela.do, serão pi-oYidas pelos profes~res 
do gymnasio, aproveit-ando-se aquelles q_ue, 
pela. fusão, não t iYc\-em llUmero :>ufficiente de 
alumnos para suas chts;:~:s. 

S. R.-Sala das ses~úes, O. de agosto (le 
1892.- Foaseca Hér;;~es.-J.Jsuino de Allm· 
qv.ergue.- l'i;·qilio Pessoa. 

Substituam-se os ns. 25 e 21i do pt·o.jecto 
pelo seguinte e as 'erl:>a.s correspondentes na 
importancia de 360:380$000. 

25-Externatos do Gymasio :Nacional, ti.
cando o governo auto1'isado a rafundir os dous 
esta.belecimentos em um só, de accordo com o 
parecer apresentado p::la cong-re,ow,:ão do 
gymasio, 2S0:380$000. 

Elimine-se o§ 4• do art. 51. em virtude da 
emendll. supm.-Erico C<>ell>o.-Aicindo Gua
?tailara.- Sampaio Fcrra:;,-Tiunna:; lJc/.fino, 
-úife Oiticica. 

20. Que, não sendo approv:-tda.s a.s emendas. 
anteriores relatil':lS ás verbas ns . 2.5 e 26 ( !• 
e 2'' externatos do Gymnasio Nacional) s~jam 
approvadas as seguinte~. eom a. subemenda. 
prOlJOsta pela commissão: 

Si suhsist.ir a. rubrica. de n. 25, em ''ez de-
1 i7 :S90$-diga-se: 148 :490:';000 . 
Extincto~ os log-:1.res de inspectores (pa.s

sa.ndo o sen·iço d:t inspec~.ão tt ser feito pelos 
proressot·es ou lent':!s) e sendo os l'encimentos 
do pe;;,:o:<l snl~istente regub.do no> termos do 
decreto n. l0í5 <le 22 de noYemhro d , l$00. 

Si subsist.ir a mbl'ica n. 26, sej:t reduzida a. 
verba.-l:SO:G90$. ue accot·do •:om :ts indic:J.
ç-õcs feít:ts em rdaç~i.o â t·ubr ica precetlentc. 

S:~.la. das se~JC5, 16 de agosto de 1892- Sc
-uc)·iuo ·r:ei;·a. 

Sub-emcrtda 

Supprim~tm-se aspalaYras: pa ... c:sando o ser
Yiç-<:l d<t inspecç,ão n ser feito pelos profe\lsores 
ou lentes . 

S. R. - ]lfot·r:zes Brtr1·o.<.- A1•ll.m• R<ns.
S. Yic:m.- SIJ(lrd.- L. Oitioic<t.- L . dc
BBthrjes . - .4.. ~Yogttc:ra.-Aristidos Metia. 

21. Que seja approvuda. a seguinte emencln.~ 
::\o § 3.·• Supprimam-se n.s p~la;vras- e o

Pedar~oqi>on - e n.cct·escente-se no fina.l- e 
hem ~tssim parl. pagar· os ordenados dos pro
fessol'es dos cursos annexo.s e do5 gymnasios
emquttuto não forem o.provcitados em serviço
da. união, tlos eshdos, ou d.e qu<\ lq\ter muni
cípio. 

Saln d:-ts sessúcs, 13 de agosto de 1892. - Se-
1:Cl"i>to Vieira. 

S. R.- Sala. dtts commissües. da Ca.mal';J. 
dos Deptttallos em 20 de o.gosto de 1 $9~. 
- .4.;·!J.u;· Rio.<, relator. - A.i·ístides M<,io:, 
com restricç-õe.s quanto Ms ns, 5 e 15.- F. 
Sod;·<J, Yencido quanto a.o n. 16.- De
m et.-io Ribt:i1·o - At ;;Miti<t NogL~ei1·a, vencido 
quanto á tmmferencia dos cursos annexos e 
do Gymnasio Xacion:tl.-Lcite Oiticica.- Leo
poldo tlc B•~lh:ics .-:- Se~t:n-ino Vic<ra , com r e
~tri<X;ües • 

N. 96 l3 - 189.2 

.4.ttto;•isa o I)Ovcrno a con~J·actm· com rzuem: 
mai.- ~·mtagem olfcrece;· o sen;iço de ;·ebor;ue 
po·r -meio (Le 'lla.llOYBS nas ba1-ras (lo •·io Ito
pelit il'im e Bc;te-tente, >to estado d.o E>-pi1•ito 
Santo. 

A commissão de obras publiCàs e colonis.'\
ção, depois de ter e:x:a.minado a. emenda. dos 
Srs. Lauro 1fuller e outros ao projecto 
n . 96 A deste anno, e de pa.r~r que seja. 
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approvada, visto como os fu_nd<~.mentos que ~e 
encontram para a approvaçao do 11l'ú]ecto sao 
semelhantes aos que a j ustiticam . 

Sai<L das commís>f~es . I 9 de a.C!'OStü üe 1892. 
- Aitl,;nio Ot<atho. prcsidente.-J~o do f',·odo. 
-tlt'(ltt· ID 1Ti;1lwco·.-Joc<')HÍ'ot Penw .. u&t-~co.-
G,~rcia Pi,·e.:!'l' 

N. 96 A-1S92 

A commis~iio üe ohas pnbliw.5 e coloni
s:u~í.o, t ·•nclo estnd;ulo a JH'OJlO::<iç;.io tio Senado. 
soli o 11 . 9G deste :1nno. e t•eeonhccendo :\ uti
lid:ul~ ch lll•'<lida e a w:•ce;;,;itla:!(! •lo ~er,·i,,-o 
<(UC c•ll:·t at:cmlc, c cl•• p:n-.. >c~l' que. :,;u l < nl~ttida 
il cl iroll~.';iio, scj:t tuloptada. pcl:L Cam:u·a uo.; 
~1-s. Depma.clos. 

Sal:t ch\.< comrniss-"ie>. 2G <le,i ulhio ele 18G:t. 
- :t 1.toni•, Ofiutlw, prc<ideute.-lc•v do P .·rtf.l. t>. 
-Jm;,; U.··cilaqua.- Ga.rt~i·_( l)i, ·l:s .-l.,·, ·úa,~n 
~ilr: ,yo;utcs . - JO'liJHÍ!II. f.Jciit.O.mbuco. 

N. Dô- 1892 

(Do Senado) 

o Congr·esso Nacional re~olre : 

sídente.- Jo<io Pe!lt·o Belfort Vieira, l' secre
tario.- Git lJiai; Goulart. 2' secl'etario.- Tho
ma; !lncl,-i_,.,t<e.< '.lt' Cr•~,;, 3' sect•ctario intel'ino. 
- P. Jl. rir.1 C.m!t.a .!ttiliOI', 4ü secretario inte
rino. 

N.J4õ A-189:! 

CrJaccdc (Onai . .;:ia aos 'í'"t!c t~lto,,o.'i '.JfJ.;; t ~hila:·am. 
. parti! 1VJ.~ HlOt'Últcnto.; rr::t'o!t.c•ioJt~:u·io.o; de 
J[,,u,, Oro<.,o rlc.iwl<:inJ aj<ml.o de i8&:J. 

A' commissão tle constitui.;~'lo, le{;iShf.~i.o e 
ju;;tiç.'\ :'oi enviatk~ a. propos:ç;i.o do Sen;~do 
que c.:oncL'!ic :un11istia. ao;: re;·oltll;;ns ~ne r.o
m:~o:·:~m lJi~rw nos mol"im<.>mo::; re,rolu<:ionario;; 
tle M .tto Gros>o. que alli se rea.lisat<tm dt: 
jn.nei t 'O <t junho do c.-otTente anno . 

A commi.:s:io. aninnl.ll;J. dos mesmos senti
ment03 cJe paz e ft'àtemidade que insph·<mun 
•~ outt<~ c;~m<tr<l. ao adoptal' a([uellu. propo~i
çiLo, 1)\t'a cttJe completamente ~ mantenha a 
ol'dem tiio 1\ec:essaria ú. consoHdaç<'lo do re
gi men legal. fclizment·.' .i à r .•sta.\Jelecido Ilo re
ferido est<W.o, entende que Llevc ;;:a· tambem 
adaptada peb Cn.mara. do,; Deputado~ ~ p:·o
posiçiío vinda do Senado . 

Sab das commis~0cs, 20 ele a,;-osto de 1892. 
-Gtice>·io, presidente.-C. p,,t~ua-c;,ag(!~ 
f.,ol;at~. - F~JJi.<f;ellfl p,·eiJ·c. - .Tt!lio de 

Are. 1. • E' o goYemo aucori>ado a contra- Jle<>l)tl it<!. 
ctar, com que mais ··a.nt:\gem ofi'ex·ccer, o 
servi~o tle reboque, por meio de Yapores e O Congresso Nacional decreta : 
pelo pr-azo de 10 annos, na:> barras dos r ios Art. 1." E' concedid;\ amnistia. nos revo1-
Jt.'1p~mir-itn e B;;nevente, no estado elo Espi- toros que tomaram parte nos mo,•imento> re
rito &mto · voluciouarios de Ma.tto Gro55o, de jaoeir,, a 

Art. 2.• Além tlas cl:tusu1as do <lecreto j unho de 189-2. 
n. 9157 de 18 de janeiro de 1887, no que forem Art. 2.• Re,·ozam-se as disposições em con-
appiica v eis, o con tr-.lCtantc se ohrigm\L a fa.z~r tr-aio. ~ 
0 ~erviço com dous rebocadores novos e de . d 1 1 d ~t d 1on., 
Ji • motora nunca ilú;,rior a. 40 c:rnL11os Sena o Fec era • 18 e a.;;~GO c .0 " "· -cfrr:'' do · eiro ficar prompto em sei~ Prudente de Mo;-ues B~·,:os, ~-,ce-:prestd~te. 
;~:e 0 ~eE~~o -em nove mezes. -_Jtvi~ ~ed>·o B elfo;t Vte:ra, _I·· secrett~lo ::-

A.rt. 3_u F icará. igualmente obriga.do ::tO G•I_D•m~ GC?~l<!rt_, ~ · s~r~ta.rw.-;-Antomo .:.v~: 
tr-.J.nsporte gratuito das malas do llOl'l'eio pelo coku> _Alo,:te~, o B"'_e'u'; 3 ".ec;-e~arlO.- TIIOtlta~ 
meio mais rapiuo c seguro paro as cida- RD!lMfllles d .< Cnt~ • 4 sectet.l.rto. 
des de Itapémidm, Cachoeiro do Itapemírim e 
Anchieta. 

Art. 4. • Obrigar-se-ha a kazer sempre 
ba.lisado o canal nas bar>ras dos dous referidos 
rios e a da.r commodo e seguro meio de des
emba-rque a passageiros. cobrnndo no maximo 
2.$ por pessoa. adulta.. . 

Art. 5.• Como auxilio. o governo }lagar-a, 
ao contmchdor, uma subvenção aunual até 
30:000$. em prestações mensaes,depoís de ven
cidas. 

Art. 6. • Revoga.m-se us disp0$ições em 
contrario. 

Sala. das commissões, 22 de julho de 18\f-2.
Prudente .J. de Moraes e Borros, vice-pre-

CILl,llriL V. IV 

N. 148-1892 

A uto;-i<a o (!OlJe,·,1o a conr;·aclal" com F.-a,~cisco 
Fcn·rei ;·a de Mor·aes >t:ot onu.> algum para o 
Estado a ir.tJ·oducçi!o d!J 500 oM mais traba
lhadores iiberianos pam au.xili,_,. o .1er~iço 
de carga C rJ~$CUt'f!IJ. de 1!(7.VÍOS tiO .POI'tO-.dC 
Sa~ltos. 

A cornmissiio de .obras publicas e coiGnis~ 
ção tendo em Yista o que rcfer~ o cidadão 
Francisco Ferreira de }íoraes na petição que 
fez ao-Congresso Na.ciono.l em 21 dejunho -d~ 
corrente &nno, e 

Ü'J 
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Considerando que re tra t.t de melhorar o 
servic:o de ca1·ga e desciarga, tii.o irregular
mente rei t o, nos portos principn.es dtt Reptt
blica ; 

Conshl~t·:ulclo mai~ CJ.lte e~:ts difficuldaue::: 
augmcnram a medith q \le. se corre }Jara o stll, 
llela Jltlt.'\., ji~ 1\0ta.cla. ue lmiÇOS p:I.I'<l. toda. a 
~-pecie de h':\.b;tlho ; 

Consider<tndo :tintlu. que o peticion:wio ~e 
propõe just.1mente a introduzü·, como ex.p~ 
l'ienci:t, p:tt>;L esse nm.500 immigr-.mtes ou na
l.Jalltadores liucrianos. j á tão conhecidos e iilo 
notavei$ nos trabalhos de ca.rg-.t e descargc. 
sobreagua ; 

ê de parecer que sejtt concedid;t tt licenç-a 
que pede o peticiomtrio c, submette :to .ittiz:o 
dos represent:ultes d:L nnçilo o seguinte pt'O· 
jecto: 

O cong:t·e;:so Kl\cional, re,;oln: 
Art. I. '' Fica. o Poder E~ecuth·o nutorisado 

n contractal' com o cidtt<liio Francisco Fer1·eira 
<le ::.roraes. ~em onus tle e~.IJecie n.lgum<\ p~~\ 
o Estado. a introducç:io de quinhentos ounm.is 
trAbalhadores Ji)Jerianos ]Jam :~:uxilitw o ;:er · 
vir;o de C..<trga e descarga dos n~vios no pol'tO 
ele Santos. 

Art. 2.• Fict\ln reíogadas as dispo;:ig."oes 
em CO!ltl'<WÍO. 

Sala das comnüssões, em 18 de a.gosto 
de 189'2.-Antoilio Olyntho, l,lresidente.-Ivo 
do Prado.-.4.u{fusto Vinhaes.-Ga;·cia Piles . 
-Jocq~tilll Perm:>.litbuco . 

1\. 149-1892 

ÁHtori.sa o goúc;·;lo a· <;QHceder seí s mc~cs rf.e 
lice;•~a $C in vencimentos a Ei;!ilia Oclebl·echt, 
che(e inte·;·iílo do :10' (ristricto te!eg;·aphico. 

A' eo!ll.lllllsão de IJetiç.ões e poderes !bi pre· 
sente a petição de Emiti() Odebrecht, chefe in· 
terino do 10" districto t€Jegraphíco,em que SO· 
licita proroga.:-.d.o por mais seis mezes de li· 
cença.em. cujo goso se I).Clta, con~dida yelo 
Poder Executivo. 

Não sendo pezada aos corres publicas a li
cença. ímpetraâa., visto como o peticionario a 
requer ~m •encimentos. é a Camara de pa· 
recer que se lh'a concedo. :para o que ofterece 
o segu.mte :projecto: 

O .Congresso Ka.ciona.l resol \'e: 
Artigo unico. E" c Poder E:-.:ecutivo allto

risado-a. conceder seis mezes de licença. sem 
vencimentos á Emilio Odebrecht, chefe inte
r ino do lú • districto telegr-.Lphico; revogadas 
as dispo>ições em cont.ra.rio. 

Sala das commissues, em 20 (le a,ll'()sto 
de 1892.-A. Miltott, :Presidente.-~oMlFi
lho, :rela.tor.-Ut·baM de Gouv8a.-Homcro 
Ba.ptista.-Rodí·igo dl ArrzMjo. 

0 SR. PRESIDEXl'E desi~:L pa.ra 2"2 a. seguinte 
orJem do tlia. : -

l" p;trtil (a tê as 3 hora,;)-Votação das seguin
tes m'•t.eria.<; : 

Do pr·Qjecto n. 72. C. fixilndo as Jêm;as de 
mar pttra o exercício de 18!>:~ (3• d iscuslão); 

Da emenda. do Sen:ulo ao l>l'ojecto t). 23 D, 
.Je;;te MlllO. fixn.mlo as tbrçM de tel'l'a p~ra o 
exer·cicio tlé: IS93 (<li•cu.,sáo unica); 

Do lll'<J.iecto n. 1:11. d(:;te::tnno, n.utor-i;a.ntlo 
o governo tt contr;tct.n· <;om o cidadão peruttno 
Julio Ben:~.•ides o seni~-o de na\-efração e 
transporte de mercadorias pelo t·io Iç\ ou. 
Pmum::tyo. sob as condiç-<:es que e:::tabel~ce 
(:2" discus~iio.l; 

Do prQjecto n. 12.'5, deste anuo. uutor isanclo 
o ~o,·emo '" (l.brirum credito de 3.471:209$214 
pa.r;t dCJspeza~ pol' ,·arin.s Yet•ln\S do orç-.t
mento vig-enb üo ilfinist~1·io da Marinha 
(2• di:;cu:...~o); 

Do projecto n. 93, deste a,nno, recu;a.ndo 
os crellitOs pedidos de 540: 000$, :p;~r;\ q uaaru
plie<\Ç'":io da linha tele:;raphica. de Vizeu a. 
.Jaguar<1o. e tle 730:000$. pam a construcção 
da linhtt üe Uberab:'i. a Coruml.Ji ; autorisando 
l\ abertura do credito supplcmentar de 18:00()$ 
p~ra p.'lgamento do augmento de venccimen
tos ao~ lentes do Gymnasio '1\aciona.l eappro
va.uclo a despez.'l. feita com a mudança do 
L\fuseo Nacional para a Quinta. ·da Boa Vista., 
M import.\ncia de 25:000$ ( 3• discussão) ; 

Do projecto n. 137, deste a-uno, declarando 
niio ter sido revogado n em altet·ado pelo 
decreto n. 1030 de 14. <lenQ\'embro de 1890 o 
dispo3to no art. 79 do decreto n. 243 S de 15 
de julho de 1 S59 (2" discussã.o ) ; 

Do projecto n. 52, de 1892, regulando a. 
coucess.i.o de <tposentadoria. aos funccionarios 
puhlicos, de accordo com o art. i5 da Consti
tuiç,ão Federal { 2" discu::oã.o ) ; 

Do projecto n. 97, de 1892,' melhorando a. 
a posentadori;~ dos funccionari os pu l1licos a é 
à dll.ta de;:;t.a iei aposenta.dos, que contarem 
mais de 30 auuos de servl~.o ell'ecti YO e tres 
do ulti.mo log-ar que exerceram. e não o hou
verem sido por ià.lta de cxac.;:ão no compri
menio l10S deveres dos seus cargos, salvo si 
prO\'a.renJ,. a fal$ida.de da. imputa~ão ( J• dis
cus...~o) ; 

Doprojecto n. 56 A, dest.eanno,interpretan
do o§ 2" do art. I• do decreto n. 1420 D, de 
21 de 1'evereiro.de 1891,1-eln.!ivo a aposenta
doria dos magistrados ( l" d iscussii.o); 

Do pro,jecto n. 139, deste:>.nno, creandou.m.a. 
escola de machlnistas no estado do Pará (pro
jecto 11. 247 A, de 1891) (discussão unicaJ; 

Do projecto n. 109, deste anno, creando, 
conjuntamente com a escola de Ma.chiní:;·tas, 
um curso de nautica. no Esto.do do Pa.r~ e lhe 
dáorganisa<:lio 0"' discnssã.o); 

Do projecto n.31, deste a.1tno, tornando·a.,pli-
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.ca,vel aos animaes: de io<la e qualquer· especie ~- o governo o. m:l.nd..w pa.;,<ar a.o 2• tenente do 
<1. disjl()Sição do a.rt. 1• do 1e<:reto n. 3163 de 1 corpo de !\rGe.IJ.d<t d;t ~l'ma.da. \Va.nderlino Zo
·de jUJIJo de J&.q;3, a que se refe!'e a. Lei n. 21 de 1 zimo Ferr~Íl'a da Sih·e. a importancia do soldo 
24 de ou tu oro de l~l (I• cliscu~;:ã.o); . de suo. p:ltent.e. c.les<le 14 üejun ho de 1890 até 

Do p1·ojecto n. 41, <le;;;te unno, \'.Ur.orisr.nd~ 28 de o.uril tie 1892, sendo contado este m1n:po 
o govc!'uo a concederil Comp;Luhia F<tln•il Cn- pam. totlns os e11'eiws (discuo&lo uni<:-J.); 
dustrial o Goos~ructOl·a os mesmos !iWOl'e:; Do pt'QjCtto n. 2.'50- do ISOl , coucedcndo 
concedidos ;í. Compo.nhia. Industrial Lle C:1l c licen<,a ao cu.pitüo. mCIIico de -1• classe, Dr. 
:MarmQres de C;u~a.mlalQ·, hoje Cornpn11lt!a c\gi!io dt! Yill:tlJOim (di~crrs;;k• unica); 
Pl'og-rcsso lndustl'lal de Cttrandahy (:J • di::;- · Do projccl.o n .. 1:; A, da<.te :on110, :tutori· 
cussíio) ; sando o govc1·no a prot·og:u• }lo r c i n~o (lnno;; o · 

Do pro.jecto 11. 53. !leste a1mo, con~ede11do contracto com a Associi1.çiio Ser·gipcnse, p..1.rJ, 
isell\dO de direitos de importa~J.o, excepto o o sel'\'Ít,'0 110 reboque '" v<tpor na.s h:trr:J.$ de 
de expediente. para os ma.teriaes tlestinados Cotinguiba, S. Christovii.o e Escmcia (:~" <lis
a illuminaçiio <le Ph·;tde<tl;a, em S. Ptiulo {:3• cnss.'io); 
discuwlo); Do projecto n. 09, <teste :mno. cle,·:tJulo os 

Do pro.jecto 11. íO. deste a.nno, isentando •los \·encimentos dos lwepn.r:\dore;; .con~erv:tdot·es 
direitos de importa(".io e expctliente todo o uos ,;;J.binete.< ole minera,logia. e l'eologia, de 
material e machinismo~ destinado~ it <:011- IJotanic;'l. e Z()()lo~i;\ d:t E.<oola. Superior de 
strue<;fiO da fa.brica.de tecidos dn. Comp:l.nhi:.\ Gnel'ra. e tio de cbimica. tb E~.:Ol(l. Milit:tr d~ 
Manulil.CÍOt'll. Fluminense, situada em Nithe- Capit,Ll FederaL com ,·oto em sep<'l'adO (1' di~
roy, no estado do Rio ue .r<~neir<l, e ma.mla, re· CU5$ão); 
stítuir os direitos p<Jrventur:t colm:Hlos ( 2" Do pro,jeclo n. 110, 1.leste atmo, concedendo 
díscus;rtO ) ; ;w.;. 1 '' e 2" cirurgilies üo col'po de bombeiros 

Do projecto n. 71, deste a.uuo, hent."\ndo de da Ca.pito.\1 Pe<lera.l o~ po:;~ d e ma,jo1· e ca.pi· 
üireiws de ilu:portação os mo.teria.es especi· tão. ~'Dm '"s vantagens que õào inherent.es a 
:ficos necessa.rios para a. construcçiío e instai· e::.te>- postos (2.• <liscus;:ão); 
l~o rlo Collegio Americano de Tn.u1Jo.te, llO Do pro.iecto n. 90. de~te t1nno. a.utorisando 
-estado de s. Paula, e de })l·oprieclade <.!e .J. o Poder Executivo a mand~r ulJonal' desde j il. 
L. 1\.ennedy (2' disc~o) ; a D, C<lnstancia. Ephigenht Coelho, filha do ti-

Do projecto n. 59 A, de:.-te anuo. conce- nado tenente·coronel ~icen!.e COelho, o lUeio 
dendo á Companhia Pisca.toria Sul- Ameri- ~oldo corr~ndente a. est:\ patente, segundo 
.-ca,na os favores do art. 3" §§ 2" e 3• do rêgtl- a. tahelln. a.nnexa á. lei de 1 de dezembro de 
lamento. mandado observar por decreto 1841 (discussi1o unica); 
n. 8338 de 17 de dezelllbro de 1881 (3• dis· Continuação da 3" discussl(o tlo proJecto 
,cussão) ; n. 77, de 189-2. a.utorisa.ndo o ""overno a oon-

Do projecto n. 115, de 1892, a.utoris11.ndo o verter os juros de 4 •/o. ouro, 'ãas (l.polices ela 
governo a transferir para as a.rmas de infan~ divida publica interna. nos de 5 • f, , papel. e a 
t.aria e cavatl.a.ria. coni"orme •IS h::..l:lilitações razer as op~-ra.í-õe:; de credito preciSll.S para: 
-de cada um, os officiue.s do exercito, promo- embols(l.r os possuidores de apolices que não 
'Vi.dos dul'll.nte a guerr<~. do Paragu:\y PM'a o acceita.rem a conversão; consolidar a di>ida 
de artitharia, que neste se Mha.rem sem po- fiuctuo.n te e supp1'ir qualquer de.ftciencia. de 
-der ter accesso por ta.i\a. de haiJilit.. .. u;ões sei- renda. do exercício corrente; 
entifiCilS n• discussão); Continu~o da. 3 .. discussão do pl'Ojecto 

Do projecto n . 138. de 189-~, estabelecendo n. 100, deste anno, (pro.jecto n.46 A, do anno 
.as condições em que pôde ser exercida a fa.· passado), relativo ás promoçües de 7 de ja
culdade conferida its sociedades anonvmas. neiro de 1890; 
pelo art. 32 do decreto n . 164 de li de ja.- Continu~:io da 2• discu~o do projeeto 
neiro de 1890 e m.a.rcando o prazo de U!Il n. 12.2, deste a.nno (reorga.nisa.udo o Supremo 
anuo J.l3l'a o recolllimento, pelos emissores. T1>ibuna.l Militar); 

·dos bill!etes ao portador emittidos illegal· Discussão unica do additíYo n. 72 B, deste 
mente ea.utol'isando o governo a emittir no· a.rmo (a.dd.itiYo destacado Da. 2• discussão do 

:tas de $500. 1$, z.o:; e 5$ no ·valor de cinco projecto de fixaço-.J:o da força naval ·para. o
mil contos, recolhendo igua.t somm.a em notas exerci.cio de 1893, autorisando o go•er~o a 

··dO 50$ g-J.l'a. cima. (1 .. discussã.o) ; remover o Arsenal de M'Jrinb~ da. Ba.h1a., a 
Do projecto vindo do Senado, n . 65. d~te mandar colllitruir uma mortona. em Matto 

.anno (orga.nisado pelas mesas do Sena.do e da. Grosso, a estabelecer na· Escola. .Naval o ensino 
'Camara dos Doputados), regulando os tnbn.- de torpedos e da applie<tçii.o da. electric~dade á. 
lhos das duas ca.maras do Congresso Nacional. marinha, crea.ndo uma. ~eira es~c1a.l! e a 
.quando runcciona.r em commum {discussão reformar as escolas Jlra.ttcas de artilllana e 
~.mica.); torpedos e a crea.r dtversas escolas); . 

Do pr(ljecto n. 94, deste a.nno, o.utorisa.ndo • 1• discussão do projecto n. Sõ, deste anno. 
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autori5;;l.ndo o governo a. rever a tab~lh t.lo~ ; renç'a.; de soldos D.trazados que deixou de 
vencimeúros tlo> ofliciaes da armada e classes i receber ; 
ann.e:ó~ e <1. reformar o conselho nav3.l , : Discussão unica- do projecto n. 82, deste 

.1" Ji:::cussúo do projecto n. llS. deste :1nno,] anno, autoris<mdo ogove1:no a reforrmn· •. !10 
autoris<1ndo o. ff.o~·erno a reorg-<eniS<Lr o ser· : pos~ de ~nente do~ e:mnnto . corpo ~oh~~lll 
-viçil fh\ Rep~rt1çao Geral elos Tele;.:r:.tpho:; e a i d~stR capital. ~ cap1tií0 lto1wra:r-10 do. ex.ercrto. 
altemr o respecti'o regulamento. ;:egundo :ts \ ex-te!le~t; des~e corpo, A:l~l~Io Jose 'J Al ,·e~ ; 
bases que esw.belece; I DI~cu:ssao. umca. do pro.)ecto. n. 9~. de:;t.e 

. _ . ,, ann0, autor1s;mdo o governo :<. manrl:tr contal' 
DI5cu~sa_o umca tl~ts emendas d.(l ::;.a.:ul;lo ao\ como_ tempo de embarque, P<~r:' os eífeitos le

P~QJecw n. 6 A. de~te anno (orgam~,tç-~Lo do gae~. o tempo em que o c::t:pitao-tenente .To:to 
Dtstrwto Federal) . 1 d~ And1·ade Leite set·\'iU como official supet·ior 

2" p:wtc (:\te its :3 hora>' on nntes)-Con- J c mstru(:tor na E:scola 1\'<w::ll, e fi,z extensiva,. 
tinu;wiío da l" rliscussi'io do pt·ojecto n. l2ü.j ao~ li1S[l'Ut:tore;; e m:tis oftieiaes que set•virem 
deste armo. a.utori5i\\ltlo o ~OH)t•no a c:on-, nos navio.; dcstin;:clos :i instl'Ucçiio elo;: aspi-:
tratM' com .João TaYares tl:.t SilvH, a. con- j ra.ntes a guarda.s-marin!la. o. di:;po~íção do 
struc<iio, uso eg·oso de um<• estr:Hb de fel't·o, art. 13, do decreto n. 29, de 14 de março 
com _prh-i1egio pot' 'iO :m~os, tle :L~:cordo. com\ de !891_ 
as lets 5obre e~tL<tdas de íeno e g<lora.nw\. de I - . . 
jUl'ú> de 6. ··1,, sobre :30:000~ pur kilometro, Le.auta-se a SPS:XLO <ts 4 horas e lO nunutos. 
p :t:rtindo do Rio P:tnlo, no Espírito Sanro, até\ 
S. João Rtptist;~. em ~linas Geraes; --

1' di$cU·:>iio do projedo n. 93. deste anno.l 
autol'i~:tntlo o g-oYerno '" concetler a Honol'io 76·' sEssÃo E)r22 DE AGOSTO DE 1892 
Lim<> a. constr11cçao, 11So t• gozo de um ' cs- · 
"tradtt de fel'l"O d? porto de .Aug:r.• dos_ Reis. I (l"re.,i!leHCi(' dos,·. Joao Lopes) 
110 estado do R10 de Ja.nen•o. a estaçao do l · 
Cruz~i~·o, no e$l:.a~o c~e .s · Paulo, medillme a:; Ao meio dia procede-~e á cha.mada. a qual 
condu,:oes que cstipul,t , respondem os Sr:;. João Lopes. Antonio Azere-

2• discmsão elo p:-ojccto n. {i9. de5te anno: do Athayde Junior ,Pttnl<1 Guima.~~J.es, Joii.•> de 
autorisand?. o governo '' conceder:_ a. Jose Avellar, Uchoa Rodrigues, Indio do Brazil . 
.Augusto V1etra. e.outro o,_ con~trneçao- use e Cantão, Pedro Cllermont, j{att:\Bacell<M·. Ali
gozo, durante 30 a1mos. de uma e~tt:1da de gusto . .Montenegro, Costa. Ror.ll'i"Ues. Casimiro
f~rro de &popemba, i illu• do Go,·erna.dor, .Junior, Rodrigues Fernan(tes. No·•ueira Para· 
medeante certos favores; naguá,_ Pires Ferreira., Martlnho

0 

Rod~·igues, 
Continuo.çiio dn. 1~ discussão do pro_;ecto n. Freden~o Borges,Gonçalo ~e La.go~, Nn.sc~me~-

116. deste anno. autorisando og·overno, __ tendo I w. Almmo Affo. nso, A:mor1m. Gar•cul., EpitaciO.· 
. de de:>annexar o serviço (los suhur•bios na. E~ Pessoa, Pedro Amertco. Co.nto .. Ca.rta.xo, Sa. 

trada. de Ferro Central do Brazil, l\ contr·actar An\[r'atle, Retumba, To1entmo de Carvalho, 
com Justin & Bandeit·a.ou compa.nllia. que or· Gon~.al~es Ferrei_ra., .Toaqu~m Perna~bU~'O. 
ganisarem, a con;;.truct;.ão de um:\ estl"ada. de 1 Juven~o de .~gu1o.r, ~\ndre Ca~u.lca.nu,, Ray., 
ferro aerea de S. Francisco a Sapoperuba, se mundo Ba~deml·;. -~muba.l ~alcao, Peretra. de. 
"'Undo.a.s condiçiies que estalJelece: Lyra,. Joao I re1ra, Lmz de An[lra.rle, 
"' .• · ,.- . . . . '>.:. E~pirito Santo,. Bellarmino Ca.l'lleiro, 

DI,cu:;:;ao mnca do proJeCto n. ~tO. do anno Oiticica Rodri!!:O de Amujo, Euclides 
pas:;ado, conced~ndo um anno de lice~ça, com Malta, 'Ivo do 'Pra.do Oliveira. Valladii.o 
ordena~o, aJose Mende_:; A?ranches, rneõtre Leandro Maciel, Felishello Fr~ire, Paul~. 
~. ofli~~a ti e a pparelho. e ,. elas da rllrecto- Argollo. Za.ma., Arthur Rios, Garcia. Pi-" 
l!a. üe constm~çoes navaes .do Arsenal de i\la~ res, · Ma.~·cqlino Moura, Se>erino . Vieira-,_ 
nn\l~da Cl1rntalFedel"J.l • Milron, Fra.ncísco Sodré, l)yonisio Ce_rqueira,_ 

Discussão urlica. do parecer n. 34. deste Leovigildo Filgueiras, Ba.I"J:o de S. Marcos, 
a.n __ no,.indeferindo, p~r não ser.d~ competen-~Horacio Costa._, Nova.es :Vfello, Fonseca e Silv-&,: 
cia. do Çongresso NacwnuL a petlçao do conego Fonseca. Hermes, Urbano Marcondes, Virgilio 
Ajlla,d(?r Bueno de .Ba!'ros, sobre. isen\.d:O. do 

1 
Pesso11., Luiz Mura~, 13aptist~ da Motta, Fróes: 

imposto de transmJssao de propriedade. e de· da Ct·uz, SampaiO Ferraz, Lopes.Tl·ovãQ, 
decíritas urban.as para. o predio em que i'u~c-1 Furquim Werneck, Jesuíno. de. Allm(iuer
cióna.o.Asylo,Iza-bel, nesta capi_ta,L; )que, Vinh(l.es, Thomaz Delfino, Antonio. 
Di>c~ uJli~do.:proJecto n. 81, de 189"2, Olyntllo, Ba.daró. ~oão Pinheiro,_ PaciJ\eo. 

aurorisa.p,dp o governo. a . ma.ndar )lagar. ao_

1 
)[~renh~. Gabr1el . de. M!),galhã~. Le-, 

alferes honora,~io do exe.rcito,.~toD,JO Pae~.dc_ oncl Filho, Jaeob da. Pa.ixã ', .AlexandJ:e Sto;,_. 
~B~tg a . quan,tia de 2:;;>9"~l po.J d~~;- clg~, Fr~cisco Veiga, Ferreira.Bran,dà9, ~l!--
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mounier, Alvaro Botelho; Amct'ico Lu7., Dutra São lidas. apoiadas e post.'lS conj u11ctainente 
Nicacio. Manoel Fulgencio, Ar istides Mn.ia, 'em discussão ;ts se-guinte» 
Gonçalves Ramos, Ca t·los das Chngas, Cosht · 
Machado, Domillgos Pot'io, Palleta. Ferrcim 
Ral:iello, .João Lu!z, Francisco Olicerio, CeM.t'io 
'Mot ta. Cm·valha.l, Mlll'sa. Alfredo Elli~. Al
meida. No;;ueil~•. Brnzilio do~ Sa.nr.o:;, Flcu!'y 
Cutwlo, l..L'OllCido de Bllllli•e.>, Alve:> deCnstro, 
Urbano Gouvéa. Ca.et.Mo de Albuqnet·que, 
Bellarmino de ~fendonça, }farciano de }fa:,.'<l
lhães. Fernando Simas, Lauro ).Inllet·. Carlo:< 
Cmnpo~. Schimillt, Ln.ccrda Ccntioho. Pr.•reira 
da Costa, .Julio de Castil hos, Rol'g:c;; de ~fe
'deil'Os. Alcides Litn;L . T \\0 \\\1\:t. l'tot•e:;., Homero 
Baptista, Cassi;LnO elo Nascimento e Demetril'o 
Ribeil'o. 

,\..bre-se 1t se;;o:io. 

Deixa.m de <:ompll.roc·er com caus(l. J>a.t•t,ici
pada os Sl'S. Henriqu e ele G:wvalho, Nelson, 
Bez~rl'ii , .Justini,Lno de Serpa.. Jo~e Avelino, 
Jose BeYUaqua, Wguel Castro, Hosa. e Sil\':t, 
. José i\í<\l'hl llO, :lleit·<t de Va.~n(-ello,, Theo
philo dos Sltnios, P ontes de ?.-Iirond:J., Au
gust-O Lle Freit<ti', Tost..'t, Sea.l•t·a, :::.aoto:: Pe
r eit·<t , .l\ilo Peçanha . ' 'ir·iato ele 1:\Iedeiro~. 
JaC{lues Ottríque. :'.Iayrink, :1-I:ttto.. :MttCllallo, 
Gonçal>es Cil;wes. ViottL Domingos Rocha. 
Bernardino de Cn.mpos, Moraes Banos, Lopes 
Ch:~.v~. AJolpho Gordo, Angelo Pinlleiro, 
Carlos Garcia, Moreira da :-i!va. !Uceirào Ju
niol·· .Julio <le :\!~:>quita, Eduardo Gonça!Yes e 
Menn.1. Barreto. 

Di'L'I:am de (1)mr.c.w<..'CCl' s~m caos:~. p.:wtid
pad!l. o~ Sr::. Anr!·i~io Fí;tlh(l .. ]~~ de Siquei
r a., Sebastiüo Lanch1lpho, Vill<t Vii(Osa. Prisco 
P:t1'<'Ü> ,, :O..htnli fi es B:: rreto, Cyrillo <lc Lemos. 
Albt;rtO Bnl.ndii.o. Oliveirtt Piuto . .Jo:J.quim 
BreYes. F1•anca. Car\·a lho.Alc·inrlo Guuno:o:\ra.. 
E t·ico Coelho. Fl~ueircdo, Costa Senrttt, Fer~ 
reir<t Pir·cs, 1Ionkiro c.hL Silv:t. }.lartinho Pl'n.
do, Domingo.:; de Mor aes. Cos~t .Junior. Cin
cina.to Braga, Vi <:torino l\Ionwil'O. A~is Bra
;:il, Rocha Ozorio e Fernando A\lb\>t;;t. 

E~ l id;\ c s0m !le"bate appt'O\'llua tt act:l u<\ 
&es&to antcced~:nte _ 

PRI~1EIRA P,\RTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESlDEI'TE declara que.t1ão havendo 
numcl'o paro. as rotaçõe.' indic~~lls na ordem 
do dia, pn..<:.Sa.·Se âs materias ein discussiio. 

Continu aç:io da 3• discu~ü.o do projecto n -
77. deste anno, aumrisando o governo a. con
>erter os jm·os de 4 ''/ ., ouro, das apolic.!s da 
divida. pubH<:<'\ interna, nos de 5 •·/,.papel, c a. 
fazer as Clperaçõ.·s ele credito pt>eeisa.s para : 
embolsar os possuidores de apoliees que não 
ll.cceitarem a conversão; consolidar a div•da 
fl.uctuante e snpprir qÚalquer <lefi.ciencia de 
renda do exercício cor rente. 

EMENDAS 

(Onde convier) 

O pa.gamenlo do;; ,inros dasaiJ<)! ice:~ ele 4 •f,,: 
emquanto niló ~c r<~;tlizar a coil\'•'r:;:oo, po<lera. 
sel' {;·i to e.m (•uro ou se~t eqtm':\l~ntn. 

AC•s po.<suidul'e5 de ;l.pOli~es ~ne ac~eit.nrern 
;t conversiio.ilg(l\'et·no dar;t.al~m tlo .J lll'O qm
cido.um llor· t-ênto ~mouro ousen eCJui\·;dcure 
em papel. podenclo o pagamea to. desia ).lOr
centagem ~~~· rc.1.11Sil.<lo em ap\llu;.'(~ de ') "'·" 
pap!!L 

S..11a das ~>SC:cs. 22 de agosto de I 892 -
L.:opollí•) de Bulf"jes . 

O Sr.F rau.ci.;;;co Glice:..·:o- N:lo 
espera"'' te1· de fo\llnr antes do nobre ciPilll t:vlo 
por Sani~ C;-..t.ha I"ina. o Sr. Lt\tu·o ?l.ttU~l' ·'~ r1uem 
c;tl;.ia apaluxra pela Ol'dem da Inscnpr,:;;.o.Por 
isw nii.o tem :i mão os ;;eus ;tpontamB~ltos : :e. 
como compre\1~nrte a Cama.r·a, não se pode dis
cutir a m;J.teria de improviso, limltar-se-_ha ;\ 
:ll"uma.s consider:l.ções ~tttinentes a ltpOI:Il' o 
vo"'to que tem tlc dm• centro o projec.t•'· qu e 
tem por tim con >e r ter o juro da; apoh<:es (le 
4 ·•;. em ouro on 5 ··j. em p:tpcl . 

Quanolo o mini-5tro da. ii.tzm11h uo t.,'\•Y~ruo 
IH'OI'i~orio connwteu o pa:-'<lmr·nto d~ ,Juro 
des~as apolices~m e!'opeciemetallica.pt•<>Slllltl ;J.I) 

seu neto <l. idén (l:J. conver srí.o g~rol da nott\ ao 
pot•rndoP,em oul'o. Foi ainda. att enden<lO a ·~sse 
ol,jr,ctivo qne elle em. seguida decret:m, o 
pagamento em cut•o dos 1mpo;tos ;:~.<.\m\t~' ·tr.O" · 

E~sa.s medida.s eram por assun (lizei o 
inicio de um plano economi<:o l:Om. o fim. claro. 
e p1-cvisto ,\e chega.r-se áquelle resnlt:\do · 

S. Ex. procedeu tal qu;t l S(! tez nos E:;r.;ulos 
Unidos, onde se ;tttingiu aqu<.;lle fim .pelo 
mesmo ~millho q ue encetar.1 t:nr.t·e .nos o 
honrado ministro do governo proVlSOl'lO. 

O or'Udor não di~cute si <t der·Iam<;;iío deste, 
feita no gQverno provisorio obriga o paga
mento em ouro do titulo; pol' is>o que, de>de 
que est e titulo vence juro~ certos . em ouro, 
elle enü'a na cit·culação lUterm.cLOmtl, sem 
importar que o seu valor seja re5gatado e~ 
especie. TodM'il\ dirá de pa...•;sagem. que acha 
ess.• declar..t<,<\c· jllridica. e mol".l.L .. 

Não póde comp reilcinler como, sendo o pe~
samento tlu. commissão de orçamento a conver
são da moeda-p:.pl!l ein especie. · "le~lul ella. 
propor <~. arinulla.çã.o do ·que se: ten~ fe~t? n~~ 
sentido, ti'l1DS1orroando a converS;~.o te1t.1. ero 
ouro, em papeL 
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O governo provisorio abrh1 met.arle do ca
minho que conduz ao fim almejado pela reie
rida. commissão : entretanto ell:t Yem H:~dt<tr 
e~se caminho. · 

Isto ú contl':'.l'io ;), todas as leis da logic..1., iL 
exigencia dos facto~. 

O Ol'atlor e~tiL informado que do Rio Grande 
do Sul se enc-,tminlla um:). repl'esento.ç·:i:o con
tra <L~ medit\~• desse prQjecto. 

E ú porque protest.1.-se lle todos os lados 
e:onr.ra o pt·,.jet:to, e porl!Ue cl!ll vae de encon
tro ás nece:;~ida<les economic:ts do pair.. que o 
orwlo~· Yot:t contr:t o mei'tnO e concita il Cn.
Dll\l'<t a ~~tud:tl-o, pois wata-se de uma g-J·aYe 
questli o. 

o Sr. Felisbello Freire admi· 
ra nii:o Ye~· firmn.ndo o projedo em delJate o 
nome do liomo.do rnem b1'o lh commis~ilo de 
or,~tmcnw. o Sl'. OiLicíc::L. 

~fus, lKtrecc ao ora.dor 11elo qu~ tem ouvido 
!lo nolwc deputado 0111 ligeit·os apo.l'tes. que 
S. Ex. nf'to o apoitt. 

O ornüor niio tlí~cute o dlreito de COll'l"<'l'· 
são em sL }lor·que e um direito J;~ soberania 
Di\ciona.l : ning·uem o con te5t~. 

Hú, porém. ttm outro dil•eito ([lle corrige e 
limito. este direito; e o direito do éredor ao 
embolso. 

Foi este tlireito que a commissão esqueceu. 
Tem-~e nppel!ado nesta cosa }XU'a. a decla

I'a\·ão U." nohrc ministro da iázendo. do gover
no prorisol'io. leit<t no lJia;-ia Officiol. p;lr:t 
!I.CC!.'Jltl!U I' a olq·i;p~UO do g'O\C\'110 üO ll:.lg:l
mcnto t•m ('~pccic. 

O f'll'n•lot• n(in tr:t.t;t.· desse ll(mto, J)ois, pa..ra 
qtJCm cnnlwr~ o pl:lno financeiro daquelle mi
uistl·o. t' :tliôOlut.:•monte desnecess01rio que tal 
declat•a,;ãn !hN>e on não !asse liú t;t. Ella esta .-a 
implidt:t no plano tlo JJohre ministro. 

O omdor pctl~ liccn';'<t à C:JiM.!'a l)<tra pu
blicar em seu ui,;cm -so o <>xtracto de~se pl:.uw. 
que porit <'111 e1·itlencia a sua atfirmaçfío. 

Não o l~ a C:lmam porque, niío :oabeudo que 
h::win de f.'lllnr. não o tl'on:-:e. 

E' sua opiniiio que o unico údo da hisroria 
economi~ tle outros povos que nos púde ser
vil' de guia na questão em debate, e o que se 
deu em G3 no~ Estados UniLloo. ontle , :1peza1· 
de uma diposir;.ão leg<~.l que uetermimtvil o 
pagamento üo juro de :J.poEce> em pal)el, este 
íoi pago em ouro, tal 1bi ~. opposição que se 
le~vantou de todos os lados e ar:abou JlOl' im
por-se ao congresso. 

O SR. PREsmExn:-Peço licen<;a )!ilra notar 
ao nobre deputado que já ha nu meto na cas:J. 
paru vomr. 

O SR. PREsmE;o.;TE-Diz que havendo nu-· 
mero na casa, vae 8e proceder as votações. 
das maieria.s indicnda.s na ordem do dia. 

O SR. LEOf'OT.DO r>E 'BLT.ll<:ÍES ( pela r>Td~m) 
pede <lispen;;:t tlc impJ•cs~ií.o, p:tra ~er sub
mettkh a Yotos :1 t•cLl:\~l;ilo tlo pt·ojccto n. 117, 
de 1892. 

Consultada a casa.{~ cmw<·'li'h :1. di~pens<J. 
requeri(h 

Suhmci.tidn ~~votos,,·. appt'ú\·a,fa a bl',;"Uinte 

Creditosn])plemeni:tJ• ol•· :-,.n;.t:~•7!J:-;;)l8 no 
Cambio de 27 d. llOt· l:;;Ooo ,·~. l'et•kt Estrach 
tle Ferro Central. 

O Congwsso Nacionttl llcrrttt• : 
Art. 1. · Fico. o "ovet'llo tt\lt.ol'i,;:,dn :t :tl>rir 

no corrente exe1·cldo um <'J't••lil" ,;upplemen
tar de 5.6i4:;)79$.'Sl8. ~~" c:tml•in "":!i d. por 
Is. ,\ vceba.Estra.dtt. de Ft·rt'•' l't>nt.l':l!, partt o 
fiin de desapropriar :w Jlt't•,lit·~ ~illt~ ,·, I'H<t rl!! 
S. Caetano. em S. Dio:ro. ('l!ll~lruit• 1mm es
ta~ão de triagem. no nuli~o 111alwl• <111'<.1, c ttd
quirír o material t'l'll:illt<e Jlt.:t·t·.·~n \'iu llttra o 
serviço da mesm<t estrada. 

Art. 2. · Re'l"og-am-:ie ''·'"' d i~po~it;•),•s em con
trario. 

Sala das commi~sücs. IN ,je llJ.ill~to tk 1802. 
-Frue' da Cn;;.-L.;&ti!Jildo Fíi!J"~;,.os.-.:ll
cides Lü;u~. 

O SR. :PREsiDE':\TF. mlnlltlcill n I"<I!.;H:;to em 
:3" discu~são do lJl'Oj,·cl.n 11. 7:.! C. lixando <'!S 
for.;us U.e mo.r lJat";\ o <~XI!l"d· i" <h~ 1803 e 
manda ler as emenda~ ~tte lltf· tiw:tlll aprcsen
taLl<tS, para submettel·<t~ a l'11tn~. 

O Sr:.. BARÃO DE S. ~L\l<CO' lpr•/11 o,·i/(•ro) pecle 
dispen~·~ da. leitura. visto c~tm·<·m a~ emen
das imJlresoas com o pro.ieeLII, 

0 SR. PRESIDEXTE annttncb. n. YOW~ão tias 
emendas. 

O SB.. SoDJ.Ü: (reTa o;·de,,) pPdl' prclcl'encin 
para a emend(l. que <tpt·csemuu com outro 
col!ega ao tn·t.. 16. 

0 SR. PRESIDEXTE Ü!!clrll"rl. f(llP. imlepen-· 
dentem~nte de lWelcrcncin, Y:tl' l''.l' •t \'Otos a 
emend<t do nohre deput:tllo P!il!·~ •la da com
missão, por ser mais rcstl'icti vu. 

Submettido. a Yoto.~ a C!lll'llda ,(,,~~ St·~. Xel
son de Vasconcellos e lnllio do Ht•azil i! t•c:,;ei
tada. 

E' a]JJll'OY<id:l. a seguinte l·mcwln. ua c()m
missão: 

Ao art. L" : 
O oR.\JJOit ne ter·minar, pois conseguiu § 2." Diga-se-de -1.-100 }lm•;a~ do Corpo de 

um dos seu~ fins - ouvir a <l.utorisada, :pa- 'Marinheiros Nacionaes, com]ll''"lieuditl:.t.s nes
la•ra. do illustt·o.do membro do Congresso o 1 te numero 1'24 ua companhia de Matto. 
Sr. Oiticcic:J., q_ue J.lCdiu a pa!avr;.t. Grosso; 
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Em seguida e suhmettida, :~. votos e appro- E' submettida a votos e appl'O>ada a se· 
vad(l. n, seguinte emenda ao art. l.Q guinte emenda da commissão: 

Ao § s> Em Yez de 000 praç-as do b:tt~lllãO Ao <trt. 2' : . . . 
naYal, diga~se-de 300 praças, _etc.-AâMil Substittul·se "'dbDQsil)'io contiJ.:~. na~ lettras 
de Va-<conccllos.-.fndio do Jli'CL~•I. fl e lll por esta : . 

Fica pr~jndic:acla •. ~ ementl<\ lb cumnü~~ão .~o al't. 3:• : . 
ao § 3• do mesmo art1go. A llisposição do a~·t. !·• §f>~ U;J. le1 n. 10-

0 SR. Pru::smE:o;;TE mwunci<t a. Yot:<r;ão da. rlc :?. r\e fe>el'Ciro ~lo col'rente ;lnno, l:f'latrva 
emewlo_ RO art.. 2°, que substiLUC :1. disposi•:-:to.ú. :vlmi;::;:;}o de medrco;: e plmrmaceuncos no 
contida n~slettras II e III por outra. se!'Yif;ro d:t armada, ser<1- exccumd;o em rela

ç;lo no~ medícos creanrlo-se n. 5• classe com 28 
cirln-:~ii)es :'2·•· tenentes e rerlltZÍn•lo-se a 4a 

QC'EST1o DE ORDE)r cla~se ;t 20 cirm·:ziõ~s 1" · tenentes, pelü ni;.o 
nr.·enchimento ihs vagas que se forem 

O §r •. ~:z:-thu1· I-tios; (1d<, r,;·:Ze;;,) \ta.ntlo. 
-Sr. pre~i(leme. á "i'i;;r,a rle um<\ t1i:>po~i<)o ,\o ari:.3." Pa:>s;;rú a 4°-
adcliciono.! ao re~imento atlop1ndo 11a p1·e.;;.eme ~:1ta d:ts co;mnissões, !2 de :1gosto rle 1802. 
sessii.o. esta emen(la. não púde se1• <H.:Celt~'L e --- ÍJG,·r!o rJ c s. JiMcos. --- N • ... '1/alfa,li'fo. ---
submetticlt< ~ vot,tção. I Poda ~L·:;oilo.-JI<~rcicmo de J[a!Ja!lioíes. 

Essa. (tisposil}ito e n. seguinte. (~~-2 . Fica ].lr(·juüicad<t :t emenda. do~ Srs. S. 
A emenua p1vpo~t;1. pell1 commtssao nnrJOrt..'t ~I<lt'é(,; e Pires Femlira. 

~~~ç~~l~ ~~f.P~~~~tt" cl~:~~~~~::~~·ée cg~r~~:~~~-I~ Em ,eguhh ú :Hlop~ad~ com a~ ~m~n~as 
r · · · appt·oYadns e remetói(lo a coaumso<tO o ~e-ao regunenw. !;LÜt

1
te 

O Sr. BaJ.·ãodaS. :..:ra1·co~ (pe7(~ 
ordem )-Sr. pre~iden te. r.peesentri um pro
,jecto consign~nllo algumas medhhõ que a me~a 
achou conveniente retir·õ1r, det.ll:íln<lo cmre
tan to este de que o e trata. 

Não sei, ponatlto. que l)l'Oposito Yem ttgo
rn o nobre deputado r~q lterei.' ;:~. retil'<llhl de 
um assumpto soJ)!·e o que n. mesn. Ja se }Jl'O· 
1mncíou. atceit<.'l.nuv ~ 

OS r. Pt•e,;;idente-A red:1m:1ç·i'i.o ,io 
nobre depubdo 1J2l;J. Btt!Ü:J. e pcrü;'itam<Jmc 

. 1'undar.l:J. na {\iS]l'lSi\;i_io tio l'cgimen to pot· S. Ex. 
: : citado; eu Llecillirei a ques1ào Ll~ aceü!'r:lo com 

ella. 

O Sr. Ta.llac!ão (pel~ a;·(lc; ,;) de
ciO.J'a que esta !2tnenda E! apenas t·e~·uh\dum 
do que jt\. foi tlecret:.llio o <tnno pa~<Hio. 

A armad<l. n::::o pDz em execuç;to e.st;t me
dida, e o Sr. ministro 1)ede agort~ que ~::: tor·ne 
efi'ecti va. 

E', portanto, uma questãojú l'esol\"itla. 

O Sr. Pre~ide1.~te-A' vist:.1. (la in
forma<;U.o do nobr·e rel<\tol' da commissão, YOU 
consnltar :\ Camar·:t si d.eYe ou não ~et· mb
mettidu. a ementht <L votaç:iio. 

•O Sr:.. PIRES FERP.BlltA (pele onlt%< )-Are
clamação do nobre ll~putado pela Bahia. niío 
tem razão porque nesta emench trata-se 
apenas <.le cl~sitlC;J.t', de organi~ur ~•m nu
mero de tenentes. 

Consultada,a Camara resolve que a emet1d3,! 
seja submettida à votação. 

PR0.1ECTO N • 72 C-!892 

O Congresso ;s";tc:i0lt.1.t clecrei<~ : 
iH't. 1.'· A forç;t l1(1.Y<Ü :prora o exercício de 

1803 eonst.:'1rá : 
§ ! . '' Dos offich:tes ll:1. r,rnmcbe cht~scs_;tnne

~~.sque Hll'lWeciso embat·ca.r nos n:tnos de 
~·uen't< e tt·nnspor·tc" ria rnião, cotlfot·me suas 
to';:r:[ic,s . e dos e~tado~-lll<l !On~.s J.ns esquadr-as 
e- di;-fsU···~ n~t-,·a.r:~. . 
~ 2. ,, Dr• ci .Oi~ p!·,u;;~~ elo C0l'l'0 d"' lll(l.l'l

r.heü·o,·. nacion;tes.;l)~m d~ 1~4 Jll':.t~as cb. com· 
panhi:• tle :.h tto Gl'O~so. . _ 
~ :)." De 900 pl':lÇ:l.S elo bamlllao mvo;:nL 
§ v De :>oO rogn ista~. nacio11;:.e$ ou estran~ 

~twiro.s. ('Ontt~tct<l.dos de con!ormidade com o 
i'e~tllt~lllellio ji~ IJL'Otnulf;D.UO para lO~LÜSi.3.S 
extr~nnmet'O.l'io>, emq'..:anto o corpo de: ffi<\· 
rinheiros n:.~cionaes não pudel' fazer íace a 
totL ... ~ as exigenci:J.s do ser \·1ço lllt va l. 

§ :i.• De :3.000 t1.premlizes mal'in!1eiros. 
~ ü. o .Em tempo de guerra, do pe~õo;;~l que 

fo1; ])t'eciso ptll'a.·r.ttend..:r ao ~erviço. 
Al·t. :2." Fi.ca o go.-erno ::mton~ado : 
l. A Cl'~nl' nma escola. de 11J.lr'Cndi7.?S ma

r-inheiros em cachl. um dos sea-uin tes est<tdos; 
Amaznnas. Pamltybo., Al:tgr!;ls,_ Sergipe, Espi
J·íto Santo , S. Po.ulo. Parma e RlO Grande 
do Sul, e areorg-;\nis:\r l1S e~istelltes, t udo de, 
accordo com a seguinte u1.hella' 

Amazonas............... 100 
Pará.................... 100 
)!aranhão........ ... . . . • 15(). 
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Pjauhy. . . . . . . . . . . . •• . . . . Ir>O 
Ce:tri~o . ..•............ .• 300 
Hio Grande do Nort9.... . Wl 
Pl1.r;t.hyba .......•••.• . , .. 100 
Peruatn buco.. . . . . . . . . . . . 2-'iO 
:\.l:o.Çti~~~. • • . • .. • • . • . . . .. . I iíO 
Sel'l?;ipc. ................. 200 
Ba!lia .•. _. : •.• . .• _....... 250 
Espit>ito S.'l.nto. . . . . . . • • . . . I 00 
Cu.pir.al Fedet~t l........... 350 
S. P:tulo. ...... . . . ..... .. 150 
PM'1l.n;i ... - ..••. -..... -. . . 150 
Sa.uf:tl';~.tlwt·ina... ... ... . .. 150 
!~ in Gr·:ual<' do Sul... . ..... 100 
~!:\tt.o I; .ro~"o . . .. . . . .. . . . . . I 00 

Xtuncr.J de apt·en•liz•·~. ~; .000 

1 de impol'ta•;iío, ás mercadorias. que entr.:trem 
1 nosc-sta.1los do Amazonas e Par;t._ _ 

I 0 SR. PRESIDE;~:TE- V. Ex. nno tem razao, 
pcn·que niio se tra.ta. de emenda ma_s d~ ~rt 2•. 

I. .Subtnettido ~ votos o art. 2•. e reJe!ta.do, 
ficando prl'jutlicados o art. :3• c a emend•• do 
Sr . u 1.ntiio ao :\rt. 2•. 

E' submetiill u a votos e approvauo o se
!!11 i me :u· tigtl. 
- AI''. ~:· · Rei'Oga.m-se :u; tlisposi.;:ões em 
contrar·io. 

E' :tllopta•lo pa.m :.l. :l·• discms.i.o. :1;;si!n 
emend:tdo. e r·t:.rner.t.itlo ú. t·c~pE~cr.iv;t comn] t>:sao 
par:t o ridi:;ir· <le noYo. eonn:n·me o Yenctdo, 1\ 

seguinte 

i'P.O.IECTO -y;, UI - ISO~ 
11. A cre;u· OI) cot•po tl<• ~:1 t11.le mais uma. 

cla,St• ~oba dc•nominn,,i:o •.le 5•. p;tra o~ •ne- ,\rt. ).•' Fica o Poder Exccutii'O auto~·isado 
olico;; que t i.-ercm 1le entt~ll' para. o qua1lro a eontro.ctar com o eidadf'w peru~•no -htlto Be
eJT,)c:,i,·o, COI!l!.kJno:lo-se est.:t d n."") de 20 cimr- n as ille;. o !;(:t•viço de na.veg--M;<i.o e tt~Ln:;portes 
gii>e;; eom :1. patent.c de 2" tenente. ele merúadorias pelo rio Içá ou Putumn.yo, 
· HI. A n..Jnzir. na 4' cl:l5.->e <lo mesmo sem p1·il·ilegio ao conc-essíonario, ~m onus 
corpo, :1. 2~ o numero rle eirngiõ1~s. logo qtte, pa.ra os cofres publicos. 
pel:ts vagns (!U\l se {•rem dando, chegue a Art . •1. " Re1•og;tm-s:) as ilis_posiç.~:es em 
esse numero. comru.:·io. 

l~" . :\ cxtingnir. no corpo de IU:J.rinhcit·m Vottl<:-iío 110 projecto n. 12-'5. deste ann o, 
m1C1~mt~s~ a ~ ·. c~Jn.~~e: _ _ ._ , · .- , . :~1.trodsan\lo o ;.:o\·emo :\ at1l'ir tnn c-re-
. ":/-- .). R c\ o,rn..u -:>e ,1.> th!ipo,tçues e.n con- ~ •lito tle :3. -171 :~9$214 para _<lE."$peZ<l.!s p~r 
tru; .o· _ . , . v:wias verb;l..< do orç<\menr.o VIgente do Mt-

':$r,;\(~lO dn e_rnenda. ~lo Senn_,d~, .?o pro,ect o nister io d:\ :,\!;~r-inhn. ( 2" Uiscus.;:iio). 
n. ::-·3 ~; ~Ie.;f:e,:tnn~. Ji:x,\udo __ ~~ .~~_tç::.~s <!e_ terr'tl Depois 1le lidos, srw succes,ivnmen~ sub
par.~~. x~rcJ clo ''-: 1893 (Dl;:crt..ao umC,l,J. 1 mett" lo :t ,.01"• e a.ppr·oyu.dos 0,: :tl'tlg'OS do 

E ll<h. subm<•tttú.'l. :\ ,-,nos e l•ppr-ovail;.l. a , /' -
segu inte omentla <Wilrt. 4"doprqjecto n. 230. : S~"U me 
de 1892. ·1 

Pa.t·:t).;r;l,pho nnic<). A gr·a.titl.ca((ão, de qne PIWJF.CTO N. 125 - 189-2 
trota ~~>te 11.rti:to, ~et•,i pnga em duas In·e.•ta-J 
ções d~ _11481 2.'> . . uma. qu:mdo :1 pt'tl~-:l .. ~~~ure_1·. AI-t. !."E' 11 Pl·esiuente d;~. Repnbli\':t auto
comyt.tl.l~" a me!·~tl: elo .tet}lJXl ,te ;,;en!t,o e ·'·l;·isado 1~, :tl:ll'ir creditos 1101 importancia. de 
outra q~,m<loo t-lle_t conc_ltnrlo. _ 1 .~ rt -;>()(J '-" 14 }J.'l.l''l OI"COl.'l'er· no exercício v i-

A ul.ttm?- pl'~sta~·ao sera._ const<lemutL c9:no ~~nte -~~ de:tperJ.:;' oonsl;\nt€-s oo.s seguintes 
red co1l!uda ;\ üuxa Econonnca, vencendo o JUro ; verbas do Ol'(:amento do iliinisterio ru\ Ma-
a el. I r · lJ.a Votação do pr.)_jecto n. 1:31 , deste anno a.u- ·m · 
~i;.,ando o Gover·~lo ·a contt::J.Cta.r com o. cida- § 2 Conselho N"aval. __ ... _. .. -t : OOOSOOO 
dao per~a.no. Julio ~ena.vules, o ser vtço de IJ 4 consulho Supremo .• _. .... 1 :44~000 
n~Yegll.Ç".to e oransporre de mer~l~r~LS pelo § 7 Auditoria . .. _ . . . ___ ..... 3:880$000 
rlO Iça o.t·l ~~ttHJTlayo. _sob as condu;tJe~ que 1

1 

8 corpo dtt armucht e clas>es 
esta_helece. (~" . Ut>'cussao). . annexas . • . .. _ . . . _.... 7:0i0$'WO 

Ltclo o prOJ€Cto, o Sr: prestclent? suhmet~ <\ 9 Batalhão Ka.•al . . 229$166 
vo1:os o ~rt. I" do prOJCCto, que e apllrovauo.l 10 Corpo de marinheiros na· 

Votaçao do ar t. 2•. cionaes.... .. . ......... 11:520$234 
O Sn. PRESJDE"'"l'E declara que a. este a.r·ti ·~o , 10 A )Ia.terial. . .... . . .. .... 4.05:621$308 

h?. uma emenda do Sr. Cantão. , 1 I! ComiJ<~nhi:~ de In validos... 5:709$i'00 
: 12 Ar;euaes . .. . . ............ 862:8 1~30 

O S r . O it.icica (p<~tn. 01'CW•ll) Sr. pre- ' 13 Capitanias de portos ... _.. 433.$333 
sidente. a emenda. não póde ser approvada a 1-l Força Na:va.l. . ..... ..... . 7S:485$416 
Tista da VOtaQão do a.rt. P. Se o art. 1° de- 15 Hospitae.> . ... . -.. - . .. --.. 1:001$666 
clara. qne o serviço é feito sem onus. como 16 Repartição da costa ma .. 
agora temos de conceder dispen~a de direitos ritima. . .. ..... . . .. ... 64:408$000 
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17 Escola :N''<l"Val............. 1 :200~000 
18 Reformados. . . . ... . . .. . . • . 46: 35®02 
22 Munições de bocca ........ 686: lli$()10 
2.3 Munições nav:tes ......... 792:922~750 
2.5 CombustiveL .............. 100:000~00 
26 Fret:•s .. .. . • .. . .. . . . .. . • . 2:50: 000~000 
27 Eventuaes ................ 150:000$000 

Art. 2." UcYognm-sc as di~po~ições em con· 
traria. 

Votação do projecto n. 03, deste ann0, 
recusando os creditos 11edidos de ~,lO :1)00~. 
par;1, qt1aclruplícaç·ão th\ linlm tP.legrapllica de 
Vizeu a . .Tagu:n·ão. e ele 1.~0:000~. pl\.rl\ :' con
stl·ucçi'io rh• linha •le Ube1·al1a. a. Cor·umh:'L ~ 
aur.or·is;cndo :t a bet•tt1m 1.lo ct·eúito ~Hpplc
mentar de 18:000~ para. pa~:tmento do :tu
gmento de venc·imento~ :10~ lcnte.<; 1l• 1 Gvm11:t~io 
Nacional e appmYando a dr.•:<pe:m. (eita com :t 
mndança. tlo ~·[usett N:lcional p,~r:• :1 Quinta 
rla Boa. Vbta. 11;1 impor·t:tncit~ J.(; Z.3:000S 
(:}• r.lbcu~ão·. · 
~- suhmettklo a. Yor.os. e approvauo o se

gumre 

PROJEC'l'O '-"· 0:3 DE IS9.Z 

O Congresso Ntcion:~,l decreta: 

dorias aos I'unccionarios publicos, de acoordo 
com o a.rt. 75 da. constituiçii.o Federal. 

São successivamente sull!nettidos a. votos e 
approvados os ,-trts. 1°, :?.• e 3" do projecto. 

Votaç,;io do art. 4". 
O Stt. PaE~lDll:-iTB declM·a qrre !Ja duas 

emeucl;~.,; a.o ani;;o. Vae Fubmettel-o ;t votos 
salvas :J.S emendas. 

Suhmcttilln a ,·ot.os é approvild•J ,, n.t·Lig-o. 
Su!nnettid~. <L votos a. emcl\l!a, tlo :'<r. Fer

nando Sirna.i< e orrt.r11J> :l. e~te arl.i:,!·o é rrjPit.'lda. 
~li<::\ pr~jtulic>vl:t :1 tlo :'ir. C:~t·los Campo:;. 

\'o~:~:lo do :u·r .. 5". 
O Sn. PRE~II.li!:="TE d.eclar·;l. que ha emen

da.s tt C>te :uti~·o . \':te ~ubmcttel-o a. voto.~ 
sal\·:1s : ,.,: (·mcn~.hc<. 

Su hmectido ;1, -roto~ é app1·ovndo o Mt. 5•. 
E' suln~:ctti•h ~. YOtos e rejeitada. a emenda 

ud•litivn do ~x·. FJ•ttnça. Carvalho e ~Jo consi
det;t8 [Jl'(),jtalic:~(l.LS a..~ emenuas du Sr. Gados 
Ct\llll)OS. 

São m~<'·e~~i •;amentc ::;uhmeti•lm a, voto~ ll 

approvado;: os demais <tr'tig-os dtl projecto. 
,~:;· ~1n sc;::uilh\ ;uJoptado p:!.r:l J:lasSlr ~. 3• 

tliscu:'~:'lo o :>e~u in te 

PRO.TECTO ;:-;. :)Z- 1 892 
Al't. l .'' Fila o g-ovcrliO ~ut.or-isado a abrir 

de;;cle ja um ct·etlito Htpplcm~ntar na impor- 0 con~·resso Xacional ílecrew.: 
tancí::t l.le IS:OOO;S, p;tr;t _p<~.gamento do u.tt-
gmento de Yrncimentos aos lentes do Gymno.sio Art. 1. ·• De~tle a data da. :pt'QS:~ate lei. é o 
:Kacions L de :t•·conlo com o ~rt. :3' , § 2" tla lei Poder Executivo antol'isado '' conceder·. de 
n. ~6 de 30 detlezembro de 1891. coutormid•••l · com o <~rt. 75 th Constituiç:ão 

Art. 2.•· Fic:t a.JJl)I'OV;Hla a tlespeza feít~J. com Feuer-:tl. aposentadoria aos funccionM·ios ]m
a mudanç-.:.< do 1<Inscu ~acionai p~t~.l- a Quinta blico3 (Jt_te <t dla tiYerem ~it-eitü, de accordo 
da Boa ·vista na impot'W.nch ue ;;;>:0008000. <:'om o d1~po-::.to na m~gma, ~e1. . 

Art. 3." São revog:tchts as di>:<.Posiçües em ~1rt_2.v .-\o_;; ltmcctOllõl:l'liB cOJ:\pl'ellendtdos 
ceutr;u·io. I no <tl'tlgü "r:tecederrtr', so pode!'H s~r dada a 

O pl'Qjecto e retnettido a commissã.o dé r~ ~wo~cn~11hwia l)roYadn. a sua i_n\·<J.li~lez por 
dn cç:ão . tnspecQao 1le s:)..IJde em que SE'Jn m .1 u lg;J.dos 

Yot<u:ão dü projecto 11. 1:37, des. te anno.! inca_p4. zes de condnuar no e:x:e1 cicio dos seus 
decla.rando niio ler si(tO t·e...-og~do nem u.lte- c:at•go~. 
ratlo pelo chTeto n. I 0:30 üe 14 de noveiubro I A~:t. S.:· :--.:. 'ão S€t':t concedida :1poscntadoria. 
de !8\.10. o disposto no art. 1n tlo dt~creto aos •llnccicmarios que conuwem m•~no8 de 10 
n. 24:3':~ de 15 (le jnllto úe IS-'39 {2" discus8iio).

1 

a.1mos de e!recl iVf1 servi~o l,)nblico. 
E' lido, submettido ~1 votos e a.pproYado o Parag:tl:pllo unico. A aposent<l{\Ol'Í<\. e dada 

arti.go. tmico dop.rojetto.. 

1 

c?m as :·unwge.ns do cargo que o li:.mccwna-
E' adaptado p:n·n. pa 'nr . 3., a·- , c- r;_? CS)k.J<l. exe<·cendo ha dous ·~nnos. e o~ q~e 

. , . s~" <J. . • ,,cu:ss,t~ .e nao t JVnem este tempo ele serviço sn poderao 
remettldo a respectrv-a. comrotssao o segumte ! ser aposen~o.dos com 0 ordentlclo 00 c::u-go an-

1 terior. 
PROJECTO x. 137 DE 1892 I[ At·t. 4:· .-\o i'unccionario que tiVer· 30 ::tnnos 

de ~erviço eompete aposen wdoría CI)ID orde-
0 Congresso N:tclonat resolve : 1 nado por inTR.íro. 
Arti"'o unico. 0 decreto n IO'W :1 14 de ! Aos qtle tiv~rem mais de 19 e menos de 30 

novembro de 1890. não rc>odou ~e;nr ~lteroÚ i annos •. ~O!~_pete aposentadorl<t ,com oz:denado 
o dispc•sto no aJ-t. 79 do deereto n. 243:3, de I p~opol ;Ioll<Ll a~ tempo que lhes col'l'c:;ponda., 
15 de jtüho de lil5\J. 1 na r~zu.~ de 1: 30• _part~ por anno.. . 

1 Art. =>.• O 1un~cwnarw que contar ma.LS de 
Vot<tção em 2·• 1liscussiio do projeeto n. 52.: 30 a.nnos de e.ffee:Ü\'0 serviço, tem direito ao 

de 1892. regulando a concessão de ttposenta·' reepectivo ordenado e mais 5 •;. tia gratífi-
Camar:~ Y. IV 60 
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cação correspondente llOr anno que excede~· 
daquelle tempo. 

Ar't. 6." Para os f:íl'rít.os desü1 lei não se 
consider•a. t"m~o de exercício o (le Iicenç'lls e 
de on1imnidades que ~e Pl'Olonguem por mais 
de seísmezes. 

Art. 7.0 O fnnccionatio àposent.'ldo con~i
dem-:::e incompati>el para qualqller flmcç-~o 
:public'l retril.'u:tla pelos cofres tl:c :Ct~:ic :. e 
quan{]o n.ec<'ite empJ'c;;o on comnu~'"o esta· 
doalcam ,·cw.:imemos. wt·olet·à iJ~·, [i•~U> o 
YCileitnl!lltO ob :qlr•:>rnt;,,iorhl. 

.Al'T. 8.• Os J'tlnecionario~ jú npo<Cill•l•lns 
:por lei nnt.cl"ioJ" n;in tet'lll diJ·c•iro ;'t;< Y:IJif;l
gens Cotl~i-~nada:' IH.':.!t:L. 
· ,\J't. ~I." S:lo ("x,·luido> ,la~ tli~]J('."j,_.,-,.s ,1,.•t:t 

lei os J'un•:dnn:u·iu• o:u,i;1 n.po~Pill~vloJ·i;o <· rl'
;.rul:111a {'lil lei (•,;pcc:iul. o.·omn o~ mn.~·i~trado>. 
prore,-mr·e~ c !llilir:lJ"('i oh: [.(>~'!'(t ('.ll2:tr. 

ArL. lU. ltuHJ;..':tiiJ-Sl' :t~ ~.It~pQ;:woe." cill con-
trm·in. -

Votnr;iio r.lo projcd" n. !'li. <lC [~'.)2, lll~· 
lhor:mJo a apo;wnt,.üuri<~ o.los l'llnccioiJ<Jt'i•Js 
IJU 1JliCC5 tl.tG :i lht1, r\1~1,:1 lei apO~\·at.ail~·~. Q\IC. 
conbnm mais o.le :.111 anno.'< de ~er\·iço eln!C· 
tiYo e l,n·~ llO uitimo lO;!<'\.' q1.1e exl"r<::el':J,m. •· 
não o lJOlt\·erem sido por .!~llt:1 1.le exac iio no 
cumpt·imento ll08 •ievet'C'.s tlos seus c:1rg· ·s, 
salYo si provarem a Jltl>icbdc tla imputaojio 
(l" discnssiio). 

Submett:do o pl'Qjccto a Yotos, o Sr. pt·esi
dent~ o:edara-o re,jeitado. 

O SI\. TwnL\r. DELl'l:\0 (J_Jçh< Ol'de;,)) pede 
verilie<1ç:ão cb YOt<l(,'fw. 

Pl'ocedendo-o:e á Y~fiíieur;.i\o. Yotam ecmh<t 
56 Srs. depnt.c·l(los c a l<t,·or 51. 

O Sr.. Pn.t:srDE::\Tll -Foi rejeitallo o p!·o
jecto, 

Votaçii.o olo pPqiecto 11. 31> A. deste anuo, 
interpretando o § 2" elo :nt. I" do tlecreto 
n. !420 D de 21 de 1i!Yereil·o de lS!:lL 
relati\·G à O.l10SmJt:trlor·h. do~ mag·~straLlm 
(!" diSCll5Siio). 

E' S\tbmer.tido ll. Yoto;; e <tÜOl)ta•.lo. 11:nn. 
pa~sa1• á :2" Liiscussilo, o seg;1inte 

PRO.TECTO X. ;iG A-189;?, 

ArL !."O § 2' do aH. l" llo decreto n.l420 D 
de 21 de feve1·eíro de lS!Jl nrto compi·elmirle 
o tempo de servi(,;{)S que Joram prestados nos 
cargos de magistratura o:u semelhantes ate 
a m·ganisaçã.o dos est.vlos, o qu~l.l lJ;ll'<l. os 
e:ffeitos do art. 39 do de<:reto 11. S4H de 11 de 
outubro de 1890 serit tompnt::cdo iutegTJl· 
mente nas a}}Osentador-i:ts .iil conceLlíuas ou 
que o íilrem aos juizes i'eder·<tes. · 

Art. 2." Revogam-se :ls dísposiçlie~ €m con· 
trarío. 

Votaç[o llo lll'Qiecto n. 139. de.ste anno, 
c:reanilo <una escola de macl1inistu.a no est;1.d0 

do Pn.rú, ( projecto n. Z47 A, de 1891 ) 
(Discussiio unica). 

O SR- Pn.ESIDE:'\l'E- O Senado rejeitou a 
emenda da Camam apresentada a. este pro
.iecto, que versa sobre n. CPençiio de uma, cs· 
cola de machinistas no Pará. 

A emellih Cl'<1-t um:t escob desta materia 
em Pern;unbuco. Pm• occasii'to da discu~são 
tmic:t, o~ Srs. Cantão e ).!omenegro requere
r;.~.m rru:• :1. r·montl:t. crc:ulllo um:~. e~col:~ em 
Pernambuco. to:::~e olest:t~ada tln pi'QJeCto. 
.4,. IJIC.;a. Jl;lo ptíth~ :t•;ccíl~u- o~ n•rptcrimentos 
tlr)s nohre~ dt>pmaoln~. . . 

.A;!u1·a, o lJl'O.Ít~efJJ tleve se~ na· o~ tran,lte> 
c•mstitudomH:s ~~ :1. Carn:Jr<t tem tlc ;tppr·ovar 
;t enwnLl:t l)Ol' oluu~ ter~-o~, ou então -prcjndi
cal-<t. 

\":ú-H~ pt·oceucl'. portanto. il ,·otaç:ão nomi
na 1 Jtt ~lllend:L 

Os St·~. que <teccil.:n·cm •t emcnt.!o, conti<I 
o ,·otn do ::-enatlo, re~pondel'âo, si''' ; o os 
que nilo a :~.cc:eitarel!l, responderrto, nrio. 

O SR. Lr-:ü\"H;u.oo FIH;t:mn..\s (JJ~Ir.t Ol'(lei'rl) 
ob~e1·vn q lle ac\mntlo-se eontcmp!:ulos. no. or
üem do diaoliYCl":30S pro,jrcto~ que olepcmlen~ de 
Yota~,rro nominal. ac1w. de tor.l<t <1. conv~men
cia que se proce(h á mtaç,fío nominal tlo pre
~ente projecto. em tlltimo log<ll': Yisr,o como a 
,·ota~-ão por esta fürm;t consome muito tempo. 

Consu1tath a Cam::tm. e appl'OV:J.•.!o o alvi
tre uo Sr. Leo•igiltlo Fil;;uciras. 

Votaç:io üo pro_jecto n. 109, oleste anno. 
creando, con.i cmctameatc com a E~cola de 
?>Iacllinistns. um curso de no.nt!Ct\ no estado 
do Pm·it. e lhe d~~ organisnç-uo (I" discus;;iio.) 

E' lido. submettido a .-otos e adoptado) 
p<.U'" ptlSS:J.r ;~ 2" tUsc-.u~sào. o seg-uinte 

mo.mcro "'. !09-1802 

O Congre~o Xaciotl~l clecreta: 
,l.r·t. 1.'' E' crett<lo conjunctamcntc com a 

Escola. ele :,\!achinisl'1-S um curso de nauüca no 
est.1d0 fiO PM'à. 

Art. 2.• Este cnrso como :.1.qnelle ser:'\ cst<e
belectdo no Arsenal de Marin1Ja sob n, direcçoâo 
do I'f<"Pe<oti v o in~pettor. 

Art.. :~." P:u•a o preparo scientifico e pra
tico do peSS01tl que se tlestilutl' ;\ nautíca, O· 
curso const:n·ú üe tt·~:;: annos, sendo dons 
theorkos e urn pratico. para cuJo, admissão os 
cantlidatos :1pr·esentariío certidilo de appl'ova
~ão de portuguez, lh1.ncez, gP.ogt>aphia e ari
thmeiica. 

a) J•anno: 

Cadeil'a-Applica('uo d<t theoria dos Jog::Lri
thmos, aigebra até eqnação do 2" gr·áo, geo
metria e trigonometri3 rectiliJlea. 
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Aula-Appa.relho e nomenclattlrl\ dos na- r O SR. A:'(DRE CAVALCA:-.::Tr (pela O'r"dem.) 
YÍOS em geral. i' requer dispensw Je interstíciO para O pro-

v) 'N anno · Jecto · 
~ _ · _ . . . . . Consult'\(h\ a c-asa., é concedid-J. a dispensa • 

. Cadem:-Ge1lgr.tplna e_tr-Igonometl'_w.~pae~ j Vot ... ,.:to do pr-ojeeto n. 4!, deste anno, au
l'té3.. no~.oes tl_e astt'o~omta com apphcaç:w a , tol'isando 0 g-ovemo a. concetler á Companhia. 
lJa,eg-a~:ao-1\avega.ç-ao. . . j FobrH lntlusi:r·htl e Constl'lwto;'::t os mesmos 

A~~u-:11anohta. dos na vws a Yeta. e Yi1por · Jlt ,·ore., concedidos (~ Comp\l.nhi<t lndustriai 
c) ·)" :umo: I([~ Cal e :\Itwmores ele Ca-randallr,hoje Compa· 
Prn.tic<1 dtJ um anno, senuo seJ> mcze~ e:n

1
Jthia Pt·ng·l•es»o lll<lustl.'ial ~~~ CJ.randahy (3• 

alto mar, tt bortlo uos n:wio~ de g-11crr:t lla. ne-, rli;cll.<$;iu). 
m,a<.hc .mw.·i.?~lu.~ ~u 1_10~ .r.ht mar: in i ~<l.· !.l!et;:~l mo.· 1 . E' ~ubmdtit.lo a Yoto;; o _Pl'lljccto. 
d~. qu~lq~u ~-~-17._- "tin<~o .~.-qu~L, ~~:-,t?·":1, o o Sr.. PmoSIIJJ-;:"TE- Fot ·<~ppl·ovndu o p1'l>
eX;tme tk 1.lrH ! <AL e 1.or,'-'l~ pr.Lt.~.b 1.<:: .t.u- Í<•c:o ll. -H tle,;r.e amw. 
cbnuts a- \'~c por-. · 

An. 4." O pesmal tLntenrc se C01nllOrú de I O :3~t. E~Pll"!.lTO S,\sro (pda o;·clc;;;) requer 
üous profe.>~o~·cs de ;;:dHilCÍcl~ F•f~\ c;• •.k\ mna- 1 Yüt~v:ao nom!_n:ll.. . . _ . _ 
•la:; cadeit·,t::t e um lJl'Oli!s~ot· pttr<t a, ,lua.~ ;ut- P;·oct·,le-~c tt l'enfttá.Ç;.tO ÜJ, >Oti.\Ç'àO. 
las, e pe1·ceberiio os vendmeato.- eonst:wte> I"Ptam <t í~l.\'01' 8li Srs. <leputados c con-
d.a t;thdh t\nne:~:;\ n e~te projecto. t~'a '2í. 

Par;~g-t·;;ph•.• Ltnico. O pessoal d~ utlminis· o St:. Pl~:;".HDE:-\7E- Foi à]lprov:tdo o pro-
tl'a~:ão ~erá o mesmo du Escoh de ~r:-;..;lli- icct>). . 
nistas- ~ . _ .. E' :1 ppl·n,·arlo e remcttido :'t commissilo de 

Art. ;;>." Flt:ét u Poder Ex:ec1.tttYO atnor:>iatlo I 1·e,lac.·:io o •t·~nL;!te 
:t ~onfecciomu· o L'e:Specti>·o re:;ubJHl' nto. rle ' • 
accordo ,com <\S lJ:t~e; aqui csrabdedda~. l'i:OJECTO x. 41-1892 

Art. ti." Re>·ogv.m-:;;e et~dis_l)osiçlies em con-
trario. Ar-t. 1. '' Fic;1 o Poder Exccuth"o <tULOl'iso.do 

:1 conceder ti Compo,n\lia Fabril Inrlustrin.t e 
Tl>bella a fJUC s~ tc(en; o projec!t? ri~ l~í ')W: Comtructora Q:'\ fasore~ consb.ntes tlo aviso 

C1'ec~ wn ~w·so tlc ow.>!tiC('. m,,te.>:o ú E,cJo. n. 7'> de 30 dcjtllho do ISS9. mn que se C'Sta
rle Mú.cJ~;nista.-, no CôCC!da do Pc~~·ri ll.leleceu pal'J. <L Comp<tuhh• Imlustrial de Cal· 

e Z\Iarmor~s üe cm·<tntl;llty, hoje Progresso 
InJu:>n·htL de C•n'<.tndahy. a to.l'if:t Gspec:ial 
para a e:s:portaçi:io de c..'tl. 

3 pl'ofesso!'es <I 3: ooos .• 
1 serYeute .......... : .. 
Ex:petlíente, etc •.• · •... 

O:OOOi:QnO 
720.~000 

1:000$000 Art. 2." Revogam-se as cli.;posições em con
trario. 

Votação do j_)ro,jedo n. 53. drste. nnno. con
cedendo isew:tO de direitos tle import.aç:ão, 

Sala das sGssõe.s<. 7 de i ulllo de I ;30~ . - A. exceptO o d.e « expeclient.e », ptm.1. os nuueri~es 
Lulio 'lo Bra:;ii,__:_A. li:[(;;ucner;ro. -Jktlc~ B(t- destina'I( s ú illtunin;lç'iío de Piraci<:alxc em 
cellm·.- Caa!r<o.-Ped;·o Cl~~~··mont. S. Paulo (3• discu:>~ti.o). 

Total. ....... .. 10:7:20~01)0 

Yotaç,[o do projecto n. 31. deste anno, tor- Submettido a vot<)S é r·ejeitac\o. 
nando applicavel a~ anim<tes de tod'" e (lllill· o SR. CEsAmo 1IOTT.I. {pelu W(icm) requer 
quer espede.a disposição do art. ~ " do d.~w~w ,erificação de rotnç-ão. 
n. :3113:3 de 7 de jul\to ([e 1883, a que se 1'81ere Procedendc...,;e ú, verificação, Yoto.m a, r,,-ç-or 
a lei n. :?.1 de 24 de outubro de 1891 íl" ciís· 51 Sr~. ueput:.tt.los e G<HlÜ'lt 58. 
OUSStlO). • I . . "t l 

E. ·11; n tt·a · • · 1 ~ O Sr •. PrtESIDE~"TE - Fo1 reJel nc o o pro-
. s, 1 e t o a -votos e :.wop;:.ac o p •. l'a. jectoe Dr(:J'udimcla a. emenda. aud.iLi,-<1 que llle pap,sar a :2r discus;;ão o seguinte • 

PRO.JECTO 'X. 31-18\J~ 

O Congresso Nacional decreta, : 
Al't. l . o A disposição do art. 1" do decreto 

n. 3163 de T <le .illlllo de 188:3. :: que sere
fere a lei n. 21 de 24 de 01.ltubro de 1891. e 
a:pplic-ã.vel nos anim<tes de toda e qualquer 
·es:pecie. 

Art. 2. • R.e•ogam-se as disposições em ~on
trario. 

loi apresentada pelos Srs. João de Siqueira. c 
.José Mariano. 

Yotaçiio do projecto n. 70, deste ;tnno, isen· 
t:Lndo do~ direitos de imporiaç·ilo e e~qJeuient~ 
todo o materia-l e tn::tchil1\$mo destín;tdos a 
constl'ltt:ç,;To dtt J:tbric:t de tecidos d(l. "Compa· 
nhia :\IunufàetoJ':J.. Fluminense», situada. em 
Nictberoy. no :E$tado do Rio de · J;tneit·o, e 
manda restitUir OS direitOS pOl'Yentura. CO· 
l.1rados (:2" discus..'lão}. 

O Sr. Pt'esident~ decltlr;t que ht1 um substi· · 
tutivo que vae submetter a >atos. 
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E' submettido a votos e approvado o se· 
guinte 

Art. !"Fica o governo autorisado a conce
d~l' isenç-::io de clireitos d;, e:J>:po r•ta.ção e expe
diente a todo o ma.terial e macltini~mos desti
nados á conskucção •l:tütbricad~ tecidos da 
Com]Janhia Manulàctol'n Flnmincnsc, si
t11.1d:• em l\'iiheroY. e'tado tto mo •le .Ta.neir·o. 

Art. 2" S;io re\·o;.;·:td:ts ;1S disposío;(ie~ em 
contml'io. 

SaiMla~ ~cssGe:;:. 19 rlc ;).gosto lle J SD-2.
l;",·~;e"::J· d•r c,·lr=. 

O Sn. ,:;;lcVImrxo VJEIR.t (pela Ql·d~''' ) pede 
verítk:t~~i:o llc votar{lo. 

P1·ow dPn<lo-'<e a vel·i(ic::J f.~ló, votam a. ravm· 
do snl.r.;tituti,·o 7Z S1·s. oleputt1.dos e ~on
tro- 41. 

O :)R. T'RESlDExrr~-Jioi appronclo o sul.isti
tur.i ~\, nr:;~ nt!o. portamo. }ll'f':j u\1 i c:ado o pl·o
je!:to J)l'i miti\·o. 

Em s~g-uida é suomc>ida ;1 YOto~ c: appro· 
vad~t <t scg-nin te 

Depoig do a.rt. 1•. <lccre>cnte-se: 
Art. 2." Jrlentico lin·0r é concedido <Í. Fabrica 

d.::o Tecido~ Para.!ITb~tna. estabelecida na calli-
t.;"'hlo est~rlo da ·P:lralirlJ:I.. ~ • 

S:th das !>essües, 19 ole de<\gesto de JS92.
Epitao;0 Pe.·-oa. 

E' snbmettida a. votos e regeitada um(l. 
e~e~cl:t, ~lo Sr. Francisw Yeiga. isentando de 
drr~_rtos a Empt·eza de Construcç:í:ies Civis. 

E' UJ.ml.lem o:nhmettirh :t votos e reg2ii..'ttla. 
uma emenda tlo Sr. P~c1ftco :)h~carenlJas e 
outros <lcct·e>cenr.:lndo um§ :\o art. 1•. 

Em seguida ê reu,~itada. uma emenda llos 
Srs .. Jose 7\Ia.r·.iano e .Jo~o de Siqueirn,. 

~ submettlda 3. votos e apJ?l'OVt\da. a se
g\uute 

E' conce[U!la dispensa de direitos de im-

E suomettida a votos e regeitada a emenda 
elo Sr. Chagas Loba.to. 

E' ern seguid<l submettida, rc votos e rejeí· 
uu!a a emenrla tlo Sr. Matta Baeellar e ou
tros. 

Fica pre;judicada a emenda apresentada 
pelo Sr. B<.'zel'l'l!. 

Em seguida e adaptado em 2.~ di~cussão e 
l'emettido a re;;pectiva commi:ssão ~sim 
emcndn.do o seguinte 

T'lWJECTO N: í0-1892 

O CongT(;~;o·, êiacional t·e~O!Ye : 
A1·. J·· Fi.-a o g·ü,·erno o.ntol'is:ulo ;~ con~e· 

der isen.;üo '!e oli 1-ci tos llE• cxpo rtação c cxpe
tlienir• ~. melo o 11\:J r.eri:J 1 e ma•:hin i~mo~ desti
n<ttk•~ ú. ~on,:rrtlc.:;-i'io tht t\J.!,ric:L tle tecidos d~ 
Comp:mlti:J. ::vranull\ctom. Fluminense. slt.u:~da 
em l\'iilteroy. esLndo do Rio tlc .Janeil•o. 

Ar·t. 2. • Sã o reYogu.da.s a.s dispo~iç()es em 
contrario. 

VoL:u;flo tlO llrojecto lL íL tkste :umo. i· 
~entando de dil·eir.os lle importa~ii.o os mtüe
rh>e.! e~pt~c:i fi c os neces~arios par;t a eon "truc
~i'io e in~rallação tlo collegio Atnel'ic-:tno de 
Ta.ul.'ttt~. no estittlo ae s. Ptllllo. e de pro
pried;Lde de .J. L Kennedy (2• tiiscussão). 

O SR. Pm::swE:>l'E submette a. votos o a.rt. 
l" olo lll'Qieeto, C! ne ê regeiw.llO . 

O SlL Pnu;s FERRETP.A (pela ordem) re
C!uer verific-ação de vot:.1ção. 

Procedendo-se <i verificação. YOtàlll (L ti:J;vor 
2.5 S~. deputados e contra. 82. 

0 SR. PRESIDEXTE·-Foi ~·egeii.atlo O ll.It. ]", 
pelo q lle ficam prE\judicu.dos o~ outl'os artigos 
e as emendas apresentada.s :uma pelo Sr. 
Xogueil'~t Paramtguá e outros, ~ outra. pelo 
Sr. Ce.~<trio ).fotta e outros. 

Yomçiio do -projcct,o n. 59 A, deste anno, 
concedendo ú Cornp.mhh PiscatDl'iu. Sul· Ame· 
l'ic:\.!la os ra .-orc8 do tL\'t. 2." §§ 2" c 3" do re
gulo.mem:o. mandado ob~er><W por decreto n. 
83:'ls, de !7 de dezembl'O de !89! (3• discus
são) . 

E' suhmetti.do a >otos e appro,·ado o se
guinte prqjecto. qne ê adoptado para ser re
mettido á eommis~io ele redacçilo : 

J?Or' ... '1.çiio ao< materí~es c machinismos impor- PRO.JECTO "'. 59 A-189-2 
tado8 pela Compan!na de Fiaç,iio de Tecidos 
~~i~:St:nambuco para a fundação de suas fa- o Cong-~es:::.o ii&cional decreta : 

S.R.-~ala das sessõffi,19 de agosto de 1892.J . .Ar~: I .o ~ão ~~nce.didos. á Companhi<'-· Pis-
-.losé ilia;·iaw> -.Joiio de Si t:eira I c,ttor.a ~ui Affiellcana o~1a>ores de que t. rata 

q · c art. 3" §§ 2" e 3" do regulam.ento ma.n-
O.SR _9osl'A. MACI!ADO (11ela Ol'(/e;;!) pede a 1 da.do oh,ervar :por decreto n. 8338 de 17 ~de 

"Ve~tfiroçao.de votaçao. J dezembro de 1881, não comprehendida. a da-
. Submetttda .a emenda de novo a YOtos, Ve· t ra.ntia. de juros de que trata O § ]'' do mesmo 

r1fica.-se ter stdo a.pprovada. ! artigo. 
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Art. 2." O Poder ExecutiYO regu1<1.ri~ o lsidentes · nos e.--tados, que em vista da. certi· 
cumprimento das. disposições do citado regu- dií.o_ niio po<lel'fi.O recusar a mesma. autori- . 
mento. sa.çao. 

Art. 3." Revogam-se as disposiç-ües em con· § 2" A~ olJrigações (deiJeHtwm) não _poderã.o 
tra.rio. ser -de va!or ínfer;or a 100$ € cll".veriio tr(l,Zer 

Vot.:"l.Ç":i.O do pr·ojecto n. 115, de 1892, u.uto- 1). margem c<mpons numerados. corre-spon· 
risandoo governo a. tra.nsferir j)a.ra as ;u'mas dentes· á . época do p<lgamenio dos jurfls e o 
de-infantaria e ca vallària, eonlbr 1ne as lia· valor destes . 
bilitaç.ies de cada um, os olllcia.e.~ do ex~rci - § .3' Ao mutnario, antes da entrega. do ti- 
to, promovidos durante u. guern1. do Par<Lguay tu lo definitivo, se dará. um recibo nominativo. 
para o rle :J.l'tilharia, que nest~' 5e uclw.rem que serú substituído por a.quelle, depoi~ de 
sem ~ler ter a.ccesso pOl' !l\lta c.le h",bilit;>· atttox·isadn. :1. emis.:>ão_ 
~-f)l-s :>c:itntifi~ (I" discus._«1o ). AL"t . Z.• Pela.s emiss•}es q_u~ não r·epeesen-

E' ~ubmeLrido ;t votos c :v.lopw tlo par;~ tu·em emprestimoo, feita.~ tor<1- úas pre$cr·i· 
pa.s~n· it 2,. discu~ilO o segu'.me p.;:ües tl:t !{·i. (l.Jem da. pena dt• muita. do§ l fJ 

tiO nrt. J• da. lei n. 1083, de 22 tle a.!!·osto de 
PROJECTO n . I 15-1892 

O Congre;so i'\n.cional decreta. 

ISO:·,. incorreriio os emi:.:sores e os que ~si
~n:.n-em os hilhetes, v;ües, ou quae...<::quer 
ficas ao pnrtad.or, que contiverem promessa. 
lle pa.gnmento em dinheiro, na. pena. de 4 a. S 

AI"t. 1.• Fie;). o go\·erno a.u1m·isaüa a tr·an;. mer.es tle pri::.iio simples. 
fet"ir pa.ra a:; armtlS de inl\tnt<tria. c cavu.llo.- Art. :}." Fica. marcado aos emissot-es, soh '' 
riu., confot·me a.s hubí!ltá•,-üe$ de cada. um. os penu, elo <\l"t. 2\ o pr·a.zo ele um anuo p:ua o 
officiaes qu.e no exer-cito em opera.f,i)e» c"<ln t.ra r:ue:olhimento dos bilhetes a.o pot>tador emit· 
o go\·erno da. Republic.~ do Pa.t-a3·uay foram ti\lOs com violação da lei e que nii.o I't;!pre
promoviuQ~ par<t a de a.rtilll<\ria.. e que por - sentam emprestimos, contmhi<los <le accoi'llo. 
ventura. aind.a. se achem sem poctet· ter accesso com ella. 
pOl' 1~lr~ de habilitaç0es scientitica~ . Art . 4.'' O go~·erno da Republk:a emittira 

Art. 2" O:;:; DtDcia.es assim tmnsteridos con- notas de $500, lS. 2S e 5!i;. no \"&l<lr de cinco 
servarão sua.s antig-uid<ldes m1.s armas para mil contos de x·êis, ·· fcu;endo recolher igun.l 
que. pasS_tlrem. wmma em notas de 50$ p11ra.. cima.. 

Art. 3.' Ficam r·evogacl.a.S a.s clis_posiçi3es em Art. 5." Ficam revogadas ns disposições em 
contrario. contrado. 

Votac;ã.o do project') n. 138, de 1892, _e:;ta.- Votação do pro_jecto. vindo do Senado, u. 65; 
belecendo as condições em que póde :>et' exer- deste anno (or-ganizado pelas mesas do Se
cida a faculda.de conferida. ás sociedade~ ane>- nado e da Camara dos Deputados), regulando 
nyma.s, pelo a.rt. 32 do clecJ·eto n. 164 de l í os trabalhos das duas Cama.r-as do Congresso 
de ja.neir•.o de 1890 e marcando o prazo ue um )!acionai, quando funccionar~m em commttm 
a.nno para. o recolhimento, pelos emissores, (discussão unica). 
dos bilhetes ao porta.dor emittidos illegal- E' submettido a votoi e a.pprovado o segui_nte 
mente e. autorisando o go,•erno a. emittir 
notas de 500 rs., 1$, 2.$ e 5$ no valor de cinco 
mil contos, recolhendo igual somma. em notas 

PROJECTO ,.; • 65 - 1892 

de 50$ pa.1-a cima (1• discussão). O Congresl!o Nacional resolve: 
E' submettdo a. Yotos e adoptado para. 

passar a. segunda discussão o seguinte 

PROJECTO N. l3S--189Z 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1.• A. fa.culda.de conterida. ás socieda

des anonylll~-~lo-art. 32 do decreto n. 164, 
d~ 17 dejaneír9 de 1890, i;ó póde ser exercida 
sob _a.s cond~ções constantes dos pamr,Taphos 
segnint~,: 

§ 1" L<tnçado o emprestimo, o.seu p!'Oducto 
ser-d. recolhido a..o Tllesouro, thesourarias, _ball· 
CQ!I, ou.ll-9 -poder de ~a.idonea; com,-o,cer
titlcadoAo : deposito, a, a.ut9risa.ç_ão IJ;l."Ç.a . a 
ell1is;;ão-. selj. requeridil- ,ao Poder Executivo 
na Capital Federal, aqs govern&dor~ .ou pre- . 

CAPITULO I 

DASSESSÚES 

At•t. L" As duas Camaras do Congre!so Na· 
cional1'Uncciona.rão em com.mum para .os- :fios : 
segul~tes. : 

1. •• Abertura e encerra.meni.o das. sessões: 
legisla.ti\õas(art. 48, n . 9 da Constituição). 

2. • Apu.ração. da. eleição do Presidente e . 
Vice-Presidente-da, Republica (art. 47 da, Con,. 
stituiçã,o). 

3. o Pos8e do ~idente e Vice-Presidente: 
da. R~pu plica, (art. 44 da. Coostituiçãll ). 

M'.t. 2;<> Serão EO!emnes. as sessões. de a.ber~
tura e ennerràmen-to do CongressO: e as . de,. 
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posse do Presidente e Yiee-Presidente da He-r §L" Aherta a sessão, o 3• e 4" secretarias 
public:.··~ ; e ordinarias as sessões destina.das ;\ recebe:r-:i.o ~~ porut da sala o emissario do Pre
a:pur•J.Ç<lo das eieições destes. sidente da Republica, o qw1l, introduzido no 

Art. 3. • As sessões serão lei tas Jl;J, s<1.Ja do recinto, entregaril. ao preside11te do Congresso 
Semuloou na da. C<>m .. ra dos Deputados, medi- o l1Uthographo da mensagem, retiraudo-5e 
ante previ o accordo dttS respectivas Mesas. com as mesnms formalidades. 

Art. 4. o. As sessües solemnes eomeça1•ão á § 2." A mensag·em será lid~ pelo I . • secre
l hom di~. tarde e durarão o te1upo neces- t<tdo, e, concluida a leitura, o presidente en
sario <i realisação dos respectivos actos, e a.s cer·ra,rá n ses~ão. Stlm permittir que se trate 
ordin;Lrias começ;:~.r~LO ao meio-dia. e durtwão de ctu:Uquer outr•o assumpto. . 
4 horas, podendo ser prorogrul<J.s. Ar-t. 10. A sessão do encerril.mento ~erà pre-

Art. 5," A· reunião do Congresso em sessão, cedida das delig-eocias :prescripta.s nos m·ts_ 3• 
precederit part.idpui,•ão e mutun. int.elligencia. e 5" deste regimento. 
entre :\S dwt~ Cam;was. nn. Jürm;, tle seus re- Nessa sessão, o presidente, ao encerrar a 
gime11tos. sesS<Io leg-islativa <lo Cong-resso, f<trà uma re

senha ou exposição verbal ou esc1•iptu do;; tm
lmlhos rcot!i~atlos. CAPITU.D lJ 

Art. G. • A llr~sa. 'lo Congre;;~o ~e com poro', 
de um pr~idente e CJlHl.tro secretarias. 

§ I. • Presirlirá as sessões o \'ice-pNl>idente 
do Senado. que ser:.i substit\lido pelo presi
dente e ·vice-t)l'esidente (lê\. Camat'(l. dos De
putadoo. 

§ 2.0 Servirão tle Secretario.;; os l" e 2'" d~ 
duas Ca.mar;ts, os quae~ tomar-ão assento á 
'·direita e iL esquerda do presidente, gmuxlada 
a sua ordem nurnerica-

§ 3.' Os Secretarias serão su bstituidos pelos 
·TeS:pectl...-os substitutos. 

CAPITULO IH 

ABERTIJRA E EXCEI'tRB!EXTO DO COXGRESSO 

Arl. 7.' Kas se""'ões prepar,,toriM, a que 
·cada uma das Camara.s deve procecler annual
mente, conforme o seu respectivo Regimento 
Interno, logo que hO\tver o numero de mem
bros exigido pelo art. 18 da OonstítUíção, 
feitas M precisas CDmmnni~·ões entre si e 
,ao Presidente da Republica, se marcará o dia, 
hora. e loga.r para a sessão solemne de aber
tura do Conpresso _ 

.Art. 8-• Quando em ambas ou em uma das 
·Ca.maras não houver o nWllero legal para 
principiarem as sessiies no dia marcado pela 
Constitui~ã.o, ou no dia da c011 vocação xtro.or

·dinaria, as Cama.r-as o commuuicar-:i:o entre 
si e ao Presidente da RepubHca. 

Iguaes comm.unicação se 1àrão log-o que o 
numero estiver completo, procedendo-se pelo 
modo indicado no artigo anterior. 

Art. 9.0 A' hora marcada pal.'aa sessão de 
abertura, occupando seus logares a Mesa, 
os Senadores e Deputados, o presidente de
clarara aberta a ses..o.ão legislativa do Congres

.$() Nacional. 

CAP!T"LLO I\' 

PO:>SE JJO rRBSlllEXTE E YJC!:-PRESlDEi\'TE 

Art. 11. No di<t designado para posse do 
Presidenie e Yice-Pre$ir.lente da Republica, 
<toert<t a sessão, o presidente do COngresso 
nomeará duas deputações de seis membros 
cn.da uma p::~.ra recebel-os á porta do edificio e 
introduzir-os no recinto. 

§ 1." :1.' entrada. do Presidente e Vice-Pre
sidente da RepulJlica. no salão, a mesa. os de
putados. senadores e esp~ctadores estat·ão de 
pé até que aquelles tomem assento a direita 
do Presidente do Congresso. 

§ Z. • Em seguid!t o Presidente do Congresso 
annunciara q_ue o Presidente e Vice-Presidente 
da Republica vão fazer a affirmação solemne 
deterrninaüa :pelo art. 44 da Coo.stituição. 

§ 3.~ Postos entã.o de -pé t~dos os membros 
do Congresso e pessoas presentes, o Presidente 
e Vice-Presidente da. Republica. pronuncia-rão 
em voz alta, cada um por sua. vez, a seguinte 
affirma~:ão: 

«Promeuo ln(lnter e compri;- com perfeita 
leu)dade a Constitt<iç<<o Federal, p1·omove,. o 
be;;~ gel·a~ da Repr.~blic~, obserottr !lS suas leis, 
S!!Ste11ta.1·-lhe a U~iü:a, a integí'iàade e a inde
pendencia.» 

§ 4.0 Da posse se lavrara termo que, depois 
de lido, será. assignado :pelos cidadãos empoS
sados e :p~la Mesa do Cengress~-

§ 5. o Terminada a solemnidade da. posse, o 
Presidente e Vice-Presidente da Republica se 
retira.r-d.o com as mesmas formalidades da 
rece:pç.ão e o presidente do Congresso encer
rará. a sessão, sem permittír qu.e se trate de 
ouko assumpto. 

.-\rt. 12. Das sessões solemnes de posse de 
Presidente e Vice-Presidente 1la Republica, o 
de abertura e encerramento do Congresso, se 
h\;vrarão actas q_ue serão a:pprovadas :pela. 
Mesa e por ella assignadas. 
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CAPITULO V 

APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO PR!lSlDE::-iTE E 
YICE-PRES!DEXrE 

Art. 13. A apuro.çtio <la. eleição pa,ra Prcsi
·dente e Vice-Presidente da, Republica serit 
feita pelo Congresso, com qualfJ.uer numero 
de membros presentes. (AI't. 47 § 1" d<4 
Constituição.) 

Art. 14. A apm•açiio serú iéit<J. pela mesa.. 
auxiliada. lJOt' cinco r.ommi:>.>ve." sortett(las 
c.lentre os membJ:os Jlresm\:':> tlo Congre:>so. 

§ L• Cada commi~são cunst:m·t ele sei,; 
membros c ele;.:-er:\ lleuh·e ellc~ um Jll'c~i
·dente par~ Llistt·il.mir e diL·i;.:-it· os lt•ttlJ[l.!llo~; 

§ ~-o As a.ct:J.s e lei to!'n.cs c de np!H':If;,)Gs p:tr· 
ciae<l feitas na.s (".lpltaes 110~ c~tntlo,; c no Dis· 
tricto Federal serft.o distl'ibu i1h\,; i-~~ commis· 
sües pela ii:JL·mn. segnint::!: 

A' 1 • commit'.-o;ão :~ :wt:.t~ t.lo Amnmn:ts. Pat':·L, 
Maranhão, Pin.uhy, Ce;\1·{,. e Rio Gt•U.ti(le 
-<lo Norte: 

A' Z," as da Pa1·.1hyhtt, Pernamlmco, Ala
goM, Sergipe e E:>pirito Santo ; 

A' 3 a àS da Bahia, ma tlc J:ttlCil'O e Dis
tricto Federal; 

A' 4." as de 7\linas Geme.~, Goyaz e ::.latto 
-Grosso· 

A' 5.~ a,s de S Paulo, Pil.ranà, So.nt:J. C<ttha
rlna e Rio Grande do Sul. 

§ 3.• Cada commissão a~resentarii. á mesa 
do Congresso, dentro dos cmco dias, um reln.
torio expondo o resultado do exame e da a pu· 
ração da. eieiçií.o de ~na respectiva. circum
·scripçüo, propondo as conclusões que julgar 
~nvenientes. 

§ 4. • Na apuração set·ão contempladas as 
votações constantes de authenticas eleitoraes, 
-que não tenham sido pre..<entes e consid~ 
radas pelas juntas apuradom. 

§ 5. • Não poderá fazer JlM'te da com missão 
~puradora o representante da respeciiva cir
-cumscripção. 

Art. 15. A mesa, ã proporçrd.o que for re
eebeudo os re1a.torios das comm.issões, irá fa
:zendo a apuraçrio gernl, e concluída esta, 
f<)rmular<i. e apresentará ao congresso o seu 
parecer, a';ompanhado dos relator ias das 
-commiss5es . 

Pa!'a,"TaJ?hO unico. Esse parecer e relatorio 
·serão publJcados antes da. discussão, sa.lvo se 
o Congresso resolver o contrario. 

Art. 16. O parecer da mesa terá uma dis· 
·cnSsão unica, que não se prolongar-à alem de 
dua.s sessões. Nessa. discussão cada orador só 
fallar-à uma. vez, não podendo exceder de uma 
hora.. 

Ar~. 17. Qualquer representante poderà 
<>frerecer emendas as conclusões do parecer 
·durante a discussão. bem como apresentar à 

mes.'l. ou às commissues apuradoras recla.ma
çoes ou documentos relativos V. eleiç-ão. 

Art. 18. Emquanto não for a,:presentado o 
p..'lrecer da !VIeza com o rcsulta;lo da apuro~:.ão, 
n ordem do dia do Gongre:::so ser<\ o trRbalho 
das commissões a.pnradoras. 

Art. 19. Verificando o Congresso que os 
cidadãos mttis votados obtiver·<lm maioria 
;tlJsnlut~1. p;tm. Presidente <~ Vice-Presidente 
da Rep~tblica, o seu Presidente ü~ peocl.ama.rá 
eieit{ls, 

Art. 20. Se nenhum rlo.' vohdos houver 
;o.lc<tnr;;tdo maior-ia nb~olnt~t, o Congt·es.<o, em 
aer.o coutinuo, cJeg-eri1.. por· maior·iu- dos voto:; 
pt'Oõellt'>;;:, um dentre o:; .tous lntü~ votados 
mt dc•i<,:iío l.lit•cC;ta. 

~ 1." Ess:L elciçito sm·iL ti~lt1t em dous esci·u
tiuio~ •l1stincill~ p:tr;t Pt•e:-:itluntíl e \"íce·Pr·e
~idmtc t·espcctivmnente. ~o pehl- apuração 
~!' \tQII YCI' Wri!ic~tUO riU C il. r.lci•,:i'í(J directa 
n~iu deu m;tiol'iu. ab~oltlt.:t p:wa mnbos os car
(to~. 

" § 2." O escl'U tini o sm·(t, ~ecreto e o voto só 
pod~r;, ,;er da(tO a um dos J.ous ci1ladii.os mais 
votmlo~ na clei.;i'Lo dirccut. 

~ 3 .• .\ elciç;i.o :-erá 1eitu. median.te chama· 
dn.; e ea([:J.. membro do Cong-r~so, :i. porpor· 
ção que for chamado, dcposittmi. S\ll'l. cedula 
mt urmt i~chada, que deYe e~ta1· sobre a 
~Ies..1.. 

§ 4. n Antes rle J,bel't<t n. urna, pod.era vo
tar qualquer membro do Congresso que não 
o tenl1a feito na. oce<tSiiio de ser chamado. 

§ 5." Finda a votação. a Mesa. abrirà a, 
urn11-, contará. as cedulas, far;~ a ~pura~.âo e 
publicara- o rêsnltado. 

§ 6.• Em caso de empate, consíderar-se-ha 
eleito o ma.ís velho. 

§ í. • A. acta, alem de todas as occurrencias 
que se derem na eleição. mencionará os no
mes dos m~mbros do Congresso que houve
rem vott'l.ao e o numex-o dos que dei:xa.rem de 
o iàzer. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES Dr\"ERSA~ 

Art. 21. Paro regular a ordem dos traba
lhos, a.ttdbuiçues dos membros da mesa., . dis
cussão. -votação, l'egimeu e policia <h casa, 
servim o regimento do Senado em tudo que 
não es.tive>· providenciado neste. 

Art. 22. O COngresso corresponde-s.õ: 
1.0 Com o Presidente da. Republica, por meio 

de comrnissões ou de mensagelLS assigna.da.s 
pelo presidente em nome do Con,"l'esso ; 

2. • Cem os ministros de Estado e com. os 
goverdadores dos estados, ]_)O r o.tricios do 1 • ~ 
cretarío em nome da. mesa. 
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Art. 23. A secrebl'ia do Sen:ldo funccio
·nara como secretaria (lo Coagresso, e terá. a 
seu ca;·go o archi vo de toclos os papeis e do

·Ctlmentos . Os ernpreg-ados da secret:t.ria. da 
Camu.rt\ dos Deputados a.uxil'twão os ua se
cretarü, do Sena-do. 

Art . 24. Revognm-~easdi~po~iç,ões em con
irario. 

Votação do pt-o.iecto n. 94. deste anno, au
torisando o governo a mandar pag-ar ao 2• 
tenente do cot·po de lh.zenll;J. •h :mua.la \V;tn
der lino Zozüno Ferrei!': ~ d<~ SiiYa. a impor
taucía. elo wl<lo de sm~ p::t.tentt-. de.-;de 14 de 
junho de ISOO :~.te 2s de ah;·il ,le l&'D2, sendo 
CoOla(lO c.ste tl!mpo p:u~t tiJ(ltl.> os df.>iLu.>. (d i ~
cus...<:ão nuic:.tJ. 

O Stt- P.r.E:<ll>EXn; llecltl.t·;' q uc- h a u rn rc
queri~nento uo Sr. Retwnha. pe,liuclo que so
br~ o projecto se,i:tm ou ,·ith' a.< commi~~Ve..~ 
ele liLzcntia e OrÇ<~mento. 

QUEi;TIU !)li: OtWF.~1 

O Sr. Ba.rão <le ~- ~.Ia.l"C •~o;: 
(],ela orde,u) Sr. prc;;idente.p<tre~e-rneq uc o r·e· 
q_ uerimento Jo tlobre deput<Ldo.mcu t~migo. Sr. 
Retumba, não póJe set· ;tc~eito, porque es;;:c 
projecto veiu da commissão de lil.zeuda lm 
poucos dias. a qual deu llarecer flworavel. 

O Sr. Retutu.ba (J)(;[(t tm /cm) A 
simples leitura. do parecer da commis...<:ilo <t 
que se relere o meu nobre coUe~. leva i1 
-COnYicçii.o UC que a COilllllÍSSÜO não deu pal'e
cer. (Lê). 

Não foi isto que se perguntou i commissã.o 
porque sobre a contagem do tempo tle seviço 
j â.. a commissão de marinha e f,'11erra. ae pro
nunciou. 
. Logo, a. commissão de fazenda nã.o deu o seu 
parecer ; por isto eu peço que seja ouvida no
vamente a commissão de fi.tZen(la. 

com missão de fazenda, não tem razão de ser. 
(.-ipoiados .) 

Submettido a vDtos o requerimento do Sr. 
Retumba ê rejeitado. 

E' submettido :1. votos e approvado o se
gninte 

PRO.JECTO N. 94 - 1892 

O Cou:;rcsso Naciom"\.1 resoh'e: 
At·t. 1.• Fica o Poder Executivo autorlsado 

a UKUHlat· pagar ao 2" t.enenf.t! do corpo de 
lawmh u:~ ;Lt·ma4:\ \V:mdcrlino Zozimo Fcr
rci r;~ r.l<l SUYa. a import;tncia. do :<alllo de ~HL 
p;lt.·:ll t!:! •h::>tle 14 1lc junho <le lt-\00 a.té 28 de 
:li.JI'il de 18!J2, scntlo esw tempo contt\llo p.-u'a
tt .. tlets t.1~ ... trcitus. 

.-\t•r .. ~- .. Revogam-~.· a~ di:.-:posic,~ies em con-
1.1-:Lt'iO. 

\'ot,:~.~;iio elo pt'C\iccto n 2">Ci. de 1891. c-on
ceclcntlo ticen;;:t :10 e<t~it<1o. medico eis -1• classe 
Dt·. Agilio tle Villa.oorm (tli~cu:;siio unica) . 
• O SR . PtRE.~ FERJUIP...l (fld" wdam) peço a. 
V. Ex. que me inJorrne ,;i lm p<:~.recer la,·o
r:m::l üot com missão de or(::.unento a. rc:paito 
dc$te pr·o.jecto ? 

0 SR. PRESiDE:\'TE-0 pl'O.iecto foi offere
ci,]o pela a commis:lilo de pDtiç,lies. Não ht' pa
recer (ht commis:;ão de ort;.amento. 

O Sn.. PmEs f'ERREIR.\.-Ne>se caso requei
ro qtte :sej:t onvitla essa. commissão. 

0 SI!. PRESIDENTE-O !·equerimento (\0 110-
bre deputado não pci1le ser aeceito nesia. oc
ca.sião. 

O SR.. Pnu:s FERRElru.-Sim, senhor, mas 
tica a minba opinião e.x.iernada. 

O SR. Pn.ESIDE~TE-ü requerimenlo de V. 
Ex. não estâ. nas condições do requerimento 
do nobr e deputado pela Parahyba. 
· Submettido o projocto a votos, é re_jeita.do. 
Vo~~o do project? n. 45 A, deste anno, 

O Sr. I.J:or.:.l.ciQ- Cos-ta, (pela autorizando o Governo a prorog~r por cínc_o 
orr.le;n)-0 argumento do nobre deputado não a.nnos o contracto_ <!OID a Assoma("-dO Sergl
póde ser acceito. pense, :p!U'a o s~rv1~o de reboq!Je a _.vapor nas· 

A commicsão de fazenda, reportando-se á. ~ras (~e Co~mgmba, S. Clll'lstovao e Estan· 
commissão de marinha e guerra., expoz per- cta. )3'· discuSI!ao). · 
feitamente a questão. E submetttdo a 'i'otos e ~.pprovado o se

A commissão de marinha e guerra diz o guinte 
seguinte ((lê): 

PROJECTO !<. 45 A A: commissão de 1azenda concordou plena
mente com o que disse a com missão de ma-
rinha. (Apoiados.): . O' Congresso.Naciona.I resolve: 
~--oommi~o de . 11:1arin~a ~tabele_ceu o s~ Art;. 1.," E', o Governo autorizado a pro !'O'-· 

. glplll;e,: q].le: o. pe~c1onar.to tmha <ií:felto , ao g~. por.cmco annos. com a.; mesmas condi:--
. tempo q_ue estava f?ra d~·seu lagar mdepen- çoes e vantagens, o eontracto de 18 de junho·-· 
d~tltemente de gra,tiíicaçao . . de-1887 co1n a. Associa.Q1o Sergipense, para;.o 

O_ra,que orequerimento!donobre·deputado, serviço de reboquea,m.por nas barras -do Co-· . 
o Sr. Retumba., pedindo -que o projeeto, vã..a.· tinguiba,- . S. Christovão e Ei!tancia;. 
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Art. 2." R&YüJ!am--se as disposiç& s em con-
trario. . 

o pt·ojeçto t<>i ~tdopt-J.~.to D<J.ra set· remettHlo 

Levo uo conhecimetlto tla. casa. pttra que não 
'~'?te_ c.-outra u~ pr-ojecto que representa um 
due1to dendo u. senhom tle que se h•ata. 

á. S<1ncçi.to . 
E' snbmettído a. voto~ e re~eii.u.do em I" 

discnss5.o o pro,ie::to n. 99, deste anno, ele
vando o~ venl:\m<:ntos dos prepa.radore.'l
conset'V<\dores dos ga.1Jínetes .de miner•<.~lugitt 
e geolog-ia, de botauie:a e 7-0t?lo~h> d•t Escol<~. 
Superior· de Guer.Ta. ~ do de chlffilC<J. do. Escol• 
Militar dl.\ C.1pu.al Federal ; ('Oill o voto em 

0 SR. CESARIO ~lO'l"U. {j1elct wdeut)-Pedi 
a -po.la v! a apenas ~\tr<> explicar que a· 
pr·•·sentcl esse req.uenmento pM·a manter a 
conheL·encia 11nteJ'ior. 

sepa.rtl.do . . . 
Vot•\<;M do ptt~Jed~ n. ll!J. desr.e :ln:\o, 

concedenuo aos l •· e :?: cit'Ul';!iües do corpo tle 
bombeit'V:> d :!· C:tpiwl ~'eder-a.l os po.stvs ~e 
majot· e <:<tpittm. eom a--; Val~ta:.;ct'l2 que :::a.o 
inlter:lnte~ a estf.'; p~IDS (2' dts.:ussao). 

v'. Ex. record:.t-se,Sl·.presidente,que ten11o 
L'equerdlo,sempre que slupresenr.:un t·equex·i· 
m~nt.us sobt·~ pens,·,e>,q11e \'iiO ú éOmmi~~ii.o. 

;\";1o.qu iz làzcr éXcepç-ii:o,quc püth.:ri•~ p<~.rc
CCI' ll IWS:l. 

Sã.o succe~ivarnentc submcttido::: ;.1. \'Oto~ e 
<tpprowulos o~ lLrCi~ro;; 1\o seguinte 

PROJ IWTO ::\. 119 - 189~ 

O Congresso Nttc:ional decr·eta : 
Art. l." os 1'' e 2" cir·1.w~iõa' do cor·po de 

Bombeiros do. díst1·icto Feueral te1·ã.o os postos 
de ma.jor e capitão, e go1.ariio de todas a.s 
honras. vencimentos e mais vantt1.gens inl1e
rentes aos me5mo~ p~·stos., no;, t2I·mos do art. 
45 do decreto n. 9829 de 31 de dezembro ele 
1887. 

Art. 2." Re·:og-~Jn-:>e ~~ cl.isposiçües em con
trtu·io: 

O projccto é l't\mettido á respectiva com
missão. 

Vot•ção cio pn~ecto n. 90, deste a.nno. auto-. 
risa.Jl(\0 o Pod::r Exe:::uiivo a manda.r :1bonar, 
desde j;í,. a D. Const<m~.a Ephigeni<1 Coelllú. 
tllha do finado tenente-C:Ol'Ollel Vicente Coalho, 
o meio soldo correspondente a. esta patente, 
segundo a tu.beUa. annexa á. lei de 1 de dezem
bro de 1841 (discussão unica). 

O Sr. p1·esidenfe d~1ara. 11ue ha._ um. reque
rimento do Sr, Ce$il.no ~Iorn, pedindo que o 
projecto seja remettillo á commis:>ão de ore~· 
mento. 

0 SR. A,'ITOi'(tü AZEREOO (1" sec~·etario , peta 
o~·de»l) pede a. pa.l<tna. para dizer que não 
tem razão de ser o requerimento de que se 
tJ'ata, !lOl'q ue elle re1'ere-s2 :), um projecto 
antigo m' Ca.ma.ra,. 

O SR. CP.SARio !lionA-Discute-se o reque
rimento~ 

O SR. A:-:rON!O A:I.ER.EDO (1• sec r-e/(trlo)-Não. 
E' uma explicação que quer-o dar ao nobre 
<leputado, mostrando que o seu requerimento 
níí.o tem razão de _ser, porque a commissão 
de fazenda estudott perfeitamente <~. mate
ria. .• -• 

• E' uma..differen~ insignifi.oa.nte, apenas de 
6$000· 

C'Alll~r~ V. I \' 

OS:•. PJ:•esi(lent0- Vou :;ubme~
tet· ú vot.l~iio o rcqucl'irnent<' do S1·. Cl!..~áo 
:?>iot t;> 

Po.>t.o a voto~ o requerimento,~ l·e~;e ibdo. 

O SR . PRESIDE:-."'l'E su.hmettc a votos o pt·o
,j<:c1 o. sab·a. t\ emen•Ltt. 

E" a.pprova.tto o SI!J,fltin te 

PROJEC1~1 ;-;, 00-lSU2 

O Con;res.'>O N<\CiOl1<J.lreso!Ye : 
Art. 1.•' Fica o Poder Executivo a,utor-isauo 

a. mo.ntlal' abonar descle ji~ n. D. Constanoa 
Epbi!;'P-nia, Coelho, fiLha do finado tenente-có
ronel Vicente Coelho, o meio soldo correspon
tlente a esta 11at~nte, segundo a tabella an
ne.xa i1 lei d!! 1 de dezembro de 1841. 
Ar~ . 2." Revogam·se as disposições em con

t rario . 
E' submettida a. votos a. emenda <lo Sr. A~e-

l'edo. · 
Votam a favor 64 SJ-s. Deputados e con

tr<l, 39. 

OS1.•. P:~.·esidente-Verifioou-se es· 
ta.rem no recinto 103 Srs. Deputados. Depois 
disto, eotra.ra.m mais 2 ~'rs. Deput<l.dos, que 
esta var.n fora. . Pa.rece pois que se póde pro
cedel' ó. vota~o imlependentemente de cha· 
ma da. 

Vou pwceder de novo à verifica.~.ão. 
Procedendo-se á verificação é approvad<t 

por 71 contra 40 votos a seguinte 

Ao projecto n. 00 

Supprima-se, no ar t. 1°, as palavms-des
de já-e accrescente-se, no fim.. as seguintes : 
"' desde a da~ em que começou a p,erce· 
bel.-o. » 

SalA do.s sessões, 19 de agusi;o de 1892.-A.n
tonio A:.e·rcdo. 

61 
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O Sr. Presidente-Va.e se yrocedcr 
à YOÜ'I.\"iiO nominal da emenda d:~ Cn.m;tm ao 
projecto n. 1:39 regeit,t1<1 pelo Seno.do. 

Procedendo-se a vota~ã.o nominn.l, respon· 
dem sim, isto ê, approvam a emend;1-, o:; 
Srs. Uchôa. Rodrig·ues, Imlio do Brat.ii, Ped1•o 
Chermont, Matt,, Bacelh'lt', Augusto ~Ionie
negro, Cost;t Roclrigu~.s . Casimiro Junior, 
Rodrigues Ferna.ndes, Nogueira Pa.ranagui~ 
~ires Ferreira., Martinho Roíh·igues, Frede· 
rJco Borges. Gonça.!o de Lago.s, Kascimento, 
Almino Affonso, Amot•im G·arcia, Epit(I.Cio 
Pessoa., Couto Car taxo, Sá Andrade, Re
tumba.. Tolentino tle Ca.rmlho. Gonçalves 
Ferreiro.. Joaquim Perna.rnbuco. .Tu rencio 
deAguia.r. AndréCa.v•tlcn.nti, Anni ba l F:t.kiio. 
Pereir;~ Lyr-.1, .João Yieíru., Luiz de Andr:u.le. 
Espírito S:Lnto. Bell:wmino C:trneiro. Rotl.ri;!o 
deArmtjo. Oli>eira V:t!latlfio. Leandr o ~la· 
ciel, Felisbello Freire, !'a ulo At'<,'Ollo, J.ama.. 
.Garcia Pír•es, Marco!ino 1Ioura..Sevet'íno Yiei· 
r-.:1, :Milton. Francisco Sodr~. Leovi;.rildo Fi!
gueíra.s, Bárão' de S. 2\larcos. Ath••~·dé Junior. 
Horacio Costi.L, Kovae~ :Mello. Fonsec.1. e 
SilYa.. Fonsec;.t Hermfr.;, 'Ct·huno );t:\rcon· 
.des, Virgílio Pe~soa, Lttir. ?.!umt. Froes •la 
Cruz, Lopes Trov\i.o, Furquim Werneck, 
J1asuíno de Albuquerqu~. Vinhite.;:, Thomaz 
Delftno, Badaró, Leonel Filho, Ft'n.ncisco Yeig,t. 
Ferreim Brandão, Aristides Maia , Gon~a.lves 
Ramos, .João de Avella.r, Ferreim RabeUo, 
Glicerio, Fleury Cumdo. Antonio Ar.eredo, 
Caetano de Albuquerque, Bellarmino de )Jen
donça, :Marciano deUaga!bães, Lauro :.Vluller, 
Carlos ilimpos, Schimidt, Lacerdn Coutinbo, 
Cassiano do Nascimento e Demetrio Ribeiro 
(78). 

Respondem n<io os Srs. Oítieica, Euclidei! 
Malta., Arthur Rios, Dyonisio Cerqueira, Ba· 
ptista da da. Motta,Antonio Olyntho, João Pi· 
nheiro. Pacifico Ma..oca.renhas, G:tbriel de Ma
galhães. Cha.,«n.s Loba. to, Alex:mdre Stocl~ler, 
Alvaro Botelho, Americo Luz. Manoel Ful
gencio, Carlos da.s Cha.gas, Costa Machado, 
Cezario Motta J unior. Carvall\a.L ~rurs.1.. Al
fredo Ellis, Ahneiua: Nogueira, Bl'a.zilio dos 
Santos, Leopoldo de Bulhões, Alves de castro, 
Urbano Goveia.Pereira da Costa,Borges de Me
deiros, Alcides Lima e Home.ro Ba"Ptista. 

O SR.. PRE~IDE::-.'TE annunci;t que >·ot.'1.ram a. 
fa. vor 78 e contra 29 Srs. ~lepu tados ; pelo qu& 
foi approvada a seguinte emenda ao projecto 
n. 139. de 1892. 

Accrescente-se : 
E' igualmente creada. uma escola de machi· 

nista.s no e;,tado de Pernatnbuco. 
Sa.l:~.dassessões. 29 de Julho de 1892.-Ber

namiv.o rle C<tmpos,presidenfe.-.Antottio Bor
g_es de .:lthayde Junior, 2• secreta.rio, servindo 

. de 1.•- F . de Paula O, G!li?narc7es, 3° $ecreta
J'ÍO 

A emenda ne ser remettida a.s Senado. 
Estando esgotad<L <L hol'<\ destinada iL pti

meiN pal·te tla orden1 dia., pa..<stt·Se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DU 

Contiuuaç-:io da 1" discussão tlo projecto n. 
120, deste ;tlmo, nutoi·iz<~.IHlo o g:overno a 
contmct.\1' com João To. vares da. Silva a. con~ 
>tl'uc~J.o u.so e gozo de urna estrad;l. de ferro. 
com v ri vilegio "[X> r 50 <\tmos, de o.coordo. com 
n.s leis sobre estradas de !er·ro e gn.ranua de 
.im·os de ô "{. sobre 3/),QOQS por kilometro, 
partindo do Rio Pardo. uo E::<pirito Sn.nto, até 
S . . Joilo Ba.pista, em II"Iinas Ger:.tes.. · 

O Sr. Ca.ssian.o do Nasci
JlJento toma a pa.Jan":L }Jo.ra. eselm'CCCl' o 
~eu c.<.pirito. afim tle poder coni;Cieucíosa.
mente YOúu· o projecto . 

O projecto póde ser enc-.tr;:~.t1o soh dous M · 
pec:tos dill'ereutes-technico e economico. 

!'ão se julga compete11te para E>studa:.r o 
asnnnpto ~ob o primeiro ponto de Yista . . 

Xào sabv 8i presidiu ao p;Lrecer um e~tudo 
completo sobre a. zon:t por que passar.i. n pro-. 
jectada. estrada de íilrr~, uem si o proj ecto· 
'consult:l. o ph1.no de vi<H,t'lo da RepubliC('., nem 
se corresponde a um;t nece,:;~idade reaL 

Mas, u.o orador const.• que um illustre de
putado, conhecedor do norte de Minas, vai 
propor1•ma emenda; e(i'a.lria convicr;ão que 
se firmou em seu esplrito de que o pi'Ojecto 
na l)a.rte iechnic.t e profissional talYez possa 
roJfrer contestação. 

Sem competencia para entrar 110 exa
me desse assumpto. louva.;;e 11a opinião 
do !llustre lleputado mi neiro Sr. Badaró, 
votando de preferencia. pela. emend~ 

Debaixo do ponto de vista. economico, o pro~ 
.jecto não tem o apoio do o rodo r, pois entende 
que o Estado n ão póde garantir os juros que 
o pro,jecto garante. 

Bem sabe que o projecto e de vani.ll.gem 
pelo lado commerci.al ; ma.~, de íéirm~ · ne~ 
nbuma póde acceital-o, porqu e entende que 
;;e nã.o (leve garantir jur~, agor3- que se falia 
em um cleficit de 125 .000: 000$no o[\'amento. 
Ou a empreza precisa no momento act ual de 
gar-<~.ntia de () 0 / o ~bre :~0 :000.~ para.cada. 
kilometro, e neste caso r epelle o pro;ecto, 
JlOrque a União não ptide da.r tl\1 garant ia ; 
ou não precisa e neste caso tambem o repelle, 
porque concede um favor pessoal. 

De ãccordo com as observa.çües que tem 
feito vae envi:tr <i. me..<a. um requerimento 
para que sobre o prqjecto seja ouvida a. com
missão de or<;amento, :p'.\rn que elb diga ao 
pa.iz e á Cama.ra, si se póde approva.r o proje
cto n. 120, da.das as ttctuaes condições dl~ R.e
publica. 
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Senta-se, pedindo que esse requerimento 
·seja. favoravelmente a.cceito pelos seus illus
:tra.dos collegus. 

Vem á mes..1. e é lido o seguinte 

Regtrwimcmto 

Requeiro que o projecto n. 120 ,u, ít oom
·missão de orçamento pa.ra interpor parecer. 

Sala das sessões, ZZ de agosto de 189Z.
Cassia?10 d-0 Na$Cimeulo. 

O Sr. Antonio Ol~:·:utho, em <1t
tenç:.fw ao seu uobre colle~ pelo Rio Grande 
do Sui,qtle tiio bem discutiu est<L questão, vem 
á tribuna. para. responder a S . Ex. 

S. Ex., argumenta.nclo, estabeleceu um di
lemma e .julga que a commissii.o de obra~ havia 
necessn.rh\mente de se :tpeg-ax· " uma das suas 
respectivns pontas. 

Deixando de parte o estur.lo teclmico da 
questií.o que já foi bl'ilhantemente elucidado 
pelo nobre collega que o precedeu nu. tribuna, 
v:r.e, respondendo a. S.Ex •. des1azer os cscru
pulos m•\nilestados, quanto <i.pa.rte economic:a. 
do pr~jectoque se discute . 

O S:r. "':-inha.es lembra que n.J. ses-
--são de sabbado ultimo um dos illustres repre· Dizendo r1ue a uuica o'Qjecçoo n. fazer.:~ 

ta t d 1- to d nl b conce.ss5.o que :1. commi.>sii.o de obras pu-
sen n es e-" mas, mau 0 ;\ p:uawa ;;o l'e lJlicas ii2 110 peticionaria, er-a rela.tiva á aa.-
o pro.jecto em discussão. prOllOZ que a. e;;tr-a~ t · d · ~ 
de ferro de que elle tmta fbs.'Se. n11o ;i, cidMle r-J.n ta e Juros, S · Ex. fez; uma exclamação á 

- :o. t"""n F< 1 · C;:~.ma.ro, que muito pesou {1. commissão, 
de S. Joao .o<\P 1"""'• m~ ú egm\s aquem, e perguntando si ~eria sen...~to que esta ca..<:a 
'apenas até a margem do rio Jucuby · concedesse garantia de juros, na epoca que 

Ora, o primitivo projecto pedia a concessilo atravessamos • 
. de uma estrada de i~rro qne partindo do Rio Pois bem; o o1-a.dor vae mostror a S. Ex. 
Par.lo, no Espiriro Santo, fosse ter a Monte~ que a commissão não com.metteu insensatez 
Claros, em Minas Geraes. e apenas foi modi- quando, estmlando o <tssnm.Pto, opinon pelo 
·.Jicado pela. commissão por ja haver um pri- parecer queor-.t se discute. 
vilegio de estrada. de ferro concedido pelo 
·Congresso de !llinas, ligando jl,'fontes Claros a. Sabem os nob1·es deputados e sabem '•)S 
s. João Baptista. A cornmissão entendeu que, memb1'0S da commissilo que as condi(,'.ües do 
:sendo o fim ]Jriucipal do concessiona.río ligar :paiz actualmente são IJreea.rias; por isso, na 
·Montes Claros ao Rio Pardo, e .jà. ba.vendo ver dacle, se1•i<t falta de patriútísmo.·. estarmos 
-essa. concessão, a sua estl'Ma de ferro poderia. nós sobrecu.rregn,ndo o Thesouro com onus que 
muito bem ir apenas até S. João Baptista, elle nflo ::omporta., estarmos aggravanclo o ele
sem prejuízo da..-; vantagens que com elia te-- fi.cit que tratrunos <le minor-ar. 
xiam os habitan-tes daquella zona. . :Ma.s, nã.o e preciso ser optim.ista para chegar 

Quanto,\. pa-rte eeonomicado projecto á. qual a esta concllliiio: ou o nosso paiz estam com
se acaba de referir o nobre deputado pelo Rio pletamente lJerdido daqui a tres ou quatro 
Grande do Sul,o oratlor demonstra. que a com- a.nnos, ou as suas condições terão melhorado • 

. m issão quiz justamente attender á.s nossas dü· Oro, a estrada. concedida iem. por :fim liga.r 
ficuldades financeiras, dando o mais fu.cil es- - ele um lado, o trecho que se ac!m. em cons
-coa.mento aos pro(luctos do norte de~linas, ora truccão da Vietoeia. ao Rio P<mlo e-de outro, 
r etidos :por falta de transporte, para que elles ,\ linha. concedida pelo go-verno de Minas da. 
f~m t er a.os· portos de mar e assim pudes- Extrema., no rio S. Francisco a Montes Claros 
sem seguir para os difl.'ercnte:: mercados. e s . João Baptist.l.. 

O deficit ot>çamenta.rio p1•orém da difflcien- Isso significa que sõ dentro de tres, quatro 
<lia da exportação comparada com a importa· ou cinco annos poderi coma.-ar a construcção 
cão que fazemos; com o projecto. (1. commissito da estroda. a. que ~e refere 0 projecto. 
contribue para augmentat· e5sa export..'Ç.ão. . . . . . . 
Parece que o projecto merece o voto da Ca.· S1 o patz esttver perdía.o, co_mpreben~e o. 
mara.. Ca.mara que nen1mma _das medidas co~t~ 

Prova a necessidade r.le concedera solicit.a<la. nos proj_ectos. que se estiio ·~~ndo podem Vlll· 
"arautia. de juros E nem se di o-a que não a gar, e s1 estJ.Yel' em cond1çoes prosperas, a. 
·Permttte o nosso estado financeil!'O. As gara.n- C~ma.:a terã. fomecido elementos de progresso, 
tias de juros sobre estradas de ferro dessa or- n~o so paro uma. grande zona. do estad~ _de 
dem são saques sobre 0 futuro, "eralmente Mmas Gera.es, como para o e.'ta.do do Esptrtto 
bem acceitos e que dão nilo peq~eno resul- Santo. 
tado. Alem disso,pclos conhechnentos que o orador 

.Çouclue pedindo a. approvação do projecto tem da.q_uella. zona. e pelos que lhe foram for
olferecido pela commi.ssão de obras puôlicas e necidos pelo seu nobre collega, o Sr. Bada.ró, 
100lonisação. · põde .w.;everar ;\ Gamara que re trata. de uma 
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zona ubet•z·ima e que. pol'tanto, Yil'it em 
futuro proximo constituir uma limte de 
renda p:n•a os cofre~ da União. .. 

Ob,jectou :tinda o nobre delJUtado pelo R10 
Grande do Sul que,si esta z01m é tão pro~p,•toa, 
torn:He rle~necessaria a garantia de JUros. 

Resl_londeriL a S. Ex. com facili<lade. 
A zonn. que essa estrada v:te utra. ves&l.l' te~ 

se conserv:ulo até hoje. infelizmente. íncult••, e 
uma zona em ~r-.•nde p:\rte :1inda habitad:~ 
pelos >'eh·:tg·en~: e <!e m::t~l.S . impenetra. '"<·is; 
mas, como mutto bem 101 dzto na C<tmara, 
póde-i>e-lhc ~'Ompal';\.r:i. regí5.o que em S: P:~tl}o 
se denomim Ribeil'>io P reto: é o Rtbem.Lo 
P'reto ue MimLS. c a QLmara <.-ompre!ieüue que 
depois <l~ tf'l~> OU quatro :Lilll ():) essa, eSfl'ada 
pôde <.-oHocal-<L em condiç:ães de da.r rC$· .1-
tados c com muita vantagem para. a União. 

Crê, JXll'i:l.nto. que tel'n mostrado ao ~ll 
nobt·e colle<..!'J. que a commissüo não ~e espi
nhou nas pontts do clilema que estabeleceu 
S. Ex. 

Enteetanr,o, louva muito seus escrupulos e 
a ~ommis...<:ão de obras publicas não tem du
-vida em cot:cord;lr com a sua proposta,. atlm 
deque este prQjecto vá <i. comroissã.o de orça· 
mento. 

Si " commi~s;í.o de obras publicas não pen
sóu assim desde o principio foi }lelo seguinte: 

À começ:ar pelo Rio Grande do Sul O:té o 
extremo norte do Brazil ha já, construídas 
ou em constrn'cção. Yi:LS- ferreas qu~ ligam o 
interior dO$ e>tados :\.os portos do Att!antico . 
d Rio Grande tem a e3trad\\ de Baje ao Rio 
Grande e a de Caciquy a Porto A1egte, que 
estão ne!;sá.s. (.-Qndi:c;:.ões ; o· Paraná tem a. ele 
Páraoaguã. ú. Curitib;l, prolongando-se para 
Gua.rapuava ; s, Paulo tem uma sede com
pleta. convergindo para. Santos; ruo· de Janei
ro, Bahia, Pernambuco, Cear-.i. todos teem 
communica~x:oa~ tr-ancas do interior com o 
mar; nos estado~ elo norte ha a rede fluvial 
que represeni<'\ o p<tpel <le..•sa.s vias-ferreas 
no snl. 

Entt-etanto, ex.iste uma. zona importante, e 
muito ],)opulosa. como seja o norte de Nlinas, 
o sul da: Bahia e o sertão do . Espírito santo. 
completamente desprovida de vias Je com• 
munica(;ão. O projecto actlial -vem satisfa
zer ao;: reclamos daquella zona, e a commis• 
são não deixou de attendcl-os, facilitando a 

0 SR. I" SECRETARIO lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Do :Mini~terio da Agricultura, Commercio e 
O~Jras Publica.s, de 22 do corrente, enviando a 
seguinte 

MEXSAGE~l 

St-s. memhros do CougreEso NacionaL
O desem·o[Yirnento que tem tido o tralego 
publico da. Estmtl::l. de FerTo do Rio do Ouro. 
com a nfllueneia. cresc:•u re de rnerc.tclorias e 
passageiros, wrnou desde o <Lnno fimlo esci'.SSO 
o jâ. U..<a.do material rodante alli empr·ega.do 
no serviço simult.\neo do a.bn.stecimento· de 
agua. a. est<t capital e do a.proveit<Lmento 
tla.quella via. ferre<t á. sa tisfac.-;.ão da neeeS>i
dP.de de tr-.t.nspor·te dos habitantes da região 
circum vizinha. 

Como instrumento ele trabalho do ttito abas
tP.cimento, deveria aquella linha pas..<:ar a ser 
dirigida e custeiada pela. intendencia. do JU)lnt
cí:pio, por oceasiiio de orga.nisa.r-se o Distrieto 
Federal, si a conwnicncia da viação publica 
não aconsellm~e . como é minha opiniiio,-a 
dr c:taca.l-a, afim de satisfazer a mais amplos 
interesse:, fi\cilitando os t ransportes·, ~ervindo 
CJ.o commercio e tt·azendo assim augmen to a 
nossa receita. 

N:io póde, em todo o co.so. ser adiado o for
necimento de cinco locomotivas e wagões <le 
carg-as e :pas..~o-eiros. constantes da l'elação 
annexa., apresentada. peL-t InspeC(!ão G'e·.o;r das 
Obras Publicas, na import.'lnci~ total de 
~ 31.6'l.J5, 6 sh. 2 d. p<~rn aquella &-tra.da, 
afim de attender-se, o mais breve' possivel, ao 
menos em }Ja.rte. ãs instantes necessidades do 
trafego publico. 

Faz-se, pois, de mister que, tomando em 
cor.sideraçã.o o 1\SSUmpto. resolva. o Congresso· 
Na.oionàl sobre a. concessão do ·credito corre
spondente pa.i'a llá.bílitar o Ministerio da Agri
cultura, Comme;•cio e Obras Publicas a adqui
r ir o dito material. 

Capital Federal, 13 de a,o-osto de 1892. 
Floriano Peixoto.~ A' commis..'<ão de or\\11.
mento. 

comrri unica~.ão do coração de :Minas e da Ba- Do Millisterio da Instrucçã.o Publica. Cor-
hia com o Atlantico. reios e Telegraphos, de 9 do corrente, em 

Dada esta explica,çã.o ao nobre deputado, resposta. ao:; OffiClOS desta. camara ns. 110 e 
agradece a-s. Ex. o interesse que tomou n~s- 116 de 12 e 18 de julho ultimo, remettendo
-te debate- e, ao mesmo tempo, ter fornecido não só cópia dos officios que as congregações. 
ao orador o ensejo desta explicação para evi- e ilirectorias dos institutos de instrucç-J.o su
tar qualquer escrupulo que a Ca.ma.ra tenha perior teem dirigido ao governo sobre a ex-
a. respeito. _ . . ecução dos re.,"U.lamentos expedidos por Ben-

A di.ScúsSão :fi<::i. adiàda pela hora. ja min Constànt, com as alteraÇões const~ntes 
Past.l.-seâ. lioi'a destinada ao expediente. dos decretos de 6 e 7 de fevereiro do ann() 
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·:proximo llndo, mas lambem o ma.ppa, do qual[ em questão merecem por todos .os tituloo a. 
·COnstam as informaw<;s pedidas, sendo que, graça. que pedem do Congresso NacionaL 
opportunamcnte. seJ~o enviados os esclare- Como se .sabe, os empregados dos prolonga
cimentos solicitados sobre a importancia da. mentos das estradas, em geral, são os que teem 

·couranç.a das taxas de matr1cula.s, etc., em solire si ma.ior respon.sa.bili•Jade e mais rudes 
cad11. estabelecimento no ultimo exercício, trah<ü1l0s. 
visto só o Ministerio da Fazenda, a quem l\O$ ~tndos de proJonga.:11ellto, uos reconhe
aqnelle ministerio se dirige, poder t.orcstal-as. cim·•ntos d<ts zonas. na;; loeaçi:íes e construc
-.Aquem tez a reqnisi\".:iD (a commissiio 'le in- ç:·es da.o; linha~. os engl·nheiro~ e~U'io sujeitos 
struet;.;'ío e saude publi•-::t). tl!'\ imemperie.~. a todos o~ incumnwdos e pe-

Do Miní::::terío d;t Agt•ícultura Cornmerdo e J·ig-o• sem entretanto terem a C•lmp<:n,aç,~o 
Obras Publicas, de 20 do corrente. em re- u ·vida. a estrs sacl'ificlos. 
spo5\;t ao desta ca.mam n. 122 de :30 cl~ julho Em nbcino do que (l\r., recotdi1 que, Jtii.•• lul. 
proximo findo, 1)l·es~anclo por c,·,pia. as illlbt·- muito t'·mpo, !iJi su~pensn o andam··Jttn tle 
mações rindas <lo e,:t:ulo <le S. P:tttlo. sobre,. :d~uns l: t·a!lalhostl<) 11rolon;::·n mento d~t E'trada 
pet.íç-lo. ora d<!YOldd.a .. em (lUe Fl~m~i::-:co •h~ fcreo Central. vi~to que tínlJ~.m duas ter· 
Cruz reqt1er a ('Once~;xío par<~. constt·ucr,:iio. ,~t~ p:ct·tes do pe~sonl Sl.!pet·iol· a\1anclonarlo o 
uso c goro ue uma e:;ti",\da de ü~1·1·o tlú São ::::·t'\.i(;(• ll<W:l. empregN•-;;e em emprez~ts parti· 
Bento de Sapuca.l1y <> Sa.ntos.-A {]Item tez •~ ~i!!al'cs. quo liles o1Ierecifl.m maior:cs Yanta.-
requicão (;.t. .çomruís;ã.o [[e obras publicas). ~ens. 

Do secr-etario da assemblea lcgi~httiVD, do Report.'l.-sc. pOl' e~emplo, u um t.t·etlJO do 
Parú, de9 do corrente. enviando dou~ ex~m- rdatu1·io do ministro da agricultura. deste 
:plare$ da constitui~ ·o política. cbquelle e:;ta- tL!lHil , em que um enge11heiro·clle1e. ju:;tifi
do., pr~mulgada em se;;s~i/J solemnc tlo Con- c:tntlo :\ su~pensão do~ tmhttllws do r:umtl de 
gressu a. 12 de julh•J <lo corrente a.nno.-Ao Ouro Preto ao Peç<tJl!ta. r~.preseuwu como 
arcbivo. justifica.th·a esta. razão. 

Ora., nü.o ê justo que esses eml_)regado~. que 
do1·mem em choç,as.que Ü1Zem despezas extra
o r< linat'in.~. quo. estiio sujeitos a todos os in
comrno~os, ~~jam equiparados àq ue.ll ·s ou
r.ros que depCJis de çonstruidas as estradas, no 
sw·e:ro das estações, gosam de todas M com
modidades <la vida. 

ReiJ.uerimentos: 
De Jose Gonç<tlvc-s Martins, inspector apo· 

sentado dtt Thesourar ict das Alagoas, pedindo 
melhoria de apos ·ntaçoào.-A' commiss~o d·~ 
fazenda. 

De Emiliano Olympi.o de Carvalho Rehello, 
l• escriptlu•ar!o dt1. Tlwsoumrht tle Fazenda. 
do estado do Amazonas, pedindo um anno de 
licew;a, ~01n os vencimentos da lei,par:ct tratar 
de sua s:mde.-A' commissiio de petições € po· 
deres. 
. Do Capit[o Pompeo de Souza Arigboin., pe· 

dindo que se lhe conte autiguiclacle de 6 de 
outubro de 1810, etc.-A' commis;;ão de m.a-
rinlJa e guerra. · 

De .José de Lima Coutinho, professor do 
!~s~ituto N~ci?nal de Musica., peclinclo um au
:x:iho :pecunm.no p<tra a. sua manuteuç;i:o na 
Em·opa. onde pretende aperfeiçoar os seus 
estudos de music-u.- A's commissões ele in· 
stl'ucção e de orçamento. 

Ent··etauto, a.guardt• occasiiio opportuna 
paz·:1 .. imtiticar a petição. e remette-a á mesa, 
paz·a ser enviada i~ commíssão respectiva. 

Vem á mesa, e e remettít.lo á commissão de 
orç-amento, o :seguinte 

St·:::. membros do Congresso Naciomtl - Os 
empregados do prolotlf,'<l.!llento da Estrada. oo 
Fe1·ro Centml do BrazUdeixariam de recor1 
(l.O Poder Leg-islath·o, si não :::oubessem c 
ahi t>ncontr-<J.l'iiO ecllo às ouas palavras, e j 
ttç~t ao seu :pedido. 

B··m sabeis, Srs. membros do Congres.<o N;>" 
ciona.l, que, actualmente, as ditficuldades de 

O Sr . .A.u.tnnio Ol3•n.tho diz que viua existem em todas as classes socüte~ econ· 
pediu a p:Jl:LVl'<:l, para apresenta.r uma peti~iio tinuar-:19 por algum tempo, ate que se finde o 
dos engenheiros do prolongamento da Estrada pllenomeno econumico e social que o paízpre
de Ferro ~e[ltral do Braztl, dirigida. a.o Con- senda. 
gresso Nac1onal. Ess,,s difficuldades ainda tornam-se maiores, 

~a.be que não é ?Ccasíão __ azada par(!. justi-
1 
de•tle quesa.ibaisqueos empregados do prolo~

'fiC~~-1-a: . ag11ardara occasmo opportuna para . gmnento dii. Estrada de Ferr·o central do BraZJl 
:l.PJ:'&!lntaralgumas con;ideraç-.ões a casa a este I são mui~vezes obrigados a dei::c<u· as suas fu.
respelto·. · , miUas em pontos povo<l.dos. o q1.1e importa uma 

~ntretanto, pa.ra adea,nta1·· alguma cousa á., divisao de su-1 receita p~•rticular e um au-.
~p:~.missão qne t iver de e~tudar esta petit'fo,o, I gment.o de slla despeza.. :Por is.•o, os suppli- .. 
. observa. á camara que os ftmccion.a.ri()S 1 cantes, dirigindo-se ao Congres~o NàCiont\l, 
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fa.zem-o convicto~ de que ahi terá acolhi- seus pais. Entt·et:J.ntocomo se trat~va de uma 
mento o seu pedido, já por serem verdadeiras cre:.tç,ão especial. como se procnram . cultivür 
as consitletações que aclduzem, .ia porque alli os sentimento.~ patriotico:; dos estudantes, 
ha re}n·esentantes da engenharia brazileira. permittiu-se que elles sereunissemn·uma cor·· 
que ped~it,'\mente sabem o quanto ~[o explo- lXlraçilo patt'iotiC<'l.. para <1.u~ili~1r a manuten
rados os runccionar-ios das estradas de terro ç·ilo da. Hknm republic-ana na Slla mais moral 
em construcç~o, nos pequenos poYoados. onde e elevada expressão. 
pela pro:pria nn,tureza do sel·,·iç-o Yão, tempo- ~Ias, por €sse f;tct o. não deixaram de ser con-
ra.riarnente, vh·endo. sider<~odos pelas leis vigentes, como filho·fami-

Com o cambio actual, 1Jem sabeis. tudo tem lias, sujeitm, :portanto, ú. determinação de seus 
encarecido ; e aos petieíonarios, - itinda pela dil•ectores mturoes. 
IJature-l:\ das suas fnncçiíe:> - obrigados a Parece que de5conhecen(lo estes IJrincipios 
tudo importar a e:;t~t~ long·iqu[l.S pur:J.;.!ens. <lc direito, dest-onllecendo mesmo as di~posi
tormtm-se mai5 ear<lS todas as necessidatles ela ~.Ues do 1·eg-nlamento que instituiu o batalhão, 
vida. o conselho de tliscipiina. do B<\1..'1.1\ião Acade-

Os sup]Jli~1ntes. portanto. pedem-Yos ;tU·J mico. e~tit }lt'ocedendo a um conselho de in
gmento de 30 "/,. em seus YPncimento~. e Lle- · vestigar;Iio, l·om o fim de ramir os moços 
pondo em vos:::.'ls mflos a pl'esente pet.iç~to, r-s- estudantes que apreseni.ar:un ;t sua l'Cpresen
peram que, conhecedores tb. crise cconomicn ttç-ão ao Conp·esso. entemlcndo o conselho 
1101' I!Ue atravesS<J. o rm.lz, acolltel·a-heis com que o f:wto ~e h~t>'erem os mesmos estudantes 
.iustiç~t. 1 pedido a dis,oln(;Jo do reierido ha.tulhão. con-· 

Sabm•<i. 6 df~ ago;:to de 1802, _ JorTo Jlo 1·ta, ~ti tu e m~ clclicto. . . _ 
auxíli;w de 2a dasse. (Sc~uem-se as a:-siana- Ora., n~o ~e~tlo o5 e::tnd:1.ntes ~Jraça.s, nao 
tura8 .) · - estrmdo mcltndos na for~'<J. pubhc<l. iecleral, 

1mem exercitar·. sem de1Je11ctend~ de supe
•·io, ·e.~ o clireito de petição, sem serem colhidos 
pehs disposições rcgulamentacs do exercito. 
(Apoiados.) 

O Sr. I-Io01e~·o Baptista sabe 
que os rertueriment.ús de intbmKv,:ües estão 
tlestinados oi. não sallirem tl'1 mesa do Sl'. pre
sidente daCamaru. 

Apezar rUsso, vem 1w,ie fu.zer um requeri
mento. si~1Jific<mdo apenas um protesto que 
levanta contt·a. umu trail.Sgre:>süo da lei, con
k..l Um<t Yiolencia q lle se pretende 1uzer a di
versos c'()ncidadãos nossos. 

Consh\ que o conselho de disciplin11 do ba.
ta1hfto acndemico, procede contm os estudan
tes que em di;~ destes ennaram uma reprl'-
~ent<t(ÜD ao Congresso ?~'acionai para que fosse 
tlissolv-ido o mesmo batallüi.o. 

o SR. VJ?•i1IAES-Isto e uma irregularidade. 
O Sn. Ho~mRo R.o~.PTISTA-E" de Hwto unH\ 

irregularirlnde e mnis elo que isso umtt vio
lencio.. 

:Parece gue esse col1Selllo üe inYestigação 
/~1l~conllece o regulamento do bat:Uhão aca-

Alem disso, e ele má politica q_ne se pretenda 
com um }Jro~edimeuto l'igoroso contro as pres
cripções d:J.leí, e contm os j usoo~ il1teresses da 
Republica, diminuir o entlmsiasmo da moci
dade que. ale .se tem des;·elhdo :pel:~ ma.nu
tençüo da fôrma politica do nosso p<ÜZ, pela 
m1l.n1lt!lW:ÍO(la ordem publicrt ... 
Apre.~entando o requer·imento p:J.l'{l. que 

lJOr intermedio da mesa se requisite do Sr. 
Presidente ila. Rcpublim. informaçties a. res
peito deste fhcto. que na opinião do orador· 
constitue uma violaç-ão dos direit~ üos Aca
demicos.tem pm· fim, mlicamemc. defender os 
legítimos intere~ses dos estudv.dte~, os seus 
direitos. a sua. liberdade, qne amanhã serão· 
c:oarctt1.dos pela violencia que se está pmti
cando. 

Yor.Es-Muito bem. / · illtnico. 
-,ll~sta corporaçito não está nas condiç<ies da Ycm á mes;:~, e ê lido o seguinte 
:lt :oça :publica que tem o seu objectivo assi,.na-
h>.de~-no art. 14 da. Constituiç;o\o. "' 

Vê-se do proprio regulamento: são conside-
Rer[lt!Jl' i manto 

rados os estudantes que fazem parte do lJ~tta-, . . . 
lhão como sim]!les paisanos ; elles g-oso.m sem «R_e9-uen•o q11e __ por m~el'medio da mesa: se· 
a mínima restricçiio, sem o mínimá embaraço ~e9msnel!l !lo \Ice-Pr®:lente da llepublica, 
de todo~ os seus~l.ireitos civis e politicos e rrpe- mto1•ma.çues sob1'e o segumte: 
nas estao subordwad~s a?s ~·egulame~tos mili- «Si tem scienda do procedimentO q_ueo con
t.1.res na. ~rte qu~ nao .for lmcompa_tlvr.l com sellw de disci]Jlin<J.. do hatallúo aca.demico 
est'l. creaçtw espeew.I. E· uma questao de bom promove cont1•a. m estudantes membros do 
sen~o. . , . hatalb.ão, que pediram ao Congresso Kacio-

E sa~tdo_que o estudante ~ ~o:ns1derado, nal a dissolur<Lo daquelle corpo; 
pelas_lets _Tigentes, como filho-lamrlia, e como Em que fundamento legal as5ent.~ esse pro
tal naoJpode assentar praça sem licença de cedimento contra. estudantes, considerando 
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como flllto famillas c 110 pleno go~o lle todos 
os direitos, conlbrme o ~rt. 15 do n ego. n. que 
se refllre o decreto de 4 de mat·ço tle 1890 ; 

e ftn;tlmente si forv.m t{IJn:ldas pro,·idencio:: 
no sentido de eYit<1r-se a tran.,::gressã.o cb lei e 
a violencia. aos refel"idos est1ulante~. 

Sala uas Sessões, 22 de ago.sto de 189-2-
Horn.ero Bap!i>ta.» 

o Sr. ~rinhaes Yem i\ tribtmn. l):ll'a 
proiest:tr contl':t a onda. que svl.>e. n. onda. da 
perseguiç;Jo :tos pohr<>s c aos (lc.•prote;,üdo~. 

.No .J~,·;wl elo Gorno1crcio de lwntem encon
trou um telegz"<unm:t em 9m' se pedem proYi
(lench~s <:ontt~t o p1·~eth!nemo que ::tC:.l.ll:c Lle 
ter· O n-o\."el'll<HIOl' de sergJpc tn:tntlanclo fot~a 
a. bordo ào p;tqucte Ondi:1a, p:1111 impedir que 
seguissem l"ingelf! pat·a S .. Paulo os tl':l.b:üha
dore.~ !J.Ue se dest!11~t rum ;~s obras do cae5 de 
Santos . 

O caso import.1. em um attentatlo com.ra ::t 
Constituir;[o Federal ; a. complci:;.t tibetdade 
indivi(lua l que cllo. cst<theleceu. uc~lxL de SC!' 
burh\d(l. . O St·. governtulor de Se1"g1pe :;;;-tltou 
a pês j untos por cima. do nosso y.,cto fnnda
menhtl. 

Admit'n.-se de que se vão dando esses f::~ctos. 
Não s:1.be que intuição dos princi:[J io~ ~~mo
craticos teem os que pm· semelhante f,n-m:l. 
J>rocedem. Pergnnt.'\ ú. Co.mn.ra a que fict~. re
duzido com €S:;e procedimento o direiw que 
tem todo o trabalha.dot· de ir emp:'eg·,,r-;:e no 
loe:..'1l pnra. que o chamem t\s maio1·es Y<1.lltfl.
gens e :1. melhor remunera~iio . 

Protesta. contra o que se acalJ;l. de dar. Esse 
acto ~ignifie<.1 um desconhecimento de direitos 
e o onulol' ni\o pôde e::ta.r sinão do lado dos 
{[\1e contra. eile Cl<>.m<tffi. 0 .Sr. ~OYer11U~01' de 
Ser«ipe não ha de com certeZtt mdemnl5tw o;; 
tr-J.balhadores <l::tS <lespezas (}Ue f:lie> t iYer em 
feito par:1 abnndom~r o ;;eu est ado. talvez lle~-
1\1.zendo-se de mo~eis e casa, tlüYez I'Ornpemlu 

~ · com. todos os oom:promis:os (l t~e tiYe:sem. dei· 
· x::~.ndo empregos em que esttYessem occupa· 

dos e que a."ol'a se hiio de ver sem re.;;ur~os. 
}>orque o :fr·. govemad9t'. impelle ([ t~e Ell::: 
vão exercer ·~ smt a cttn!lade em esphem 

Na. intendencia nií.o se fuz sinão o que S.Ex· 
entenlle q1.1e deYe ser teito. H<\ dias resolveu· 
:>é em sess.iio. pela quasi unanimidade dos vo
tos 1>resente,;:, qn~ se mandasse proceder a 
concmso p<l.l'a lll"eettchimento dos logar·es de 
pr·oJ'essore.s municiiJMs. Nh:to, o Sr. presi
denie riltira-se do recinto e >il.e para o inte
rior de uma s.'1l<t reoommcndar tto 5eereta.do 
que fizes5e jusW.mente o contrario <lo que se 
11~ via cteli berado. 

Dncu cousas .::c devem lít%Ct' qu,uüo antes 
ptn·.t }JÚl' em ordem os negocios mun:cípa.es: a 
primr·h~l. ê sulr.>tit.uir o Sr. Dr . H:u,lt;l. Ri
hcit·o lXll" quem sr.il!a zela.r os íntet·c,;;;es do 
município, a segund<t é ,·omr o proje.::to que 
(,r!!;l.lti:<l\ o Districto Fe<leral. 

Feit:.1S us eleiçGe::: municipae;; e empo>&tdo o 
l'espectit·o conselho, ce;;~r·üo toclo.;: IJ~ <tbusos 
qu~ ie c:;tão ü.ando, e 11lí.o li:n-er:i m~is esse 
entr-,1\·e á obra de consoliLl<tçito da Republí.::.."'. . 
(1!poiad os. muita bel•l.) 

Vem. à me&< e ~ lido o seguinte 

R!!qu~ri;;"l cnto 

Requeiro que o governo iu!iwme a Camara 
si tem conhecimentO tios actos do govema.d~r 
de Sergi].Je mt~nclando a lJOr-do de um no.v10 
!orça. !XII"<\ impedil' .o embarque d~ trab:.l.lh!1-
lh:~.,lo~::: que. se destin:t. T<tm <tO e~t."ldO . de Sã.o 
Paulo e :si tomou algtUDl\ pt·ov1de~e1a pa~ 
rest<J. !Jelec~:Jl' naqueile estt\do o imperlO dn. leL. 

Saltl 1l :s se:;sões, 2"2 de agosto de lStr:t.
.:l!~:Jl~<lo i'inlwes. 

Yem (~ mesa '" seguinte. cleclal'aÇ<1o: . 
Declaro que, si estivesse l)l'esente. ter1a vo

t."\dO a. 1:wor da. em ndu. que creo. uma escola. 
de macltínisb.\ em Pcrll<tmhuco. 

Sab (la.<; ses~f.es. 22 de agosto de 139-2.
R<l!.f-'IH;JdD Bnm/c:;·a .. 

Y ii.o "' i1nprimh' as seguintes 

.REl>.\CÇüe:! 

Rcrlacçao do ll;·ojec!o n . 1.1 de 180'2. 

O Cont::res:;o ~acioual L'C:><llYe : 
dürerente. , 

Vae ma.nl1w ;i. mesa. tuu requedmento tte 
informtt.çlies sobre e.sse assumpto. Petle prcr;t 

. elte a beneYolenc!•' de seu$ illustr;\d05 colle· 

Art . t~o Fictt o Poder Ex:ecuti'-"O ;tut.ori:>a!IO 
a <.mJce\ler ú Comp.\nhia Fabril lndustr!a l 
e constmctora, os f•wores constantes do tWtso 
n. í5 de :.30 de julho de lSS9 em q.ue se c:s{a
l;elecett tJat'(l. :~, eompanl1in Indm~nal ,de ~ 
e :3hWml)l'e::: de CM•J.mla.lly, llo.1e P!Ogt~so 
InllLHtrial de Carondah~~, a t<trifh espeCial 

~ma. -vez que está na ttilmna, pl'Oflígarú. 
<tinda o modo por que procede ? Dr ~a.tat\\ 
Ribeh'O, presidente tla lnte.ndencl(l, )funm].)al. 
P:nece crue S. Ex. tim1Jr~. em mosb•J.r QUe 
nenhuma consider-a\:ãO l11e merecem as recla
macUes nue •·ae levantando. S. Ex. não lig<t 
import:nicia uc:m ú~ deli1>emc;i"-e:> tomad:1s peh\ 
ma.ioria do con~elho de intendencia.,<tnmU11-as 
a seu bel prazer. 

lJa!~ a e:.:pottaç.ão ele cal. . _ 
Art. 2.• ReYogam-se ns dispo;õlCt>e:> em con· 

ua.rio . 
Sal:1 das comnlis5tíeE, 22 de agú5to d~ 18!12. 

- Lco~t::Jildo Filgt:.:L·a>. - Alcid...:s L <ilta.

Fnic• <lt! Cm~ . 
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N. i2 D-IS!l2 !.b.c;:io ;ws medicos, rt•t>..ando-.sc a 5" ela~~ com 
; 28 cir m·1d\k>.s. 2"' tenent(•s. e red uzindo-re a 

Reda~iio d6 p1·o j.:ctu " · 72 il ,z,, c~wnm!c a.m?. · 4• du.sse"' a :20 cirurgiões l"• tenente~. pelo não 
(JH ; fi~: .. " ,Íwç« l1<twtl 1~1N< o c::..:,, •ci:io ,l,; prcenchimenw das va~;-u.s qnc se Fo!·r:m d:1ndo. 
:1.89.'3 Art. 4." Revogam-~e as dlSlJOStçoes em cott· 

tra.t·io. 
O Congresso Na.ciona.l decreta : &1.l..a. das commis~Õ!'S, 22 tle agosto de 1892. 
At•t. 1.• A :for~"'\ na.val :po.ra 0 excrticio de . -~o'Oi(J ifdo 1-'i.ilyue:-,·as. -Alcides Lima.-

189:3 constat-á : : F•·o~s d<~ C.-u:. 

R ·:dQ,<:ç. i!o rio projccto H . 9·1 d e 1.892 
§ I . " Dos ofliciaes da. arrnad;\ e classes an- ; 

nexas que forpreci,:o emb:tl'C!\1' nos nM·ios de 
guenn e tran~porte da. União, conlor·m:· ~uns : 
lotações, .c rlo> estodos maiores elos esl]uadr:-ts ' O Congresso Nacional resclve : 
e div:$ÕE'S n:tv:tes. . . ' Art. 1 .• fi.;,a o Poder Ex~cutivo ;tntorisitdo 

§ .2." Dt' 4. ,100 pm•:as uo corpo de mart- n, mandtn· pannr ao 2'' t<menr,:'' do col'llO de 
nheu·o~>naciOtl:w,-, coli_lJ.l!'eltrnclltht~. ne:~te nu- nuenda. dtL :t~matht W;tndeJ•Iino zoz!mo Fer-
m~r·~ !.-·l ;1:1 t.'Ompo.:~lna. de. ~:ll.t~ C~·.o:~o . .reim dn, Sil1:a a import;mc:ia do so!<io .d~ suB. 

l5 :3. De ;'!00 lll.t\_,\S (lo b,\~Üh.~.o .1.\'1 ~ L ll<ttente de;;de 14 de junl1o de 1890 ate 2ll de 
~ ·1." De .lf/0 log·tmtas. na.wn:v:~ ou estran- abril de lSGZ. senüo e.<:;te tempo c•:nt<l\lo pa.ra. 

gen·o; . i:l.1nb~t~~ldo:;: lle conrormtr.lad.e co.'n ~ . todos os e1reitos. 
reguh mellto J<L promulgado :rnra rogu·~~ : Art . 2. " Re"o!!aJn-se a;; disposi\'õeS em 
extt:anmne~~·.nos. emqua.uto u <·01:po de mart- , coutt'i.trio. -
nheu'Os o:lctOn:\es nao pudet• fa:1.er race :t · 
w das a:> exi ~teucias do ~erviço naYn,l. ! S.~ la. ~a~ comr_nlssl':es, 2-2 de agosto d~ 1892. 

§ :;i.• De 3.000 apt·~ndize" marinheiros. ' - L~O'C I[I z!do H l(íuez.c". - Al•::!les Lw,a. -
§ 6.'' Em iempo de guerra, do pesssoal que ' F,·óe.< d•t Cr~e ::. 

for preciso l~a.ra. a.ttender ao ~er1•iç:o. · Viio a imprimir pat~t entmr na ordem !los 
Art. 2." Ftca o governoautortS<\dO : . tr-o,lxtlhos os seguintes 
L A <:rear u ma escola de ;\prendlzes ma.t'l-

nheil'OS em ca.da um dos segnintes e;<t;Jdos : 
Amazonas, Par allybt\, Alagõas, :-:erf(ip~ . Es

pirito S:un o, S. Pa-ulo, Par-aná e Rio Grande 
do Snl. e reorganisar as existentl."s, tudo de 
accordo <.'Om a S6,"11lnte ta.bell:~. : 

Amazonas . . . .. . ... .. ..... .. 
Pari• .. .. . .. . .. .... ... . . . . .. 
Mar·:{nliilo ........ ...... .. . . 
Ph\U~1y ..... - ..••.. . •.•. ••• . 
Cem·a .... . . .. _ . . _ .... . .... . . 
Rio Gra.nd~ do l\'orte ..... .. . 
P<Wil hyba ............ ... . .. 
Pern .• mlJUco.. . • . . . . . .. ..• . 
Ala!. ... ·as ... ..•.. ... .... •. . . . 
Ser gi;:c ......... . ... . ..... . 
Bahia ..... . .. . . .... . . ... . . . 
Espirito Santo ... . . .... . .. . . 
Capit-tl Feder.J.L . . ......... . 
s. Paulo . .. ... . ... .. . ... . . 
Pa.rRná .. . .... .. .. . . ...... . . 
Sl•ntlt Catbarfna . . . .. . , ... . . 
Rio Grande do Sul.. ....... . 
Matto Grosso .. . . .. ......... . 

100 
100 
150 
150 
300 
!50 
100 
2:)() 
) !): I 

:200 
2.'}0 
100 
350 
150 
150 
1511 
100 
100 

Numero de a.prendize.• . . . . . . 3.000 

II. A extin.~uir, :ao cor~o dP. marinheiros 
na.cionaes, a 3'" classe. 

Ar'-. 3." .-\disposição do art . 1" § 15 · dt\ lei 
n. ·40 de 2 d•• r.~vereiro do corrente anno, !'l!la
tiva à admissão de medicos e pho.t·maceu,icos 
uo serviço da armada, sera executada. em re-

P R OJECTOS 

'N. 11 B-IS9'2. 

R eo1·g·mim o C-o1-po d e Erv.,c;:ltd1'0$ ~Va!XIc,;, 
(Pa1·ece1· .wb1·e a .~ e ;;umda.• da conwl•·~<'l'O rie 
'" m•inhl.t e (l•te•·J·a) . 

A. comnlissão de orçamento 1oi pl'est>J1t.e o 
projecto n . 11 , de l89Z, vindo do Senado e SO· 
IJre o q li<Ü já foi ou>ida a connnissãu de ma· 
rinha e guena, qne o1fer·eceu emenrlas, para 
dizer si o mesmo im:poti.a augmento de des-
pez<\, Tem d<tr o seu parecer : . . 

A emendn, ao a.rt. :3o augmenta. rna1s um 
engenheh•o de I• classe- t·apitão :..de mar e 
guerm-pussan<lo o numero de 4 a. :). 

Outra emenclu, ao ;u·t. 48 manda-o sup
primir . 

Essear&igo mandao governo abonar a quan
tia que ior necessaría pat·it aluguel de .ca&J. . 

Si lut um augmento no pe$SO~ü. h a dimi
nuiÇ'dO em abono.r-se o o.lu~ruel rle casas . 

Vel'iftcou tamuem u. commissão qn e. entro o 
qu3.dt•o ~ctual e O do ]JrO .. ecUJ, ba uma difl'e
ren~ em fa'\' Ol' deste de 4:f5Li0$000 . . 

A· vista. do .:xposto. opina a cornmissã.o pela 
approvnção uo projecto. 

Sa.la. das commissões, 22 d~ ago~to de 18~2. 
-F. S odrd. relator • ...,...A1·1hv.>· Rios.-Leopo/do 
de BulhGe:>.-Ari~ti!le.~ .Maia..-Leite e Oiti
cica.-.Almeicla. Nouv-ei1·a. 
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N. 11 A- 189':?. Ao art. 17. Em vezde-opera~i&~ . de guerra 
-dign-se-opcraç:ões nava.es. 

A commissão d& marinha. e guerm, tendo O art. 22. Sul>stitua-se pelo S~'llinte : 
examinu(\o a pi'Oposi~«i.o. sob n. IL de 1892• A antiguidade dos engenheiros alumnos 
vinda do Senado, r orgmm;amlo o caL'J.lO ele parn 0 accesso a sub-engenheiros de 1" class P. 
engenl1ehüS navll.Ps, e consider•ando. que o set'i!. re~'Ulada peh\ que ti>·erem na data. da 
re:;,rul<tmentn propo:>to pelo Senado sa!lSÍ<\Z do promoção. . 
modo mttis complew que o actu"lmettte em :\o <:~rt. z:3, § ~ . • Em vez de _ tre>: quar..os 
vigor ú.s necessid.;des do serviço naval e tr-az -<liga~ _ dou::. tel'ÇQS; e em \'137. de - um 
economia. pa.ra os co Ires publicos, ti ele }l<\.l'P.cer q ·art.o _ um tcrç.'O. . . 
que sejõJ. o mesmo a.ppl'OV<tll.o com a~ emendas An § :l. nEm Yc?. de-dom ter<;o-; e LI m t erço 

. ab;~ixo indicadas, que. sem ulteral·o eul seu ;; _ Lh:.!·:l.-sc _ met"üc. 
ponto:; e"-'ienci!t.C5, o tot·nam m;1is de accord•> A" ·L'' Em vez uc _ m0tadc: por antigni· 
com o re«ulumento uos <trsemt~~s e eon1 o:s 1 t · · 1 11 
ser·d'o(JS "~ nu e Sl:\ destinam os otlichte-; d•.'l d:>de -- t iga-se- um er,-o l lOt' .an_tlf!lllt a e 

' ., - e em vez dt.! - metade por IDI!rccunento -
<.'Orpo t!c t>ngenheil'o.~ no.n.t.es. sem prcjui~.o. e diw-se _ úous ter c.:os l>Ol' merecimenro. 
;tntes com va.nt<~g-em, pa.n1. os colres publ!cos. -

S I d · - "O d · ·'h d lS9" O ~ 5." Su bstitu;<-se pelo seg-uinte: a u. as comm;s::-o:·s . . , e .]tu o e -· - ·- _ 
S. ilfo:J·co<, relator.- :)f,wc:ano de 'Jlo!fa!fi·Te .• ·.- 1 As v :l;f.1S tle enge~heim~ tle I" classe serao 
JI. Valfa,Mu.-Pard·• Arr,ollo.-J'in:s Fe,·,·eü·(!. pl·eenclJllla>! por ttntJ.gUldade. 

. o§ G ." Sub;;titua.-se pelo seg-uinte: 
E;.umdcs «f'"'f!$Cnhd'!~ peta co.il.,,. is.~iio d~ >>t<!- A ntga de cl1eiedo corpo rl e eugenh~iros na-

J'iaha c ~;•te í'J'<t .·< P'''·P·íxiçito '"·ti. de i802. \'ae.~ rer-:t pr~ench :tl :\ por escolha <.lo governo 
dt; Scr.rJ/io,•lwulo ;,., . .,., ~-~!lu!aMcnto a9c!JI'po entre todo.> 03 engenheiro;; tle 1• cla~l! . 
de ei1yCrthei,·o:: au me.>. 0 nrt. 24 . SulJStitU:I.·Se }'lelo :;eguinte: . . I São condiçves de merecimenio : Ao a.t't. 2.• Em vez de-nove·-dJga-se-otto _ . . . 

·eno·en\leiros de constt·ucção naval; e, em vez § 1." Par<\"' promoç<tO tt engenlunro ele 2.·• 
d?tres-tlíga-se -quatro engenheiros hy-~ classe : 
dmulicos. . . 1 ~. maior tempo de ser\·iço nu$ arsenaes da 

Ao art. 3! Em vez de- quatro- dtf!Me- Renublica: 
cinco engenheir-os de t• classe ca.pit<1es de mar 2·. <\J)~niação de maiot· nu me.t·o de t?ba.-
e guerra.. . lhos techkilii originaes, taes como prQ)ectos 

Ao a.t·t. S.• Em vez de - exame pnJ.ttco- de oln-as, memol'i<t.~ e qua. ~.:;.quer .outra.s re-
diga.-se-exame. lll.ti\·as ao mmo de .engenhat'ia. (I .qu~ per-

A.o ;wt. 9." Substítua.se pelo seguinte: tence · 
-Os enrrenheir·~ alumnos que forem appro- 3·•. ;.elo reconh ecido nos .tm'ba.lhos _que .l_he 

vados ser•iio promovidos a. su!>-engenllei.t'OS de forem confil'ldOS e econOilll<t nas !'C:ipeCtr'iaS. 
2~ classe e nomea.dos p<:~ra pr-J.tícal' por pr:1.Zo de~pez."\.i:. _ . . 
não excet.leni.e a, t res annos em estabeleci- § 2." Para promoç·ao n engenhcll'OS de 3" 
mentos e'pecia.es no estraw;:eiro. sendo oiJl'i- .-:la.s~e: 
gados á <1pre$ent1.çâo de diplomas o~deatte>:- 1". maio!' tempo tle serriçon ••S officimus ào:S 
tados ~~los qu~ possa o governo .ll:JUiza~ do arsenaes. tende revelado aptidão e zelo pelo 
a.prove1~<tmento dos mesmos sub-engenlJ~u'OS. se.r\·:~o publico; . . 

Ao art. 10. Elll -..·ez !le- ex<\me pr•atíco- "" maior numero de tl'alxtl!Jos techmcos 
~"11.-se-exame de que trata. o art. 8_"- . or-i!.!'inaes sobre o nnno de engenho.ria. a. que 

.Ao art.. 12. Em vez de- e:mme pratJ_co-th- per tencer. . 
ga-se--<'xnme ; e em vez de-engenheirOS de § ;:) n Pam -~ :promoç.i.o a sub-engenhen'O de 
l" e 24 classes-diga.-sc......,engenbeiros. . 1" cl;s~e : · 

Ao art. 1~. Em vez de-suh-~ngenbeu'Os da I", maior tempo de sCl'\i~ nos ar$en~es ~·t 
1" classe-(hga-!e-mh-engenhelr?s· Republica. com 1·e(·onllecido zelo e ded1rn.çao 

..A~ art. 16. A. 2• parte substttua-se pelo p l o serviço publico; 
s~O'\unte: 2··. maíornumerode tmhalho:1; ,q'!Je re,,el~ 

03 de 3" classe como directores nos arsenaeõ e.'iudo e applica~:;."io no ramo de engenll,ma 
de ·2" categ01·ia. e como a,jtHlantes nos de 1• ou: .'L que ·pertencer. · . 
como dil·eétores, na falta de engenheiros ele 1' ! Art. 25. Em yez de-eq~~nhetros de 1• e 
e-2• clas:>es. 12" clas~es.-dJga-se-eng:enlHc.Lro:> . . 

·Os sub-enn-enheiros como ajudantes nos de Ao art. 29. Em vez de-c:trgospul>!Icos de 
1• ou 2~ categorias on como directores,na. fitlt:l ei i<:>.ii.o popul~-<liga-se-cm·gos pubhcos fe-

~ de engenheiros. 1 deraes de elelÇ<lO popul;u·. 
6~ 
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O n.rt. 33. Substitua·l:lll pulo ~cguintc: 
Os offie:ia.e;; do corpo de engenheil"OS n ;\\i\CS 

Dão :poderuo reverter· no quadro activo ll:t 
arJJU).dn. 

O paragrapho unico. Supprima-se. 
O nrt 48. Supprima-se. 
O ari. 49. Pass..1. a ser art. 48. 
O art. 49, §5." Substitua-se pelo seguinte: 
Fic<J. o gover no autorisado <t preencher o 

quadro de engenheiros navaes, admlttindo os 
· otliciaes do corpo da. armada que julg-ar habi
litados, sendo con&dex·adns como p1-cenchida .. ~ 
as vn.gns que toca rem aos officiae~ de que 
tra.t.1. o pamgrn,pho anteriol'. 

§ 6." Como no § 5''. 
O art. 50. P<l.S$:t a ser ar-t. 49. 

Pr~jcclo do Scn(!(lo sol' n. 11, de 1892 

O Congresso "acionai decreta. : 

Regula.mento do corpo de eng-enheiros 
navaes 

CAPITCLO I 

Art !.<• O corpo tle engenheiros mwaes 
comprehenderú tOdo~ os oílkiue: do. armada 
e1lectiv<J.mente empreg .. dos nas e~pecialidades 
de constrnc~~o mwa.l, OlM!Jinas a vapor, 
artilharia e pyrotecltnia, torpedos e elec:tr·ici
dade e hr dr<\U!ic:l. divididos em cinco secções, 
a saber : 

Na I' secção: 
Construcçiio na ncl . 

Na 2" secção; 
.Ma.chinns <\ Yapor. 

Na 3' sec~.ão: 
Artilharia e pyroteclmin. 

Na. 4' secção; 
Torpedo> e electr icidade . 

Nt1. 5' Eecc;J.o; 
Hydmulica. 

Art. 2." Ha.,er:.\ para. ca-da umn das secções 
o numero de engenheiros abab::o indicados: 

Nooçe eug·enlleiros de construcção JJ(l.vu.t ; 
Sete engenlleiros de mnchinas ; 
Cinco engenlleir~ de torpedos e elect rici· 

dade, 
Quatro engenheiros de artilharia e pyro

tecbnia; 
Tres engenheiros hydraulicos. 

Art. :3.'' o rtuadro do cox·po de engenheiros 
ru.t vae,: .:mlStm~l de : 

2~ 
~! 
E i ª ! CI.ASSES POSTOS 
~r ~ 

- i---------,,! 

1 !Engenheiro chefe, in-! 
j spector gero::'. L . •.. ••. !Contra-almirante 

4[Engenheiros de 1" Chlsse
1
1c,\pit[es de mar e 

i , gueeea. 
5~En"enlleiro> de:?? cla§C'Capitães de frogata 
G;Engt-nheiros de:~"cla.;;se~Gapitii.es-tenente~ 
o:sub-engcnheiros de pl'i-1 . . 

! mctm classe .. . .... . iPrtmetros tenentes 
G:Suh-engcnheh•os de se-l 
i !l"muh\ cll1.5~e .•..... . i Segundos tenentes 
!En~geuheiros t\lumnos .. [Gu"-rcla.s-marinht\ 
! ~ 

.Art. 4." Ninguem poderá ser ;u~m]ttido no· 
quadro dos engenl1eil•os navaes snmo como· 
engenheil·O-<tlumno. 

Art. 5.'' Os cngenheiros-ahuunos ser-ão no· 
meados pelo mini;;tro da marinha. ele entre 
os aua1•dns-ma.t·inht\ c1ue houverem conduido 
os estudos escoku·es, tendo direito ele prefe
rencia, por ordem de clas.>ificação, os mais 
antigo:; do.> ftue dech"it•arem que1•er servir ll l}· 
c:Ot1.JO de en~enlleiros . 

Art. G. • O ministro da. m!\rinlm flxar-.1, 
qtmmlo convier , o numero de engenheiros
alumnos para. o })reenchimento do quadro, 
determinando as cspecittlid.'1.de3 em que devem 
ser allmittido5. tendo em visttt as ne~..-essidades 
do :>er'>iço. · 

Art. 7.• Os engenheiros·alumnos serão dis
tribuidos peL1.-s o!Íicinas do :.u·s~n<\1 ch ~pita!, 
correspondentes i\S sm\S e:>pecialidades, onde 
paatic:wi:ío durante dous aunos, 5o1l a direc
çiio de um dos eng·enheiros da mesma. secÇ<1o 
parn. esse fim de~igna.do. 

Ar-t. S. • Findos os dous annos, serão o~ 
engenheiros alnmnos submettidos a emme 
pratico. afim de demoustra.rem si teem ou 
não aptidiio pm"l.l. a especialidt1.de pa.1•a que 
ti Yerem sido d~ignndos . 

Art. 9.• Os engenheiros-::üumnos que tbrem 
appron\dos sertio promoYidos a. liUb-enge
nbeir-os de 2" classe e nomeados p~tm com- . 
pletar em estrcoelecimentos espedttes do es
trõl.llgeiro \l lll cm•so tlleor ico e }Jratico das 
ma.terias componentes lla respecth'a. secc,fu>, 
sendo olJrigados a a.presentaçiio de díplomas 
scientificos ou de attestados pelos quaes possa. 
o g·o,·erno ajuíza~ do aproveitamento dos mes- . 
mos sub-engenhe1ros. 
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Art. 10. Nenhum engenheiro alumno po
dedt ser J.ll'Omovído a sub-engenheiro de ~" 
classe sem que tenha. a]_)}H'Ov~wiio no Ctlrso 
pratico. 

Art. 11. Os engenlteiros-almnuos que, no 
prazo ele quatro ~nnos, não se mostrarem l\;J,· 
bilit~dos e os que Jbrem uuus n;oes repr·ova
dos, 11ão poderão continuar. 

Pa.r:.•gruplio <mico. Sm'iíc•. pol'em. C'xce
ptuados 08 {'aso:;: tle mole:;üa ou de ior·ç:t 
ma.iot', .)ltstilicntlOs pe1·antc o min!stro tln. m"· 
riaha. 

Ar·t. !::?.. 0.> •:xamcs llt't~t.ko~ ~r-r~n reitosem 
acV.1 publico. em pt·e:WH•.~t •l•• ttrna ~ummissi"ii• 
tle cll"enheit·o~ tle l" on ü~ 2·• <.:kt,,(,.nomeado~ 
pelo ~üni~ü·o tht mm·itt!m. 

CAPI1TLO li 

DO EXC:EXUElRO 1:\Sl' ECTOH 0ER.\.L 

Art. 1:3. O engenheiro inspectot· get·al ser·.i. 
o chefe do c01·po de engenbeiro5 navaes e eor
responder-se-ha directamente com o ministro 
cL:' mar i u h;:t. 

Art. 14 . A corres}Jonrlencia e m<1is servíç'os 
nec:essnrios á administração do cor1JO de en· 
genheiros na Taes esW.rão a car:;o tle : 

Um sec,·etal'io, en!renheiro de 3" classe ou 
sub·eU!Jenheiro de l" classe, que perccbetú. 
como ajudante dns officinas Llo a1·~ena1 d<\ ca
pital ; um amunuense, um escrevente e um 
segundo continuo, que 8er-â.o eQtlipamdo5 aos 
empregados correspondentes da,; directoria~ 
do mesu,o M'SeuaL 

CAPlTULO lli 

Dj .. DISTRIDt:IÇÃO DOS E:\"GEXUEffiOS 

dos trcobalbos que houverem de ser executa 
dos fót•a !los arsenaes da Republica, bem 
a.;;sím o:s ctue tive1·em de acomp<tnhar as ope
raÇ"iJes de guen·a. 

Art. 18. Em dls]lonibilidQd.e e :por motivo 
independente da stw. vontade, serão w enge
nheiros nantes adcUd0s ás dtrectorias do u.r
sent\1 d;\ Capiül Federal ou do conselho 
naYtü. 

CAP[TT,;LO IY 

Ar·t. 10. O tl.ccesso ús cl"sses üo quadro 
dos engt:nlleü·os mwaes será gt·aclual e suc-
cessivo deS(le sub-engenheiro de 2" clas_.oe ate 
cn!:!"enheil'Q de I" d<>s:-e. 

Ãr-t. 20. E" conuiçrio essencial ).lara o 
~-.cse,~o üO cu1·po de eng-enheiros na >aes o 
serYiço profissional nü~ ofilcína.s dos arsenaes 
cht Republica. 

Art. 21. Os interstícios Jlam as promoções. 
dos engenheiro~ mwaes serüo os me~ mos que 
vig-orarem 11.1.r~. os postos correspondentes· 
do- corpo d'D. armada, sendo a condição 
de emharcl<H~ ~ub~tituich por igual tempo 
de serviço nos arseuaes da Republica. 

P<l.ragrapho nni<:o. Sert\. contaclo como tempo 
de ;;e~·viço, para os eíli~itos do tirt. 20, aquelle 
em qne o snh-eng·enheit·o estiYel' em estmlos. 
do ramo clB engenharia a <J.Ue pertencer. com 
aproveitamento provado, ele accordo com o 
art. 9°. 

Art. 22. A <lntignidade do;; engenheiros
<1lumnos para. o accesso a .~ub-cngenheiros ele 
~" classe >iel';·~ reguladtl. peln, classificRçüo que 
olJtiverem os mesmos depois do exame pratico. 

Art. 23. 1\~u pt•omoções do ('Orpo de enge
llheiros nttY;w;; sel'ão observadas a:; seguinte:;· 

Art. 15. PM'll conveniente lU~tl'ibuição dos 1·egras : 
engenheiros na.vaes nos arsenues lle ma.rinlla !", o.s vagas de suli-engenbeiros de za classe 
(la Repnblíe.:'"l. serão estes cl.assifiCtJ.dos em serão preenclütla:> por antig-uid•l(le, pelos eu-
duas categorias : gen.heiros-alunlnu$ ; 

Arsenal de l'cn.teg-oría- O da Capital Pe- 2". as \";1g·~s M sub-engenl1enheiros de 1" 
dera! ; classe serão preenchidas na proporção de tres 

Arsen<tes de 2' categoria- Os elo;: estudos. qnartos :po1· (latiguiclade e umq_uarto por me
Art. lG. Os enzenheiros navacs de 1° e 2" recimemo; 

cl<l.Sses su po·~erilo-~er em preg·aaos no a:t':"en<J.l :3o. as •aga; tle engenheiro \le :3" chsse 
de 1• c.."l.teg-oru\, ou no conselho nn ntl, como ~e rã o preenchilbs na p1·opor~i"ío d!l dous terços. 
membt·os e1Tectivos. por· antiguidade e um terço por merecimento;. 

Os de 3" classe, como directores no~ arse· 4°, RS vag·as de engenlteh·os de :2'' classe 
naes ele 2" categoria, ou como ajudu.ntes n o-; serão preenchid;•;; 11a proporç-Ito de metade 
de 1•. e, na Slla f•l.lta, os ~uh-engenheiros de , por antiguidade e mek1de por merecimento; 
1" cla.s~e. 5". as .-agas de engenheiros de I a classe 

Os suo·engenheíl'os, como njud;J.nte~ nos de serão preencltidas à pt·oporção de tres quartos 
1• ou 2" catego~'ia. · por merecimento e lUll quarto por antigui-

Art. 17. O ministro da m~n'iuha nomeal'Ú.. dade ; 
quando julgal' ne~essario, de entre os enge- 6°. a vaga tlo engeul1eiro chelé se1•..\. preen-
nheiros do quadro, os fiscaes ou encar1•eguclos chida por ··mtigui(bde ; 
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7•, quando llouver fracção será contada. A1•t. 28. Não se contar:i. .P<'tra antigú"idade 
em favor da antig-uidade. de eilgcn1teiro naval o temiJO: 

Art. 24. Silo condições tle mcl·ecimento : ! 1". de licençiL para tr·atJ..r de interesses pn·-
§ 1." P<>ra :t promoção a engenheiro de 2• ticnli\l'es ; 

classe: . i 2", de cumprimento de sentenç-J. condem-
1 ''. maioJ: somma. lle trabalhos ])l'aticos im- natoria ; 

portantes, relativo-s M ramo de cnilenharLt <1. : 3', de ser·v-iço estran!Jo o. repat·tiçiio de 
q_ue pertercer, realizados sob seus IJI<.:rws ou mul'inha. 
rlircc('iio; j At't. 29. São exceptuatlos da. r-eg·ra do§ 3• 

2•, maior numero de commi:osiics illl]!Ol'tan- , do artigo antecellente os engenh"íros navaes 
tcs no ramo que llle tlisscr respeito; :que exercerem os se:;uiutes cargos e com· 

3", maior templ) de direcção cffectiYt\ llt\S 1 missi!CS : 
<lffi.cina.~ dos tu·~ent•e:;. 

§ 2. n Pa.ri\ :1 Pl'OlllO\'ftO ~\ engenheiro tle 2' 
-clas::.r~: 

I", r~pt·c~entaç·ií.o de maior numet·o de tr:~
balbo~ tecilitw~ o1·íg·inacs. t..1.es como pro,jeL:tos 
de obra.s, rnemr)rü:; c (!Uae~quel' outros r.~r,t
tivo~ u.u !':' 11\o de engenha~·ia '' que per
tencer; 

I". de ministro ; 
2", C:l1'[!:0S pu lJliCOS tle eleiC;'ã.O popular ; 
:~' . co JU ulissões U.e cngellltat·ia ('In outros 

mini~tnios ou no r>stJ'<lngeirD 
Al'l. ~~0. As pt·omo~,··e~ (!o corpo de eng·e

n!Jeil'il!' n:tViloe:< .~er·ão fcit<ts <i. prupor·ção que 
se derem as Y<1.gn.s. 

Art. 31. Nào poder-lo entrar em promo:;ão : z··. lntl.ior tempo de direcçãoou :J,judancia 
nas otncin;.,s do& ;~rsenne~. com aptidão JWO- l "• os engenheiros, suo- engent:eiros e 
:fission•ll relevtldõ'l. por trltbalhos re<tlisaclos alnmnos processados em conselho d~ gueraa., 
sob seus planos ou direcç:ão; no 1i.il'O civil ou em conselho de h.quít•ição, 

;3n. zelo r·econhecido no5 tralJalllos quo Pl(~ por máo procedimento hltllitun.l e os irregu
f1Jrem confiados c economia na~ ~·espectiv;~.s larmente ausentes ; 

· despeza~. 2'', QS que esttver·em cumpt·indo senten~.a. 
§ :3." Par-a. a pt•omoção ü- engenheiro tle Art: 32. ':!'odn.s as pt·om?vües e nom~çõ~ 

3' clusse : se1·ão unmediatamente publ!C<J.das no lJzar:o 
,, . . . ·, . . . 1 Offtciol e nosjomaes de miÜOr circu!a~ã.o. ~ :. ma1or numero de cHdnlhos tec:hntcos A ·t :3., 0 • otn.ci·te· J.lromodur. 110 corpo 

orrg;macs solJre o ~-amo cte engcnhal'ia. a que de ern,;·enlt~ir';. não 1;oJet'iio 1·evcr-t~~ ao qua-
perteucer· · " ~ . 

.y,, .l· '.t d " • · ffi · 1 1 dro do. armada. 
~" m, tO! empo e ,ervt~.o nn.s o cm~s_r os P· .. rapho unico. Os enr;enheiros navaes 

a,rsenaeó', nas_quaes ~JaJ::t revelado 8.pt1dao e j ue'u1:~~rterem par<J. 0 qim.U.ro da a1•muda. 
zelo TJe!o ~erV!ÇO publico. ~ . ,, . - o· ~ -

§ 4." Pat·a. u promoção <l mb-eno-enhei. oqle, ~olY1r.to ,1 occupar O<> lo,a.res que. lhes com 
1" classe . " ' i petn• de accordo com as le1s em v1goe. 

: . . . . • Art. 34. Os engenheiros m v~1e~ que hon-
1•, ffi<Hor tempo de ~,J~Hh\ncw. nas o!Iicn:z.as : verem entrado para o re.s_pect.i v o corpo como 

d.<Js arsen~~es ~:• Republtca_. com :econhecJdo I engenheiros a.lumuos niio pDdPrão deix~ o 
zell' e ded1ca ao }Jdo servtç.o pubhco ; 1 s·.•rviÇ{l da armada, salvo ca>o de rorc~< mator, 

2', InalO!' n~me_ro de tmballtos que reve~em I sem terem ser·vído, 1Jelt) menos, seis annos 
estudo e ;:t,pphcaçuo no ramo de engenltttrl~< a! nos arsc:mws da Republica, a contar da, data 
que pert.ençer. em que tiverélll conc!uido os seu; estudos. 

Art. 25. O minh;tro da lll<'ll'ínlta nomelará, J 
·d.eent~·e _os enge~lteiros de 1" e 2" dasses,urm< I CAPITULO v 
·comm>s-ao pal'aJul~-ar dos tr·;cba.lbos tecltm os 1 

lie que r.ratam o~ paragrapltos do ar ligo an-1 
tecedente. , DAS NOME3.ÇÕES, A1'l'ltl.8UJÇÕES t; DEVERES 

Art. t6. As clirectorias da.s offi.cinas (los I . _ _ . 
a.rsewtes da, Repn1Iica ]ll'est.trão annualmen e: _ Art, 3o. Serao fetÜ\.S por decreto as uomea
ao ilospt~d.or ~er·a.l info:rmações minuciosas , ÇOeó': .. 
sobre o pr•wedim.ento e habilitaçÕ~:!S dos re· \ 1•', para engenheiro chefe in.spector geml; · 
_pectLvos ·ajudanw~ e engenheiros-alumnos. 2", para, directores do, sec>.ão technica dos 
afim d-e !'<erem presentes ao ministt>o da m11.-l arsenaes; 
ninha. serem levudos em conta na pron1oção 3", para consell10 llltval. . 
dos mesnws. Art. 36. As demai~ nomeações serão feitas 

Art :27. À antiguiclacle pa.ra os acces~os l)Or portaria do ministro da marinha. · 
· serâ contad3o da data do ultimo dccrett.• de Art. 37. As attribuições e deveres dos en-

proma<;ão ; e sendo est<t igual, prevalec•·r:\ a genheiros, sub-eng-enlleil·os e eng-enlteiroS
d-as clas~e.<; Sllccessiva.mente inferiores ate a alumno serão. estabelecidas pelos r·e.,n-ulamen· 
su\:1-engenlteiro~ de 2a cla..."Se. i tos dos al'$naes e do conselh() naval. . . 
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Art. 38. Aos que Jurem nomeados p:1r<t l lati~'ttmente <10 assumpto de que se tratar, e, 
quaesquer commissiJes i1Jra dos arsenaes serão i sú na caso de não !ta ver· mais antigos, recor
dadas as instrucç~.es especiaes, defi.nlndo os 

1 
rer•à o ministro da marinha <l,O consúho 

respectívos de'l"eres e attri\mições. · 11aval. 

CAPrTULO VI 

DOS VBXCL'\tE:>:TOS 

Art. 29. Os eng·enl1eiros navnes pcr·ceb~
rã.o, ulérn <lo ~()ldo das 1·espectivas p:tt.entes, 
as gL't\titica~.i:í.l\5 flUC' llte~ Jlmom lixar.lvs no~ 
regulamlmto~ d"s a1·se1Jncs c do e<m~ellto 
navaL · 

Art. 40. No rle:=empenhn deout;~·;t~ commis· 
sües. )JCI·ce!Jet';1,) o~ 1'1lg'enlwit·"s rHl.\'a.es. ;dóm 
do soldo, a~ g-!·t<ti!i<:a~-<,t·~ o vn.nf.a.gtms que 
forem fixn.das na~ respccti \·as iusLr·uc,;•>e> 
pelo ministro dn nmrinha. 

Art. 41. Em di~ponibilidade, por rnor.h·D 
alheio ;·~ sua vont<ute, os engenheiro~ na vttes 
teruo direito ao soido c mais üous terç'os da 
gratific(lÇ>.ãu que ~oi·t·c~ponder· 110 menor dos 
ca.rgo~ comp~tivel t(I!TI sua classe. 

CAPJTULO VII 

!>,\.~ LtCE~Ç.-\.S 

Art . 4Z. As liccnr;a~ ~e~~Jo cOtl<:edidtts aos 
engenheiros navaes, de conformidade com os 
rep:ulamen tos dos at·$enaes ou outros estabe
lecimento$ onde serYirem, e nos casos nrto 
previstos serão as mesm~l.S re,"Uladas pelas 
disposições em >igor par<'\. o co~·po da. at· 
mada. 

CAPITULO VHI 

DA Gl{ADUAÇÃO. REFOR.:ItA E ~10:"\TEPIO 

Art. 43. São extensivas ao corpo de enge
nheiros na va.es todas as clisposi<}ões que vigo
rarem relativamente a graduações. montepio, 
reforma voluntaria ott compulsoria, reserva e 
qUMsquer outras que -pelo presente regula
mento não forem r?.voga,da.s. 

CAPITULO l:X 

DA DISOIPLL.'\"A EM GERAL 

Art. 44. Todos os engenheiros navaes se
r-:io responsaveis perante o ministro da ma
rinha. pelas faltas que commetterem no d~
em:penho de suas a.ttribuições e deveres, 

Art. 45. Em ca..;;;os de erros ou fultas profis
sionaes, o ministro da marinha nomeará uma 

··commissão de engenheiros navaes graduados 
ou mais antigos, afim de emittír parecer re-

Art. 46. )los ~asos, p:n·êm. tle f<tltas disci
plinares. serJ.o a pplic.·1xei s m disposir;l,e.• e re
g·uta.mento~ communs aos offici<~.es tlo corpo 
<la ttrmautt e clt\s~es mmextt.~. 

CAPfTCLO X 

Art •. r;. Os CII:!Cnt"~iro~ na.vae,: ns:mTo do 
me~ITIO llllili:mllc ·,{o:> olnciae:> do t(}t'!?':l tla a.r
mact;l .• 

Al't 48. :\o~ üircctot·.os e ;,,iutlantes das 
oflidntl~ tlo~ <lt·;:enacs que. por 1:llk1. de editi
cios a.proprindos. nii.o tiYct:em resitlencüt no 
recinto üo~ mesmO$, mandará o minlstt•o a,bo
nar <I quanth que.iulg<\1' nece;;~a.rh pa.m alu
guel de ct.I.S;c. 

IllSPO~IÇÜES Trt..<\.:\SLTORIAS 

At•i. 49: 
]. n Paro. o preenchimento do qurLdrõ do 

corpo de engenl1eÍ1'0S navaes, o ministro da.. 
marinha 1\J.rtí., üe~de jú, e :;em dependencia de 
intersticio, <J.s prom~ões. 

2." Os ~p2ci<tli•t:;..~ enipreg·ados nos árse
naes, que não forem oJnciaes da armada, po
derão ser conse1•vados como addülos as classes 
<:orrespe~t(1entes às :;raduações que tiverem, 
com direito, porém, á aposentador•ia, de con
formidade com o regulamento dos arsenaes. 

Usar-ão do unili:mne consignado no plano 
g?ral adoptado par::t a armada, tendo na~ lli
vis<i.s o clistincti vo e8ta.belecido . 

3. • Poderii.o ser admittidos no quadro de 
engenh"iros navaes com as gradui\Ç()es ou 
postes. com direito ;is respectivas vanta.g§!ns, 
os profisslonaes actlmlmente addidos nd mesmo 
qundro. q_ ue houverem estudado as respeetiv·as 
especialidades com aproveitamento l)rovaclo 
por documentos provenientes de ensino apr·o
priado e que tiverem revehtdo no serviço dos 
a.rsenaes zelo, aptidão e hoa cou,ducta. 

4.' Os officiaes que se acharem em estudos 
relativos a qualquer dos ramos de engenlrã
ria. mtval, serão admittidos ao quadro dos en
gt>nheiros, nas classes correspondentes as suas 
patentes, depois ele concluidos os estudos com 
aproveitamento. 

5.0 O governo e autorisa.do a. regulam~ntar, 
sob as ba..<>es indicadas, as attribuições do én
genheiro inspet;tor geral do corpo· de ew;e
nheiros nava.es e do pe~oa.I adniinistrátiV'·o 
sob suas ordens. 
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Art. 50. Ficam revogadu.s as (\íS}JOsições em 
.contrario. 

Sait~das sessões, l de junho de 1892.-P.nl· 
-dente J. de .illorcw$ Barros, vicc-prcsidente.-
• Joao Pcd,·o Be~(ort Vicim, I• se<:retario.
Gi~ .Diai; Goulw·t, 2• secretario.-Antonio }ii
colcio Mo1Heiro Baena, 3' secretario.-ThoJ,!tt-= 
Rod1·ir1ues da Cn'"· 4" secretario. 

I 
1 

I 
1 

I 
I 
I 

Ousen;aç.ues 

O engenheiro-chefe, inspector geral, tera 
·os vencimentos de commandnnte de força na 
'Cltpital FederaL 

Os engenheiros de 1' e 2• cla-sses, em:pre
_ga.dosnoConselho Naval, terão as gratificações 

que competirem aos officiaes da armada de 
igU<\l p:>tente que alli SN'VireJn. 

Os engenl1eiros encarregados das estações 
toJ"l)edicas dos arsenaes dos estados vencer-ão 
ccmo ajudantes dos arsenaes de 1' ordem . 

Todas as gratific.:1.~ões sen'to abonadas, inde
pendentemente do soldo COJ"respondentes á 
patente 

Os especialistas empre!tados nos arsenaes, 
que niio rorem officiaes da. arrn<~da, de q_ue 
tr·at.~ o :trt. 51 do reg·uh1.mento. serão consi
derados como sub-engenheiros de 1" clM!ie e 
continu;tr·ii(> :1 perceber os venc:imentos mar-
c:tdos nos t·egulamentos do~ nr.~enaes, para os 
:tj\Hhmtc::< \hts <lirectorias tecluri<:as. 

O amaunense, o segundo ço1ltinuo e o ser
Yeme o. que se 1'efe1·e n :1rt. 14 do presente 
regulamento terão os Yencimentos que com
petem aos empreg·ados de igual cathegoria. dus 
dh·ecto1•ias do-5 :.wsen:1es de 1' classe. 

Em disponibiliuade, por motivo alheio ii. 
stHt Yontade, os eng·enlteiL'()S navres te1~d:o 
direito ao soldo e mais 2/3 da gratificaç-.ão 
que ~ilrresponder ao menor dos ca.rgos compa
tível com a sua, classe. 

Senado Federal, 1 de jllnho de 189-Z.- Pru
dwte J. de Jfo;·aes Bar1·as, vice-presidente. 
-Joilo Ped-,·o Bcl(o1·t Viei'l·a, I" secretario.
Gil Dini;; Gottlart, ;?.' secreial'io.- Antonio 
Nicolâo Jloat~il'o Bae;;a. :3° secretarío.-Tho
ma.::- Ro~wiyHes da Cru::, 4" secre't.'l.rio. 

N. 140 A- l8if2 

Fi;;;a a de.•pe::;a elo Ministe1·io da Jlm·inha par'" 
o e:cercicio de 1893 

(Parecet' sobre as emendas apresentadas em 
2'1 discussão) 

A commissão (lo orç.amen.to, examinando as 
emendas que foram apresentada;; em 2• dis
cussã.o do projecto que fixa as clespezas do Mí
nisterio d<t ~farinha, e.depar€Cer: 

I o, que s~ja.m rejeitadas as emendas aos 
ns. 1, 5 e 6 do art. 1•, não s& porque trazem 
augmento de despeza, que deve ser evitada 
nas a.ccuaes circumstanciasdo Tl1esouro, como 
tambem ]JOrque sobre seu assumpto e are
querimento de parte ji\, deu a commíssão seu 
voto indeferindo ; 

2°, que pôde ser aceita. a emenda ao n. 9, 
redigid<t \lo seguinte modo: 

«O governo deixai".\. de proverdesdejá as 
vaga.-> da$ praças que existem no batalhão na
val e as que se forem abrindo ate a extincção 
total do mesmo » ; 

3·'· que sejam rejeitadas as emendas aos 
ns. 10, 12 e l5 do art. 1•, pela identica raz[() 
de trazerem augmentQ de des}Jeza., o qu<1.l1 al• 
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tera.ndo o phno de jusl;;ts economias que aj distribuidas pelo exercito, l'espeitando-se o• 
. oommissão tem adoptado, póde 1tcarreta.r (lif· seu~ contr-,\ctos·e eug~iamentos . . 

:ficulda.ctes ao equilíbrio orçament;.~.rio ; Sala da.:> sessões, !9 de n.gosto de 1892.-
4•, que a segunda emenda apr~s~ntadw u.o :r . .Rett!iiLbC!. - Fomeca I!rmn<Js . 

. l'J?BSrno n. 9 póde ser aceita, r ed1guta. tlesta. Ao n . 10 do n:rt. 1" do projecto , em Iogar 
forma: de - l .194:0.32$ - diga-se- 1.378:2005; -, 

4: Menos !1. q11Mlti:\, de 100:000$ pelo nuo nssi n.l nltet•ada tL t·espectiYa. tahella. no ven
preenchimento das va.g·as actuaimente exis- cimento dt\s pra•~tts. ticn.ndo eliminada a 3• 
-tentes edu~ que se 1orem tlawlo no !J,tm!llão classe de marinheiros. 
naval»; I ~argento-;J,iUtlantu. a.üO:';. 

5\ que seja.m rejeita.dfl~ as úos ns . ~:3 e 2-1 34 ]•· $ar<,.:ento~, <t :~:;::; .. ... . 
soosooo 

1 4 : 2SO~OOO 
:lG:i:20.i;;OOO 
37:200:)000 

(art. 1"). porrtue jú. são cxignn$ as qu:mtia$ }(f.> ""' "'U'"ento< a ':1~ 
pedidns no. proposta. l);}.lo;\. muniçiíes e c•m- zo~ ;;tbÕ~ de escii.~ad; ... ,:·;, 2.38: 
.:::trucçii:o nan~es; SiZ m;winheir os de I" elas...~. 

6", que ~e.ia. rejeitado n addit iYo.por não :1. 20$........ ... ... .. 2()!)::!SOBQOO 
l1aver urgcnch\ e1n a lterar-se o qu;VIl'O dos 1.200 m:H'inheiros de 2• cl<U>.>e, 
escripturari~ cl(l. Contadoria, mudalltlo-se-lltes :t 15$... ... . ..... .. .. 216:000S;OOO 
.a ClãSSífiC<l~:tlo ; não só pOl"'ftUe eS~\ medida. 1.6ú() grumetes. ;tl~..... . .. H)-2:000$000 
pôde e de\e fic'tl.r a.di<ld<\ para qua.ndo se 
fizer a t-eorganiZltt;ão da,: rej)<trt_içõe:!- de ma
rinba, como t.1.mbem porque póde tt•azer au
gmento de despeza. 

SaL<t das commi.ssões. 22 de agosto ele 1892. 
-F. Sod1·J, relator. - Laite c Oiticioa.
Dametrio Ribeiro, ~om restrlcçiies.-Lcopoldo 
!le E~ll~ões .-Al·thw· Rios.-Scvcrino '\Ticí1·a . 
-A!meida Nagv.eirc~..-Ari.slides Naí"· 

Emen.dM (~prcsentada$ ao otç(tmcnto dCIS de!
pe.::as do Mútistcri"J dr.t M<rriJtl1<1 pm·a o 
e:vel"cicio de 1893 (em. 2~ discll&s,1o) 

Ao n. I do art. 1• tio projecto, a.ugmente-se 
de 20$ o sa.la.rio doo ~rventes e do auxiliar 
·do a.rchivi$ta., :fixando elU 90$ os seus orcle· 
.nados, de a.ccordo com os orçamentos das 
o11t.ros secretariaS de Estados. 

Sala das se."Sões, 19 de agosto de 1892..
.J .Ret·!'mba.-Fonseco.He;·mes. 

A' verba n. Jn do projecto n. 140, accre
. sce.nte-se a quanth~ nece>'Saria para. o pa.ga
:mentD de mais um serYcnte. 

S. R. - Sa.h das sessões, 19 deugosto ele 
1892.-Bal"ito de S. Nco·co.~. 

Ao n. 5 do art . -1• do pro,iecto, augmente-se 
·de 20$ o salario dos serventes, que -passar ilo 
a vencer 70$000. : 

Sala das sessões, 19 de a~·osto de 1892..-
J. Rehmtba.-Fon~eca Hel">;?cs . 

Ao n . 6 do art. 1• doprojecto, augmente-se 
-<le 20$ o salario dos serventes, que p;l.'lsarão a 
-vencer í0$000. 

Sala das sessões. 19 de agosto de 1892.
..P. Ret-umba.-Fonseca .Hennes. 

Supprima.-se a. verba. :!-23:596$. de que 
trata o n . 9 do ar~. 1• do projecto, ficando 
extincto o batalhão naval, cuja.s praç.'IS sen"io 

O 1m\i;; como se acha discriminado na re
feri&~ taiJella.. 

Sala das sessões, I O ele agosto ele 1892 • ...., 
.J. n~trwJva. - ! Helio do Brct;il.- Fonseca 
Jlc;·mc$. 

Ao n. 12 do at·t. 1" do pl.'Qjecto. eleve-se a 
50 o numero de guo.rdas paril. o policiamento 
do arsenal e suas dependencias, visto ter sido 
diswlvido o batalllã.o naval, que auxilia-va. 
esse serviço. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1892.-
J. Ret.~mba .- FOil$eC(~ J{enMs. 

Ao n. 12do art. 1", accrescente·se 263:160$, 
pa.m a manuten~.ão do arsenal de marinha de 
Pernambuco. 

S. R.- S<~.la das s~wes, IS dea,"'Stode 189-2. 
- Tole, ti1to de Ca•·valho . - L1~i~ <l-e Andrad~ • 
-.4o~no>·>m Ga)·cia. - Fonseca e Sill)a.-E.~pi-
l'ito Santo. - F. Schmidi.-F . .Si·mas .-Jo«o 
Vieira:. - Caetano de Albuque;·que. - 1lfartinho 
Rodriftt.!!:$. -Je$uiM de AJ.ln.u,v.erqtlc .- Pa.ula 
Guimcwaes. -Ca.~$iano áo Nc;;scimento, - Jv.
-cencio ele .4.guia;·.- Joaquim B r_et;es .-J. Re
ttmwa .- .4.;eredo.- Gonçalv~.< Chaves. - Do
m íng,ls P ort().-Joáo L11i; .- Paci{ic!) J;[asca
realtm.- Vi-.·gilio P essoo.- Alm.ino All)ares 
lt/foYISo.- Lopes Chcwcs.- Pedro C!~cf·mcint. 
-l1tclio <lo B ;·azii.-Andrl! Cawtlccmti .- A. 
Milton. - Epitacia Pessoa.- .Bastos do Nasci
mento. - F. Badal"o.-licll(wmino de illen
donça.-Josc llfa J•iaW>.-Gonçcclt"es Fel·reil"a, 
- Couto Carta:c() . - Costa Rodri[fl'es .- Pedro 
Amc•·ico.-Lopcs Tra>Jc7o.-Fleur.v Cm·ado.
Bcllarmino Carnei1·o.- Lace1·da Coutinko. 
L. Filyuei~as. - ]) . Jfanluies lla1·reto • ....; 
Glícerio. - Ccesimi;-o Juaio~·. - Raymuilào 
Bandeira ,- F1·ança Cal'wilko. -HorC!cío Costa • 
- Fomeca Herme..~. - Pe1·eira de L y-.·a. -
Matta Baccll,ll". 

Ao n. 15 do arl. 1° do projecto, eleve-se a 
50 o numero de servente.>, para serpor elles 
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feita a policia <lo hospital d<t Capital Federal , I cia.no Ramos, 1.508 votos, e é, pois, de pa
visto h•tVe!' sido extincto o b;ttaUti'io na.val, i r~cer: 
([Ue auxiiiav;t esS<\ serviço. · I 1•, que sajam approvadas as eleiçô:!.> procc-

&tla das sessües, 19 da <tgosto de 1802.- <lidas ~u e~~ilo da Ba~1il>. no dia.~~ ~e ~-unho 
J Retu•a/;a .-Frnwac:: lle;-m ~8 • de 189~. p.ua, J,Jreenclumento de ~~e~ \:t.,as no 
• . . . Con.-.res.so NoClonal, com 0X<~ep~uo das lmpu-
.Ao n ._ 9 do n:l't. _!" , do ?~'O.JeCto : deduz_<t- Se ! gn<tdas com documenws das viciadas que nfi.o 

a. quant;a de 220~11~ de~tmada ao mu~tCI:L-1 alteram o r 2snltado acim:lC:Omputru.lo; 
mento do batalhao naval (}ne fvl exm1cw. ~ 2". que st·jam reconhecidos e pl'oel\tmados 

&ltt das s~Siil'!>, I~ de a.gosto de !802. - .7.

1
. dç:pu~\dos o:; .t~·es candi~h~t~•s mai~ vo~tdos 

Rct1~mba.-.Fc;n>e.:a H e~· me.< . Dr. l\ln.noel C:<_etu.no de Oh~ t>lr<l P<l.SSOS. l te-
.,., ó), 1 . t I" lo lll"'l·ecto· dedu- · nen_te Fran~CL~co de M<ttto~ e Or. Lyc\wgo Aos 11s .. :: ... d\= ( \l • .tr · l .v. • J.Jose de Mello 

za·se IOO:OOO!i; t•m C8.(la um, ficando 000:000$ · • , 
pal'll muni<iíc~ u:wa.es e G00:0()()$1Jal~t m:\te· Sal;t<la$_ses:>c"<C:-O, 22<le ne-"~!-<> de 1 6~2.-:- TJ··· 
rial de construt\-iio . l;(lno _, te r .ou't'C.f. -Lc,,l·'l I-ttho .-lwriri!JLC~-< 

- 19 tl t te 189, 7 .-1ra•!JO.-G~Jr. •: :l a de]_,,_., , -<. S:lln. das sessue:;. e ago os l · :... - . . . · ··. ., 
Jletuml>c;. - 7-'M'<'rn JJ.:n ncs. f? SR. PrtF.SJD~~I'! tlt•SJf!ll:\. pam 23 :1 se-

gumte ordem do (h:t: 

A cltliti uo 

Art. F'ica o governo a.utorisado a a.lt.erar 
o quadl'O dos cser'iptur-arios da Cont'!,doria. 
de Ma.t"inlt:L d.andll·lhea :>~guinte cla.sstfictJ.ç:.i.o: 

E.<:erípturarío:> de I• classe.. . ......... . lO 
Ditos de 2" classe ............... -..... 10 
Ditos de 3·i classe.............. . . . . . . . 10 

S. R.- Sala ilti.S se..o::slies. 18 de ll.gosto de 
189-~.-Ba1',7.o rlc S. Jlcwco;r. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

?{. 70-1S92 

App•·oo!1. (<~ ··kõçr'R:s re<zl'i$rtdas no csto.do da 
Bahia, ~-.. en<>s a.' ilnpugnadas, e ruonltece d.~. 
.puúzllos pelo 111cS•i!O e..<tado os S1·s. Dr. Jfa
TI.QCZ Ca etM'!o WJ Oli-.:cira Soa1·cs, 1.0 tcne-1tc 
Franci,<co de Jio!lo.< a. cnr;cnliei1·o Lycw·g:~ 
Jose ele Mef.l.o. 

1" p<~rte (ate às 3 lwt·Jsl -l• tli~cus..«"lo do 
pr-ojecto n. 85, deste u.nno, autol'i$U.lltlo o :tO· 
vc•rno :1. re,rer ;t tabell:t tlO> vcnl:imentos dos 
otlkhtes d(l. arma~! a c clas>\!s a.nnexas e a re
fut·ln::tr o conscllw nn.vn.l; 

2" dt$CUS><io tio prc>jecto n. 31, deste :1nuo, 
tornando n.pplic::wel aos ·~nimaes de toda e 
qualquer especie a disposiçôio do ttrt. 1• do 
<!ecreto n. 31C3 de 7 ele ,julho de lssa, o. que 
.;e L'eíere a. lei n. 21 de 24 de outubro (ie 1891; 

:t_a discussão do prQjecro 11. 14:3, deste a.nno. 
l\lliot·isando o go•·emo a. a.l.Jt·lr o cL'edi~o de 
lGO:OOO$ a.o ca.mloio de '!-7 d. por 1$. pa.ra des
pezns. no corrente exer-cício, da rubrica 2n -
Legaçtíes e Consulados- d • orçamento do Mi
ni~ter-io das Rel~.ões Exteriores ; 

Continua.r.J.o da. 3' discussão do projecto 
n. 86 C, deste a.nno, tl..."'i:a.ndo a· despeza. do ?.fi
nisterio da. Justiça. e Negocios Intel'iores pa.m 
o exercício de 1893; 

Confumação da. 3> discussão do projectu 
n. 140, deste tmno, fixarldo a desp~ do Mi
nisterio da "Marinha para. o exercício de 1893; 

za discnssãodo:projecto n. 145 A (do Senado), 
cencedendo <J.mmstia aos revoltosos que to
mot'3.m parte nos mo,rimentos revoluciona.rios 
de Ma.tto Grosso, de .i<tuei.o a. jnnho de 1892.; · 

Continuação da 3".discus~ão do p::-ojeeto n. 
Tendo sido pt·esentes á commissã.o de peti- 100. ·deste a.nno, (projecto n. 46 A, do anno 

ções e J.lOdere« ·a:s authentica.s das eleiçiJes pro- pas>ado), rela.ti vo üs promoções de 7 ·de ja
eeilidas no estado da Ba.hia no dia 27.de junho neiro de 1890; 
passado pa.l'a preenchimento das vagas de tNs Continuação da. 3' discussão do projecto n. 
deputados federaes:çelo mesmo estado. pas~ou 77, de 1892, a.utoriza.ndo o governo a con
a. -commissão a tomar conhecimento das mes- · verter os .i Ul'OS de 4 "I •• oUI·o, das a.polices da 
mas'e d11s prote~tos juntos, e depois de exa.mi- divida publica interna nos de ·5 •t o, :papel, e a 
'llal·a.s, não computando as <J_Ue se a.ch;tvam fazer as ·operaç\íes de credito precisas para: 
~·ilQ:nina.da.s ·de vicios, chegou a seguinte .a. pu- embolsar os :possuidore« de a.polices que •níio 
ra.ção final: 'Dr·. Manoel Cretano de Oliveira aceitarem a convel'Silo; con:solidar a divlda 
Passos, 23.4.56 votos; tenente Fra.ncisco de tluctuante e supprir qualquer dencieucia. (!.e 
Mattos, 21-093; engenheiro Lycurgo .José de l'enda do exercício COI'rente; 
Mello; 20-828 •otos; Dr. JOSé da Rocha. Mdlo, Continaá.ção da 2' discussão do-pro.jecto n. 
~15.201 _votos, ·engenheiro Jooquim Artbur '122, aeste ~nno (reorganizando o Supremo· 
Peàreira 'Fn.nco, 12.973·votos, e Dr. Deocl&-- tribunal Militar); 
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Discussüo unica. do additi;o n. 72B, deste A~gusta. Fer~eira_ de ~ouza, >iuva do briga.. 
a.nno (additivo d~ta.cado na 2• dLc:cussão do dell'O Antomo TLburc10 Ferreiro d~ Souza. 
:projecto de fix~..to da _força naval para o desde a. dilta. do filllecimento de seu marido· ' 
exercício de 1893, autonsando o governo a Continuação d;l I, discussão do proje~to 
remo\'et' o Arsenal de Mal'mll:t di Bahia. a. n. 120, <l~ste. anno, ;~utorisa.ndo o "'Overno a 
mandar construir uma mor tona em Matto cont.r~cttw com João Tcm\l'e$ du Síl~a a cons· 
G;osso. a estabelecer na Escola Naval o ensino tntcçu.o. lrso e gozo de um;t estradu. de ferro 
de tol·pedos e de a.p:plicação d<:- electric~dade ú c:om I?rivilegio por 50 3.\lflO$, de o.ccordo com 
marinllôl>, crea.ndo uma C?-deH·a. esp~m.L_e a. ~s le1~ sobre estradas <le !erro e g;\r-.:l.ntia de 
1·eformar as esco~ prattc:as de art.ilha.na. e JW-os de 6 • {o ao a.nno so1Jre 30 :OOOA por kilo
torped?S e a _crear dtv:ersas escola.s) : ~etro, p_a~t.ind~ do R~o Pardo. tio Espit'it> 

1• dJ.Scussuo do proJecto n. 118. deste anno, ~twto. ar.e ::;. Jouo Baptrsto.. em Mina.s Gera.es· 
a.utorlsando o. f;O~·erno a reorg-amsar o ser- 13 d_Lscussão do prQio~to n. n. 17. dest~ 
-ç-iço da ReparttÇ1l~ Gera.! dos T(::legrophos e a. anno, 1~emando de direitos de impol'ta(;:l.o os 
alterar o respectr>o l'eg•llamento, segundo ny(l.t~r·iaes e macl1_inismos que a Companhia. 
a:; bases q11e es.abelee~ ; 1\u.cwnal de Forjas e Estaleiros destim.r a 

Discussão unica das emenda-s do S~na~o ao .installa(~o dos seus estabelecimentos; 
pro,jeclo n . 6 A, deste a.nno (orgamsaça.o do I" ~iseussão do projecto n. 98, deste a.nno, 
Districto Federal); . _ a.utortsa.ndo o governo a conceder a Honorio 

2' parte (as 3 horas 011 :J.ntes)-2• d_t8CUSS.I.O Lima a c:onstrucção, uso e gozo de uma es
do projecw n. 96 B,desr.eanno, a.uto~1zando o troda. de ferro do porto de An~rados Reis. 
govel'UO a contra.ct.~r com quem mats vanta- no es~do do Rio ele .Janeiro, ,~ estação do 
gens o1l:erecer o sernço de reb?<IUe, J.X)!: ~elO Cl'UZ.~I!_'O. no estado de S, Paulo, medeõl.nte as 
de \·a. pores, nas lmrras do ~'l~ ltapemmm e condu;oes que estipula ; 
Bene>ente, no estado do Espmto Santo; 2• ~cussiio do p1·ojecto n. 60, <leste a.nno, 

Discussão unica. das seguintes ma.tel'i.as: autortsa~d~ o governo a conceder :1 Josê Au-
. " . ~o.d gu..<::to V1e1ra. e outro a construccüo. uro e 

Do prOJecto n. ~70, . rlo ~nno pa.., o, conce· gozo, durante 30 annos, de uma estràda de 
dendo um anuo de lJcen .. a, .com onlen!J-dO, a 1erro de Sapopemba á ilha do ,.o,·ernadot• 
Jose Mendes Abranc\les. _mestr~ da offic:ma de medeante certos !&>ores· 0 

' 

a})parelhos e vellas_ da dtrectorr<: d.e constru~- l" discussão do p:rojecto n. 2í4, deste anno, 
çoes Dílovaes do .Arsenal tle Ma~ml.a da. Capl· concedendo ao . cidadão João Per•eira Vida! 
tal Feder al; . . isen~:ão de direitos ~<Dbre o ;ueite doce, chum· 

do parecern . ~· d~ 1892. mdefermdo_, ~r bo, estanho, e folllas de Flandres em Iaminas, 
não ser d<~ c;_ompetencta do Congresso ~ac10· que importar pa.1•,, o consumo da. pesca. no es· 
na.l, a petwao do ~on€go . Amador Bueno ~e tado de Santa Catharina.. 
Barros, sobre isenç<~oo d.o 1mposto de transmts
são de propriedade e de decimas urbanas paro. 
o predio em que funcciona o «Asylo Isabel,» 
nesta. capital ; ~ • . 

do projecto n. 81. de 1 ~9-2. a.uooraandoo 
governo a mandar pagar ao alfe1:es llouora· 
rio do exe1•cíto Antonio Paes Sa. Barreto a 
quantia de 2:51J2.$. J.lOl.' difl'erença. de soldos 
a.trazlldos. qne deixou d.e receber; . 

Levanta-se a sessão ã.s 41/2hora.s d~tarde. 

7i• SES~lO E:ll 23 DE AGOSTO DE 1892 

PJ·esidencia do S•·· JO<'io Lopes 
do projecto n. 82., desteanno. autor12audo o 

"'OVerno a. reformar. no posto de tenente do Ao meio dia procede-:<e ;;i. cba.mada., á· qual 
:xtincto corpo de policia ~esta. capital, o capi· re>pondem 0 3 Srs. Jooo Lo~. Antonio Aze· 
tão llonorario do exercito, e:!.·tenente desse redo. Athayde Junior, Paula Guimarães, João 
corpó, Antonio Jose Alves; . de A veUar, Uchôa Rodrigues, Indio dei Brazil; 

do projecto n. 92, deste anno, autoriZando Cantão, Ma.tta. Bacellar. Augw;to Monten~'To, 
0 ,.0 verno a mandar contar como tempo de Costa Rodrigues, Rodrigues Fernandes. An
em'!;;.rque, para os effeltos leg11es. o tempo ~m fri$io Fialho,Nogueira. Parana.guã., Pires Fer
que 0 capitão-tenente Joã~ de Andrade Le•te l'eiro, Mariinho Rodrigues, Frederico Borges, 
serviu como official superior e instructor na José Bevilacqua, Gonça.lo de Lagos. Nasci
escola. na.va.l e fa.z extensiva aos instructores meuto, Amorim Garcin.. Pedro Americo. Sá 
e mais offi.ci~s que servirem nos na•i~des· Andrade, Retumba., Tolentlno de Car>alho. 
tinados à instrucção dos a.spirantes a guardas· JO$é Mariano, Joaquim. Pernambuco, Juvencio 
marinha. a disposição do a.l't. 13 do decreto de Aguiar, André Ca:mlcanti, Raymundo 
n. 29 de 14 de março de 1891; Bandeira., Annibo.l Falcão, João \"i· ira, Luiz 

do projecto n. 83, deste a~no, manda.n~o de. Andr~t:· Esplrito Santo, Bellarmino Car
pa.,aoar a. pensão de 120$ eoneedtda a D. Mar1a . netro, OttH~lca, Rodrigo de Araujo, Euclides 

63 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:20+ Pág ina 2 de 11 

498 Sessao em 23 de Agosto de 1892 

O SR. 1 o SECRETARIO procede á leitura da 
acta. 

O Sr. C~tn"tU.o -Sr. presidente, 
quando se tratou da di~cu~são da emenda feita. 
por esta cawar"a ao pro.jecto n 139, que crea. 
uma escola de m<tchinbta no Para, dis~e 
nlguma cou,;a no sentido de mo~trar a razão 
por que o Senado re.]e!teu es.'a emenda, e 
mandei um 1·equerin:~ento que 1bi aeceito pela. 
me~a. para q_ue,depOis de approvad<t a emen
da, como natur<Jbnente seri::, vis;.o como o 
parecer da commi:< .. ão foi favoravet, fus~e des
tacada por con~~iwir projecto e$pecial e as~im 
ser remettida para o Sen:~do. 

En cretanto, mt pitblicação no 1Jim·io do 
Cor1r;resso da act.a e tral.:alhos de llontem, nada 
consta a respeito de:~~e req uerímento. 

C\'ão sei. portanto, si lwuve algum de~cuido 
da mesa, ou ,;i, por qualquer outra cire.un
stancia, deixou de ser ~ut,wetddo á. votaé~o 
da caroa.ra. o facto e que nada consta. a. re
speito delle no Dia,-io O lficialdo Gon;tresso. 

Não sei si na acta manuscripta. lla alguma 
cousa a respeito do deotino d~~e meu reque
rimento. V. Ex. se digne de dar in1orma(ies. 

Malta., Oliveira Valladão, Leandro ~Iaciel, Fe
lisbello Freire, Paulo Argollo, Zama, _,\.rthur 
Rios~ Garcia Pires, )!arcolino Moum, Seve
rino Vieir3o, Mílton, f:..·,Lncisco Sod.Ni, Diony:sio 
Cerqu<"ira, Leovigi!do Filguiras. Bariio de S. 
Marcos. Horacio Co:;ta.. Novaes ::\fello, Fonseca. 
e S1h'<t. U1·ban··· MtJ.rcondes, Vir;;ilio Pe:,>;;:on., 
Luiz ;\.fUI"'J.t, Fróes (la Cruz, EriCil Coelho, 
Sampaio Ferraz, Lope;,: TroYiio, Furquim 
'Wernecl~. Je3uino de Albur,uerque. Thomaz 
De:fino. Antonio Olylltllo, Badaró, ,João Pi
nheiro, Pacifico Ma::co.renha.s, Gabl'iel de Ma
galhf~·~. Leonel Filho, Chag-<es Lobato, Jacob 
da. Paixão, Alexandre Stoclder. Francisco 
Veiga. F<'rreira B1·an!lão. Lamounier, Alvaro 
Botdho, Americo Luz, Viotti, Dutra Nicacio, 
Manoel rUll\'eucio, Arhtiàes M;tia, Gonçalveg 
Ra.mo<, Carln• da,; Chaga:;. Co>ta :l.laclw.clo, 
Palleta, Fen·eira Rabelio, João Luiz, Fra.n
Ciilco Glic~río, Cesu.rio ~Iotta, Carvalllal, 
Murga. Alfredo E!lif, Almeida Nogueil•a. Bra
zilio do> S:•nto:<, Flem·y Curado. LeoJ.lOldo de 
Bulllüe.~. Alve., de Castro. Urbano Gouvea, 
Caet:1no de Alhaquel'que, Bellarmino de Men
donça, M•;rciano Magalhã:e~. Lam·o Mnller, 
Carlus C:,mpo.<, Schimidt. Lacerda CoutinlJO, 
Pereir<J. da CMta. Julio de Ca~tilhos, Borges 
de Medeiro;, Alcide~ Lima, Thomaz FJ,ire:::, 
Hom<:•rO Bapti>ra, Ca5siano do Nascimento e 
Demetrio Ribeiro. 

O Sr. PJ.•e;;;idente- Hontem, por 
occasião de votar-se a emenda a que v. Ex. 
$e refere, declarei a Cama.!'a que V. ~. ba

Ahre-se a. ~es~ão. via apresen-tado um recruerimenm. paro que 
Deixam de comparecer com ca.u5a paJ•tici- fo~:<e ~eparada u. emenEa, afim de constituír 

pada o,; Sr;. Henrique de Ca.rvalho, Bezer· prqjecto espedal, requerimen.o que a me.;~a. 
· ril, Ju·:tiniano de Serpa, Jose Avelino. )figuel julgou nã.o dever subm.etter à comideração do 

de ca~tro. lto:<a e Silva, Meira de Vasconcel- Camara, por conside.-ar inconstituc.lonal, visto 
lo~. Ti•eophilo do~ Santos. Pontes de }nranda, como o -projecto só tinha a seguir os tramites 
Ivo do Pt'ad.o, Augusto de Freita.<, To~ta, do art.·. 
Seabra, Santos Pereira., Fomeca Hermes, Nilo Peco ao nobre deputado o 1avor de attender 
Peçanl!a, Vit·iato de Medeiros, Alcindo Gua- a? trecho da acta que se refere ao seu reque
.nabara. Jacque~ Ourique, :Ma)'Tink, Ma.tta r1memo. -
:Macbado Gonçalves Cha;es,Domingos Rocha, E' approvada a acta da sessão antecedente. 
Dorr lngo: Po1-to, Moraes Barroc', Lope> Cha
ves. A'lolpho Gordo, Angelo Pinheiro. Carlos 
Garcia. MoJ•eira da Silva, Rubião Junior. Ju· 
lio de M~>· quita, Edual'do Gonçalve;, ~Iénna. 
Ba.rreto e Bernardino de Campos. 

PRiiVIEffiA PARTE DA ORDEM DO DIA 

1 a discussão do projecto n. 85, deste anno, 
autorisando o governo a rever a tabella dos 
vencimentos dos officiaes da armada e cla!lses 
annexas e a reformar o conselho naval. 

Deixaram de compare~r 8em cau..«a parti
cipada os Srs.Pedro Chermont, Casimira Ju
nior, N•'l<on, Almino Alfonso,Epitacio Pessoa, 
Couto Cartaxo, Gonçalves Ferreira, Pereira O Sr. Barão de S. Ma.reos'Sr. 
Lyra, João ··e Slq_ueira, Sebastião LanduliJho, presidente, em primeiro lagar pzç) licença a 
Píres e Albuquerque, Pri~co Paraíso, !-la- V. Ex.. e a Camara dos Sr·s. Deputado, para 
ubãesBarreto,Cyrillo de Lemos_o\.!berto Bran- declarar que não vou .azer um discurso, voa 
dão, Olíveira Pinto, Joaquim Breve5, França. apenas da.ralgu,nas e:x:p1lcações,oomo membro 
Carvalho, Baptista da Motta, Vinhae1, Fi- da commíssão de marinha e guerl'à e officiaJ. 
gueiredo, · Co ta Senna, Ferreira Pires, Man- da. a1·mada, com rela<;ão ao projeeto em dis
teiro da Silva, Martinho Prado Junior, Pau- cussã.o, autorisa.ndo o <>overno a revel' a tcl.
lino Carlo~. C<>:>ia Junior, Antonio Prado, Cin- bella dos venci.m.entos de emba.rqt'e dos offi
cinnato Bl'aga., Fernando Simas, Vktorino ctaes da. armada, e das elas~ a.nnexas. 
Monteiro, Assis Brazi.l, Rocba Osorio e Fer- Esta. revisão Sr. presidente devia ter sido 
nandG Abbott. . • concedida o anno·_p~do quando se discutiu 
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o projecto de fixação de forças de mar, e que 
a Camara dos Srs. Deput<.tdos votou a alte
raç.ã.o dos quadros d;tS classes annexas, que 
foi logo po;:to em execução pelo g-overno. 

A lei de torças de !llaJ: votada. o anno pas
sado. diz no § 6" do art. 2." ( l$) : 

«Fica o governo tmtorizado a altera.r, em 
observancia. do art . 85 da Constitu~:ü.o Fede
ralos quadrmt dos medico;:,otllcia.es de fazenda 
e machinistas da armada., quadt'O.l que fica
rão com;tituidos pelll. seguinte lorma: 

Quadro de S(v<de 

1 contra a.tmirante. 
2 capitães ele mar e guerra. 
5 capitães de fr<•gata.. 
g capitães tenentes. 
48 1"' t<mentes. 

1 capitão de ma. r e guerra. 
2 capitães de fragata, 
6 capitães tenentes. 
17 lu• tenentes. 
35 2"' tenentes. 
30 guardas-marinha. 

Quadro de machinistas 

I capitão de mar e guerra. 
2 capitã.es de fr agata. 
4 capitãe~ tenentes. 
16 I•• tenentes. 
33 2.•• tenenres. 
80 guarda&-mM"inha.» 

Sr. presídente, na marinha brazileit·a, 
Qnde V. Ex. acaba de .-e r, todas iJ.:> cla.sse~ 
-estão equiparadas em pêltentes, honras e ga
rantias, existe no entretanto uma tabella. de 
vencimen to5 para cad:\ UI'Il.a. della.s ; assim e 
que o corpo da armad& rege-se pe~a tabella. 
n. 4. (D•ari~ Officiat de 22 de julho de 1891), 
o <:ozopo de saude pela de n. 23, o de fazenda 
pela de n. 25, e o de rnacllini~tas pel<~ de 
n. 27. 

O SR. GARCIA. PIRES-E nada ha mai8 re· 
gula.L'. 

0 SR. BARÃ.O DE S. MARCOS-V. Ex. aeba. 
regular isto~ 

0 SR. GARCIA PIRES-Sem. (ÍlJ.Vida. 

brazileira e especial neste ponto, ao pa.;;so que 
cada marinha, segundo as notas que_ tenho, 
se regem por uma unica tabella. 

Eis aqui a tabella das gratificayões que per
cebem os o.Jllciaes combatentes, e mais cla.;;ses 
da marinha. dos Estado~ Unido;; (i,J): • Medico, 
commissario, maquinista, coru a piJ.teu.r.e d~ 
CiJ.pitão de mar e guerra. gratiftCi\Ç<io. igual 
paz'll. todo:>. M:edico, oommissario, maqz1 ni;ta., 
CJ.pitã~ de tragt1ta, gr3.tificaçii.o ifl"••al para 
todos. Medico, commissa.rlo maquini~ta, ca,. 
pítãe,; tenentes, gratificação ig11al para. 
toJ.os. )lcdico, commi~sario. maquitli , t<L, l•' 
tenentes, gratificação igual pum todo~.» 

O Sn. G!ul.CIA PmEs-Du um apiu·te. 
0 SR. BARlfl DE S. iVIARCOS-ÜS Estados

\ Unidos tem duas tabellas, uma para a. classe 
elos otliciaes da, armada, e outm para todas 
as classes annexas, que não suo officiaes de 
piJ.tente, são apenas graolluado~. 

Tenho aqui a tabella. referente a marin11a. 
franceza. Allí a gratificação é igual P'L!a os 
officiaes comOO.tentes,medicos e commi<:;arios. 

Na classe de machínistas ha sri 3 postos, 
ao passo que nas outras classe' tem 5 pos
tos. Eis a razão porque .:t. classe dos ma~llinis
tas na mn.rinha franceza. tem llliJ.ior('S venei
mentns. Não tem patentes são apen<.~.s gra
duados. · · 

Na marinha hespanh~la a gratificaçii.o e a. 
mesma para todas as classes em i~ualtlade de 
postos. 

Eis o.quí, Sr. presidente, a tabel!a. COinpa
ra.tiv;t entre os vencimentos dos oillciaes da 
JnaJ.'inha brazileira, e o~ dos offi.daes dos clas
ses annexas. (L8). 

Vê pois, V. Ex. e a Camara que se os oí:l:i
ciaes combatentes vencendo na t't\Zii.o de 10, 
os de fazenda na ra.z.'lo de 20, os dl' maclüna 
na razão de 30. ~ de saude na razão de 40, 
os officíaes comb1l.tentes occupam com grave 
injustiça. o ultimo Jogar. . 

O Sa. MATTA B.:..cELLAR da um a!)4rte. 
O Sn. BARÃO DE S. M .. ucos-As com!IJ.is..,. 

sõe~ são as mesmas, todos estão sugeitos aos 
mesmos perigos. 

Sr. presidente, >ou terminar; já preenchi o 
meu fim na tribuna. dando as expli~ões a 
que me propuz. 

Não devo entretanto concluir, deixando sem 
reparo· um artigo publicado ém um· dos ,jor,.. 
)liles desta capital, que tratando do a.s,umpto 

O SR. BARÃO DE S. MARco~A este respeito do prpjecto de que nos occupamos, e ojfensivo 
:l. marinha. brazileira. e &:Ú&pcional ; porqúe á- minha. pessoa.. 
todas a.s marinhas teem uma. unica tabella Este artigo Yem assignado. ~corpo de sau~ 
para. os ofiiciaes de todas a.s classe!>, como de da arma.da.•. · · · 
vo1.1 mostrar, e com istQ respo:t~.do o aparte Sr. Presidente. Faço jQ.stiça a e:;sa. dj~tine,. 
do nobre deputado, . I ta e illustrél,(j.a corpol'l!-çâ\J, ~re!U~nd~ q!Je 

"Vou mostrar agora a V, Ex:. que a. ma.rinha este artigo não partisse de Ji, assim pois de-
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claro que considero falsa aquella a.s~igna tura. 
(Jliuito bem). 

Ninguem mais pedindo a pa.b v r~. fica a dis
cussão encerrad;:~. e adiv.d;:~. a vota.ç-.;to por (\lta 
üe numero. 

naes 110 valor do objecto furtado, iico.odo os. 
delinquentes sujeitos à prisão c~llula.t' e à·· 
multa. 

Assim sendo. o orador concordam que fique-
o min i8terio ;m olico cncarrcgndo de denunciar 
nos crimes de furto de gado cav;tllar, vaccum 
e mun.r_; mas n<>gn.rà o seu voto a tudo que· 
for deSlf<D~çã.o rlc h'ibuna.l para. julgnmento, 
porque é um n.ttentado ao one esta estabele
cido mt Constítuiç~o. (A.poiddo.,. Muito óem.) 

Por não ha-verquem:peça. a pala.vra.. são sue-· 
O SR. PRESlDill\TE an.nuncia a discussão do ce~siv,tmente encerradas as dí:>cmsões dos 

art. 1" · artigos do projecto e adiadas as votações. · 

z• discussão do projecto n. 3L deste anno, 
tornando applic;wel uo.s a.nímaes de t01lt1 e 
qualquer es].)ecie a disposição do art. 1" do de
creto n. 3lG3 de 7 de julho ele 1883. a que se 
refere a lei n. 21 de 2-1 de outubro de 1891, 

2" d:scussi'ío do '[lrojecto n. 143, de>te 1tnno. 
O Sr. BadaJ.•ó diz que não póde dar autorisantio o g·overno a abrir o cr·r.dito de· 

o seu voto uo projecto que se discute, e pensa I GO:OOOS ao C?.ml.üo de 27 d. por ts. :pa.ra. 
que assim succedera a todos os que professa-m des11ezas. no corrente exercicio, d:.1. ru\.,rica. 2• 
as letti'~S jurídicas, quer como advogados, --:Legaç,qes e Con~ulaclos- do orçamento do· 
quer como juize~. Mm~~teriO da~ Uelaçõe~ Exteriores. 

Este projecto já foi approvn.do em 1"' tlis-- Nao havendo quem peça a palavra. é encer-
cussão, mas não o deve ser em seganrl<l, por- .ra~a a discu~sao do artigo unico do projecto e 
que attentu cont~a a Coostit11ição Fetleml. a<hada a vota~ão. 

O projecto em discussão dispõe, que o :JrL Continuação da. 3" discussão do projecto 
Ja do decreto Lle 7 de jutho de 1883. a que se n. SG D. deste anno, fixando a despeza. do 
refere a lei de 24 de outubro de 1891, éappli- Min~sterio da Justiça e Negocias In\~riore\3 · 
ca.vel aos animaes d<i tocla c 9wtlqum- espccie. para 0 exercicío de 1893. 
11 lei de 24 de outubro de 1891 prescreve sim-
Jllesmente o segt:iL.te: Contiouam em vizor ns 
disl_Xlsições do decreto de 7 cte julho de'l8S3. 
Este decreto, em seu art. 1•, esta tue, que clrJ
'Jltiffe denu11cia e serlijulga.do pelo jttr!J o crime 
d:~ (u1·to dt! gc;do !laccwn, cm..,ait:~,r c ?>tU(Ir. 
Ora, dizendo o projecto que se discute, que a 
disposic:Jo citada é appHcavel aos animaes rle 
toda. e qw~lqtter especie, conclue-se logica
mente, que o c'l"!me de furto de uma cabra, d~ 
um cão, de uma gallioha, etc., dará Jogar a 
processo iniciado pelo miuisterio '!)ublico e jul
gamento pelo jury. 

Qne se submetta ao Jury o processo de furto 
de gado vaccum, c:1.v::ülar e muar, parece re· 
guiar ãquelles que não levam, como o orãdm', 
a.os seus extremos, o preceito do art. 34, n. 23 
da Constituição Federal, que eorometteu aos 
Estados a coafeccão do díreítú adj,;ctivo ou 
processual, i"eservando ao Congre~so Nacional 
o direito substantivo. 

O ora.dor vot::u-a contra o '(lrojecto, 1JOrque 
quer ver em seu paiz o fiotescimeuto do; tri
buna.es correcciona.es, que são eocarren-ados 
de julgar os pequenos delictos. "' 

Em Minas já esses tribuoa.es estão or!!"a.ni
zados, e a elles é que deve ficar comm~ttido 
o julgamento de todos os crimes de furto e 
damno. 

Pen.su. que. a a.cção "Penal dâ-se por queixa 
da parte oft'endida e por acção do ministerio 
publico. Nos crimes de furto, damno e atteo· 
ta.dos ao pudor, a. acçã.o é }la.rticular, salvo o 
flagrante delicto para aquelles e a qualidade 
de asylada, tutellada, etc. para estes. As pe
nas_ impostas a.o crime de furto são proporcio-

O Sr. SeT"~rino Vieira diz não 
haver questão que no momento actual ma.is· 
sobreleve entre nós do que a economia. 

Dous meios ha IJal.'a em um !Ja.iz dehellar-se 
uma cdse, quando ella se a present;1 por tal 
face: augmenmr a receita pelo accrescimo-· 
de iml)QStos ou cortando despezas. de modo a. 
não haver desorganisaç,ão do serviço publico. 

Foi este o ponto de vista. que tomou a. com-· 
missão de orçamento, propondo qlle se tirasse 
do encargo da união os cursos annexos doses-· 
tados. 

Não se pode dizer que esta medida. des-· 
orga.uise o serviço publico. porque, pela Con
stituição, este sérviç.o não compete a União. 

O orador mauif~t.a.-se francamente pelo en
sino livre em sua, mais larga extensão e 
mostra que as lições da historia são todas no· 
sentido de libertul·o da intervenção officia.l.. 

A arte, a litter<1tura e a pbilosophia gre
gas, creações essas que constituem as mais 
bellas da intelligencia humana., sã.o o pro
dueto do ensina fóra de todas as pêas do Es-
tado. 

A grande cultura jurídica romana e outro
exemplo. Os Justinianos, os Papinianos, os 
Modestinos não sa.lüram, nem foram diplo
ma.dos em curso algum o:fücia.l. 

O orador tira ainda exemplos da. Allemanha,, 
e da histeria de outros povos, attinentes a 
mostrar que o rithm.o da clvilisação se faz no· 
sentido di1 libertação do ensino. 

Qualquer que seja. a. face por que se enca.l.'e 
a questã.o do en~in.o, tome-se o ponto de Yi~t~ 
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moral. tome-se o intellectual,a. Yanta:;em fica 
sempre do lado do ensino li ~re-

Pensando assim, e baseado nos dad~ fbrne
-cidos, quer pei:J. tl1eoria,quer pela pratica, não 
dei:x:ar-d.de Irulnifestar-se sempre pela liberdade 
do en:>ino: e no caso a que se retere a medida 
que di~cute. o seu apoio cresce tanto mai~, 
quanto se trata de uma economia para os co
.fres publicas, e de se pôr em practic:a uma. 
di~posi-:.â.o constitucional. 

S. Ex. dizir. QUe ensino particular· era 
·uma especulação. 

Vem a me;a, e lido, apoiado e posto em 
discussão o seguinte 

Reque~imcr~to 

Requeremos (j_ne se hu1ce na acta um voto 
de pesa.r pell) passamento infausto do Illustre 
i3mzileiro, Marechal 1\Ianoel Deodoro da Fon· 
~eC<l. e se nomeie uma cornmissão par-.:~ acom
paoha.r- o sou sahimento funebre, sendo le
vantada a ses::;ão de hoje. 

Snlas das Ses-sões da Camara dos Depu
tndo~. 2:3 üe agosto de de 1892. - 8e'!)erúw 
Viâra.-A. A:;e1'erlo.-Alcides Lima -Lacerd,z 
Coutinho. 

O regimen ckl liberdade póde e ha de ne
~essariamente ser explor,1do como uma in
dustria, ma> uma industria que nobilita. No 
regimen officia[ e qu~ a in:;tru"cçJ.o ~e p:Jdc 
tornar uma iJJdtJ.~tria torpe. O Sr. Espirito Santo (;nov<men-

Poderill. citai' os effeitos pemic:íosos ilo offi- to de attc;JÇc!o) jit lla muito tempo guarda v~. 
dali~mo no en~iJw. Em Perno.mbuco, um sopitn.>n. em ~eu coração a rnttnifestação do 
lente do curso annexo dava exame:; a troco sentimento mab sincero de merecida home
·de 20$000. 03 directores de collegios pm·ti- nagem a um do~ maiores Tulto~ que >'<e er
cuhre~ chamam o;; profes~ores officiaes para guemm no~ ultimo~ tempos do ex-lmperio do 
lecciona.r em seus collegios, por serem estes Bru.~íl o qual se tornou grandios~, enorme, 
mais tarde Gs exa.minadore;:. immen_,;.o no dia 15 de nov-embro. (Jiuitc bem.)' 

No regimen U.a liberclade não ~e dá i~so. Gu.wdava, ~apitava e~te sentimento nobre, 
Para reforçu.r ;;ua opillião, passa a occu- por motivo:; que agora não e occasii.i.o de 

:par-se com mn projecto de reforma do en- enunciar; m;l.s \~ que e obrigado, ante o im
sino, o qual corre impresso no Diu~·io Of1icia/., pul;:o potente. ao lembrar-se de que ú1.he ;<obre 

-.otrerecido it Carnara. pelo illustre e teleutow o tumulo aquelle que se ergueu sempre forte, 
deputado Et·ico C<lelho. energ!co, que concretisou os sentimentos no-

K,~e prQjecto si niio é um corpo de delicto bre~ e a-levttntado~ do exercito brazileiro, que 
da. incompetencüt de quem o e;;crev-eu, é o ~entin ptLlpit~r em seu coraçi:lo o nu!lca. des
corpo de delicto do descuido da commis&'io mentido amor pela patria.. (.:ipoiarlos, muito 
que o reviu e de todo o pe;~oal que llle deu a úcm.) 
sua a:p:pl·ovaç;io. O marecllo.l D~oéloro e um vulto, enorme. 

A começar. peh exposi~ii.o de motiv-os, o ~fuit..-t,~ vezes o orador comtempla~tt. admi· 
projecto é uma la.>tima. O '!eu autor ignom I'1.1.Yt\. do intimo de ,;u,,. conscienci(l. a grandez.:'t 
completamente o dil'eito pttblico, o modo chtquelle homem, gl'<'.tlclez<t que par:t compre
como as leb :-.e modificam ou ~e revogilm ; henJ.el-a o homem, ê preciso elenl.r->e acima 
ignom completamente o que lla. de mais ele- d:1~ :paixüe=- me>quinhas de momento. 
mental' em Portug-al. Deodoro. alem. de um coração nobre, geno-

0 Ol'àdor pede ticenço. pam interrompel' o roso e magnanimo, era um >oldado Yalente; 
seu cliscur~o. pol' ter recebido a noticia duo I elle per·::onífi~va o heroismo do bt'<l.Zlleiro e 
morte rlo mMedl:ll D?.ocioro dn. Fon~ec~. a. br:n·tll'l\ do wldado do exercito brazileiro. 

Intet'l'Ornp~-o cellendo aos impulso~ de seu (.-l;,oiados; lit>eiio bem.) 
cornÇ<""io e interpt-etando o.; ~emimemos dn Deodoro, com a.quella attitude marcial. com 
Cam:wa. aquelle hel'OÍ$ffi0 sem ig-ual. tinha poder tão 

Quae:;quer qne >ejam os de3vio_;; comm~t- extraordinario de electrisar pela sua for~.a. e 
tidos nu::; aH.as posiçues que occupou, é fora. enerf,'Í.<~. que deante do~ seus. camaradllS, um 
de duvida que o nome de marechal Deoclaro i' mo-,;imento seu· era hast..1.nte para impedir 
se impõe ;.i. cou~ider<tç-.ão de todos o.s br.12i- uma. re\·o1t.:1.. 
leiro~. No dia 15 de novembro. Deodoro estava, por 

O or~•dor,. -port."l.nto, respeit.-'l.ndo o nome (lo 1 o.~sim dizer, morto, complet:tmente enfra.que
_mn.rec!ml Deodor<J, o _braz~ciro il~ustrc qlle j ciclo })elos soffrimentos maiil cruchntes; mas. 
prestou o sett braço forte <t funda,.ao da Ue-j quando lhe díssem!ll que a columna revolu
publica no Brazil, interrompe o seu discm•oo cionaritt, pn.t'<t reconquistar o;: direitos e pa.ra 

.e requer que o Sr. 11re~idente ccusulte a imsg:\r um non) l10ri~onte politico abando
Ca.ma.ra. sobre si consente em se insedr 11:1 ! lli1 va o q u;trteLDeodoro le"Yantou-se e a frente 
:teta um voto de p3Za.r pelo iaJlecimeuto desse dos revolucionados entr_ou pelo porti.io central 
.nota>el cidadão, le.-aniando-se a sessão em do quartel do C3.lnpo ; era tal a segUl'a.uça. 
.se.,<ru.ida- ("1Itlito br:m; muito bc:m.) com que elle representava todos os senti-
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menior nobres, todos os impulsos alevantados O Sr .. Laurc~ Mnlle~ (allançc<o)
·do cora~o de um patriota, que aorttravessar Sr·. -presidente, pedi a. palavra. apenas soube 
do int rior do .1uartel,em .frente á força como d:1 trlste nova que -veiu enlutar· n nossa :pa
quc um movimento mtl.gnetico leYa11mm o tri3., com o -intuito de propor á Cama;ra de
brio úe tndns os militares, os clarins d<.tvam monstraeões ·de pezar que os ·meus collegas 
signal de general e elle empunlutnLlO o clla· ;jà ~~~ram á n:-esa. . . 
pêo, voltc•ava por• entre a.s forças, arrastando- Llmt~r·me-llel, por 1sso ·, a d1zer neste 
as a uma snlJmissão imondicional. angust1oso momemo, que sobre o grande 

·Foi grande no goYerno provisorio. Pa~ ~~ileiro que acaba. de morrer não nos e 
que f;tUHr de delbto,;, rJWtndo d~!"eitos nos ~·-lictto agora externar ,lu.lg-amentos que cabem 
todos temos ? a historia. ( Apoiu,ríos. ) 

Ninguem é perfci.to no mundo ; ma~. rela-1 Todos sabem quanto. o no.me glori_?So do 
tivarn••ute Deodoro <'!~~ immeu~n. m:.rechal Deodoro est.-'1. hgado a fundaçao da 

Deodoro 1i:li o lhnd:•tlor ti:• R1~pnl>lie<1.; pre-~ Republic::a Brazileira. ( • .J.poiarlos ge'-'"!-'.) 
ten<ler tirar-~e-Hle ('~8(' pntt·imonw ê uma Si algum pedi~o me !i:lsse dado !i1.zer nesta. 
ilrju:;t.iça: o co:~100 tio Ol'tuhll· ~.,,,.e1ll~t-"~ con- ooasião, pedn·t~H. Cal!lat·ados Srs. D€pu.tados, 
tra e~~a expol!aç-<10 Lln que l! 1!c tntus s<l- como uma mamíestaçao eloquentc do smcero· 
grado. peta r que a domilla, que vota;:semos desde 

De· •doro lbi o fundador dn Ri,pnhlic:l., como logo as medid:.~s propo>'tas, levant;tnuo-se, em 
'Í!lndador da Repul,Jicn. foi'Bt!ujnmimC• •nsUtnt. consequencia, a presente sessão. (Jl!1ito liem; 

Sem Benjamin Constaut. Dt•odcwo niio nm- muito bem. ") 
·ful;va a Repuhlic.c'l. : ~em Deodoro, lk~u,iamin 
·cont:<tant nii.o teria inicitt~h-;1., 

A;;;,im o orador "I>eüe ~tw o ~~·. P1·r•<id~nte 
con,:ulte a C<\ffi!l.l'a, ~i em comrne!rlor:l<;i.ío 3. 
acontecimento tão :m\cmrlt', ~i t'enrlt·rrd" um 
'preit(J d:, verdadeira homc•nnl!l'm, ~<: <'On~igne 
na ac.t,a. 11m voto de prorun<l•t p<·'l.:ll' polo >eu 
Jta.ssam nto, e nomei·~ \lmn. ct•mmi ,,,-,o pat~t 
<acornpa,nhat· o seu ~11terru c suspt•uda-:<c a 
•sessão; •mas não esqnecemln :l C:unam um 
•aever ~up1·emo de que o Congrc•8o \·ota iÍ. 
àeclal'açiio sol~mne de qlw t•ecouhecc Dl!Otloro 
comu fundador da Repnblica cornt:•nt" di:'eito 
·quanto Benjamim Con~tn.nt, (Jlaito bem : 
muit. ÚIN1,) · 

Vem (L me,:~. e litl<t. 11.poiatla e po:rt:L em 
disc:U~i<ão a seguinte 

PROPOSTA. 

O "Sr. Luiz Murat declara que dif
ficil é pintll.r o dt!Sg'Osto que atrnvessa neste 
momento a. a.lrna do orador ; difficil e traçar, 
ainlla. q1\e rapida-mente, o t?sboço desta 
dor ·e desta magoa ; difficil é contar em nome 
do. opposição e· da minoria o peza.r pl·ofundo e 
o veo negro de tristezas que neste momento 
os cobre. 

Mas entende o orador que tem a honra ·de 
fatiar a Camara, que o dia de hoje não per
tence sómente á. minoria, pertence a todo paiz_ 
(Apoir1dos;) 

Esta doe e comtrium a todos. porque d~nte 
dos grandes aconteeimentos da patri:t desa:p
paxecem a.s d<!Sa venÇJ..'i e as d.i~senç~s para 
haver apenas aconfrate:rnlsação da dor.(Apoia
dos.) 

Desapparecem as 1Jequenas lutas politicas 
pari.\ que s,;, mna cousa se perpetue d~ntro ·do 
coração -n. sat1daJe do grande morto, porque 

O Congre>>o Kaeionn.l emocionado pelo elle representava a s:ymhese de todo esse ·mo
passamento do grande ucnem••rito da.11a tt·i" o vimento que veiu de~de 15 de novembt·o ate 
ma1·: cllal Mu.noel. Deodor·o da FoJN!c~t. rende 'hoje, porque·cHe tinha €ID si a.gronderespon
á sua memoria ju~ta hl)menn.gem, l'e..:onhe- ~a.bilídade daquelle golpe; ·da mesma maneira 
c.endo neUe o fundador da Republi<:a.. porque ·sendo já. ·quAAi morto, era aind~ assim 
. Sala·das $es .. õe~. 2Sde ago~to tie 189~.- 'uma esperança c um exemplo. 
:Estirit" SaHt<>.-1l[artinho Uocl.-ig"as.- Re- E~perança., porque de.'lnte daquelle quasi ca
h~mú. • .-I1ulio do B,·r:;;i/ .• -Jcwin.o de Albtl· da.ver as nossas almas de moço, as nossas al
·qv.e,-q•~"-~A,·Ihur Rios.--Lui; rle ~l"di'U-tle.- mas de ·p<5litícos retem:peravam-se no mesmo 
L. Fily•.•eiras.-.. tll•o;·i,., C(o·ci·t,-Fomcw e bronze e na mesma coragem. 
Silva.- B.:thmnino de Jrc;l.l.ionça.- \'ir'!filio Exemplo, porque pela :m:a abnegaçil.o, ·.Pelos 
·Pessoa. ~eus wtrrimentos, pelo< ~eus ,;acrifidos, elle 

·ensinou a ama.r·a. patria, a ·querer simples
'O:Sr. ZaDI.a acl1a qua e~tas mo~ões mente o bem desta nação e a pro~peridade ·de 

11lão se discutem ; .iit ~disse o ()_U[J.nto é pre- seu 1ututo (Apoiado~, mt1it~ llem). 
·ru.so: a-.ea.mara deve vota:l·a~. Mas é preciso' que no canto ·desta saudade 

·romou a palavra para declarar·o11e vota levante"se, como mai:s tarde~ 'ha de i!evan
'em todos· os pontos as ]Jropo:-ota~ · apresen 'ad~ 'tar em 'Uma das ·praças a esta capital, iJ. sua. 
;pelos·Srs. ·deputadas e pede o encerrurnento memcria.:-t:ão grande e :perpetua, ·como o bronze 
·da fucnssã.o. (Muito 'beJl~.) que lla de accen:tua.r seus traços, -a corr~e> 
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de .seu. perfil e as violencias energicas da sua I Não pr?.cis>wa dar o seu 'VD~. p_?rque este 
espada. voto e~t~v<1 hrpotllecado nos prtmeH'O~ pas50s 

Ma.s. é preciso que seja declarado ao paiz in- da existencia. politica do oraclor, no silenCio 
teiro, ao mundo, que o dia de hoje e um dia! q_ue tem guardado acerca de~.:e homem illus
de luto para a. patria l Que o dia. de hoje é 1 tre. No~ momentos mai~ a.ngu<tio~O', desde 
um dia de tuto naciomd. que. o dict de hoje re-1 que se proclamou a Reput.lica. o orador de\1-
presenta. pa.m a. Repnblica. o seu maí~ trh-te ll!e os mais ine(LUívocos testemunho~ d4" sua 
momento, a ~ua sepultura. mais doloro,a! devota.çã.o. 

Sem querer fa?.er ne~te momento <t:l.potheo- Mas precisava dar o seu testemunho de 
sedo illu~tre mor·to, o oradot· pede a.peLlM em compa.nheiro politico do grande homt!m que 
nome da. minori;t, em nome da Camara ("poio- acab<l de morrer em fiwor do ~cu pnt!':(•ti<mo, 
d!Js)a leitura. do requerimento que acabou de I sua lealdade politica á camn da patri<t e da 
enviar á mesa, para. que de~>'e modo fique o I Repul;lic~t, em fuvor de sm1. honestiua.de de 
pa.i:.l ~al.iendo que. quando ,;e trata de mn I adminL<lru.dor político, ~em eml.~argo d<1 con
grande acontecimento, ne4:t CamMa não h:t vicçilo em que esti de que lia inju~ti(~\ de 
inimigo~. lia irmão:;. (Ap<Ji<.t•.lo" ··;mft.u b~,;,; I algun~ compu.~I'iO!.as níio assil!'rl<lbndo todos 
muito vem). o~ seu~ ~erYÜ;.Qs ú. Patri:J. e [L LilJet'•láde 

Vem it. me<a., é lido, apoiado e po,to em Ertl:.este o te~ternunho que dt,Vi:l da!'.
1 discu~5ão 0 se~ruinte · Mmto' for-am. aq_uelle~ que tnl.l;al.1aram 

" com esfurço, dedic-<~~;ao, ardor. pat•a a. funda
ção da Republica; muitos foram os colabora
dores desi'e glorio;:;o Lacto, que teve a sua con· 
graçií.o no dia 1~ de novembro ue 18Rfl; mas 
sem iitzer netlltumo.. selecç.Uo. qm~. ~üia~. no 
momento.seria indi~cret:t. devendo a ll•~n<~~ dar 
ao paiz testemunho :fiel, o orado1· d.iF.í, que a.v 
marech:ll Deodoro se deve pt·incipalmente a. 
funda.çli:o da Republica. (Apoiado.•· ,, .. m.·s). 

O ot·ador não tem receio de prónunciar-se 
neste mome.nlo, porque começa agora para 
homem politico que acaba de findar, a apre
ciaç:;lo ju~ta de seus contemporaneos e da 
Republica. 

:Yfas, a j ustiÇ<'l. ba de ser feita a ~te g!'ande 
o Sr. P,o:'esi<lente _Vou mandar homem de nossapatria; a,ju~tiçu completa ba. 

ler 0 x-equerinento. de ser feita.não só ao fundador d;t Repnblica, 

Requeremo:'; que~~*' len.ntad:1 a ses~ã.o tle 
hoje em ~igna.l do mai.~ profundo pezar· pelo 
infausto pt<~~<tmento do glorioso patriota 
marechal Deodoro do Fon<eca, e seja. de;igna
da. uma ;ess.lo funebre em llonra a memoría 
oo Grande Cidadão. Lui::; 111•o·rht.-Fon,·cca e 
Situa.-Virr;if-io Pcssoa.-Berlm·mino de Men· 
dOJ~Ç(I.-J, Retumba. -Jo.1d J.[ a1·i~<i!O. - Je
.,e~ci~ de .{,?ttia;·. -Fiew·y Cu:r-ado.-Casúono 
do Na;ci.l!eJtto .-Amo1·im Gatc!a. 

Antes de:;te 1oi oll'erecido 0 do Sr. Severino como ao cl1efe ele go>ei·no que prinl"il'<' dírí
Vieira, que tlca supprldo pela. primeira pa.rte giu os passos da novit fbrma p;:,litl~ de nossa 
deste. patria. 

vou con~ulta.r <i. ca.-:a;;obre 11 ;;eo-unda :p.wte Ba~ta dize_r que no dia 14 d•~ noveml>ro de 
d re er·men•o d"vi nnuo po tanto em lua-: 1SS9. ao ca.hn· da t<t~u.e, o orador ext.rr·meceu 
po rte~u L ' 1 ( r ( - dç horl'or com a not1Cl<1 que L!Je. er~ d.;tua por 

aMes;elevará a Camar<t de não consulto.t-alaq.ue~leglono.•~ ll2me~ de ~cten<:J<L. de p~ 
sobre a. ur(l·encia porque e:::ta e inconte,tavel. n·rott$mo.que J<1 na.o exJste; ao C'ahl~ da. t~t·de 

" d1~::;e elb ; Senhor, a Repuul!ca ~~r.a pllrJ.lda, 
a revoluçiio e~tú. compromettida.. E . lle alle-

0 Sr.Fr•a.n<!i,;;;co Glicerio vence g u o e4ado de enfer1nidade do marec: tal Deo-
a. cu5to as diffi.culdades que o ccrc.1.m pam doro o qutd uão dtwtl. nenhuma e;pel'ança de 
neste momento dar o ~eu voto à. propo:;taqne viüa. E a~:erescenta.va que a viuQ. (lo mare
se dis ute. ch~tl Deodoro era condição de succe~;o para a. 

N'ão he~itaria em votar toda$ n.s bom'l:t8 proclamaçi'Lo da Repl1blica., era contliçã.o de 
funebre5 a que tem direito o glorioso cidadão succe~so revolucionaria para o triuLUpi;o final 
que acaba de entrar pela ~ombra do tumulo da Republica.. 
afim. de recebet• a glorificação que a Posteri- E' e-te o teotemlmbo :fiel que o orMor não 
dade não nega 1w~ heroes da Humanidade e esqueceu rne~mo no momento ang->Hio'o em 
da liberdade politica de sua patr;a. que a fala.lidade de su:t vida p 1!. tiC'J. h a 1an-

Nã.o negaria. de iorma nenhum(l. as mais ça.do um ob,<taculo entre elle e o gloritn;O sol
altas honras que a no::sa patria e a Republica dado que acaba de morrer. 
devem ao glorioso soldado que prestou o seu l E' uma justiça. que pede a todos os seus 
braço, o seu nome e toda a sua responsabi- oontemporaneos. 
!idade para. a fundação daRepublica. B.razi· Eram estas as poucas palavras que queria 
!eira.. dizer à beira do tumulo elo glorioso presidente 
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da R.epublica Brazileira, marechal :Manoel· dentes <i. manifestar, da. maneira mai~ ~o
.Deodoro da Fonseca. 1 lenme, o ap:re..:o em que a naç-ão brazllen·~ 

1 tem a memoria do ""lorioso soldado que em _lt> 
VozEs-~Iuito bem. ! de novembro fez a proclamacão da Republica 
O SR. ESPlRlTO SAIXTO- PeÇO a V. Ex. í nest:1 terra americana, ultimo baluarte da 

qlle ib.ça ler o requerimento que enviei. I monarchia no con!lnente. , 

I Vou submetter a camara cada um do, re-
~ • . · . 1 f; l!a- . querimentos, e romo .já disse, prescinch:·eí cl'l.S 

O ~r. Prdndení:e:-J?epo_t~o c e. 1:1; ' ! formulas regimeut:tes quanto á urger;cta para 
rem o:, nobr-es der?utarlos nbcppto.-, .. era lido. • <e intet'romper a ortlem do dia, insp1rado no 
na ~e~a .. o:o.qMl'I~en~o (!: \.Ex., bem como: sentimento que domina neste momento ~-Ca; 
todo~ CJUC 1m am m,uld,tdo,. a. ella. ! mtu'a do:> Sr;;. Deputado~, porque a ocC(l.~mo_e 

. , demasiado solemne paro QUe JlOSsamos dell-
0 Sr. A.l.lred<> Elli,..; - .' enl1o no hr-r·:w pre~os ,, tollas as formalidades reque

meio do lnto mv:ion:1l. (ler:hmn· <t; Camar:~. i rida~ no~ casos orclintl.rios. 
que. abal:1.do -pot· pt•ofuntla c:ommoçao. YOt~ a, SulJmetw em I" log·ar, n;\ ordem. de np_re· 
favor tl<1> indiC<t1;ües q11e at:abam.ue sct' envia· ~~ntai;ão. o requerimento do Sr. Se>·epmo 
dns :·L mesa. em l1omenng-em ao Jllmore e lie- Vleirn ~úe e concebido no~ seguintes termo~. 
roi co mared:al Deodoro tia Fonsec;\ : 1 (0 sr. secret.'\l'ÍO lê. na mesa, o requer!• 

Sim. ~cnlJOl'\:S: n.o illn~tl'e mo_rto. porq~e a mento do Sr-. s~Yerino Vieira.) 
noticia (JliC nos chcp·a traz a conctS<lO g:randtOSi\ 0 ". p E'IDE'XTE-O outro requerim~nto é 
do~ grandes acontecm1entos! • ~en". .. R1'0 p"'elo.sr L1'izMurat e é a.~~iQUa.do 

Morreu Deodoro~ a.pres _n"l'. , · • · ~ .. _ --" . 
~rorreu 0 "r..tnde 0 Jnricto soldado 1waz[- por tlm::L·sos outro~ Sr;;, depLttado:s e contem 

Jei.ro ! " ' dtm::: l)art~~- . 
O gigantesco herúe cahiu pam não mais se (O Sr. secretu.rio le, m:~. mesa, o requen· 

erguér, fulminatlo p~lo :mio inexora.vel dai mento do Sr·. Mumt.) 
morte! 1 

O heroe que entrou J.XIl'a. os domínios da his- : o Sr. Bellarraino de Xendon
toria, não deve c nem pude ser julgado IJQl'. <~a.deante da gronieza homerica do vulto que 
nós, m:).-3 >im pelas geraç:G~ 1'u!m'as. : lioje tt<ensptíe oo: llumhraes ch'l. et::rnhhd.!, 

Neste momento como rcpulJl!ca.no da v~lh(t J n.c:ll;'l. que todas as demonst.raç-üe:': de peza.r S<W 
guarda, como um dos sol~ados da. f;lor•ws:~.: legitima.s. Elle foi braYo como B_a.yard; c"'mo 
phalange da. pro))agamla, nao posso dec\:ar ~e: fundador da Rep11biíca,foi \Vashmgton ;_OOm(l 
relembrar q11e a elle de\'emos a proclamaçao n eomprel1ensão da am.ntleza ela patr1:l.. fOL 
ela Rept!l;lica no Brazil! . • Thiér», abnegando ate~cle ~eus principios m~ 

O ultima governo da monarclmt em luc:;a narchicos.O orador pem;a que <t essas mam
supre~a tentou asph~-xíar o grande partido fe~t.;'lç-ões jiL propo.4a:>, se deve nccr~s~entar 
repub110ano. . . . mua <·Utra muito commum 110 nos~o P<Hz1m~ E este pll.recta morto e :wmqUll<l.do para qne por i;;so mesmo tem a sanc<·ão da. mawrm 
semrre ! . ' . . d:t naç,ao. porque e um costume invetera~~· 

Po!s bem ; foi elle - foi o mclyto marechal Vem propor que a Catmtra tome lmo pot' ?lW 
:Manoel De(Jdoro <la Fongeca - quem, com a dias pelo ínlamto pas;;amPnt.o do grand10so 
ponta cte seu gladio,no dia 15 de novembr·o de fundador d:t Repnblica, Bmzilcira. (:1I"ito bem.) 
1889, leva-ntou a tatnlla marmorea do sa1'co- • . · 

1
. 

1 
· 1 · em 

phago que enc.ermv(l. 0 no•· o Lazo.ro, e, quo.l . \ Bm _a mesa .. e rc o, apoH\( o e posto . 
novo Cllristo, clisse-lhe: .Smv~ ct c;;;lln~la !! ptscus~ao o segumte 

... E elle resurgíu!- ·. P.eqltel·imcJ1to 

. . • E fez-se a Republic.t ! ! ! 

Gloria ao herôe! 1 Requeremo.~ que a. Camara, por seus mem
A morte <t_cal)a 1le fech~r-lhe os olhos por 1 bros e empregudos, tome luto pOl' oito dias, 

tod.a a. eternrda.de ; a pate:\, enluctada, ahre-~ como demonstração do mais pungente p€zar 
lhe de p-.w em par, as :porfus da irnmorta- que lacera a. alma brazileira, pelo passa.mento 
lidade ! ! ! do graude cidadão marechal .Manoel Deodoro 

Voms-. ~Iuito bem! 
1 

da Fonseca. 
o SR. PRESlDE:STE-A noticia do fa.lleci- 1 Saia das sessíie~. 23 de agosto de 1892.

mento do SC'. ~Iarecl1al ~la,noel Deo<loro da i BeUarmino de 11Iencl.onça.-Lace1'rlfl Cowinho. 
Fonseca foi ri!Cebida :pela Camara com tiio I 
intenso pesar e emoção que não tenho pala- O Sr, Caetano d.e Albuquer
v:ras para a traduzir, e impirou a diversos que- Sr. presidente começarei dizendo que 
Srs. deputados varias indicacões, todas ten- certamente não póde deixar de ser grande a. 
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emoçãoquevae no meuespil'ito neste momento tica a do requerimento do Sr. Severino, que 
em que v.e.ío como que a imag€m d<t patrla. ajoe- já foi appNvw.to. 
Ihada. deantede um tumulo,deante desse am- Submettida a. voto.~ a segunda IJa.rte do re
bito pequeno qtle delimita a sepultm:t~, dentro querimento do Sr·. Luiz Murat,i: i>.pprovada. 
·da qual em bre•e lnt de ilesappareeer o corpo Em seguida é ~ubmettido :1 voto:-: e aJ?pro
da.quelle que, não de hoje, nem rle honte.m, vado o 1·equerímento do St•. E~1Jidto Santo. 
ma.s de ha muito tempo, enche a noss:J. histG- E' submettido i~ voto:; e approi'Ltdo o reque-
ria de brilho pelo prestigio dos gTandes acon- rimento do SI'. Eellal'mino Mendonça. 
tecím~ntos em_ que tomou parte.. o Sa. PRESJDI!:::>:TE _Em Yirhnle 1h :tppro-

:'>-migo ]_)o.rucula.r do grant~e ha.tnl!!a,~or que \'ac·lo do r·equeritnento elo Sr. Ser~l'ino Viei· 
hoJe desa.pptu·cce de entre n•_tS: bl:-n~tlen·o que m: nomeio p,u'a. a.comp-.tnhal' 0 ,~1timl•tlto fu
-se acoswmo~t a. !ender ']>:'Clto e lwm~n:tgem nehre do Sr. marcchnl Deodoro ua, Fon,;ee<~, 
.ao g~·auüe CJlhda~ que to1 a alm:• ·nva ~o um:t commi:>siiocomvnst:l. do> ><eguiu~es St·s. : 
mo~nnento Lle h lle. novumbro ; .. ~t~ nao Fr:tnci~co Gticerío, ~Iur~a. Antonio Azeretlo, 
:podm. por certo, depOls de ;;e_ lll:.'l!ll!esta!·em cn~siano do Ntl.:,<cimento, Sa.mp<tio Fcrro.z, 
t auw.: C?l~.e~a.s.,!nanteNt~ n.~.s:le.nc!O e. ;~:1xa: I Utur·o ~'!tUler, Sc··'.'eríno ,Vícim. Esp_irito S<J.nto. 
de ptoieul al..,umas_ p.\l,t\I.t~ que ~e.t,J.m i1 P:wl;,~. Guim~w~e-:. Col're:l. de Arau,]o, Co.etn.no 
syntllcse m:nto l_urem.t dos sentm~entos que de Albuquer~ue. Retuml.ia. Bellu.rmino de 
neste momento ~.:Jlt<~m o meu cor,\Ç<lO- :.\IendoJl(::;l. L ui;.: :.rnrr:.t. Ar-i.<tides ~rain.. 

Ess~ long(t enlerJmdade em que se de h~ teu 
aquelle lterúe que cle.-;:appare;:e hoje para sur- YlLo ~ imprirnil· tt~ _,;egulntes redlcções: 
glr ainda maior nas pll.gÍ!KtS lht hbtoei;l., e~;;a 
longa enlermidade 8er·ia. quasi prvviclenci<tl, 
si eu <tcl'eíli tas se na intel'YE:lH:iio do. PI'O
videncia. 

Ess;1 g·ra.nde enfermidade, que foi como que 
dia por dia <1.brindo-Jbe os porticos do templo 
da. immortalidade; e5sa grande enfermidade 
que, dia por uia, minuto por mintHO, minou
lhe a existencia.nrranca,nclo e n.nnu llando cada 
uma dn.s energias daqnelle g~nde espil'ito ; 
essa grande enfermidade parece que veio 
ensinar-nos o. respeitar ainda mais ~quelle 
grande Yulto, que, como disse, ha de :pl·oje
·ctar-se na historí<J. r; servir de ensinamento á. 
posteridade. 

Diz um profundo pl1ilos:opho in,lia.no-Lâo
tzeo-que morrer e permanecer na memoria 
dOS homens e possuir n. Yid:'t eterna. 

Quaesq uer que sejam a.s maniíestaçõe;; desta 
Camara; qua.esquer que sc~jam as manifesta
ções de~~a dur :Pl'Ofnncl::t que. enluta. ])esada-

DO Plt0.TEI:1'0 ". 59 A, DE !8!)2: 

O Congre4~0 !\aciotln.l decre.ta : 
Art. 1. n .São concedido~ á Companhia Pis

catori<J. Sut-AmeL·ícan~os Ü).;•:ore~ de que trata 
o art. 3" §§ 2" e 3" (lO reg-ulamento mandado 
oh;;er·var por dec~'eto n. 8338 de 17 de de7..em
bt'o de l8SL não co1nprehendidaagarantia ele 
jnro~ de que trai<J. o § 1·' do me~roo a.rtigo. 

Art. 2.~ O Poder Executivo reg·u!arà o cum
primento d<1.:5 <lbpo;;lç.iJe5 do citado regula· 
mento. 

Art. 3.0 Revog·~íll-se as diS:po$iÇUés em con
trario. 

Sn.lt~o dns commi>5üc:.:, 22 de agosto de 18S2.. 
- Atci'les L;ma.- Laoth;ildo Fil~tc~i'l"as.
Fru~~ ela Cru;;. 

DO PRO.TECTO X. 90 DE 1892 

mente a alma nacional, p~nso CJ.UB hão O Congresso Nndonal re~ol•e : 
de ser pequenas den.nte da gmmlew. gig-<tn- Art. L" Fica. o Poder Execnti>a antorbado 
téa do ller-úe. hfto de ser J.Equena~. siru: e a. mn.ndar abonar " D. Con:;W.udt\ Ephig-enia 
para que e!le v-int na memoría de todos nó&- coelho, filha da ftn~do tenente-coronel Vicente 
paro. q~le elle transp~nha os annos e os secu- Coelho, 0 meio solrlo cor1·espondente ~t esi<'l. 
los e vm1 na m::morm~o:; IJOSteros, basta que patente, segundo ~~ t.~bella ,~_nne:xv. á lei de 1 
se reahse a pln-u.se do p.n1osopho. I de dezembro de 1841, deô-de a data em que 

Deodot'O niio moueu! elle viYe c ha. de começou a percebel--o. 
;ívet· em a nossa memoria, elle ha de :possuü· Al't. 2. o Rev-og-am-se as di:::po;;iç-ües em con-

.a. vida etern:J. ! trario. 
pittito IJei>l ! u~<ito Úe;n ! ) I Sala das •20mmi:;:;üe~. 22 ele ag-osto de 189-2. 
O Sa. PRESIDEXTE- Vou submetter a TO-~· -~~o1Jigildo Filg~~ciJ'rJ$.-Alcid~s Lima.-

i.os os requerimento:;. F.·oes da Cnr.;-. 
Su b!llett!~~ a Y?to.< O requerimento do Sr • DO PROJECTO X. 93 DE 1892 

Severmo VIeli·~., e approvado. 
-o sa PREsmE:-.'TE _ Vou submetter avo- I O Congre~~o Nacional decret..'l.: 

tos a segunda parte do requerimento do Sr. [ Art. 1.° Fica o gorerno autorisado ~abrir 
Luiz Mumt, porque a. primeira parte li iden- desde já um credito mp:plementar na lm:por-

Camara. V, IV G-1 
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tancia. de IR:OO 'S, para pagamento do a.u
gmento de venci.nentos aos lentes do Gym
nasio Naclon:tl, d ~ a.t:cordo com o art. 3', § 2' 
da. lei n. 26 de :~o de dezembro de 1891. 

Art. 2. • Fica. approvada a de•peza feita 
com a. mud.-tcu;:L (lo Mu~Go N:a.cíoual para a 
Quint<\ da BtJa. Vi~fu, na. importa.ncia de 
25:000.$00 '· 

Art. 3." São cevoga.dil.~ a.; d.ispooiçDes em 
rontrario. 

St1.la d:1::: commi:<sõe::, 22 de agosto de 189Z. 
-A<cidc.~ Li •1, - Lcodgifdu l''ilg,.w~~ms. 
Frões da c. 11; 

'N. 2aE-H:92 

RcrlaC!:•••l do pr :i •ct'; ". 2:1 ]) do CQn·ente amw 
(ixa;u_l,~ rt-" ~r{: v• rlc te;,•a e útaJ•tJrtl·a o e:r;eJ·
cici" •lc 189.'] 

Rio de Janeiro....... 241 
S. PaUlo..... .. .. . .. 3ll 
Paraná...... . . . . •. 57 
Sll.Ilta. Catharina. . . . • 57 
Rio Grande do Sul.. 226 
l'r.finas Gçrae:>. . . . . . . • 523 
Goyuz . . • . • • . . . • . • • 56 
Mat~o Gros"o. . . . . . . . 513 
Districto Federal. . . . . 142 

Somma ..... 3.000 

Art. 4." Os voluntarios perceberão, em
quanto 1orem pr<tç'a~ . ma.i;; uma gr<t-~ificaçito 
Í,!;'Uitl li. metade do ~oldo tle la Pl'<~a; o~ vo
l."ltn:ario' e cecrut:tdo" q 11c, findo o ~eu í'empo 
de ~et•viço, continuarem na>J fileiras, com ou 
sem eng~amento, prwceb:n·ão uma gt•atiiica
Çi1o· iglt<Ü 'LO soldo de 1" pr-.tÇ<1, e, q mtndo fo
rem e . .;cu:>O:>, se lhe< conceder-á. na~ colonias 
do E>t:.tdo um pra~o de terra3 de 1.089 

O Congl.'es ,o N'ttcional decr·eta.: ares. 
Art. l." A;; ro 1·.:as de term para 0 exercicio Paragrap1lo unico. A gratiftcação, r e que 

de !803 con..;t:~ 1-J,) : tr-ata e<te artigo, ~el'ú. paga em dm~:> pre,ta-
§ 1." l)o~ oll.l-;~<1 ~' das dill'erentes classes do ç·0es d.: 114!512-3, urna quando "-pra_.;;.t houver 

quadro do ex ·t·l!iLO; completado.t\ mei<1de do temp tle serviço e a 
§ 2.• Oü"> ;t.l<un. 1"~ da:;: e>\:olas mild:aJ'e~ até outra QU<tndo o tiver concluído. 

600 praça~ e de 400 par\1 a e$Cola. <le olliciae:l A ultima. pre~ta.çã.o ::;er<~ con:>ideradilo como 
inferiorf',; ; recolhida á CaiXa Economica, Yencendo o juro 

§ 3." o.~ 24./Fj' praç.a.s de pret, de accordo da lei. 
com o decreto n. 313 de 14 ele dezembro fle Art. 5.' O tempo de serviço marcado para 
1889, 38 qur1e< tJOdel."'d:o ~er elevll.das <\O dobt•o o~ volumarim, U<J <trt. 3' u. S d;t lei n. 39 A. 
ou mai~ ern d~cllm,tancia~ ex:traoriliua.ri<t~; de SO de,janeito de !892, será p<tl'<l o.s alis-

§ 4.• O go~·el'!lo. porém, não poderit preen- ta dos no t•egimen da dLa lei e para os que se 
éher o~ claro' a tnalm.ente "lx:istente:s <tlém do alistttrem depoi$ de recel,ido no exercito o 
effecti>o de 2o 000 homens, sern que ,;eja ({e· pr·imeiro ~-ontlngentede ~oi'tt:ados. 
cretada ~1 verha nece<saria, ou ~e dê nova. or- o~ que <e ali~tarem no re;,imen da pre$ente 
ga.uisaç,io ao exercito, salvo circum~ca.ncia. lei :>erYirão por cin~o anno'; e t.\nto e-;tes, 
ex:traordinaria. I <'Orno O$ quejã. se..· viram, não poleriío enga-

Art. 2.'" E •t ·~forças ser-âo completada:> pela 1 jar-5e por tempo menor ue dou~ a.nno,;. 
fórma exp:e;<a no <J.rt. 87 § 4" da Con-<til.\li- 1\.rt. c • Fica 0 "•Werno <tutorisado a, man
ção e da !et n. ~>:J? de 26 de ,;~tembro de iSi-1, dnr admittir ma.i~50 menore' a~l·tmdize.;; no 
eo~ ;_~.~ ~od,~c:.lÇ<Je' e~t:l.bel~1da;~ nos ~rt~. 3' ar~eml da. Capita.l Federal e :30 no,; do Pará, 
e 4 da le1 n. 39 A. de 3q deJM!eJ.ro ultlmo. Pernambuco. Bahia, Rio G-t·antl.e do Sul e 

Art. 3.'' Para _preenclumento. dos claros, os Matto Grog;;Ó. 
éstados e o D1 trteto Federal. a vista do di.;- I . . . · -
posto_nos_aN> ::;7 da 9onstituição e 3· n. 6 . Art._7.oContmua "em v1·g·~r _a autort~açao 
da. let n. 39 A de 30 de Janeiro ultimo fome- i conferida pelo art. -O da 1eknda let n. 3!iA., 
cerão o se.:·uintenumero de praças: ' I pat~,, reforma d~ systetn<\ de fOi'llectmento a.o;; 

~ corp:M do exerctto. 
"lma.zonas. · · ·. · · • .. · 56 Art. 8.• FiC~J; o Poller· Executivo autodsado 
Pa.r-J.. · · · · · · · • • · · · · · 99 a re~tabelecer banda> de mu$Ícas no' corpos 
M:uan:.ão .... · .. · .. · 99 lmonta.do~ e acrea.r uma. e-cola p:.wa o ensino 
Piau!Jy · · · · • · · · · · · · · 57 de rnu~ica., corneta~ e tamiJJt>es, ~etn aug..Ien-
~~rt~and~ do. N'o'r.te: 1~~ l~i~o numero de praç:as fixado na pt-e:>ente 
Pil.I'a!Jy'Ja......... ••. 7! 
Pernambuco •...... ,. 241 Art. 9:• Fica.m revogadà:; as d.i;;poo;ições em 
Ala,:oa;............. 85 contrario. 
Sergipe............. 57 S:.W.a da5 commis3Ões, Z3 de agosto de 1892. 
Balli ~- . • . .. . • ... .. .. 311 -Leo11igildo Fitgue:ras.-Fróes d4 C.·u;.-Al-
E3plrito Santo....... 56 cides Lima. 
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o SR. PREWlt•:'ITE-de.::ígna. par<\ 24 a. se- de torpedos e de a.pplicaçã,o d~ electric~dac.le á 
guinte or·dt"n do Jia. : mariJJlia, creru1do uma ca.detra e.<;pecta.l, e a. 

00 reformar as escolas praticas de M'til haria e 
{ 1 ~ pan~ :üi· á • 3 bora.s)-Vota.çii.o ' se· torpedo> e a. crea1' diversos escola.•); 

guintes mat r-ias : · 
1" disct\ssão do projecto n 118, d~s l.e a.nno, 

Do ;pat·e.·er n. 7(), a;pprova.ndo as eleições a uto1•:sJ.ndo o governo :J. r·eor.,ç:\nil:'ll l' o ser
r ealisadas no e•tJHlo •!a Bahia, menos as im- viço da. Repa.r tição Geral dos Tel~.gra,rhos e a 
pugnadas. P. t'I"C•mhece deputado;;: pelo mesmo -a.lterar o l'e::.--pecti>O r~gulamento, se:,"\tndo as 

· estado o::: Sr·.> . Or. Manoel Caetano de Oli- bases que estabelece ; 
veíra Soat·e;, '!" ·r;enn te Francisco de ~1atto~ Discmsiio un ica dn.s ememl:\S dn Sen·:do ao 
'e engenhl'i ro Lycurgo Jose de Mello ; pro.iecto n. 6 A, deste o.nno, (organi;a.ç:ão do 

Do projectri 11 8-). d•·;;te a.nno, a.morisando Districto Fcdernl) ; . • 
o governo a rr•vet• a r.n.hella .Jos vencimento> 2' p•u·te ( ás 3 horas ou antes ) - 2 · cliscu~ 
dos officia1~" da Arm>~.cbt e classes annes:o.:: e :>ão do llrD.iecto n. 96 B, dei'te a.m1o. :~.uton
a reform:u· o Con 'dho Na>al Jn ( dbcus:;ão) ; s:ln<lo 0 governo a contra ·t;Lr, Cr •ll! quem 

Do prqjec~" n. 31, deste a.nno, tornando m<'l.i=> va.utagen5 o.!!ere<!er. o :ser,·t~:o de 
applicavcl n.o.< a.uimaes de toda e qua-lque r reboque. por .meio de vapol'e;: • .n~ lJal'l.'as do 
eb-pecie a. t.li,po,;ição (!o art. I·• do do decreto rio It~peroirim e Bene1·ente, no Estado .do 
n. 3163 d•.• i .:e julho de 1883, a. que >'e r e- E-<pirito Santo . 
fere a lei n. 21 de ~· de outubro de 1891 (2" Discu:;~il.o unica da.s t'Cguintes ma.ter'a.s : 
dilcu""'ã.o) ; Do pr.,j~ n . 270, do :.~.nao pa>~O, con-

Do pr 0j ·tJto n 143. de:::te anno, ::mtorisando cedenao um anno de lieenç;\, com o::dena.do, 
o gove mo ;t n.b1'ir o credito de 160:000.~ ao a Jo~e Mendes Aoranche;;, me~tre d11 officí.na 
cambio de 27 d . por· I$ p<~.ra. de5peza.~. ·no cor- de ~t.pparelltO; e ,·ch:~ da dir-~<ctoria de cons
rente exe1'dcio d:t ruhrica 2>' - Le,":!.çõe~ e trucçõe;: naNa.es do Ar.:.enal d:~ M<.~.rinhr da. 
COnsulndo•- rlo orça.mento do Ministerio das Capiw.l Fedem!; 
Relaçõe;.: Ext<dl)t'e~ ( 2• discussão) ; Do p rrece1· n. 34, de 1892, indeferi .do, ~o r 

ContinU<I•:iin d;t :3• discussão do proj!octo não ;;e1· d<> competenci!J. do Con;.:-r s•o Na.cto
n . 86, d:· ·~te a.nno. fixando a despeza do }<fi- n1\L " peti(ião do conego Am:luor· ·Bueno ~e 
nisterio da. Ju :tict:L e Negocias interiore> pa.r-a R<u-ro~. ;;obre i ;;ençtw do impoõ.: O de tr:msinlS-
o exercício ile I H93 ; ">"i o de propriedade e d~ decima.s ll l'ban(l.l' para. 

Continuação da 2" di>cussão do pro.jecto 0 prcdio em que runcctom• o« Asylo l!.abel » . 
n. 140, deo:•e o.nno, fixando a despeza llo Mi· ne;;ta capital; . 
11isterlo da Marinha pa.ra. o exercício de l893; Do pt'oject<J n. Sl, de 1892 .. a.utortsTndo _o 

2'• discu;.ão do pt-ojl'i:to n. 145 A (-do Sen:i.do). ITo,·erno ~ ma.ndar pag"llr ao aHere< l.onotarlO 
·concedendo arnni<tia. aos revoltosos que to- J,, exercito Antonio Pae; de S:i. B<u·reto a 
maram par~~ n,1s movimento~ revoluciona· quantht de :?.:592.~. por tlifl'l':ren ~-a. de soldos 
rios ue Ma~to 0rO$SO, de ja.."lelro a _junllo de :r.l.ra7.ado~. que dai::-:011 de !'ec:eber ; . 
·Ii!9";2; . _ . _ . Do projecto n . 82, tle.;te ;~nno. autor ts:mdo· 

Contmuaçao da ~" discussao do p:roJecto 0 ·roverno a reformar, no po>-t.o de tenente do 
n. 100, cle..,t.e anao (pt·Qject.o n~ 46 A, ~o a~no , x:tincto co1•po de polida ~c;.tn cap tu.L o : a
pa.:;sado), rela.ttvo as promoçaes de 1 de .)a- ~ pir~i.o honorario do exercrto, ex- tenente desse 
·ne1ro de IR90; corp:• Antonio José Alves; 

Continuação da 3•. discussã.o do projecto I Do pro)ecto n. 9-2. de:;te anno. autorisando 
n. Ti, de I "'9~. a utor:sa.ndo o goYerno a l-on- 0 .,0verno a rna.ndat· contar como t -mpo de 
vert':r. os ,jur~-s ~e 4 °/0 , ouro, ~as apolices : embarque. para .~" eft'eitos Le~·: . e;; •. o tempo 
da d1nda. pul;lrca mt:"rna. nos de? •;,,, papel, e!ll que o ea.}litu.o-tenente Jo:tO de Andrad.e . 
e :1. íazer as oper:tQ<res de cred1t0 preC~S<1.S Leite ~ ,H·viu c-o1no olllcíal~uperJot' o ln.m:ll<;· 
'P&ra: embolSar os possuidores de o.pohee~que wt· n:1 E:>cola Na-çal, efa.z e:ttensiva ao:> ms
não a.ccei ;.at"P.m a. conversão ; consolidar a. trLtctore:S e ma.i.~ officiaes que ::t·rvit'em ·nos 
divida tluc:tuante e supprir qualquer defi- . na,·io$ de>tinados á instrucç.flo do~ a~piran;,es 
ciencia de r enda do exE}rc'cio corrente: ' a ,·u:~rda.'!-marin l1a a díspo~i~ão do a r& . 13 do 

·Continuação da 2• discussã.o do projecto · d,:"creto n. . 29 de 14 de ID<\r~..o dt>. 1811 I; 
'n .. _'l22, de--~ anno (reorgttnisa.ndo o Supr-emo Do projecto n. 83, de.;te a,n_uo, tMnda.ndo 
Tnbuna.l Mtllbr); pa~ar a pen;ão_de .120$ COtlCl~tl~da a O .. M~J<l, 

Discussão uníca do additivo, n- 72 B, deste A11gu~•a 'Ferrell':l. de Souza, .n :r ,·a do brJga
·&nno (addith·o d~ta.cado na 2• discu:!São do deil·o Antonio Tiburcio Fel'retra S~u~.a. desde 
projecto de fixação da força. naval para. o a. data. do fallecimento de ~eu_ma.•·ltiO; . 
·exercício de 1893, autorisando o governo a COntinuaç-~o da .1" di~c.us;ao do. p_roJecto 
remover o At-,;enal de Marinha. da. 13d.h.ia, a n. 120, deste anno, .autort>aJldo o..go~emo a 
mandar construit· uma mortona em Matto coutl:'acta.r oorn João Ta vare~ da Stlvu. a. con· 
·Gr05S0, a est.abelecer na. Escola Naval o ensino ! strilcçã.o, uso e goso de uma. e~tra.da..de !erro, 
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eom privilegio por 50 annos, de accorrlo com 1 Ferreira Rabello, Cesario Motta, Carvalhal• 
as lGis ~obre e>t1·adas (le ferro c goro.utia de Alfre!lo Ellis, Brasilio dos Santos, Lc •poldo 
juro' de 6% ~obre 30.000$ por kUometro, de Bulhões, Alves de CàStro, Urbano de Gou
partindo do Río Pardo, no Espírito S..1.nto, até veia, Lauro i.\Hiller, Borges de 1viedeiros. 
·s. Jolo Baptista, em ?lfino.s Geraes; Lopes Trovão, Furquim Werneck, Almeida. 

!' di;cussão do projecto 11• 17 deste il.nno. Nogueü·a e Ucl1ÔJ. Ridl'igues. 
jseni~ndo de direitos ue import.açii:o os mate- Abre-se a sessão. 
r~aes e machin~~mos que?' « Companllia. ~a- Dei);«m de comparecer. com c.-tusa partici-
eonal _de ForJas e.E~t~le1~o:> » de~tmar a m- lJada.. os Srs. Atharde Junior, Carlos Campos, 
:;t:!,llaçao de ~eus e3tl1hellecunento,;; Rodrigues Fermwdes, Hendque de C<wvalho, 

I• di~cussão do pt•o,jec:to rl. 98. deste anno, NelsOJJ, Am01·il_n G;u·~in.. Be7.erril, Jnstiniano 
autoris<\ndo o rrowrno ~• conceder a. Honorio o] e S.(!!'Jla.. .To~e A vehno. Miguul d~ Castro, 
Lima a con>trt~cç~o. 11.'0 e go;:o de am::t e~- Rm:t ( ! :>;ilva,, _Tosta, Se:1.bm. S:tnws Pereira, 
troda, ele i<m·?. do potto ~e A!lgr·~ do; Rei,::. no~ Pctl~·o. Amet'I<:O: Fon::_~ca. Hermes. .::~.cques 
estado do R•o llc .ranett'o. a. e>:-taç::lo J.o Cru· Otll'lf!Ue. ::~ra.:-Tlnk. \ 1ottt. Bernardmo de 
zeiro, 110 e•taclo de S. Paulo. medeante a~ C<tmp<.'S. Jlor<~es Bu,rrvs. Lopes Chascs. Re· 
.condi,•u~;,: que e~tipub. : · I tuml~:.t .. 1ost~ :-.Iar"iano, .João Vieira. Tl.eoplülo 

:?." JL 1.:,1,::.-;;lo do projectc n. 6\J. de;t~ !1-nno, r~o>cSau~o~. P~nt~ ~ie ~~iral.cl:l, Olh·eir:a
1
Yal

autoJ·;~am!o o "OYcrno n conceder a .Jo:>e .Au- l,td,,o •. \I. r.ltu~ . hlo,, i:\Jlo ~eçnnha., l.lr Jano 
gu~to V:cir<J. e ~utro a cou~trucçüo, u;o •l goso liim·c:ottde~. :'n:ta.to de, :.:ec1e1ro~. :!~ttt.1. :Ma· 
cluranie ;30 n.nno~. de uma. e,.:tr-n.da 1te J~rro cbatlo. Gonçnh es Chll• e.;;_, D~mm,..o, Rocha, 
d~ de S(l.pOpemlxl. a ilha Governador, me- .\(lolpllO. Ç'ordo: An_g~lo Pn111~~l'O:. C:t_l'l?s Gar· 
diante certo~ !\.tvor6 . cw. Mo1Nra d.J. Sll\a. Rubmo .Jumol, Jul~o 

. . . _ : de ~Ie~qtuta, Eduardo Gon~lves, Demetrto 
1·• tlt~cu;;,;cw do prQ1ecto n. 2í-1. cle>te anno, n.ilr-irJ. 1Ienmt Bê\l'reto. Alexandre StoclJ.ef 

concedendo no cidadela .Toão Pe1·eira. Vida! e Alcides Lima. · 
i.sençflO de direito~ sohre o azeite doce. clm_m- Dcixrtm de comparecer. sem cansn. partici
bo, csta.nllo c folhas ele Flnnch·e.< emlamms. u::M o;; Sr-s. Indío do Brazil. Pedro Cher· 
que importar para C?nmmo da pe~cn uo e~- !nont. Ma.tt.1. Bacellar, Costa Rodrigues. An
tado de Santa Cath:nma. rt·i,,io Fialho. Xogueira P:~.ra.naguá, ~,~a_rtinho 

Levanb.-~e a ~e~sfto iis 2 horas e 20 mi- Rodrigues .. ·'l.lmino A!Ton~o. Epitacio Pessoa.. 
. Gonçalves Ferreira, J\wencío de Agui<U', An· 

nutos. clrli c~walc.'\UÜ. AllnÍk\ l Falcão, P~1·cir;~ Lyra, 
Meir;J. ele Vasconcellos, .João de SiQueim., Luiz 
de Anüra{le, Espirito Santo, Bellarmino Cal'· 
neh•o, Ivo do Prado, Leandr·o Maciel. Augusto 
ele Freitas. Paulo Argollo. G<J,rcia Pires, :Mar-

78·' SE~s1o E•I ;?A DE AGOSTO DE 1sg2 colina ~Ioun1.. Milton, Dyonisio Cerqlt::ira, Se-

I 
h:tstJ[O La.ndnlpllo. Pil'es e Allmquerque, 
Pri~co P::n:üso. Fong~1, e SilYa. :,r,m1ü\es 

Pl·eside;Jcia do S•·. Jotto Lopes Barreto. Cyrillo de Lemos . .tUberto BrJ.ndão, 

l Oliwir.c Pinto, Joaquim Breve.;;, Luiz l\fnrat, 
Ao meio-dia proced~-~e à chamada, a oua,\ Edeú Cot>-lho, ~'LI1;lP~liO Fe:·r<'LZ: .Jesuino de A~~ 

respoudem os Srs .. João Lopes, Antonio' de buqu:rque._ l·r~aa~s, Flf:,'1~etreclo, Antomo 
Azerel!O, Pnula Gnimarftes, .Joi:lo de Avellat'. OlynÜlQ, -~0\lo Pmllen·o. Pactfi.co Mas~arenha.s, 
Cantii->, Augusto Montene~To. cas·miroJunior: Le?n~l Filho, Costa Senna, Amer1~o Luz, 
Pires Ferreir·a, Fre(lerico Borges .. Joié Bevi- ArJsttdes 1í_ma, C;wl~s das Ch:.g<ts. Cos~<\ M~· 
laqua, G~nçalo ele Lagos, 'Na...«cimento. Couto ch~<lo._Domr~gos Porto_.PalLe~. FerTetr~ Pt· 
Cartaõ:o. Sá Andrade, Tolentino de Car- res, Joao -!-mz. Mon~u·o da Sü~·a, Mar~mho 
valho, JOêLI.}Uím Pernambuco, Ra:rmml!lo B<lU· Pr::.llo .Jumor, Franc1sc~ Glycer10, Dommgos 
deira, Oíticica, Rodrigo de Al'aujo, Euclides de Mor<teS, ~Iurs<o, Paulmo Carlo~. Costa Ju
:Malta, Felisbello Freire, Zamn.. Severino mor, Alltomo Prado, Cmcrnato Bra.g~t. Fle~ry 
Vieira ,Fraucisco Sodre. Leongildo Fit- Cmado, Caetano de .Albuquerque, B~l\al'nnno 
gueiras, Barão de s. :vi~rcos. Hot'acio de de ~Ieudonç·a, ~~arm~uo de :M:aga.lllaes, . Per
Costa, Novaes Mello. Virgílio Pessoa, Fl'aU\a n,~mlo_ S1mas, Schmtdt .. Lacerrla. . Cont~nho, 
Carv"lho. Baptish cl<t ~Iotta. Fróes da Cruz. \·1crormo 1Ion_tet:ro. P~re1rada Cosm, .Tuho de 
Alcíndo Guanabara, Tll.o!naz Delfino, Badarô~ Castrlllt1S, ;~~srs Braz!!, Tho~az Flo~·es, Ho· 
Gabr·iel 1le. 1íaga. 111~. Cb.ag-a.s Lo bato, .Ta.cob I n:er~ Bapttsta, Roclla Osorw, Camano do 
d~ P~ixã.o. Francisco Veiga, Ferreira Br<J.n- Nasc1mento e Fernando Abbott. 
da~. La.munier, Alvar? Eotelbo, Dutra Ni- E' lid"' e approvada sem debate a a.cta da 
·cac1o, Manoel Fulgenc10, Gonçah·e$ Ramos, sessão antecedente. 
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PRIMEIRA PARTE D_<\. ORDEM DO DIA 

I 
proC€dímento da Ca.mara em relação ú. decre-· 
taçã.o da, rec<:H.a. e despeza. 

• • 7 , _ d .. Mas a nobre commissã.o de orçamento, emit-
o S~. PRESIDE1\"TE d~~~ q~e nao hn.• ~n ° 1 tmdo parecer sobre a. sua emenda, e rejei

lmm_eio para. as. vot~.oe"'. mdwa.dll:s n<l.~td.em · tando-a, ümdon-se tUt economia que se deve 
do cha<. pass~-se as. ~a~n;~:- em d1s~u~~o. j1azer em rela~,;io ás d~spezas ji enor1nes do 

Contmuaç:ao da 3 di~Cu-~ao do pr o.;ect.o !1· 1 orç.-aroento geral da llepu.hlica. 
86 p, deste ~.nno, ft~~dc;' a desp~~à?~ ~~~~~s- : Essa tconomia, porêm, que a nobre com
ter1o da Justiça e Ne.,acLos Intenore~ pa.a o 1 missã.o que1• fazer em l'elaçU.o a.o n.rsenal de 
eX%}:ClClO de 189~. marinha de Pernambuco, combinu.uu. com o 
~mguem ped!ndo a palv;:_ra. fie.:: encer:r:>u.d:.t I que ella se propõe f<l.í'.er com o da Btl.lüa não 

a d1scus:;ao e ad1ada n. "Otaçaapor f<\lta de nu- dá resultado, porque, si por um !w_l,, (limi-
mero. . _ '> • _ . I nue·se a de,pezo, em !00 e poucos conto~. nll. 

Contnma.r,:ao da ;.,• d1SCUSS<i0 do llPOJec\o ~- marinha elevo.-~e (I. verba uo mf.'smaot-.;<tmen-
140_, de.--te al)nO. fixando a desp~za do } .. tnls- to. d'onde ::;e conclu~ que nenhum;t ce:onomltl. 
.te riO dit M<'Lr! u !la para o ex~rercw. de l ~9.3 · fez ,, comlllis,,i.o. 

O Sr. PremlentB annnncw. a drscnsstl.O do . 
art 1 o. O SR. FR\C\;'CisCo SoDRE-~:'lo (l.poindo; hou-

. ve dirninuic:ão como eu j(t mostrei. 
O Sr.Tole:ntill.ode Ca.r-v-nlho O Sit. ToLE<>Tl:'I'O m: CARVALIIo-Entre <~ 

-Julg'<\r-<e-l!ia dispensado de justitlc~t' u. opitlião do. commis$i.í.O de or·çamento e a do Sr. 
emenda que <tpres·"ntou ao a-rt. 2• do proJecto ministro da rnarinh<t ha comple41. <li,ergen
em discussão si a nobr;; commissiio de or-ça.- cio.. S. Ex. o anno passM.o <!lw.nuo tinha. 
mento niio opinasse pela sua rejei~;ito. aqui a-'seuto m.,.nifeJtou-se não sô contm. a. 

.lá. t ve :t satisfação de om-ir mais de um extincçãodo arsenal de lll:lrinlla. de Pernam
orador nesta casa., ju~tificar a necessidade da. buco, corno tambr:m pela. extincção do da Ba
manutenç~o do arse!lal de marinha ele Per- hia; emqua.nto que n.gora. como mini:>ko da. 
nambu~o. marinha, limita-se e insiste pcltt excincç-:lo 

Conta.Y:J. certamen-te com a opposição \!:1 somente do a.r-oena.l de rn:l.rini.Ja de Pel'lla.m
nobre commi:s;;ão de orçamento, m:J.s n~o con- buco e dá ~:orno ra.üo desta. -pret~rencia aQuel
tava com a razão que deu ella para r~ieic;1o les argumentos que já. aqui !oram apreciados, 
dessa. emenda. que são de pouca i.mportancia e que ate se 

ba:reiam em !actos inexa.ctos. Por exemplo, 
referindo-se a. Pernambuco. diz que o arsenal 
alli está. muito mal collocado, não se prestan
do aos fins a. que é destinado, entre outras ra-
zões, poe Sll!' atr;~ vessado por uma rua. 

Ac1•editava mesmo que a nobre comm1ssao 
estive;,se de accordo com o secretario da ma
rinha, a quem alias não da o direito de trazer 
para esta co.sa opiniões àcerca. dos negocios 
publicos. 

A opinião que lhe parece dever prevale~r 
a.qui e a d•l Presidente d·1 Re:publica. 

Entrdanto nota que não sõ a nobre com
missão de orçamento, como todas outt>as se 
:prendem ás opiniões indi,'idua.es dos ministros 
e do Vice-Presidente da Republica.. 

o SR. Orrrcrct..-Não apoiadv. acceitamos a 
opinião contida em um documento publico que 
examinamos. 

O SR. TOLlll\'.1:!.:\0 DE C.uYli.LI!O ~ ~fo.s do
cumento publico dirigido :pelo Presidente da 
Republica a esta. ca.mara. 

O Sa. Omcrc.~>..- O Presidente da Repu
blica. não póde descer n. estasminudencias. . 

0 SR. TOLE:\'TL'I,"O DE CARVA.Liro- Deve des
cer, sobretudo em materia de receita. e des
peza, a menoo que não queira. ~ta.r sujeito a 
simples opiniões de um secreta.rio. 

O SR. OrTrcrcA-Estuda-se a opinião, e ·vê-se 
.si ella tem ou uão procedencia. 

0 SR. TOLENTINO DE C..utV..U.Ill>-COffiO quer 
que seja, e ez>te o meu modo de encarar o 

Póde afllrma.r á ca...<a que o arsenal esta 
muito bern ~ollocado, situado no melhor ponto 
da cidade, r!()fll a !rente para o la.rgo denomi
nado-do arsenal-e fundos para o mar. Em 
seguida ao ni'~ena.l e que h a uma rua chamada 
do Bom Jesus, que nada tem com a frente do 
arsenal. .Eis al:Ji a 1-azão allegada JIOr S. Ex. 

Assim, pois, como autor d.u. emenda, não po-· 
dia deixa.1· de fazer estas ligeiras considera.ções 
contra o po.recer da commissão, e julga..,..a. 
obdgado a emittil-as clesde que nota contra
dicções entre as opiniões da commissão e o Sr. 
ministro da marinha; sendo para notar tam
bem a. im:procedancia dos fundamentos ou das 
razões que a commissã.o apresenta.. 

Está. certa que a camara i a esta. va informa
ch a r~peito da. matel'ia., porque ell~ deve 
estar por deiilais desen'l'ol~da em Yista àos 
oradores que se manifestaram. E ~i ent~ou 
nesta. discus&i.o foi unica.mente por sex li 1sso 
obrigado, como autor da emen.da.. 

O Sr. Severino Vieira rente 
estar em divergencia com o nobre deputa.d~ 
que acaba de tà.lla.r, e sente isto tanto mais. 
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quanto e.~tâ acostumado a re~peitar as apti- r de Janeiro e o Pan1 não :>C encnnt;·a um ponto 
dões de S. Ex: •• aõ suas excellentcs qualidades estrategico melpor d_· que o iuuicutlo no porto 
e o s~t! ~a.racter. . _ . da Ba~ta ; e f01 por ISSO que e-<-e ponto foi o 

Infehr.mente, a:s con~1deraçocs prO<luztdas e.,colhido. como o melho:r para. a ~ituação de 
-pelo nobre deputado não podem intl.uír no um arsenal. 
animo tla.que lles que nesta cama.ra procuram 0 S 
reSOl\'PT fiS que~tiil'S pelo JlOnto de -vist..\ dOS R. ToLENTII\0 DE CARVALH[)-Não era 
mtere::~es publicos. dos interesses nacio11aes e essa a opinião do ministro no anno passado. 
dos inreresse~ d<\ f.:deração. O SR. SEYERI..\'"0 VrEmA n:";o póJe contes-

Pode .com eff. i to, con-vir a in teres:>~ de tar formt~lmente essa. con trad ey. " úe que o 
localidade. a int.·r-e~se~ de ordens muito ~e- 110bre deputado argue ~o a o St·. ministro 
cundarias a pc·rmnnencia do a.I'1'ena.l (\e Per· • da marinha, mas ~eja-Ihe li i to enr. r~: r em du· 
na.m~tlCO na C<l.pita.l doe:,tado de Per~ambu~o, vida. sobre o. accu,;;w:io d" nobl·c tl putado. 

·:.:.mas c; fo t_\..,_ o_ <~t~nd:·r a que _n:::~nsH~erar,c~ c~ que s. Ex . JnlJOt~\ ern eq riv. ~o. e, ro
em q~e ~~ ~~,.p _t.t _o nobre,l'~llnt,t~ ~,\ mall- vavelmcnte. conCunde .. pedido c.la CPfllWi~ 
nh::~. , ~ . ~~o.cou,.u lt:tm~~-,e~ mt_e~es'e":~tten- de ot·<'.a.mento com o plll'e.:e;·,J;~ c· .. m;nissão du 
d_em n~e~on.t.lmcntcao. ,.rande;; mtere:.<es na- mn.r inh:L e ;;ucr!~t . a que u :Luno pa:<...:u.lo per· 
ctonae~. tenci::1. M honrado Sr. rnin :> t· d-o tna.l'inhn 

o nobre •_ni nistt-o d:t m;a.ri~h:~ entende. e s. Ex., na.tura.lmenw, e~t:L conrnntlinclo 0 ; 
ente~de mutto ~ID:- que na .ong-a. co;t:L (lo dous pontos. · 
Dr~U deve;n ext ' tír pelo meno:; tres m·~e
n ae::; . Ma.< não b:.t.sta qu~ c~te < ar:;enacs te
nham uma exi..;tencia. material. CJ~te ~ejn.m 
dot:l.do~ de todo.~ o:: melliormnentos; e preciso 
que elle• seja tn collocmlos em ponto:> e.<trMe
gicos, Q.Ue po.;::am de!énder-se em qualquer 
occa.sião em q u.·. porventura., po:.<sam $er 
atacado> pelos inimi:.!OS da. R.epublica -

0 Sa. ToLENTJNo DECA.Rv.u.no-Note V.E:x:
que um ar enal não é uma fortaleza . 

0 SR. SEVERINO VlEllu.-Ora, é nestas con-
. dições que ;;.b~olutamente não se acha o ar

senal de Pernambuco. Diz-llle o nobre depu
tado que U tn 3.r$~;nal não e uma. fortalez<~. 
Mas por que razão um arseena.l não ha. 
de ser umJ. lortaleza ? Si um a.r ;;enal e um. 
depo>ito,é uma. officina importante de mate
rial de guerra.. é preciso que elle se ache em 
situação de não poder facilmente cabír em 
poder do inimigo; porque aliás converteNe
liin. immed.iu.t .• mente em 'V<\nbgem pam o 
inimigo. 

O Sa. CANrÃo-Por esse lado nenhum dos 
nossos a.roonaes estâ em cond.iç:ões de poder 
defender->e. 

F.oi u._conunissiio de Ol\'&Inento ~ue peLliu a 
extmcç<LO dos a.rsena.es de m;winlm. Llo Recife 
e do Para. 

O SR. ToLE:.Tr:'>o DE CAR>"AU!o-P:Lt'ece-me 
::~.te qu~ V. Ex . o anno ptlo•aU.o \'Otou pela 
manutenção do:: dous. 

0 SR. SEYEIUXO VIEJR,\ I'Ot.ou, Se'IU muito 
enthusiasmo, sem estürc;o; mas voto•• porqu~ 
então não se tr!l-ta va de a.ttenclet· :10 serviço 
publico, mas somente de •.-x~ing uir os arse· 
na,es. 

O SR. Tor&'lnNo DE CARnr.uo-E' uma 
censura. que V. Ex. Jaz á Camara . 

0 SR. SEVERIXO VIElRA nãn esta fazendo 
censura <i ca.ma.r<~., e , qu<~-ndo houvesse cen
sura., esta. se dirigiria á commis...<ão de 
orçamento, que fez a. pcopo;ta relu.tiva. á ex· 
tincç-d.o. 

Tem consciencia de que, como disse o seu 
illustre amigo. está. defendendo um<~. causa 
muito impopular; mas. já está em uma 
pbase de existen?ia em que póde dizer, como 
o poeta de Venuua : -Yvn 'w ,., b•.<s, ser/, ~ltihi 
res subjungere callOI" . 

0 Sr. SEVERJNO VIEIRA -vae responder ao 
aparte do nobre deputado pelo Pará. dizendo Sabe que está chamando ~o 1lr·>- si o odioso 
que e a.ttendendo a. esse ponto que 0 nobre de contrariar a illustra·la imvren,:s. do Recife 
ministro. propondo a e:x:.tincç:ã.o do ar senal de e até a.I,o·unsorg-ãos dest!> Capital. que toma
Pernambuco, indica igualmente á mudança. rama si a. defesa do arsenal de Pernambuco. 
do a.r~eual da. Bahia para um ponto em que Entretanto, não cons dêr.l as questões pelo 
elle p ,5::;a. o:atistazer os fins de sua mstituição. lado do odioso que ell.a.< lhe possam aca.rre
Si, como nota o Sr. ministro, na longa costa. t.3:I' ; considera que, n~ federação,_ deve~os 
que se d<""Sdot>ra desde 0 Pará até ao Rio de v1ver C?II!O na federa.çao, que<.~. Un ao prectsa 
Janeiro, bou v esse outro ponto intermediaria de s':lbslStir pelo concm:~o dos estados_ e p~ 
melhorada. -tado á situação de um arsenal do a grandeza. dos estados , mas ella. nao _póde 
que o ponto indicado por s Ex. 110 porto da. coneorrer 123.ra. o luxo ou pa.r-a os ca.prtchos 
Bahia, o orador, como b1'8Zileiro, embora. ba.- da.s populaçoes dos esta.dos_ . 
hia.no, seria. o primeiro a. a.cceitar a. transfe- j 0 SR. TOLE!I.'TINO DE CARVALHO-Mas esse 
rencia ® &r'ilenal da Babia. -Ma.s entre· o Rie serviço nro pertence á. União 'l 
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0 SR. SEVERINO VIEIRA-Perfeitamente, 
nem o ramo do serviço e i'e<lera.l. 

:Mas pert· unto: quem ê que superinten
de os serv!. ):; í'ederaes ? E' o governo da 
Uniiio. 

Ora, s1 o governo indica a ex.tincção do_ar
senal<le Pernambuco, como ULoa convemen
cia para. o s i'Viço publico fed:rai. com que 
direito levanta-se a 1.0pula.,~o de Pet•n;\m· 
buc:o, l ev-.ln o.a-se a imprensa desse mc .... no :-,;
tado pai'l\ conor~)riar essa indicação do go>er· 
no ? t Quem ~ o jui1.. quem " t<i. mai,.: llabili: 
todo par:drtlorma.r o que co~vem: o que.~ 
;nais co.1~\11"U.J<·-O <:om a. }JI}a. ulro:ç..LO e adml
nb,t"aç.Uo dos serviços federaes 1 

O nr,.tlor ufro conl•ece nln;.;uem em melho
res conol 'r.oies pa.ru lazel·o. do quo o govet'llll. 

Ora, o ;..roverno O.fll'E:Senton !""J7AieS que. pelo 
meno,, cnh-.1n ern se.J c<rJil :to; !l.O p:l.S$0 ()Ue O 
no· .. re det)••la.do. ao contrario. não Ih~ mai:> do 
que externo.t" 0::1 :<entimenr.os. aliat: muito 
Jouvavei~ em S. Ex:. os sentimentos de r.:am· 
pa.na.rio. 

OS«.. Tot.El\'Tt.-;o nt: C,\.RVALno-Nii.o <1poia.
tlo. 

O SR. SEVERINO VIEIRA.- S. Ex. não de
monstrou absolutamente que a. situa,vão do 
.. r,.! ai de Pernambuco sej:~. uma. situa·~ã.o 
e~trategica. 

0 SR. ToLEi\'TINO DE CARVALHO dà um 
a. parte. 

0 SR. SEVERINO Vrllm..'l. si o nobr.;; depU· 
tado argumenta desta maneira, então :>eja
se logico; aC'lbe-se com tndo isto. 

Sente nã.o se ter prepa.rtldo ~ra tratar 
drste as$nmpto •.. 
· O S&. F.r.. \~!CisCO SonRt- S. Ex. ja expoz 
todas as raz; ~. 

0 SR. SEVE:Rll\'0 VIEIRA.... e respon· 
der de modo completo e cabal no nobre 
deputado. 

Te~re de faltar de surpresa; mas lhe parece 
que di.~e o suillcieu.te para. provar que na 
sustentação da pz >IJO~ta no orçamento, aCL-eita 
pela c.omm \i33ão respet-tiva, esta propo".ta. 
que se fun,Ja. na.s melhores razões de ordem 
politica e economica, ê que deve ser mantida 
e sustentada pela. C .mara. 

Nin!nlem mais pedindo a palav-ra, fica. en
cen"?,da a discussão do a.rt. I" e succe~siva
mente as dos demais artigos e adiadas as vota.· 
ÇÓ(:'' 

;·discussão do projecto n. 145 A (do Se
nado), concedendo amnistia aos revoltosos que 
towamm parte ncs movimentog revoluciona.
rios de Matto Grosso, de janeiro a junho 
d,. 189'2. . 

Vem á mesa., é lida., apoiada e post.n, con
junctamente em discussão a s. guinte 

Ao projecto n. U!J A 

Accrescente-se ao art. I• as se?lJíntes paJa.. 
vras:-e aos direcr.a ou indirPctamente en. 
volvidos noo movimentos do estrulo do Rio 
G-r-Jonde do Sul. 

Sal~ dus sesso)es. 23 de n.gosto de l$9'2.
C~.~' (r Z(Ul1.11. 

E" igualmente concedida a ~rnnistia aos que 
directa. ou imlirectamente tom ram parte noo 
mo\·imcnios J•evoluc\on:wios <u• estado do Rio 
Grand<: do Sul. até á l'<;lndição de Bagé. 

S<tla d:\.'l sessões, 24 de u.g;~sto de 1892.
B u-;-g.:s de Mcdei•·os.-J. da CJ.~·Ii11ws.-Mcidt!l 
Lima.- A .. üeredo . - Ho ,•ero Raplista.
Thn»w:: Píores.-C. da N<<SCÍ••I C>llt> . 

~inguem pedindo a palavra., ~ão successi
va.m!•nte encerradas as di;,cu 'SÕ4:s e adiadas 
as votações dos artigos do project.o. 

Continuação da 3" discussão do projecto n . 
100 <proje~to n. 46 A, do anoo pa.s<ado). rela
ti-vo as promcx;:ões de 7 de janeiro de 1S90. 

N"a.o havendo quem peça. a. P"-l<wra, tica. en
cerrado. a discussão e adiada a vo,t<tção . 

Continuação da. 3" discus~ii.o •lo projecto n. 
77, de 1892, a.utDrisando o governo a conver
ter os ,juros de 4 p/o ouro, das ap •lices da. di
vida publica. interna. nos 5 ·•; . pap~J. e a fazer 
as opera.Gões de credito preciSM pu.ra.: embol
sar os pos~Uldores <le apolíces que não a.ccei
tarem a conversão: consolida.•· a tli\·ida. fluem
ante e supprir qualque dificiencia de· renda 
do exerciCIO corrente. 

O Sr- L ee>poldo Bulhões ro
lDeça dizendo que já. não era. P-~~uena a ta
refa de responder ao n oiJr;) depuhdo pelo Rio 
de Janeh-o, e vê-se agor;\ obri)rddo a respon
der ao nobre deputado por Ser;,1pe e ao nobre 
deputado por S. Paulo il!ustre ea er da maio
ria. 

Pensa, porém. que S. Ex. oã.o ra.Uou. não 
podia. f<~.llar em nome da ma.iorm, porque o 
projeeto jã. foi appromdo em I• e 2" discus· 
silo. 

Faltou. port1nto, ,por sua conta. propría.. 
Diz S. Ex. que o fim da commi.~Q, ctJmo 

medida proposta. n~ project .. , é uonular o 
plano do ministro da 1ll.zenda. do go\·erno pro
visorio. que tinha por a.lvo a. conver:ão geral 
do nosso meio circulante. 

E' um facto que ninguem con~ que a 
vida do Congresso tem sido a. in~uoordinação 
contra este plano, que se tem esõoroa.do con
stantemente. 
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Assim, para que S. Ex. fosse coherente com vogou o decreto de 6 de outubro, sem a re-
0 seu modo_ de pen:>ar, devia começar por s:.ttva. de respeito aos propríos títulos conver
propor a recomposi~Ito de todo e:;te pl:>llO, de tidos. ·· 
que j<i não resta em pe, ~inilo muito pouca. Sobre todos ~tes pontos e;sta o nobre depu-
causa. tado pelo Rio de Janeiro de inteiro accordo 

Mas isto não farà. S. Ex. com a commis~o de orçamento. 
Opina o illustre laadeJ' que é mantendo o Diverge, porém, nos seguintes pontos: 

p<tgamento em ouro do juro das o.polices que 1• que a declaracão do Diwr·í? 0/fieir;l, im-
se conseguira mais iacilmente convet•ter o pensada e irregular. creou direitos aos credo
nosso meio circulante. res e impoz novas ol:lrlga.ç:Ões ao estado, dando 

Não ê verdadeira essa aflirmaç:iio. Ao con- lo:;ar• a um contrato tacito entre as ll:U'tes ; 
trarlo, ·ti poup;:mdo, quanto pos~ivel,ao Estado 2• que em virtude deste contrato t<l.cito, o 
despe:r.a em oul'O que <:On8eguirá :ulquiril-o est:t.do deve pagar·, alem do juro, o (-apita.l 

O ouro e. corno dis.~e o Dr. Lope.; Tro\-;i.o, em ouro ; 
t:emelh;\tlte :\ ,.:ombr<t011 a glorin.: f•)~e qu:\ndo 3' fJliC o decreto de 6 de outuuro estipu
o procur~\ffi~t<, e buSC;J.-nos qua.ndo llac rugi- lanclo o j Ut'v em ouro, nã.o l>Óde l:oje uma. lei 
mos. cor1 ;rertel-o em papel. 

Admira-se que o illu~tre lcacl.t.:1· d:~. m\\.io- R.espondendo,ctizooradorqueadec1a.raçãodo 
ri:1. Jes.-;n. camu.r:L l'eYelle um :1.mor ião pta- .Di~trio O!fiá•t foi insertA, não na sess<"lo ed.ito
tonico pch\ circnla.!."J.O metalica, quando o rial do org-d.o official,onde o governo costuma. 
rroverno a que clle pertenceu, e cujo:! acto~ fazer suas declarac;Jes solemnes, mas em uma. 
jenmde, com a creaçiio de bancos emittlndo ses~íw secundal'ia, onde se publicam o r~u
notn.s, que só tem cotlvertibilidade quando o mp do expediente dos secretarias; que a26 de 
cambio estimr a 27 pot' espaço de um anno, novembro, data dacelebredecla.ração, Jú. !'une
impossibilitou a circulação metalica par:L es>e ciona.va a Con~tituintc, que em virtude de 
p11iz. uma moçã·.) tinh(l. conferido a.o goYerno pro-

O i!Iustre repre~entaute :por Sergipe come-- visorio poderes executivos e legislativos ordi
r,ou fazendo grü.ve~ in,iusr.iç~~ à. commis..~o de narios; mas, o representante de~se poder era. 
orçamento. dizendo que esta tinha esque- o maracllal Deodom e não o~ seus secretarlos, 
cido o direito ao embolso üos possuidot•es de que não podiam em seu nome mandar fuzer-
ü.polices. decla.rações, como (1. de que se trata. 

Para responder a S. Ex., basta lêr o pro- Ora, ~i o nobre deputado pelo Rio de Ja-
.iecto em discussão, que diz: «Fica o governo neiro reconhece, como cont'e;:sou, que ~Si<lo de
autorisado r fazer opel'a.!;,'ies de credito, para c11.ração não tem valor jurídico nem · íoi to
embols..·w os credores que não quíze1·em a madà. em ~onsid.eração, e logico que deve con
conversão». eluir com a. comm.issã.o de orçamento : o Es-

0 Sn.. FELL.'<BELLo FREIRE - com que tado, quando contrata, é equiparado a. um 
mo~da.t particular, mormente hoje que não ha con

tencioso n.dministrativo. 
O SB.. LEOPOLDO DE lffiLHÕES - Na.quella Assim como um decreto transformou o juro 

mesma com que o possuidor comprou as apo- em p.'l.:pel em omo, uma. lei póde tiLzel.-o volta.r
lices e em que o contrato foi estabelecido. a.o typo primitivo, desde que garanta ao:> 

A critica existente do nobre deputado pelo credores o embolso. . 
Rio de Janeiro veio corroborar a. convicoão O facto de ier o ex-ministro da. fazenda.. dito
de que a operação de que trata o projectô ê em sua e.xpo5içã.o de motivos que «natural
legal, legitima e nece..<:Sat'ia. mente a~ apolices de 4 • / 0 e:starlam ao abrigo-

s. Ex. re~onbece que ella realisa. uma eco- de uma conver.iã.o immediata, não envoh·e· 
nomia de i .000:000$; que e legal, porque o compromi8so que o projecto venha destruir~ 
decreto de 6 de outubro só garante o paga· porquanto, quando taes compromissos são to
mento em ouro, dos juros e não do capital, mados, :figuram no decreto que autorisa a 
apesar da declaração que corre no Diario conversão, e constitue clausula do contrato,. 
0/ficial, pois ninguem aCl'editou que o go- Faz diversas outras considerações sobre a.. 
verno pretendesse realmente converter em conveniencia da operacão e diz que a com
ouro uma divida contrahidn. em papel e missão de orçamento nã.o teve em vista só
e quando o cambio estava. a 21; que o decreto mente a economia, que, por si só, bastava para. 
de 6 de outuhl'o està. sujeito a revisão do justificar a operação, mas visou ta.mbem as. 
Congresso ordinario para se tornar uma lei seguintes vantagens: 
do paiz; que o decreto de 7 de novembro do a) unificação da divida pela. incorporaç.ão
anno passado, suspendendo a. conversão, man- dos4 °/0 na massa geral dos titulos de 5 •to-; 
dou respeitar os ti.tUlos convertidos até aquella. b) re.:,nul.arisa.ção dos sar•iços de juros que 
data, P'J-.qando-se os juros ~·n ouro ; que o 1 hoje são pagos trimestralmente pa.ra. o 4 • f o ~ 
art. 17 da. lei de 30 de dezembro de 1891 re- semestral para o 5 •t•; 
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c) reducção de taxa. de juro paga. pelo Es
tado. <tUe refiectici. beneficumenre na. p~ ; 

d) diminui~ na :procura do ouro }nr :> pa· 
gamento dos juros; o que influit•á sobre o 
rombio. 

Passando a tratar do exemplo dado pelo 
congres~o americ.:tno,mostra que elle não tem 
appli~ a.o pa.iz, porque t~.IU trata"Va-se de 
repudiar uma. divida ou de reduzir ê.rbiti'lL
riamente os juros ; ao passo que aqui reco
nhece-se :1. di \'id:~. c propõe-se n. r ecluei;:ío do.:: 
ju1•os, otrerecendo-se o embolso nos que não 
r1uiserem a. conver~ão. 

Na America., ê certo. lbt•fim t·e:::gatatlos 
tltulos em om-o; mas porque nma. lei de 
1862, reproduzida em varias a.cto::: poste
riores, tinha. est.'\belecido e-xpre:;s;tmentl! ![UC o 
resgate dõJ. divida. da Repub!ic(). :;erio. .leito em 
ouro. 

O oradot·p~l'gtmta: ontle cstit 1t lei que, cn
tt·r. nôs, cl)rlga o cmboi:;o em om·o?-

0 dect·llto de [\ tle outubt•o. hoje rcYu~·wlo 
p:;Jo art. l7 da lei ele :m de rlc:r.embt~) du ao
no pas:satlo~ Esse dect-eto. apc;-~~1' tle .F1 11ã<.l 
ter e:xi::.tcnci"-, é explicito qttt~ndo tr:ü,'l. tio 
juro em ouro, mas equipat':J. o l'Csgr.k: 1lo 
4'j, aode5'/,, e portanto est.tbeleceol'\.'-
sgate em papel. · 

Lamenta o orador que os l10ns exemp1Q5 da 
Amel'ica do Norte tl.e retiradn. e queima do 
papel moeda e da ca.nsolida.çâo do credito pu
blico não renha.m repercutido em nosso pu.iz, 
onde os ministros da fazenda só souberam de
cretar emissões e preparar a triste situa.çiio 
eu1 que nos achamos. 

De'iicreve a, nossa situa.("d:o, <\S difficuldades 
(:Om que luta a commL'lsfio de orç~mento pa.m 
organisar a lei de meios, declarando que, rem 
largas medidas financeiras que restabel~lll 
a. confiança e attenuem os eíreitos da crise 
n.ctual, nao s~r"i lX>SSivcl n. commi~io tlesmn
penhar o. SU{I. tn.relit. 

teja. a todo o momento jogando com essa diife
r ença de moedo. corrente, de moeda do paiz 
para moeda. estrangeira. e que se estabele~a. 
como principio. para um paiz como o Brazil, 
tão rico e tl"LO cheio de recursos, que a moeda 
de ouro é estrangeira.. 

Nestas condiçi:íes, em these, entende que a 
convers<.i.o se deve fa::.er com a uniftcaçã.o do 
typo; mas oppõe-se ao a.rt. 1• do projecto 
porque a occn..~a.o é das mais inopportunas. Na. 
a.ctualid<tde e das ma.is deploraveis consequen· 
cias o.tir(\r ~i. tela da discussão es:;a. conversão. 

A convers:1t) devia fhzer.~e qunndo o go
vet·no ].lU desse dizer ao porto.rlor de u.polices: 
eu lhe po..!(o em oUI'o ou em papel. como qui
zet•; núo fa.ço quesl.ão disso. 

Ho.ie, quando o credito do pa.íz estiL estre
mecido, Biio se tle,·e fazer semelho.nre con
versão. 

O pro,jeto não traz economia., como ya.receu 
<L seu l'elu.t<:ll'. e não c uma. conversao. Cou
vel'~ií.o de divida. e o t.Ut•eito que o Est.'\Cio tem 
de impor ao p.·u·~icular :L l'educç.ão dos sem; 
l'uros ou eml.loi.SO •lo vator do titttlo de Uivida. 
ile que e portador; mas no projecto niio se di
minuem, eleva.m·s:~ osjuros de40 •f. em ouro 
a 5 "/• em pa.pet e a. i~o cha.ma-se ha.ncal'ota 
pat•cial, na opinião de Leroy Beaulieu. 

Conversão nunca. toi um recm·so de orça· 
mento. No momento em que, para. cobrir o 
defi.cit, o Estado recorre aos princípios gemes 
dn. conversão, !'oll.<:eando-os. ha bancarotc1 pur
c!al, ha contis>ão de qne o Estado não tem re
cursos sufficientes para Sllldar sua divida 
ordina.I"ia. 

Mas o projecto, como já disse, nilo trJ.z eco
nomia. A con\'ersã.o trará apenas de 6 a 7mil 
contos em lavor do thesouro, mas o a.gio de 
ouro, pela deprecia.çfio da. moed.'l. nacional 
eleYn.·se :1. 93 mil contos e o paiz não põrle 
cont inuar a es1frent:w com essa tlept·eciaç";LO. 

O que urge c! valorisa.r a divid.tl.; e si e este 
o empenho actu;tl. ca.úa íez r1ue se fõr valori· 

O Sir. Oi ticica tlepoi~ llo tli~curso uo sando a moeda, l'lle dcsa.pparecendo tt lJl'esu
nobre deputu.do -por Goya2.. toma. a paL.trra miua. economia. 
com a.c<.\Iillu.mento e sú porque 1bi nomin:\1- o m•ador estende·se em muitas outras pon· 
mente chamado. . .· • . _ derações, refutando o projecto e reforçando~· 
C?nservou-~ Sllenc.oso até agot'a sob~ 0 sna opinião e tet'mina. dizendo que o pa.iz sup

proJecto, facllüa.nd!> assm~ 3: que ~ consKle- nnrta. por mais a.lrrum tempo os onus prove-
rassem fa.voravel a. sua. Jdea cap1tal; mas, r-: t<> d .. ., t fd t · d 
ni11llifestou-se·lhe contrario desde que lhe roi men ~~ o er.o comme 1 o, garan m o co!~ 
a.pre..~ntwlo pelo seu collega (le commisstio, 1 h~nest1dade aqutllo que em seu nome 101 
em cn.jo seio se discutiu o assumpto na. nlt-1 felto. 
sencia. e sem conhecimento do orador. I 

Julga que a. conversão, ou pol' outra, q11e a. O Sr. Lauro ~.Iuller começa. di· 
unifica~.ão da. divida. de~e ser effectua.do.. En-~ zendo que. obrigado a. acompanhar os restos 
tende que o Cou:;r~so Fcd.cJ·al deve decretm· mort<t~ do general Deodoro, não :pooe trazer 
que toda a. divida interna. do paiz tenb<L a].le· oo apont:tmentos que tinha., nem tem a calmu. 
nas uma. especie de pa,n-amento, a11enus um lpt•ecisa. -pa.rt1. tornar parte na discussão, · 
typo-n. mo2da. corr()nte. Enten<le. em the.õe, Em todo o caso, te.ln necessidade de fa11ar 
em principio, que é das mais deploraveis coa- P<U'a dar cumprimento <i. commissão de que se 
sequencia.s pa.ra. o credit.o puhlico que se e;. i:1cumbiu, quando se imcreveu, suppondo 

Cam~ra. Y. [ V 
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não haver qnern discuti~se o pl.'ojecto em 3' 
discussão. 

Parao o:rador, o projecto vem abalar mais o 
credito do paiz. e por isso niio concorrerà com 
o seu voto para a sua approvaç 1o. 

Tem ouvido dizer que a. Cllmmis&i.o ele orçn.
mento tem um plano para tir:1r o paiz elas 
diti!cnldades financeiras em que esta; ma.•. 
si este :projecto e o prilr~ipio de tal plano. ~i 
é este o principio dns medidas a etfectuar 
para estabelecer o equilihrio orçam~ntario, o 
orador confessa-se desilludiílo. 

E' de parecer que a ar,!);Umenf.t('ií,o do l'B
lator da commissio jú. esü~ sufficientemente 
rebatida; mas, apezar di~so e de nilo ter tra
zido as nota:; de que precis:cv::t, passa 3. re· 
spondel' alguns do~ seus argumentos. 

ExRmina e commenm a e:qJosi(.'.iío de mo
tivos do decreto de G de outubro, afim de 
mostrar que o caplt.:Ll das ttpolice~ convertid;t~ 
e ·pagavel em ouro. . . . 

E' de opinião que o projecto nttentltcontr a 
o direito particulv.r. 

Apresent:.1. um cloctw.tento,lle que e l)Ol't.'\tlot·. 
no qual varios po,;stlidorei' deapolice.~ llo Rio 
Grande do Sul, em numero supedor a 2..400, 
protestttm contr:.t o urojecto. 

Q uizero. que a com mi&.~o lho di;:se;::~e quaes 
os seus planos para meihor:Lr as condiç,?e~ 
financeiras do paiz : porque este niLo pGde 
continuar a amlar segunclo sopr-am os ventos. 

Quanto ao projecto, si for approvado, ••pe· 
nn.s irá. dizer ao e.~tra.ngeiro f!Ue o governo 
do Brazfl procede como p.trticula.r que já n:>o 
sabe onde ir bu..."Ca.r recur~o:;. 

·A discussão fica. adiada pela hora. 

SEGUI\'DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2• discussão do projecto n. 95 B, de,:te an
nd, autorisaudo o g·overno a contrtt.cta.r, com 
quem mais va.ntagen;; oJ.Iet>ec~r. o servi<!O de 
reboque, JlDr meio de vapores, nas barras do 
rio Itapemirim e Beneveme, no estado do Es· 
pirito-Santo. 
~ . Não ha:vendo quem pe<,:3o a p~tlavra,siio snc
'cessivamente encermdas as discussões e adia
das as votações do~ artigos do projecto. 

Discuss'io uni.ca do prüjecto n. 270, do o.nno 
pa,ssado, concedendo um anno d.e licença, com 
ordenado, a José Mende:; Abtaaches, mestre 
da. officina de apparclhos e vel<J.S dtt dh·ectoria 
de construcções na. vaes do .Arsenaltle Marin lla 
da Capital Pederal. 

Ninguem pedindo lt p:tlu.Yra e cnc~rada a 
rliscussfl.O e addiada ;1. votac;iio. 

Discussão unica do p:tr~cer n. 34. ole 1892, 
indeferindo, por nito ~er do. C{llll).leteuci<J. do 
COngresso Naciona~. a petição do coneq-o 
Amador Bueno de Barro3, sobre a isenção a.o 

ilnpo~to de tronsmi::<Eão de propriedade e de 
llecimas urbanas para. o predio em que func· 
dona o A<ylo Isabel, nesta ca.pital. 

O Sl.·. Bada,ró acha que o parecer da 
rommissiio de fazenda e indu;;tria,s sob n. 34 
não póde merecer o o.poio ela Ca.mara do~ 
Sr·~. Deputu.dos vi::;to como ~e pronuncia de 
uma. ma.neir~ inconveniente. não so em rola· 
a direitos esta-belecidos como em relaç:ão aos 
I'u.ndamentos que a Camaru. dos Srs. Depu
tados deve gmtrdar. 

O p::.recer ela. commís~ão de fazenda e in
dustria cntemle que o Asylo Isabel não pód.c 
o!Jter· del~rimento na sua pt•etenção. uma Yez 
que o imposto de trMJSmis$ii.o tle propried~
de:> passou 110 Di~trJcto Feo.leral <"t pertence!' á 
municipaliclade. 

Om, \) Districto FedeL'l\l nlto e:::tí. aindôl. or· 
gtmistto.lo ; pemle aindo, de discussii.o a sua lei 
Ol'ganica ; nem se sabe ttinda ao certo quanto 
tempo lcnwit este cstMo :pt~vis.orio. Faz r.té 
e;;pecic, (]l\2 homem da competencia <lo si
gnata.rio d(!~te parecer, tenham a corngem de 
.-ustentar doutrintt semelhante perante a CtJ.· 
mara. 

Comprellende-se que emquanto a lei não 
está em inteir<• execuçito, o juiz, e neste caso 
a Ctl.mam e juiz, póde excusar-se a emittir a 
sua opinião com fcanqueza., indeferindo sob 
fundamento de que o Poder Legislativo est:i. 
cogitando ole providenciar a respeito. 

Om., emq nanto o Districto Federal n[ío esti
ve!' organisado, a.rrecadando este imposto que 
])ela. adrni nistra~o feder-al passa a pertencer 
11. elle, a Ca.mal'a dos Deputados é competente 
para dispensar ou não, conforme entender em 
sua sabedoria. E' esta a parte jurídica da 
questão. 

Quanto il. parte que se considera moral, o 
Sr•. presidente sera o pr•imeiro a apoiar o que 
o orador vae clizer it Camara 1los Deputados, 
cnjo espírito tem-se manifestado em todus as 
occasii:ies la vor•avel a esta instituição. 

Sabe-se que essa instit\üção foi CI"eada,nest:J. 
cidade, :por alguns llOmens, condoídos da sorte 
<hs creanç.1.s dw:a1idas, em grande parte fi. 
lltos de estrangeiros que aqui chegam e falle
cem victimas da fe'bre amarella. 

Ella vem desempenhar uma. missão provi
dencial nest.'l. capítal, qual a ele amparar os 
orpl1âos e invulitlos que se não fora esta insti
tuiçáo e outra semelhante morreriam pelas 
es:J. uiuas. . 
~as gr;J,ndes cidades o que menos se l:lncon

tra. ê a caqdada p:Jra as dores da humanidade. 
Pas$·Se muitas vezes apressadamente peias 
!'llas dest-1. cidade, rê-se um l\Qmem prostra· 
tliJ ; re tem 3·PJ:ltu•eneía. Jistincta, se está bem 
triJ.j>\J.O, O tmnseunte uetem·Se ~TIL indagar O 
que seja ; mas si e um misero...-el; 8e pelos an
drajos r<!vela a sua posição desgraçada, pas. 
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sa-se adeante, evitando-se ate a sua proximi-1 Antes de tudo, tambem parece que os offi
dade. . , ciaes bonorarios do exercito não tem direito 

Portanto a. Camaro deferindo ajusta pre- a soldo ... 
tencão do Asylo Isabel, terá. mais umu. vez 
concorrido para. que, nesta capital, se runde 
uma lnstltuü,:ão humanitaria de<>i.ina.t.la a pre
star os m;;.is relevantes seniços á classe mais 
desfa.vorecitla, qual e l~ ;[estes immig-r~ntes 
que aqui cltegam e que perdem a maior parte 
de seus filhos antes de passar para o interior, 
devido U.S condições cxccpcionn.es dest1. cida.de 
no te miJo do verúo. 

Conclue mandando à. mesa um projecto sub
stitutivo. (li. ) 

Vem à. tnesa., é lido e posto conjunct:unente 
em discus..<ão o se:;uinte substitutivo ao JXLre
cer 11. 34 

O Congl'e ... ~ Nacional decreta: 
Art. 1.• O Asylo Isa.bel, fundado na Capital 

Federal.é dispensado do pagaruenio do imposto 
de transmi~são de propriedade rela.ti v o ;i. doa
ção do pa.trimonio consistente em um predio 
em que funcciona, á rua Mariz e Bart·os, e de 
300:000$ em dinheiro. 

Art. 2.' R.e..-ogam-seas disposições em con· 
traria. · 

sala das sessões. 24 de ttgosto de 1892.- F. 
Badaró.- A. Botelho.- A. A::eredo.- Tc
lentino de Carvalho . - ~'\'ouaes Mello.- Tko
\ita; D e/fino. 

Ninguem mais pedindo a palavra, fica. en
cerr-ada a discussão e adiada a votação. 

Discussfw unica do projectD n. 81, de 1sg2, 
autorisando o governo <t. m<:~.ndar pllf,'11r ao 
all~res ltonorario do exercito,Antonio Paes <le 
Sá. Ba.rreto,a quantia de 2:59-2$, por di1Ierença. 
de soldos a.trazados, que deh:ou de rece
ber. 

O Sr. Seve1~ino Vieira - En
tende que este projecto naturalmente 1leve 
ter- par-ecer da. commissão competente. 
Desej~va. saber qual a necessidade de um 

acto legislativo pax-<1 se mandar pa.ga.r a este 
alferes soldos a que elle tem direito. · 

0 SR.. PIRES FERREIRA-Falta de credito. 
O SR. SEvmi!:'\o VIEIRA- Pergunta_ como 

falta de credito, se a camara votou uma verba. 
para pagamento dos soldos ~s tropas. 

0 SR. PIRES FERREIRA- E' um officia.l ho
norario em oor-..-iço, nã.o está nas tabeUas dJ 
orçamento. 

0 SR. SEVERINO VIERA- Desejam ouvir ai· 
rum· membro da commissão porque se não 
fôr esclarecido, votar-..i. contr-a.. o projecto. 
· Pede a.o Sr. presidente, que llle mande o pa
recer da commissão.(Paus!-1) 

o projecto diz o se,<>ui.nte (Lê) 

O SR. PmEs FERREIRA. dá um aparte. 
0 SR. SEVEIUNO VIElll.-1... • • pelo menos CO· 

nheçe muitoo que não tem soldo. 
Ora, si este senhor a.IIeres Sá Barreto esta.Ya. 

em commis::;ão do ministerio da guerra., como 
diz o nobr .. deputado. digno representante do 
estado do Piauhy, e tinha direito aos $Oldos; 
devia tel-os recebido a proporç;.i.o que estes 
fos:>em se vencendo; e si S. S. não recebeu. 
e porque então nã.o tinha direito. 
. Den~.a~. clo;micntibus mm succ~?''~'il j1~~. isto 
e, o direito oo soccorre aos que sao vigilante~. 

Emfim vae examina.r o parecer da com
mis:>ito. ( La ~ parecer da commissúo ) , 

Não })<ide dei:xar de nota.r que em a.ssumpto 
de ser·vi~.o publico, está. mais prompto a. lou
var_ o a.cto de justiça prn.ticado pelos funccio
nano puhllcos, que são incumbidos da execução 
da lei. do que os sentimentos de commise
mçlio ; e por isso não reconhece, como digno 
de louvor o procedimento do comma.ndante 
das armas em Pernambuco. 

Como quer que seja pt~.l'o. não abusar dema
siatlf? da ~ttençã.o da. Camara, vê que o pare
cer e mu1to longo e que a mustrada comm1s
são, precisou de muitos argumentos, e mui
tos .esf~roos para. dar assim umas appa.rencias 
de JUStJfi.caçao ao prQjecto pelo qual conclue. 

Em que peze a. justiç.a do illustre preten
d~nte, o orador se colloca de sobre-a"Viso para 
nao dar o seu voto ao projecto sinão àepois 
de convencido da. sua procedencia e da sua 
justiça. 
Ningu~m m~s pedi?do a palavra, fica. encer

rada. a d1scussao eadtada. a votação. 
Discussão unica. do projecto n. 82, deste 

anno, autorisando o governo a reforma.r, no 
posto de _tenente di:! -::rlincio corpo de policia. 
d:est:l. ca.pttn.l. o caplf.ão honora.rio do exer
crto, ex-teoenre deste corpo, Antonio José 
Alves. 
_ Vem á mesa, e lido, apoiado e posto con-
JUnctamente em discussão o seguinte · 

Requeiro que o Jlrojecto n. 82 seja remetti• 
do à commiss.'to de marinha e guerra, para 
dar parecer sobre a. pret.en~ão do ex-tenente 
Antonio José Alves. 

Sela das sessões, 24 de agosto de 1892.--
Pil'es Fc1·rcit·a. · 

O Sr. Pires Fer1~eira lembra 
q~e o nobre deputado que acabou de,ienta.r-se 
dl~ q~e, quando vê muitas razões, descontla. 
do diretto do p):clendente.. . . . . 
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Por esta. razã(), lendo o parecer longo e ex
tenso da commissão de 1azenda que apre.>cn· 
tou o projecto, mandando admittir com refor
mado o tenent~ .Antonio José Alves. o omdot' 
teve a iclE\a de pedir :1 camara que vá esse 
projecto á commissão de mat•inha e guerra, 
afim de ver qual a razão em que o requerente 
IJa.Sea. a sua pretenç,;io e qual :~causa que mo· 
ti vou a. sua demissão do serviço do corpo mi
litar de policia, depois de ter tido tã:o bons 
serviços de campanha, como diz o pat•ecer da 
commis .. .<•ão. 
R~corda-se Yagamente de ~ue este ofilcial 

Jbí demittido do corpo de policia por actos de 
insubordinaçito. c acha qtto a Ca.mo.ra não 
deve satisfazer esta. pretençiio, tanto mais 
~uanto a sahida !leste official do corpo de po· 
ltcia foi quanto á disciplina. 

Requer que o projecto vá á com missão de 
m:u·ínlm e guerra. afim ele examinar qual <1. 
causa que deu origem á sahiun dv re1eriuo 
offidal do cOr]lo úe policia, e delihemr com 
criterio sobre u c:.\sO. 

deixou de ser tenente do corpo de polícia, 
foi creado um corpo de policia novo com 
outras regn.lias e com outrasvantngens. 

Como pois, um tenente que não mereceu 
reforma naquelle tempo, q11e foi demittido, 
lm de ser agora reformado co1n regalias novo.s 
e :vantagens ? 

Mas não e simplesment~ este o favor que 
concede o projecto a esse ex.-tenente. 

0 SR. PIRES FERREIRA-O nobre deputallO 
e~ti. pertlendo o seu tempo com Ulllil. 1n·e· 
tençlo tão <le.<arruzoada. Isto é des~a~ cousn~ 
que nii:o se discutem e vae·se logo votando 
contra. . 

0 SR. SEVERI:-iO VIEill.A Vê que O nobre de· 
putaclo. depois das suas observações, ~sta 
creu.ndo coragem. 

O Stt. Puu:s FERREIRA- Xilo qum·o pro· 
nunc;ar-me agora quasí no fim da ses,.:i'io 
rJuv.ndo não ha quasi ninguem ckt Ca.mai~J .. 

Aguard,tvt\ occasião opportunu. pu.t·t~. pro· 
nuuciru·-me sob1·c e.~ttt pretcnç;1o. 

o :Sr. Severino ·vieil.·~"' petlS.:\ O SR. SJ>vEmXo Vmnu felicita-se porque 
IJUe o nobre collegn que o rn·ecedeu na td- ve que as suas paluvrus tem produsido e1leito 
lmna foi muito benevolente em reh\ção uo salntar. 
projecto que se dbcute. :Mas e preciso uizer ao nobre deputado f[Ue 

S. Ex:. não querendo desemb:l.inhar· a sua a questão não e para se despre:;ar; o otnc·al 
e~pada de militar brio~o e -vnlente contra 0 ce quem se trata t~m padri11hos. 
projecto, procurou por umu, derivativa aio- Não e preciso ser muito per.<pícaz para 
gal-o nas pasta.~ da sua commissão 1le ma- saber que este pretendente tem gente bôa pol' 
rinha e guerra. si 11:\ Ca.ma.ra. 

0 SR. PIRES FERREIR.A-Übrígallo pelo ,juizo 0 SR. PIRES FERREIRA-Não sei. 
que làz ela commís.ão de m<trinb:\ e guerra. O Stt. SEYERI:-10 VIEIRA-V. Ex. não snlJe 1 

O SR. SEYERh-.;o VmrR.-\. pede licen~'<l. ao Pois é PJ:'eci~o tet· o~ dado~ pu·a que V. Ex. 
llOore deputado pn•a neste pa-rticular ser conheço~• estas cousns. . 
rna.is Yalent.e do que S. Ex. Va.e atacar o O Sa, Tno~IAZ DEr.Fr:-::o- Va.mos ver isso. 
p rojecto, e deel~ra que vota contm elte. O Stt. SEYERL'o VIEIRA-A Cam:tm. >:tue 

O projecto nãoe:<tú.em termostle ser acc;-.ito que na' eondiç·.õe~ do Sr. capitão .Antonío.To;::e 
pekt Ca.mara. p1·imeir:•mente lJOI'que concede Aln~~h:t muitos }Jretentlenle~ que e~tttO e.!Jle
um(l, gl'açn espech~l qne não se ueYe fazer, rando ~:olução, que enchem O.:\ corredores da 
slnão pelos mei~ porque ~. C~trna.ra. foi legiti- Camarae cujas peti<iie:::estãottmontoada::: pelas 
mame.nte auton;ada. peLo. Con~tituição. secretarias. 

Si o homem e:>tã no cMo de merecer uma - 111 d" · Entretanto, nem todos teem a felicidade de 
pensao, q_ue se e e; mas não e uma pensão obt~r parecer 1\tYoravel como este. concluin·'o 
disfarçada it titulo de reforma. no extinoto ' u. 
corpo de policia, e reforma. de accordo com por um projecto com todos estes Ja vore5. 
a.sleis vigentes, quando o pretendente de que D_epoh disto, sa~e-~e que mesmo quando 
se tr:tta. foi demittido do corpo por acto de mmtos pareceres se.)am tl.ado>, concluindo JlDr 
indisciplina, como disse o nobre deputado. projecto~. ainda é preciso sustentar Ilwa 

OS&- PmEs FERREnu.-Não garanti. Por luct<~ -para que esses projectos entrem na 
isso pedi que fosse á commi~são. ordem do dia dos trabalhos, porque o illnstr'e 

Sr. presidente da Co.mara, .zelo~o como é 
O SR. SEVERIXO VIEIRA.-Pelo menos ha empenlmdo o. preferir materia que entende 

suspeita.. mais (lirectamente com O:'\ interesses pnbliCll~, 
Si_ e~le naq~1elle tempo_ !b:-;>e, .em vez de lecba as port:ts da.· ordem do dia. a, estes pro

demtttido, ~l?rmado, n~o gozarm elas van- jectinhos. (Ri•o.) 
tag:ns qu.e vu-.1 a gozar s1 for approvado este. Vê o. Co.mara que a de;;peito de todas as dif-
:proJecto. . . j :ficuldades. o Sr. capitão Autonio Jose Alves 

A Cltmara :;abr., que depms que e;;ts é!(ladão emergiu e entrou triumphante pelo l'ecint~ 
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onde está. agora enft·entando com o nobre e.-;tudado pelo illustre governador do esiado 
deputado pelo e~t;ulo do Phtuby . do Ceitra., Sr. Bezerril. 

O SR. PIRES F.lffil\EmA-Commirro, abso!utu.- o. parecez: diz q~e o tenente Antonio 
mente não. "' .ro~e Alve.' fo1 promonuo por actos de bra· 

O SR. SEVERINO Vreta..\.-Porta.nto, o noura I VUt'll. na campa.nlm elo P<tragnay . 
deputado vG que a, questão não é para. se1.1 O SR. PIRES FErtREnu- V. Ex. compre
abandonada. I hende que morrendo mui ta gente nas bata.lha.s 

Convida ao nobre deputado a. a.mtmit• 0 seu et'a pr~ci:io q~e se _preen.c~es~e e,;se~ l?gU:t'e~-;. 
posto c a animar 0 orador. Quet· tet· :'t sUO. I O que IJOSSO d1zer <~que uao o conhect s1nao 
fronte um commantlante como S. Ex.; su I como um temomto. . 
assim podet·iio ambos Yencet· o pt'ojed.o. O S1~ . TwmAz D~-.:I.~'L'ío ~fJ.O :!OU militar, 

I 
mM mpponho que quem vae ao c;tmpo de 

O Sr.'l.~honJ.al'-Delf'in.n-AcaLollr! bn.talhn. <letcnder a. honra c a. <lignida.de de 
ouvir o nohre deputado peta B:.\hb. cornbn- HHt Pairia, e a.rrisc.'l. a sua vida ~e.ia qual 
tendo resolutamente um projccto que S. Ex. , for o posto r1ue g;tnhe e."se po.~to é l'l'>'peita
ni\o. conhecia até n.o momento em qu<: o leu · \'el. 
rapzdamento. o Stt. Pmr:s F ERREIRA- Não contesto i.~to. 

O SR. SEYERl!'íO VIEIRA-E' exacto. ma.~ não po:;so ouvir chamar de bra,·o, nem 
O S.R. TUO::I!AZ DEr.FL-.;o-S. Ex. amrmou que 

o lJrojecto tinha padrinhos : a.rnrmo a V. E:s:. 
que, si tem p.'\drinhoo, cerf.lcmcnte nüo é o 
orador um delles. 

O Sn. SEYERINO Y!EIR!\.-Nem dissa isso. 
O Sn. THO::I!AZ DEtrr:-;G-Fallou.se em po.U.ri· 

uhos e, esta.ndo presentes muitos Srs. depu
tados, podia. S. Ex. relerir-s2 a um destes 
presente:; . 

Sendo eu membro da. commissito de fa.zenda, 
e forçoso que me leva.nte para deíenclel-a de 
cmsuras que não sejam. l'<IZOa.veis. 

compar-Jl-o com Tiburcio. 
0 S R.TUOl!AZ DEI.Fl:'\0- Nii.o O comparai com 

o gener-.tl Tiburcio. nem com nenhum outro . 
Si h(l. outros capitães volunta.rios sâo tão di~
tinetos como este. 

Acredito que ê louva...-al a.os olhos de todos 
o procedimento de um cida<lão que, fazendo 
parte do corpo de IJOlicia de uma capital com~ 
esta, foi par ::r. o Paragua.y, onde o seu proce
dimento llle valeu o posto de c.1.pitão honora.
rio do exet·eíto. 

0 SR. PIRES F"\.RREIRA- 0 procedimento 
delle não é mais do que ingratíclão pal'a quem 
e:;creveu a fé de officio. En tra.ndo em tli~cusSilo o project.o, S. Ex. 

lançou os olhos rapidamente pa1~a, o parecer 
sem conhecer profundamente da. justiça. delle. O Sn.. Tno~!.\Z DELFIXO- N5o conheQO a.bso· 

Trata-se de um cidadã.o que sotrreu grandes 
1
1utamente a. questão no IJOnto de '\>ist:l. em que 

e e.xtro.ordinarias injustiça.s , e que foi riporoso S. Ex. a. estA colloomdo. 
no cump~ím~n!'-0 . dos seus deveres. E esse ! Não conheço os motivos p.'lr ticula.res que· 
~cto. tle mdJSCJplma. de que elle acaba <le ser uetermln<tm a. a.llirm;tç-:lo do nobre depntttdo. 
accusado. • · Nã.o ~ei o qne delle pos.~a pensar intlepen· 

O Srt. PIRE;; FERREIR.A- Agor:~. isto serve l dentemente dos documento:> que teve em mão 
1le bandeira. Eu não g:n·anti que o acto era I o illustre relat.or da commi~i.o ; documentos 
tle indL->ciplina. nem que elle comette.~se flUa.l-1' só auonatlOl'es deste capHão honOJ'lLl'io do exer-

. quer acto de indisciplina., pede sim:plemnente. cito. . 
que ~as~e a commissü~ de mat'inlta e guer ra [ Não quero dizer que elle fos.~e um bra'\"íssimo, 
para mforma.r · um terriYel batalhador, digo somente que elle 

O Sn. . TI~O:IIAZ DET.Frxo - o que consta e i é '!lerece~or do res~i~opelo seu procedimento 
que elle fot accusado por moti·vo de politic-1., [ p01s , parundo daqm stmples alferes. ~o corpo 
por manifestar opiniões republicanas no 1 de policio., volt.ou do Paru.gua.y cap1tão llono-
quílrtel. rano do exercito. 

o SR. PIRES FERRFJIRA. _ i~·or · : d _ o. J,Jal'ecer conclue pedindo a approvac~o _do 
.• '1 a e tL. es proJecto. IJOt'(lUe um out ro em cond1çoes 

culpa para tudo, as Ul.es rdea.s republmas. identic.1.S, em igualdade de circumstancías, já 
O SR. Tnolr.v.: DELFL\'o- O individuo s~a foi approva.clo pela Caruara. 

qual for sua. posição, póde ter Utn<t opi- E' justo que a cu.mara. vote igual favor, . 
. niii.o, contando que não o ma.nisfe.o;te no lle- romo é na.turn.l que o Poder Legislativo, um 
s~mpen_ho ~o seu cargo, serão attendendo ás dos poderes supremos da. União, Yalendo-se 
con":emenclas. das attribuições que lhes são conferidas pela 

&i pretendo cba.mar a atten~ão . dos nobres Con~tituiçi.i:o vá em ~orro daqu~lles que são 
deputados para o modo eomo estú. elaborado injustiçado;;. 
" parecer da commk;são; que foi muito bem Dada. el!t.'\. simples ex:plicnç.ão,sento-me espe-
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rando outra tah'ez mais ampla, quer parn. 11 
Ininho. elucidação, f[Uel' parn a elucidaçiio da 
camara. 

Ninguem mais pedindo a pala vr:~. :fica. a 
discussão encerrad~ e addiada a votaç:ão. 

O governo, conccdemlo ~·L viuvn do gencro.l 
Tíburcto a pensão tle 120.~.nfio 1\tz maisdo que 
11m ~l.Cto de .iustl':lt, acto este que se t.em tor
nado em uma íniquidade, porque não se Jez 
o pagamento de prompto como pretendia o 
governo. 

Para que este pag·amento fosse feito de 
prompto, era neces~ario que o Congresso 
que reuniu-se logo depois da concessão, tives
se resolvido o acto do governo. 

Isto não teve l.ogar pela. serie de complica
ções por que tem passado a política do paiz 
até esta data. 

Discussão unico. do projecto n. 92, deste 
anuo, autorizando o governo a mandar con
tar como tempo de embarque,pa.ra os effeitos 
legaes o tempo em que o capitão-tenente .João 
de Andrade Leite serviu como oflicial superior 
e instructor na Escola Naval. e faz extensiva 
n.os instructores e mais officiaes que servirem 
nos navios destínu.dos ã instrucç.ão dos a-spi
rantes a. guardas-marinhas a disposição do 
art. 13 do decreto n. 29, de 14 de março 
de 1891. 

O orador poderia bem dispensar-se de IJe
dir à Camara a nppro>a.('ã.o deste projecto 
porque o nome (lo JU.Uecído general Tiburcio 

con. recommenda-se ainda hoje á gratidão da na-Vem á mesa e lida. apoiada e postn. 
junctamente em discussão a seguinte 

Ao projecto n. 92. 
:Fica. o Poder Exe cu ti vo a.utorisado a. contar, 

como de embarque, o tempo que tem servido 
como capitão do :porto do Rio de Janei1•o o 
~:pitão de mar e guerra Manoel Marques 
Mancebo. 

ção brazileira pelos seus importantes ser· 
viços. 

Somente lastima que a pensão concedida~ 
viuTa do benemerito general fosse tão insig
nificante, qnando nestes ultimas tempos tem
visto dar·se pensões a viuvas de capitães, 
mnjores, etc., de !50$ ate 250$000. 

Sempre se argumenta. clizendo que isso 
foi resolvido por um governo revolucionaria ; 
mas o governo revolucionaria vinha derrocar 
as injustiças e estabelecer a garantia. dos di~ 

S~la das sessões, 22 de agosto de 1892.- reitos. 
A. Indio do Bra:il. A Camara saberá. aquilatar os serviços do 

Niio havendo quem peça a palavra, :fic.:'l. a general Tihurcio, cercando de garantias a sua 
dL<>eussão encerrada e addiada. a votação. viuva, afim de que ella não so:lfr·a privações, 

Discussão unica do projecto n. 83, deste destas qu~. por decenc_ia e por patriotismo, o 
anno, mandando pagar a. pensiio de 120$. orador ~eua de enunc1ar. _ 
concedida a D. Maria Augusta Ferreira de . Pede a camara a ap-p~V~? deste _IJro-
S~uza, Yiuva. do brigadeiro Antonio Tiburcio J~ct? como um a.ct? de gratidao a memor1a de 
Ferreira de Souza, desde a data do fallecí- tão,~llustre brazp.e1ro .. 

·. mento de seu marido. . Nzn~em ma1s pedin~o a pala v~. :fica o. 

Os ... Pires Fel."reira sabe que 
a lei que regula a ~oncessão de pensões ás 
Yiu•as dos militares. manda. que se dê sempre 
o meio soldo a essas viuvas, independente
mente de requerimentos, ou quando requei
ram, mas tendo-se sempre em a ttenção os 
servicos prestado~ })elos iá.llecidos maridos , 
ou o governo reconhecendo a priori o servíço 
daquelles que em campo de batalha falle
cera.m. 

O general Tiburcio não e~tá no caso da :pri
meira bypothese, niio pereceu felizmente no 
cam:po da batalha. 

Este paizainda hoje não deixa de reconhe
cer os serviç.os importautes daquelles mustres 
cidadã:os em pról dos interesses da patria, 
serv iças estes que não só foram prestados no 
campo da batalha., como tambem em todas as 
comrnissões scientifica.s que este teve de 
desempenhar como chefe,depois des•a guerra, 
comD!issões estas do Alto Ama:zona.s, no 
Ceai".l, em Pernambuco: na Europa e no Rio 
Grande do Sul. 

d1scw:sao encerrada e a.d1ada a votaçao. 
Cont inuac;iío da l• discn~são do projecto 

n. 120, de:...--te anno, autorisando o governo 
a comractar com João Ta vares da. Silva a 
construcção, uso e goso de uma. estrada de 
ferro, com privilegio IJOr 50 a.nnos, de accordo 
com as leis sobre estradas de ferro e garantia 
de juros de 6 >f o sobre 30:000$ por ldlometro, 
partindo do Rio Pardo, no Esph•ito Santo, ate 
S. Joã:~ Baptista, em Minas Geraes. ' 

O Sr. Nova.es de Mello diz que 
quando se inscreveu para a discussão deste 
:projecto fbi levado a isso ]_){1r dous moti>"os, 

Não tendo assistido ao discurso do nobre 
deputado por Minas, o Sr. Badaró. em relação 
a este projecto, o orador sorprehendeu-se com 
o ter ouvido o nobre deputado por esta capital 
o Sr. Vinha.es, dizer que o illustre deputado 
por Minas avançara uma proposição que só 
d~:;nota:va, :POde-se dizer, mi vontade da sua 
parte para com o estado do Espirido Santo. 

Este foi o motivo que o obrigou a insere· 
ver-se. 
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Esta mi~ vontade em o nobre deputado ter 
a.ffirmado que o porto de C;:~raveU;t.S devia~er 
preJerido par;• ;1 estra.(ia. de feno que parte de 
S .. Jofw Baptista a entroncar-se em Phi!adcl
phiu., ao porto íht Victor·iu. que é inferi01·, 

Posteriormente um nobre deputado por 
!\finas com quem o N'adOl' con,·crsou, ex.tra,
n[nndo as suas propo3i<:ões, declilrou-llle que 
W não tinha sido a ~1.1<1. inten~,ão. e que siiU
plesmente dissera que o tmçado prderído 
p~la commissiio de obras rmbticas não era o 
mais conveniente p01r:1 a zona. que ia servir 
esta. estradtt, e que ci!a deYcd;L procur-.:u• '" 
estradn. que se der-ige a Ca.rn.vella.s de pre1e
rench á que se dirige M Rio Pardo em de
manda da Victoria, 110r isto quo assim se 
attendia ás condíçües ll<tturaes do terreno. 
não sendo a. cstt·~.d;1 obt·igada a um percurso 
tão longo e de clifficil construc~;rro. 

Desde rJ. ue elle tilo c::wa.lheiL•osamente ex
plicou o seu pemarnento mal interpretado 
pelo Sr. deputado Vinho.e;: , deso.pparecia da 
parte do orador um dos motivos que tinha 
para fa.llaP sobre o projecto. 

O outro motivo é o requerimento feito pelo 
deputado pelo Rio Grande do Sul IJUl'a que -.."á 
o projecto á commissão de orçamento. · 

A raziio al)resen ta.da por S. Ex:. par a jus ti
ficar o seu requerimento e para c·omba.ter o 
1)rojecto, é o e;;t.:"ldo preca.rio de nossas nnan
Ç<l.S.e não parece absolutamente procellente 
l!emelhante razão. 

Com esse requerimento o orador só -vê da. 
parte de S. Ex. um fim, que é p:-otellar a ~lt· 
tisfaçfl:o de um melhoramento qne interessn. 
tão vivamente ao e.~tado de Minas como 
ao do E~pirito Santo, 

Realmente ir um projecto no fim ela se3sõ:o 
it commis&to de orçamento, que parece e~tar 
de cutello levrcntado contra tudo que é de.'l· 
peza, e deixar qnc elle morra $em poder ao 
meno5 ressu~citnr : é, como disse, pl'otellar n. 
discus~ão de um projedo fJ.lle t.em sn;t raz:1o 
de ser, na. ~atisJi~çil.o de um!l. neces:Sída.de pal
pitante, qual a de pur em communica.<;ão um 
centro import.mtis~imo do est.ldo de Minas 
Geraeo e o sertão do estado do E~pirito 
Santo com o Atlantico. facilitando a;;sím 
o seu movimento de expoetação e impor
tação. 

O esto.do do Espirito S<l.nto e sem du rida 
alguma, nm dos mais dotados de gmndes ele
mentos nn.turaes· do. Republi0;1 dos Estados 
"Unidos do Brazi.l. 

Não sabe porque mito fado aquelle estado 
tP.rn sido tão despresado dos nossos homens 
politicos t Vive para assim dizer esquecido e 
tudo que se pede em seu beneficio, é protellado 
é despresado, é impugnado. 

A questão de viaçilo·ferrea no Espirito San
to. tem sido uma questão vital desde l8í6. 

Mas tão desgraçadamente tem sido ella en-

l'".lrada que, si o Espil'ito Santo tem hoje uns 
poucos trilhos assentados em seu uberrimo 
terreno, de;·e-o sõ e excLusivamente á tenaci
rutde de um lwmem, i\o Sr. João José dos Rei~ 
.Junior.Conde de S. Salvador de Matllosinllos. 

Si niio fosse isto tudo estctria. esquecido. 
O estado do Espírito Sa.nto, que tem sêde 

tCVÍac('ílo, que Ctl.rece de populaçio nW se 
ehe porque não tem encontrado a menor pro
s cção. 

E o resultado é o que presenciamos: é a 
lnt<J. .Pela vida ele um modo crucl,de um modo 
terrível e os e~JlOI.'t.adores, os productores 
venüo-se obrigado$ a entr·egar os seus generos. 
muit:1.s vezes por um:1 miserüt por que nem 
sempre os poderes publicos tem Jado aquelle 
auxilio :t que tem direito os seus esforços em 
prol elo Estado. 

Nesta.s coml.icçiíes, e vendo que o projecto 
vem sa.tislazer uma das necessidades mais 
palpitantes de umn. pat• te importante do esta
do de Minns Gernes, MSim como que vem tra
zer uo menos tL espera.nça de um melhora
mento real para "viação ferrea: do estado do 
Espírito Santo, o nobre üeputado pelo Rio 
Grande do Sul ha de permittir que o orador 
vote contra o seu requerimento por ver nelle 
uma mera protellação, a um melhoramento 
reconhecidamente palpitante. 

A discussão tica adiada pela. hora. 
Pa.;;!ia-se ÍL lzora destinada ao expediente. 
O SR. 1" SECRETARio lê o seguinte 

EXPEDIEl\TTE 

Oflld.os ; 
Do Ministerio tla Instrucç:ão Publica, Cor

reios e Telegrapllos, de 20 elo corr•ente, en
vW.ndo,em {tddita.mento ao aYiso de 9 do cor
rente. copia do parecee (ht Congregaçio da 
Faculdade ue }Jedicina da Ba.hia, sobre as 
modificações yrech:as uos estatutos Yigentes e 
que acompanhou o omcio elo director n. 157 
de. 9 daquelte mez.- A quem fez a requi
síçti.O (ti. commbsii.o de instrucção publica). 

Telegrammas : 
S. Paulo, 23 de agosto de 1892. 
A' mesa da Camal.'a dos Deputados-Rio. 
Tomei boje posse do cargo de Presidente de 

S. Paulo e entrei em exercido. Sotidario com 
il. política d;t situaç-Jo, procurei cumprir à 
Constitni(,'ão Federal e do Estado, 

saudo-V0S--lie··nardin(l rle Co.mpr,s, Pre-
sidente do Estado de S. Paulo.-Inteirada. 

Maranhão, 2.1 de agosto de 1892. 
Pre8idente da. Camara dos Deputados-Rio. 
Communico-vos que poracto de 20 do cor~ 

renteresolví adiar para 31 de dezembro deste 
anno eleição preenclúm.ento de 8 vaga3, exis-
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tente~ neste estml() Ca.m~~.ra Fooern.l. Atrsim 
procedendo foi meu intuito :;ubordina.l' pro
ce...;;so disposic;ões art. 9• e seguintes lei n. 305 
\Lc 20 Je Janeiro da l892,que flrutoll dito pro· 
cesso pl'incipios tlemom·acia. implantada 15 de 
novembro de 1892.. Neste sentido vos officio 
nesta data..- Belfo!"t Vieira. I),'Overno.dor.
Inteirada; á commi~ão de petiç0es e pode
res. 

Requerimentos ; 
Do engenl1eiro civil José Mnrtins e outro, 

pedindo privilegio por 90 annos e outros í\1· 
vores, po.t"J. con~uirem uma e~:trada llelerro 
pa.rtindo do ponto .l!mis conveniente da. b:thü\ 
de Ca.ma.mli. inclllSive o rio ]..famhil, se di· 
rija para. a.:. margens do Rio Verde, níl.S divi

um auxilio pecunill.rio !?aro con~lu~r o~ se_us 
e~tudos de pinturo.-A s commis.soes de m
strucção pubiica e orçamento . 

Da. Companhia Ger:Jl de Melhoramenlo~ no 
Maranhão, pedindo q1le as garantias de .1uros 
para. o e~trada de ferro Ca.."\:1a.s e Cajazeiras. 
dos dous engen1ws centmes de Pericuman e 
as oura.'l tle melhoramentos cto porto de S. 
Luiz. de que ~ concessionaria a me.~ ma com· 
pa.nhi:~., sej a em ouro e ao c-ambio de 27.-A' 
commis:><io de orc:.a.mento. 

Repre~entac.ão do apostolado positivista. do 
Bt'tl.Zil. pedlndo a interpt·eta.ção do ~~· 72 ~a. 
Constituição Federal. quanto o. a.dmi~J::_trac;<I.O 
dos c:emiterioo publicos..-A' comm1ssa.o de 
ci>nstítuição, legilla\ft,o e justi~a. 

sas do est.'\do de Matto Grosso com a Ballia.. o S r . Banlaqua. acha que é real-
- A' commissão de obras publicas. mente desnarac:lavel trn.ta.r de um a~umpto 

DeJulia Grul &Dias, pedindo queselheTeco- cuja d iscu~&io jú. foi encerrada; é obrigado 
nheça o direiro a percepção do montepio obri- á. tazel-o, porem, á vista, do discurso que so
gatorio, a que se julga com direito como bre o orçamento da justíç.:J. e nezoci()S inte
viuva do 2• officia.l da. Directoria Geral dos ríores pronunciou o Sr. El'ico Coelho. 
Correio~. -A' comtnissilo de fa.zendl\. Pensn. que home um equivoco dos tn.chy-

De Maria Caseaux, pedindo uma pen;;ão. grallhos que toma...,a.m o discurso do nobre 
-A' commissão de ft\7.enda. deputado. accrescentando-lhe no fim, em gri-

De Francisco Alves Simas, pedindo a ele- pl1o e entre as~s, que S. Ex. 1'ôra mui~o fe
vação da. pensão que ora. pecebe.-A' com- licitado. Tal nao aconteceu. ao contraJ'lO do 
de íazenda. que succede sempre que S. Ex. se faz ou v !r. 

Dos encar·regados das manobras das cabines E nem poderia haver felicitações. umn. vez 
B e. C da es~da. d_!l Ferro Ce~lti'al do Brazil. que o nob1·e deputadCI . foi menos . fe~iz nes$e 
pedindo eq~uparaçao de ;renctm~n~os aos das di.scur.,o do que nos d1scur;;os a.nwrwres. 
outras cabmes, etc.-A com.nus8ao de Ol'f:S.· Pas.~a a mostr-ar os pontos em que o nobre 
mento. . I deputado pelo Rio de .Janeiro foi infeliz n~ 
~e Cla.r:a. Bastos de Andra(le, Vlm'a d~ ca.· suas observações, e demonstra que S. Ex. nao 

pitão Jo~~ M~lmo ~e _Andr~e. p:dwdo teve razão quando atacou o~ p~ogramma.s de 
l.llXla pensao.-.A commL-;:sao de 1azenda. ensino orr.anisado.> :por Benja.mm Const.a.nt e 

Do Dr. José Lo~elino Drumrnon~ ':, outt'os, qu:>.ndo nÍhrmou que estavam ã.~ !!~Osca.::: as 
J?ropondo-se, mediante ~ta~ cond1çues, rea- escolas do 2" grão creadas pelo glor toso fun-
li~ melhorament?s !tyg1e~coo ~ a_ salu· dador da. ReiJublica. _ 
br1dade de~ta. ca.p1tal. - A commiSsilo de Expiíe ú. Camam qual foi a in~enç-..1o ~e 
olJras publtcas. Beníamin Constant ao reformar a mstrucç-.J.O 
· Dos prote::--sore~ das a.ula~ de gymn~tica., pubiica.. Mostra como elle se cercou dopes· 
traballios de agmhas e calligrapllia da E>col(l. soai mais habilitado do ensino. Hb torbt n. :::ua 
Normal, pedindo que ~eus vencimentqs se- elaboração e prova o merito indiscutível da 
jam equipax'ados aos das de musica, desenllo obra realisada pelo primeiro ministro da. in· 
e tra~U.:.os manuaes da mesma escola.-A' strucçíto public:t do Bra.zil. . 
comm1ssao de orçamento. Termina consin-nando as dxversas emendas 

Do engenheiro civil Edmundo Buscll Vn.- propostas ao or"~mento da j ustica e negocias 
rella.,propondo-se, medeante certas condições, interiores que não lhe podem merecer o seu 
a. conli:truir uma esta.Ç'lo da Estrada de Ferro voto e pedindo a todos quantos o omiram 
Central do Brazil no cana.! do Mangue.-A' que lhe rel~;vem o ter n.busado da. sua attericão. 
commissão de obra.s publicas . · d , ·O' h" a. 

De Odilon Tucuma.n, pedindo um a.u:tilio O ~R- PRESIDENTE . ell0 na. para. aman ~ . 
pecunie.rio para completár os seus estudos de segumte ordem ~~ dl~t : . ,.. 
pintura.-A's com.missões de instru~o pu- ;~ .Pa;te ( at~ ~. 3 horas J- VotaÇãO das 
b!ica. e de orçamento. se.,umt.s materm.:s . 

De José Tbimes Pereira. Junior, pedindo um Do parecer n. iD, approva.ndo as cl~ições 
a.u:illio pecunia.rio :para concluir os seus es- realisada..~ no estado de Bahia,menos as liDJJU· 
tudo:> de pintura.-A's commissõesde instruc- gnad~, e reconhecendo deputados pelo n;t~!llo 
çio publica. e de orçamento. estado o:; Srs. Dr. Manoel ca.etano<le Olive1ra. 

De TheOO.oro José da Silva. Braga., pedindo So<1.res, 1• tenente Francisco de Mattos e en-
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gen1leiro Lyrurgo José de Mello ( Discrrs~ã.a Do pM'ecer n. ::!4, de 189~. indeferindo, por 
unica) ; não ser rh competencia. do Congresso Nacio-

Do projecton. 85, de~te anno, ant01üa.ndo nal, a, :petiç:ão do con~go Amador Bueno de 
o govecno a, rever a tabella dos vencimentes Barro.>, sobra isençã.o do imposto detransmis
dos officiae~ da armada e clas.;;es annexas eu sã.o de propried;;,ue e de decimas vrbana.s 
reformar o Conselho Na.va.i ( !• dlscu~são ); para o pt·edio em que tllncciona o Asylo Isabel 

Do projedo n. 31, de~te <t.nno, tornu.ndo ap· ne~ta capital (discussão unica) ; 
plicavei a.os animaes de toda e qualquer· es- Do projecto n. 92, deste <mno, autorisando 
pecie a disposição do at·t. 1" do decreto o governo a mu.nuur contar como tempo de 
11. 3163 de 7 de julho de 1883, tt qne se re- emi.Ju.rque, p.tm os em~ito:< legae~, o tempo 
fere a. lei n. 21 de 24 de outuiJro de 1801 ( 2• em que ~ mpit[l.o-tenente .Joio de A1Hlmde 
di:<cus~ão}. Leite servln como oillcin.l superior e in3tru-

Do projecto n. 143.tles~e anno, autoris.'lntlo ctor na Escol;~ Naval e íaz extensiva aos 
o governo a alJrir o C!'edito de 160:0oo..:; llO in-;tructorcs e m<tis ofllaiaPS qtte ~ervirem nos 
cambio de 27 d. por 1~ para despezas; no na vi o~ d~itinndos it in8t.1.ucç-.üo dos aspil"ll.nte:< 
corrente exercicio da rul.Jrica 2"·--Lega~~!e~ e <t gun.rdn.s·m:trinlt:t a. @po,:i<:Jo do art. 13 do 
Consulados-do orçamento do Ministet•io das decreto n. 29, ele 14 de março de 1891 (dis-
l~elaçües Exteriores ( 2' di~cussiio). cu:ssi'io llníc:t) ; 

Do projecto n. SG D, de.<te anno, tixando <1 Contim\;t<:.iiO d:.L 3~ discussão do projecto 
despeza. do MinL~te!"io (la . .Justiça e Negocias n. í7, tle lS\JZ, autorisando o governo a. con
Intel'iores para o exercido de 1893 ( 3a di:;- verter os .illros de 4% ouro, d"'s a]Jolices da. 
cu~são). di vida publica. interna no$ de 5%. lXtpel, e a 

Do prqiecto n. 140, de~te anno, ftxa.ndo a iilzer as operações de credito precisas para. : 
despero do l\1inisterioda Marinha. parao exer- embol.sa.l' os possuidores de apolices que não 
cicio de 1393 (2" di~cus>iio). acceitarem a. converoão; consolidar lt divida 

Do projecto n. 145 A (do Sanado) conce- tiuctuante e supprir qnaJquer deficiencia de 
dendo amni~tia ao~ revoltosos que tomara.m renda do exercício corrente ; 
parte nos movimentos revolucionarias de 3" d.iscusmo do projecto n. 125, dest.e a.nno, 
Matto Grosso, de janeiro a junho de 1892 (2··' autori~n.ndo o governo a a.brir um credito de 
discussão). 3.471~:?.09$14para. despezas por V<n'itts ver· 

Do projecto n. lOO, deste anno (projecto n. bas do or(amento vigente do Ministerio da. 
46 A, do anno passado). relativo ás premo- 1Iarinha (2'' diSCU$São) ; 
ções de 7 de ,ianeh·o de 1890 (3" discussão). 3>- d.iscusS<io do projeeto n. 131. deste nnno, 

Do projecto n. 96 B. deste anuo, autorisando declarando nii.o ter sido revogado nem alterado 
o governo a contrac;J,r, com quem mais van- pelo decre'ton. 1030 de 14 de novembro de 
tagen8 otrerecer, o serviço de reboque, por 1890, o disposto- no art. 70 do decreto n. 
meio de vapores, nas barras do rio Itape- 2433 de 15 dejulho de 1859 (Z' disctmão). 
mirim e Benevente, no estado do Espírito 3"' discusslo do projecto n. 52, deste a\lllO, 
Santo (2, discussão). regulando a conce·;são de aposentadoria aos 

Do projeeto n. 83, de~te n.nno, mn.nda11do funccion;J,rios publicas, de accor(lo com o art. 
pagar a pensão de 120$ concetlid<t a D. !\faria í5 da Comtituiç-J.o Federal; 
A.ugust.'L Ferreira de Soum., viuv:J. do briga- 3-' discus$fíO do projecto n. 119, deste anno, 
cteiro Antonio Tibureio Ferreira de Souza, concedendo aos l" e 2" cirurgiüe~ do corpo de 
desde a data tl.o fallecimento de .seu rua-rido boml•eiros (\(1, Capital FederJ.l os postos ele 
(discussão unica.); major e capitão, com as vnntageus que siio 

Do projecto n. 270, do (LntlO passado, co11- inherentes a estes pwtos {~a di~cus~ão). 
cedendo um anno de licença, com ordenado, Goil.tinuaçii.o da 2~ discuss~o do projecto n. 
a José Mendes Abra~JC1les. mestre di!. officina ll B, (do senado) deste anno reorganisando 
de apparelllos e velas da· directoria de con- o corpo de engenheiros na.Yae;;; 
strucções oovaes do Arsenal de 111<lrinlm da Continuação da 2" discussão elo projecto 
Ca.pital Federa.! (discussão unica ); n. 122,.deste a.nno, (reorganisaudo o Supremo 

Do projecto ll. 81, de 1892, autorisando o Tribunal Milítar); 
governo a ffi(lndar pagar ao alferes honora- Di~cussão tmica, do projecto n. 6 A, deste 
rio do exercito Antonio Pa.es de Sá B<\rreto a anno (organis;v:.iio do .Districto Federal}; 
quantia de 2:592.'S. por dilferença de soldos zn parte (ás 3 horas ou antes)-2·' discu5são 
atrasados, que deixou de receber (discussão do projecto n. 138, deste anuo, estabelecendo 
uniro); as condições em que póde ser exercida a fa-

Do :projecto n. 82, deste anno, <J.ntorisando I cnldade conH:rida. <i.s sociedades anonyma.s. 
o governo a reformar, no posto de tenente do :pelo art. 32 do decreto n. 164 de 17 de ,ia
e:rtincto corpo de policia desta capital, o ca- neiro de 1890 e lm'll'Ca.ndo o pr~o de um anno 
pilão honomrio do exercito, ex:-t~nente desse j para o recolhimento ·pelos emi.$sores, dos bí
corpo, Antonio Jose Alves {discussão unica); lhetes aQ portador emittidos illega.lmente e 

C:>.m:>.r:< V. lV 00 
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~.utori>1..1.ndo o governo a. emittir nofu.s de 500 
réis, I$ . .2$ c 5$ no >a.! o r (le 5. 0.10:000$. J·eco
lhendo iguul somma em notas de 50$ puro. 
cima.: 

2·• discussão do projccto n. ll'i, tleste !\11uo. 
autoris;mtlo o governo a tmnstt•ril• ]1:\l'l\ a,-;; 
arrmts de infantaria. e c;J.. va.ll<u·ia.. confórme as 
ll().bilitocões de cada 'l.nn, os otlí<:it\cs do cxcr
cLto, promovi(los dumnte u. guerl'<\ elo P::l.m
guay para. o de artilharia., qtH 1w::ta. ~n :te:hn.
rem sem poder t!~1· o.ccesso 110~' J'ttlta 1lc l1u.IJi· 
litações scientificas. 

2" diseus._'ÚQ do pl'Qjecto n. 109, dt>ste ;UJno. 
creando, conjuntllnente com a E:'COiil de 
MachinL~ta~, um curso de nautk~t no cstatlo 
do Pa.I".i., e lhe dá. organização. 
Dil<cu~$áo unica. do auditivo n . i 2 B. c.le.~tc 

unno ( additivo destacado na 2" dh;cu;sti() do 
:PI'Qjecto de fixRçio da torça naval p:u .. J. o ex
ercício de 1893, autorisa.ndo o gQ\'erno n. re
rno>er o Ar:;enal de Mo.rinha da Ba.hia, man· 
da.r construir urna morton:~. em Matto Gros50. 
e estabelecer na E,.coll\. N'aYal o insino de 
torpedos e de ap-plicw,:ão da electricida<le ú 
marinha., creando uma cadeira especial, e a 
t·eformar a~ escolas pratkas de artilharia., e 
torpedos e a crear Ll i ver.> a~ e~colas ) . 

1~ discussii.o do prQjecto n. 118, de~te anno, 
a.utorísando o governo a. reorganizar o ser
viço da Repartiç-.ão Geral dos Telegrapllos e o. 
a.lterar o re3peth-o rt".guJ,!lnento, se,"1.mdo ~\;; 
bases que e;;tabelece. 

1• discusno doprojecto n. 141, deste il.n11() 
isentando dos direitos de importaç:ão c expe
diente os objecto~ ll.ecessarios ao estabeleci
mento Strang~r's Ho~ítal. 

Continuação da 1 a discus;:iio do projecto n. 
!20, deste anno,autoriza.ndo o governo a. con
tractar com Joiio Tavares d.'l Silva a construc
ção. uso e go~o de uma. estrada. de ferro. corn 
pr ivilegio por 50 annos, de accordo com as 
leis sobre estradas de ferro e gar-J.ntia. de juros 
de 6"/o sobre 30:000$ por kilometro, pa.rtindo 
do ruo Pardo, no Espirito S<l.nto até S. .Toão 
Baptista., em rotinas Geme>. 

Continuação da i" discnssão do proje<.io 
n. 11<3, deste anno, autorisando o governo, 
tendo de desanne:x(l.r o serviço dos suburbios 
na Estrada de Fet'ro Central do Brazil, a. con
tractar com Justin & Bamleir~ ou comp<l.nhia 
que Ol·,t,ranisarem, a c~nstrucçiio de uma es
trad<L de ferro aerea de S . FrancisL'O a Sapo
popemba, segunclo as condiçúes que estal)e-
1ece; 

1" discussão do projecto n. Ji, deste anuo, 
isentando de direitos de importação o~ m.o.te
riaes e machinismo:; que a Companhh\ Nacio
nal de Forjas e Estaleiros destinar á instru.
Iação dos seus estabelecimentos: 

1• discussão do projecto n. 98, deste anno, 
au:t.>risando o governo a conceder a Honorio 
Lima a eonstrucção. uso e goso de uma es-

tra.da de ferro do porto rle Angra dos Reis, no 
estado de Rio de .Janeiro, a esmc;lto do Cru· 
zeiro no eswtlo de S. P;mlo, mediante as con
dições que e~tipula .. 

2." discus:<.(í.o do pro,jecto n. 69, deste anno, 
autori.s.1ndo o governo a conceder a José Au
gusto Vleil·a. e outro n. con;;trucçiio, uso e goso, 
dUl'<\nT.C :3o t\nnos, de uma estr'lLda de ferro de 
Sn.popetnb:l. ú. illm üo Go vernru:lor, mediante 
ce1·to:< la~-ot•es. 

I'• di~etmüo do pro,jt!clo n. 27-t, deste :~.nno, 
concedendo no cithi,~lo .r o;"[o Pereira. Vída.l 
isenr;;lo tle tli1·eit.os soht·c o a.zeit.c doce. chum
bo. e:;tanho c iiJlha.s tlc Fl<~ndres em !t~Jnina.s, 
que impo•rt;u· para o consumo da pesca. no es
tado de Sant..1. C:tLim.rina. 

L!!vant:t"';e a sessão as 5 horos dt~. tArde. 

79' SESSÃO E)1 25 DE AGOSTO ))E 1892 

Pl'esid~ncia elos S1·s. João L opes e 'Viotti: 
( 1• vice-zl~e~idente 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. João Lopes, Antonio A:Le
redo, Athayde .runior, Paula Guimarães. João 
de A vella.r, Uclloa Rodrigues, Indio do Bra.zíl, 
Ca.ntão. Pedro Chermont. Matta. Bacellar, 
Augusto Montenegro, Costa. Rodrigues, Casi
miro Junior, Rodrigues Fernandes, Anfrisio 
Fialbo. Nogueira Paranagua, Pires Ferreira., 
nfartinllo Rodrigues, Frederico Borges, José 
Bevilaou(t. Gonç.alo de Lagos. Nascimento. 
Amorim Ga!'cía, Epitacio Pessoa., Couoo Car
taxo. Sã Andrade, Retumba, Tolentino de 
Carvalho, Gonçalves Ferreira., José Ma
riano, Joa.quim Pernambuco. Juveucio de 
Aa-uiar. Andre Ca.valca.nti, Ra.ymundo Ban
deira.. "\nnibal Falcão. Pereira. de Lyra.. João 
Vieira, Luiz de Andrade, Espírito santo, 
Bell.ormino Carneiro, Oiticica, Rodrigo de 
Araujo. 'Euclides Malta, lvo do Prado, O! i "''eirn 
Valladão, Felisbello Freire, Paula Argol
lo, Zama, Artlmr Rios,.Garcia Pires, Mar
collno Moura, Severino Vieira, Wlton, 
Francisco Sodre, Dyonisio Cerqoeira, Leovigil
do Filgu(liras, Barão de S. Marcos, Hora.cio 
Costa, Novaes Mello, Oliveira. Pinto. Vir
gUio Pessoa, França Garv(l.lllo, Luiz Mura.t, 
Baptista da. Motta, Fróes da. Cruz, Erieo Coe
lho, Sampaio Ferra;z;. Lopes Trovão, Furqui.m 
·wernecl,, Jesuino de Albl1querque, Vinba.es, 
TbC\maz Del.ftno, Ba.daró, João Pinheiro, 
Gt~.briel de ~Ia.galhãe:s, Leonel Filho, Cha
gas Looato, Jacob da Paixão, Alexa.ndre 
Stockler, Francisco Veiga, Ferreira. Brandão,· 
Lamounier, Alvaro Botelho, Viotti, Duira. Ni
cacio, Manoel Fulgencio, Aristides Maia, Gon-
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ça.lves Ramos, Carlos das Chagas, Costa}.?-- j as operaçõt\S ~!e credito pre~is<.s para:_ embol:
chado, Domingos Porto, Palleta, Ferren•a1 saro.~ possmdore.s de apol!Ce5 !J.Ue nao accer
Rabello, Glicer10, Ce&~rio Motta .Junior, Car- r tarem a con>ersão; consolidm• a divida fiu
vlllhal, Morsa. Alü·edo Eliís, Almeida Nu-~ ctuante e ~u.Pprir qualc1uer defiiciencia ele ren· 
gueira, Julio de Mesquita, Brusilio dos Santos, da do exerelCiO corrente. 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões. Al'l'es 
de Castro, Urbano Gouveia, C<\etano de Albu- 0 Sr. Cae-tano ele Albt~quer
querque. Bellarmino de Mendonça.. Mttrcin.no q ue-Sr. Presidente, vindo(~ tribuna, não e 
ele Magalhães, Fernando Simn.~. Lamo l\fill- nor certo meu in tento 1n·ofcrir um discurso, 
ler. Carlos Campos, Schrnidt. Lacerda. Cou- K t i 1 t te 
tinllO, Pereira. da Costa .. Julio ele C;u;tilhos. mas tão somen .c ·unt amentar o vo .o que -

nlto de da.r contra. este prqjecto, que aliâs 
Bot•ges de ~!edeiros, Alcides Lima. Thom~z considero de clev;t,)o alc-ance. 
Flor·c;,:. Homero Baptista, CitsBlano do Nasci· 
mento e Demett·io Ribeiro. Não pertenço á escola daque1les que. com 

Abre-se a ses~ão. Bonmny Price. entendem que a~ciencia. econo· 
mica n(io e sciencia; não sou tambe1n do numero 

Deixam de cmn:Qarecer çom cau~a partici· dos que pensa.m com o illustre escriptor C;J,l"ly· 
]Jada os Srs. Henr1que de Car>'alllO, Nelson, !e, que considera a. scien(;ia economica uma, sci
Bezerril, Ju~tiniauo de Serpa, .Tose Avelino, encia sinistl·a; pertenço. porém,aonumero dos 
l\U~uel Castro, Pedro Americo. Rosa e Silva, que ~credimm quf\ a sciencia economica é 
Meira de Vasconcellos, Theophilo d.os Santos, llma ~ciencia puramente de experimentação, 
Pontes de Miranda, Augusto de Freitas, Le- e cujos phenomenos. susceptíveis de generoli
atHlro Maciel, Tosta, Seabra, Sn.ntos Pereira, sação e de serem, portanto, traduzidos em lei, 
Fonseca e Silva, Fonseca Hermes. Nilo Peça- não sito tão mvsteriosos, não apresentam tan
nlla, Urbano Marcondes, Virinto de :Medeiros, tos segredo~, cujo delettrea.mento seja ~o só· 
Alcindo Guanabara, Jacques Ourique, May- mente facultado a espiritos privilegiados. 
rink, Antonio Olyntho, Matta Machado, Gon- sr. pre.~idente, a. meu ver este projecto 
çaJ.ves 9Jtave~, Americo Luz, Domingos Ro- :póde ser estudado sob tres pontos de vis~ : 
cha, Joao LuiZ, Moraes Barros, Lopes Chaves, sob o ponto de vista moral, sob Op:lnto de vJs· 
Adolpho Gordo. A!lgelo ~inheiro,. Paulino fu admini~trativo e ~ob o ponto de >ista. pro-
c~_rlos, Carlos Ga!'<:la, More1rt~ da Sllva., Ru· priamente financeiro. . .. _ . 
bmo Jumo~. Eduardo Gonça.lves, MennaBur- Sob o pontode vist{l, moral, eopmrao mmha 
reto e Almmo Affonso. que este projccto attcnta profundamente con-

Deixamde comparecer sem causa :partici- t1·a a lJoa. fé do:; contra.ctos e, portanto, contr<> 
pada os Srs. João de Siqueira, Sebastião Lan· o princípio cla boa politica, que eleve inspi
dulpho. Villa Vicosa, Prisco Paraiso, Manhães rar-se nos ensinamentos da moral e da ra.
Barreto. Cyri!lo de Lemos. Alherto Brandão, zão. 
Joaquim Breves, Figueiredo. Pacifico yfasca- Sob o ponto de vista admini~tr~tivo. me pa
renhas, Costa Senna. Ferreira Pires. Monteiro rec~ um grave erro, Sl'. ~res1!1ente, :porque o 
da Silva Ma.rtinlto Prado. Domin<>os de Mo· proJe<:to Yem mmper a solldarJeclade que deve 
raes. C~sta Junior Cincínato Brn<ta. Victo· existir entre os governos e ta.ml.lem es...<:a con· 
rino.Monteiro Assi~ Brazil. Rocha"" Osorio e tinuidade que ~eve ser o caracter dlstinctivo 
Fernandes Abhott. · de toda a administração séria e honesta. 

Não é possível, Sr. presidente, QUe se possa 
E' lida e sem debate approvada a acta da atten tar contra es>e predicado de urna boa ad-

sessii.o antecedente. ministração, isto e, a continuidade, que é a 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sn. EPITACIO PESSOA (pela wdem) re
quer 5 minutos de urgencia para apresentar 
umprojecto. 

O SR. PRESIDE:'iTE-0 requerimento do no
bre deJ!utado será. attendido o_pportunamente. 

Kil.o h a vendo numero para as votações in
dlcacla.s na ordem d..- dia, :passa~se ãs mate
rirs em discussão. 

Continuaçao da 3• discussã".o do projecto 
n. 71, de 1.882, autorisando o governo a con
verter os juros de 4 %, ouro, das apolices da 
divida.-publica, no.> de 5°/o, .papel, e a fazer 

base da confiança, da confian,a que é a base 
do credito tanto publico como prin.do. 

Portanto, ainda. debaiJ;:o deste ponto de vista, 
me parece que não e acceitavel o projecto 
aJ;tresentado pelo illustre deputado por Goya.z. 

Sob o ponto de vista .financeiro ainda se 
me afigura m<J.is perigosa a medid<~que e sub· 
mettida ;i, con;:ideraç-ão àa Camara,porquanto, 
si não estão em erro os escriptores em cujas 
doutrims me inspiro, a situação actua.l e de 
tJl gravidade q11e não nos permitte essas 
operaçües de credito o.. que allude vaga
mente o projecto. por isso que estamos 
em apertadissimas circumstancias financeiras, 
coJU o· nosso credito abatido e impossibilitados 
de promover e>SliS operaç-ões, em virtude d~ 
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quaes se deve Ieva,r a e1feito a meilida que ·j cusa.r ao gov!'lrno oo_ meios tle solvel-as: con
se prop5em. _ . fian~o que ~he ~egt!lrá. uma senda ma.1~ e~-

A' vista destas :ponderaço:s, Sr. pres1tlente, J nomrca., ma.1-.:;crttertosa mesmo em rel~çao ~ 
IJOOderações queja íbram aqui amplamente I de>pez.as publtc~~. llo que tem segU1do ate 
explMiadas pol' illustres representantes, que aqui. 
!(Inçaram as luzes de sua intelligencia, sobre 
este a.ssumpto. vou terminar, repetindo que 
tenho 1le votar contr·a esta medida, mesmo 
porque,Sr. Presidente,já o dis;e um escripwr 
cla.ssico em finança,s, Frederico Bastiat: com 
leis e<poliati= ru1o se [a:;e1n HC/Jl jh1anças 
1Jra!iça.~, nem fl.rzanças th~o2·ica~; fi•~em-se sim
ptesmen!e Cii1JoliaçtJes. 

Com estas pala..-ra~. tenho fundament<I.do o 
meu voto, que, como uisse, e contra o pro 
jecto, ( 11It<ilo úam • ) 

O Sr. Leopoldo de Bulhões
Sr-. pr-esidente, voltaria li tribuna para dis
cutir o proj ecto d~ convel'são de apolíce.~, si 
não tivesse necessitlade de responder aos lllus
tres or-J.dores que hoje o impugnaram e si. 
pm· um aparte que hontem dei quan~o ora~a 
o illush·e representante de Alaguas, nao 
tivesse involuntariamente ma;;oatlo a S. Ex., 
devendo-lhe. porlo.nto, U1!1a explic:t~·ã.~. 

O meu :l.iJarte, St•. pt•cs1dente, fot motren
sivo : não polliv. a.hsoltttamente chocar o meu 
illustre companheiro de commissiio, cuja acti.-

0 !Sr. Arthur Rios podia exi- •·ü:lade inexcei.lírel, cujo patriotismo ftlrvo
mir-se de discutir o projecto em debate. p:.Jr l'O$O, cujo talento e mustra\'iio eu acato e 
isso que apezar de membro da commissão de admiro. 
orçamento nüo o subscreveu. Pe~;o a S. Ex., portu.nto, que não leve a 

Mas como é costume seu responsabílisar-se mal a impertinencia dos meus a].)artes. que 
por toil.os os seus acto~. vem dar as razões tanto interromperam o seu discurso de 
porque nã.o lhe dá o ~eu a11oio. h ontem. 

NiLo discute a Iegitimida.de da com'ersão. Si algum;t cou5a significa. ess:t importancia, 
Entende que com o exame circumsta,nciado e Sr. pt•esidente 0 di~sabor que eu 5enth~ P'?r 

da legislação não se póde dizer de bOa fe que nü.o vel-o ao meu lado, ao lado do. mmorn• 
a cüuversão das apolíces de 5 ° J o em pltpel d:.1. commis:>ão de orçamento, em um debate 
para 4 "/.em ouro, obrigou o resgate do tão importante como este. 
titulo em ouro. O nobre deputado -por Alag·oa.~. ~om a. a~· 

s~hre este esta de pleno accordo com o hon- toridade que lhe reconhecemo~,acceLtou a1~ea 
rado relator do projeoto. do projecto,a.cceitou a con..-ersao.quer a umfi.-

0 seu ponto de divergencia com S. Ex. re- ca.çã.o cl11 dívida intermt fundtt!llt, UW.$ S. 
pousa. sobre a oportunirlade do pmjecta · Ex. acha. que a conversão é inopportuna,tlCre~ 

Rea,lmente nas condições actua.es da pa.iz dita que tt economia areaü~ar-se não encon· 
tudo quanto possa abalar o seu credito no trarâ compensação no abalo que a operação 
exterior, deve ser evitado com a maior pru· ira produzir. 
dencia.. Sr. presidente, perguntarei ao nobre uepu· 

Ora., e justttmente e~ta condição que o pro- tatlo em que occa~ii\.o rlevemm effectu[l.r est~t 
jecto parece esquecer, pois elte tende <L ab~Lla.r conversão~ 

o nos8o Cl'edito nas pm~a:> que e:::tão em re- O S". ÜlTICICA-QUMdo ella não fOr consi-
laçõe~ economica.s com a. nDssa. . •• 

O fim da conver;;([o foi, entre ol\tros. inter- derada recurso de or<;amento. 
nacionalisar a circnla.ção dos titulas, cha- o Sa. L&OPOT~no nE BuLHÕES-S. E:-::. re
mando assim capítAes estrangeiro;;; :pari1_1'o· spondeu hontem, e ho.je: repete : a couvers::to 
mentar a.s industri<:ts. deve ser effectuada quamlo o governo puder 

Allega- porém, o nobre relator que o paga- pagar indilferentemenw ouro ou papel; iSto é, 
mento em ouro dos juros não tem m1\i~ log<1r. qu:Í.ndo o cambio estiver acima de :tl 1/2. 
por i~so que ces~ou de ser cobrado o 1mposto · ora, Sr. presidente, quando o cambio esti
de importação em ouro. ver a 21 lf?. .. occasiã.o em que S. Ex. acha 

Td argumento, porém cahe por si_ mesmo, que ser1~ oppor~una a opera-ção, ella não terá 
visto como a força das circumsta.ncta.s ha. de :razão de sel', elln. será. atê pr~judicial ao 
levar a Camara a decretar quando o cambio -paiz. 
attingir certa proporção, que parte dos im- o SR. OITICICA-Por isso mesmo ella não é 
postos de importa~.ão sejam cobrados em conversíi:o, como disse hontem. 
ouro. 

Por isso votará, contra a primeira parte do O SR.. LEOPOLDO BULHÕES--- porque St•.pre· 
projecto, pois e inopportum1; dan_clo, porém, sidentc, ao ca.mbio de 2-1 1'[2, 5°/o em papel 
seu voto quauto a 2• parte do pro.)ecto atten· impoem maior onus de que 4"/• em ouro. 
dendo :t que é de dever patriotico da Camam Nã.o comprehendo o aparte do nobre depu
deante das difficuldades do Thesouro, não re- tv.uo. si o. opera.çM que se projeota niio é uma. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:22 - Pêgina• ae 29 

sessão em 2fl de Agosto de 1892 525 

conve!:'Siio na actualidade, quando ella produz : qu~r s~lvu.r· o qu~ tem e o que teril e com o 
de 6 a 7 mil contos de economia, sel-o-ha ou · que póde ao certo con~'\r. 
poderà sel-o amanhã ou quando o cambio est.i- Por conseguinte, ê de v;mtagem }l;tra os 
ver a 21 112 ou 22, isto e quando della rellun- proprios portlldat·es de ta.es titulos que se faç;• 
dar prejuízo para os cofres publicas~ a. conversão, e que ~H't sej<t e!fectmtda sem 

Nestas condi~õcs a convcrsiio ~el'~ um fa- clemora ..• 
vor, mas nm favor ao credor do e.~tado. e de 0 SR. OrrrcrcA-v. Ex. d~ licenr;a. para 
modo algum beneficiar-á. os cofces publicos. um aparte? o governo ficn. àutorisaclo a fuzer 

O SR. Ot'l"IC!C.\·--Por isso é que eu digo que operot.;•ies de credito pam reembolsar os pos-
o que o projecto 1•retende núo e conversão. ;;uidores da.~ apolic:es que não concordarem 

O St~. LJ~orot,oo IH-: Bn.uõ~;;--V. Ex. euten· com o. mudt;n•;o. dos juros: per~unto a V. Ex., 
de que so lm conver.<ão qua.ndo ha beneficio 11• qu~ cota~'l!O o governo 1l0der:.~ tazer o em-
para. o credor1 prejub·.o p.ora. o estaclo ~ l1resttmo 1 

O SR. OITJCICA--Xü.o senhor; o q_ue cu dig<l O Sn.. LEOPOLDO D'f- BuutõES-E ell per-
li que sü ha conversão quando o juro dtl- diYi· guuto n. V · Ex:. que l:l meu mestre .... 
da é diminuitlo. O Srt. OITICICA-Niío senhor, sou a.ntigo 

O SR. LEoJ>or.oo DE Blil.lli'iEs- Sr. presi- discípulo de V. Ex. . 
dente, diz o nobre deputado que um1t conver- q SR.. L~roLoo D~ Bur.nõES - Pec;:a licença 
~to te~iti'~'~- deverá determinar uíminuíc;r10 no a v. Ex. :par-.1 con(.nderal-o meu mestL·e em 
JUl'O IUl. dt VIda... . fhmn~:<tS . . _ 

O SR. OlTICIC.\-AllOlado. O SR-. OtTJC!CA-Niio senhor . 
O S1t. LJ::ol'or.ou DJ:: Bvr.JJiJES-Pcl'l-(Uilto a 

S. Ex. quanto paga. hoje o Es!.:.tdo de juro pe
las apolicc;; de 4 • 1. ouro~ 

o SR. OITIClCA-V. Ex. pergunta quo.nto 
paga hoje; perguntarei a. Y. Ex. quanto 
paga1•á qua.ndo o cambio estiver a 21 1/2. 

O SR.. LEOPOLDO DE Bm,uõES-E eu pergunto 
a V. Ex: . quando teremos cambio a 21 1;2. ~ 

o_ SR. ÜITIOICA-v. Ex. poderà dizer melhor 
do que eu ; e membro da commissiío de orça
mento e esta de pleno a.coordo com o plano 
que ell<\ vae apresentar. 

0 SR. LEOrOLl>O DE BULUÕEs-Sr -[>residente, 
estou intormado de que a nossa sa.fi-a de café 
é bem inferior iL do anno pa..."-.«ado e que a 
llOS!Xl. import:v;ii.o tem decrescido úe modo 
pouco apreciavel; as."'im, pois, qua.esquet• que 
sejam as medidas financeiros propo;,l'ls pelo 
meu illustre amigo ou pela c:ommissão de 
01>ç.amento, não podemos crer que eUas ia
fluam sobra o c:1mbio de modo a ele-ral-o 
a.cima. de 16 ou 18 . 

O _pagamento dos juroo em ouro, portanto. 
contmuat•à neste e.-.::ercicio, e ta.lvez continue 
nos ell:ercicios subsequentes, oneraudo o;: co
fres pu blicos. sem vantagem compemador-<1 
para os possuidore~ do;; titulas ele 4 o f·. 

Di!iO sem vant~gem p<tr;\ os possuidores, 
pol·que, Sr. pres1dente, sohre este~ títulos 
c:1.lliu desde que iomm creados, um certo ana
them:t, que muito os tem pr~judie<\do. im
pos.~ílJiliW.ndo·lhe :•, circula~.ão rcgula1· pela 
mcerte?.a do seu Yillor. 

Quem collOOL sm~.s economias em titulo:> pu
blicos,em titulO$ consolidados, quer sobretudo 

• ;~ fixidez; não é um especulador de pra.ç<t,niio 
e iunjog-J.d.or de boi&~. e um capit;.~lisw. que 

0 SR. LEorowo llrJ BGI.UÕE~ -E pel'fl'tllltO 
qual e o criterlo que temo~ para poder :wa
liar da~ condi~'ões de um emprestimo o. ~er ~ 

O SR. OmcrcA-A situação da moem. :tidu
c~aria. e ~s condiçõe~ dos emprestimo~ aute
rlore.>. S1 este emprestimo iür feito a 05 não 
l1a. economi<1 para o thesouro, por que ha.
verà uma.di.!l'er enc,-a de mais de 6.000 contos. 

0 SR. LEOPOLDO DE Bl'T.JIÕES- Direi a V. 
E~- que si não erram os escriptoresque tenlto 
consultado. só ba um cl'iterio par-<\ poder-se 
O.\"a.liar o credito }mhlico: e a cota~;ão dO$ ti tu
los no mercado. 

O SR. 0ITICICA-Por esse criterio o empres
t imo é desastroso. 

O Sr. LEoPOLvo m;: Bta.ulí~- Pergunto a 
V. Ex. a como estü.o cotadas as apolices tle 
5 • f ., ? Est<1o <t 1.02()$, estilo acima tto Jm'. o 
que quer di:t.el' que >:i o governo fizer tUntt 
emis~r10 de titulas identicos achará tomadores 
ii.O par com a maior tà.cilida.cle ... 

O Sa. Qn'lc!C.-1.-~ V._ Ex:. acredita q·tle 
essa. emissao nao f.1.ra batx:J.r a. cotação dos 
titulas existentes ? 

0 SR. LEOPOLUO l>E BllLUÕES-Não se d~r!i 
o que p~esume o nobr~ deputado, porque a emis· 
~ão ser;.t pequeno., nao havendo razão I-'1-r.t 
crer-se que os 120 mil contos em titulos tle 
4"/o reclmnem o embolso." E quando tal cou
~a. se desse, o de;:a.pparecimento dos titu!os 
de 4•/ . tendia t\ elenw a cotu:-Jo dos de 5•;. 11 
nunca. a depreciai-o. _ 

Ha, repito. couveniéncia. pura. o 'l)()SSuidOI' 
da. apolice em que a conversão se f.iça. e jà., 
:porque, rejeitado o projecto nesta. ses~ão. con
t!nuaria. suspen,q}, sob1•e o.:; titulo:> de 4''/• a 
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espada de Ds.mocles, depreciando-oS. tornando 
impossível a ll.xa~E.o do seu valor • . 

.<~.manllá a conversão. llo,je l.'epudíada., se
ir a de novo tenútda e proYaYElmente em con
dições menos vil.ntajosas para. os credores da 
TJniã.o. 

Nã.o é licito, não é justo que o Est.'ldO con
tinue a pagar 10 e 12 "/o a. um t,'TUpo de por· 
t\dores dos seus títulos de divida interna. e 
5 •f, a outro muito mais numeroso, qu:J.nclo 
U\estitulos forn.m emittidos nas mesmas con
diçijes, e quando as apotices de 5 "/• estão 
acima do par. 

Perguntam si o governo tem r ecursos 1>am 
eml.JOlsar os portadores lle <LlJOlices que niio 
acceitarem a. conYCl'São. Acllo que seria ma.i~ 
correcta esta outra perguntA: o goYerno tem 
possíbilidn.de de reunir- recurros para fazer 
iace ao embolso? 

na imllOPtancia. de 120.000:000$000. Não ha 
razão para ~ceios de insnccesso:; . 

Nenhum mini~tro da fazenda de mediano 
criterio se propori n. eft"eduar uma. operação 
desta,; sem prepara.r-se 1)<\r·a ella, sem pre
venir--se p-.1m todas as eventualidades. 

Quanto aoo argumentos de abalo de cre
dito, de falta de fê de contracto sÜ,o s~diços, 
srw sempre invocados quan{lo se trata de con
ver·~lies, pot• ,justas e opportunas que sejam. 

Uma converstt.O obrigaooria. como a que se 
propõe, ao p;.w, quando o~ t: tulos publico:>~
tão acim;.~ cto p.-w, nü.o a1)(r.la o credito, avi
gora-o. ni1o enli':l.q_uece a confian~.a. no gover
no, consolida-a., porque o credor se convence 
de que tra.tn.- se, como dizia. Lord Stanhope, 
ele gurantir.por umil justt1. llirninuio;J.;) de juro, 
o capital da di,'ida. Não póde prejudicar o 
credito da na~~i.o uma. medida legitima que 
vem concorrer pa,ra o equilibrio do.s tinanças, 

O Sn. · Omcrc.\. -Agora e diillcil. sem vexa.r o contribuinte, tleterminad.a. pelo 
O SR. LEOPOLDO DE BuurüEs - A conversão melhoramento do credito pnbiico. 

é operaç;iio de credito; ella. import"l. o re:>ga.te Mas, Sr. pt•esidente, estts argumentos ad 
de uma. divida e a constituição de nova. terrorem são sempre invocados, como espa.n-

Qua.l seril. o governo que. para converter _talhos da conversão; fo1•ça. é reconhecer que 
seus titulos, tivesse neceSsidade de l-e unir de elles nunca puderam a.batal-a., pelo contmrío, 
antemão no Thesouro quantia equivalente á taes o.UegaçfJeS teem cetlitlo dea.nte do i_mpe
importancia desses titulas ? rioso dever de desaggr<tvar-se o contribuinte e 

Quand o o conselheiro Belisario chamou ã. porque desa.ppa.recem os interesses do ~<1pita· 
conversá<> os portadores de títulos de 6 • ; •• na. lista. quando se cogita dos grandes interesses 
importaucia. de quasi 400 .000:000.~. não tinha do Estado. 
nas areas do Thesouro t:l.lvez 50.000:000$()00. Ninguem mais pedindo a. palavra., fica. en· 

Sr. presidente em toda a historia. das con- cerrada a. di~uss-d.o e addia.da. a. votação, por 
veisões tenho aprendido o seguinte : que falta de numero, 
apenas e::!ige o embolso um ou dotts por cento 3" discussiio do pro,iecto n. !25, deste anno, 
do ca.pita l do fun(lc convel'tido e que p or ex· autorizanuo o governo a aàl'ir um credito de 
ce~.ã.o essa porcentagem eleva-se a. seis ou 3.471 :209$214 pa.l"cl. <lespezas pot• varias vet·· 
oito. bas do orç-amento vigente do MinistePtO da 

O Sn.. OxtiCICA -Porque a conversão é vet·· ~las_inha. 
da.deirn.mente conversão 0 que nã.o se dá. com Nao havendo _quem_ peça i> palavra, tica 
esta. encerrada a discu~o e adduula a vota

c;lio . 
0 SR. LEOPOLDO DE Bt:L'RÜE~ - A_ razão e 3" discu~ão do :projeci.o n. 137, deste anno, 

simples: n. con-ver!'ão e uma operação de cre- declamndo niio ter sido r evogado nem rute
dito; lJa.sêa-se em uma ticç.ã.o como tod as as ra.do pP.lo decreto 11. 1030 de 14 ele novembro 
o:pera.ções desta natureza.. de 1890, o dispo:sl.o no art . 79 do decreto 

Quando um banco de emissão emitte notas n. 2.433, de 15 de julho de 1859. 
conv~veis, à vista, em r egra tetll em caixa. Não havendo quem peç~ a ps.lavra, fica 
a :penas o terç.c em metal para. fazer fu.ce ao encerrada a d.iscuss.lo e addiada a votaç.Uo. 
troco, e só em occasiões de crise ou de panico 3" discussão do }lroj ect.o n. 52, deste anuo, 
so:tire corridas ou vê-se em embar~ç~. regulando a conces~ito de aposentadoria aos 
. Supponhamos a peior hYIJOthese: todos os fuccionarios publicas, de accordo com o art. 

portadores de titulas de 4 •i o que se acbam 75 da Constitui<,:ão Federal. 
espalhados :pelo paiz e pelo esh'angeiro auto- Ninguem }>edindo a :Pa,h~vra, fica. encerracm 
rizam por telBgn-ra.mma aos seus procl!radores tl. discusssão e audiada a. vota~:ão. · 
a correrem sobre o Thesouro, exigindo o em- 3l discussão do projectil n. 119. deste anno, 
bolso. o Estado tem um r ecurso-f\l.r.í. o em- concedendo aos 1" e 2" cit>urgiõe:. do corpo de 
bolso por seriea . e em tempo detet·mina<lo e borobei:rm da Capital Federal c.s postos de ma
assim folgadamente se muni ri (le meios para jor e capitão, com as vantagens que são inhe-
satisfa.zer . todos os seus compromissos. Tra- rente$ a estes postos. · 
W-se ·de oo~'9"erter, e :preciso quo se note, Não hayendo quem peça a pala;ra., .fica. eu-
apenas a ter~ parte da nossa divida. interna.; cerrada a discussão e addiada. a votaçã.o. 
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continuação da 2:• discussão do projecto Al'sim, propõe que os militares que eompoem 
n. 11 B, deste a.nuo (uo Senado), reorgani· o tribunal mi!ita,r seja.m ju4)ados. nos deli
sando o corpo de eugenheiros navae.s. ct.os militare:;, por seus companheiros, e, nes 

o SR. Tiw~IAZ DELFIXO (pela m·de;;1.) pede crimes communs. por um tri\Junal especial, o 
qus, em vista de ::>er muito longo o Pl'0.iecto, Supr~mo Tríbunn,l Fede~:\i, por exemplo. 
se,ja posto em cliscus~ã.o por capitulos e não por A.vJsado }leio Sr. prC!stdente de que ha na 
arti rros. (;:l...~l. numero pn.ru. vot.u'. pede que lhe conce-

o"sr. president.e (liz que nllo h:wendo re-~tla o. ~l:J:'l'\ para. cont.inu:u· o 8eu di~urso 
clall!_açües vae. sulJmetter o pi'Ojec:to (L di:r na pnmeu·t\ hor-J. d;t sessiio de amaniHL. 
cus.."i10 por capttulos. _ . o Su. Pm:swE.:'iTE promctte occedct· ao 

Nao h:1vendo CJUCill peÇ'a.n. ptdn••rr., S<tO sue- li tlesejo dv nob1·e deputt\do. 
Ce:SSÍVamente étlCC\'l'l\das t\>; diSCU~sões e addi<t· 'I . J. - . n. , , • . • 

das (1.$ Y0k1.<,~ de WdOS OS ~~pitUlOS do !H'()- 0 ._ ' '- orr~ Lnp~• OCCt:pa ác 110110 a ç(ldCr1 <I 
jecto. Ida JH'e~rclencta . 

Continuar:ão da 2• discu,;~ão uo !WO,iecto O SR .. ~r..~moX!,E--:Declam q:1c h~Yen~o 
n. 122 úe8te anno, t'eorga.ni:anllo o Supremo nlli.nero 11.~~ ~.ts.:t, _:,te~~~ _ proced?r o. -vota~.~.~ 
Tribumtll\Iilimr. (]a., m,\teu,l.j con.~tgn,l.du.~ na. otdem do dJa , 

porem, que,nntes de d3.r-lhe com~:o, >ae sub-
O Sn. Pm:smE.\TE plie em tliscu:-;s;."i.o o mett.er á. consider-ac:1o da. C.1.mam um reque-

art 1•. timento de ur;;er1cia em que o Sr. deput.Mo 
(O S1·. J,ao Lopc>· dei:l',a a cad~i1·a da. prcsi

rlencia qtte c OCC11pitdet z]•Ho S1· . 1lioui, 1." 'IJtCC· 

presidente.) 

O Sr. Pires I •,erreira-Antes de 
entra.r no debate, vae ter a. hotlra. ele :tpl·esen
tar a Camara. cios Srs. Deputados, uma re
presenta~.iio do seu estado, para aqua,l chn.mtt 
attenç-J.o th commi~<J de or<}amento, e;;peci
a.lmente do seu illustre membro, o Sr. Leo
poldo de Bulliões. 

Passando a ma.te1•ia. em debate , ,liz o orador 
que as opiniões que ...-ae emet tir sobre o p['O· 
jecto foram inspiradas pelos illustre, membros 
do tribunal militt~or; opiniões que o ol'ador 
nã.o fez mais do que tr aduzir em emendas a.o 
projecto. 

. Começara; :pois, por com batel' a disposição 
do projecto que mandou aproveitar no trilm
nal militar os juizes de direito que não íoram 
aproveitados na Ol'ganisaç;'io judicia.ria doses
tados. 

Os membros civis do tl'ibunal militar for-<Ltil 
sempre tirado~ da relação; hoje porem se 
pretende tirar. dessa. alluvião de m~istrado::. 
sem comarca, e sem um tirocinio sufll.ciente 
p;~.ra. terem pr3tiCll> de modo a applicarem os 
principio;; de dtreito aos_í~ctos . 

Por isso vem propor que ao ln.do dos 
gen~raes e alnút•antes que compõem o tribunal 
militar se colloquem uão esses moços im:epe· 
rientes, mas, juizes timàos da nctua.l COrte de 
Appella.ç.do, que podel"ão accumuhr a.s duas 
t'uncções. 

Esta. medida tem u.inda a vantagem de ser 
mais economica. 

Não póde comprebender que os memllros 
(lO tribuna.! milii<w est&jarn como q ua.l()_uer 
individuo sujeitos ~ tribunaes communs· 
sem tô~ previlegiado como teem os juizes de 
todos os outros 'tribuuaes. · 

Epitacio Pessoa. !Mlcle cinco mintttos 1le urgen
ch pat-a apre.•entar um pNjccto relativo a. 
homem\gen.;; i1 memoria. do Marecllal. Deodoro 
da Fonse~n.. 

Submettido ~ voto.~ o requet·imento de l.tr
gencia elo Sr Epita.cio Pes:ooa, é :t.pprova<lo _ 

O SR. Pat:slDE:\"l'E-APlll'O'Vada a urgenci(). 
Toa consult.:w a ca.:;a ~i a matel'ia e das de 
ordem a não J.llder ser adiad;\. 

Consuli.'lda, a. Camara responde aJlirma.ti
vamente. 

O Sa. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr. 
Eyitacio Pessoa. 

O Sr. Epitac!o Pe&sôa. (lia-oi
menta de r..ttençiio . Ptofundo ,;(eacio:}- Sr. 
presidente, por moth-os superiores, por incom· 
modos de saude. que aind<t neste momento 
me mor·tiftca.m, rui levado a qttebrar 11. assi· 
duida.de com que tenho collu.wi."Jdo nos tm.· 
OO.I!Ios <lest;\ c;.una.:m. e deixei de cQmpa.recer ú. 
sessão de ante-!lontem. 

Lamento hqje, Sr. pres!dente, e lamentarei 
sempre esta liüt.'l. involuntaria. 

Lamento-a, p0rque ao pezo.r immenso, pro
fundo, ínextinguiv-el,com que me ferio a. nova 
desolu.dom do fi\llecimento do ma.reoh:U Ma· 
noel Deodoro da Fonsero, desse homem que eu 
me ;LCootumam a admtrat• como a encarna(,:ão 
a mais completa da le<~ldade e da brn.vura, 
como o symlJolo o mo.is radioso d~~ abnegação 
e do patriotismo,veiu juntar-se opeza.r, o sen
timento de não htner conc-orrido rom o meu 
voto: ardente, sincero. religioso. para as 
ma.mresta.ç:õe.s com que ;t cftmara dos Srs. de
putados entendeu, nilqnelle mom ento. tra
duzir a. magott pung-ente. a dol' in1inita. qu~ 
a.ngt1stia'l":l. a a.tma bra.sileira. 

Venho ho.ie, Sr. pre..<;idente, buscar uma. r e
paração ê)." esta falfu. ; venho, antecipa.ndo-me, 
sem duvida., aos iJttuitos patl'ioticos de todos 
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os meus collegas, o1ferecer á consideraç-ão da 
Cama.ra dos Srs. Deputados um projecto de 
lei em horoena.gem à. memoria. elo marec11al 
Manoel Deodoro do Fonseca, do grnnde brasi
leiro a quem tlevemos a. no~sa. grande víctoria 
democratica, a. integração do re~tmen r epu-· 
blicano em terras da Americ·L ( J11>oiados _) 

de todos aquelles para quem n Republic.'\ foi o 
levantamento dos brios e d a. d ignidade da 
na~.ão (apoiado.t) e 'P~•ra quem a Republica. ha. 
de ser o engrandecimento e a fe licidade deste 
IJt\iz, (apoiar.lo~') tudo isto, senhores, indic•\ o 
caminho que tendes o. seguir na "Votação deste 
p.rojecto. 

O project.o a que me r~61'o acha-se conce· 
bido nos seguintes termos (lE) : 

o Congres:so N acionai decreta: 
Art. 1." Em 110nrn. do m<t:'echal Manoel 

1 leodoro da Fonseca. c em nome d:t Nação se
riio feitos sol~mnes fnn~raes no trigesimo dia 
do seu pns:.-amento, em tot\n.s a.> capitaes da 
Repuhlica. 

Art. 2 ." E' declal'ado de luto nacional o 
dia. 23 ele ;t:,'Osto. <lat.tt elo lltUecimcnto do fun
dador cht Repuhlic;\ dos Est.ulos Unidos do 
Bmzil. 

At•t. :3 . '' Sc1~·L erigid:t no Ctlmpo da. Rcpu
blica, nesta Capit:tl, num estattm daquelle 
eminente <:idadii.o. l'eprcsent.a.ndo·o nu mo
mento em que IJrocl:ttnott a Republica. 

Art. 4.• Será levMtado uo cemiterio de 
s. Francisco Xa.vier· um munumento em que 
se guarda1•:i.o as suas cinzas, si a isto annuir 
sua iamiU(). . 

Art. 5. • Fie., o Poder Executivo autorisado 
a. despender a q11antia. neces.saria par:J. oc~t'· 
rer as despezas ordenadas na presente lei . 

Sala das s&Wes, 25 de ngo;to de 189'2..
Epitacio Pess~a.- C!tSSiano do ..:V<t.scimeuto.
Ifelvu·,n.i l\0 de illemi<illça .- Vii'!laio Pessorz,
.4.mod m Ca,·cilL- Indio elo B Nc.il.- Jl at· 
tinha Rcdriyues.- A•~íi·i$io Fiallw.- F. Sc';
mwt.- Lauro ],[!ttlCI'. - .Tose 3:fal·ianno. 
J. Retumba.- Of.i-cCil'il Pi11to.- Lt!i; de Al1-
<lnule.- Je~ttino tl.~ Allntque1·que.- &pi1·ila 
:'Srm!a . - Couto f'.a1 ·tc~;;o .- Caet,mo rle A.lb,r
IJUCl'IJtle.-Alub'c Cctunlcanti,-Fiet!l'!J C:!!ntrlo. 
- L . Mw·(ct. 

Sr. presidente, me dispenso de .i ustifical' 
o projccto que ll.ca.bo de ler. 

Honras e homenagens á memoria do Mare
chal Deodoro não precisam de .iustificaçw 
no seio de uma asseroblea de b!'ll.2i.leiros. 
( .1poiados .) 

Senhores, a ru1gu.stio. que nesta hora lacem. 
desoladoramente a alma convulsa. da 11açJ.o; o 
luto que ess.'t t remenda fatalidade vae dei· 
xa.ndo após si, ao perpassar, como um solu.ço 
de agonia, por todos os e;tados da. Republica; 
a. amargura desse povo que Vi<t neUe o glo
rioso b;J.ta.lht~dur de su'L emancipa<;.ão politica; 
o pranto desse exercito que chot·a hoje a. 
morte do seu maior amigo ; a desol~.ão d~st:L 
patria que geme a 11erda. do ])rim.eiro de ~eus 
filhos ; essa tris!U.'\ infinita. es~u dor crucian
te, esse desespero inçomporta.vel que in \';\lte, 
que dilacex·a., q\\e tott1.U",\ , que sutfuc~ a ~lm,1 

Deixo de r.~zer i.\ j ustificaçií.o dn. ])ropost.'\ 
que ora apresento à Cama.r.t dos srs. Depu
tados; permit to-me ~1.penas o direito, a liber
dade de lembrar-lhe, como argumento justi
ficativo, o sentimento o mais nobre, o mais 
pttro' o mais elevado deste povo generoso e 
alti~o que nos conferiu os seus :podet>es - a 
gmti dão do povo brazileiro. (A:ft~ito liem, 
muilll lwm.) 

Vem á. mesa, ó lido pelo Sr. I" s~cretario, 
julgado objeeto tle deliber(t(:ã.o e rem.ettido ás 
eommissões de constituiçflO, legisl;l.l,i'LO e jus
t.i<;;~ e \le Ol'<;:omcnto, o seguinte 

l 'RO,JEC1'0 r\. 150-ISO:.l 

Jln.nd" (rwn· aa.< ~a]Ji!cws J.c todo$ os ésl,l.(los drt. 
U;1ilio soic,mes { unei'(IC5 tW .'J()• dia do JXIS

samell.to do liuwec!Lal 1\Ianoe'· JJcodoro !la 
Fcm~eca; dcdum. rie Z.ucto nttcionctl o dia 2.1 
ele agosto; maMa ~l"iyir 110 Campo da Repu
blica, nesta copitai, uma. estatut~ daquellc çi
ckKU<o; ma.ml-z levantar no cemiterio de Sci.o 
Fra11cisco Xaviet• ttlll· ?l!~nwncnto em gm se 
(Jutn·da,·ao as s«as cin::'lS, e a1!torisa. o g( 
ve1·no a de~pendcr a q·!,alllia neoessa1·ie~ 

O Congresso Nacional clecreta: 
Art. J. o Em llonr<l. .do ma.recltu.l M<~noe1 

Deodoro da Fonseea. e em nome da Na.~:ão se~r) 
feitos solemnes funernes no trigesimo dia do 
seu passamento, nas ca.pitu.es de todos os esta· 
dosda União . 

Art. 2." E' ueclanulo de lucto llaéÍllDrtl o 
dia 2.~ de <tgosto. dat.• do fi~llecimento do ftm
da.dor da. Republiat dos Estnr.los Unidos t.lo 
Hrazil. 

Art. 3.• Ser-c\. erig·ida no Campo da ltepu
b!ica, nesta capital, uma estutua daquelle 
emínente cidadão, representando-o no mo· 
mento em que p.roclamou a Republiro.. 

Art. 4.• Sel'i.i. leva.nta.do no cemiterio de São 
Francisco Xavier um monumento em que se 
guardarão as suas ci nzas, si a isto ann LlÜ' sua 
1\\milia. 

A.rt. 5." Fica. o'Poder ExecutiYo autorisatlo 
a (\espender a q u:mt ia. necessaria p.-.ra occor· 
r er às clespezas OI\len.ul.as na. presente l ei. 

Sala das sessões, :25 de a.go.sto ele 1802.
E ;pirito Santo .-Cot!l~ C.n·ta~;r>.- (',!te tam d~ 
.-tlbt~tt.erque.-Etlil(lcio Pessoa.-Cassia110 do 
'"Y'<Scime;tto.-BcUarmii~o de .il[cnd~nça.- . Vi•
gilio Pessoa.-A>?torim Gal·cia.-l!i(1.io do Brf!.
~it.-Jl•l.l'ti!-:ho Rodrigtees.- Jtn{l'isio Fio.ll.o.-
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F. Schmidt,-Ltzoo·a Jluller.-J.osci Jlr!ritmo, '! O SR. PRESIDf.XTE-.. Foi appr0\":1.. do .o reque
- Fleury C,rr·,tclo.- L. J!Hrat.- Rc!H"~lm rimento. 
Ol;~cé>·c~ Pinto.-!-ui;; J,~ Â"-'''"llll~.- And,·J O SR. FLC\X<,'.\ C.un·;\LIIO (p~f.tt ordem) re· 
Cavalc(on!e.-J cst<m~ de .tlbwJ>tel·fJuc. rtuer que se con,:ult~ i!. C:tl!l:\1':1. sobi-e--;:i 

São submeititla.s ::1 voto~ e approntd:ts ~em pcrmitte que ~:ej("t. dado lXtm t)nlem do din., 
cleb;\te as red.ac~õcs limes dos seguintes pro- üt<!ependentemr!lte tlo p:wecet· rla commis,.,ilo 
jec!os: de ot·çn.ment0, o pt•ojPd.o l'Cl~tti>o ao com· 

Ns. 23 E, tle 1892; 41, de 1892: 50 A. l[l) mcrdo c na.veg-:v;fio de c;~.bota.gem. 
189~; n. D, de 1892; 90, lle 1892; n:l, tlc !8:!2; CGnmlt.<ltla ;:~, Cmnara, é appt·ovo.uo e:; te r~· 
94, de !89~. e 254. quet·imento. 

O Sr. Presidente diz qne, lt:t,·entlo 
um requerimento do Sr. Bevilaqtm p<u·~,. ser 
incluído n:J. ot•dem 1los üabalho~. ittdepen· 
dente de p.'treccr da. commissiio res11ecciv;t, 
que não foi a.intla apresentado, o prnjectn 
n. W5 sob1•e secntaris-'lr;io do~ cemiterios, e 
não porlenr..lo, em vi~ro do r~gimcnto. ~n1;t·a,l' o 
mesmo projecto n::t ordem do tli:.L, sem delibe· 
ração d~ c~sa, vae nesse s~ntido consttlhl-a.. 

Submettido !\, votos, c (l,pprov(l.do o r~qucl'i
meuto do Sr. Be"t"ilaqnn. 

0 SR. Jt:L!O DE :!l'fESQ'L'ITA ( }J~Jh' ord~nt) re
quer que Sl'ja daclo IJ<l.ra a. ordem do <lia se
guinte o projecto sobre promoçii.o na <ll'mada, 
sobre o qual ainda não deu parecer ~ com
missão de marinbn. e guerra. 

O SR. BEíiLAQü.\. (pela orclem) p~rgunta. si 
':>seu reque1·imento foi approva.do. 

O Sa. PR:CSTIJENTE- Dei por appromdo o 
requel:'imento, sal "\'O reclamação. 

O SR. EsPIRITO SAXro fp~la ode1Jt) mquer 
Terificaç;1o da votll.çi'io. 

Proceclenc1o-se á. ven fi.C(I.ção da votl.ç~.o do 
1·equerimento do Sr Bcl•ilM[tla, vü~;tm a 
ia vor G3 Srs. cleput.-<dos e contra. 4:3. 

O SR. PRESlDE:\'TE- Foi approv:ulo o reque
rimento. Vou ~ubmetter a Yotos o rerlltel'l
lnento do Sr •. Julio de }lesqnita. 

PostOt~ voto~ o requerimento do S1• • .futío 
de Me~qnita., votam· a ÜJ.Yor· G7 l:it':l. lle:pu
t;~do,L 

O SR. P RESIDE:\"''E cleclat•n que o r:qneri
mento 1oi appromclo. 

O SR. GARCIA PIRES (pe!a or(lcm) pede -ve
l'ifica.çii,o ela VOk"1.\'ãu. 

Procedendo·.<e <i. veri!íC.'\t:~o. voú1.m '' l'<rHtl' 
Gi Sr~. deputados e conka3o. 

O SR.; PaE:;.IDE:-;'TE não ha nume;·o. Yo.e
se proc<>dcr à ch<tmada. 

Procede-se á clHJ.mad:J., vedfic(l.ndo-se que 
~e retimr;.•m 01 Srs. Paula Argollo, L<l.mouniet· 
e Demetl'i<' Ribeiro. 

O SR. PRESlDE:"TE re<~pond~ram i .cha.macl;1 
l 14. Sr$. deput1do~- V<te-~e ]?roc.:eder· á -.ota
ção do reqttet·ilnento. 

Submett;irlo a vot.os o requerimento do Sr. 
Julio de Me~qnita., votmu a 1it vor Ti Sr·.~. 
deputado~ e contra. 36. 

Camnrn v, r v 

O Stt. FRr:,E;; nACRI:z (pela o•·dcn,)-Sr. pre
~·dctlto, requeiro~ V. Ex. que mn.nrle co!Iocm· 
na.rmlcm <lo rlia.,intlep:?.mlentcmentr, do pr~Tecer 
da. rmpMtívu. commi:,siio, o projecto que rc· 
;:tu la n.~ relnç·iíe~ entre o locador e locat.'l.rio 
d~ predio<. 

Cnnsnlta.tla a. Ca.mnm,u o rcq!!erlmento :tp
prol'o.uo. 

O Sr. PtRlê-" Fe:nr.P.mA (pa!r!oJ·de,l<) requer ao 
S~·.pre>idente que Cõtm:ulte á CJ~a. :<[ Mn:<ent~ 
emque seja.m cont.rmplatlo;; n;t ordem do dia,, 
in•lependenternent.~ do pa.recer da~ re:'\pecti
"\';t~ cnmmi;:suc:o, to(los os pr[J,jecto::; de inte
res:ce geral. 

O Sr. Presid~"l1t.e -A mes't não 
dnvit!Oll submetter a. ''otos os requerimentos 
da n;1.t1Jrez..~ dos que ~te<l.h:tm de ;:er ;1,pre;;en
t;lc\ós. prwque e:;:t<t ê n Jwr.t ditS v-ota.<:ues. 
desde que o expediente\ passou a ultima pa.rte 
dn. sessiio. 

As commissue:s. {!. vist;t do accumulo de tra· 
balho, nfi.o teem poilid~ emittir 1mrecer sobre 
todos os pro.iecros que lhes estão a!fectos. e ha. 
mesmo entre estes :tlgnns de gr.tnde impor
t;tnci:\ e m·g·entes, que fic:1.ri~.m prejudicados, 
a.ttento ;to tempo que nos rest:t de~e~<:ão. 

Entret.wto. penso f(1le não d(:n·e ser suu
mettido a •·otos o reqnerimf'nto uo nobre depu
t.<to;lo pelo Piimhy. it vist;t dos termos ger;\es 
em que e!le ê formulado. 

O nobre deputado conhece pet•leitamente 
todo~ os i.r•:tb,lJilOS {h C;tmar ... e poderá in
rlicar qnaes os projec!Ds m;tis urgentes e que 
r1ig;1m respeito no int~t·esse geml e então 
es:pecí!ic•ll·os no seu requel.'imento. 

O Sn. Pnn:s FERnlllR.\- Deixo isso ;w cri
terio da 1U8S:L. porque e lia, S~t be O q lte e de in
ter•esse ·ger;tl e o que não é. 

O SR. PR.EsiDEê\"TE - ~esse caso, em ontr:,1. 
sessão. ~e:riio indica.dos <l.lguns dos p1•ojectos 
de interesse gera.l m:l.is urg-ente, sobre os 
quaes M commissves n[o cmittimm J)<trecer. 

E' annunciada a vot.<tçii.o do parecer n. íO, 
o IJ.1ml ê lido pelo Sr. lo secretario. 

O St·. z-~ ::n1a (ycla oJ·dc.n) de ::~ccordo 
com o precedente esta.lJelecido nesta casa., 
toma a liberda.dc de apresentar a. consiuel'a
•;fi.o da. Cam:~.ru. um requerimento e !)ede a 

G7 
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attenç-ã.o da. Ca.ma.n• p~tra ~s pouc-as pala.vras 1 Sr. :P•·esid.ente - O _ reg~mento, 
que tem d~ profer1r para JUStJfiC'u.r o mesmo • como ~::tbem o.< nobre,; depnt<ulo.;, Imo per
requerimento. mitte que, ''':.t...r.• o' p:treceru~ reconllece~1do 
S~tbem os nobre:> deput~>lo:s de urn c ontr•o deputado', naotemlo voto em ''eJ.XH'<ldO, ::<e.Jam 

lado J.:c Cama.m que o or:ttiOl' nem siquer co- dnóo,.: ú úi~cu.:<:[lo, mas ,,ím ~ubmet!dos <\ vo-
git."t de illVttlid;~r os 1Joderes Jos e:idadftos t:t<;ão. 
que vieram reYe.~tidos do5 d1ploma,; de n~prc- Entr·etanto, a pt·(•po·:it.o <lo reconhecimento 
sent:.tntes 1laquelle estado nesta. C.tm::J'<L de um ücputaüo peJ,, Rio Grande do Xorte, a 

S:tbem tOdos o intere5so que o Ol".ldOl' tem Cam:ua ;ccceitou o reqnel'imcnto do nobre 
na elei~:ão da B<J-hüt e omorio porque tem }.ll'O- üoput;tdo pai'<' que o p<u·ecer volta:<se _IJ. CO!ll
cedido com relação a. esta eteh;;lo, nã.o só ~e mh;·;io (lc pollel'e :, a lllil:l:l portanto, nao pude 
retirando d<1 commi~:>ão como se abstendo de I·eeu;ur o requerimento do Sr. Zama, que 
éomparecer :per<u1te elb p~n~ atlegar qual- aca,l;a de ~er tido ; 
quer cous:c contr•" :;, mesm;t elei('i·w. 

Entrebnto, a C:,marn. não pude vobr nm 
parecer sem que ~Ue seja rvdig·ido de motlo 
que a C:LmarJ. sa1b:t o r1ue vae vot.<u·. 
IApoimh<.\ 

O or:.tdorcl1ama a attenr;;1odos nol.'l'i'S depu
tados e rermte: não se t rat<1. (]e invalidar po
tleres, pelo contntrio. est~tr{t prompto a L"eco
nhecer OS ueputaclos eleitos : lllil.S tl'~ LT~l-Se ele 
saber quaes as elei~·ões qm: rl(wem ser rcjei· 
tadas. 

Foi i~to o que ~-e e~queceu a c:ommio:::iío t!e 
dizer, e os nolores deputados :1t i.end:un pm·:: 
eskt conclusilo elo pm·ecer c dlg-:un si a Ca
ID<tra pôde I'Obl-o d:ste mlltlo (L~.) 

Sabe a C:Lmar·a. que clei~,flo \'ae a.nnnlar~ 
Sabe a Cal!lara quaes ~ão O$ vícios deste~ 
eleição ·? Co1n certeza não s Lbe; e a Camrcm 
preci~a sabel-o par~t poder· ''o~m· e porque :t;: 
v:otaçõe;; da Camara constituP,m arc>tos que 
devem ser ob~er''"dO:>. 
· Conseguiutemente, pede a Canw.ra. que 
volte o par·ecer à commissão nllm de retli!ril-o 
convenientemente, trazendo ao conhf]dn1ento 
da Camarao> Yic-ios de~ ta eleição. (c\p•iiadDs). 

Crê que T.Oinanclo esta attitude. zela O$ c:re
ditos desta. cor·pora~·ão para q u~ todas as 
suas votações devam ter um cm1llo de serie
dade e ele respeito. 

E depoi~, nem o proprio e.;to.do da Bu.!1ia 
1'9de saber qua.e~ a~ cldçõe., q ti c íoriLo :umul
lu.da~, sem que a. Camam o di:,ra no pat•e.:cr·. 

Nestas comlií::ies, envia ;, consider<~.ç;.i.o da 
Camara o !'equ~rimeuto que apre~enta, certo 
de que curvara su bmi~so iL sua deliberação. 

Vem à me'1L, ê lido, a.poinllO e posco em 
dl$cussão o seguinte 

KEQUERJ.:\IE..'\1\> 

Requeiro que o parecer 11. 70 volte á com
niissão de petiçiie.> e poderes, pa.:·n, que e ;cla
reca a Camar·a, quaes as elei~(~s que devem 
S€r annull!idas, por viciada,;, e proponha a 
I'e5p0Uffiblhda!le de quem . COU llé!', no (·asO ue 
fraude pro-vada. 

Sala. das S€Ssões. 25 de agosto de 18112.
Ccsal· Zama. 

O Sr. ·r:roano GouYci~ começa 
dizeado que compt·clwndcrn o Sr. pre iurntc c 
~ c<.'>'[L a diflkuldn.dc, o e:nbara~o ma<mo em 
que ;e aci!<L o or·ado r, tom;mdo a palavra pela 
primeim vez c enü·enr.ando o nob1·e depnw.do 
peht Bahitt. JXl.l'inment:u· provecto, pahtvra 
fluente e conl!ec:edor a runclo de tod[l,s <~.~- cli~
po.:;içüeg regulamentare~ c eleit01·n.es. 

:\I~li~ ~l<'<ll1httdo ai nua fica. porque tendo 
e;taclo n:t Balih~ a.Igurn tempo, tr:..tz aJ rno.i~ 
"'l'ata:< l'~COl'tlar;Õ~:< Ü03 diiL·: que <tlii IJ:l.S:~OU, 
pela :ttn<d.iilitlatle rle <('.U~ fi!:, o.;, pela:-; :unis· 
to.<a' relaç•je' f[lle com ellEg manteve. 

Pot i ,,,o, l~ llU!iclllLiade em que ~e vê en
YO! vida erw•e o> r!ou" ladus ne>ta d.LctBsilo. 

O vrec,e.lentc a.prec<ellTÃcrlo <t re,,peito Ú(l. elei
ç-~1o do Rio Gra.nde elo None não e o me~mo 
do c;.<so de que .-e trata. 

Ut alLegou-.'e que n. cummb;uo nfio havia 
puu[ie;l.d.o no jot·mtl elo. c<t,a. a wu. r~uniiio. e 
pot·Ul.nro o.; inter.'e>>aun,; não puderttrll a eUa 
comrn1'e~er ptU;J. ütegar tl.~ ,;ua-; rttzões. 

Aqui nt\.0 se deu o mesmo facto; tt com
mis,<tto :Jmlmlciou a ,.:ua l'etmião, e não tenclo 
compa1·ecido Jlc':;sou. ;tl;,ruma,, pmlia em vbta 
elo regimento l:wr.tr lltt ~e~.'são (·guinte o seu 
parecer·. 

~1R5, vendo pela. act:.t tt<'- apnr::wU.o qu~ se 
t l'RttW\.\. de um lll'Ote:;ro que tinha hü\•itlo, a. 
~omnü,si.to, escmpulo;;tl. como ú, m:Lt·cou uma 
nova. l'etuü~o J)t1t-;.t. o üía ;;egulntc, e fez totlos 
os esforc:os p~~111 que <'-J..lP,'\l'ecesse esse pro
te:>to de qne 1\J.ll<l. Yt'.. <t ac1:a. 

E1Iecti va.ment~ nessa reunião veio o pro
testo. 

Esse protesto pedia. >ag-a.mente que se 
ammllassem ~s eleiçõe~. porque não t inl1am 
sido fáta.s de <lceortto c·om o processo eleitoral. 
tinl\am siclo feit.\s da.ndestinamente. 

:.r as a\lega.:;ões Yàg-J.s as.-im, na(l a _provam, 
era.m lJre·.,isos factos. 

Entreta.nto a commb:são tratou de ver 
qua:•s as act.'\~ que eram ;rnpug-nadas no pm
testo. e e~ammott-as. 

Sãci pancas· 
E a commi;;são n:ío julgon mcessario de

clarn.r q uaes, e1•a.m, porque a lei eleitora 
de hoje é muito di1!e1•ecte da antiga. 
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PresentemcntB. o nroces><o lJcm ou mal 
feito, desde •1ue n~o- inr ttliLht o J'e~ulbldü 
tot.1.l prenJ.!ece. 

A C<liWtr<~ não tintw. o llOder. como tinlm 
na lei Sn.l'ah·,~. de lllttndai· pt-Ócess,tr quem 
quer que se}t. 

VozEs- Oh; o:1! O!:tle estú i::.oo? ! 

O SR. URBAXO Got:VEIA- Ntl l0i. Diz o 
a.rt. 54 do regulamento do processo. (L!J . ) 

Mas, si a, l'llZÜO e e~ta. niío é LWCCÍ~O 
voltar o p:1r~~e1· á commis:>Lí.o, porque dcsüe 
já declat·tt c1 U<tes as a c tas c os Yidos nelb.~ 
conttdos. 

E a C:tmara ~-~,i vet· eomo :1 commis;;ão foi 
por demab escntpolos;~. 

lo~-ar. porque pcl:1 red<w:ão do parecer·, não 
11:~ n<'.'·e<s:d.:Hle de ~o coJÜ•ecer desde jít qu:J.es 
são es>'<b nct<1s, porq·~e pe:o ([Ue o orador ou
vin. nem '' <:onuni~s~lo llc poderes propoz a 
null!d.:.ttle de>i~t~ eh·i•;.•~e:;, limitlUldo-se apenas 
:l pl'opur qttc " Caron,t·a n:to tornas:e conb.eci
ment<J ctell<ts, que ''PlJro·;asse as outras elei
<;õe;; ni"io impllf!"lllt<.hls. J.<'ix:1ndo de parte es-
5a~ rt ue ali,:t~ nito a.ltcram o resultado da 
eleit;5.o. 

As.:im íica ~ C<una.ra li He para pronun
ciar-SI>. depois. 

ú S iL PnE$!DE:-;TB-Vou 5nbmettee a. votos 
o reqne~imento do ~r. Zama. 

Posto <t voto :, l: <tpprovado o requerimento. 
Uma dCl.S aett\~ e a de Campeõtre. o S!l. SEVEl'.r:-;o VIEIRA (pelct o;·dçm) re· 
A comm!soiio niio aptu-on ~La. acta. por c1net· \"~r·iflc;v:iío da vot..1.ç;fio. 

que sõ vin. a :•ct-:L fin<ü clv. <liltn·a~·ão e niio Veriflcn.-'e te\' sido approvado o requeri· 
as actas }XWcinr:s. ( r,·oc,ü;;.,·e nw;w;·o~o" mento por G9 voto:; contra. 48. 
apaTies.) O SI~- PRESIDEXTE-0 projecto vai ser re-

0 orador rlcchmt ao Sr·. ]Jrc:;iclente que si mc-ttido à commi~~ií.o de petiçüe~ e poderes. 
S. Ex. acha que elle eotit for·(!. flo. ortlem, sen· \'obção, em l" •lis.::u~s.io, do projecto n. 85, 
ta-se. deste anno. ::mtof'isando o governo a rever a 

O sa·. PRESIDE:>. "TE-v. E:x. está tr,ü:ando tabeUit dos vencimentos do~ o1fiches da ar
cleSt1t que:;tão e:xactamente tlo modo porque mad.a e_ ch<sses ~nnexas e a. reforma,r o Con
a Camara _ja <XJn~eutiu que so tl-a.tas<e da. I selho NavuL 
qu~stão da ele;iç:ã.o do Rio Grantle do Norte. Submcttülo a mtos, ê n.úoptado para passar 
( ~\·w,~e,·o~~s ap:nw(o~ ). O nob1·c depur.ado c\ 2" dis0ussão, por 63 votos contra 45, o se-
pode conttnuur. g·uinte 

0 SR. U!\B.\.:\0 DE GoUVEIA t(lrltiUU::L dizendo 
PR.O.lECTO N. 85-1892 que a outra <\C<n Que deixou ([C se1· con,pu

t.'lda, foi (lo de Tmncoso, pot üx,·e;so de escru-
pulo da. commi8são; como il OliD<Ir:t s:•hc diz 0 Cong-r-esso Nacional decret<~: 
a. lei qne a mes<l. deve c0mpor-;:e dos cinco 
membros elfe~tivos c. na ntlta de~tc~, dos seus Art. Lo Fica o gove1·no autorisado: 
supplentes. § L" A rever· n tabeUa do~ vencimentos dos 

Or'<t, na eleit;ilo llc Tmncoso. hem como em of!kbes th1. :lr-maJtt L~ das cla:>.~es :1nnexa.s, e a 
outras, como a 1le Capilo Gr<<nde e do Brejo, modifiml-as no ~cntitlo de equip::Lr:tr as gra.ti
comlJUZera.r .. l a mesa ni\n sú os duco mesa1·ios, ftcaçC>es dos postos (-orres])ondeutes á. hi<mw
eomo tambem alg11u~ snpph·ntco. i>< o de modo clti~'· militar. nos limíw~ do orçamento. 
alg-um póde in ,·a.lidar uma. eleh;:io: ln<\S t-omo § 2." A augmeni«r nas g-rmific~~ues dos ma-. 
a. commi,süo s<~lii;;, lJUe o no!•rl' deputado pela chinistn .. < cte :3-• e •i"-' cla~ses. e a.)udant.~ mo.
Bn.hia tinh<' interesse em impngna1· o pat•;·cer, chini~u1.s, a paxte qne de seus ~oldos lhes foi. 
acommissno entenden QUe clevia :Jer por de- d\"scontuu<' por· eiTeito do dect·eto n. 40, de 2 
mais escrupulosa. . . de !evereiro deste 0-nno, olJswvado o preceito 

Assim t:unl;c:m houve outra,s pequenas m·e- constitucionaL 
gularidada; n:1s elei<;:ues elo Bom-Conselho, § 3. n A equipa1··1f os vencimentos das pra-
Yiçosa, Raso e Co i te. çus da briga&.1. U.e <1rtiftces, emha.t'cadas _nos 

Mas o Senaclo 11rocedeu do mesmo modo por n~\,·ios ele guerrt1. aos de suas respedrvas 
que (1. cotmni5sJo ch, Camum lJl'ocet.leu ( apoia- classes do qmtclro eff<;;ctivo do Arsena.l de Ma.-
dos); aql!l e;:lá o seu pa1·ecer. . ril1ha.do Rio de Janeiro. 

Port::wto. penso. que não ltlt neee;srdade do § 4.·' A e:1uipar<1l' os vcn_cime;ntos d?s freis 
p:lrecer voltm' iJ. commbsii.o. ( JJ.,i.o i.Je,J,, da Jt'Im.dJ.,aos oiiiciu.eo ma.1'mhe1ros de lgU<le<: 
muito be;;1 ) . : Ci.'.tegm·ias. _ . 

o SR. SEn:Rrxo VrE!R,\ (peln otde;;l )-Yae i . § 5." A.reforrnar o Consc'tl_l~. ~<'_Yal,submet
dizer anenas duas pahtvra~. O reQuenmento , t1~ht a rcloJ.' lllt1. ao Corpn Le~l:n:\-o .. _ 
lhe llfn·~ce in.in5tifica.l·d. 1'-lll pl"imeiro loga1' I Art. ~-" FiC<llll re•·ogrulas as dispos1çoes em 
porque as elei~-.ües de q_ue. Ü'<\l;<t, const:un do ; cún}rn.I'19- "" . ..- . . 
protesto menc10nado ni\ al:t.1. da. apma~:ao ge-j ''otaçao, em • dl&cu.sa_o, ~o proJecto _n.3l, 
ral, que foi pr~ente àcommhsão; em segundo' deste ~nno, tomaudo appbcavel aos a.wmaes 
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de toda e qualquet' especie a disposiçil.o do 
art. 1• do decreto n a163, de 7 de jullto de 
1883, a que se refere n. lei n. 21 de 24 de ou
tubro de 1891. 

Submettido a votos é appro>atl.o o seguinte 
artigo do projecto : 

;\l·tigo ·tmico. E' o Presiucnte dt1 Rcpublica 
autol'isatlo a abrir o credito de 160:000$, ao 
camlJio de 27 d. pl\r l$, p;ll':t occorrer nó ex-

O Sr. l3adar6 {11c~a o>·dc,,l) pe1le ercicio c0rrcnte, a dcspezas dtt rubrica 2"
que o Sr. presidente o rlesculpe. ~i pedindo ll. Legaçüe:> e Consulados-do or·çamento do Mi
pn la. n'<1 pela ordem. cluuna. a ~ttteno;ão tia ca. n isterio das HeJnçêe> E:-;:teriores; revog-a.das 
ma.ra para. esse pro,jecto. as disposlçües em contr:trio. 

Elle já foi appt•ova• tO em 1·1 discms.io;l J!:'adoptado para pi\ssar a3> di~cussão o se
na segunda a. Camara ruanifestou desejo (le gmnte 
emendai-o c não de rejeital-o. 

Permitia, portanto. o Sr. presidente. que o PROJECro N. 143-1892 
orador pe~a a- Ca.ma1•a flUe considere na im· 
portanch> da ma.teria. 

O SR. PRESIDE:\"'TE-Lembro ao nobre depu- O Congresso Nacional de.creta : 
ta.do que e~ti• infringin!lc• o regimento; pois a Artigo unko. E' o Presidente dn, Republíca 
za tliscussão do l)l'Ojecto j<i. estiL encerrada. a.utorisado a abrir o credito de l60:000S ao 

O SR. BADA.RÓ de morto a1'!1nn quer in- cambio_ de 27 d, })Ol' I:S, para occorre.r, · no 
fringir 0 regimento, veiu ü, t~ibuntt unica. e:xercr_clO conente. a ue.<pezas d<t rubrica 2"
mcnte . p~ra r~er a decla.rD.(;ÚO ~c que a ~~g;:.:oe~ e . ~onsu~a~os - ~o 9r~a~en t~ n~o 
Camara. nao deseJa conclemnar o proJecto mas Mrm,ter~o d~? _ R:o:tl.Ç·,c:>s Ex~~nores, re\ o.,a· 
este precisa. ser emend~\do. I !las as d~sposr9ue~. em c~utrano .. 

Votaçao em 3• r!Jscu:~sao do pro.)ecto n. 86 D. 
de~te anno. fixando a despez<t do n:Iiniste;riÕ 
da Justiç<~ e Negocias Interiores para o exe:r
cicio de 1803 • 

0 SR. PRESIDEXTE---Annuncia :.t YOfu çã.o 
do seguinte ~rtigo do proj ecto . 

Art. l. o A di~posiç-.ão do art. 1 o do decreto 
. n 3163 de 7 de julho de 1883, a que se refere 
a lei n. 21 de 24 de outubro de 1891, e n.p
pli~Yel aos auimaes de toda e qui\lquer es
:pecle 

Submettido a votos e [\pprovado . 
. Em ~eguida põe a voto~ o ;>eguinte ar

tlgo 
·Art. 2.• ReYog11m-se ~s dispofliçõe~em con

trario. 
E' adaptado para pa;;;:ar ú. 3' discus

são o ~eguinte. 

l'ROJECTO N. 31-··1892 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o A disposiçüo do art. l" do de· 

ereto u. 3163 de 7 de julho de 1883, :1 que se 
refere a lei n. 21 de 24 de 01\tUlJ:rO uc 1891, e 
applicavel aos animaes de toda e qualquer 
especie. 

Art. 2. • Revogam-se as di~po:::i<;.ües em con· 
tra.rio. 

Votaç.ii.o em 2• discussão daprojecto n. 143, 
deste anno, autorizando o go\'erno a abrir o 
credito de 160:000$ ao cambio de 2í d. por 
1$ pa.n despezas, no corrente exercício da 
rubrica 2•--·Legaçõe.~ e Consulados--·do or
çamento do Mínisterío das Relações Exte
riores. 

O Sn.. PRESroE:-."T.E---Declara que o projecto 
tem um unico artigo que vae submetter a. 
voto:>. 

O SR. PR8~IDEXTE- Vou submetter a votos 
as emenda~ apl·eseut(!d;"LS <1.0 pl'o.jecto. 

QCESTÃO DE ORDE~( 

O !Sr •• .:foü,o ·'Fieira (pela ordem) 
diz que as emenda:< o:fier-ecidn.s em 3' di~cus
são a este projecto, forn.m snbmettidas á com
missU:o de orça,mento que deu parecer. Entre· 
tanto este :parecer sobr.·e algumas das emen
dn.~ e contrario mani!~t..'tmente. ao regimento; 
n.s~im como todas as emendas (JUe se referem 
aos curso::; annexos as faculdades de direit,o 
S<i:o manifestamente contra.l'ia.s n.o regimento 
ela. casa. 

E causou ao orador extmnlleza o parecer 
tia commissã.o nes[e ponto, poPque que1' um 
do~ amores llessa.s emendas, o nobre deputado 
pela Bahia, quer o relator da. commissão são 
oonhecidos como ver-sados no regimento e dis
cutem const.·mtemente <\S questõe:;; de ordem 
nesta casa. 

Causou ILO orador ainda maior extranheza 
e;:se parecer porque <t nobre commi.ssão de 
ot><;amento com o me~mo criterio reprova 
umas emenda.s e opina pela approva.ção de 
outra.s. 

0 SR. ALFREDO ELLl:>-Apoiado, 

O SR .. JoÃo VIEIRA-Kestas condiçõeS. antes 
de enuncia.r o que deseja com l'elu.ção asemen
d~s a que alinde, deYe ler o regimento partt 
accentuar mel.hor est.'\ alflrmação. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 181051201 5 11:22 · Página 12 de 29 

Sessão em 25 de Agosto de 1892 ,533 

Assim, diz o regimento nn n.1•t. 8:3, (!8:) 1 or-..tclor confi:1. que esta fil.rà li. e;;te parecet• a 
«::\"enhum 1levuta.do na discussti.o pocler.i. justir;a. que ellc merece. 

f<tll:u' em sentirlo contmt'io ao que ja e;tivct· O Sn. . Pn.EsmEXTE-A mesa. _toma. n:t de-
decidido pala •':;1luara.» vida. conúdem<;,ilo as o1Jo>er-va• .. :u(ls ilo nohr~ 

Ora, se um cle])utado não póda ütllar conlrd. depntado. A inten~:ão tla mesa é s~thmetter a 
o veucido, muito menos pude propor e ainu:t \'Ot.aA,,ão todas as emetld:ts ;L l[ lle n~lO ~c oppu
muito menos, u. Cam<tra pü1le YOt::tr contra. zer· di:>l>O>-í~i.Lo ~xp!'es.sa. do I'Cfl'lllle~ to ; . e 
Aincli> tli1. uma. onteu. ctisposic.:ão do rcgimenbJ quando th·er <lnv<chL:', .qua.nt<?_ :L mtellt:,reuc•a. 
qne é a rlo a.rt. l·i2. (!8:) cto mf.!smo submetcel-a a dect·:;w tht CiLIH:mJ. . 

«05 _projectos_ regeitados ou niio sancciona· o SR. CESARIO ~IOTTA ( pcl<• wt.lc •ll} A indi
dos _nuo _POt~~l'<lO ser l'enomdo;;. 11<1: ~lesma (!ü.(;<iio lei ta. pelo nobre dep11t.1.1l'i l>OL' Pern:~.m
sessao. legl~I=:ttv~ (<wt. 40 d;L co:Jstlttll~'ao.) buco mo P<H'ece a.cccitavel. pelu que nilo po

A dtspost~~~ e a rep['odueç~to texcual d~ demo,; mt di~us..~o do orçn.mento, litZet· uma. 
da CO~tttwçao liO art. ~0. reforma da. in->trucç-d.o publiea. QualquCI' re-
. :J!!m '''~t'tt~de desses arttgos nen_hmll;t propo- forma nessa ma.t eJ'b, depende de um pro

su;ac, regetca<:li.t p>r esta ca.<a,_J?ude set: rena- jecto completo, per leito e acabado. 
·vada., e ·~~ emendas offel'~CJU:l.S, prmciJli~l- A:> motliticaçõe:> p;wciues, u ~upprc;:;:áo de 
men~e quando se n~.~.~ de orç~manto. sao rerbus su servem para. que sejam prejudic:W.os 
C<?mndera.da.s como p~·oJec~s, tanto '(1le ~cam o.-; serviço_; crea.clos. A commi~~ã.o <le orça· 
~tspens;.ulo.> de l ' d~scuss.w e_ na. :Z' ~c;1.m mento compere u.pen<i;; dar:< verba. m:ccs.~
mcorpo~uos a. clle .e .~a.zarn parte_do p~o.J ecto. rit~ p;\l"J. os sel'I'ÍI;os e niio p!'(lpúL' ciirtes, Q.l\e 

1vlas ~müa. adm:tnndo q~te a mLelllgenc 1~1 :podem com:p1'0metter os ins.tituto:> utei~ . 
ver dMl eua (lo re~1mento_ nao t: estn. qu1~ esti1 Quando ~e tr.J.'i.OU da relúrmil. tlo servic:o da. 
dando, . ~Jw.pl~ <t a:;renç,:to dt\ Co.mal·t~ P~\L~ poti·:·i<~ no Districto Fl.ldero.l. '' coL:nmí~são de 
uma. dl~J!05!_(:ctO que votou lm p:;ncos 1.lt~, or :;amenr.o :q1resentou o ~eu ]Jl'O.JP.cto <:?111-
por !!ldwa.ç:I.(J do nobi'e depur.:Hlo pela. ~a.l!v.1, Jller.o, cum a. urea.,,ão de e111pr~,;o::: defin111~0 
que e relator deste pat•ecel· e que ent vn' tl~de <tttribukõe.s ct~ .• o projecto reio a. tl• ~cu:;sao 
~e apprOI'al;~o, con.stitue lei Úi~ C'<l$1 e fie<\ 1bi a ppromdo e é hoje lei ~lo paiz. .E' o óJUe 
faze!ldo part~ do re;;·unento. . , . . ::;e deve 1\lzet· em x·eltLção a lllS~rnc:•;ão puiJltc::L 
N~o se pode_ no Ol.'Çà!!_lento t~unmutr nem \11ll<1 rel'.!rlut~ geral, em pro.1e~to s~pi LL'l Ltlo. 

a.ug·ment.w:eneanentos_ nao ~c :po.de c~·e~r em amplemente discutido e nã.oreli.H•ma.< lltU'Citles. 
pregos pubhcos. n2m 111cl~l i L' dL>pOSl('il.O al- f~itas por simple;; emen;las ao Ot'<;::unenttJ. 
gu ma. õe earactet· }Jeemam3ntc. _ Ne~te ~ntiuo op!uo llttl'i~ q ue i\ :; cmcl!d::'-" 

Ora., t~da:> ~t; emencla.5 em relo.~~o _aos em· sejttm suhmettitlt\o: tt commi~s[o de insLI' ll\!l:t~o 
so;; :mnexos (h~ l:.tculdaQeo:. de dtre!to, ~ou- publica., ou 1ill·mem pt~eetü em ::eptu1tth;, 
~ru.s enl.~ildt1..·: com r~la','a-o ~~ Or>J"J.~1t:mr.'<tO de ppoi!1<to~ .) 
tostltuto:,de tnst[•uc:._:ttopulJitca., IDCldemnesr.:L 0 S A . R , (· , o·f· I) · ·l · •tn ·:~.s 
pr o!libição pelo c-ue cvnstitu~m di:>po.;içües R. _ RTrmr.. .• ':10" . flC·<I H ~" 1 '· ).. • · 
perma.nenie.~ pa.s..~ndoo,; ctn•so.; p<~ol'<~ 05 e;;t;>- poncleraçvcs pro1c1'HhB pelo oraU.ur rtuc o prc-. 
dos, consti~uem viol'~"r:.o do ;Wtígo do 1·egi- cede u. 
mento, porque supprimem vencuneuto~ de o Si.". Th.o:o.naz Delíiuo - Sr. 
empreg'l1d.o5, prore~o''S:;l·es, etc. . . lprcsitlentc. pedi tt pala \'Ta. ~l';l. comb:l.tct• urna 

Pal"-;1- 1:_10:.tr:w que com o m()Smo ct·Jtct'lO a proposiçilo levantad:.~ l>elo nobre tl.e:ptu.:tdo que 
commtssao apprw on e de::apll_l'Ovou emend<1.~, me p reced2u U(l. tr•ibuna. 
o orador chama _<L sna. atten<·ao. por ~xemlJlo P.edagoaium, üiz 0 nobredeputa.(lo .~ llm 
lXtra as conclusue.; ns. lO, ll e 1~·-(Le) : instituto l>ertencente ao Di:;tricto Federn.l. 

Entrei<tnto na eonclu,:iio 5" a commis.>ão ~ão, Sr . pre>idente, não e u m est<\ belcci-
re,jeit<t uma. emend<l. com relõJ.(.:ii.O ao..; venci- menta Lle ensino concreto, que tanto ser>e 
mentos de ttireélote:> ela~ üiCl\ld<\U.es de cU· paro. a instrucção primaria, ~~mo pal'~t o.. se
l 'eito, vencimentos que e.;tii.o n;1.l<:i e que <.:unclo.ria, e até para. a. superwr~ e ao qual 
ntio poclem .. :er sup])t'ilnido .. > no Ol't;n.mcnto. u. Constitniçtw g~mntea. ~a.nute~<;:<to_, Jevendo . 

Por conseqnench\ lembra au Sr. pre~:tlent.e o Con;;r·esso, sun ou uu.o, prll'<~ttvamente, 
um a.h·itre: ou S. E).:. J e»tacttw j)Ol' :;i me~mo vütar n.~ de;;pezn.s neccs~ria:;:. 
ess:::.s emendtL>,nii.o <t' ;,:ubm~ttendo ;i, YOt<.lo,;ii.o, Com a. escola. nor-cun.l da-;;~ a mesma. causa; 
útl para constituírem prqject.os ~~p:1ra.do~ . ou é aind" um eotabelecim~nt.o ele . instraet,<lo 
pil.ra ::J rem remettiõa~ á <.-ommis.,ilo de in~trt: · s~und , ria e de C:1l'acter p<Oil~SlO!la.t. Per-
\;\:ão publica., ou et1iim S. Ex. adopte qut':l· tet1ce :\ Un~ão :t~rorel-a. . ,, 
quer outro alvitl·e, que em :ma :;a.bedorm O que d1go e o qllC sa deduz do at•ttgo ••S 
entender que dere tom<J.l' a e:;te respeito. Si 1.b Consr.ituiç-.ão, no:; seus l);tt:"oJ.b'l'aPhos :1• e ·1··. 
porem S. E:>:. cnt~nder que nü.o póde por si· M:a.s. :Sr. IH·e$illente,o q~e.e no~wel c qu!l a 
resolver;~ que:>tiio , consult,'\râ. á Gam<'o.l~.1, e o. eommi<>sào de orçamento,ilicta.tm·tJlmeute, s~n1 
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out'ir a commis..<ão de 'instrucçiio publica, se ~ Procedendo-se a verificaç-ão, •otam a.ffirma· 
arrogou o direito d€ !eg;sla.r sol'!'e a ín,-truc- tiv;tm>nt~' 17 Srs. dcput;tdo:>. 
çã~, de perturbai-a, de supprimil-n., dê oni- : o SP.. PnESIDE~'fE·-~âoha numero. Estn.ndo 
qutln.l-a. · es;Jotath\ t\ l1 ora. destinatl:\ i primeirt\ parte 

O SR. Aamun. RIOs - Xiio lw. dic:tatlul·a.na Lh ordem do üia , p;t~sa-se á sef!·unda. pa1·te , 
commis::ão do orçamento, ~i ltotwe~se. eu,.., ·llí~rx~ns~ndo·se a c11amada. 
e.>t.aria deposta. ; o sr~. f JU:"\CISCO GuCF.RIO (pelr;. o;·demj-

OSR. TIIO~IAZ DEI.Fr.>O- Sr. presidente, · Sr. presidente. par .c:·-rne cpe ila n:unero na 
aim\:1. qnc ::1. commi;;sfw se nrrogasse esse direi· ' ca,.o; muitO:> S1·~. deput~\Jlos cs'(;;.'i.O n;ts ;;~\hl.s ... 
to.~~ peta; s~as ~~1end(ls e~la ~!n~s.'!e a ;i a di· ! o SR.. PR.E.':'HlE:-\~E- Si v. E:.:. reclama, 
reç,IO de::>~ .e r\ t\'0, mas ' a.tlt. ~ty::'::\lllCU .e, J?l·lS i m;:mthwei m·oced~t· ,~ (;]1amad.a •. 
l.l€nP.ficentemente.mas con~ntuctonnlmentc.tsro : • 
seria tolera.vel. ma.s o que é n t•· lttlle ú q nc a i !'oi ,., - _ • • ~ 
in:>tt'\IC~ii.o 1mb li~. c;:ta ft!l'i(l:l. n ;l contmcto i ? ·- >.:· 1~ 1~~11.('~,1~.<:,0, G l,'.ce~·'?,:-·§· 
:f'ede:·o.l, c:~deso~gant~a.da ~om "'·'WS cmen(la~. O i pr~lt:~ntl'!, h.~T.i.\ ·~~tk l ' ·n. '~ tlé_l n~o. '".".: ta~:·.tO 
servtço !iestrutdo.e rednztclo :L co usa ncult nma. de_ ot ~ .• unomo .. a .. um pr.~ d,t llHlWt r ele v .ttH J.t. 

· (,\· '· ·•u:.-oso.<H1m; ·f<:•.) !1cn.' :L Carmw;t !m~ta um 
O Sa. PnE~IDEXTE -:- A.q etnen.cbs \los tem1x' enorme na ui~pur.:.t Lle uma cousa ~em 

S~- Ivo do Prado e Alc:uclo G-u:t~(l.bara não importa.ncia. e ~acl'ific:t assim ,, votação do 
podem ser vot:>.das em VI~tn do l'eg'lmento.por- or~·a.mento 1 (,Yt,,,,,,.n.<o' "i"' i'i ::.,. ) E' umll. 
que ~l'eam_despe7.~5 e f,)l-,tm '~Pl'CSent..'\da;; em . qne.<ti\0 mnito ~~:·ia, e l ima ;.rran(le t·esponsa-
3" d1scussuo. i bilida.de qnc $OI.r e si toma ;L Cama.ra .. (Ap:Ji(!-

0 SR.. THO)t,\7. DELFtNO - V. Ex. se reiHre <los: :u•;ito bc;;,,) . 
a. emendl\. do Sr. Atcim1o Gmlna\x\rt'l.? P OI .... _c r <lsoa,Yel qne,tlepo1s de lmw·r num~ro 

~ . . _ · no rectnto, a Cam:n·:t e~g-oce o $eu tempo m-
0. c~t. P RESIDE;\TE - Sun, ~enl10r; :t do Sr. fl-nctib·am~nw.p.,rmitta-me clla que 0 diga?! 

Alcrndo 13ua.na1Jara e a do S1'. Ivo do Pr(ldo. ()l~<ito i1eut .) · 

O Sa. T HOMAZ DELFixo- P~r·o tt v . Ex. \ Submer.ter-me-hei it deci>;'io rb mesa; ma.s 
que leia o regimento do> ca."ln; a· commh,;io 1 de!'ejan\ que o paiz ~onbC.'$e que nó" nos 
<1hso!utameute nfu> tem razr,o. ' e'!orçiuuos no $Cntido de a.preS-.;ar a vo-

0 S PR
.., DE ( l' · 1 1 l ! ta(ilo elos OII·ittnHntos. ( J{,~ito b~o1; muito 

R. .<.SI •:'\'TE ' epoz.H C Ci' rt.< Cili•~Wi1S i lje·?Z) ' 
e o rr.(l im11nto) - 01'3.. nest'l.S condkõe-.; es~\S ·~· ' · . - .. 

. emendas p~Hun a eon!'tituir \lrojectos em O SR. Pr.<:>~DE..'TE-;-SJ. ;.1. votaç;:.o est1vcs~e 
separado,mn.s desde que V. Ex. tirer duvidas. começada,! n~o sen2- mterrom:ptda. mesmo 
póde appella.r da, minha. rleci.,ii.o \):lt';\ '"~a: 

1
1 p~rque :t ~~~se oppue. .o. reglm,....nto. :1\!(1..:; nem 

0 S T . ) "';s- _ . ; • >JqUel', mfelmnente! lot l)OS>!Yel começal-u,, 
• R.. . !IO.rAZ DEL- l. o . Peco a '\ · Ex. que poe c..'l.n5:.t das q \lé'St..oes de onlem <1ue a mesa 

_leta a ult11"'' parte do l·egunento. niio tem meios de evitm-, c. esfundo dada. a. 
O Sa. Pn.ES!DEKTE - E' exactamente o que l!lar·a. tenho que passar ~~ 2" :Parte da ordem 

acabci de ler. Art. 126. ( Le. ) 1({0 dh1. . 
O SR. Tuo)rAz DEr.n~o - A (l~;,peza e.~tiL _ _ 

crenda por acoo legislo.tiYo. , SEGt;l.'\DA PAnTE DA ORDE.\1 DO DfA 

O SR. Tuo;.rAZ DELFI:"O (pala om'e.,~)-Xão I ,.,. . - . · 
~-t:l.ndi) orgn.nis,'ldo 0 Li<t!•icto Feder:U. t:m ! _ a dt~cussao tlo pro.;ec:t~ n. 138. deste. a.nno, 
principio ninguem póde neg1tr ao Poder· Ex- ! e;:r,th<;J.rCP.!Hlo >l.S condlç'O~. em _que IJ?de ser 
ecutivo 0 direito de legi;:lar pa.ra 0 mesmo. ~ ~xerc~d·~ ~ facuhl~t:e co~llertda ~13 ~oc1ed.ades 

· {A~·rte.>.) E foi em c~nsequencia J.hto qnc 0 ,t~tm~.m~-s. pel~ ·~rt. 3~ ~o .~ecreto n. 1?4 de 
. chefe do Poder Execut1v0 decretou 0 e:>Ülbel _ • 1, de ,laneJ 1 o (lt, 1:;90 e .m,trcantlo o praz? de 
cimento de~te institut<J. e j um a.nno.p;1ra o rcc:olhunento, pelos etnlSso-

- . res, tlos blllums ao portnclor em it.tidosille~a.l-
N<~ O .se trata; portanto, de crear (lest)ez..'l no- mente. e atttol'i~ando o gorerno <\ emíttir 

y-a, estrn de consenar despeza~ c.t'eadas. norns ue 500 rs., 18, 2$ e G$ no •:tlor de cinco 
O SR. PR.ESIDE~TE-·-You com.ulttn• a camn.- mil contos, recolhendo igual sommo. em notas 

ra a re:;peito das emendn.s. OsSrs. c1ue &ío de de :10S fJ:lm cima. 
par~er que t~s eméndas do Sr. Guana.lr.wa !\ão . ha,·eodo quem P?\'R a pn.htn'<l., s."lo 
deve1n $21' submettida:s, a "VOtos queiram Je- succes~muneute enc-!tradt\s a:;: discussões e 
·vanta.r-se. lldiadas as \·or.aç,õe;:: dos artig-os do projecto. 

Votam negativamente -6 Sr" deputa.do• 2' ~i~u!'S("lo do pl·o,ieéto n. 115, d<-:ste anno, 
' 

1 ~- ' ... I autQrlS<'l.nuo o go ~·emo a trn.nsrer!L' para. a.s 
O_ SR. :fHO~IAZ DELJ!:-o;:o (pela, IJrdCiil} requer 1 am~tt.s de_ infaniarüt e ca.vallal'ia, conforme as 

veritica~o qa votaçao, . habihta.çues de cad11 um, os ofiiciaes do ex-
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ercito promovidos dur1tnte a guerra do P o.ra- ~ c1•ear, conjunctamenlt com a Escola de Machi
guay para a de artil!laritt, que nesta se n.ci1a- ni;~s • . \1m curso de nautica no estado do 
rem s~m poder ter acces:;o JlOl' f..<lt:t de hab1- Pal',L. 
Jitaç ··es scientificas. 1

1 

Si, no tempo do monarc11ia, em pleno regi-
O s n. PRESIDEXTE annuucia a tliscussiio tl~1 p.1en de .::entr·:di 'aGão, se aprrse_nt~~se ttm pL·o-

art 1". .]t~<:to desta. nar.m·e7.a, er:t :vlmtSStl el. C';mbora 
Vem i~ mes.-:~, é lida, n.poiG.tl<t e post.'t con- .F" n[l.queUe_ t(•mpo hou.-c,_;,c 11uem qual~ficassc 

junct-J.mente em discns~ão. a se!!'uinte ~~" p1•et~ns• •es dest:c Ot'Llem de op'!t'tL•;ues de 
· · " · .}ogo do ptllm .. 

~las c·m pleno l'C;.dmcn fedt•rath'•J. nnde M 
e:::tados 1li·vcm ter Yith autonomic;~ . r•mlc o.~ 
cst..1.1lo~ dcn~m ,.i ,·cr por si e ~H'. I ,;i em '' •d:t>< 
' ' " rcl;wll(•.;; de nnlem int.ern<l., onde 11~ e,;tados 
olel'etn ;:~.,tlCOt-rer 1Hos ~11:-: <.>Sfot·•:o;; tlil'ecr.os c 
ltntll<'• li:~to ,< p:u·.t :t tn:w ut ... nt;:iorln. l!ni:io.cumo 
l llll Litul" tl:l ;.:'l':.>.tJd.·r,t c• da li.•r·•;;L tle tod"~· 
n:i (• ;:c .:· .. ntpl·• · ft,.n•h~ i.;~o • 

I.• Fica. o governo ~utorisa.do '" tronsrcrir 
jl:\l".l. t\i' n.rmas rk infanr~tl'Í:t e cn.rn.llar-b\ os 
I" c 2" tenentes rlc m·;illmt'Í<I qne niío tcPm n 
cur·.•o rl;t l'""'P"Cth·:t :11·m:l c rpte c;:r.:i. .-, inltihi
do:. de o~ :ulqu i1·ir. tr:>n<t>l'iwlo i;!ll:>l nn:ll('l'"· 
• 1. t·~quel'inF•nto. •ú• :tlli•t'<"' on t.<'llf'tt 't'l:' c!>· 
lnLhnrar·ia ou ~,~ ,.,, l i.; ti·i:L par••· :~ ar·ma d·· :lt't.i· 
llt><rh .. c que tinharn 11 l ·~·:<pL~:ti 1·o l'HI'SO, ~em 
p.·ejuizo tle antiguidade. 

2." Re,·ofr:un-se as disposi•;ves em eon
tr:u·io. 

Sala dns ses>ües.. 2."> de ngo>to de 1802.
(',ael llno ae flfblfq<ler2ue .-UriJ(<IIfJ de (;o,,c,~ . 
JJ~llm·;;1 i1w de J[.mdoílça.-F. Sc!,.,;lidt.-Pt!l!· 
lt! (;Hi'i'iUtl'r7(J.~. 

O Sr. E.-pü•ito San.to J)etle a IJ<t· 
l;n-r:t p:u•;t en villl' á me.'a nm~ t!Uemla au ro
rl~illldo o governo a. tran:::fel"it' p:1ra ;t mi';tl
hwia e Ílllil.nt:t ri I tOdO' O> omdae;; que, pl'O· 
mo,'idos n:t artilb:u·ia, não tiverem ,,, compe· 
tente llabllitaç:lo p:n-a esta ar·m<t . 

O projecto refel"::!·se uniéameo. te aos offido.l's 
promovidostlll!'i\nte a gue1'm do Pa.ra..~'l.Ja.y. 

Entende que esta restl'ic~:âo não tem C'abi· 
mento . 

O ol~ldot· n:io fl ltct· ~lltl'at· agnn1 n:t:> iut•~n 
•;Ô('>' tk>,:, noi.H·e;,; tlepm:•llo:: ;,:i~u;Lt:tt·h,~; tio pnl· 
jecto, ucm tiio pouco uo,: in:.cntosi.I:L comrnis· 
;;.:Lo q1w ~ ma.niti::stou a. favm· delle. nem 
aimh~ n~s intr·n rJics d;1 G;Jmal~l . que jit o n.p
pl'O\'(lU em I" ÜiS•:tP·ilD: () que (jllCl' e que 
e;;t.."1. ~am:.lt'O. ::<~j;1 jmw .. Si o Par:'L tlc,·e ter 
nma escola. tle machitlic<tas. pot· que n~.o dur 
um(!. esc:ol:L de mtLclliui~t;LS <:~. c ;Ltla. um 'los es
tado$ da t;nião 1 

~i conjmJctamente com esta. escola de ma<:hi
nistas deve rnnccionnr um cui'~O de ll<lllttca, 
púr que rnão n ão dar. o m •smo cur~o 1le na u· 
;;i C< L a todo• os estadM <i tL Gn iii o q uc t~n h;,,m 
pO t·t• ~;> ln<LI'Í t·illlO:S? 

S0 pede a jus tiça tb. Camara. Si se der a o 
Par:'1 .. dê-se n todos os estados quecst.<io em 
eondi('üc~ de prcc:is."1.r ma.i~ que o pujante e;;
t:u!o do Pa.Já. E nesse ,;eut~do 'cae nu.ndar 
nm:t emenda. 

Y em .:~ tl\C..'ll·. é lidtt, apoiada. e remettida á. 
Vem <i mesa. e li<l<l- e posta con,!u ncfk1mente oommi~iio de marinha e ~ueiT<t, t\ segtúnte 

em <tíscussã.o a. :;o.eguin te 

Emenda 

Ao pro.jeetü 11. 115: I .l).ccrescente-oe onde convier: . 
Suppi'ima-:;e: durante a guert<\ rlo P:u·t•· j .Artig·o (ldditivo . XttS condições da escola de 

u oy. macltinistas. creada. no Pa.t<i, é creado. uma. 
S..'ll~ . dn.s sessões, :!6 de agosto de 1802.-Es· escola de ~1;\Cl tinista.s em cada u m dos~tado;> 

pirito Santa. c)(l. Repnl>hro. . . . . 
•. . . Par<\_!:'l'(l.plro umco. Con.runtamente em. cada 

Nmgu<7m m~t~ ped1ndo <1. pn,la\Ta., 'fi:ca cncer- um;1. dessas e.~colas, nos estildOs que tiverem 
r~ch~ a th~,:~-'~tO. (~o .. ~r~ .. l" e ~u::ce:'Sl va,mente port~s mttritimos, ~ c1•ea\lo u m c'\].rso de 
a~ ~os ch.:m.u:s a~ t1, o, do pro.1 ecr.o, tic.mdo mm t 1c,L 
addt:\d;l;> as YOtaçc~:s. . . - . 

0
- ::> 

2• discu:<s1o do p1·qjecto n. JO!J , cleste anno, S..'õln. c~as c~~~llll:>soes, ~ de agosto de 189;:., . 
cre.tnclo, conjunctamenre com a E"'cota. de ){:L· -Se ~;ormo l,c:va . 
e:l •ini~ta;!, um cut·so ele na.uticn 110 e :<tatlo do i 
Parú. c lhe di organist'lçito. \ O Sr. Aug;u,.oto l\.fon:tenegro 

1

- Sr. presidente, as pnl:v''I'll.S que acaba. de 
O Sr. S everino Vieira. diz que profer ironobre coU~o-apela.Bahia.obrigam-me 

o art. 1•' do projecto, "obre o qual se ma.niles· . il Vir a. esta. tribuna defender o projecro que 
ou a commis,_i.o de marinh(t e gnerra, m:1.nda 1 eu e meu;; eolleg;IS de de.Pu_ta.ção tivemos . a 
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hcmr-.1 de en\·iar e fazer submet ter aos votos i deput.tuo que ess-1. emenda está <tssignada P<Jl' 
destJ. l1s,;emblea. 1 m<tls <le 40 cleputados 
Cool~;o. Sr. pt·e:::i<.IentC', quo 11ão csper;na! Mas, dizia eu, querer que o estado do Par-á. 

!lo meu collega. outra mamlest:tção, sinão a I carregue com esta dC$peza. e realmente votar 
que e!le teve ; S. Ex. pertence a uma com· i :i.quelle estado uma ogerisu. que não tem ex
missão que opim invM·iave! e regul:11·mcnte.l plicuçílo. Porqne o estado do Parti. ha. de car
•:om esta: reguiaddade dos r~loglo:; que batem 1 regar com a despezo, ela Esco11. de Na.utica, 
Jiora.s selllpl'e que pussam 00 minuto;;, contm 1 quando este servi~'ll inteJ·esS<I a mais ue nito 
o;;; prQjectos que tr~J.Zem oin11a. que pcqw'!no 1 c...;t:l.dD:l?, Simple$men~e 11orque eUe está loca
augmento de tlepeza. E" o cquiliurio ort:"'-men- ~ lis:tdo no Pará. ~ Nã.o, porque si a. Escoln. uc 
t'lriO a. unict\ preoccu~..:ão desta commissii~; Nautíca. se loc:Jlisa no P<tr.l. e porquu e esse o 
desapp;1.reço.m tQ<los Oll serYiÇQS, desorgani&.'- ponto m~is c:onv~:niente para ella. se !Qcali:<a.r. 
se tudo no Bl'J.Zil, com tanto que <LS clmu> cit'ms A Cnião tem alli um gt~.mue arsen:J.l; o P;w.i 
correspondentes às receitas geraes e despezas ê o ponto ma.is co11 vcníe11t3 pa.ra. e~les ser
gel·ae~ do Estado sejtllll as mesmas J.c mn Yiços que inter~ss;1m u. n;w~~·\çiio mercante, 
lado e de outl'o . JlOrque ~ o ponto tlc pnrtiili\ ela na.vogação 

Mas, Sr. JWCSitiente. si e$te o.rgt1mento po- oceanic:\, o por nntl'o lado c o llOllto de par
desse ter 10L'ç;~ sullicíente pil.l't\ impellir esta tida da mweg;tção flu\"ial. E', portanto, o 
ro.mar.1 u. v o tu· toda.'< as medi das tendentes a P<1.rú. o ponto mais conYenient~ lXl.I"J. se fundar 
EqUi!ibm.r e~te orçamento, o uollre (leputado \tn\<t escola de nautica. -
pela. Bahia ll!!via ser o p1·imeil·o ~\ rn·opo1· uma Si e::; ta. Cu.mu.r:t. ::ou ue..o::.se a.s tribulaç:ües, o;: 
emenda ge1~.11 <LO m·ç-a.mento da::: ueSpi:!Zas :- transe5 po!'quc pa.<S<·un todos aquell< s que 
1ica elle supp1·imido... ]Jr·cr.endem oloteL· da l:nião um diploma que 

Assim detlicar·iamos toda ;1. nossa. renda ao os tmtórise n n::wegnr no noL"t;e do B~.tzil. ~om 
serviço da lltlSsa. clivida., pn.J,:ariamos tmlos ce~te-~ o n~hre úe]lULi\dÇl p~la Bn.hm ~ena o 
os n osSO$ Cl·edore:; da noute pat·o. o dia ou do JlrtmeL_l'~ a. t~et· . ~llll.il. l1gemt exce1~ao a?s 
dia Jlura a nontc. ~<'l1!5 l'lg'ldO$ pr·nlclpto5 ; o seu cora\:ao ~er1a 

. . . . . toct~.llo llOr essas ttibulaçues ... 
Sr. pr~s1dente~ e costume ~n:t~o ne~~H<~~\ Sl'. presidente, aind:t ultimamente (cito 

3:~Pe.!Jar-.,e constantemente :pc\ra <\ desc:entla· e~ie fii.C:to como exemplo) chega.ritm do men 
lt,açao dos estados· e~t<.tdo uns 2:1 capitães de naviúS para se l!a.bi· 

Desde· que viremos na. Re,pnblicaFedera.l~ lir.arem, na Capír.a.l Federal, <:um os diplomas 
tiva entende-re que a Unià.<J não c.len~ con- necessurios po.ra tà1.erem a. navega<,.:ão tlo 
eori"el' pa.rn. certos ~I"viços embo1•a. de nar.u- _-\mazonas; e esta comnlli;são que 1·esíde no 
:reza geral, mas que !levem s~I· loca.lisa.Uos Rio, bab1lit..1.dissima pa1~1. dar diplomas de na
e!ll. certos esta.do$. M~ esta. tltcoríu. da ve;.ra.ção de alto mar, não está talvez: na.:s con· 
federaçã.o não exclue de modo algum a fun· diçües especiaes ... 

·· d~ão pol' ~arte <l~ União de scrvic;os que o SR. Vr:>:Lu .Es _ Púde dizer que não esta. 
dizem resperto '' mteressfs g~ru~s. que a _ 
mesma Uníitotem de zelar n :Pl'Dtli'!ger. Por O .s~. ~Io:-;1·~:->EGn.o- .• . l~to conheca <LS 
que a deputaç.ii.o d.o PttJ·ii. entenú~ que a União condrç~es esll~Cltte3 dan:wegaçao do Amaz~u~s 
deve crear na cidade de Bd~m uma escola. e, llOr l:S>O, nao "''Le o que :se üeve exrgn· 
n a.utica 1 Pol'ltue o set·\·i~o de n<~utica. no (laqttell_es que pretendem di:rígir embarca~õ:s 
Pará não n.1lecta lmicamente a intcreS5CS Üo UéSSe 1'10. 
Pa.rá. ; elle inctue o:; estl.d~ tio !llara,nhão, Sr. presiuent.e,as d~peza.s, os gastos. o afas 
Amn.zon:~s ate Pernambuc:o, e mesmo paízes tan1enw dos seus postos tr-J.Zem p..<~.ra. esses 
estrangeiros, porque a!fecta. o commercio in- pobres conterraneos,pn"' estes pobre.; bm.úlei
ternacional com o Perit e com os estados 1·m. Yenta.Ueil·as posiçbes desagrada v eis, pre
limitro:pbes do Bm.zil. · juizos enot•mes ; elles abandonam seus c:om-

Portanto querer que o Par<\ curre"'uc com ma.ndos e dei~m immediatos ; ~ ~ó por met'.L 
esta despeza insignificante, :porque :mo apenas condescend~nc1a d.:1.~ w~panluas .que. lhes 
lO: iOO$, quando nós vemos ~pres~nto.r uma concedem hc~n~·' · pt1.ra yu·em t~o Rw, e que 
emenda subvenciona.ndo o institut(J profu·sio- elles_podem l'?~~tr~r _ d1plum::.s cios P<!tl~I·es 
na! com 300:000$000... jJUbllcos da Unmo, d1plomas e3:;es exl_g-Jdos 

• • •• 
1 

pela. lei. (!h di1:e;·:;,:s op(!rt.:s.) 
O Sn.. RETu:UilA - F01 reJCJíada. Estou me reterinuo ao meu estado. 
0 SR. At'GUSTO MOXTEXEúRO _.: Ailld<L nii.o E ttOS estados do M::t.ranbã.o, cl.o Cea.r-,i., de 

f'Ji. Pe~·nambuco, a todos elles convem mais ir ao 
o sa. RETmiBA _ Mas ha tle ser. Purú. do que v ir ao Rio de J u.neiro. 

O argumento do ilObi·e deputulo pela Ballía. 
O SR. At:Óusro 1ro~rENE:GRO - V . Ex esta - de que todos os outros estrulos elevem ter 

. saccando sobre o futuro. L.mnbr;> ·ao nobra uma escola. de nautkt, nil:o procede; creio 
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mesmo que a intenção do meu illustre col- o estado do Pm'll:potliu. dar diplomn.s de nave
lego., adduz.inclo e>~ argumento, ó matar o gantes por urna escola q_ue clle organi~ou ~ E 
projecto em discu;srto c;om o raliculo. accre.:::eendo mais oatr;J.S círcumstancias é que 

o SR. SEVERI:So Vn>IRA lh~ um <~parte. <t escolo, d(), nu.utlca fundad-a. no Par·à acarre
taria muito mais despezas U.o que uma escola. 

· O SR. AUGUSTO l\rO~"l'EXEGlW-Zvras, Sr. pre~i- fllndada pel<l. Uniii.o, porque <.t Uniiio aproveit.J. 
dente, quando distribuímos a receita P\lblicu. o seu ar~env.l c ontt'Os clemett[;(}$ .;a exi;;
pelos sex·viços nece.•S:.tl'iOS, não ti\zemos nma dis- tentes . 
tribuição por estado>; a. Uni:lo n} oudcos servi
ços são nece$..1.rios.rl: onde e ]Jl'eciso prover Ú.,; 
exigemias do publiw, da conf'~derayün e ahi 
f'az a~ despezas m·c<~s.~:wi as com c~se~ sc•t· \"i•:o::; . 

Ma.s,a querer-se funlla.t· um~L c~çuh \ll! n:~u
tlca em C:lth Ulll UO:> C~tt~Ü(>~. \'Cl'·lllC·hÜt 
obrig~Ldo ta.mbem •~ propor· :L crl.!:t<:i'to de umn. 
escoia de nu.uticõ.l. !lU cst.itLLO de !l!in:lS Geme:>; 
porque alli !Lu. rio:; tl:t\·cga.vds. cu. csculn. de 
n(J.utica do Pará não~~ tle,;tin:t uniC<LJitentc ;., 
mtveg:tçiio do alto rnar, üc~tin~~·se t:uu(;em U. 
naveg:tção tle l'ios. 

Sa.be a Carno.ra que .i;'1 foi \·ot:\tl:t um:\ es
cola ue machini~\ [l.S. e :t ue:>p!:7.i\ (jlle SC pede 
c insigniticnnw :é de I O como~. 

O SR. SEvEm:-;o V um•.\ dit um :Lp;Ll'te. 
O Sr:.. AuGusTo M,.>;o.;Tr::;.;Jwt~n-,\ C:tmar:t c 

qac deYc conl!lni1· quo 11 ]JCtlitlo ~ j!lsto o 
!':l.Zoa \"<JI, c (rue se I'C1i.!t•e a uma n1~c~~$i•lade 
publico.. 

O Srt. SEYERI;o.;o Ya:m.~- E' o I!UC V. E~. 
est<t liiscutímlo. 

O SR. H.h''l'L':O.IBA. - . .-\. :tdmittirmos o argu- O Stc At:or:.~TO )Iú:-\'I:E:\EGt:o-E' o qne estou 
mento do nobr·e deputado pela. Jk,lli<~, devi~•- :Prantndo. 
mos tratar d;~. crea~ão de esc:ohts de medicina O SR. SEYEitL'o \'rEIRA.- Penlrto; o que 
e de direito e muitas outras nos di1·ersos es- V. Ex:. l,WOvou lll'0\'(1 em ÜlXOl' do3 outros 
ta dos. estntlos. 

O Srt. :Mo:-;n:xeolw - Apoiado; de,·iamo;; 
cre:w uma csc:o!tt de direito, um;t e~~olu. de 
medicina., um<t escol;.~ polytecimica em calla 
11m dos esta.t.los. 

VejiJ. o nobre depur<tdo pela. Bt\hio. <l.S con
sequt:ncías tl.tt sua dont!·in<.~.. 

Aecresce, Sr. pr~,;ldente, <.1- touos este> ar
gumentos que ~•p1·esentel a. 1(l.yor ·do pt'ojecto 
que crea umtL e:5(;01a !le na.utic~ no Pttrá, <1. 
seguinte cons:der-dl.;.ào: os titulas de piloto &"io 
concedidos l)ClO :Ministerio da Mal'in!ia, peltt 
escota naval. Ora, Sr. presidente, si o estallO 
do Par·Li., por ~er pu.,t•nte e 1orte (agrndet,:o a 
expressão ao meu illustte colleg:t repr~sen
t:mte da Bahia ; mas não a.gFJ.cleço a intençf::o 
com q ne S. Ex. o dis>e, por·q ue lti sómente 
pu.t"<L :prejudica.r o projecto), ~e t·esolvesse ~• 
rundar uma. e;cola de na11ti~, como é que o 
nobre deputado '"J:'l'anjal'Í<t de modo ·a que 
essa escoüt de nm est:tdo que niio tem compe
teacia. pat·ll- 1'2gular es>as questões de ca.bo
tagem coltceclesse uiplomas valido:; em toclo o 
paiz? 

Como é que este diploma seria. acceito nos 
outros est-ados ~ 

O Sr:.. SEVERL."O VIEm .... tlá um aparte. 
O SR. AtiGusro Mo~'TE:\EGao - A escob de 

phat·mucia de Mina$ e uma. escol:1 .•• 

0 Si\. SEYERL"'O VIBIR.I.. - Co3têad3. p~lo 
Es~>.do. 

O SR. AuGUSTO 1IoXTE:-."EGRo ... mas ajuJa.da 
])ela Cnião. 

.A e~cola de pllarrn::ch de Minas funcciona 
h<t muito e tem o privilegio de dar est2:> diplo
mas que teem Ya.lor em toda u. União; como 

Camar:> Y. lV 

O Sn.. AvGUSTO 1lo:>.--rE:\Eot~o- Pois. si a.fc 
firmD quo a escoln. de n<~utica. do Par"<i apJ·o
vdta não s0 ao Pat·ú mas t:.t.mll~m aos outt·os 
~sltulos pt·oximos. e até o nobred.epmado pela. 
Ct~pital Fede t-al clizqne as vantagens da '"scoh 
de m1.ltica. do Pará (2:,::tendem-se ate Pernam
buco. 

Elh a.provcita aos estados clesU.eoAmazonn.s 
ate Pet·namlmco. · · · 

o SI{. SEVERE'\0 YmiR.\. - Ent.1.o e melhor 
fundar tJ. cscoht na capital do Cem·á, que e um 
ponto intermediar·io. 

O S11. At:üv"'TO 1lo;o.;Tr::-;sc:n.o-O ponto intcr
medial'io.nüo é o C<:<n'á, é Belém. V. Ex. não 
1?I"C<tou atteno;ilo ás minhas c.:onsidCt<tções. 

0 SR. RETF.IIB.-1.-Eile não ee oppi"i€ à Cl'e;l Ç<LO 
da escola, ;~.penas quer que St>j<\ na Fot·tatez::t. 
(TtGÇIJ.?n·S~ opétl'les.) 

O SR. "~vGGSTO :\IoC'\n:NEGRo-~fas, S1·. pr,;~ 
'siJente, declarei que a cidade de Belém .fs
tá magnificamente collocada. para nella sP.t' 
estabelecid.~L uma escoh\ de nuutÍC'(I., porque 
nã.osóestü.quasi noponto intermediario de:::de 
o Amll.Zoúas acé Perna.mbuco. ate onde a 
escoltt •·ae apr·oveitar. como ru.n:i.bcm a ddtlcl~ 
de B.'lem est<i. collocQda ex<!.cta.men.re no pomo 
ele 1m•tiJ.a de dom; systemM de na>Pgtt~'llo. a 
nave:;,'a(;ão do a.lto m~r e a na,~c.,:<tçâo tJnvial. 

Agora. pergunt.o eu: o Cear~ est<i collocado 
nas me.mw.s condiçl.ies ·~ Ac~Lsc.: a.inda ma1i' : 
O Cearú e um ponto (18 navcgaçiúJ <.!OlUO O . 
Para, com esta~ euorme; fiotillw.s lll\viaes e 
outros uavio::; evapore~ de ~lto bordo qu:::: 
procuram este porto '? 

vs 
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O SR. C.-1."-'TÃO - E que na.Yeg-am parn a 
Europa. e os Esfu.dos Umdos. 

O Sa. At:GtiSTO ?.fO:'\!'E:XEGR.o- No ~l':\ pos
sue o gov,~r-no um ::u·senal de mtu' ín!!:t onde 
se IJOSsa l'un,lar com pequeno despendio umt1. 
escoltt de n<l.ntica, ~omo o Pili'~L ~ 

No dia em que o illustre collega. pela. Bahia. 
provar il. eviclencia q ne q nn.lquer outrtt parte 
do not•te tio Br:1.Zil e4á m\s e;onilic;iíes de Be
lem pa.ca recebe!' uma escola tle mtuticn.,nesse 
dia. voi!JJ'ei por tudo q mmto o nohr~ dep!liK\do 
quiv.r, porque tcr·me-lHl. <Xtn,·encido <.ie um 
ÍffiJIOSSiV~l . 

l\iio quero tmzer qu e;;We$ rle. provitJCh!L~mo 
a. est.\ C<\i;t\. ~IttS corncr;o n. lamt,n r~Ll' pt)l' nm 
belo ;G ~1o <.k:·:uH.ada.. a t:in l~dhu.J;L puj:tnç:\ 
do c;ra.Uü do PtLt·:'c . pcH'tJ ue é c:lla quce uo~ cvl· 
loct~. sempt·e nml ne~tn. Camam. 

celcnm:1, r.orque l.!Sf.oll certo ele QtlC e:.,ta má. 
vontade ... 

O Sa. OrrtciCA - V. E:t. tom:t em mâ.o 
sentido o que dizemo;< ; ni\o ll:lo má voniade 
c:ontt-a nenhum e:;tudo, o t}tH~ lia é lJo:l von
t :.td e p:LI'<l. equililmll' o Ol'í:<l.mento. 

O Sn.. AT;Gu:rnl l\fO:\l'E.\'EGRO - V. Ex, pzr
mitte que aca.be o meu dbcm'so? 

. . . estou cer to de que está ma \'O!lio.de l'e
p~rcurtirit 11(1,:; !lores t:l$ uo Amazona ; e !lOS 
~tu hilbitante,,, que estt1o a.co.•tumauos de;{\e 
! Otl;lW tempo ; ::ó a receber u:t União bruzi
.leirn., quer· '"".Í" Rt,Jmhlica., quer c:t:,j<t mon:lr· 
Qlth, uu r.1 eo<quccimenro :1cintoso ... 

O S I!. L'CnoJ.\ f:.Ol•rH<~l!F;;; - Úll o dcspre1.0. 
O Slt .. \c\:t:~ToJ ~f•):"1'E:"I;.;t~o . • . ou ent:i.o e\:'\ 

cutuinn:ts m:tnil\,•taciie: qu': tlemon,tram ch 
l't\mente q11::: o P:tl'~' .,c·• lJOi'SLtt ' u m deli!itO, é 
não ter um:. gt~LIId• ' !:epl'esent:l<;iio. t IJ oo·u.·.lr"· 
ti co•up.·iul~nlwlo tíol' •.Lt&er:;o.< S 1·s. dep•ct•l•los. ) 

Porque o P:w:\ ê pro <p: ro. 110rque elle não 
intOmmotl<~. a Uniito com l'tn·otttc,,j, s. com mo
vimento" politico~ e com petlidos ex:~g-gc,·:u.lo,:, 
entClude-se que o Par~i. está J',:.m da commu
nhü.o umr.ileíra. O Sr". ~ríull.acs-Ant~s de encetar ns 

~mts observ"-f:•)es ~obt•e n. e~coln. de n;J.utica do 
O Sa. OmclC.t - A r u.Zt1o é ou tra, ; é que a. Pará. pede :lo S1·. [ll'e<idc·me que llw r<" leve o 

União C$1:ÁI poore. p~diuo qul! vM~ li~Zer. t:.llYez impertinente , 
O SR. il.vc.us-ro ) t o :-;n::\EGRO - Entende-se mas que tlemon~tl'a o int.e t·cs~e qne liga como 

que o Pal'oí. sú üeve figm·tw no Ol'(:<\mento no rept·c~ent:\nte ch Ca.pital Fetl!·t•:ll tt Ulll:\ ques-
c:.tpitulo Lh\ r e :eii;.1.. t:.i.o p:w:\ clt~ impO!·t.•n:i::.sim:\. 
~I~ nã.o queJ•o tocar neste ponto. E;;tou H:L tt'ei'o tUas qncse adH\ nu. ordPm tiO dia o 

cmlvicto que :t cotn:ni:>~:lo tlc ot·ç:\tnento, 1m- projecw d· ~ Ol'ga. J!i:.::~ ;ão munici!):tl ; pediria~ 
tendo-se conku. toLlos esses lu·gumcntos dn. me;;J.quelhc ul!ê:'e mdhor coUocaçiLo, t1fim de 
despeza,jn!go. cumpt·it·, e cumpt•e, u m dever que dle élltl'e e ll'ectintmente em di:;c t:~~ào . . 
de patl'iotismo . E <\pp::lllo ptm~ 05 illustres Não se imagina a a.ncie(htde <lo povo dést:~ 
collega.s th commi~ilii.o de orçamento p::wa. e<\pim.l pttr:~ qu~ \) município seja quanto 
cleclal'a.rem si cl(mtfe os nos;;o~ colfegas ha um antE:s orgaubttüo ; e pela anormalidmle da 
mais deüi~ado a tuclo quanto ella prop:-JG; intendencia. acoual, '' Camn.l<t llu. de concordar 
sou um do~ voto~ <Wregimentados da com- com o otwlor que cumpr,; urn ~le~·er pedindo 
mi..;...:.iic de orçamento. melhor col~oca<ttO P:'l'll ~se pt·o.jecto, a.ftm de 

, _ _ , . que elle SC'JO. diSCUtidO . 
O Sn. ._ ÜlTICICA -~Ias <t quesliJ.o nao_3 eH~; o nob1'e ele pu t:ulo pela Bahia conte~tou as 

a questao e que~ orçamento lht Unmo nao [ Ya.rrta.gen~ dtJ ttlU(I. e~colJ. <ie pilO t:.l..'o~m no b· 
:suppor•b accl'e.~cuuo de despe~t. 

1 

t:ul o ela Pa.1•:t. Ke,;t~ pontO o oraclol' t\ oomple-
0 .SR. AC'G~sro :\loxT':::XEG~o - ~Jn_.s. s1• .. tamente in~usp2ito, porque não ú par:teuse ... 

Jlre:>Ldente, s~la-:.mo p_el'mlttJdo, pec..;o ~1ceuç~~. o SR. CA:O.'T.\o-E ó muito competente pela 
unploro perm1$~1.o da 1llUStl\" commls&w p<tra g ua profissão e cap:1.Cidt\de. 
dest:~ Yez a.ppellar U.o seu juiz(\ p:tra. o juizo 1 . • , . , • , • 
da. casa., :t.fun de provar que 0 Pm·:\ não vem O Sa . \ Ii'io iAES ••• ~~aqulJ<L CJ,t:-e na.C::tmara. 
aqui fazer p~didos exaggerados, não tem pre·t" J:'lZO~r:J. d~ ~oJ_10~n,:,t ~~n-sc a tJrMlo d~ ~~
tenções que não c:tib>1.m nos estl'eitos limites ferencw .. sob.t~ a m .. t. nc,,to p~l,ltca, em ,er al. 
do or·eamento. [ Ç}l':J:. ;:1 &e d1~ na Ct\n~n.r~l '. Si se elam:t que o 

:Emquanto se pede para, 0 Rio de Ja.ueiro : prl~ctpal :moti_..,.~o. d:1. mthfi~rC:".:I c;a pel?~ n~· 
trezen oo~ contos de rei:;;. emquanto ~e pacle ~ee,oclo::: l.':l!Jlicu:.;, _cn~e .'J Y' .nfp~l -~~otn o rl:t· 
quantias fl~bulosa~. 0 P:~.ri~ qne ~ quo pede l~üta tle c~' ~,1~0.~\? · u:lad,tos;e -X·t~tum_enl:e _u. 
à commis..--J.o ele urr,:r.ml!nto '? PeU.e (Jtlinze eon· 1. lr.n. tl: nl ·.tiUC~··lo:, ~o1;1u c .~ tte .''. C,t,, ~,,ta 
tos pam Ltma escola do m:\c.:hinist:L~ e 10:700~ : ~he .. ;_em~te 'dD e. pau:> de.·eJJt~ ,~muad~t ~ 
pa.1•.1 uma escola. de nau&b\! , .t_gw;~~·" sobr'!. todo e_ qua.~quer ptoJecto !ehl 

O; :.<D.crilicio> que tii.Z o Pa.r{~o pela. União não : tn·o i.1. lllõtrttC\=:to pnbltc.\? · 
merece..u. niio digo a conde.,cemlenti<t. mns j O SR. OJT!Cl CA-E. po rque tem-se not .. do 
e;;ta. ju~tiça. abs-olut:t por l:>;u-te do p:1íz? 1 que em m:tteria de in">true;çã.o o u.u.:;mento é 

E sinto, Sr. presidente, leV<lnt;u· c 1! h 1 ~ô de despeza.. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em tB/0512015 11:22 - Página tB de 29 

Sessão em 25 de A gosto de 1892 539 

O SR. Vx:-;n,~Es n~o~aw si merecerá o epi- o S r . Cantão não se admirou por 
tl~eto de anu-patrlOtlCO; mns, eonfl?.•sa qne 1·et· 0 illustre deputado pela &'t!tia tevantn.r-se 
nao recuo. de:mt2 ele qtm!qner sM:rif:ieio. pa r;t irnpu~mw o pr·ojecw, assim como o lilz 
quando .;e _t.mta pr-imeit·o d;\ ilutl'll(;r;fio pu~ pa r·:c impu~na~ o projec~.o •la ~s~ol:\ (le ma
hllca ~ seg-uHlo do cle,:envolvimento da vbç.o dlini.~t<~S do e::ta.tr; que o Ol<tU.oc· t·epresent:t. 
no p~u - ?\cllla tel'iu. !loppot· tL ::>. Ex .. nenlmmn. pa· 

.Jitdisse! 110r_ occ:~síão de di~cutir->;e o orr.•:1- l:tvr·n. tle C'!ll~tn·; l t-eria a ,];u·-lht•. 11em üc l'&ptt· 
ll).e~to domter1o~·- que tl c:IJ;n·a. que o g-o,·emo roao meno:> pn.rn. a ~<11'1- e:q:nns5.o, porque S. 
so ~mh;~ obrtg-;_~<:ao de :m.--:ili:~t· a inSLL'H<:çlío Ex. 1.•st~l llf> seu direito de ik•!' mú vont;J.de con
pr1m:1.l'm. ol>f'lf;• '-f:ot-b. ; !11.:5 tlc:>stlo que ;;:.- t. t'õl. n l::iÜ\•lo 1lo P:1t'Ú. 
ad'!lttte dtver•$t\>- bcultbnt-s tle dil'i!!tn. r! e me - 0 Sr. . ~~::na:r :'\ll YtEm .\.- XiO n.poiatl<L 
dH:m:\ e de_ cngenit:n·i·•. etc .. n:io Yô mof.i\·o 
pat'i.t que na o se propordoac ::M ltomcu~ •lo O St:.C.\:-;,-;,o nõin pó1le ptwi·lll .teix;w pa:; -ar 
mar 05 meioo _de ~e in~trt! í t·Pm. r;~nt• .> m:li~ ~· · m prolt•~r.o vh·cl: ~em lc1·;mtu· com T.f~:t 
quanto de;s:• tn~trnc•:iio 1·<·~ult . 1 ((:Ir" nti" de ;t. c!ll•t'f.!!:t tl(• que e c:1paz. em n(lmc 1!0 :;cn 
v!d:t. pa1·:1 tollo. s q u;: n.t~ '~ ~:l.o ·,11,t·i;.:atlos a I t·~t:1 clo . :t ·.·pt:dilic:~•:iio que .,1 rtoh t·e deputado 
Yl<\1:11'. · <l.<.•u. <I c .i•HJ~ de l'i/1,,., :v .JllrO.Jl>cto que <::·~~t :1 

Contestn. n :.dfirm:v::i.o do ~~- - sc\·eriuo e;:cvla naut.lcn no Paril. 
Viei1·.- . ,. o csmdo 1.10 Patil. não precisa, nsnr elo jo9o 

O Sn. SE''.Enr~o l'mmo~.- Xilo ref~ ·ri-me ao da 1. i /,a p:U'<' _obter t'jlHÜfjllC}: COl~~e;;s;1o clc:>t~t 
ponto techmco : indiquei apen;;:;: 0 lo;!:t.r omle c:~ m<u~•- O e.~tntlo d~ P•\t~l nao e~r.a. em condt· 
mclhorf!S rewl;ados ~~ c:;<:ol;. po!lcl'i.t dar. ('·.<·s úe l'éiJ<II:XnNe "'-l lli:O a e..<..<cponto. que <\O 

o SR. ·v1:--; 1 . . ;: , · , · .. . , .• - . nol1rc dcput:\do <1llpt·ou•e Iig-m-ar . __ 
l i 

. I ,\E;!' conte,t<l. " .t ffirm.tc,,LO 1((1 OtJr•m c'"'ll•'\)L'l'c' l'J·t- :1" clD~ll"'''l" d·t Umao. 
110 ll'e r e])ltW.clo. ·< . . v - • '·-~ - ·.~ "'' . : Entende L P· .: . . . l'(l lllO o faz o Par:1., com a tmp, L·!;tncw. tle lO 
de ílotos ctte 0 ·'1·' tle' e tf.·t· ltm•• r·~cub mil e r.a.nt o::: contili\ por a nno. niío IIS<L rlc.iOIJ' 

cfontbrtÍle n lt· ,, ., . • .- •. , d~ pJfw. __ quantlo os seu:; t·~pre;-;enbtntes pf.•dem 
1

. . u· f~ 0 ~ e ~epur ... ~o pelo P,u,, lllo~e . n cr-ea (~ao da escolu. de ptlow,, com a qm1l ~(J 
,>\~fi,: L iJ ~lenç.\. ;~t~·::onln~~rm. (·ntt·e :1 na- 1 gasr;tr~.o <\l)enas 10:000~. . 

e.,. ~.to c,e .11to m ,.J c ·' flm I.ll. Nem <:om u cr~nl'iio tb escola. de mncln-
0 Srt. R1:."1'L'~JBA - Esrit claro. ni~tm: em rJ1H3 ;;e ~.i~üLrão 15:000:;'{100 · 
O SR. VL"\JI.u:s 0 nobre depui:<\do sabe que Xão e natin. ex;~g:geraua tal <J(!$peza._p:o.r~ 

o melhor lll<tr inheiro de :!lto mar. n.~utbo-:t com ume;;tt~~o <tUC concorr{'. com. L0.000 -000:;; 
n:L n:we;:r.\çio fltn: ia!. " pa.ra n Umao. . _ . . . 

Si h<t Iog;1r <tpropl'iado p:!r•~ a. Cl<!ac;ão ela. O noln-e de,rmt:ulo na~. !flOStrou nem ~_?0<11~ 
escoltt <~e_Pilota.;;em é 0 Par·ú. A. m:rior p:.wte n:o;:t~-:lr n. _1 .. llta , d<: Uolhd.:~~e ~~<~ ,-cr_etl Ç"-lO ~, ... 
dos captti1e;; d<\ na.vegaçilo ele e;;,l.Jot:r"em :>i'to e:>eol,\ <le pJ,otabem no _Pa.l ,1, :t>~ll-l_con~o n.to 
e;;tmngeiros. ~ mo~trou f1.1l_e n;1o trarw._ g"L'ttmlc ':tntagem, . 

Os br:tziieit'O:;, sohrehtdo os do not·te. não g-r~1n_<le mlitdade: ? cr ca,çao d:t e:-colu. de roa-
enc_Ol~tr-alll mvios par:;. se intnlir nesw mnw rl<! 1.:\nn t:>t:\;;, co1~1o lot ct·,~:\da. . . • . . . 
a~tJV1d: 1 üe l~umana . _:t não >er lJlH:l 1-enlmm :to 1 O orador· nilo quer •<t('r-r :1 :n.)t\ >~~~.t <l? d1z~r 
Rto de JaneH'O ;> àq mrir- e.:rt~ de piloto . 1 que o nol1re t1e.ll~tr~vlo llln,t! ,1Llo <::orno e, de...,_ 

A clespezt\ com :L (' l'e;J.<:fLO d:~ e:>eol;t não ê I <:on hec~ n.s ?ond1~;-oe:::. t-opograplt!ens ~~:~stado 
grande lX>rque. ~eg-untló <:re. não ,.,,c; alem I d_o P:Lm; _:>l~lllcnte attnbue <L_ >;tu ~~::.tema-
de lO:OOO:)(JOO. • tll~t opJ?O~l(;ao ~t ~Utlo qnanw e pa.t~\ o !·<tado 

·· · 1

1 

do P <ll':.t tt stm m:t Yout."\<!e semr-J.SJO de ser. 
_A C:J.m;J.t'i.t-J:t ·q~tou umôl. e.scob llo m;tchi- .1:e!o meno~ não i\ conhece, a opposiç:ão que 

msi:<tS para o Pt~ra- . - íhz a. este pedido. 
O Sn. . CA:>rX.o - Com 15: OOOBQOO. ! E.:~t COll\' en~itlo de q.u~- S. Ex .. ~onl~~c? be~ 
O SR.. VX~!L\E.~. .. • .• ~ ,- , l :- I o ~),telll.l. f!U\t.tl <to P,ua c Am,\ZO!l.t~ , de~e 

d 
. · por que 1•17..t0 nu.o ~e 1·10 ' ~-,hr·r '\ nue llOnto tem ctle"·1<io ·1 rn·;e":.\rttO 

CJUUt-11' ·ts 1lu··s e f' tzet· um ' '1l"SO ''e Jl't l 1 " ' '! ,.. ' ' "'-. ta "em ~ ' ' · " · ' " ' u o- i flu Yí:tl naq uello. re.~·iito ; dexe ;;;1,b~1· que ll\ "'-- · . . l 1~•;tra o notte. no Ptu·á e Ama.zona$, tl..'l e:::tr:~.das 
N"o qu_er -poP m:u;; tempo r ouhar a. nttrnç-ii.o · ~iio flnYi::es . são os l'io.~ ; ao p'tSiQ que pM<t I) 

do;; seus lll~l5tt'es c'Oll~;,r:~s. porem g:m~t nt.e a ! sul i\S e>tl·üdas sã\) ter.;•e <tre-:. e nclins se te<'m 
Camara guc pl'ot"~;lera muito bem si ,-o r.u·! ga:,to milhare< r, milb;n·t-s de cnnto.> . 
e;;;~ Umn.a•l::t-. Yerba ?.e .lo: ooo . .:;. ].1t'est:u~i. ! Ko norte. niio e p!'eCÍSO fazel' t;tO(i~ (lespe7,a. 
a sstm um Ynl~oso s:ernç.-o as d:\.~;:<!S lX>lJI•es dv ; u<>m o meu ~tatl" ,-em pedi!' :i.l:ni;io ;;:wantn~ 
~ot•te do B~lZll, ~lc tt: úe que, üesde qut' se! de ,i ur·os, S1.tbvem;0et:. ou qmüquer outl-o (I.UXI· 
~ o~n a nacJOmthc;aç:ao d;t <;;.tbotagem, nii.o h;1. ! li o para fazer as suas e:<t1•a.<I.l$ ; o que elles 
1·azoes para se lhe n egarem os meio~ de se : quetem, o Pa.I·ú e o Amazonas. e que se lhe> 
desenvolver. l deem recursos, que se lhes · deem meios de 
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(le..;e;n-ol \·era instr ucçi'io tedmica. p;.u~ que :1. 
mtre::,':l.çào se possa. fazer com muito mais 
Jli'u'·eito. nii." só pa1';1 a.quelles est<vlos como 
pal'a. toda n. Utião. 

O nollr·e deputado propiie umn. ememua, 
mas o orador acredit.i1 que S. Ex. nilo t~m a 
m··nor con'l"iet,{lo a. r~.speito da. procedencia 
de!la. e ::v t\ lez, como muito !:em dis:;e l• 

nuke colle,o-a. que acttlm. de deixar a iribuna, 
para. a.t.tca.t· o pr-ojectü pelo ricUcuLo •.. 

O Sn. . Sr:vr:mxo \'rEm,\ - Não apoiado, 
cu er<t incapaz tle con:<itlewt• e,;te pt'Qjc::e~o 
como ridknio. 

O St~. C,\:-:-r:\n - Todus "·' c...; tado~ est;Lo 
na:< ct•lltlh;ioc.: do Pm;·t. }XIl'a rpw todos ellcs 
t(•Jtha m <· ·:cúlils t.lt~ pi hJ~tgt!il\ '! ;.\ias qua.ntlo 
;tS<Íln !í.•~:'\li p t>l' que ~1.! htL tlc nr~ll.l' :\ todo;; 
u' e.~t;1.dos uma. e.<coltt de )li !otagem cmno 
s ~ t't'(!UI~t· p;w,L u Pu.l'á ? Pcl':;tlnton o nobre 
tlelJtlt<\lLO. 

O SR. Si:!vEtnXo VIEJP..A - Ha~ então V .Ex. 
csl<'L a concordar commigo . 

O SR. C.\:'\'TÃO re:;pondc o.o nobt·e Jeput.ulo 
que }>ela me~m.'l. t-;v.ào porque n em todos o,: e.ô· 
ta.do;; kcm c.s~·ola.~ de medidn:L como ·~ Ba.hi:~- , 
que nem todos os estados teen1 ütcultlnde~ Je 
tlireito como os csttu.los ll~ P~I-rmmlJuco e S. 
Paulo. nem todos os ~stados t~em escolas mi
litu·es, eomo o Cea.:•;i. e Rio Grande do Sttl; 
pela mesma razii.o porque se t!e re da.r a. todos 
os estados um(l. escola de pitocagem, como se 
tleseja pa.r"- o Parú., se deYc da.t' uma escola de 
me:l icin<\, uma là.culd<tde de cllreito. uma 
es,-ola militar, uma e~col:t lJD.lytechnica a. 
todosos estados, porque todos elles tcem o 
mesmo direito de püSti llii' aquelles estabeleci
m~ntos. 

O SR. SEYERL'O VlEilU-V. Ex . me per
mitt:; um aparte 1 

O Stt. C~>rÃo-Com todo o r; os to. 
0 SR. SEVERIXO VIEIRA-O meu nobre COl 

!.çga. ha de crer que sou C(Jberente, :pot•que 
trabalho paro a ema.ncip:'IÇ<i.o dos cur:.<Os m
per!ores que existem dis.ssminado~ p::los es· 
til.llos. 

cia lle ~únas, c:u~os filhos icem o direito de 
exercer a sua. J>l'Ofi;;são em toJos o.; est::.dos. 

Hoje qne a· c.-a.bot.agen1 csr.á t~acio1mlisada, 
ma.is urg·en te se torn<1 <1. cx·ea~.a.o de uma es
col:.t de pilo;agem no norte, pois que o Sr. mi
n;8tl'o ú<~ mo.rin!:a. para r egularisar este ser
viço, pmot ft\.:1-er que todo.> os coroma.nda.ntes 
lle U<.J.\'Í<tl ele C.<Uot:.\~em sejam naciouaes, tem 
obríg-.1do os commantltlUk:: que nü.o tcem ca.rta. 
p:1...':>ad:1 pe!:L .E>COla :\:LVal do H.io tle .Ja.neiro, 
ti virem prestar exame aqui. par:1 :J.Ssim se 
ltabilit:u<m a continuar a. ex:ercer os 8eus lo· 
g·aprs tlc cotnmandantes. pelo qt1e teem vindo 
aqui trinto. e tantos lmbit.a,nt~s uo Pará, com
Jmtndantes de Yupot-es, pt'<:!:lLUL' exame lla.l<1. 
poderem obter as :>U~s C:ll'ta~. 

Ül';J.. pergunta o or-.M!or ; qun.l e o estado 
qnc so ;tcha n~·st<tS condiçües 'I ~cnlmm ; e 
por·r.anto nmlhum está 110 caso ue ter direito 
ti e~col<t de :pilotagem q uc se pede p<trll. o 
Par<\ .. 

• -\cr edita que com :1 b l'ilhante defe~a 
que o sim collega d~ l'epresentaçiio tez do 
projecto, c com as poucas palavras que 
ac:~ba tle pt'OH~t·i r, mais Jp.ra. protest.'l.r contra. 
a lleCim tle que o Pal'i~ ~-em ,jog;u· o jo:;o do 
l'iffi,t do ilU t! pa.1~1. snstent<tr o pr·ojecto, que 
;Lii :'l,, não pt·ed$a cb sutt <Lefe:;a , ttet'edir.o. que 
a Ga.mam esta lla bilir.u.l<\ " fazet• i ~;ual.i usti~<\ 
ti que iirl quanuo votou o pt·ojecto crea,ndo 
tt cscolt\ de muchinistu.s no estado do Ptl.l'i\. 
St·. presidente. p<1rece que o estado do Pm"ii. 
entt1Jltr·:~. nquí oppo~iCiiO á;; suas a.spíra\-{íes, 
p::!r m;\i:; u teis c justa> que sejam, l'lOrque a. 
su<t l'eprcsent<t\:ii.o é peq uen<1. c nlio 1hz peso 
n·, balança. cl<~s cotttçiles ; ma~. pouco.> como 
><To, os ser:s l·ept·e~ent:.•nles ~tl}lpori1•J.o o nu
mero pelos seus es.liJl\ilS no c,tmoritUeuto ue 
,;eu:; de,·~res. (Jp~iad,;s, ::aoi~o úc,;L) 

Xão h:wendo mais qcem ~a a pala.v"l-:.1. 
sobre o at·t. 1" fica. cncerr·J.J.o. <~ di~cussão e 
mcce:ssirMnente a. dos demais anigos do 
projecto ~ actiatlas t\ s vota(;.Ü<ls. 

Pas5a·se it. hora de.:;!inll.da no expeJiente. 
O Sa. 1' SEcat::l'.\.RIO 1~ o seguinte 

EXPEDIE?\TE 
O SR. CA.XTÃo j ;). demomtrou, quando tra.

tou da escola de maclüni~tns, que mesmo 
i; uat;~do a e~cola rosse cr~ada p elo estado do Officios: 
L>an1., e pudcoso obter do GoY<:t·no d;~ União Do Sr. dcpu ta,olo A!mino Alv::n-e.> Aifonso. 
" i\tcuidad\" de pocler·em os S)U il filhos exer- coaununicaado á Camu'<> qut~ ton,lo se aggr<J.
tél' ;.1. sua protissão em todos os estados da vado o.; seus patlecill!cntos paysicos, tleL"\:<trit 
l:niti.o, ainda. assim, a csw!<' nã.o g·ol:n'i<Hla de compal'ec~r ás sessries pol' ;.\!~uns tlia.s.
mc.-;m:~. considcr-aç'::i.O; os seu~ti.l!Jos não aJqui· lnteir .. du. 
~· ll·iam o mesmo 1n·esti:.;b qu~ n.dqu:rh·ão si D0 Sr. 1•• scci·cüLr·io do Semulo, de 23 de 
(\. ~;;cola. for federal ; e trouxe a té o exeJUplo agosto <le lSn, comtuunlctuldo que, com o 
uo que se deu corn mil <tlumno da <:scohl. de o11icio do :!l!lnisr:.erio tios N~gocio.s du. .Justiça, 
p:1armacia, de l\Iinas, que 1oi a qui nu Rio da de lí do col'rcnte, toi de\'Ol vitio áqu ell!l. ca.
Janeiro prohibido de fazer parte de um con- ma.ra. o a.utog11l.phu sCJ.nccionatlo elo dect·ew, 
cm·:;o, porque era. filho ela escola de pllarma.- _pelo qual o Congresso a.utoris.~ o Patler Exe-
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cutiro ~ aes11cmler, no exercício corrente, a~- A's comnms~es de fhzenda e obras p1l
qua.mjn de 485:2158 com <1 acquisiç~i.o e adap- lJliC<>S. 
tar;.Uo de um p1~cdio que síl'Va parl1. quartel do De RaymUlldo do C;n•mo Fel'l'eiTIJ. Cl"la...-~. 
regimento de c:.wall:1ritt •h• brigada poUch•L I pctlinllo permis~~.o p<.l.l'õ1, ·mediante <X.'.l'tas con
-Inteirada. ! dí10es. extrahir lO loier-hts em beneficio da. 

Da Assemblé::t V:!gislat iva do estauo do Rio , cl:l.S$e rn·oletaria desta c:t.pit:ll.- A' commis
de .Ja11eiro, de 2<1 do corrente. enviando um;1,! süo de ntzentla. 
representação sobre a conYe11ienc-i:t da ex- f Do eng-cnl!eil'Cl civil Tito RnTcto G<l.lvão, 
ecnç:lo do tratado celebrado con:- a Cl1~n~ em_::; 1 ?ifei'cCPndo H\Ouific:lt,""io~ ,·. ,.:u::- peti~·iio de -: ~lc 

• de setembro de 1880. e dfl am::llwi'- <\ 1mm1- Jlllhu de 1891. s.ilJL'C conees::<;to de a!.~lHr~ la
grar.~-lO extensivos ao.~ individuo> de todi:\$ ;Ls v .. t·e:: 11am realL··<tr:iio de ,.:eu pr·o.iectCJ tle ::ulJ
n~.ciona.lidade. -A' commiss:'lo de obm~ pu- ~titui<;iio rl:1, ru;), St:tc tlc Set.emht·o pw 11 rn:t 
hlícM. a1cenir.h~.-A · Commi:>~i'ill clt.: f:LI.CI!lh e lnlltt'· 

Do l\Iinis~erio uos Xrgocio~ tl<L .Tnstiç:;:L. •le tria.,;. 
20 docerrente, em J>e~posbL ao otrkie> n. Ui. llept'r'• :enlat;ilo rl:l. C:tl11<1l':t Lr~i~!al.i\·:t ,],1, 
ue I elo corrente, deste• (::Llll:l.l',t. rwc>'l.:t:ltltJ Pianlt,r, pcdinrJ,, t'I'Cnr~n,.: pc•e11nhu•it>~ iudis· 
)nlbrma.çíies rel.ativ:1.r.1ente :w~ Yencirnentos pen,:wd,.: a t:nltril' n ,lr:f/cil nt·t.:nmcntado qtw 
dos offici:tes de justit;:• do anti;ro tl·ilmn:ü d:t illl)lO~·:il,ilítn . :lltltt:llt• c,q~tdo ;~ <'OIIStituit·-se 
r~l::..çãa,-A quem 1\:í\ a requisi1;ão (:~ com· :wtonom•l,- A',: t'<,HIImi~''''',; de <~PIISI.itlli\·<i.n. 
mís:;ão de orcmnent.o.l lcgis!a';~n "justi,;:L 11 dt\ lll\'a.lueut.o. 
D~ ~fin~•teriü ch ?uel'I'~·. ti~ 23 <~~-;~:H'rent;:.: E' Hilo c llc:t ,,0t1t•e :t lll<':':~ )X\ra ::er oppor-

em :ql1;»ta u.o olfu;JO tle::;t,,.comrnl~:s>~o 11 • 1 ,.) tum\Jncntc apoiado" »C"lÜtlte 
de 1.3 do corrente. comnmme:Lntlo qno cn1la "' 
districto militar tem 't.tm :'11.ltlít.or 1le gucrr;\. 
except~ o 4", cuja ~é!le e nv. c:tpiwl do Esmtlu 
de S. Pn.ulo, c que <; conYenicntc n. m·cal;iio 
do Iogar de mulitm· de gnct·t•a ne~tc tlisttic;o Rcqucirl1-Qile se pc<·am inf'Drm<v.•õc~ :to ~o
para o q11<tl :figuro. nus tal:cllus de orç~1.mcnto 1 Ycrno llOl' intevmet!iu do Wnisterio uõL .ru~tíÇ<L 
a re:;;p(!Ctint vt>rb~.-A quem 1ez n. re~rui.~k:ãn o seg-uiu te : 
(A commis;,-fto d? ?rçai~Jento ) : QH:-.1:1 mzr'Lú pm· qu0 não ,;e pT'eencl1ern :l:'t 

Do mesmo mrn1steno, fle tgual,lata. en- Yil.<'"' ..•. t g , T·.,_ ·I c· 'l c·,-
;iando o requerimento e mais pa.pcís em qne ,.,.s exn'";:n c, 1•0 

0 
uun~1•1 , n:.,e !'111• 1-

1- 08 empxc::ados do Arsenal de Gttcrl'll. tle Pel'- na!. em uetumeuto tl. publt<:o -:;en 1~0. 
nambuco. pedem augmento de ,-encimentos. S"l:\, das ~es~Ge~. 25 de agosto de 1892.- .Te-
-A' commi:"são tle or,;tmento. .<ttiltúde .. llbuq;Je;·que. 

Telegra.mma.-S. Pauto, 24 t!e agosto de 
1892. 

A' mesa da Camara dos Deputados-Rio. 
Agradeço-vos bondo~as felicit.;J.r;i"~. Asse

gurai á C<tmara minha inexéingUiYel gmti
tidão. 

O :presidente do esL"<do, Bcrnm·di~<o de 
Campos.- Intf'ira.da. 

Dos 3'' ~scl'ipturarios e Jlt'aticante;; do Tlle· 
souro Nacional. p~dindo augmcnto !los seus 
>encimentos.- A' comnlissilo ele orç•mento. 

Do engenheiro Fmucisco de Sa.lle~ Torres, 
Jll'Opoudo~e, medit\nte certas condiç(íes c Ü\
vores, a. construir um ter!'l1.-pleno sobre o 
m<tr,para alargmnento do. ilha \Vílleg~ig-no,ou 
abrangen(lo uma área de 70 llect.·wes, etc.
A' commíssão de obra..'; pnhlicas. 

De Victor Baptlsta, peclindo garanti<\ tle ju
ros e outro~ !a.vores, p~u'~ ,, constru~.üo d•~ 
uma. estraúa. de !erro que, p:.trtindo dt\ colo
nia mílifur do Alto uruguay, termine n~ 
fronteira com o Estado Ol•iental elo urugua.y. 

O Sr. FeHsoe:no. Freire-Sr. 
presidente, occupou a tribun,, h:t pouco~ dias 
o illustr<tdO lleputl\do pelo Districo Fedem.L o 
S1·. Vinhaes no intuito de discutir um a.cto 
que se relere ao goYernador d~;~ Estado ue Ser
gipe, que tenho a hom·u. de representar n'esta. 
cn.sa. 

S. Ex: aceitando a verdade do conteúdo (le 
um telef;ramma publica.do no ./or'1"1. do Co;,~~ 
morcio t~ respeito (le nma '[lrolübí~ão que o 
governador de Sergipe fizera 110 embarque de 
500 immigra.ntes llttra. S. Paulo, ::>. Ex. ofl:'~
receu iL tonsidera.;-ão ela c:L"a um requeri
m~nto e, quando o fundamentou, disse C[l1e o 
gOI'ernn.U.or- de Sergipe iinlm violentado u.lei, 
Yialando o.;; dil'eitos do cidadão que elio t!~111 
ohrigaçii.o de re~peitu ~ as:>egural'. 

O SR. Vr:\UAEs-Disse: caso ios:>~ vel'lb
deiro Meg,-amma , não :tcusei o pr~i(lente. 

O SR. Fl':LISUELLO FREIRE - Sr·. presidente. 
estou convicto que o. in tençilo lcgit imo. .real,que 
levou meu nobre amigo'' occupar ;:t tribuna.er:l. 
deíimdet• uíreitos violado~ na convicção em que 
se n.clmva de que o governndol'Cle Sergipe ll:~rü\ 
,-iohtdo a lei. 



Sessão em 25 de Agosto de 1892 

A posir;ií.o poliLice~. que s. Ex. tem occ!tp:Mlo 
no :te p:tiz, conq uistn.nr.lo o apoio de um [J:Lr
tido rPccnte, deu m pn.rt:irlo p:;q Lleno em nu
mero; pon~m, que ~c impõe (L co nsider:tr;:\.o de 
tod.:,.s p~h ~na irnportltncia,, S. Ex., corH!IliS
tmHlo <t posi<:ii.o illnstre de chefe rlo p<crtido 
opcrario ... 

O SH.. VINHAES - De amigos dedica,do. 
O Sit. FELISRELLO Fmmm. . . estou certo de 

que está sempre disposto "· defender· os di
reitos do cidadão ; p1rém clmmo a. SU <L atten
ção para :1 verdn,cle do facto. 

Vroj<tmo:_: o que se deu. 
Foi a Seegipe mn comm issario ele uma 

companlii:1 de Sa.nws angaria,r trabalhadores; 
para olJtel-os, excedeu- se na.s promes':1S f'eita.s 
aos pobres homens incultos , o fa.ceis dé acre
ditar naquillo que o C.9mmissat'io lhes dizi:1. 
Por exemplo : offereceu-lltes altos ordenados, 
gara,ntiu-lhes o m:üor bom esti1r em Santos. 

Ora, o tri1balhador do Norte, principalmen
te de Scegipe, onde o salario é pequeno, 
muito naturalmente aceitou aquella offerta, 
a,crcditando na verdade della, e o commissa
rio promoveu o emlJa.rque ele GOO tr·abalhado
res sem luwcr o menor contraeto entre cllc e 
aquelles cuja immigração nlle promovi:t. 

O governador sabendo disto, e comprehcn
dendo que os poln·es homr)ns 11:1 delibcrllçu.o 
que tom<1ram perclcra,m sua liberclaclP de 
acção , foi rro vapor coferenciar com o com
missario. Soube que mlo 1H1via, contmcto fir
mado entre o eommi:,sario n tt'aballmdores c 
disse que não aelt<W<1 conveniente ... 

O SR. SEVRRINO Vmo-:.A-Permltt:1n. V. Ex. 
que eu diga que o governador não em tutor 
dos traballmdor-es. 

0 SR. FELLISTIELLO FnEIRE-Sei que não Ó 
e nem V . Ex . me ensina. isto . Dispenso seus 
ensinamentos. 

O SR. SRn:rni\o VmmA;_Não sei <L razão 
dr.~Sll intervmwão do governador no CeLso figu
rado. 

0 SP". FELISBELLO FR!i:IRE-E' a mesma. in
. tervenc,:ão do governa,dor de Alagoa,s ( Apoia
dos). 

Sr. pPrsiclente, nús não devemos consentir 
uarp1ellas scenas dos IJandeirantrs do ;:e
cuJo 17". Is to não está mais de aceordo com a 
no~sct e~ vil t'·:aç,íio . 

Por meio de suggestõc':, de cxce';sos de pro
messas, de al ta rle salario. não se deve procu
mr despovoar um ()SÜt.tlo pobr:: como SergipB, 
para cujo.! interesses sempre foi indi1ferente o 
.cwver·no imperial que, en tr·etanto, às mão:; lar
c;:ts enciHm S. PJ.ulo com a, rique~ll ela immi
graçito i taliêum . 

O S1t. CEzAJuo Mo'l"l'A- S. Paulo niio pro
m·ou braços p:1ra lavoura; foi uma firma 

Ccommercial. 

O Slt. VINUAE1S-Mas a.inrla ha pouco tempo 
desmnbarea:c·am neste porto 150 cearenses 
para o corpo de policia de S. Paulo. 

O SJ~. FELISBEr,LO FREIRE- Sr. presidente, 
ni'ío que1·o co nt.!star tt liberdade e o direito de 
Iocomoçio. 

Estou explicando como se deram os factos 
que motivttra m a critica do nolJre deput11do 
ao governador de Sergipe. 

Convicto de que alguem allicia va 
trfl,hallHtdores com excesso de promessa, pe
diu que firmassem contmeto com esses ho
mens e lltes garantisse 11elo menos a passa
gem quando elles q uizcssem volta,r- para o seu 
est:tdo. 

O govm'rtador telegraphou neste sentido a 
cornpt1.nlli<1 ele quem não recebeu i'esposta; em 
vlst:t di.sto o governador impediu o embarque. 

O Sn.. SEVEtUNO VmmA-Ellc não podia fa
zer isto. (T,·o eam-se mGtros apastes .) 

O SR. I<'ELISBELLO FREIRE- Sr. presidente, 
quando Ii o telcgramma do Jornal â.J Com
mercio e o discurso do nobre deputaclo pela 
Capital Fedem!, di;;curso que não assisti ; 
pa,ssei um telegramma ao governador de 
Sergipe pa,ra saber d:t verdade dos aconteci
mentos. 

Eis o telegT·ammtt elo govemarlor que diz 
D que acabo de expor· á Carnara. Par<1 se 
demonstrar, Sr. presidente, que os trabalha
clo!'es de Sergipe aJliciados para emigmr 
pn.ra Santos, nada, luc!'avam, basta dir.er, que 
a, companhia que enviou seu emissttrio a Ser
gipe, por urn contra.cto com o governo, tem 
ele dar as olm1s de q uc .se encarregou prom
ptas, no prazo de seis mezes sob condição 
ele l~ma multa elo GOO:OOO:i;OOO. Depois desse 
tempo, Sr·. presidente, o q'ue fez clla com 
estes trrtball mdores '? Entr·('ga-ns ao microbio 
cLt fbl.Jre a.rnarella. 

Foi altamente paLriotico o acto do gover
nador rle meu estado, nii.o consentindo nessa 
explora.çiio. 

0 SR . SEVERINO VI!!IRA-Dá um aparte . 
O SR. F.ELISTmLr.o FREIP.E-V. Ex. para que 

nilo allicüt emmiso':tr.ios para. ir á Dahia. 
O SR. SEVElUJ\'O VIEIRA-Posso dizer· a V. Ex. 

qnc dll Ballia, ,já vierão. 
O Stt. FJ·:LISBELLo FH.EHm-Sr. presidente, o 

intuito porqtw pedi a p<da.vra, foi paea es
clarecer :.L verdade dos f~"ctos O governa,dor 
do esta.cl.o de Ser·gipe era incapaz de fa.zer vi
olação tt lei . Elle tem hem de :envolvidos o 
;:entimento da justiça e :1, intuição do direito 
convicto de quo e.:tcs homens embarca vão 
debaix ) d.e nma, sugg·estão ele que lhos fa,zia 
pel'der sua libcrd<"de, de promessa,s que nti.o 
seriam cumpridos, cumpriu seu dever 
não permittindo no embarque, prohibindo a 
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cxploração,pedindo apenas m mt garantict em 1 merceemlo e lle o apoio de cidui liio ti'í,o lliS
fiwo ,· dc:iÜ's homens qur; nãu 10m dada polci' ti neto co mo n: 1bre colleg,L, não póde proccdcr-
irnmis.-::ario nem p:·ht comp<Lnltia Porque sinão de <tecot'llo com a lei. 
Sr. presiclt;nte esquivar am-se tt i;; to~ Está s;\tisfeito. 

O SR. SEvEm,-.;o VmmA-Fae,,a uma propa
gandlL quanto a emigração, mas não queira 
impedir o direito de liberdade . 

Ü SR. FET.ISBELLO FREIRE - Não quero inpe
dir o direito de liberda.de, quero simplesmen
te appludir· o acto do govermtdor de Sergipe. 
explicar a verdade dos factos á Camara. 

St•. presidente, explicada a verdtLde dos 
acontecimentos, pe~,;o pcr·mis~ão ao nobre re
presenta.nte do Districto Federal para di
vergir do recurso que elle propoz no C<lso ele 
ter realmente o governador de Sergipe viola
do a lei. 

S . Ex. perguntou no seu requerimento 
que providencias tomou o governo federal 
para restabelecer <L le i 1mquelle estado, caso 
tivesse sido violada . 

O SR . VIr--'IIAEs - Porque c:onsidemva isso 
estado de sitio. 

0 SR. EELISllET.O FREIRE - Ptwece-mr., 
Sr. presidente, qu1 ~ mesmo no c;~so de v iola
ção da lei, o Con ~rresso Feücral wlo t inha 
competencia pa.n1. intervi t' nesta questão. 

Mas , ó n.ssumpl;o muito diverso, c limi
to-me ás expli cttç;:ics f[ lH:l dei dos aconteci
mentos, certo ele que o nobre deputado <"starú. 
conveneiclo do quo nii.o ltonve u.bso lutamente 
vioJaç:ão da lei no esb~do ele Sorgi11e. 

Tenho concluiclo ( ilfttitv úe ;, ~, muito bem .) . 

O Sr . "'\Tinhaes (1xwa wna expli
caça:o pesso'll ) cli:r. que, como o deve saber o 
nobre deputado por Sergipr., a intcnçfLo do 
orador lbí sa.lvagmn·dar os interesses daquel
les polwes !wmen ;: que quer-.if1111 exerce.r sna 
acti vidade fóra do esü~clo do Serg!pe. 

Pelo t.< ·lm~TamnnL, parcceu-ll1 e, como a. todos , 
que o governador daqu ello e,;t:tdo tinha, co
arckttlo <1 lii.Jei'clade inrli vidual. 

O SR . FJ<;LISl:ll<lT.LO FREIJUTI - O tclegramma 
era do propl'io commiSSlLI'io. 

O Sn. VIJ.\l:L\.!<;s- Ignorava. o,c como o Jo1·nal 
do Conl:irze,·cio é muito escl'upuloso, não snp
puz que tomasse a responsabi lidacle Lle um 
telegmmma que não par t isse de fonte limptt. 

O r cq ner imento do uolJrc or·••Llor era todo 
condicional ; o nobre deputt1.do, que tem co
nhecimen to do parhunentar·i:>mo mais do que 
o orador, dis:;e que elle não podia ser apre 
sentado. 

IVIl\~ , si lançou mão cbqndl:J r ecurso, foi 
unict~rm~nte parn. obter <1 flxrll icae;;'i.o que acaba 
de obter do nolJre de1mtado. Agradece a S. Ex., 
certo de que não tem a honra ele conhecer 
o governador de Sergipe ; mas acredita que, 

Vllo a. imprimir as seg uinte~ 

H.EDACÇÕES 

N . 70 A-1892 

Redacçílo pétra a ,')• discuss,7o do substitutivo ao 
pn~jecto n . '70 do cor rente anno , que 
isen!r/, rios dír·eitos ele impr!'rtac:ao e eo::pe
cliente todo o muterial c nwchinismos desti
nados ri crmstrucçiZo da (a.ln·ica do tec idos da 
Co;nznnhia ll{anufactm·a Flwninen se , sitHacla 
em Nitheroy, no cstmlo elo Rio ele Janei;·o 

O Congresso Nacional r csol vn : 

-Art. I. o Fica o jl;overno :wtol'i:sado a conce
der isenç:io de direitos de im]Jor t:1çito e expe
diente a todo o material e macliin ismos eles
t i nados ÍL construcção da f~Lbrica de tecidos <la 
Companhia Manufi1etora Fluminense , sittw.da 
em NitlteJ·oy, no estado do ltio de J<w eiro. 

Art . 2 ." S<lo revoga,clrts as di ~posiç(íes em 
contrario. 

Sctlll, das cornmissões, 24 ele agosto ele 1892 . 
ll1:twsa, presidente . - T /w;;,u ~ l!el(ino . -
.lloracio Costct.- B ellctrmino Canwi1·o.- flo
me·J·oBaptista. 

N . 70 B-1 892 

Rednc({ío wwn 3" rUsctt·scío da e:H cmlu, ofre 
r·ccid(t 11.0 projecto n . 70 do e<J•· ,·erl.i.e rmno, 
sobrr! insençüo t.le di•".~ilos ria i lll)JOrlaçrlo e 
eonJcdientc ele torto o ·,nater· iaf u 'IIV !ChiniS III.Os 

rleslinMlos á Ji'a /n·iw r/e Te c irlos 1-'cl,) ·ah!Jiimw , 
esta!H;lec icla na cap ita1 do eslado dn 1-'m·a 
hyúa . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art .. 1," Fica o governo autorisado :L conce

der isel1<;i'í.o de direitos ele importação e cx
perliente t~ todo o mater ial e machinismos 
destinn,dos a Faheica de Tecidos Pamlt yl1:1na, 
estttbelecirla ná capital do estado d[\, Pa
raltyba .. 

Art. :~ ." São r evogad:ts as disposiçCie~ em 
contmrio. 

Sn.lr~ das commissões, 24 de agosto de 189;G . 
-jJftttsa , presidente . -'1'/w,; l.a;; lJcl(iil o. -1Ia
j•acio Cos·tct .-Bellarmino Carneil'o .- Honlero 
Baptista , 
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N. 70 C-1892 

Rc,lacç,'o pa1·a -"" rliscusg,7n da am~nda o17e
rccida ao po·ojccto n. 70 do CO!'í'ente aJ!aO, 
soú1·e i>l~·cnçao de diJ'eito~ de impo,·taçlio aos 
'ú'urter·iaes e 'DtachiniS?tu's dcstiw;r_clos as {a
b,·ica.~ do. C.-nnp;~nh<as Fiaçc7o e Tecidos de 
Pm'H!mll.niCD 

O Congress() :Nacional resolnl: 
Artigo L" Fi~l. o governo autorigado n. 

conceder i:senç,ão tle die0itos de importa(:ií.o 
aos materiaes e m;tcllini~mos importados pel;l~ 
Companhias de Fi<L<;ão e Tecidos de Pernam· 
buco, parn. a !'nncla~·;1o de sua.s li1.bricns. 

Artigo 2." RcYof;am-~e as Llispo~i<:i'íes em 
contrario. 

&'tti1 da.s commi~3u~. 5 ue (l.Q:03to de 1892.
.l[JII'm, lll'eSitlcnte.-Thoma~ Del(i,lo.-Ilora
cio Costa.- BeUm-,lúM C:w,<eito.- H.Jmero 
B(<J1lista. 

N. 131 A- 189:?. 

R:edacçr7o ptwa .'l•di.~wvs<lo do Jli'Ojecto ;1. 1-'Jl, 
do corre11te amw, que at<,ol·i,·a o govCJ'ilrl a 
contmctar co;;1 o cidadt7o pen1w2o Jz~lio L'e
lWVidc5 o se1·~ip de 'wvegaç-ITa c t'·w<spm·te 
de mcrcado1·ias peZ.o 1·io lç<i o~t Putwnayo. 

O Congresso Xacíonal U.ecreta : 
Art. l . " Fica. o Poder Ex.ecutivo a utorisado 

a contra.ctar com o cidadão peruano Julio Re
na v ides o ~er'l'i~;o de na vega<;ã.o e transports 
de merca.úovrias 11elo rio Ir;ú. ou Putumayo, 
sem pri1 i!egio ao conces:::ionario nem onn:; 
IJam os cofees IJuhlicos. 

Art. 2." Re>ogãm-se ~\:1 dispo.,i<;ues em con
tr<u•io. 

So.la dascommiS3õ~s.24 de agosto delS92.
i.lfw·sa, llre>'idente.-llomero B(ttllista.-Tho· 
ma; Datflno.-B. Santos.-BeUa1·míno Cur
neil·o.-.Hal·acio Cvs'a. 

vão a imprimir para entral' na onlem elos 
trabalhos. os s~guint2s 

PRO.lECTOS 

N. GZ A-189:?. 

Opi'w no seM ido de ;leio se,·wloptado o pn;.iecto 
n. 62. deMe (tnno, 'I'"Il concede a D. Th~re:;(< 
Ftor~n!illa de Cantatice, irmii do capitiio de 
fhtgata lil,·ancisco .FYa1.'iano tle Cantalice, 
morto no n(nt(ragio do cow·açado SolimiJes 
wna peJ1.$(7.n mcnsat eqttiJ;alente ao meio soldo 
da~1Wlla fJatrmtc, SCfjtU!t{o n acCual tabellf1, c 
envia d crríJ2.ijti$Sr7o de fa:;enda o requcr~ment~ .. 
e ilocwne•ltus pam qt!e <:ejct re,·olvida a p1·e
te;1çcío ,-elató·ca ao m6o BOülo 

Foi enviado A commis&í.o de orçl).tnento o 
projecto n. 62, deste anno, que concede a 

D. TheNza. Florentina de Cn,ntalice, il:'mã do 
ca1)itito de fr~"<'.ta. F1•andsco Flavia.no de Cau
talice, morto no naulbtgio do cotll"<tçado 8o
litw7cs, umll. ].lensào menstü equivalente ao 
meio 'i>oldo da,queila pa.ten~. í>egun<\o a to.
))e!la, :tctmtL 

Pm· mai.s ponderosas qne :>t>j am as razues 'l ue 
serviram (le lJa~e ao referklo pr~jecto da. com
mis,·ão 1le faz~nda, entende a de on;amento 
que, na.s aetuaescondi~-üe.~ flna.nceír<1s do 1m.iz, 
cumpr-e reBtrin;,oir o mais pos~ivel os compro
mis~os do Thesouro, a<J (/Ue é indispensõlvel i1. 
e~eCIH;ão das leis vigmtes e :í. regularidade 
do.' sel'\'i<;os da União, a.di:\ndo l):l.f<J. m()lllores 
tempos O:< ;:1.dos de ;::-encrosiuarlc. 

As,.;im, é tle 011inião ~uc não seja adoptado 
o }}ro.)ecto :t que ~e refere. 

Em requerimento apre~enüulo p<)l:t poticio
n:J.ria. p1'lS•cl'io1·mentc á datt'.. do projecto. prt!
ten(le eU:1 que lht: ::t~,;isl~ dird to ti percep~ii.o de 
meio .:-oUo, provando a~ mesmo tempo aclmr
~e hn.bilit:1.(la a gozar do montepio qne em seu 
ü1vor ii.1i in::>tituido por ~em ftn<J.dO irmão. 

Deix::t a commí.~siio deO!'l,';tmcnto d;,: emittir 
juizo <t respeito deste ultimo ponto, por ser 
materia ela competcncia du. commissão de lh
zencl<t, h qual de,·em sur cnYiaclos os rc~peti· 
vos documento:;. 

S. R.-Sala das commisS:í€s, 24 ele agosto de 
1892.-.·L·tlwr fl;os, relator.-F. Sodrd.
Le'te Oiticicet. -Leopoldo de Bt,lh.Jes.-:1r:'sti
des 3[ida.-Scterino Vieira. 

~. ô2-1S9?. 

A' commissii.o de faz~ndn. e im1ustrit1S foi 
pre:;ente o requerimentu e1n CJUe D. Thereza 
Florentina de Cautalic~, il'mii do capitão de 
!'rag-a.ta Francisco Fhwiano de C<Jntalice, 1JCde 
uma pensão com que pos~a =•nter-se. 

O caso que ora se oJTet•ece á considera~ão 
da conunis~ao e da, Cam<mt dos Deputml•Js e 
singular. mas de tal ordem, que reclama uma. 
providencia, ainda, que e-x:cep~ion<tl. 

A peticionarh• é irmã unict• e solteira da
quelle diBtincto official dCL no~sa armada. ha. 
pouco fallecido em CO!lSequencü1 do ln.mcnta
vel naufragio do coura\-ado Soli">üa', de cujo 
commando era o imme<.liato. Seu finado irmão, 
desde que encetou a slw. CM'reira como gu::trda
marinlla, consignou ~empre em s:'u ÜLi'OL' 
o soldo correspondente aos diversos posto,, a 
que foi promovido, até n dnta do seu ti.\lleci
mento. Apezar de viYC\' a peticionaria em 
Pernambuco. em companhit\ de seu 1mL o es
tado valetudinario e a modesw, posi,J.o deste 
ni1 sociedade, ímpuuham ao ~eu irm•Io o dever 
de concorret' com o necessario para a sua mn.
nutenc;ão, devet' que o finado soulte sempre 
cumprir. 

O luctuoso acontecimento que privou n Pa-
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tria de alguns dos seus leaes servidores e mui
tas f. mUi as tio seu uníco a.rrimo contri -1ou o 
coração de rodos os brazíleiros; e esta Camaro. 
como immediata representante do sentimento 
naciom.l, manifestou desue logo a sua inten
ção de que niioficassemao desamparo as viuvas 
e os Ol·phã.os dos officiaes e marinheiros mol'
tos em consequencia do ::tlludido naufr-agio. 

A' :peticionaria, em lace da lei vigente, não 
ussiste direito :i. percep~úo ele meio soldo. 

Consülerando, l)Orém, que o que teve em 
vista o legislado!' fbi acautelar o futuro da· 
quelles cuja su!Jsistencia e mu.ntida pelos ofli
cíaes da n.rmada ; 

Considerando que o irmão da peticionaria. 
tnOI'reu ern conscquencb. d~; sínist1·o occorrido 
quando iu. r.ic,;r.mpenlwL' honrosa commi~são; 

Considerando que u pctidon;;.ria ticOlt por 
isso pl'iV3.C~o. do unico rccuL•so ptwtt sua manu
tenc;ilo: 

E' a commissão do parece~· que ú União 
corre o excepcional dever· de amparal' o 1'u· 
turo 1h1. petidonttria. com umu. gra~'a. especial ; 
e assim olferece, po.m ser convertido em lei, o 
segtlinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. ]. ' Fica concedida a D. Thereza Flú

rentina de Cantalice, irmã. do ca.pitão de fra
gata Francisco Flaviano de Cantalicc, morto 
no naufragio do couraçado Solim!Jes, uma 
pensão mensal equiva.lente ao meio solllo 
daquella patente, segundo a tabeUa actual. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

Sala das commissões, 2 de julho de 1892.
Mursa, president.e.-Joiio de Siqueira, rela
tor.-ThoJIUt:. ])el(ino.- Be;e1·ril.-B _ Ca1·
r1eiro , -&~mzlaia Fen·az. 

N 144A-1892 

Opina nó sentida de rt<Io se1· adoptado o pro
jecto n. 144, deste am~o (do Senado), que 
permitte a livre e;1t;wla, no ter•·itorio da 
Republica, a <o•.mig•·,ntes de nacio'll.alidadt 
chi11e:;a c jopon <:m, sol;i as condiçíJ~s IJW': es
tabelece; e autorisa o !'f01Je;·no a P'·omover a 
exect{f.óio do .. j1·ata.do de 3 de satcm.b;·o de 
1880 com a China, a celeb•·ar ttat(ulo de 
commercio, pa:: e ami:;ade conto JaptTo e!' 
estabe!ecer a!Jentcs diplomaticos C COil SHla-
1-eS nesses pai:;es; reportaHdo-se ao jtli:.o 
emittido ;1o p::u·ece1· sob 1'1. 4 A, deste a;mo . 

A commissão de obras publicas e colouísa
ção j a. teve <J. honi'3. de exteruar o seu pensa
mento, quanto á. i.mmígração a:siatica, no pa
reeer n.9 A deste anno,quando estudou o :pro· 
jecto de lei que permittia aos Estados da 
lJniio introduzir os immigrantes que ma.is 

Ca.ma:a V. IV 

conviessem e se adaptassem as necessidades 
de suas industrias. 

A maioria da commissão opinou pela re· 
jeiçilo do projecto, havendo dous votos em 
sepat·a.do;-um pa-ra que ÍOS$e elle appro-vado 
e outro pa-ra, que ficasse aos estad~s a facul· 
dade de impor as restrícç.iíes que Julgassem 
~on.venientes pax·a. a introducção de immi
grantes em seus r espectivos terL"itorios. 

Reportando-se, pois. ao pa.recer n. 9 A 
deste anno, a. commissiio O.Pina. no sentido de 
niio ser adoprado pela Cam~r(l. dos Srs. Depu
tttdos o projecto n. 144 deste anno, votado 
:pelo Senado. 

Sala da;; commissões, <>gosto de 189-Z.
ilMonio Olyntho, pre.>itlente.- Augusto Vi
rlhaes,-ho do Prado.-loquim Perno.m· 
Úi,CO.-Josd Be1Jil"qt<a.-G1wcia Pires (ven· 
<:ido, t•e:portando-me ao parecer do projecto 
n, 9 A).-P,·isco Paraíso (vencido, idem). 

N. 144-1892 

(Do Senado) 

O Congresso Naillonal decreta : 
A.r·t. 1. • E ' permittida a livre entrada., no 

territorio da Repllblica., a immigrantes de 
nacionalidade chineza e ja.Poneza., comta.nto 
que, nã.o sendo indigentes, meniligos, piratas, 
nem sujeitos :i ac,ão cri.rninaLem seus :paízes, 
sejam validos e aptos :para tru.ba.lllos de qual· 
quer industría. 
Art.~-· O governo fica. alltorisado: 
I. o A promover a execuçãG do tratado ~

!e brado com a China em 5 de setembro de 
1880; 

2. • A celebrar tratado de eol!Uilercío, paz e 
amizade com o Japã.o; · 

3.• A esta.11elecer agentes diplomaticos e 
consulares nesses paizes, a.fim de manter com 
elles boa~ relações e especialmente encarre· 
gados esses ou outros agente~ d.e fiscalizar, de 
modo efficaz a evitar abusos, a immigração 
que des.ses paizes se dirigir para o Brazil. 

Art. 3.• Revogam-se as dis:posições em con
trario. 

Senado Federal, IS de agosto de 1892.
P!"'Wlerzte J. de Moraes Brm·os, -vice.presi
denie.-Joilo Pedro Bel{a1·t Vieira, 1• secre
mrio.- Gil Dini:; Goula•·t, 2' recretario.
A>atonio Nicolau Monteiro Boma, 3° secreta
rio_-Thomcr.:: Rodrigu13s da Cru:, 4" secre
tario. 

Sesue o projecto n , 9 A. Vide pag . 2;30 do 
3• vol. dos Amtaes. 

59 
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N. 151-1892 Art. 2.0 São comprebendidos nessas cla.oses: 
. . . . § L" 0~ indil·idUOS de QUalquer dos sex:.üs 

C,-UJ. ~1ma coloma cor~ecc•ona! no propr•~ 11a- e qu::clquer idade que, não estando sujeitos ao 
ciowzl-Fa•enda r.la Boa-: Vt<ta-, :~a Para- poder paterno ou sob a J.ireco:;d:o de tutores 
hyba do Sul, esraclo ào Iúo de Jm•m·o; espe· ou cut•adores, sem meios de subsistencia, por 
ci(i.ca. .os indi~idt,os qt~e a ~lla podem ser fortuna :pt·opri~. ou profiss[o, arte, officio, 
recolh,dos e da. ou11·as p>'01Jdci1C•as occupu.çã.o legn1 e honesta em q üe ganhe1n a. 

t"ida, vagarem Jlel<l c:idade nl\ ociosid<\de ; 
Acommissão de orçame-nto du. Camara dos § 2.• Os que, por habito, a,ndarem armados 

Srs. Deputados, consultada. sobre a materia a em correrias, provoC<J.ndo tumultos e incu
que se refere o officio de 25 de jnll1o 'do anuo tindo o terror. quer a,prO\·eitanclo o movi
vigente. do s~cretM·ío do3 negocios da ,justiça. rnento da populaçào em festas e solemnidacles 
dirigido a e~ta C"'mara ; tendo em ~vist~ os publicas. q u:"r em manife:;taçi'>es de regozijo 
documentos que acomp<tnbamm o mesmo offi- e reuniües popuiarQs ou outms quaesquer 
cio e o parecer a respeito do assumpto, .iú. ma- drcumstaneias; 
nifestado pela illustrada comrnissiío de con- § ;3.o O.> que, tendo quebrado os termos de 
stituiç,no, legisl;wão e justiça, que conclue por be1n viver· em que se hajam obrigado a tt·a
}?rojedo de !Gi instituindo um:1 co!oní~t cot•t•ec- balhar, manifestarem inteu~J:o de vi~·er no 
cional na fazenda agricola-Boa-Vi:>ta-, pro- ocio, ou exercendo induskia illicitô1, imrnoral 
:prio nacional, sito no munif!ipio da Pa.rahyba ou vedo.d<• pelas leis. 
do Sul do estado do Rio de. J o.neil'o; Art. 3. o O r·e~olltim~nto á colonia re:~.li%r.t'-

Considerando que a ma teria é de séria im- se-ha, mediMte um processo summario, em 
pormncia e reclama p1·ovidencias promptu.s, que se re.<peiteln as condições de dele~. e 
alem de acertadas; senten~'a de que lm,verú. recur~o. em que se 

considerando que. nas phm;;es de sun, elabo- determine o lap>o de tempo ue reshlencia na 
ra~iio, 0 projecto lbrmuU.l.do p:,de ~cr modifi- colonia, e o trahdlto a que timr-J, sujeit<J o 
cado, quer no sentido de tornar mo,is efficazes co!Jdemnado. 
as Jll'OYidencias queelle adapta. no pens..1.mento Art. 4." Alem elos tmhalhos a.gricola.s, es
de combater 0 vicio e a ociosidade, qum· 110 tabelecer-se-lião na colonia fabricas, ou oJltci
de resguardar do arl>itrio da ~-.iolellcia. a li· na.s, de modo a serem aproveitadas M upti· 
berdade dos cidadãos : dões e serviços dos condemnados, tendo-Se 

, . _ . . em considera0ií.o o sexo e a. idade. 
E de par~cer ::tue o _refer1do projecto Seja Art. 5.o Não se comprehendem nesta lei 

submetttdo a deliberaçao da Ca!llal.".L tlos Srs. os 1a.ctos que, pela legísla~;".J.o criminal e penul, 
Deputados. 1 sií.o definidos e sujeitos a muior penalidade 

Sala, das eommissões, 25 de agosto de 1892. ahi estabelecida. 
-Seve1·üw Viei'l'a,-Leite Oiticica,-F,-ancisco Art. ().• O Gorerno expedirá os regula,-
13odn!.-Leopoldo de Bulhões.- Artlwr :aios. men.tos necessarios à boa execuçii.o desta lei e 

considerando as razões justtfict>.th~as do es- orga.nizaç~o ad~inistr.?-tiva da ~o!onia, p~~ 
tabel~cimeuto de uma <;olonia correccional, (lendo_ ne.s::.: sentido detipender ate a quantJ. 
taes como foram exposta;; peto Dr. Chefe de de gg · 02~$000 · . . :- , 
Polioi[l. da Capital Fcderol a commiss5.o de Art- ,_ _A co~m.maçao dessq.s 'Penas e da 
con·titUição leo-Jsla~o ejustiça jul"DU acer- competencm das Juntas coi·reéCl.onae~·- . 
tad~ fqrmulà.r o seguinte pt'ojecto de lei. em -'\rt •. 8." Rev~gam-se as d~spos1çoes em 
substitUição n.o que ebbora esse zeloso e dis- comrarlo. 
tincto funccionario, concHiando as e::rlgencias Sa.la das comrnissües, 20 de agosto de 1892. 
da necessidade n. q,ne se trota de acudir co'u França Car1;a/foo, relator- Ct.a.gas Loóato.
os princ pios gerues de justiça e o systema Glycerio.- DHtra Nicacio.- Alcindo Guana
geral da legislaç-ão, no (lUe respeit:~.aos cr·imes Drua.-Fetisbelto Freire. 
e contravenções e a respectiva penalidade. 

1'ROJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
A.l't. J.o A creaç.ão de uma colonia. correc· 

cional no pro:prio nacional - Fazenda da Boa 
Vista -, existente na. Parabyba do Sul, para. 
correcção, pelo trabalho, dos vadios, Tagabun· 
dos e capoeiras que forem encontrados, e 
como taes processados, na Capital Federal. 

N. 152-1892 

Opina no se»tido de se}·ent sub11tettídos <! dís
Ct~sao do projecto n. 248 de !891. (do Sen.a.
do) e d~'as eme1tdas o/fereciilas ao mesm() 
sobre construcç1To de açudes ou collocaçc7o de 
poços a·rtesianos em varios 1JWnicipi<:r.s dos 
e~tados do Piauhlf e da Parahyba do .~.v~rte 

A' Commissã.o elo orçamento foi presente 
não só o pNjecto do Senado n. 248 que auto-
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ri.sa o governo a mandar c:oustruir poços ar- sianos ou construcção de àçudes e re.Presas 
tesianos em diver.'\os municípios do •?stado do de ribeü·o~ nos municípios que desse, melho
Piauhy; como t:tmbem <t emendu. .;mbsticutiva rõ1mentos c<:u·ecerem no estado do Piauhy-
da Camara que abre no corn~nte exercício o Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
credito de 200: OOO.S destinados i collociv;iio traria. 
desses mesmos poços, ou construcção de n.çu- camara, dos Deputa(los, 10 de agosto de 1892. 
des e rept'estts de ribeiras nos municlpios que _ Nelson de Va.<concellos __ Coronel Pires 
desses melhora.mentos carecerem no referido Fd1·reira.- Anf•·isío Fialho.- Nogueira Pa-
csta.do- ,-anaguâ. 

Outra emenda. manda augmentar aquan-
tírt :pPdid11 mais 200 : 000$, pura poÇOs a.rtesia- Ao art. 1": 
uo;; e açudes em diversos municípios tla P:<ra- Depois das pahwms-rstado do Pio.ully-
ltyba do Nort\-1. «ccrescente-se-c:> nos municípios de C:r.mplna, 

O credito dest.:1. fôrma e!evado a 40ó:000S, Ingil., Umb11zeiro, Conceição e Pombal, do e;;
evídentemente vem sobrecarrc;,;m.• o exer·cido tado du. Pll..t'ahyba-nu;;menmndo-se de du
de despezajà !l~; si onerado de nmit.os outros zentos contO;': a QUantia pedida. 

~i~r~~d~5~1f~e~~~·v~~~c~~.~:~C:1~~~ií~c{~~~~~= S:~b das sessõe~. 29 de .ittl~~ deCa)892.-
l
)atn 0 pra)·ecto " Stl~ o emend 8 ~:-: n d" .,._ Epitf;.cia Pessoa_.-Sü Anr.lradc.-""'11to ri(>XO, 
. . ' ... ""'. a .,.,o o lSle -Pedi'O Amertco. 

n1o ue ent:.tr as Co-tlamtll~des (Las seccas re:pe-· 
tidas e frequentes naquelles estados c de pre- Vão a imprimi!• os seguitttes 
ferenci<L no do Piauhy-é ele parecer que se
Jam o projecto e as respectiv<tS emendas sub
mettidas iJ, discussü:o d;:.. Cu.mo.m que em ~na. 
sabedor-ia resolvei"à o qne entender tle utili
dade publica.. 

1' AltECERl!:S 

". 71-1892 

Sala das sessões, 25 ele agosto de 1892.- Concede dispensct ele sel'viço ao comim~ Luí:; 
.F'rancisco Sodre.-.4lmeida No,qtcei,·"--A,·t!rw· Fe1·)·ei-,·a de Barros 
Rios (vencido).-Lcopotdo de 8ulkões (idem}. 
-Severino Yieira • -A j•istid es Ma ia. 

N. 248-1801 

(Do Senado) 

Atctorisa o gow;mo a r-u;t;trlar COJistruir poços 
artesi.:u1os nos mwoici7!ios de Campo "lfaioY 
c outros no estado do Piauhy 

O Congresso Nacionill decret~ : 
Art. I.• E' o governo autods11-do a mandar 

construir poços artesianos nos municípios de 
Campo Maior, Pico e Jaycós, S. João do Piau
hy, S. R.a.ymundo Nonato e Oeiras, no estado 
do Piaul1y. podendo, par-c1 e..ose fim, (lispender 
ate a quantia de 200:000$0q<)- . _ 

Art. 2. n Revogam-se as clisposu;:ues em con
trario. 

Senado Federnl, 14 de outubro de 1891.
Prurlente J. de j\foraes Bar,-os, vice-presidente. 
-Gil lJini:; Goulart, 1• secretario interillo. 
-Ma;wel Be:;e;·ra ele Alwquerq!te ]~1nio1·, 2' 
secretario intecino.-A.ntonio Nirolda J{on
teiro Baena 3' secretario interino.-YirqiliQ 
Ciimaco Dal;w.sio, servindo de 4.0 secretario. 

Emendas ao projecto n. 248 do Senado 
de 1891. 

Sub3titua-se o art. 1 o, 11elo segtünte : 
E' :1berto no. presente exercicio o credito de 

200<090$ de.s~ á. co~oca.ção de poços arte-

A commi~são ele policia, attendendo ao es
tado valettHlitlado do continuo desta camara 
Luiz Ferreit·a de Barros, o mais antigo de 
entre os c!e su(l. cbsse, e aos serviços (iUe ha. 
prestado, durante 39 annos, vem proporvos 
que seja este empregado dispensado do serviço 
com os uctui1es vencimentos. 

Sala das commissões, 22 de agosto de 1892. 
-Joiio Lopes, presidente.- Antonio A:;credo, 
1" secretario. -A.th.a.yde Ju;lior, 2• secrêtaL'iO. 
-PI}.uf4 Guí.na:J·aes,3• secretario.-}. A-veltar, 
-1° seoretM"io. 

N. 72-1892 

ImJ.e(e1·e o reqer-imento de Antanto da Si/.ueiro. 
V arell<t e Ra,1; m:undo A•ttOJtio Fenumdes rle 
Miranda, p~diriiio au,orísaça:a para eslab~
leaer n~s/a; capital, mediante certos favores, 
um Baaco Emisso.- conl base mete.Uica de 
1wala, cvm. o capital de 50.000:000$000. 

Os cidadiios Antonio d(l.. Silveira Va!?elh e 
Raymunclo Antonio Fernanues de Miranda 
requerem que lhes conced:t o Con,OTesso N:ar
cional autorisação para. fundarem um banco 
emissor com base metallíc.~ de pro.ta e ca[)i
tal de 50.000:0005, o qual poderá ser duplica
do, con versiveis os respecth·o:s bilhet~. ao por
tador e a vista, na a.Uu.d.ida especie metallica, 
que tenham feito e~~bar na. Casa da Moeda, 
conforme as neeess1dades .da. circul~o.... _ 
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Em compensação da impett•ada concessão,' 3. 0 A complicação que ;;;obre-viria de uma 
propõem-se os peticionados a resgatar, ]larga. emi~siio sobre base met<J,iliça ue prata 
sem onus para o Estado, a~ not:lS do. 1h.e·1 para a necessa.r.i~ transl"ormacü.o e melhora
souro, em circulação, dos vaiares t.le ~O a manto <lo nosso meio ch•culante. 
10.];, substituindo-as por moedas de prata dos Quanto ao primeiro dos incon~·eníentes 
-valores de 200 a 2.'!; e do :peso, título. modelo e l apontado:;. ê tacto gera.lmente conl1ecido que 
tolerancía fixados por lei. a prata tem.se deprecíndo rapidamente desde 

Para ""arantia. d\1 eírecti>ldade e opportu- 1873, data. em que a Allemanha, adaptando o 
nidade das emissões bantarias, solicitam :pre-·l padrão monetaria do our·o, no que foi bem 
ferenciaao governo. companhia, em prezo. ott! depressa~eguitla pela Sueda, Noruega~ Dina
particular J;lara. na CaSJ. d<t :Moeda, fazerem ' marca, desamoedou a enorme somma de 
cunhar as moedas destim.das <.L conversão das 1.081.742.800 marcos, determinando assim 
notas do TllCsouro, r..cima e:>peciftcadas e ao um grande accresc:imo no supprimento da 
lastro das proprias emissões. prata. em ))an"a, de sorte que a rela.çã.o de 

A commlssuo de fazenda e industrias. :1. 
quem foi IJresente a. petir;ão SUlJl'<t reieridn., 
após haver detida~ente. e~aminado o ~eu oiJ
jecto em fnce (las d1spo,1çues leg;~,c~ referente;; 
ao sy~terna monetario do p:1iz o nas multiplas 
relações economicas com que entende. formou 
a. c<mvicção de que a m~ma petiç-~1o deve 8ei' 
indeferida. 

Succintamente passa a exput• os funda
mentos do seu parecer. 

valor desse metal para com o ouro, que <Ltê 
1872 er[l. de 1 para 15-63, em o a.nno passado 
ha.vio. declinado a. I para Z0-9'2, o que ex· 
prime uma deprechttão de cercu de 35 "lo. 

E tal foi a iníluencia de$~e f<~.cto sóbre o 
sy:stema moneta.rio d<l.s llaçüe:> curo]Jéas, que 
1bL'\'ou o.~ paizes da Uniüo Latina e mn.is tarde 
a Hollanda, '' Russia e a Austria-Hungria. a 
suspenderem a cunhagem da prata nas suas 
casas da moeda. 

De outro lado. o cxtr(lordinario augmento 
Ua prodUC~'i"i,o,que dupliL'OU de \8i3 para 189!, 
nii.o sõ COilcorreu, como em consequencia da. 
recente descobzrta. e e:xploloação de navas mi-
uus nos Eiitru.los Uniuo~. concorrerá accentua· 
damente,ainda por largo pra.-.o, para a. queda. 

Nada, U. 11rirneira ~-isUJ. m~is razoa vel, mais do preço do metal branco. 
inocuo e mesmo ma1s _ -mnt<1~oso par<J. o E~- N~sa:s condições. é facil de ver quã.o frus
tado do que a l?r~ten<;~o conttd;~, 110 reqm~·1- trauea é a. garantia do lastro mcr.a.llico do pro· 
me!J-tl?_ d?s. pet!ClOnartOs: de U!D-a.. pru.·t;, jectado banco ~ni&>or. ~em colheria. llppor-se 
emissao l1m1ta~u. Y:o dupl~ d~ capital •. ~m l~t- <testa c.on_clnsao que, nuo tendo as notas po_r 
lhetes conv~rS~\'Cl:s em e,pec.e metal~IC.t, .~o/ eH~ ~m~tttdas ~urso. legal e sendo conversr· 
portador e il. VlStlJ:. tendo, por~anto, como r~- Yels a VJSta, (1. nepi·ec1açao d.e seu la.sko a.pe· 
gulador autorna.tico e sufficrente gara.ntm. 

1 
nas clifficuitaria. o seu fuuccionamento ou de

contra os seus exce...-:sos, o refluxo d~s no~\S termina.ri;~. a sua. prompta liquidação; outras e 
em circUlação; tle outra parte, consHl~I'<l.>el mais graves ser·iam as consequencias. 
redueção dos encargos do Thesouro No.cronal, Em pl'irneil'o lagar, é certo que, não obstan· 
consequente ao resgate, sem onus. de alguns te a já consiuera.vel depredação da. pr>lta, o 
milhares de contos das smts notas: novo banco emissor gozaria., no actual mo--

Os peticionarias nem mesmo solicitam a de- mento, de excepciona.es vantagens paro. 
rogação do e.rt. 4" do decreto. n: 48~2 de lS funcciona.r e desenvolver as suas operaçõ?s, 
de"' novembro de 1S7t_, (1ue li~uta. <t qu~tn- colloc,ndo com a m<üor ücilidade os seus bi
tia. de 20$ o poder h~eratoe1.0 qas m~ed<e~ Ihetes, attenb. <1. immens.L l'etracção de cre
de prata, o que, parece a. comm1ssao. seria, Sl dito, consequente ;i. crise que ava.ssalla o paiz, 
não indispensavel complemento, pel~ menos determinando grande e'cassez do meio cir
providencia efficassissan~ para o ma.1s seguro culante. 
evento do novo ban~o ei?l~oor. . Em segundo log<l.r, não ê menos certo que, 

A reflexão, todav~a, íacll!Jlen_te descobre 1!0 
1 <~.:pezar de, para os particulares, não ser abri

mecanismo do :pro.JeCt_ado msti_tuto bancar:o I gatorio o rccebimenro da moeda de prata em 
inconvenientes econornlcos ~ soc1ac·S que 0 Vl- qu:1ntia, e:xr:edente de 20$. todavia a emissão 
ciam substancialmente, e sao: ban;·arla que a. ten t1a por ba.se será.laci mente 

1.• A. inferiorido.deactual e 1wogressiva nas real~,,,ct;,, _ emq_u~nto p~rullrar na l-c is~ação 
l'elações do commercío internadonal da es_pe~ patna a d t'].JO;tçao (are. 4', 1• parte do c•t•do 
cie metallica (prata), que servirá de lastro e llecreto do 1871), que prescreve o rece!Jime~to 
garantia das emi.~oos. . . . da~u_elli~ moedJ:· e!ll p_~gamento p~las estaçoes 

2.o A c::msequente e ulter1or contmgencut, puohcas. sern limttaçaoda. quantta. . 
em que .ficaria o Esta.do, de alterar o seu pa- Inc?ntest:J.v~l é, pormqto, que as _Clrcu~-
drã.o ro.onetaüo. stane1as occast(}nae;; do pa.lZ e a propna. leglS" 
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Ja.cão nacional pro}lorc.ionatn ao novo banco 
emissor uma. larga. base de operações. 

Transitaria, porém, como e, a nece::sidade 
de maior expansão llo meio circulante, virá 
fa.tnlmente o momento em ([UB os bilhetes de 
lastro da prata retluirão para o banco emis
sor. Ilara serem. então convertidos na especie 
metallíca, cuja. tlepreciação día lt dia V:ll ~e 
accentuando: ate que ponio. pois, decahir<i. 
no futuro, o valor d;~ garantia '? até onde irú. 
o prejuízo dos port.J.dores das notM ?, 

Por outr·o lado, depreciafla :> pmt:~ em J>ro
porção que~ imp •ssivel prefix:ar·, u.o E:;tado 
será conveniente continuar t~ receucl·a, oem 
limites, nt~~ e.<t.uiües llUillit:t~s. sem que de 
outra parte !IO.<sn. torn\11' obl'igatm·io o seu 
recebimento !JOio> particulares 1 

Deante de taL cmerg:cncia. a. :::oiu~'ii.o uníca. 
p:\ra evit<tr um gmnde pr~jni~o p:wa o pu
blico e uma. enorme diminui<:áO n:~ rec~íta 
do E~t<tdo consistiria. em d:1r cur~o le;ml á 
pmt:t a.moedada. pomio-:1 a par com o ouro, 
como instrumento de p~rmuta e estamo ou 
paradigma dos Y&lores. 

Eis por que assignt~làmos enire o:; incon>e
nientes du. emis:;ão em lastro de prab. a. con
tingencia., em que ftcari:tm o o poder:=s publícos, 
de alterar o nosso padrão rnonetarlo, :\cl
optando o bimetallismo, q_wmdo m:ü~ 11 m:1i~ 
se proo.unch\m pelo sy5tema oppo:<to a. opi
nião e a politic·~ 1lnanceirn. nos p.tize~ com os 
quaes entretemos importante~ relaçõeJ coin
mereiaes. 

A consequencia ultimtt b de per si evidente 
e díspensa maior explicaç;ão: o banco proje
ctado nas condiçõe~ estabelecidiJS pelos peti
cionarias, vir in. <>ggra v a r a sHu:tção eco
no mica e os embaraços finance\ros do p.aiy;. 
complicando e <lifliculta.ndo t\ solução do pro
blema da valorisação elo meio circulante. 

Peo.sa, á vi~ta. do exposto, <l eommissão que 
a. impetrada. autorisu~'ão níLü consultaria o 
interesse publica : pelo que deve ser ne3~\.da 
:pelú Congres.:;o Naciooa.l. 

S:tla da.s comrnissões, 22 de <J.gosto de 1892. 
-llfu;rsa, presidente. - B,·o=~liJ elo$ Sa:..tos, 
relator.-Sampaio Fen•o?; (com r estricções).
Tho>na~ Da1.fi.llo.-1Io,·ac:o Costrr.-B~Uu.1'JiliM 
Carnei1·o. 

N. 73-1892 

lntle(erc os requeri;n-tntos da lJi'. He1~riqHe 
F'crrei1·a Françrt, F··ede,·ico Ad1·i<7o Clu~v~s. 
O$odo Mende~ dos Pra:;cre> c 111M'· O el !],JBOíll 
Deilpcr.c/10, emJJreqados rio rejJcu·ti.ç(io dos 
ph~··óe3 duta capital, peiir«i~ ~ug;l~en!o t.lc 
vencimentus 

Dr. Henrique Ferreira Fra.nç,l>, Frederico 
Adriã;o Chaves, Osorio Mendes dos Pra.zeres, 

Manoel do Bom Despacho. escripturario, au
xiliar de escript'1.. porteiro e servente, em
pregados na Reparti~ão dos IJhar6es desta. 
capitu.l, sem dizerem o q1.rantum, pedem au
gmento de seus vencimentos, allegando a 
earestia dos generos de primeira necessidade. 

A commissã~ de or<~arnento, considerando 
que o motivo alleg~do nã.o e permanente e 
que [Jor identidade de razão ,iã. indeferiu a. 
muitos outros em11regados e trabalhadores 
das l'epartições t\e marinho. ; considerando 
que todo;; o;; e.<.~c.~ pedidos de augmento de 
orU.en:tllO, gt'atifie:t(j'íes, salarios e diarias 
constituem excessivo onus para o Thesouro, 
sobrepujanJo a despeza. ii. sua receita-é de 
parecer que seJam intleferidos. 

Sala das se:;sões da commissfi:o, 24 de agosto 
lle !892.-F. Svd1·~.- A.rthw· Rios,...:. Leite e 
Oilicica.-SevcJ•iun Hci,·a.-Lcopa!do de Btl
lh·;~s. 

o sa. PRESIDEX'l'E: designa para 26 a. se· 
guinte ordem do dia. : 

P parte (a.t.ê as 3 horas) - Votação das se· 
guintes mo, terias: 

Do pr'Qje'cto n. 86 D. llest'! anuo, fixando a 
despeza do .Mini~terio da Justiça. e Negocias 
Interiores par<J. o el.ercicio de 1893 (3 .. dis
cussão); 

Do projecto n. 140. deste anno,Jixa.ndo a 
despez(l, do Ministerio da Marinha. :para o 
exe'l?cicío de 1893 (~~ discussão); 

Do projecto n. 77. de 1892, autorisa.ndo o 
governo a converter IJS juros de 4 "/~, ouro, 
cius <J.polices da dlrida publica. interna nos 
de 5 •;,. papel. e <.t far.el' as operações de cre
dito -precisas para embolsar o~ possuidor~ de 
npoüces que não acceitarern a conversao; 
consolidar a diYidu fiuctuante e supptu:• qual· 
quer deficlencia de renda do exercício cor: 
rente (3• discussão); 

Do projecto n. 100, deste a._nno.(projecto 
n. 46 A,llo anuo passado), relattvo <tS promo
çue:;; de 1 de janeiro ele 1890 (3• discussão) ; 

Do pro,jecto n. 137. deste a.nno, deala.rando 
não ter sido rev~ado nem a lterado pelo 
üeereto n. 1030 de t4 de novembro de 1890 
o disposto no art . 7f) do decreto n. 2433 de 
15 de julho de 1859 (3• discussão) ; . 

Do projecto n. 125. deste auno. autorL
sa.ndo o governo a abrir um cre:lita de 
3. 471 :209~'214 para d~pezas por .v~r1a.s_ -ver
b;ts do orçamento vigente do MmtSI:ei"10 da 
Marinha (3• discussoo); 

Do projeeto n. 52, deste anuo, .regula.nd<? a 
concessão de aposentadoria aos f2,n~wna.I"I~S 
publicas. de accordo com o art. 1:> da Constt
tuição Federal (3• discussão} ; . 

Do :projecto n. 119, deste anno, concede)ldo 
aos I o e 2P cirurgiões do corpo de . bombelr?s 
da Capital Federal 08 postos de maJor e ca.p1-
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o 
tão, com o.s va.ntl.ge11~ que são inherentes a \ atrazados, IJ.Ue deixou de receber (discussã. 
estes postos ( 3• discussiio); unica); 

Do p!·ojr.cr.o n. 145 A (do Senado), conce- Do pro,jecto n. 82, deste anno. autorisanrlo 
llendo amni8tio. aos rc,·oltosos que tom:ua.m o govcr·no a reformar. no posto de tenente do 
parte nos movimentos revoluc:onarios de extincto cot•po de policia desta r.apital, o ca
:Matto Grosso, (le janeiro a. junho de 1892 J?itil~ honm',lriO do exercito, ex-tenente dessa 
(2" discu~ií.o ) ; . corpo, Antonio .Tose Alves (discussão 11?-i.ca.); 

Do prD,]ecto n. 96 B, deste anno, auton- Do pro.1ecto n. 92. dbte anno, autm·1sando 
sando o governo a. contractat•, com quem o gnverno a mandar contar como tempo de 
mais vantagens offerecer, o ~erviço de rebo- embo.rquc, para. 03 effeito~ legae~, o tempo 
que. por• meio de vapores, nt\8 barras do rio em que o capitão-tenente João de Anr.lr·ade 
Itapemirim e Benevente, no estado do ~ispi- Leite serviu como official super-ior · e i!l$tru
rito Santo (2• di~cussüo) ; ctor na E,:cola. Naval. e faz e:densiva aos 

Do projecto n. 11 B, desta ;).nno (tio Senado), instructores e mais officiaes que servirem nos 
reorganísando o corpo de marinheiros navaes navio~ destina.do.< :i. instruc(·iio do~ aspirante~ 
(2.• discussão) ; e guarda,>;-marinha a di~posic;üo do art. 13 do 

Do project.o n. 138, deste a.nno, estabele- decreto n. 29~ tle 14 de mar~·o ~e 1891 ( dis
cendo as condiç:ões em que pó:le se1• exercida cussão unica ); 
a faculdade conferid<l· as socíedade8 anonymas. Di~cu~~ão 11Uica do project~ 11. 6 A, deste 
pelo art. 32 elo decreto n. Wi de 17 de ja- ~nno ( orga.ni:'-a<;ão do Di~tricto Federal}; 
neiro ele 1890 e marcando o pz"O.Zo de um Continua(;;to da. 2.• di>:cus:;ii.o do projecto 
anno para o recolhimento, pelos emis~ores, n. 48, de8tea.nno, regulando a navegação de 
do> bilhetes ao portador, emittidos ille,a-al- cabotagem; 
meute e autori~ando o go.,..erno a emitt1r noms 1'·' discussão do prQjecto n. 145 A., de 1891, 
de 500 rs., 1$, ~e 5$ no valor de cinco mU mandando realisar por concurrenci~ publica 
contos, recolhendo igual ~ommu em notas de as obras publicas federaes que devem ser con· 
50S pa.ra cima (2• discussão); struidas exclusivamente a expensas da União, 

Do projecto n. ll5,deste a.nno, autorisando po~endo ser ia.mbempor administração as 
o governo a transferir para as armas de in- obras militares, a.s de grande urgencia e as 
fantaria e cav-allaria, conibrmeas habilitaÇÕes de pequena. ím:port.ancía; 
de cada um, os officiaes do exercito, .prumo- 1" discu!lllãodo :projecto n. l05,de 1891, pas
"Vidos durante a guerra do Paraguay para a. sando a municipa.lidade a administração dos 
de artilharia, que nesta se acl1arem sem po· cemiterios publicas, da outras providencias e 
der ter accesso por tà.!ta. de babilitaç.ões autorisa. o Presidente da R.e:publica a mandar 
scientiticas (2'' discussão); fazer a conta, a!im da ser indemni::>ada a Ir-

Do 11rojecto n. 109 A, deste anno, creando, mandade da Santa Casa. da Misericordia da' 
conjunctameute com a escola de machinistas, Capital Federal; 
um curso de nautica no estado do Parli., e lhe 1" di~cu~são da. projecto n. 8!, de 1891, re-
dá organisação (2' discus~ão); guiando as p!'omoções na armada em tempo 

Do projecto n. 83, deste anno, mandando de paz e em tempo de guerra; 
':pagar a pensão de 120$ concedida a D. iVIaria Continuação da 2" discussão do projecto 
Augusta Ferreira de Souza., viuYa do briga- n. 153 A, de 1891, regulando as rela.;:ões eu
deiro Antonio Tiburcio Ferre1ra de Souza, tre locador e loca.ta.rio; 
desde a data do f.Ulecimento de seu marido Continuação t\a 2" discussão do projeeto 
(discussão uoica); . n. 122, destea.nno, reorganisando o Supremo 

Do parecer n. 34, 1le 1892, indeferindo, por Tribunal Militar. 
não ser dacompetencia. do Congresso Nacional, 2" _pa.r·te {as 3 horas ou antes)- 2' discus
a petição do co nego Amador Bueno de Banos, são do projecto n. 144 A, de:'lte anno, opi
sobre isenção do imposto de transmissão de nando no sentido de 11ilo ser adoptado o 
propriedade e de decimal' urbana..;; -para o pro_õecto n. 144, de;te anno (do Senado), que 
:predio em que funcciona o .i,sylo Isabel, nesta permitte a lirre ent rad<L no territorio da Re
capita.l (discussão unica); publica <t immigt•tmtes de naciona.lidade chi-

Do projecto n. 270. do anno passado, conce- ueza e japoneza.. sob ás condiQõe; que estabe
dendo um anno de licença, com ordenado, a lece, e autorisa.o governo a promover a ex
Jose :Mendes Abranches, mestre da ofiicína de ecu~.ão do tl'<l.tado de 5 de setembro de 1880. 

· appal;'clhos e velas da directoria de construc- com a China, a ()elebrar tratado de commer
ÇÕe<s navaes do Arsenal de Marinh11 da Capi· cio, paz e o.miza.de com o Japão e a. e$tabele
tal Federal (discussão unica) ; cer agentes diplomatícos e consulares nesses 

Do projecto n, 81, de 1892, autorisando o paizes, reportando-se ao juizo emittido no :pa
governo a mandar pagar ao alferes honorario recer sobn. 4 A, deste anuo; 
do exercito Antonio Paes de Sa Barr~to a Discussão unica do additivo n. 72 B, deste 
quantia de 2:592$, por dllrerença. de soldo~ a.nno, Ladditivo destacado na 2• discussão do 
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pro,jecto de fixação da. força nttval para o e:x• 
ercicio de 1893). autorisD.ndo o governo n. r~:
mover o Arsenal de Mttrinltn. da Baltia, a. 
mandar construir uma mortona em MatTD 
Gros~o. a est'1 belecer na Escola Naval o en
sino de torpedos e ue applica~'ão th electl'ici
dade à marin1l3,, creando uma cad('Ü'a. espe
cial, e <L reformar as escobs praticas de m·
tilbaria e toqJ~cl.os e a crear uiversus e>
colas; 

1" discussão do :prqjecto n l!S, deste anno, 
autorisando o governo a reorganisar o ser· 
viço da Repartição Geral dos Telegraplios e n 
aherlJ.r o respectivo regulamento, segundo as 
ba.ses que estalJelec:c; 

la discussã.o do prqj ecto n. 14 L de> te anno, 
isentando dos direitos dr. importu.~;'to e e~
pediente o~ ol.tit•ctos neC!essarios ao estu.lJde
cimento do Strangcr's Hospital ; 

P. discussii.o do projecto n. 132, deste 
anno, isentando do pau:amento do imposto 
predial o edíficio em que fnncciona o Gabi
nete Portuguez de Leitura desta cidade ; 

Discussão unk.L do :pcQjecta n. 147. deste 
a.nno. concedendo um anno de licença, com 
ordenado, a Pedro Candido da. Cunha Valle, 
2• official da ~ecretar'ia da Marinha, 1J'1ffi 
tra.tar de sua saude onde Jhe convier ; 

!• discussão do projecto n. !48, de,te anno 
autorisando o go•erno acontractar com Fmil
cisco Ferrdra de Moraes, ;em anus algum 
para o Estado, a introducç-ã.o de 500 ou m;\i, 
trabalhadores libeeianos, para auxiliar o ser
viço de carga e descarga de navios no porto 
de Santos;· 

Discussão unica do parecer n. 57, deste 
anno, indeferindo o requerimento de Mano€1 
Luiz de Mesquita :pedindo antorisa(;ão par::~. 
ext.rahir uma lowrta a Ja vot do Montepio do~ 
Funccionarios Publicos ; 

Continuac;ão da 1• discussão do projecto 
n. 120, deste anno, a.utorisando o governo a. 
contraem r com .João Ttwares da Sil ~-a a. con
strucção. uso e goso de uma e.~trada de !'erro, 
com privilegio por 50 annos. d,, accordo com 
a.s leis sobre e~tra.da,s de ferro e !!aranti<t de 
juro~ de 6 •j" sobre 30:0008 por' kiio.metro, 
)lartindo do Rio Pardo. no Espit'ito S<1.nto, até 
S. João Baptista, etn Minas Geraes ; 

Continuação da. I• cliscussão rlo projecto 
n. !16, deste anuo. a.utorisando o governo; 
tendo de desannoxü.r o serviÇQ dos snburbios 
na Estrada de Ferro cemral tio Brazil, a COli· 
tracta.r com Justin & Bandeira. oll comp~.· 
nl1ia que organísarun, a constrncçüo de uma 
estrada de ferro aer~a de S. Francist·o a Sa
popem ha, segundo nscondições que e~tahelece; 

1" discussilo do pt'O.jecto n. 17, r leste a.nno, 
isent<Lndo de direitos de importar,:.ã.o os mate

. r~aes e m:\chinismcs que a Companhia Na· 
Clon<J.l de For,ja.s e EstoJeiros destin<<r á in
stalla.~ dos seus estabelecimentos; 

1" discus~âo do prQjecto n. 2í4, de 1891, 
concedendo no cidauão João Pereira VídQ,l 
isenç:ão ue direitos sobre o azeite doce, chur.l
bo, estanho ~ folha~ de Fhndres em laminas, 
que importtu· para o c:onsumo da. pesca, no 
e~rado de Sr~.ntu. Cat1mrilla; 
2~ discusslio do projecto n. 69, deste anno, 

autoris<tntlo o u-overno a concedet· a. Jose A.tt
gu~to Vieit•<t. 0 outro a constr-ucção, uso e goso, 
duru.nte 30 anno~, de uma estrada de fe1•ro de 
S..'l,popemba á iHw. do Governa.rlor, mediante 
certos fh Yores ; 

1• (liscmsão do projecto n. 98, deste anno, 
atltori:>;laclü Q go\·orno a concede~ a HonorlO 
Lima a constn[cçiio, uso e goso de uma estra· 
tl;t rle ler-rodo parto de Angra. dos Reis, no 
e~i:tdo do Rio de JMeíro, ~ est.açiio do Cl'U
;r.eiro, no escudo de S. Paulo, mediante as 
conrliçõe:s que estipula. 

Levanta-se a. sessão às 4 horas e lO mi
nutos. 

801 SESSÃO E11 26 DE AGOSTO DE 1892. 

Ao meiO dia 11rocerle-se a chamada, á qUal 
respondem os Srs. João Lo)les, Antonio Aze· 
redo, Alhayde Junior, Pa.u!a. (luímarães, Joã.o 
de Avellar. Uchoa. Rodrigue$, llldio do Brazil, 
Cantão, Pedro Chermont, Mattn. Ba.ceUar, AU· 
g-usto Montenegro, Costa Rodrigues, Casimiro 
Junior, Rod1·igues Fernand~s. Anfrisio Fialho, 
Nogueira Paratlaguá, Pires Ferreira, Il'!arti
nho i~o(trigues, Frederico Borges, Jose Bevi
laqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Amorirn 
Garcia, Epitacio Pessoa, Couto Cartacbo, Sã. 
Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, 
Gonçalves Ferreira, José Ma,riano, Joaquim. 
Pernamlmco, .Ju-vencio oe Aguiar, André <Ja
vn.kantL Ra.ymundo fl;mdeira, Annibal Ffll~ 
cão, Pcreim Lyra. João de Siqueira, João 
Vieira, Luiz tle Andrade. Espirito SlUito, Bel
lar mino C~trneiro, Teophilo t\os Santos, Oiti
cica. Rodrigo de Araujo, Euclides :Malta, Ivo 
d.o Prado, Leaml!·o :Maciel, Felisbello Fteire, 
Paulo Argollo, Arthur Rios, Severino Vieira, 
Milton , Francisco Sodre, Dyonisio Cerqueira, 
Le;)vi;.:ildo Filgueíras, Barão de S. Marcos, 
H:oracio Costa., Novaes Mello, Fonseca. e Silve., 
Fonseca Hermes, Nillo Peçanl!a, Urbano Mar
condes, Oliveira Piato, ,Joaquim Breves, Vir
gilo Pessoa, França Carva!llo. Luiz Nlnrat, 
:Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo 
Guanabara, Erico Co3l1to, Sampaio Fer:raJ;, 
Lopes Trovão. Furquim Wernçck, Jesuino 
de 1ubuque.t·q~··· Yi.1ha.es, Titoroaz Deltino, 
imtonio Olyntuo, Hadaró. Pacifico Mascare-
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nlHlS, G::.briel de Magalhães, Leonel Fill1o, deste J'll'Ojecto uão só :porque é pouco fallador. 
Chagas Lob:J..to, Jaeob d:!. Paixão. Alexandre como porqoe nüo conhece bem os manejos da 
Stotkler, Francisco Veiga, Fel'relra Brandão,' tribUJ?.a parlamentar (nr1a (J.J)oia.dusJ. 
Lamouníer-, Alvaro Bltelho, "Viotti, Dutra. ~Iüs, estudi\ndo as emendas do Senado o 
Nim.cio, 1funo'21 Fulgeneio, Al"istides Maia, orador que teve a suprema felicidade de ser 
Gonçalves Ramos, Carlos das Chagas, Costa. um dos prop:\gandistas da Republiea ; que 
Machado, Palie ta. Ferreira Rabello, Francisco I teve a suprem a felicidade de esw ao lado do 
Glicerio, Cezario Mottlt Junior, Car..,.~hal, :povo promettendo o governo do povo Jlelo 
Mursa, Costa Junior, Alfredo Elli$, Julio de povo, não póde deixar de revoltar-se contra 
Mesquita, Ilrazilio dos Santoo. Leopoldo de algumas das emendas do Senado, que julgn. 
Bulhões, Alves de Castro. Urbano Gouveia, anarchisadorus, e perturb::uloras dos aconte. 
Caetano de Albuquerque, Bellarmino de Meu- cimentos politkos do pn.iz. 
donça.. Marciano de Mag-alhü:es, Ferna,ndo Si- ."ts emenda.~ do Senado, umas, futeis, ou
.;mas, Lauro ~1:uller. Carlos Campos, Scltimidt, tras, inconstitncionaes, e outras ainda sãoum 
"Lacerda Coutinbo, Pereira. da Costa, Julío de assalto, á sob€rania. popular de que o orador 
Castilhos. BQrges de l\Iedeires, Alcides Lima, idolatra. (.4poi<do tio ::;.·. T. lJe'{tm).) 
Thomaz Flores, Homero Baptistt~-, Cassiano do E como a emenda que ma.ís o revoltou foi 
:Nascimento e Demetrio Ribeiro. a do a.rt 18. 1). qual traduz um cerceamento 

Abre-se a sessão : tia liberdade lJOlJUlar. vem .iustifiror o voto 
que tem de dar contra ,sem querer , entre-

Deixam de comparecer com c:J,USa partici- tanto, trazer luz à e<u;a,, 

pada. os Srs ; Henrique de Carvalho, Nelson, Nos tempos da monarchin. não se procura
Bezerril, Justtniano de Serpa. José Avelino, va impedir que o povo tomas~e conhecimento 
Almino Affonso. Miguel Castro, Pedro Ame- dos destinos tlo paiz. Entretanto na. Repul>lica, 
rico, Rosa e Silva, Meira de Vasconcellos, no !.!OVerno do povo :pelo poli'O, vê-se o Sena
Pontes de Miranda., Augusto de Freitas, Tosra. do retron-adando 
Se~bra, .Zama-, Ga.rc_ia. Pires, Vir-iato d~ 1I~- E' assiTn que a emenda n. 18, do Senado. 
derr~s, Jac([ues Outtque, Mayrmck, Joao P1- diz que o prefeito set·;J. nomeado pelo Presi
nhet;'O, Matta Macha.do, Gonçal-ves Chaves, dente da R~publica, com a approvação do 
Dom1ngos Rocha, Moraes Barros, Lopes Cha- mesmo Senndo, 
-ves, _Angelo P~~heiro •. Carlos Garcia, Moreira Esta emenda se divide eem duas partes; 

. da. Silva., Rubl~O Jumor, Eduardo Gonçalves uma ataca á SGberania popular, e a. outra 
e Menna Barre-•o. constitue uma ficção contra a qual os repu-

Deixam de comparecer sem causa partici- blicanos, :propagandistas, não :podem deixar 
pada. os Srs : Oliveira. Vu.llad~o, Marcolino de reYolt.a.r-se. 
Moura., Santos Pereira, Sebastião Landulpho Ata.que a soberu.nia popular porque aut~ 
Villa Vicosa, Prisco Paraizo 11-Ianhães Barre: ri;;a a intervenção do Poúer Executivo na es· 
to, Cyrillo de Lemos, Alb~rto Brandão Fi- phera legislativa, a exclusã() completa do 
gueir·edo, Costa. Senna, Americo Luz, Do~in- povo no comício popular, a exclusão com
gos Porto, Ferreira Pires, João Luiz Monteiro pleta do po-vo na.qnillo que lhe cabe, naquillo 
da Silva., Martinho Prado Domin;os de Mo- que lhe pertence. Ficção porque da·se ao Se
raes, Paulino Carlos, Alm.~ida No"'~eira Oin- nado a approvação do prell~ito. 
cinato Braga, Fleury Curado Victorino 'Mon- Addmitta-se que venhamos a ter no Poder 
teiro, Assis Bra.zil., Rocha O;orio e Fernando Executivo, não B$te militar brioso e patriota, 
Abbott. mas, um despota. 

E' lida e sem debate ap:provada. a. acta da A que fica reduzido o pa-p;;l do Sena-do com 
sessã.o antecedente. a approva(:ão do prefeito 1 

PRIMEIRA PARTE DA ORDJm DO DIA 

O SR. PJIESlDE.N:rE-Não havendo numero 
])ara. se proceder ás votações indicadas na or
dem do dia, passa-se ás llk'Üeria.s em dis
cu~G. 

Discussão unica. do proj ecto n. 65, desU. 
anno. Organisa~ã:o do D1st:ricto Fede.ra.l. 

O ::ir. presidente põe em discus;ão a emenda 
ao art. 1•. 

Supponha que esse de>lX>ta. nomeia :para. 
prefeito, um individuo má.o, um bandido, e 
que o Senado não appro-ve o seu acto. O Po
del' Executivo insiste. A que fica reduzido o 
papel do Senado. 

E' procurar augmenta-r as nossas difficul
dades; é avan~at• :para traz; é emíim, querer 
D pr·oprio SenaJ.o sa.hir co:n arranhões em 
ma dignidade ? 

A ''e:rdade é que aquclla cnsa do parla-
1Uel1to, oude devia. reinar a calma e a pru
dencia, tem, ao contraJ·io, demonstrado que 
B anarchisadora,que não lhe assite essa calma 

O Sr. Bo.racio Costa - Vem e essa. prudencia. 
muito a con-tragosto tomar a pa.la.vrlt no debate E a primeira vez que o Senado republicano. 
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do Brozil mostrou-se prudente, foi para, sabir 
ferido em sua ílignida.de. 

Viu-se que nas primeiras nomeações d.e 
magistrados para o Supremo Tribunal Fe
deral, quando a população inteirv., esperara 
que o Senado rejeitasse in 'imim ~S:J.S nom€a
çõcs, elle contl'<:1. <t espcctatim ele tod03, 
apoiou-as! 

Por que receia o Senado a liberdade? 
No tempo da ffillnn.rchia ning11em tt temia, 

ao cçm,rario, a. clmm~vamo~. <~ procumvamos, 
porque receia.I.-o hoje, consu!Jstanciud:J. no 
poV"o? 

Dir-se-hia que e:::tn. corpomciio se occultt~. 
receio>:a de que o :po;·o o tr-,tgue. :'lhs e 1.\ln 

eng:mo, o povo, e um cordeiro, não o traga. 
absolutamente. 

O art 20 que é consequencía nrctural (lo 
art. 18, e inconstitucional. 

Não sabe em que parte da Constituição o 
Senado achou essa. (l.ttrilmk:ão! 

De modo que pelo art. 20 do Senado o pre· 
feito. lançando seu voto, submette-o V. consi· 
cleraç[o do Senado :par~ ver si ~s razões, si os 
motivos da. ~spensão de uma. lei do eon•elho 
é ou não constitucional, otr~nde 011 não âs leis 
federae$. 

Essa a,ttribuição, a Constituiç[o não cnn
fere ao Senado; esj não confere, e iHegM, não 
póde absolutamente ser acceita. 

Não quer, por mais tempo, roubar a atten· 
ção da. casa; quiz apenas justificar o seu 
voto. . 

Pois entende que no regimen em que vi· 
vemos, cada um deve, sem fazer discursos, 
dizer o que penS3- e o que sente. 

Vota contra as emend,1s do Senado, princi· 
palmente contra. a. que se refere ao n.rt. 18, 
porque considera um assalto à sollel"ania po
pular, d~ que mais uma vez se confessa ido
latra. 

Continuaç~o da 2' discus~ã.o do pro,jecto 
n. 48, deste anno, regutan·lo a. na.vegação de 
cabot,3/"em. 

Vem" iJ. mes(l. é lida, apoia.da. e posta con
junctamente em discussão a. seguinte 

Emeada ao Jlrojecto n. 48 

Paro. ser ~ollocn.do onde convier. 
O pe~soa.l das guarniç,ões dos nn.vios de ca

lJotngem se1•:i. dE\ um tm·r;o de marinheiros na
cionaes, nos pl'imeü•os cinco annos; de metade 
de cinco :L alto; e de dous terços da.lll em de
ante 

So.ln. lln.'. se>:si<es, 2G de agosto de 1892.
IJ . .,.rrlo ti~ ,.., .. J.'JU1'COS. 

Xingnenl pedindo a palavra são successiva
mente encerrad:1s as discussões e adiadas as 
vora<:;ões dos at'tigos do projecto. 

l" discmsão do pl'QJecte n, 145 A, de 1891 
mand •.ndo reu.lisal' por concurrenciA publica. 
as obras ]JUblict~s !ederaes que devem ser con
struidas es:clusivamente a expensas da União, 
podondo s'r tambem por administração as 
obrns militares, as de grande urgencia. e as de 
pequena im11ortancia. 

Niio lmvenclo quem peça a pn.lavm nca. en
cerrada a discussão e adiado. a vota~ão. 

1• discuSSJão do prqjecto n. lOô, de !89! 
pass;tndo ;\ municipalidade a a.dministração 
dos cemitm·ios publicas, dá outras providen
cias e autorisn. o Presidente da. RepubHcn. a 
mandar fazer a conta, a.tim de ser indemni
zada a írm•nrlade da Santa Casa da Misericor
dia da Capital Federal. 

Por não haver quem peça. a pa.lavrn.. :fica. 
encerrad:1 :1 discussão e adiada. a votação. 

1 • discussão do projecto n. 81, de 1891 re
gulando as promo~'ôes na. armada. em tempo 
de paz e em tempo de gueri'a. 

OS r. Barão S. Marcos-Em pri-
- . meiro logar,agl'<J.Lleço ao nobre deputado por S. 

O Sr_. Pires F~rreJ.ra dJz que Paulo, o Sr. ,Julio d' :Mesquíta,meu illustrado 
quando fo1 honte~ conVldado para .ceder a amigo, 0 iuteres;;e que tem tomado pelos ~e
:pa.la.vra. dt;clarott franca.me'!lte que delxa.va .a go~ios da marinha, intPresse esse que mmto 
tnbu~n. ~l lhe fosse. garantJua. a t?aln.vm ll~J: me captiva. · _ 
na Jmmeu•a. par~ ih'!:_ ordem do (ha :para. dts o :proiecto que tem de regular as promo.;-.oes 
c~t~r a reorga.msaçao do Conselho Supre.~o da armáda estã, em meu poder haalgum tem
IIIllitar; mas, com ba.:>tante . s~rpres& sua HU, po . e como e muito long'() e demanda muito 
ha _ROUC9, outro collega ~a tr1b1ma. est~do a commi~[i.o nã; poude ainda formu-

Nao EOd~, portanto, de1xar de fazer esta re· lar 0 seu :pa.recrr. No entanto, devo declarar 
clamaçao u. mesa. que este prQjecto està, por sua natureza, ap

o Sr. Presidente-A pala.vra não 
podia. ser d_ada a V. E~., v}sto como não est.à. 
em discussao a reorgan1saÇ<Lo do Stlpremo Tn· 
bunal ~{itit.ar. 

Contínúa. n. discussão-
Ningoem mais pedindo a pc'l.la>ra, são mc

cessiva.mente encerradas as d1scussõs e adia
das as votações de todas as emendas. 

pro~·aclo, desde que traz a. assignatura. de 
dous distinctos o!ficíaes da armada, deputados, 
figurando tnm 1J2m nelle a a~signatura do no
bre e honrado ministro da marinha. 

Ninguem mais pedindo a P'•la ~Ta, fica. a. 
discuss<lo encerr-aaa e adiada. a vota~o. 

Continuw;fio da 2• discussão do projecto n. 
153 A, de l 891 , l"B,"'Ulando as relações entre 
locador e looatario. 
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O Sx-. Novacs Mello parece-lhe! O Sr. Pires Fex-rei:radizqucYae 
que este projecto, prin~ipalmente na quadra continuar a set·ie de considerar;~õ ·s que llontem 
angttstiosa por que pa~ga a hv(lnm, e o mttis iniciou rohre '' organisação do Supremo Tt'i
importantc pos~iwL Não o conhe1;o ; e pe- bumtl Milita;·. 
dindo p;1ra que lhe viesse às mias para es-1 'Cma das disposições do projecto que não 
tudal-o, dec!arou-se-~1e _que est.wa sendo im- pr:~e deíxtl:l' d~ contrariar, porque ella, ~tem 
pre..."!;O lHL Imprensa NaciOil[tl. I de mconstttnciOnal, abre rn'"rgcns a coníl!ctos 

Não sabe como se pos>a di~~utít· um pro- entt·e os llous triiJU!l~es mai~ elevados do paiz 
jecto qt1e aind<~o não foi impresso; pois, me~- -:-o fetlet-al e o f!!-llltur- e a que ala!'go. _o 
mo nquelles dos seus collc;.m.s que dl•lle tecm ctrco chs a1)pelln.çues deste par·a o.quelle trr-
conhecimento, naturalmeute nfLil o t1.•em uem l>umtl. . _ . . _ 
presente em memol'i<t. porque nin;,;·uem púde . Pe~!s" que, qhrga(~O o 1hret0. de rensao aos 
ser uma bibliotlteca. l'eos .Jul~dos pel1~ tr.tbun:tl rnrlttnr po.n. o fe

LlCi'õLl. tmo haver;~ mng-uem fJllC, condemnado 
pot· IJUal~ucr cl'Íme. não use desse dir:.-ito, 
J.ulldo n.ssim lo~ar :t pcrturha<;-ões que é de 
torlo o i ntf~ress~ eYitar. 

Nestas comliçues, pede ;1.0 ~~-- prc:>itlcntc 
que ;ulie a diseus;;ão d,l pl'qjecto ;ue '1 ue elle 
seja. ÍIUllresso e distl'ibuido. 

0 Sn.. PRESlDE::\TE-0 nobre tl0ptiktuo tem 
razão. O prQjecto entrou na onl~m tio di:1 por 
delibeJ'açâo da. Ca.mara, não tendo ainda sido 
impresso. 

A discussão fica adia.àa, confor1ue reclama 
o nobre de:putado. 

0 SR. NOYAES MELLO-Devo declara.r a 
V. Ex. que não fiz a minha obset•vação com o 
intuito de magoar a mesa. 

Continuação da 2• dhcussão do projecto 
n. 122. deste anno, reorganísando o Supremo 
Tribunal Militar, 

0 SR. PRESIEE"'TE-Tem a pala.vra o Sr. 
Pires Ferreira. Peço licmçil. para prevenir ao 
nobre deputado de que Jogo que hajn. numero 
tomarei a liberdade de jnterromp~r o seu 
discurw, para. proceder a.s votações. 

0 Sll.. PIRES FERREIR~-E eu serei solicito 
em atten•!er as obsenações de V. Ex. 

V_eem a mesa, são lidas. apoiadas e postas 
conjunctamente em discussiio ás seguintes 

Em t:1es conrlí,;5es, deve o Congresso re
shingir, quanto possível, o circ.1 desse direito, 
que deve-se limitar aos caso5 de condemnaçilo 
capital em tempo de guerra. 

Pelo projecto, o tribunal militar não porierà 
funccionar com um numero inferior a cinco 
milictres, excepção feita dos juizes togados. 

Ora. desviados como se acham mu tos dos 
~nem1)ros militares deste tribtmal, ditlici!iruo 
s~r·ia reunir esse numero ; e neste caso, os 
proceosos toriam de sel' clemorado~ indefinida
mente com manifesto prejuizo da justiça e do 
direito dos reos. 

Assim, propõe que esse numero fique redu
zido a ll'i'S, que,sommado aosdous juizes ch·is, 
constitniriio um tribunal com um numero 
sufficiente para j ltlg-ar. 

E' Utn;J. pm:s:e estal.Jelecida que. dado o 
ea~o de empate de >otos no julgamento de 
qualquer causa, o voto do presidente pend<t 
para o htdo mais úvoraYel ao reo. 

Assim, opma que o presidente do tribunal 
lenlm voto, nos jnlga.mentos, igual ao dos 
outros membros. 

Emendas ao art. 5• do projeclo n. 122 (Su- Pensa tombem que todos os votos devem 
p1·ej)w T?ibunat. Jli!itar) ser fundamentados. pois, em caso de :l]Jpel

hGii.o, o réo tem 1w f\mdamento· dos votos 
mnn. uase para apoi<u· o seu tlireito. 

5.• Consultar com seu p:1.recer as questões P:1ss:tndo a tr<ll:~1r do secrew.rio do tribun:1!, 
que ~he torem a1Iectos. :p:·lo Pr·esi(lent.e daRe- cliz o oradoe que o IH'ojecto, dízendo que tt 

pubbca., sobre economia. disciplina., direitos e nomençilo par • esse ca1•go deYe rec.thir em 
deveres das forças lie terra e mar e classes um official. devia. restringir t\ patenre; pois, 
annexas. mquelles termos genericos, tanto póde ser 

6.0 Pa...<:Sa.r as patentes milítJlJ'·e~ aos officiaes nomeado um alfer,·s cOJÍlo um !renera.L 
effectivos, reform;.~.do:, 11onoral'im e ctt1sses E ni1oé proprio que :to 1ado dos officiaes de 
annexas. alta IJ<l.tente üe t.et·1·u. e mar, que conl}lõem 

aquelle rritm~<ü, se colloque um criançola. 
S<1.la dns sessões, 20 de agosto de i892. como secretar10, 

-]fartinho Rodrigues. Relativamente aos empreg:1.dos deste tri-
Substitua-se o art. 11 pelo seguinte: IJIIn".l, prop:~'e o or·J.dor que s jam elles no-
O secretario será offitial superiot' de IXlt'lXl me.~do:> dir~etmnmw pelo tri~·~~[l.l. e o ~cre-

especial do exereito. 
1 
t.u,t~ propo,to por este uo Pres.1dente d:t Re-

- PU•Jltc·c~o. 
S. R.- Sala das ses~oes. 20 ue agosto I O orador faz outras considerações em rela.

de 189~.-Fons~ca c Sihjlt.-L·•uro Mttllr!J'. I ção aos vencimentos e õ. ettegoriu. desses 
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empregados, no. sentido de serem equi p11rado~] Art. 10. SUIJP!'ima-se no fino.l da :pala. vra 
aos da Seereta.t'lr. d:t Guerra.. quando em díatlt e. 

Termina e:han~ando " :.tttenç.iio da_ Cam<Wit! § t;nico snbstitna·se pelo se!!Uinte: 
pnra. esta questito que reputa mmw séria • As deci~r es do tl"ibun<1l se.riio tomada.s por 
e importa:nte. ! Jll:l.iodas de voto.s. assigm.náo-se com parecer, 

Vem á mesa, são lidas, apoiadas e postas em sepamdo, nas consultaS, os que íorem 
em discussão as seguintes votos dJvergentes e nas sentenças com a pa· 

ln. vra-vencido- ftmdamentaudo-a ou nuo. 
Emendas ao Jll'Ojccto n. 122 da 189:? 

I)o seç;·etatúJ 

O COngresso X:•cion;tl dcct·ew. ; 
Art. 11· Su1Jstitun-se pnl~ seguinte: 

Art. I." A' p~lõ\ v r:. - mili tm·- n.ccri'scen· . . . . 
te-se-que tera sua S(~de na ca.pitn.l Fedeml- . O secr·etat'JO_ :;:el'a. gencr·nl nu offictal s~pe· 
e á palavra-mcmlJ!'OS-nccl'e~cente-se-vita- 1'101' do ~XCI',:tto on ü:\ U.l'lllnd:-1. e nomemdo 
talicios. pelo. chef(' do ~staúo ~olJ }Jr!Jposta do tribunal, 

Art .. 2. 0 SulJst.itua.-se a. ultima. parte pela e este nome<tl'<l. us ele mais emJJregudos du. se· 
se,""Uinte :-e as (los juize~ t og;ul.(lS ele entre Cl'<::t:u·Ja.» _ 
os membros da Corte de Appellaçilo. ~ 1." ~"c 3." çomo esl:a~. 

Accrescente-se § !.•-Os tit,ulos de nomea- . § 4." Onde ~e h.J;-J?a.ssarapatentes subscre
ção serão expedidos: elos militares pelos re- vendo-as- dq,>a:se-fnra passar as ,patentes 
spectivos ministros c dos togaclos :pelo Minis- e <tS :<ubsceenru-e o_ mats como esta. 
terio da, Guerra. § 5:" a 12 C()mo ~stao. 

§ z.a Os parentes consanguincos ou afins § 13." ~ndc se le; :por um. officia.l previa
até 2• gráo não }JOOerão ao mesmo tempo ser m ·noo;-d1garse- por um dos officiacs da se-
membros do tribunal. GreUl.l'l<J.. 

ArL 3.0 e §§ I•· e 2'' como estão, 
§ 3.0 Substitua-se-communicar ao ,Q"overno D~s offic'acs 

por: mandar proceder na. fórma da. lei-e o 
mais como está. Arts. 12 e § 1. • Como e>tiio. 
~ 4." Substitua·>e pelo seguinte: § 2." Supp!'illla-se o fitlal:-e de fudos os 
Com. e:xcepção dos crimes communs nos moveis etc. 

quaes serão jnlgaclos pelo Supremo Tribunal Accrcccnte·se: 
Feder(t.l, os memllros milita.res ~e rã o proce:<- § 3. • todos os moveis e utensillos perten
sados e julgados pelo Supremo Tribunal Mi- centes ao tt-ibunal :ficarão á cargo de portfliro. 
litar. Art. 13." Snbstitutlrse pell) seguinte:-Os 

§ 5•-Como esta. membros militares do tribumt.l terão todos os 
§ 6•-Subst itua-seapalavra-passar-por.- vencimentos e<anUJ.gens de commando cores-

mandar expedir. pondente á ~1I~~tividade de seus postos. 
Accrescente-se : .Art. 14." Subs~itua-se pelo· seguinte:-Os 
§ i ' Rever os processos findos. julgados no juizes togados só p?rceberiio vencimentos 

fóro militar a que se refere o a.rt 81 e de identicos aos dos membros do Supremo Tri-
barmonia com o art. 77 da Constituição. bunal Federal. 

Art. 4• Como esta. · Art 15." Substitua-se pelo seguinte:-0 se· 
Art. 5G Sub.-.titua-se pelo seguinte :-Para cretario terá <llém das •antagens correspon

conbecimento e decisão dos proces,os crimi- dentes á sua patente. a graiifi~ão de gene· 
naes o Supremo Tribuna.! 'Milit.."tr não poderá ral de brigada. os officia.es da ~ecretaria. se· 
funcciona.r sem a p!'esença de cinco de seus rão equipara.dos J.lara todos os e!feitos le,craes 
memhros,pelos menos do;; q naes tres genera3s aos primeiros offi.cJaes da secretaria da guerra, 
e dos juizes togado~. e os demaes empregados tambem equiparados 

Art. 6• Substitua-se pelo seguinte :-Nos ca.- aos de ,igual cat'2goria da mesma secretaria 
sos em que possa t€~ applicaç-ão ~ pena , ca- da guerra. 
pjtal, o tribunal não funccionarà sem a pre· A<·t.. lô.0 Substitua-se p~lo seguirtie:- O 
sença. de trez ,juizes togado~ e de eincQ !::'ene· Supremo Trib\mal Militar confeccionarà o 
raes, pelo meno~. reg-ulamento interuo para os seus trabalhos e 

Paragra;pho unico - accrescente-se :-de sec1·etaria. 
conformidade com o art. 2". Art. 17." SulJ>titua-se pelo seguinte : Os 

Arts 7° e s• Como estão. uctuaes membroo do Conselho Supremo 'Mili-
Art. 9• Suhstitua-se pelo s~uini.e : tar e de Justiç:J., qncr milioare.J, quer togndoo, 
O presidente terâ· voto como IJS demais 

1

. assim. como os emp!•egados da l'esp~ctiva secre-
membros do Tribun3L t~l.l'ià. pas,;ariío todos nos cat•g<Js que occupam 

!§§lo, 2•, 3",-Como estão. · para o_Supl·cmo Tribunal Militat•, é as V0,"'8.S 
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que se forem da.ndo serão preenchidas nos 
termos do :u•t. 2" e 11 • da pres~nte lei. 

Accrescente-se : 
Art. A denorninação, tratamento honorifico 

e distincti>OS dos membros do Supremo Tri· 
buual Militar serão os mesmos dos membros 
do actual Consellto Supremo llfilitn.r e de Jus
tiç:a. 

Sa.la. dM sessõe>, 26 de agosto de 1892.
Píl·es Ferre•ra. 

O SR. PRESIDm.'iTE cleclam que, lmvendo 
numero para se proceder ;i. votaç:açiio 
das materias constgnadas na primeit-a ptwte 
da ordem do uía, fica udi<,da <L discussão do 
pro.iecto n. 122. 

No intuito de ser bem apruveitado o limi
tado tempo destinado ã Yotaç<'Lo. o Sr. presi· 
dente diz qU2 ve-se lla contin:;encia de pedir 
aos Srs deputados que o auxiliem. nesse 
trabalho, evit<~ndo tanto qu..,nto possi\·el as 
questões de ordem. 

Diz mais que todas as questões, que porven
tura sobrevenham, por occa.siilo deste traba
lho, poderão ser decididas ou 1J(lh mesa, que 
:procurara sempre cingir-se i1s d.is posiç•'!es re
gimentaes, ou pela cas:~. e tudo isto por meio 
de simples requerimentos. 

Faz estas observ:J.çues, tendo em '>ista. uni
camente a boa regularidade das trabalhos e 
J.lede desculpas :10s Srs. deput<tdos. 

VoZEs-Muito bem ! 

Mas mandar desde já, antes da vota.çã.o d(l. 
casa que se constituam projectos especiaes, 
emendas que podem ser t11 íimiWJ rejeitadas 
pela Camara e outras ( não a.ffirmo. isto 
com inteiro conhecimento de causa) e outras 
que entendem directament.e com a economia 
do projecto não é regimental. 

Pede, portanto, que neste ponto fa.ça-se 
manter e executar a Yerdadeira doutrina re· 
giment(I.L 

O Srt_ PR.ESlD"ENTE- Como disse ;i. Camara 
ba emendas que devem constituir· pro,jecto 
em separaclo peh\s suas proprins disposições e 
!m ontr:tS que ti ~·m•,,m pa.recer contm da 
commi$~lí.o, mas que nito silo da natnrem 
dnquello.s que merecem lH'ojecto em separado. 

Xestn~ condi~ões ;' C<lmat•a decidil'it sobre o 
requedmento do St·. Erico Coellto da mu.
neil'<L mais convemonte aos interesses pu
biiccs. 

O St•. Arthu.l.· Rios (pc~a ordem) 
-Sr. IJresidente, apeztl.r do acatamento com 
qu~ recebo as (leclsões da. mesa, niio :(>Gsso 
d··b:a.r de levantar al.~umas objecções a de· 
clsão que S. Ex. acaba de cl1l'. 

Trata-sa de um orçamento que estú em 
ultima discussão. 

Perguuto: approvado o l'equerimento do 
nobre deputado, o ql1e vae acontecer 1 As 
emendas são destacadas para, serem submetti
dos ao parecer da commissão a que S. Ex. se 

Sa. Ertrco CoEr.rro ( p~!a cml~m ) diz que, refere. 
attendendo il.s judiciosa.s obseJ'Vações que o Inevitavelmente si v, Ex. preceder a Yota
Sr. presidmte aeaoa de expender, pede que çã.o deste requerimento, a votação do orca
sejam destacad~s do projecto quetb::a ade;;peza meoto com as emendas re~pectiva.s, forçosa
do Ministerio da Justiç:a e Ne!·ociosinteriores, mente est!lS emendas s9rão sul:lmettidas a 
todas as emendas que se referem ;i instrucçã.o cmmnissão que tera de dar sobre elle seu 
publica. fo;sem en,"iadas i re;pecti V<t com- parecer. e este parerer ha de ser sujeito i 
rni:>são pa.ra formar projecto em separado. discussão e delíberaçã.o da. casa. 

O 'iR. PRESIDE~l'E:-Algumasemend.:.v:;apre- Ora, si assim acont:cer, pergunto: nós 
sentadas no :pro.jeci:J n. 86 D.jà estavam com destacando emendas que jà foram apoiadas e 
a no.ta da mesa :pa.ra constituírem projecto alteram o p: ojecto n~o mutilamos o pensa. 
em sepa.rado, >lsto como pelas dí.sposíções r:>-- mento d.<l. camara ? 
gim.entaes ella~ n.ão podem e':\tal' encorpara- lsso é mutilar o resultado das discussões, e 
d.a.s ao projecto em 3• discn.>sã.o. mudlar o r~sulta.do do e~tudo que a. Camara 

O requerimento do nobre d~putado o Sr. fez sobre semelllnnte tra.balho. 
Erico Coelho amiJlla. esta dec\são a outr-as DzstcJ. delioeraçiLo só poderá provir absurdo, 
emendas. Ou as emendas a queallude o nobre deputado 

Vou portanto sullmetter a voto;; o requerl- pelo Rio de Janeiro, }X>r deliberação da ce.sa 
mento ao nobre deputado. são enviadas a commissã~ de instr~cção EU· 

o SE. SEv'EltlNO VIEIR.'I. (pela ordem) n~o blica.. e nesse caso, a votaçao do prQJecto fica 
pàde deixar de entrar em duvida sobre a adiada e dependente da discussã-o e votaçiLo 
opportunidade de se votar des1e ,já 0 reque- d~ste. parecer. ou e~tã:o, :o~o q~er o nobre 
rimento do no !ire deputado. ( ... tpu iar.lo.~.) d, puta.do parte do proJecto ~era. adJ.a.do e parte .• 

. as~lm mcompleto,sera approvado e enviado a 
Acba q~1e e;te requer<mento ~e accordo outra casa do parlamento. 

com o re~1mento p: ·oc~de,em r~l~('~O as ~men Ora des~c se6undo alYitre, só póde nascer o 
das que forem appro\<lda.s em 3' diSCUSSê\1) do la.bsurclo. Não podemos mandar para a outra 
orçamento. (Ap>•adus- ) c.1sa. do parl.:Lmento si.ni.i.o um trabalho com- . 

Esta é a regra regimental. pleto e perfeito. 
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Proceda. a carnarn como entender com este l ministerio, portanto. restabelecer esses ser
prot~sto, nã.o tenho. !lm mente sinão ~alYat' >iços e crear despeza nova. 
a ffilJ:th3;. responsa1!ll!dalle como . rehttor dt1 o Sa. PJU:smE:>:T~<.:-Não J.lOSSo deixar de 
C<?mmtssao que ela.horou o prOjecto r1ue se ~ubmetter a. ememb, a votos, porque trata-se 
d1scute. de serviço jil. organisado (apofarlos) e que 

o Sr. Presideute-Clm,mo a atr.en- constam da ]Jr·oposlu do governo. 
ção daCama,ra ainda uma vez parf>. o regimento. O SR. OrrrcrcA-Ma.s ten<io sido supprimidos 
SubmPtto {t sua decisão o l'eC]1.ledmento do es!'e.'> serviços, o goYerno nii.o tinha compe-· 
Sr Eri< o Coelho, mas lembro qne algumas tencla. para trear· despeza.s. 
das cmE>ndu.s nelle mencionadas. fazem parte o sa. PRE~IOB:'irF.:-Vou sulJmetter a vot~ 
integrante do projecto e clelle não podem ser 0 11. 13 da emenda. 
destnca.dus sem :pr·ejulzo u;J. uelibel aç-ito final 
que a Ca.mara tem lle tomm· wbre a. mttteria. Sulmtettklo a voto< o n. 13 tbt emenda. do 

Sr. Thoma~ Delfino, o Sr. presidente clecbra 
O SR. Sr.vERL.'iO Vmm,\ (Jl ü' orric;n)-Re- que foi re{l'Citn.do. 

almente a rejeição elo rNJUet•imento do nobre 
deputado pelo Rio (le .Juneiro nilo Ü'tlz incon- O SR. RETmmA (llela wde;n) pede verí· 
veniente o.lgum, porque restaura a disposi- fic<u;ito da votlção. 
ç:ão do regulamento da casa; mas a approva- Procedemlo-se i~ verificaç:[o, votam a favor 
ç.ão desse rect\lel'imento impom em violação 50 St's. deptttados e contru. 51. 
clara do regimento, porque rez com que a O SR.. PRESIDE~TE-Foi regeito.do o n. 13 da 
Camara se pronuncie em globo sobre emen- emt>nda. 
das que deviam s~r a.prec!ad«s s ·parad;lmente. E' suhmettüla a votos o n. 14 da. emenda do 
A~sim me ].)<lrece que o alvitre mais razoa.- Sr. Thomaz D~lfino. 

vele deixar a. votação do requerimento elo 0 SR. PRESIDE.'\"l'E-Não foi approvada a 
nobre deputado para depois de serem votadllS emenda-
as emenda.!!. 

O SR.. OrriCIC:\. (p~la ord~m)-Eu pediria a 
V. Ex. que fosse sujeitando a voto;; o requ&
mento do nobre deputado ti. proporção que 
fosseannunciada a votação das emendas no 
mesmo mencionadas. Ficava. assim. melllOl' 
esclarecida a votaç:.ão. 

O Sa. PR.ESIDE~TE-~las pôde acontece!" 
que a Camu.ra não approve o requerimento. 

OSR. OITICIDA-V. Ex. Ya.i pondo em vo
mção as emendas, e em re!o.ção áquellas q\1e 
vem mencionadas, no refjuerimento, faril. 
vot!tr a proporção ctue forem lidas. 

o Sr.Presidente-Proceclerei a Yo
tação do requerimento do nobre deputado â. 
propot>ção q1.1e forem sendo votadas as 
emendas. 

São consideradas a.nti-regimentae5 as emen· 
das dos Sr;;. Alcindo Guanabara. e h·o elo 
Prado-

Vão á commissão para constituir projecto 
em separado. 

E' annuncia.da a-votação da emenda. do Sr. 
Thomaz Delfino, restabelecendo os ús. !3 e 14 
da. proposta elo Poder Executivo. 

0 Sn,. ~ESA.R.IO MOTTA(pela ordem} pede que 
o~ numero;; oa. emenda sejam votados separa.· 
d.amente. 

O Sa. OITICICA. (pelo. ordem)-Esta emenda 
é daquellas que não devem ser acceitas nos 
'termos do r~lmento. 

A. Escola Normal e o Peuagogium jà es
tayam supprirnidos dentre os serviços deste 

0 SR. AllOR.Dl GARCIA (pela ordem) pede 
veri!ica.ção da. votação. 

Procedendo-se <i. verificaçãn, votam a favor 
50 Srs- deputados e contra 57. 

O SR. PnESlDE:"TE-Foi regeitado o n. 14 
da emend · elo Sr. Thomaz Delfino. 

Pelo mesmo motivo já exposto a respeito 
das em.~ndas dos Srs. Alcindo Guana.b;~.ra e 
Ivo do Prado; vão ã. commissão para consti
tuir projecto em separado a emenda dos Srs. 
Raymundo Bandeira, Matta. Baeellar e A. 
Monteneo"l'o. 

E' submettida. a votos, a emenda. do Sr. 
Valladão e outros ao § 4•, 'VOtando a favor 
ttpenas 35 Srs. deputados. 

0 SR. PRESIDEl'<"'TE-N5.o foi a.pprovada. a 
emenda .. 

O SR. F&I.Scrsco VEIGA ())ela ordem) re
quel' a verifica-ção da •otaç-d.o, 

Procedendo-se á verificação votam contra. 
62 Srs. deputados e a fa.vor 46. 

O SR. PRESIDE:OO."TE-Foi regeitada a emenda 
do Sr. Vulladão e outros ao § 4'. 

E' submettida a. votos e regeitada a emenda 
do Sr. Jose Mariano e out-ros ao art. 1• 
ns. 15 e, 16. 

Em seguida, e submettida, a votos e regei
tada a emenda do Sr. José Ma.I·ia.no e outros 
ao a.rt. l· n. 17. 

E' submettiela a votos a. emenda additiva 
do Sr. José Mo.ria.nno e outros ao art. 1• 
n. 50. 
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Votam a fa.vor apenns 35 Sr~. deputados. 
O SR. PR.ESIDE:\TE-NiiO foi a.pprovatla. a 

emenda. · 

O SR . Jos:E !'vL-I.lliA.NO ~Jeia a>·dem) pede a 
verifica.~ o dá vota.c.iio. 

O S1~. P.R.ESIDE;o,"TE-Os Srs. que votararn 
cor.t:ro. queiram ievant<tt··se. 

Votam contra 68 Srs. tleput.a.<los . 
0 SR. PRESIDE::\'TE-FOII'e~eit:l.da a emend:l. 

do Sr José ::\In.t'iano e oút.ros. ao are. 1" 
n. 50. 

E' sul1mnttida a Yoto~ e re~eit;\da '" em~nd~\ 
ao n. 2S, <lo Sr•.Cesario i\lnttt .Juniot·. 

E' su bmct.ticb ;\ votos e re,;eitada a e111Cntl;'l. 
ru.l<litiYa. ao n. 12 do;:: Srs. Gonço.Ives Ctm·es 
e outro!!. 

Submettida a "''otos ê l'cgeit:t.da. a emenll:J. 
ao n. 12. do Sr. Domingo3 Rocha .. 

E' regeitadn. a emend;\ :-.os ns. ~O e 21 tlos 
Srs. Santo! Pereira, Costu. Rodrigues c ou~ 
tros. 

E' egualmente regeitrula. t\ emenda <I.OS 
ns. 20 e 21 dos 81'S. Santos Pereira, Paulilo 
Guimarães e outros. 

E' regeifnda a emenda da Sr. Antomo Olyn
tllo ao n. 50. 

O SR. PaESIDE~TE dechna. que fica. pre
judicada a emenda. do Sr~. Demetrio Rlbeil'o e 
Thomaz Delfino. 

E' submettida. a. votos e approvada, n. se· 
guinte emenda: 

Torne-se extensivo aos actuaes lentes d:~o 
Fa.culdo.de de Medicina da. Republica, que pre· 
staram serviços nu. campanha do Para:;uay. 
os favores constantas do art. 7" do decreto 
n. 1341. de 24 de agosto de 1866. 

Saladas sessões, 11 de a.gosto de IS9't.
JosJ ll[ariano e outros. 

Em seguida é submettido a votos e regei· 
tado o adclitivo do Sr. Joi'io Pinheiro. 

E' regeit.tdo o substituiivo do Sr. Thomaz 
Delfi.no ao n. 3 do projecto. 

E' regeitlda a emenda do Sr. João Vieira. 
e outros, ao art. 1• n . 48 .. 

O Sa. PRESIDE"-"TE declara. que fica p rejudi· 
cada o substitutivo, do Sr. Thomaz Delfino. 
aon. 48. · 

E' submettida a votos eregeitada a emenda 
do Sr. Leovigildo Filgueiras. 

O SR- PRESlllENTE declanque vae constituil' 
projecto em separado a. emenda do Sr. ~Ia
noel Fulgencio ao n. 11 . 

Submettidt~ a votos é regeitada. a emenda. 
O Sa. ESPIRITO SA~TO (pela or rJ.em) decb.l.ra. 

que não é ~i~o,"llatario da emenda ao§ 4• n. 51. 
E' sigmtario da emenda relativa. a. tra.nsfe
rencia go Hospicio de Alienados para a. Santa. 
Casa de Misericordia. 

O SR. ARTIIVR Rios (pela m·d~m} declara. qu e 
o nobl.'C depu ta.:lo tem ra.z.ü.o, que ha. um erro 
t ypog•·a.phico a. este rc>speito. · 

A emeuda ao § 4." é urna emenda que pt'O
püe •~ supprl~Sií.o de disposiç•ics approvadas· 
em 2• di~on~:>ão. nfi.o está uem collocadn. por~ 
r1 ue m<\i~ acleantP- tl'a tn.-~e de emenda identica, 
e é Q(.'C<~iào de tl~tta.t• uelht. 

O Sit. A r.Ct :"'fliJ Gt:AXAR\IU (pela ord!:tll) 
acha twces:::ario 1·Xplic:.tr est.'l.que,tãotla emen· 
da ; a Camm•J. votou-a .• pol' que pensou CLUC se 
trni:<Lva de verbns cventuu.es, mas desde que 
se trJ.t.."' rle questtlo lle maior relev(lncia., não 
púde prevalecer :t vot:tÇ~O. 

O Stt. PRESUJ&\'TE - A mesa subrnetteu a 
votos a emenda. tomando em considera.çã.o o 
n. 51. 

O nobre relator da. commissão aca.bou de 
explict\r que hou~·e um engano na í10.:pressiio 
do antographo. 

0 SR.. ALCl::\'DO GUANABARA, lleSte ca.so, pede 
que o Sr. presidente 1he taça. o obsequio de 
iniormar sobre o que é que se supprim.iu. 

O SR. PaESIDf!\"TE - E' o que aca.b!!i de 
dizer o. V. Ex. O n. 51 consigno. a verba even
tu ae:>; pelil. emendu. parece haver suppressão, 
mas o nobre relator da oom.missão diz que 
houve equivoco. 

O SR. AitTHvR Rros (pela ordem} observa 
que m~ pag. 4" llo pa.recer, l:Ob n . 17, lla. 
um<t emembt que mereceu d;t commissã.o 
!)<'\recer 1~vor~vel e que traz di posição igual 
;t (·st.\. que3co.b<\ de, I>Or equi,·oco, ser -votadu. 
pela C.tmar-.1 . 

Por consequencia, pede ao Sr. presidente 
que deixe esta votaçii.o pa.ra qua.ndo chegar 
o n. 17. 

O SR. EsPIRITO S.um> (peZGt ordem) -O 
nobre deputado pela. Bahia. disse que a. 
emenda ... 

O SR. PR.EsiDE~'TE: -A questão ja estare
solvida em vista elo autographo. 

O SR. E~PmiTO SA..'\'l'O-Sim, senhor. O 
nobre deputado di~e que a emenda., oonforme 
a rectifieação de S. Ex., está coo_templada no 
n. 17. :M:as no n. 17 não veio :1. emen.J.a rela
ti v a ã transferencia. de um dos externatos E' regeitada. a. emenda do Sr. Espb'ito 

Santo ao n . 49 
Votação da emenda do Sr. Espirito Santo 

ao§ 4 n. 5!. 
0 SR- PRESIDENTE declaro. que o n . 51 

§ 4", refere-se a. . .Eoentuae$. 

para a Campanha. . 
Portanto, o que pediria a V. Ex. e quer 

fosse votada a emenda de accordo com o pro
do j~cto im})resso, que diz no § 4o (Ui): 

<~e Será. transferido paxa a cidade da. ca.m- · 
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pa.nha, no estado de Minas Gerae~, um dos 
exiernatos do Gyrnnasio Nac.ionaL » 

A emenda ma-nda snppt·imir e,;te para
grapllo e, portaniO. me parece q11e del'e ser 
sujeita desde jú. ú. V'Ota,ã.o. 

O Sa. Pll.ESIDE~TE-QnandoV. Ex. com~,:JU 
a fallar eu declarei que a questão esta••a 
resolvida em vista do antographo, pelo que 
ia prot:eder á. votw;ão. 

O p~wu.grapho manda l.l'~tnsrerir p:tr:1 :t Cam
pr.nha um tlos e;(tern<tto~; a emencl~, manda 
snpprimil' e:1te pamgmpho. 'l'ou ~uiJmcttet• 
n votoo a l?men da. 

Po~t.'l. i~ voto.<, ,:. appJ'(wactn. po1· 5G vot.o,: 
contt~t 51 a ~eguinr.c emenda: 

Ao í:i 4"-SUp[H'ifntt·:->e. 
&!.La das ~e;:,,ies, 17 tle tt;,rosto de lSOZ.-B>

pido Sr.mco. 

O SR. E~Pm!TO S,I.:.\TO ( pelrJ. orde,n )-Qmmdo 
o St·. presidente apre~entou o autog-mpho 
a~signad.o pelo orad01·, pr-opondo a. ~uppr·c·:<· 
são lta verba-e··ent~we.~. o orador ficou real· 
mente confundido. pm·que j:·1. mais teve iàea 
de ~ttpprimir semelhate vel·ba. 

Vel'i!l.ca-se, poré1n, que a suo. emem.ht re
feri.a·se ã suppr·e;s:.i.o ela que autorh;:w(l. a. 
transferench\ do Extc•·nato para a cid<<de 
da Campanha, e Lleve dizer á. camara que 
realmente e <:ontrm•io a BSS;J. trans!el'c:mci:J. e 
contra ella deu o seu voto. 

O SR. E~PlRITo SAI\70 ... quando mais não 
SE',j<t como uma don.ção á naçã.o. no momento 
em (Jlle se prdentie oner-ar com !0°/ o os orde
nadoJ uo:; .!ünc.:cionaeios J?ublicos.-. 

0 Su. Ü!T!C!CA-E quem e que disse i5SO a 
v. E~.1 

O Sr.. EsPrmro SAJ'To ... realisando uma 
er.onomiôl. de 8 000 contos. ir. custa. desses or
denado ~, n01.~ c:ondi<;:ies ;.l.i'f!ictiva.~ de vida. em 
fJ ue no,; achamo:~. 

Ser·h um bom e;o;:em:·lo offerecido a. nação. 
o~~~- Pr.ro:s1n;::--~m-Xão se cont2st:1., que o 

Cong-re,;so tenl :tb•nlut:J. compctenckt. p::t.nr. 
ntan;:•r o or•len;t1lo do Pr·e~idcnte da Rcpu-
l:licn,, augmeut.:r.l-o ou tlimlnuil-o; mas ha 
para isso tramite~ le~tes (a11oi"d.,, qcra:e.<). e é 
porque <1 emcn(ltl. do nobre deptlÜJ.do se alfas
ttt desses tt•amites. que não poil.e acceital-a, 
em face mgímento. 

E' sub1nettida a votos a emenda do Sr. Es-
pírito Santo uo n. 35. 

Votn.rn a fiwor 37 Sl'S. deputados. 
O Su. PRESIDE:\'TE-Foi rejeita. a. emenda. 
0 SR. ESf'IRITO S.-l.i'iTO (pela Oí"d~,n) requer 

;·erificação de votaçil.o. 
0 Sn.. PRESIDF.~TE - Os senhores que VO· 

taram contra, queiram levantar-se. 
Yot<1m contru. 79 Srs. deputados. 
0 SR. PRESIDEJ\'TE-Foi rejeitada a emellda. 

do Sr. Espírito Santo ao n. 36. 
Ficam pre,iudico,(las as emendas do mesmo 

senhor aos ns. 35, 37, 38 e 40. 

O Sr. PRE:sUJEZ\'TE annuncia a votação do 
additiYo do Sr. Edco Coelho e diz que é oc
casiiio de submetter a votos ·~ 1•eqnerimento 
do Sr. Erico Coelho, pois ;J. emenü(l. contém 
disposição relativa ao mesmo. 

Suumettido a. votos o requerimento 
Erico Coelho é regeita1.!o. 

O SR. PRESIDE:-iTE - Ficam para constituir 
proje.;to em sepa.rado os dous additivos do

do Sr. Sr. Antonio Oiyntho. 

O Sr. presidente declara que n. emenda vae 
constituir projecto m:n sepm~do. 

Voto.çã.o das emendas do Sr. EsiJirito Santo 
aos ns. 35, Sô, 37, 38 e 40. 

O SR.. PaESIDEZ>"TE-Nas leis de orçamento 
não se l)Óde marcar, n.ugmentar ou dimil~u!r 
ordenados. nem tüo pouco altemr o subsuho 
para depu dados e senadores. Nilo poss. •, .po_is, 
acceítar as emendas do Sr. devutado Espwto 
Santo que se refere :\q uelles servi~·os. Sub
metto a. votos a que íbi oü"erecirla ao n. 36, 
que pôde ser a.cceita ou rejeitada pela Camara. 

O Sr .. Espírito Santo (pela llr
deín}-Por mais respeito que •:ote á opini~o 
do Sr·. presidente, dtscorda da. mterpretaçao 
que S. Ex:. acaba- de dar. 

Ao orarlor, parece-lbe que sendo o subsídio 
do Prilsidentc da. Repul;lica. votado pelo Coll
gressc, este· pód.e reduzir o mesmo subsidio ... 

U:w. voz-Em lei es:pecia.L 

O Sr. Alcindo Guanabara 
deseja que o Sr. presidente o esclareça sobre 
um ponto. Ainda, ha pouco, tratava-se de 
voto.r a emm1da do Sr. El'ico Coelho que o 
orador tttmbem a.ssignou. autorisando o go
verno a modificar o programma das eseotas 
do pdmeiro e segundo grâo, e a mesa. resol
ve\\ que niio lbsse acceita, porquanto envol
via disposí~o permanente. Mas agora vê 
tu.mbem duas emendas que contem disposi
çüe,; permanentes e entreta.nto jâ teve pare· 
cer ta. ,-orasel da cornmíssão de orçamento 
para que constituam. projecto em separado. 

Si a reg-m não é de dous pezos e duas me
didas, não parece isto rasoavel. 

O Sr. Erico Coelho- ~.'to posso 
deixar de sQbscrev-er as considerações que o 
meu illustre coliegu. de bancada, acabou de 
fazer. A eme11da que a Ca.mara rejeitou ha 
instantes ~egundo a qual o governo iicara au· 
torisado a modificar o :programma das escolas 
dç segundo ~:.í.o, nã.o C()o,tinb.a. nenh11.1na. dis· 
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posiç,ão de carMter permanente, senão prolOIÍ-j O S:r;o. Erico Coel1lo~ respondendo 
gava. apenasp«rao exerc:cio de !893 a me1:ma oo illustre repl'esentante pelo estado da Bal1•a, 
autorisaç--.J.o !leque o governo está. de posse . tem a dizer, qulô as razões apresentadas por 
no corrente exercicio, isto é de t•evet', os re- S. Ex.. não procedem 
gulamentos de todos os institutos de ensino A materh1 não era dessas que a commi.ssão 
a!fectos ao Ministerio do Interior. de orçamento podia resolver; mas a commis-

Portanto, a. emenda que submetti, a..~im s~o de instrucção publica e em ultima analyse 
como antros Srs. represent..1.ntes á. considera- a commissã.o de constituição, le,"islaçiio e jus
ção da casa, prorogava -para o exercicio de 93 tiç:a, sobre a cGmpetencia do governo federal 
a autorisação de que o govemo está de po~se, de legísla.t sobre as escolas ào p!'imeito e se
caso no exercicio de 92 nrro po~sa levar a ef- gundo grito (I~>ternrpç<1o.) 
feito a rev-isão dos cit.tdos regulamentos. A attribuição da commissão de orçamento 

A digna com missão de orç:arn€nto recusou! ti adversa. exclusivamente em. relaç~o á eco
esta emenda por incon>eniente, a1iãs s.:m nomia federal, apreciando as propostas do 
dizer :porque em vez de considerai-a materia goYerno e as emendc.s apresentadas nas di~
para. deliberaç;c"io em separado, como fez a cussões dos orçamentos. 
outras... E' snbmetti<la a votos e appromda a se-

O SR. PRE:>'IDENTE-Tenho a ponderar a guinte ~menda: 
V. Ex. que sobre esta medida a camara jã. Substituam-se as verbas: 
pronunciou-se... N. 4-Repartição da policia 

o SR. ERICO COELrro-Faço a ponderação , ~ . da C11~ita.l Fe~e.ral ... 
J>ara co11cluir que a digna commissã.o de orça.- N. o-D11lgencm~ pol1cul.es e 
menta invadiu neste particular a. orbita da ?ondueç<t? .de presos 
commis~ão de instrucçã.o :publica que é 0 orgão ~· 6-Br1gada Pohcml..: .... 
da. Co.ma.ru. encarregado de dizer em assumpto :N. 7-Refor.ID:ados da brigada 
da comeniencia do ensino publico. A ma. te· . JlOlicrol .. · - • ·..: • • • .. . 
ria da. emenda devia constituir resolução em N, 9-Casa de Detençao .... · 
separado. afim da commissão de instrucção 
:publica duer a respeito. 

Pela seguinte : 
N. Contribuiçãa federal paro 

o ,erviço da polícia do 
Districto Federal, de 
con lormidade com a lei 

384;8il$992 

210:000$000 
2.829:879\?()60 

30;305$020 
116:500$000 

3. 571 : 556$072 
Entretanto a digna commissão de or~amen · 

to condernnou-a i>t l,m;,,, por inconveniente; 
qua.ndo para ser jusm e collerente devia opi
nar pa.rr. que essa medida consti"tuisse assum
pto a parte do orçamento afim da Camar<t re
solver assim como opinou sobre aquellas a 
que se refere o n. 13 do pa.recer. 

de 12 de agosto de 18\!l s.ooo:000$(]00 

0 Sn. PRESIOENTE-Pe~.o a. Y. Ex. que não 
discuta mais a. emenda. 

O SR. ERrco CoELHo-Não me resta mais 
do que submetter-me á. ordem de V. Ex ; 
em todo caso, junto o meu protesto ao do Sr. 
Guanabara. 

Deduza-se do art. lo da verba total a di.tl'e
rença das <luas quantias acima. 

Sala das sessões, 13 de agosto de 1892.
Moraes B(ln"os e outros. 

E' em seguida submettidi!. a -votos e appro· 
vada a seguinte emenda ; 

Ao n. 41 
O SI" . .A.rt.hlu.• Rios (p•la. m·dem) 

deve obser.var ao nobre deputado que s Ex. Accrescenta-se-e augmentada. com 10:000$ 
labora em perfeito enga.no, accusando a com- a consignação par:t a :publicação dos debates, 
missão de incohere.nte e de ínva.s<Jl"d., quando annaes. etc., no J)iu?-io Official. 
a verdade é que quem tentou invadir essa es- Sala das sessões. 13 de agosto de 189-:2.-
phera. de attribuicões foi o nobre deputado. Arthur Rios e outros. 
(Apoiado.) E' submetti.da. a -votos a seguinte emenda., 

Pelas disposições constitucionaes, o districto que ·e ap:provada : 
federal deve estar organi..'<a.do atk ao fim do 
presente anno As escolas do segundo gráo Emenda ao n. 49-Accrescente-se ; elevada 
:pertencem. ao Districto Federal. Ora, da.r a.o a !90 :000$ a consignaçãú proposta para :ili-
Poder Executivo autorisação ou por ot>tra, mentação. _ . . . 
:prorogar neste ponto a autorisncão concedida Em vez de 311:.640$, dlga-se-407: 640$100-
o anno passado ao Poder Executi>o seria Sala das sessors, 4 de agosto de 189-2.-
com.m.etter uma invasão de attribuições que j Marae~ B"r-ros e outros. . 
não competem ao Congresso . O invasõr, por· o SR. A:.uoiiDI G AROLij_ (p~la orrlem) pede 
ta.nto, e o nobre deputado. verificação de Yotaçã.o. 
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Procedendo-se á veriftcaç;io. >otam a fuvor 
95Sr.s. deputo.<los e contra 19. 

r ia no Districto Federal, it custa. dos cofres fe
dera.e.;; I!Stà visto ... 

0 S!t. PRESIDENTE-Foi a}lpt·ovadaa emetlda.. 
E' :::~ubmettida a. votos e a.pprovad::t u. se

gllinte emenda.: 
Ao n. 12. Em vez (lD 50:0008, di;,'1l-se : 

30:000:)000. 
Sala d:ts sess:ie~. 2i ele agosto de 1802.

_,.i~-t/lw· W · .~. 

O SR. Pm.ss FE:URE:nu (pcht o,·tfc.u) l'equel' 
Yet•iti~ão de vota<;âo. 

Ft'O(edendo-se :'t Yeritlcu.c;ão, votam "'1\WOI' 
75 SI'$. deputu.d~ c cvntt·u. li. 

O Sl~ PRE~mP.:~TE-Foiapprovado. i!. ememla. 
E' submetticla :1. votus e <tpprovatht a se· 

guinte emenda.: 
Ao o. 15, SU}lpl'im:He a OOtlsignaçii.o pe

did<L para viagens ;to estt·a.ngeix'O, x:eU.uzlntlo· 
se a r erro em cort:-;equencia. 

Sala. das ~S. Zi de agosto ue l89~.
A.1'tflttl' IVo.·. 

E' approvada. em seguida a seguinte emenda: 
Ao n. 17. Supprima-se <t consígnn~,U.o pe· 

dicla par·a viagens a.o e:.it•ungeiro, reduzindo
se a verba. em cous~q_uencia. 

Sala. das s~s5ões, 27 (le agosto de 1892.
Arthu>· Rios. 

O Sn. PRESIDE1\re declu.ra. prejudicada a 
emenda do Sr. Arthur Rios, suppre:.--siva. do 
§ 4•, por ter sido [l,pprovada. uma. emenda do 
Sr. E~pirito Santo. 

Annuncia-se a ,·otacão do additivo do Sr . 
Mor.teS Bt~rros e LeopÓlr.lo del:lt1.lllõ2s. 

0 Stt. CESARIO MOTTA (i_;cla. ordc .. l} pede 
que a vot.a~-.ão se.ia feita por part€s. 

O Sn.. ER.Ico CoEr.no pede a p<tla ,.ra pela 
ordem e requer p1•eterencia. pat\1. a vow.çiio de 
uma emeod<1. que apresentou, visto como 
esta emenda transter-e os dous e:~:terna.tos pam 
a municipnlidad.e do Districto Fedetoal, ao 
pas;;o que a outJ.'<\ funde os dous externatos 
em um só. 

Pede isto ,iustamente pa.ra. q1.1e n C.:~omG.ra se 
pronuncie em J?l'imeiro logar sol>re. aquelli1 
emenda, que a.pre~entou de accordo com seu~ 
colleg-.\s. 

O Sn. Enrco CoEr.no (pr.1ra Wlla e.;:plicaçiõu 
1JCssocLl)-Aememla cuja vota4io L E:;:. an
nunciou é inconstitucional; ao p:tsso que a 
que apresentei est:i. nos limites <h Constitu
ição. 

Vou pro...-u.rporquea. emenda ê incoustitu· 
ciooal. 

VoZEs-Votos, vvtos. 
O SR. ER.I.Co CoELno-A Constituição obri

ga o.Cor.gresso a prover a instruc~.ão seeunda.
camus. v. IV 

O Sa. Tno].L:\Z DEU'L\o-Apoia.do. 
O SR. PRESI!:JE:>."l'E - P eç'Ü ao nobre de· 

putado que nã.o (\iscat.'l. a emenWl.. V. Ex:. 
}Jelli u <t pab vr;1, p.u·a u mn. e:xplica.r;ão. 

O Sn.. .To:\o VU::nu. pede a palavra. pela 
ordem l\'l.m dizer que pensa que e:ltu.s emen
da.:; nit.O podem ~cr submettida.s a voros, por
que :;Z.o t..'OJltl'<l.I'ins w regimento, constituem 
disposi~iles perm:tnentes: por isso, devem ser 
desta~>au<\.S do pt·ojecto. 

O Sr: . .Tos.;; l\:I.\.RIA.\0 (pela or~lei• l.) diz que a 
cmcndu. 1'pt·escntada pelo nobre deputado p<!lo 
Rio do Janeiro, iria prejudicar a outro. emenda 
que faz p..1.ssar pu.t•J. a municipalidade o set·viço 
do Gymnasio; ê preclso. portanto, que o. Camara. 
fique ~em esclarecid<J.llO &~guinte: que dando 
pt·eferencla e votand~ pela. emenda do nobre 
deputu.do. tem implicitamente prejudicado a. 
outra. emenda. 

Quer >aber uo S1•. presidente si isto ê ou não 
'V'erdacle. 

0 Sn. . .ERre o COELIIO- Peço a. pa.la.vra pela. 
ordem. 

0 SR. PREStoE~l'E -N'Üo lhe )?OSSO conceder 
a palavm, porque V. Ex. ja 1b.llou 1Jela. 
ordem. 

0 SR. E RICO COELHO -Peço a pala. vra. pat"d. 
um<\ extllic.:1.Çã.o pe.."-Soal. -

Vozes- Votos! Votos! 
O SR.. PR"€SIDB~iTE - Si ê para uma. expli

ca.ç~o lJeS$0<\l, tem '" palavra o nobre depu
tado. 

0 SR. ERICO COELHO - Não cheguei ainda 
ao ponto de explicar-me. 

O Sa. PR-e:smExTE - Peço ao nobre depu~ 
-tado que oii:o insist:J.. 

VozES - Votos ! Vot<ls! 
Submettido a votos o requerimento do Sr. 

Erico coel\10, pedindo :preferencia. de sua 
emenda, e rageitado. 

0 SR. PRESIDEXTE - VOlt submetter aVO· 
tos a 1 ~ prwte da emendo. da commissã.o. 

E' submettida a votos e ap~;rovada. a. se--
guinte pa.rte da. emenda: -

Art . Os clous externatos do Gymnasio 
Nacional são trans1~ridos á municipaUdatte do 
Districto Federal. 

O Sr. Alcindo Guanabara. 
(pela ordem) - Segundo a doutrina ele que 
no orçamento não se peide a.dmitti.r disposições 
permanentes. como esta que foi adoptada pela 
oommissiio de orçamento e pela mesa e vota
da pela casa. o orador pensa que o Sr. Pre· 
sideute deve accrescentat• que os e:rlernatos 

71. 
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do G;rrnnasio Nacional ~s..oam rm,m a ~uni- j J!:' ·submettidu. a votos e approvad.a a se
cipalida.de por um anno, tempo de duraÇao do . gumte 
orçamento. · I 

O SR. PRESIDE?>TE - Vou submetter a. vo- i Emenda 
tos a 2' }larte da emenda. 

E' submettida a votos e approvada a se- N'a rubrica n. Ií- Supprima-se a consignar 
guinte pa,rte da emenda : ~~ pedida para a.s c!espezas com o curso an-

... e os cursos de ]:>repara to rios annexos às nexo. 
faculdades de direito de Sã.o Paulo e do RecU'e I Ficam pt'l'judico.dos : a. emenda d.o Sr. Se
aos estados de São P:~.ulo e de Pernambuco, Yerino Vieil'll ás rubri~ ns. 25 e 26; o art. 
continlla.ndo n.quellas e El;31.es a ser custeados do St·. Artln.u· Rios ; a sub-emenda d~ .sr. 
pelo governo feder-<.1.1· ate que essas tl'<Ulsfe-1 Moraes Barros e outros ; os artigos :tdditlvos 
rendas se effectnem. ! do Sr. Fonseca. Het·mes e ou tros; os substJtu-
. o, SR. ARTHUR. ~lOS (2Je/a 01'deiil) requer ve- 'I t.~v~~ d~~:~~·~;~c~,i~?r~h~ es~~~;~~~d., eroeJ~r~ 

riii.eação da. \~Ota.çiio • ( 0 • _ , • 1 , • , 

Procedendo-se à, verifi~..io. votam a favor· Moraes B..'\li'OS ~ outros. . _ 
59·Srs. deputados e contra -17. O SR.. PRESIDE:-o;TE ~1nnu~~~~ a vo~<~O· da· 

O· SR.. PRESmEl'íTE _ Foi n.pprova.d.a a zn emenda do SI' .. Se vermo "i' 1e!l'a ao § .3". 
parte da. emenda.. 

O SR.. ARISTIDES MAlA (pela o1·clcm) lembra 
que ll.a ainda uma parte da emenda que deve 
ser su bmettida a votos. 

O,. SR.. LAUR.O Mt;.LLER (pela ordem) pensa 
que a.. Ca.ma.ra. não póde votar esta materia., 
porque ha uma lei determinando os casos em 
que.os· proJlrios nacionaes pa,:;sam a. pertencer 
aos:estados, ~ póde aconrecer que est s pro
prios na.ciona.es estejam e:xactamente nestas 
condiçõe~ •. 

0 SR, PRESIDENTE- Lembro M nobre ue· 
putado que não ha aindn, lei ne.."Se sentido; 
não foi ainda sanccionada.. 

E''submettido a. votos e rejeitac.lo o ultimo 
período do a.dditivo dos Srs. Moraes Barros e 
Leopoldo de Bulhues. 

E' submettida. a. v<~ tos é a.ppt•onl.d.a. a sa
guinte 

Dêpois das palavras ~ Districto· Federal 
- a.ccrescente-se ·: ~ logo .que. constituir-se. 

S. R. - Moraes Barro~ e outros . 
E' submett ida a. votos e a.pprova.da. t1. se
~te . 

Eme12da. 

O Sr. Thon1a:r. Del:fino (l'ela· 
ordem) diz que a emenda. está. prejudicada, e 
que a ultilna parte é até consequencia da 
emenda votada,. 

O SR. PnESIDENTE.- Vou eiaJD.i.nar a 
emenda. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA (pela. ordc;n )· 
suppõe q11e a. emenda de que. se trata
não est.."t prejudicada nem na· primeira nem• na 
segunda parte. 

Não · está :prejudicada na primeira parte, 
porque o Pedatjor;imn, comq).lanto nõ.o ft~Ul'as
se em verm, lbi consignado como devendo ser 
transferido pa.ra. o Districto Fedem!, consig
nando-se um credito para custear este serviço 
até realisar.se a. t ranslerencia. 
~ão está pr~udicada na 2• parte, por que , 

embora a red.acção deva ser modificada, a·ideao 
da emenda. deve prevalecer. 

Portanto a emenda deve ser sub~nettida· a 
approvação. 

E' ~ubmettida a votos e a.IJprovada a seguin
te parte da emenda. : 

No§ 3.0 -suprirna.-se as pa.lavras-·e o Pe
dagoqiwn .. 

O SR.. BEI-'IL.:\.QU:I. (pela ordem) pede veri-
fi~.ão ·de vota.ção. ·' 

Procedendo-se a votação, votam a favor 65 
Srs. deputados e contra 46. 
' O Sa. PRESIDa'\'l'E--Foiapprovada a 1 o parte 
da. emenda., 

Na rubrica n. 15-Supprim.a-se a. consigna- : o Sa. ALcll.'.'OO GUANAB.UtA(pela·ordem) diz. 
ção pedida. para as des:pezas com o curso au- que a· pl'i.meíra· parte da emenda já a.p:p!-'~vad_a 
nexo. transferia o Pedagogium· para a mumcipa.li.-

0 SR. BEI.l.ARMINO DE MENDONÇ.-1. (pe~a o r- dade . 
ãem) ·~e •erifica(;ão de votação. . ; O sa. SEVERINo Vín.EIR.~-0 Pedagogium foi 

Procedendo-se ã,.veri1i.caçál.o,.votam.a. favor supprimidodesd.e o anno pas;ado. 
80 Srs.. deputados e contrt>•28. ) o SR. Al.Cll.'.'DO Guru'\ABA.RA quer manter· 
QSR.PRF.w>Ei\'l'E~Foiapwovada·a.;~mend:l. se dentro da disposi~~ regimen~ :::f 
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A suppressão do Pedagogium é disposição 
permanente ; logo não pode ser adrnittida. 

O SR. FET,ISBELLO FREIRE (pela nrclem) con
sulta ao Sr. presidente si a votação da pri
meira parte foi verificada e pede licença para 
explicar o espírito da emenda do nobre depu
tado pela Bahia. 

O SR . PRE:JIDENTE - Fez-se a verificaç.ão da 
votaç.ão da prirneit'a parte; votaram a favor 
65 e contra 46. 

0 SR. FELISBELJ.O FREIRE observa que, logo 
que o Sr. presidente annunciou a votação, 
pediu a palavra para explicar o espírito da 
emenda que não pôde ser acceita. 

VozEs-Ja foi votada. 
O Srt. PRESIDENTE- Ja expuz que votaram 

65 fL favor e 46 contra. 
E' submettida a votos e approvada a se

guinte parte da emenda: 
... e accrescente-se no final-e bem assim 

para pagar os ordenados dos professores elos 
cur8m ;mnexos c dos gymnasios emquanto 
não forem a.proveitados em serviço da União, 
dos estados, ou de qualquer municipio. 

Sala elas r;esrsões, l3 de agosto de 1892.-Se
verino V ie;·r((. 

E' adaptado em 3• diseussão com . as emen
das e envüLdo a commissão de reclacc;ão, o 
seguinte 

Projecto n. 86 d-1892 

O Congresso Nacional decreta: 
Art .... O Presidente da Republica é au to

risada a di;;pender, no exercício de 1893, p3la 
repartic;ão do Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores,a quantia de 15.267: 388$0n com os 
serviços designados l1i1S seguintes rubricas: 
l . Secretaria. 
Pessoal, sendo 6:000$ para 

gratificação do secretario 
do ministro, comprehendi
dos todos os empregados 
dos tres ministerios fundi -
dos no aetual (lei n. 23, 
art. ll) ......... .. . . ... . 

Material da secretaria ... .. . 
2 .. Justiça Federal. .. .. . . ... . 
3. Justiça do Districto Fe-

deral, inclusive 6:600$ para 
indemnisação das despezas 
com o materialdo Tr ibunal 
do Jury ............. .... .. . . 

4. Repartição da Policia da 
Capital Federal ..... . •.... 

5. Diligencias policiaes e con
ducção de presos ..•.• , .... 

4l5:400i000 
40:000$000 

641:546$000 

519:036$000 

384:871$992 

210:000$000 

6. Brigada Policial, reduzidos 
de 24: 817$ a consignaçiio 
pedid<t pam fardamento, e 
de 14:40 1$440 a pedida pam 
forragem, ferragem e cu
rativo de 411 ca vallos; e 
supprimida a consignação 
de 3:600$ para aluguel do 
predio que serve de hospital 
na Copacabana ...•.......• 

7. Refbrmados da Brigada; 
Policial .. . . ... .. ..... . . . 

8 Corpo de Bombeiros .... . 
\J. Casa ele Detenção ....... . 

10 . Casa de Correcção .....•. 
11. Junta Commercial da C<1· 

pital Federal ... - . . . . . .. 
12. Guarda Nacional ...... . 
13. Ajudas de custo a magis-

trados •...............•... 
14. Eh1boração elo CodigoCi

v il (contracto ele 12 de julho 
de 1890) ............... . 

15. Faculdade ele Direito de 
S. Paulo . . . ............. . 

l6. Secreta. ria c Bibliotlleca 
ria Faculdade de Direito ele 
S.Pttulo , supprimida a con
signaçí.'í.o ue 6:000$, pedida 
para os premias de que 
trata o art. 83 do regula-
mento citado . ........... . 

17 . Faculdade de Direito do 
Recife · .... . ............. . 

18 . Secretar1a e bibliotheca 
da Faculdade de Direito do 
Recife, suppeimida a consi
gnação de 6:000$ para os 
premios do art. 83 do regu
lamento de 2 de janeiro ... 

19. F<1CUldade de Medicina elo 
Rio de Janeiro ........... . 

20 Secrct<wia, bibliotheca e 
laboratorios da Faculdade 
de Medicin(1 do Rio de Ja
neiro Supprimidas as con
signações, na importancia de 
18:000$, destinadas a pre
mias, investigações scien
tificas e viagens de lentes, 
e bem assim a de 3:900:!; 
para pagamento de dupli: 
cttttt de vencimentos ....•.. 

21. Faculdade de Medicina da 
Baltla . ........ . ......•.... 
Secretaria, lJibliotheca e la
boratorios da Faculdade de 
Medicina da Bahia. Suppri
midas as consignações ja in
dicadas em relação a Facul-
dade do Rio de Janeiro ... . 

22. Escola Polytechnica ... . , . 

2.829:879$060 

30: 305~020 
700:942$300 
116 : 500$000 
156:512$200 

32:62~$000 
50:000$000 

20:000:000 

24:000$000 

266:500$000 

60: 700$000 

265:600$000 

63:400$000 

316:400$000 

280:500$000 

32:3 : 200,$0()0 

278: 340$000 
274:780$000 
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23. Secretaria e bibliotheca. da 
Escola· Polytecbnica.. SUp
primidas as consignações, 
na. importancia de 24:0o0~, 
:pedidaS para premias aos 
membros do ma.gisterio, •.ria
gens scieritificas e manu
tenção de um alumno no 
estrangeiro. . . . . . . . •. . . . . . . . 109:460$000 

24. ~la de Minas de Ouro 
Preto. Supprimida a. deduc
ção correspondente á con
tribuição prestada . pelo es-
tado de Minas. . ........... 169:660$000 

25. Primeiro externato do 
Gymnasio Nacional .....•. 

2ô. Segundo externato tio 
Gymna.sio Nacional ...... . 

27. Escola. Nacional de Bella$ 

177:890$000 

182:490$000 

n. 119 A de 7 de janeiro 
de 1890 ..... ... ......... .. 

44. Archivo Pul•lico •. . • ..... 
45. Insp~ctoria Geral de Saude 

dos Portos. Reduzida: 
a) a 90:000$ a c:onsigna~o 

}Jedida. para. acquisiçã.o , 
custeio, concer1o de lan
chas, etc. , sendo um terço 
da imPQrtancia consignada. 
appliCa.üo ao serviço do 
porto da. Gapital Federal e 
dou.s tet'~'OS ao serviço dos 
estados; 

b) a 6:000$ a consignaçií.o p e- · 
dida paro. fornecimento de 
moveis e <'artas de saude ; 

c) a 6:000$apedida para alu· 
guel de casas paro as in-

Artes • ......... ...•....•. 
· 28. Instituto Nacional deMu· 

siea.. Reduzida. a 1:000$ a 

150:520$000 spectorias .•..••••..••••• 
46. ~~retos e hospttaes ma-

consignação ]?êdida pa.ra 
moveis, armarias. etc .. e a. 
2:480$ a pedida para papel, 
pennas e despeza.s extrn.
ordinarias ..•.........•. 

29. Instituto Benj11.min Con
stant. Supprímida a consi- • 
gnação de 12: 150$ para gr-a- ' 
tifi.ca<.:ão especial aos pro-
fessore~ .........•......•. 

30. Instituto do:. surdos-mu-
dos .................... .. 

31. Bibliotheca. Nacional . ... . 
32. Musêo Nacional. ...... . 
33. F.stabe1ecime11tos subsi

diados pelos Est.<tdo ... : •. 
34. Pensões e commis.sões ... . 
35. Subsidio ao Presidente da 

Republica .............. . 
36. Palacio da. Presidencia da. 

Republica.. illuminação e 

118:300S<JOO 

151 : 100$000 

71:565$000 
148:íOQS(JOO 
160:900$000 

90:200$00(1 
25:000$000 

120:000$000 

objectos para expediente 20:000$000 
37. Subsidio ao Vice-Presi· 

dente da. Republica... ... . _ 36:01?0$000 
38. Subsidio dos ~enadores... oó/:000$000 
39. Secrettl.ria do Senado.... . 225:700$000 
40. Subsidio dos deputados ... 1.845:00~00 
41. Secretaria. da Camara dos ' 

Deputados. Supprimidas 
as consign~ões -propostas 
pa.ra. impressues e encadei"-
na.ções e pa.ra a acquisição 
e·limpesa de moves e es· 
tab2lecida . a de 3:500$ 
para. acquisição de livros 291:000$000 

42. Ajudas de custo dos sena
dores e deputados .••.••.• 

43. Pagamento aos .:oerventua.
rios do culto ca.tholico a 
que se refere o decreto · 

90:000$000 

rJtimos ...•.....•.. . .... . 
47. Soccorros publicas .. . . • • .. 
48. Instituições subsidiadas. 

Reduzido a 5:000$ o au
xilio ronc~d.ido ;i. Escola Do· 
mestica de Nossa Senhora 
do Amparo de Petropolis. 

49. Assistencio. de Alienados, 
Reduzida ; 

a) a 2:000$ a consignação 
pedida para. a limpeza e 
conservação de moveis, etc. 
da repa.rtiç-J.o ; 

b ) a 6:000$ a. pedida -para mo
veis e utensílios no Hospí
cio Nacional · 

c) a 8:000$ (l.' }ledida para a 
conserva~.d.o do predio e do 
.matel'ial rodante ; 

d ) a 2: 000$ a }ledida para 
eventuaes no mesmo hos· 
picio; 

e ) a. :; :00(1$ a. pedida para mo
veis e utensílios nas co1o
nias Conde de Mesqwta e 
s. Bento; 

~) a 3:0()0$ a pedida para 
conservação de pred.íos nas 
mesmas coloni(LS ; 

g ) a 3: 000 a consignação des· 
tinada i'J. conserv~ão do 
ma.teria.l fluctuante. idem •• 

50. Obras,sendo: 120:000$ para. 
a consignação pedida para. 
as. obras que deveriam ser 
executadas pelo extin•·to Mi· 
nisterio da Justiça.; 300:000$ 
por conta. d , consignação 
proposta )\ara as obras do · 
extincto Min.isterio do In
teripr, etc,; 150:000$ por 

240: 000::.~ 
. 35:820$000 

408:700$000 

9-2:702$500 
300:(1()()$000 

41:000$000 

3i7: 640$000 
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conta da verba pedida para 
obras do Minist~rio da In
strucção Publica, com o 

a se.,"Uinte destino : 100:000$, 
repartidamente, para conti
nuação, durante o exercício 
de3ta lei, da.s obras da Ma
ternidade, do Instituto Ben
jamin Constant e 50:000$ 
para reparos e o bras de 
ronservaçã.o de predios que 
estavam ao serviço de:.-se 
ministerio .....•.....•.•.•• 

51. E'!Jentt~aes .............. . 
5í0:000$000 
90:000$000 

., § L 0 Continuam em vigor, por todo o 
exercício desta lei. os ns. I. li, inclusiv~ opa· 
ragrapbo unico, m e IV do art. 4• da. lei 
n. 26 de 30 de dezembro de 1891. 

§ 2." O governo,extinguindo,em observancia 
desta lei, o hospital da Copacabana, a serviço 
da Br·igada Policial, pro-videnciará em ordem 
a serem as praças deste corpo, que forem 
atfect:.~das de beriberi, recolhidas aos hos
pitaes militares onde são curadas a-o praças 
do exercito e :trma.da atacadas da mesma 
moles tia. 

§ 3.• Fica o governo autorisado a abrir o;; 
creditos necessarios' para manter a E~la 
Normal e o Pedagogium, a.te que sejam estas 
instituições de ensino transferidas ao Districto 
Federal ; o que se fal".:i. logo que esteja este 
oria.ni 'ado ; 

§ 4. • Se rã transferido para. a cida.de da 
Campanha, no estado de Minas Geraes, um dos 
externatos do Gymnasio Nacional. 

Votação em se~unda discussão do projecto 
u. 140, deste anno. fixando a desrteza do Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores para 
o exercicio de 1893. 

O Sa. PRESIDE~E IJÕe a votos o art. l •. 
Votam a íavor 85 Srs. deputados. 
O SR.. PRESIOE:>.'TE dá por approvado o ar

,tigo. 
i O Sa. CA.SSIA.;."'O DO NAsCmE~o (pe~a ordem) 
pede verificação da "\"Otação. 
'· Pro~edend>-Se á verificação, reconhece-se 
não ha.,er numero no recinto. 

O SR.. PR.l:SIDE:s-sE diz que estando esgo
tada a. hora destinada á :primeira parte da 
arde~ do dia, dispensar-se a chamada e :pas· 
sa-se a 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

• 2a diScussão do :project.o n. 144 A, deste 
anno. opinando no sentido de nã.o ser 
a.doptado o proj~cto n. 144 deste anuo~ 
{ do senado) que permitte a livre entra 
d.a. no territorio da Republica a immigra.nte 

de nacionalidadechineza ejaponeza sob as con
dições que estabelece e autoriza o governo a 
promover a execuçil:o do tratado de 5 de se
tembro de 1880. com a C!Jina, a celebrar tra
tado de commercio, paz e amisa.de com o Jopã.o 
e a estabelecer agentes diplomaticos e consu· 
lares ne~es paizes reportando-se ao juizo e 
mettido no parecer sob u. 4 A, deste anno. 

0 Srt. PRESIDENTE-Põe em lliSCUS&iO O 
artigoN. 

O -.r. Felisbello Freire entra 
no debate com o espírito franco e decidido, 
porquanto considera a imrnigração chineza 
uma metlidl~ u.nti·patriotica e anti-scienti:fica. 

Entrando no assumpto, encara-o sob os 
diversos pontos de vista sob que deve ser elle 
encarado. 

Para o orador, a immigração asiatica será 
:pa.'r.t o paiz o germen da altern.ção da ordem, 
da deca.dencia da nossa civilisacão, do atro
phiamento da nossa riqueza publica, da de
cadencia do nosso caracter politico, e. talvez, 
da di"\"isão do paiz em diversos estados. 

Propõe·se :.t demonstrar, no desenvolver do 
seu discurso. essas proposições, e si não 
puder na occasião, ful ·o-ha em subsequentes 
discursos. 

A immigração chíneza não e uma. tentativa, 
é um facto que a. hlstoi'ía da humanida.d.e de
mons~ra. mathema.tica.mente ser das maiores 
desvantagens. 

As experiencia.s feitas no Canadá, em S. 
Franei.sco,na Australia,em Cuba, e, em plano 
secundario, no Peru <a no Chile, demonstram· 
no cabalmente. . 

Depois de algumas ponderações sobre a 
tentativa da Inglaterra em pôr a China em 
relação com o Occidente, e de consignar a 
necessidade em que pouco após se iriam a. 
Europa e os E.>tados Unidos de repellir os 
Chins, expõe que o problema da immigração 
asiatica deve ser estudado sob quatro as
pectos: o economico, o anthropologico, o poli· 
tico e o mora.l. 

E' isso o que passa tL· fa.zer o orador. 
E' um erro pensar que o chim vil"à. melho· 

rar o nosso estado :financeiro ; ao contrario, 
vem oomplical-o. 

Os que assim pen-sa.m. b1.seam-se na baixa 
de salario e augmento de trabalhadores. 

Mas o salario não sobe ou desce segundo a 
produ~.ão e o consumo. Alêm deste lado, ba 
outros que preciS.'\tn ser resolvidos e a immi
gr-J.ção chineza não os resolve. 

Lê trechos de Leroy Beaulieu a esse re
speito. 

O chim, diz o orador, raça atra.zada, cóm 
forma. de governo muito differente da nossa, 
cu,io systema. philosophico . e o do Confucio, 
cujo systema. scientifico é nullo não tem a me
:g.or relação ethmologica. com o brazileiro. 
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Virá occupar em relação ao proprietario bra-J da federação brazileira ? (Múito bem · muito 
zileiro a posição de escravo. bem.) ' 

Passa a mosü·ar que o cbim virá complicar A discussão fica adiada pela hom. 
as nossos condi{;ôes financeiras e para isso, Passa-sP. a hora dtstinada ao expediente. 
c?m~ça a_~rn;;nclo . que os paizes que t~em o SR. l " SECRETARIO procede á leitura do 
ttdo Immi"'raçao cluneza, teem empobrecido. seo·uinte 

E' uma questão resolvida pela estatistica de o 

diversos paize~ . . 
Desenvolve argumenta<;iLo nesse sentido , 

lendo t r echos de autores competentes e ba
seando-se em algarismos. 

EXPEDIENTE 

Oificios: Mostra os gr·andes vícios de educaçlí.o do 
chim, e as grandes conveniencias que decor- Do Sr. l" secretario do Senado, de 26 do 
rem da sua immigração, sob o ponto de vista cor-rente, communicando que com oificio do 
moral. Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 

Sob o ponto de vista antropologico, o chim Publicas de 8 do corrente, foi devolvido 
não póde se assimilar pelo elemento nacional. áquella Camara,o authographo sanccionado do 
O nacional, embora seja de raça mais aclian- decreto do Congresso quP concede ao giJVerno 
tada ha de succumbir na lucta. Está provado um credito extraordinario de ·IS 1.466-5-0, 
em antropologia que uma rac;a adeantada afim de ser satisfeito o que é devido a Louis 
pócle ser absorvida por uma. mais atrasaLla, e Cahen & Sons, da corretagem de que são cre
o chim ha de emigrat' para o Brazil em nu- dores para com a Companhia Estrada de 
mero prodigioso , porque repref'Bnta um terço Ferro S . Paulo e Rio de Janeir o, encampada 
da população de todo o mundo. pelo governo federal -Inteirada. 

Quanto ao ponto de vista político, o chim Do mesmo senhor. de ig ual data , communi-
não póde ser um bom immigrante porq ne nào can :o que com officio do Ministerio da Jus
é um bom cidadão. Acostumado a uma insti- tiça, de 17 do corrente, foi devolvido áquel;a 
tuição governamental que considera como Camara o au t llographo sanccionado da reso
fracção da divindade na t erra, elle nunca se lução do Congresso , autorizando o gover·no a 
poderá accommodar em um paiz cujas insti- conceder ao Dr. Man,>el da Silva Ma!'ra, juiz 
tuições são essencialmente di versas. do Tribunal Civil e Criminal, seis mezes de 

A questão ela immigração não deve atfectar licença com os respectivos vencimentos, afim 
sómente os interes>es de uma classe, e sim de tratn.r da saude, onde lha convier.- In
aos grandes interesse:3 da civilisação nacio- teiracla. 
nal. Do i'r1inisterlo dos Negocias ela Fazenda ele 

Quanto ao lado moral, o chim ha de trazer 25 do corrente, em resposta, ao desta Camara 
a clecadencia elo nosso caracter . Elle con- n. 167, de ll elo corrente, remettendo cópia 
sente facilmente em que o trabalho apparen- do contracto, em virtude do q ual o governo 
temente livre seja realmente o trabalho es- responsabilisou-se como fiador da Associação 
cravo. Pelo seu atrazo, pela sua obediencia Commercial do Rio de Janeiro pelo emprestimo 
passiva, pela despropo.t·ção que VfLe existir 

1 

cle .5.000 :00~$ por ella levantado na cidade 
entre elle, como trabalhador e o nacional do Porto, remo ele Portugal.- A quem fez a 
como proprietarlo, o chim nlio ha de faze{· requisição (A' commissão de orçamento) . 
mais do que reviver lL escravidão no Brazil. Do Ministerio das Relações Exteriores, de 

E ahi está ao que teremos chegado depois 25 do corrente, enviando a seguinte 
ele toda a brilhante campanha abolicionista. 

Accresce qua a parte sã dos habitantes da 
China não emigra; ama a sua patria como 
á sua fhmilia e aos seus fi lhos. Os que hão ele 
emigt·ar, hão ele ser os chine:;es dosjtmcos. 
De modo que o Bra.zil entrarà em compe
tencia com a policia da China, saneando-a 
de elementos perniciosos livrando-a das teses 
da sua população . 

E lra mais um argumento. Quando se tra
tou de expulsar os cltins da California., sobr·e
veiu a questii.o de sal)er a que competia 
J'azel-o, si ao Cong-resso, ~i aos Estaclo.s. 
O Sul o o Norte do.> E~La.ctos Unidos viram 
por esse motivo re,weender·-se-l,ws a ira dos 
tempos da guerra de reccessão . Quem sabe 
si o cbim nilo nos !ta de vir impedir a obra 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional
O credito concedido no art. 5" para a ru
brica 7''- Commissões de limites, publicação 
de documentos, etc. -no coi'rente exercício, 
pela lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891 e de 
100: ooosooo. 

Na. época da concessão desse credito, não 
havia u.incla o governo resolvido sobre o pes
soal q 4') de veria envia r em missão especial 
aos Es.tados Unidos da America. 

Agom . porém, em visGa clJ r;;soluções pos
teriores, reconllece-se a insufficiencia da 
quant ia que, sendo concedida em moeda do 
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paiz, não cbega.l"ã. ~ra ~a.zer face _ás d~zas J Carvalho e Silva. verifica-se, em um plano 
com o pa.ga.mep.to, ~~ so dos venct~D:entos dos de orcatrtento ahi esboçado, que a despeza 
membro~ da. dita mts..<:ao, como das di:fferenças com os serviços do estado, quando este consti
de e:a~b10. _ tuir-se detin i ti vamente elevar-se-ha á somma 

AsSlm,_nao devendo o gove'!lo fazer cessar de 961:576$679, ao pa.ss.:> que a receita figu
esse ser~ço, esllero que_ pronden~ia.reis con- rada ~ attinge _apenas á importancia de 
cedendo a referida rubnca o cred1to supple- 240:6::>4$9()1, e suddicionar.se-lhe o producto 
mentar de 30:000$000. dos impostos do art. go tla. Constituição Fe-

Capital Federal, 23 de agosto de 1892.- dera!_ (7:2:532$099) a. 309:861$, resultando um 
Flor-iano Pmoto.- A' commissão de orç:,a.. defic't de G51:715S;679. 
mento . Permanecendo õ stotu qw, isto é, este pe-

Do ~finisterio dos Negocias do Interior, de riododetmnsição-esta.do provisorio-em que 
2ô do corrente, remettendo o requerimento o estado se ap:Lrelha para. a vida autonoma. 
ep1 que_Leopoldina Ca.ndi~a de Ar.tujo Jaco- e em que continuam ~ ser subvencion!ldos 
btna, vmva. do Dr. FranciSco Justinia.no Cesar pelos cofres gera-as mmtos dos seus servu;os, 
Jacobina, juiz _de direito de Penedo (Ala.· ai~ da. não deseentra.li~dos, eleva-se a despeza 
goas) pede pensao para. si e suas cinco :dlhas. a '?7~361$099 c a rece1ta. a 237:928$901, pro-
-A' commissão de fazenda. du1.1ndo um deficit de 530:0~3$!98. 

Do 1• vice-presidente do estado do Ceará. de Ainda querendo-se concordar em que estes 
13 de julho proximo :findo, communicando c-.:Iculos ~ãu sejam rigorosamente exactos, 
que naquella data assumiu o exercício da- nao é poss1 vel negar-se que, ba.seand<rse em 
quelle cargo perante o respectivo cong-resso dados positivos. si não são a propria reali
presta.ndo o termo de compromisso . ...:' Intei: dad~, delta não podem andar muito distantes. 
ra.da. Nao sendo um mero producto de pha.ntasia, 

Protesto dos eleitores da fre,"Uezi.a. da se cre~ artificial e arbitraria, assente em in
~ontr!l- o v:iciamento do processo eleitoral no formaQões vag-a.s e aereas cooj~ctnras, m~
mtenor do estado da Bahia em virtude da um plano firmado em dados offi.ctaes extrahl
eleição a _q~e alli ultimamente se procedeu.- rios dos livros da. r~J?artiç~o compete_nte, o 
A' c~~sao de petição e poderes. quadr~ das nossa~ crtttcas ctrcumstanclas fi-

Copia. da aeta da apuração geral dos votos Oll;D~n:a~. qn~ ac1ma _ desd_obra~o~ t_raduz a 
p9:ra deputado pelo d.istricto tederal da Repu· fel~ o tntlludJvel da. s1tuaçao , trtstiss1ma em 
blica. _dos Estados--Unic.los do Brazil para o pre- que u~ debatemos;. e ma.1s eloquente e 
enchimento da va.,"a de um deputado para per-suas1va que todos os nossos argumsntos, a 
este districto.- A' comm.issão de petições e convencer-vos d<\ necessidade imperiosa que 
pode:res. temos de vos exigir os recursos que o os de-

Requerimento de Fernando Maria do Prado vei$ para a. obr-J. da nossa. constituição auto
concessiona.rio e emprezario da linbade carriS noma, falia a linguagem muda., mas lnamol
d~,f~ro de Santa Cruz a. Itaguahy, pedindo o ga:!'el dos a.lgõtrismos, que j~ vos e~puz.emos. 
direito de aUa.nde,<>a o porto de Itacurus..~ no :::;rs. depu~os-A ~p~bhca veLO encon
es.tado do Rio de Janeiro mediante os favores trar as ant1gas provmc1a5, sobretudo as do 
d,a.l.ei n. 1746 de 13 de outubro de 1869 dU· Norte, nas maís-precarias cirenmstancias eco-
rante 5Ô annos sem onus para. a União.- A' nomic..-..s e finaceu-as. Etf.~ito da. centrali5açã.o 
com.missã.o de obras publicas. que ~s. Aspbyxia va, tolhendo_:-lhes a expansão, 

o s p t!Sterlltsando-lhes as . ener~1as, enne.rvando-
a . ~ FERREIRA. (pela or~em) ~e lhes os estímulos, ou da enguidade dos pro

ao Sr . . Presidente q~e mande :pu~ltcar na. m- prios recursos naturaes, agg.ravada pelo aoac
tegra a. _represen_t.a!'~Lo que env!-3- a.mesa.. . dono a que sempre foram votados os seus in-
-Vem a mesa_, e_li~ e re~ett:da as CODUD.LS- teresses, sitiadas de iunumeras difficuldades, 

soes de cons;1t~.uça~, legislaçao e poderes e oneradas de deficits, mult.."ldas, empobrecidas, 
orçamento segumte - mendigas quasi todas, tal foi o estado em que 

legou-as ao novo decabido regimen. Represen.taç4o d.a Cama.ra Leg-islativa do 
.Piaull;y. p~'di.ndo recurso~ pecuniarios 1D
çlis:pensa.veis a cobrir o <S. d.eficit» orça
mentario, que impossibilita. aquelle es· 
tâ~o de constituir-se autonom.o. 

Srs. deputados-Pelos dados constantes do 
relatorio do seet·etario da fazenda estadoal, 
-relatorio que acomt..anhon a 1ucida e miuu
~iosa. l!len~gem que, cumprindo o preceito 
constitucional, len perante esta cam:1ra o hon
rado governador, E:un. Sr. Dr. Coriolano de 

O Piauhy, pobre e sempre esquecido dos 
poderes publicas, não -podia abrir uma e:x:
cepção 110 geral estado ae roina dás soas ir
mãs, e, como ellas, tem hoje necessidade de 
reelama1• do Governo Federal os atuilios n&
cessarios às despeza.s reclamadas pela má
dança. politíea p(lr que temos de passar. 

As transform.-.•. c.~ politicas e sociaes não se 
operam sem lu~. úilaeeramentos e sacriti
cios: dilaceramentos oriundos do rompüt.ento 
com-os velhos babitos. profundamente_arra.i· 
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$"ad·os ; qlle oppoem-se, pertin a~es e insistentes, 
a victoria das novas idéas; sacri1icios neces
sarios a satisfação das e:otigencias e encm·gos 
creados peltt ordem de co usas que surge. 

Grandes, como se nos antolbam, os emba
raços metarnente, politicos que de todos os 
ladcs nos comprimem não são, tod~via, 
insuperaveis. O problema que a todos 
sobreleva em. importanei<\ e magnitude, 
a que se ft~ba, por assiln di2e1•, ViUcül::tdn a 
realidade da. nossrt autonomia o paru. o qual 
não vemo>, proxima ou remot~, possi\·el so
lução com os nossos exig-nos e insu!J!ciontis
simos recursos-é o prouiema tinancei1·o. 

Temos pedido ao imposto tudo o que elle 
nos podia dar. Fazer maioNs exig-encins ao 
contribuinte depn.uper11do é o mais triste c 
improficuo dos recursos - equh·aleria. :~. 
pedir sangue a. um anemico. Não temos indus
triM, e a nossa lavoura, rotineira e estaci..:>
naria, que sempre foi rle mesqni1111as pro
porções, após a extincção do elemento s~rvil 
quasi que ~esa.ppareceu completamente. 

E' grande a pobreza da nossa populacão e o 
terrível flagello da seccR7 que periodicamente 
nos assola com po.se~osa intensidade, tam dizi
mado o gado - nossa l)rincipal, si não unica 
fonte de renda.. 

Em nossas condições llcham-se outros mui tos 
estados, que esforr;am-se pelu.conquistn da sua 
autonomia e que, ou serão auxiliados pela 
União, ou a. Federaçã.o, tal como a ideou 
o legislador constituinte, não pa.ssarajámaís 
dos domínios da aspiraçü.o. E' uma verd:lole 
amarga esta, mas contra a qual. pela 
:ma. acabrunhadora evidencia, são inemcazes 
os sophismas e as contemporísações, !al e a 
sancção irrespond.ivel que lhe teem dado os 
algarismos e os factos. 

Quando no seio do Congresso Constituinte 
agitou-se a q11esl:<i.o importantíssima da discri
minação do.s rendas, alguem disse com o maior 
acerto, ferindo no amago o problema a que 
está ligada a sorte da Falieração: « um o. co usa 
nesta Constituição deve preoccupar-nos an
tes. de tud~, e q_ue os. estados não podem 
aceüar o repmen l:innnc~Iro estabelecido pelo 
projecto que discutimos.» Esta voz lettl c ver
i:!ed~ira, n.ão foi, efelizmente, ~uvida, e o 
proJecto f01 approvado. 

como em celebre discu<são lwnve quem bra
dasse. no parlamento francez-« pereçam as 
c~lomas, mas salvem-se os principiaS», entre 
nos, a.z:gumeotou.-se .tambem, para a victoria 
do proJectoconstltucwnal, com o respeito, que 
bem .Poderemos chamar supersticioso, eim.'!o 
de dose não pequena de abSUI'IlO feticlJiS!llO à 
integridade dos principias federativos. 

O receio exagerado a pileril de otrendel-os, 
adaptando-os as contingencias e vicissitudes 
da realidade pratica, tornou-os in via veis. fa-

zanuo periclitar <eo beneficio da uoidade» que 
a mooarclli<L nos leg:wa. 

O ex:ce~siYO amor â symetda. prejudicou a 
obra da Feder.tÇão, pois os legislauores consti
tuintes pareciam. esquecidos de q ne os prioci· 
pios teem. de sotri·er, sob pana de jãmais 
po.ssal'em da regii\o dos fórmulas vasias e 
ubstractas, a pressão das circnmstancias, das 
qnaes, escreveu o cbefe ela escoh. doutrina
ri1t em Franç~, o gl'an:.le Ro:r~r C"lhtrd : 
«e facil ahu:;ar-se. m-as a cujo irnperio é peri
goso qnerer subtrahir-se, porqnanto, parn. 
as Mçues, como 11ar.~ <'S p«rticuh\l'eS - à o da 
nccessidt~dc.» 

Jt't o p1tysíologista ingle:r. Mn.adsley com
pi.ll'On, com muita felicirhvtc, estes seclu()tores 
principias nlJsolul<)S, inf~cuodos, impossirei~ 
de CoD\·erterem-sc em rea\id!ldc, inuteis por 
incxequiveis, ils ve.;;tües, vir~eu~ formosas 
e robu:st:1s, wns vutadas iL ei>tei·ilidade. 

Sabemos, disse ;:undn o not:wcl pnbli
císt:\ chmtrioal'Ío, commentamlo a phr:.LSe 
que em outra rnrte citnmo~ <<qne a~ co
lonias perecewlo nii.o sal mm os p!'incipios, 
mas que os prinl!ipios e ascolooiasjuntos ~~cs
apparccem e auysm~cm·se em uma ruma 
commnm. 

O eminente C<Lvour, o !ihet~tl sem mescla, 
retorquia. tambem aos que o acu:sa,.~m de 
violar os princi[lios : « F,t.l!nnr.lo francamente, 
as grandes p brüses c n s grandes maxi mas te em 
muitas vezes perclido o> estados. Respeito 
o~ P"incipívs; m·ts em su:L :~pplicaçã.o é pre· 
ciso leYt•r-se muito em cont<1 o tempo c as 
circumstancias.» 

Assim , a, Constituiç5o, permitti que o diga, 
legislando uníforrr.emente p:::.ra os divor3~S 
estados q•le teem de compor a rederaçao 
braúleira; ricoõ, ]Jrosperos - uns ; pobres e 
atrazadissimos- outros ; clíssemelhantes a 
multas respeitos, no tam:\nho, na popula
ção, nos interesses, fal-o com<J Loke para a 
Carvli.na e Rou>seau para a Poloni<\. . 

Eutregando os estados pobres aos 'Propr1oS 
qnasi nullos recursos, uescurand.o, em abso-. 
luto, dos meios de tornai-os aptos para a 
vida autonoma, antes tir~.mlo da muitos, como 
do nosso, fontes d~ renda que lhes deviam 
pertencer em IJeneticio da Uniõ.o que se Jms
cou a todo transe, tornar poclerbstt · e forte, 
em yez de cimentar a. obra grandiosa da fede
racão, a Constituição votad<> trou:xe no bõjo o 
germen do aniquilamento dos e~tauos, em 
sua maioria, e ~ consequente chfficuldllde 
daquell a converter-se em real idade. 

Acautelar os interesses d>t União sem '[lre
.indic'll' os dos esbiClos devera ser a preoccu
paçrto dos fautoresda Constít,Iü.:ão; ffi'ts negar 
aos u!timos os re:::ur.;;os necc;;sarios, ce:'ce!W
lhes as fontes de receita, duplicar-lh··s os en
cargos e as necessidades, e dizer-lhes - sêde 
autonomos, vivei independen~ - é a mais 
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amarga das irrisões, é dnr-lhes, como muito sem lavoura, de export ação minguaãíssima, 
bem di;;se um llllvogado da justa caus:\ dos quusi nulh\, dú. muito pouco, quasi n:W::. etn 
interesses estttdOiLCS, a autonomia da miseria. e rel~çil.a aos serviços novos com que fomos 
ela penuria, nunea. ll. que resulta do systema oo~rados. 
federativo . o de trnnsmissilo de m•opriedado, odioso, 

Si, como proviucia, eram graorles os nossos · retro o-rado, improgressivo, é faundo, fata l
apuros e pil.ra occorr-er ús dilllcutdades fin::m- J mente, ou a extinguir-se ott n. reduzir-se con
ceil-as que. nos tolhiam os passos, i mplanta v~-~ sideravelmente, pois elevado, como é, diffi
nos o regunen funesto das e mis;ões de apo- cultn. 1\ a.CfJUisição da. proprioo:.ule, forçando a.s 
Jices e do emprestim.o em condiçocs onarosis- partes contr.tctautes a concili::u·em· se para 
simas -como r .. ,ra o celebrado pelo Dr. Gre-I illwlír ~ 1huda.t· o tisco, produzindo as tmns
·gorio de A7.e\·Go,[o - de quinhe11tos cont.Ps, fr;r·er1cias pot· pre~~os ticticio5 ~: convencionaes, 
destin~\dOS ú. con;;oli<:hçii.o de toh a tlíYida el o itrt"ct•iol'es ü r.,:\l illl l•ot·lancia elas vendas. 
estttlo, qne elevava-se :1. eem contos c hoje L~·t-no;; t:uni!crn ( > § 2" do ar t. !)• da. Consti
sobe ao I]IIHiroplo desta iutiJortaucia, onde tuiç;~~) o impo:;to ter ri torinl, imposto inoxequi
buscar meios p;.lr·n. o·::cort·er ils'rle;;l~Zl"IS r.om a vel cwtre n,·,~: :lO menos t•rcsentemente, pois 
nova. ordem de enc..'trgo' p.~sa•lis~ill!O; collH[ ne ox:ge pat·:r >'31" !'1":1 l.ic:vlo medidtl ii e pt•ep~•·os 
tr.mo~ •}c n~:ll't·utar, desde I]UC ('1\~Satno~ a ,,t;tct·ip:-cs, qnu não Jm>suimo:>. Jls no:>stt:> • 
cntegot'l:t de e;;tmlo "? tem::; i nd i ;·i,;a:; c i t l~n. ta.>, uJil:\S ; ou rGta-

Ao Indo do au~mento d:t;; des11ez:\s col'!'e- lh:t,las entre mnítos pr·ot>l'ieturio.:;, oatt-as ; 
SJ10!1c.lentes ús exig-.,ne!us rlo;; ~c:·v iços novos ínsn:;ccptivcis, qn:tsi. esl:ts ullimas de mar 
<J llO ll~s;;am :t pe-:ar :;olwc nôs, dtl úcfi.cit, fJUC c:tçrro; n;to t~~m o tllinimo valot', .iazem em 
avult:\. din a di;~. •h üe!icíenci,1 de i'ontes de comr•leto a.:J:utdnno, preferindo ns donos per
reeeit:\, da no~si\ poll!'C7.a, em ~urumu, c:ollocai rlel-:ts até, a suje :ta rem·se ao pa.:;nrnento do 
o decrescimento vi~ivel das noS><:ts l'ODdas imrx>s to pM Ulnt~. pt-opri-Jdade morta, que 
110r cau:sa;; multiplas, eutre as qua es ;;otJre.;:)- nadl\ lhes t·cnde t! em cous.1 alg<\m:l. lhes é 
bem a. falta. de confiaoç>t nn estabilídnde util. 
d<\ ~tc!uul ordem 1le cou:;;,~, a <ltnhla. e u per- ~ Além de um Cf\dastro cu.:;toso, disse um 
plexidade que pairam em totlos os e;;pir-itos, dos m~ml.n·os do Cong·resso Coustitninto, que 
:-ouloundo-lhes a. calma e <t cont1nnça. indispen- melhor e:stndou '" di~criminn.çfio das reodns, 
saveis ;\.O desenvohrimento e á. pr·osperid:rde L''~la diflicu lchtJe e pclu. rlespeza, e necessa.rio 
dos povos, e as seccas terdvei; que teem que h~ja um;\ bl ou qu;tl p1•ocura ou ncqui
ue;tes nltimos :~nnos «1ezitn1t<.lo oga•.lo, este- sii;íw o.Je terr~l.5, por(}ne fim é ta mbem deste 
r ilisa.do o solo e expa.triado us popuhtçOe,; - im[IOsto incil1zir tl. al!enação dos terrenos rles
e pode)3 bem avaliar das circumstttncias •• pro~·citado:; . Fór•a disto fôra impor sobre o 
afllicti>as em que nos estorcemos. vn!N' .lu. terra, qne é capik•\1 e não renda; 

E, quando tü.o pret>arias são ns !lossas con- se~i~ nmu. e:\lorsão. » 
dições, qne rendas correspondentes aos encn.r- P:~ r•a provar, em summa, a impmticabili
gos com I]Ue nos oberou deixou-nos a ex- datle deste imposto entre nó.>, basta lembrar 
plorar '"Constituição Federal? que, quereorlo tent:\1-o l embr~ndo-o em sua 

Em defin itiva, as do art. 9•, i;to é, as pro- mens:~gem, o [Jrim:!iro ~o•ernador constituCliO· 
veníeotes dos impostos de expor~L<;ii.o, tmns- nal, Dr. Gabriel Lniz Ferreir<t, como su !Jsti
nússão de propriedade, índustrias e pro- tut.r do dizimo, foi a sua iúéa repel!ida in 
fu$iles e seuo·de papeis, que no exercic!o de limilre pelo Congresso, composto em sua tota-
1890 p1·oduzir-:lm todos, seguudo os tlw.los li<la\le !la propriet<trlos territoriaes e fazen-

. foroecídos pela Thesouraria. dB F,1zenda, deil'OS . 
112:016$496, qu~udo só a despazil. com a Bis, poi:>, a que se recluzem os impostos 
m~gistra.tura. que passa a. ser rei ta i~ custa. com que havemos de satisfazer, já não ao 
do estado, eleva-se ::tO dobro, quasi, desta de~cit que nos aca.hrunha, mas aos mwos 
sommn. ! I enc1trgos que soure nós viio pesar, relevando 

Estes impostos que, privati>mnente, nos dá ponuel~tr ,<rzue obs~rvon muito acertadamente 
:~. Ccmstitui.ção, como uma compensaciio aos o gorernndor a.cimD, citado, q<te todos elles, 
eoc.~rgos de que se a.llivia, atiratido-os sobre com e="cepçii.o unic« do de sello, ja dguraram 
nôs, sã.o detlc!entissimos, irrlsorio5 mesmo na em nossos velhos orçamentos, e corno simples 
sua granrle de::;propot•çào com as des;pezas elevaç·ão de taxas o accrescimo de rend<LS que 
accreseidas ao nos.so orçD,meuto Jl<1l'i.\ cost<Jio podern produzir é t i"t.o diminuto em relação 
dos encargos novos com qne vamos :~Carreta r. aos serYlço;; obríg-.:ttoriaman te impostos pela. 
E~tudemol-os, ligeirmneata. con:li~rfu> rle <~St<~.do autooomo a _ que _nos 

O de exportação, qne para nlgnns estatlos, elevou a Constttmção Fedcr;\1, ~Jtle nw> terram 
como 3. Paulo, Rio, Pari e outros, que teem de'óeul pa. os nos>vS l'epreslmt:tote;, como os de . 
o calé e a bot'racha, dâ. muito, pari< ru outros outro;;; estados pobres. por tel-os votado sem 
estados, para nós, atra.zados, sem ind~stria, prote:;to, si assim não -procedessem convcn-
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eidos de que a União não lhes recusaria os forç~ t~dero1,as pracasde policia !!ãopnderam 
auxilio5 de que carecessem paro orgunisar os exr.eder ainda, por fulta. de recursos pecu
seus serviços.» niario.-, de 370, quando, no entretanto, o 

Sõ a despeza. com a magistrJ.tura, que passa seu effectivo é de QU<ttrocentas. 
a ser custeada. pelos cofres do estado, absor-re Sem justiça e sem força., nunca é de mais 
tres vezes o producto dos impostos que :1. repetir, não ha sociedade que se mantenha 
Coustituiçã:o deixou- nos para. occorrCJr ;.~os em repouso, não ha organização autonoma 
encargos que vão accrescer em nosso orça- possivel, ou est..'l. não passará de uma appa
mento, em consequencia da autooomüL que ratosn. inisão. 
se nc.s impoz. Ora, a nossa renda ordinaria, augmentada 

Ainda mais: pelos dados colhidos na The- alnd;L com o producto rl os impostos que uos 
soura,ria. de Fazend:.t. eleva- se a despeza. com foram doados pela Constituição e que acima 
este ra~o de servi<;.o puhl ico a. 153:818$846, e jà. analys:\ mos, não chega, siquer, para. or- · 
si a ellajonta.rmos a rigoro1~tmente impre- ganizar estes dous serviços . 
scindivel com o cu~teio da força publica., que E' cruel, é trii;te, mas e, infelizmente, a 
attinge a.nnualmeote a o.vnltitdn. somm<\ de venlade . As de~pez:1s que elles acarretam, 
205:000$, teremos que, !Oómente C!)m estes uous muito pouco succc1ptiveis dB r edncção, accres-

• serviços. de parte <'S secretal'ias da. fazenda. cente-~;e as que naturalmente exige o meca
da policia, do govel'no e :t instrucção, des- nismo administrativo da nossa organização 
pende o estado toda a sua receit..<t, orçada em estadual que, si não fol' mais complicado e 
240:654$901! custoso, não pôde absolutamente ser mais 

Sem lorça. sufficiente par:1. garantir o im- simples e barato que o da. antiga. província ; 
perio das leis e manter o pr~stigio das auto- retlicta-se que a. nossa receita attioge, como 
ridades, oão ha. governo TJOssivel. . ja acimn. dissemos, de accordo com o plano 

Antes da pr oclamo.ção da Republica estava do ot'C:tmento formulado pelo secretario d~ 
a. força de linba destacad;l nos esttulos ·as fazendt, a 240:654$901 apenas, e ver-se-ba 
ordens dos )Jre$ide:ltes, cpte dBlla utilisa.vam- que não :n-anÇ:J.mos um:l proposição gratuita 
se e dispunham quando o interesse publJCD o e infnnda1u. quando atfirmamos <l,Ue, sem 
reclama.va.; hoje, porêm, após o advento da. hwgo auxilio da l.]nião, não passara já.mais 
Republica, a força. federal permanece nos de um~ utopia a n.ntonomia. que a. Constitui
estados, mas inuependente, sem a minim~< ç-ão que1· que co:1quistemos, a ugmentando os 
subordinac:ão :.10 governo d:!sltes, deles iotei- oos:;;os encarg-os por um lado, e diminuindo as 
rameute de3ligados. nos~a renda:; por outro. 

A urgencia em preencher este clnro aberto Desenhàmo;;, em traços fugitivos embora., 
peb força federal subtrabida à a.cçúo e ao a feiçfio real e pungitiva da tremenda. crise 
serviços dos ~ve1·no~ estadoaes impõe-se eco11omica. e iio;Lllceira ·que nos opprime . 
logíca e irrresistivelmeute: o.s regimentos Attíngit'il., já o dh>semos e não ê ocioso re
ou corpos policiaes t eem ele ser •tngmeo- lembrar, a 240:654.~901 n nossa receita. e 
tadoS nn pl"oporçào dn. Jncuna. (jlle lhes quantlo llOS !'.onstituirmos uetinitivamente a 
abr·ir a retirada do aaxilio da. for~a. de 9ôi :5i6$6i9 a. nossu. tlespeza, segllodo o plano 
linha., desd~ qne ns nccessid<\rles de ra- •le orçamento a que já nos refel:'imos, esbo
:rantir a. ordem, o respeito, a lei e ''s alito- carlo pelo secretario da. lazenda. 
ridades manteem-se as mesm<ts. E' enorme a despro(lo~.ão ent!'é uma. e ou-

Assim,_neste estauo era. diminuto, de 115 tm ~ é impreenchivel com os nossos recursos 
p raças somente, o corpo policial, J!esando ordin::rios o abysmo qoe as uistaucia.. · 
1gualmeote sobreu. forç·.a de linha aqm desta- Estamos, não nas mesmas. mas em peiores 
cada o serviço do policiamento não ~ô desta condições rtnanceíras do que quando nos acha
eapital.como det01o o estado, onde clla esp~ vamos sob o reglmeo provincial; mas a, Con
lbava-se em coatingentes mnis ou menos :;tituição ma.od;1 imperativamente que nos 
numerosos, por localidades longínquas, ::;epa- ot·g-J.uizemos, sobt't!carreg:.t-nos de enc.lrgos e 
radas umas das outras.por dezen;1s de ~e!!'llas despeza.s, e tír-J.-nos, ao mesmo tempo, os a.u 
e onde só á custa de ingentes sacritlcios "'raz- xilios qne uos pres tava quando eranúnenores 
se muitas ve:r.es chegar a ~.cção d:l jnstiça.. os nossos comp1·omissos. 

Ora, é este serviço, feito 9Utt·'ora. pelas for- As nossus necessidades antigas subsistem 
ças reunidas de linha e de policia e no qual . todas; a população, o solo, a producção, ns 
empregavam-se nunca menos 4e 000 praças , fontes de renda permanecem as me:>ma.s. Os 
qu~ passou a ser f~ito e:tclusiva.mente pela.. :;e1·viças, porém, que tiaha.mos quando pro-· 
u1t1ma., o que determinou o seu nugmento· vincia crescem, e DI)VOS tee::n ue ser fata l
e o conseC)uenta a.ccrescimo na. clespeza, :tu- mente crcudos pelo caracter de absoluta. 

· gmento que está longe da corresponder ao uece:;sidade de que ~e reve~tem; despeZ<~S até 
desfu.lque sotrrido; pois, ttpezar de perceberem então 1eitas pelo cofre gera.! passam a ser 
vencimentos e.Dguo~ multo inferiores aosd.l. pagas pelo nosso; a. Constituiçào quer, em 
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summ~, que nos organizemos Estados auto
nomos e, em vez de augmentar, climhnu os 
nossos reGut•sos. 

Os encargos que n, autonomia nos il'<tZ não 
podem set• retardados, exigem dispcndios im
merliatos, urgentes, impi•orogaveis. Como 
realizai-os 'I 

Recorrer ao credito~ Mas, tet-o-hemos nós 
esmag·ados ao peso de urrm grande divid", da 
qual em baldo procuramos meios de nos li
bertar, paupnrrimos, sitirulos de rnultipl:ts 

-· di!Ilculdades ~ 
Quanrlo mesmo, porém, o tivessemos, o cre

dito é um recurso melindroso e clwio ele pe
rigos, que troca, quasi sempre, o allivio illu
sorio e moment:meo do presente etn males e 
embat'aços incalcnLtveis no futuro; recurso 
de que üão SB deve jámais abusar e no qual 
só é licito reconer _em casos excepcionaes, 
para emrrehenrlimentos tle utilidado real, 
fecundos em beneticiiJS, possíveis de I ucros, 
reprocluctivos, nunca, p:n'a a satisfação de 
despezas orclinar·ias. 

O que era justo, o qne era equitativo, o 
que era. natur·a I, era quo aos novos encargos 
correspontle8se, um cada Estado, nrn augmonto 
de receitD, p3lo menos equivalrmto ao nu
g·mento de 'lespDza. 

Não lm n ntonomia sem recur·sos p:Lra mn.n
tel-a; e d(~ que stwvo se nol-:t dar na. Consti
tuição, neganrto-se-nos os meios praticos de 
converte!-J em realidade ? 

Votando a discriminaçi'í-o d:ts rendas tal 
como se acha consagraoln. na Coustituiç~ão e 
está pondo em pratica a União, os reprosen
tantos clr~ quasi todos os estados do Norte vo
tavam o suicídio elos povos tlo quem er:un 
manda tario«, que, sobrecarregados de ptcSa
dissirnos encargos, t1car.Jrn, todavia, eom a 
receita, sensivelínente desfalc.'Hla, inc:qmr. de 
sati~fn zol-os. 

Os rleCensore~ do plano financeiro que vitt·· 
gou só tin bam p:tl':t aeonsolltar aos estados 
quo se ex torcem nas ag·onias cln. pen nria o 
reeurso supremo rh Oêonomia. Exeollr•n te 
rer.:urso, não !ta duvir.ln, cap::z dos mais sur
prehendentes resultaclos. o recurso cb cJcono· 
mia é o mais sabio, o mais util, o unico sal
vador das politic:1s na crise nctn:tl. Mas em 
um estado como o !losso, com crçnmento sem 
Jar·guo/,:J$, rostrícto a,; despezas U l'g·enttlS e im
preseintliveis, onde margem para ccir·tPs 'I 

E' preciso a.moldm•rno nos ás noss:1s cireums
tancins, rJXtirp tr as dcspozns su poriluas, acalJnr 
corn o parnsita terrlvol tias sinecuras, sim
plificar o serviço ndministnüivo, cortnnrlo 
fundo no J'unccionali~mo exnessivo e luxuoso 
que a.lguem já chamou «a m tis f:u:il o lur:rn
tiva dns indnslria~», en verec!;n·, ernlim, poln 
trilha espinhosa, mnis :t nnic~t recta. e pt•oticua 
da mai~ severa Jlscn,lisaçJo e distribuição dns 
rendas. De accor1lo. 

O momento é de sncrificios : todos devem 
concorrer com a sua. quota do almegaçiio em 
pró! do b:3m commum ; mas por mmto que ~e 
queil'a cortar em algumas tlespezas de r~ar:t
ct8r permanente e indispGnsaveis, como n,s ne
cessarias à manutenção da forçt o da justiça, 
~ãodas que, si córtes pódem soJTrer, estes muito 
pow·o aproveitariio ao equilíbrio ol'çamenta
rio, porque-ou est:1s roclucções seriio insigni
ticltntes, qnasi uullas, ou, si fundas, os servi
ços <1 que acima nos referimos clesorganisar
Sü-ltão, perdendo a sua elllcttcia e razão de 
ser. 

Quanto ao pl'imeiro já longamente o estu
damos, e q n:t nto ao ultimo -comn.rcas creadas, 
ma ntichts lm muitoJ annos, quando e ramos 
província, julgndos então indispens:weis ao 
l.lem estar e à garantia dos povos que as pos
suem, nil.o é cl'Í v e! que percam o C<lracter de 
necessarias pelo simples facto ele nos termos 
do constituir em estado nutonomo e indepen
rl.ente. «A economia, disse um eloquente ad
vogatlo da. causa dos estaüos no Cougresso Con
stituinte, se impõe indeclin:wol e f<ttal ; mas 
:t economia tem um limite, não nóde eliminar 
dospozas necessarias e mesmo· uteis, e, por 
m:üs funtlo que se córte, é ditricil o equilí
brio.» 

A r,sim, SI'S. lleputndos Federaes, só para 
vós temos que appellar. 

Niio attontamos, estamos convencidos, con
tl'a f\ itJtlole do reginwn Cetlerativo, solicitan
do de vós as medidas de que necessitamos 
para nos organisannos em estado, autonomo 
deutro dos moldes traçados pel:t Constitnição; 
pois, procedBndo eles ta í'órma, j n!gamos inter
pretar os intuitos elo legislador constituinte, 
que teve rltn vbt:t. f:t;t,or nnm reforma viavel, 
su,;copti vd tle execução, uma obra de b6él. fé 
e si ncor·idacle, improvidente, embol':l, qua.n to 
ús dillicultl:1des que estão impos;;ibilitanclo a 
sua p t·:üicabi I ida de. 

Em vez :lt; um:t solução que, sem ombat·n~ 
r;ur a vida o pt·ejurlicar o et·edito d 1. Uniã.o, 
fhcilitassr; a organisação dos estados, a Con
stitniçfí,o onriquecen aquell:t e impossibilitou 
rt grande maioria destes drl constituírem-se, 
soiJrec:uregando-os rlo despezas, sem dar-llles 
as rendas necessarins p~wa satist'<IZel-as. 

Poe nossa prwte exporemos cruamente, sem 
somlH'<IS, nem exaggeros, ns nossas précarias 
c:rcnmst:1nci:1s oconornicas e tina.nceira.s, espo
r.ltHlo do vós, p:u·:t voncel-as, os nec:Jssarios 
rüCtll'StlS. 

1-'obrr~.-:, indivi<l:tdos, sem fontes do rond:1, 
solwr•c:trr·egmlos ele novos e pes:1dos encargos 
-sóiJe :t (:i;Jl :715$ti71J o clcficit r·esull:anto da:-; 
r!espr:~:.s com a no:-;~a cwganisa.çil,o esütdual. 

.f'uis IJr:Jm, eon vencidos do quo é o vosso 
maior e:nrwnho fazer com qno a FodrJrat;:"lo 
tiej:t uma realidn.do, eom que os estados orga
nisom-se dontl'o elo mais breve espaço de tem-
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po que for possível vímos pe !ir-vos que vo
teis os re,~ursos pecuniarios indispensneis a 
cobrir o rle(icit orçamentario q tte nos opprime 
condiçito indispensavel a que possamos con
stituir-nos estado autonomo. 

Sala dos trabalhos da c:1mara legislativa 
do Pianhy, 16 de julho de !892- José Ribeiro 
Gonçalves, pre~idente.-Manoel Ray mundo da 
Paz, vice-presidente.- R'tymundo Antonio 
de Faria, I" secretarw.- Arilmr Furtado de 
Albuqu,eTqtte Cavr~lcante, 2° socn~tario.-Osorio 
.Tosr! B rptista.- Helvidio Clementino de Souza 
M m·tins.-Dl'. Pedro de Alcantw·a Teixeira.
Arminio Benevides de Almeidrt TJrr!cha.- Ray
mvndo Nonato drt C'unlw.-Lud,qeroAlvares Li
ma.- Antonio .Josâ Baptista.- Antonio Rorb·i
gues Coelho.- Joaquim Dias de Almeida.
Rrryuwndo Borues da Silva.- Salusli,rno de 
Hollandct Bezerra Campos. 

O Sr. Alcind.o Guanabara diz 
que em uma das ultimas sessões da Ca.mara, 
foi procurado llOr uma commiss~,o de indus
triaes desta prar;a quA, appellanclo para as 
opiniões que o orador emittiu, quando se 
discutiu o projecto de auxilio ás industrias, 
pediu que fosse portador de uma repl'esen
tação, em que em prezas industriaes, estabele
cidas nesta cidade, requerem que se lhes con
ceda, diversos favores que esparsamente toem 
sido concedidos a diversas companhias. 

Remettendo á mesa a representação que se 
acha em seu podet', não pócle cleix<LI' de dizer, 
que pensa que taes favores elevem ser conce
didos; sào exactamente aquelles auxílios indi
recto.>, de qtw tanto se ü1llou, como devendo 
ser os unicos a prestar-se ás industrias, qww
do o orador teve a honra de propor á consi
deraçào da Camara, uma solução diversa. 

Consta que !ta uma proposta o.ffereClda ú 
mc:-a., para que, nm um projecto de lei se de
terminem as condições geraes, em que taes 
fa. v ores devam ser concedidos. 

Parece-lhe quo a repr-esentação que ora 
envia á mesa é uma pr-ova ele que é absoluta
mente neeessu,rio que os poderes publicas co
gitem de um meio etncaz e pratico de ami
lütr as industrias. 

Parece-lhe que este meio é exactamentc o 
que está proposto, e que consisto em um pro
jccto ele lei em que se estatue geralmente as 
as condições, que, uma vez prehenchidas, 
darüo direito ás em prezas industria,es do obte
rem do governo esLi~s íhvores indirectos. 

Favorecer ú industria no momento ~wtual, 
quando a sitwtr;ào financeira do paiz é má e 
quando não se podem espr·rar da, nossa unica 
fonte~ ele rcmh os f'!ernentos ne,·essat'ios rmm 
dominar· as difficuldaclcs quo nos assoherlmm, 
1hvorec,·r a indusLt'i8, é o problomll polit:co do 
qwLl não sn póde afasta1· quem tenha em con· 
sideração os altos interesses do Estado. 

Pensa que cumpre um dever e presta um 
serviço, enviando á mesa a representação a 
que se referiu. !Nittito bem.) 

Vem á mesa, é lida e enviada á commissüo 
de fazenda a seguinte 

Representaçc1o 

Dignissimos Srs. membros do Congresso 
NacionaL-As companhias industriaes abaixo 
indicadas, devidamente representadas, veem 
respeitosamente submetter á consideração do 
Congresso Nacional a conveniencia,, e justn, 
equiclade de se conceder à industria nacional 
os Ju,vores abaL1::o mencionados, que rlimi
nuindo seus gastos do primeiro estabeleci
mento e de producção, muito contribuirão 
para promover a sua prosperidade e com 
esta a do paiz: 

a) Ü'Onção do imposto predial pelo prazo ele 
10 annos para os edificios elas fabricas, suas 
depenclencias e suas casas para. operarias ; 

b) a partir elo termo daquelles lO annos, 
equipru'a,ção aos demais proprietarios para 
pagamento de .imposto predial dos eclificios 
acima mencionados, isto é a taxa simples do 
mesmo imposto ; 

c) Isenr;ão ele direitos de importaçüo e de 
expediente durante cinco annos, para os ma
chinismos transmissões e travejamentos me
tallicos, e sobresalentes para utillmgem e des
envolvimento de suas fabrica.s e officinas. 

A isenção do imposto precli~.l durante um 
primeiro período de dez annos ser~. um ~tu
xilio que muito virá animar a constrncç~.o do 
predios para as officinas, allivianclo a ind.us
teü1 de um grande onus durante a sua pri
meira phase, justamente q uanclo tem ella 
que lutar com as grandes diiJieuldacles o des
pezas do sua acclim<v;ào e da conquista dos 
mercados. 

Esse í~t voe tem aliás sido já eoncediclo a va
riu.s emprezas e commettimentos ao passo que 
outras se acham sem esse beneficio: é pois 
ainda uma consideração ele justiça e de equl
da.do tornai-o extensivo á todas as indus
trias. 

A taxa slmplrs do imposto predial, a appli
car·-se, passados aquellcs dez annos, nào é de 
menor equidade. 

As rmprezas pagam esse imposto como cor
porações de mão morta, isto é no elo bro. 

Essa distincçi'í,o na lei entre proprietario in
clividunJ e proprietario anonymo nada tem de 
rasoavel e monos ainua de justo. 

O proprietar'io individual ou possue prcdio 
para sun. residencia e então paga a taxa, sirn
pb·s com aba.timnnto de um terr;o, ou possue 
prcdios pa.m renda e hoje a melhor e m is 
segura renda é a da propriedade urbana, e 
pa.ga a taxa, simples. 



Sessão em 26 de Agosto de 1892 573 

A industria só possue predhs para suas fa
bricas ou para moradia, de seus operarias me
deante aluguel intimo ; desses predios não tira 
pois proveito compamvel ao quo percebem os 
propl'ietarios indivicluaes e no entretanto ella 
paga o imposto no dobro. 

Não >1e digét que como industria e pela ex
ploraçél,o ele suas ütbricas auferindo ella maio
res lucros que o incli vicluo, deva ser onerada 
com aqurlle imposto em dobro, porquanto por 
outro lado paga ella já o imposto de profissão 
quando não dá dividendos, ou o imposto de 
divid: ndos quando os dá. 

A isenção ele direitos de importação e de 
expediente por um curto prazo de cinco annos 
para os machinismos, transmissões e trave
jamentos metallir:os, será um;t prudente ani
mação tttnto para as industr-tas já existentes, 
como para as novas que se fundarem no 
paiz. 

Esse favor virá allivial-as de um pesado 
onus durante um prazo em que su1s despezas 
de ac:quisição daquelles m11teriaes tanto se 
avultam pela clepres:Jão do cambio, e lltes 
permittirá de empregar em melhor e mais 
apropriada utilhagem de suas fhbricas com 
verdadeiro proveito para a producçiio na
cionaL as sommas que ellas teriam de retira,r 
de seus escassos capitaes para pagar taes di
reitos. 

Assim auxiliada a industria. nacional, mais 
depreSS<1 ella adr]uirirá força c: pujança, e in
directamente contribuirá em larga escula para 
indemnisar o Esta,do do favor que lhe faz. 

Algumrts emprezas teem sido alliviadas 
desse onus; es5a desigualdade é uma injustiça 
e não só o pl'incipio dlt igualdade mas ::tinda 
as boas razões que o Estado tem tido para a 
concessão daquelle allivio á certas emprezas 
devem aconseiilal-o a tornai-a cxten:ü va '' 
todas as emprezas industriaes, 

Assim pedem e espermn üworavel deferi
mento. 

Rio de .Janeiro, 17 de agosto de 1892. 

(Seguem-se 2G assig1mturas.) 

O Sr. Bellar~ni•~o de Men
do:nç~a-Vem á tribumt simplesmente para 
ped.ir· a intervenr;ão do Sr, presidente junto á 
commissão de marinha e guena, para que 
se digne dar cumprimento ao regimento em 
rola1;u,o a a,dchtivo'l que o orador apresentou 
á proposta de lei ele fixação de 1br~ca do terra 
e que, por cli:sposi<;ão regimentaJ, deviam se 
converter em projcctos separados. 

Sobre esses additivm já a commissão se 
pronunciou, acceitando alguns e dando parecer 
desfavomvel em relação a outrm:, 

Por conseguínte,hoje atar: 1'11 da commissão 
está muito simplificada: é somente conver
tel-os em projectos sepa,rados, para que a 

mesa os possa dar pam ordem do dia elos tra
ballw; da Cama,ra. 

Alguns destes projectos siio importantis
si mos. Um delles trata da reorgani:,açfio 
das escolas militares, que é tuna medid<L in
clispensavel e muito reclamada; lm outros 
projectos de naturezl"t muito simples, eomo 
o que se reííwe "it rectificaç5,o das patentes de 
generaes reformados, como o fim de respeit<.tr 
a precedencia mesmos por elles adquiridos 
e que não precisam g-rn,mle debate para, que a 
commissão sobre elles dê parecer. 

Nestas condições, reitera o pedido á mesa, 
e si a comrnissão não pucler emittir seu 
parecer, então requer á mesa que consulte 
a, casa, em occas1iio opportuna, si consente 
que estc~s projectos, independentemente do 
péi,reccr da commi:;são, entrem na oeclem do 
dia. 

O Sn. PRESillE.Yf'g-Devo declarar ao nobre 
deputado que a commissão de marinltn, e 
gtwrT<1. por exces~o de tn1balho, niio t~tm 
emlttido pa,recer sobre tliver8os projectos que 
se acham mt sua pasta. 

Na fórma do regimento, em occasii:io oppor
tuna submetterei o requerimento de V. Ex. 
;.t deliberação da Camam. 

O Sr. l:>ionysio Cerqu.eira
Vc:m a tribumc apt'esrntltr á mesa para que se 
digne submeter a apreciac;iio da Cama,ra dos 
senhores Deputltclos um requerimento do ma
jor medico de ê}' elasse elo exercito, Dr. Aris
tides Amcr'ico de i\,Iagalhães, que pede ao Po
der Leg-ishtivo rcpar'tt~;ão de graves in,justic.~<l.S 
que sofl't·eu dr< parte do excutivo e que ele
terminaram graves prejuízos na sua carreim. 

O as-:umpte por sm· individual nflo deixa de 
merec1;r tocb a attc:nção ela casa. 

Os t'actos que elle menciona no seu requeri
mento e que comprova com llocumentos offi
ciaes numerosos, são ele tal ordem, prejucli
carmn tão cruelmente tt sua carreira que não 
~e púdc attribuit· a uma vontade consciente, 
mas <t anormalidade ela c'pocha em que elles 
se deram que f'oi no principio do govemo pro
visorio. 

Basta que o orador se refira a alg'uns 
a c tos 

O requerente . sendo o n. 3 dos capitiies 
meclicos de 4" elasse, deixou de ser promo
vido, qmwclo o foram os de ns. l, 2, 4, 5 e 6 
por antiguidade. 

Reclamou contra a promoção, aggrega
ram-no injustamente; reclamou contrêt esta 
pD SS<tgem para, " 2' classe; reconheceram que 
e!le tinha razão c mandaram revertel-o pM'a 
a I" classe. 

Depois reclamou contm a pretcriç,ão que 
so1Inm, mas n[1o foi attcndido, e pronwvoram 
por twtiguid<tdu um capitão nmi:> moderno 
elo que elle 7 tmnos. 
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Heclamou ainda e não foi attenclido, e só 
multos mezcs depois (,) flue o pl'Omoveram, 
pol'(,m como elle diz no seu requcl'imento com 
a condir;ão de pedir a sua reforma. 

Foi obrigado a pedir !'?forma porque tinlm 
iln segnir em commi,:são paru. Guyaz e 
est8,va gnwomente doente, e precisava sujei
tar-so a mmc o per<u;ão. 

Suhmettido á opO!'ar;ão foi julgado prompto 
pat·a todo serviço, como provam todos os 
attestados meclicos que vem junto á sua 
potição. 

Hoje acha-se roíOI'IIUJrlo e pede uma, reptt
ra~·ão a todas estas injustir,:as, que soJfreu; 
o orador está eel'to ele r[ue o CongTesso Na
ciomd lm de a.tLendd-o, corno ó de justiç<c. 

Vem á mesa., e liclcJ e enviccdo ú. commissão 
elo marinha e guel'l'êc um requerimento do 
Dr. Aristidr)s Am'rico de :VI:tgalhiles. medico 
ele 3" classe do corpo sánitario do exercito, 
major refhrmaclo.pedindo a sua reversiio ao 
quadro efl'eoti v o . 

O Franeisco Glicerio declara 
que a. commissão nomeaxla pam acompanhar 
os restos mortaes elo marechal Deodoro d:1 
Fonseca, desempenhou-se drsso oncargo, indo 
á eam mortnaria e dali i, acompanhando o en
terramento l\te o cemiterio publico desta 
cidade. 

si o Congresso mánifestou claramente o seu 
pensamento, querendo esquecer todos os actos 
relativos aos acont"cirnentos, desse dia e todos 
os actos praticados pelo Presidente da Repu
blica, o Congresso quiz por certo esquecer 
complet:1mente o.s diversos accidentes de occa
siiio que entiio enlutaram nossa patria e so
bresaltara.rn todos aquelles que tinham di
reitos a zelar, com o fim de plantar a paz e 
concorclia entre nossos concidadãos, de esque
cer os odios e resentimentos, de ma,1eb•a 
a cess;crem completamente todos os e:ITeitos 
daquelles actos. 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA-Restau
rar a lei e todas as gara.ntias constitucionaes. 

O SR. EsPIRITO SANTo-Apoiado, concordo 
porfeitamente com V. Ex., e nem podia dei
xar de ser· assim, desde que tem sido nosso 
pensamento amparar a Constitniçiio como 
nossa bandeira. e fazel-a vingar em todas as 
occasiões. 

Mas isto nã.o se dá. O Congresso votou a. 
amnistüc approvou aetos do Presidente da Re
publica, que agom não pretendo analysar,por
que a oceasiiio não e propria, nem quero re
viver factos passados, mas actos verdadeira
mnnte inconstitucionaes, cuja classificação 
não km nome no vacabulario dos direitos 
dos cidadãos . 

0 SR. FRANCISCO ÜLICERIO-!SSO C uma, ques
tiio vencida. O t'i:>lr • . Espirito Santo-Sr. presi

dento, apezar de acl(mntada hom, venho occu- , 
par a attenç:ão da Camara com o fim ele, 
seguindo a trilha. que trn.eei-me. ele aceordo 
com os companheiros de bancada,, ainda uma 
vez render homenagem á lei e a nossa Con
stituição. 

O Srt. EsPmuo SANTo-Jú.disse que não vou 
reviver os íhctos; mas o Congresso approvou 
actos elo Presidente d<t Republic<t que impor
tam na maior prepotenci:1 contra a nossa Con
stiLuiçiio, a ;tos que ccclcaram do modo o mais 
descommunal os nossos direitos. 

Por occasião drj referir-me a uma d:1s leis 
orçammüarias, tive de fazer um ligeiro re
paro estranlmmlo que não tivessB .'ido cum
prida como era para desejar-se, a amnistia 
votada pelo Congresso. 

Si ltouvese meio ele !l1zer chegar rcté ao co
nltecirnenLo dos poderes puli]ic:os os ,j 11stos re
clamos externados peles membros da minoria, 
talvez que ,jiL ltoje a, lei. da amnistia estivesse 
p!Bna.mente cumprida.. 

M<Js, u que nós vemos e que o governo en
tendeu muito restric:tamente semelhante lei, 
limiümdu-se a expedir as ordens necessarias 
pam que viessem á Capital os desterrados, 
e sahissem elas prisGes os que nellas tinham 
sido encermdos. 

Se: os deveres que me cabem, sei a defe
renci<t que devo á corporação a que tenho a 
lwnea de perteneer, e por isso não preciso 
pr·evenir· que pretendo discutir o que já foi 
venci.do, mas apenas argumentar com o que 
se votou. 

O Gongresso não pôde appl'ovar actos in
eonstitucionaes : approvados ou não, taes 
a.ctos continuam a. ser inconstitucionaes. 
(Ap ;ifldns). Püt'tanto, o que pretendeu u Con
gresso, approvtcnclo taes ac:tos ~ 

Certamente pretendeu amnistiar, isto e pre
ten leu esquecer taes actos por motivos de 
ordem momentanea, mas de elevada ponde
raqão. 

Mas, Sr. presiclente, a amnistia, tendo por o SR. FRANCISCO GLICEIUO -Não apoiado ; 
fim íazer cessarem todos os eíTeitos dos actos 0 CongTesso approvou actos, não amnistiou o 
praticados nos dias lO de abril. .. 

0 SR. BELLAR~IINO DE MENDONÇA-DOS Ve
xames e espoli'tcy)es. 

O Sn. EsPIRITo SANTo- ... dos vexames e 
espoliações como bem diz o meu nobre collega, 

governo. 
0 SR. ESPIRI'l'O SANTO-Perdão; V. Ex. e 

muito habilitado em ma teria juridica; sabe 
que o Congresso tem a sua esphera de acqão 
traçada em limites que não póde transpor. E o 
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Congresso approvando acios inconstitucionaes, 
colloea.ndo·se fora da lei. só podia. ter em vista 
considerações de ordem mais elevada, sô podin 
ter em vista amnistia.r o governo. assim como 
amnistiou os implicados no movimento de 10 
de abt•il, isto é, esquecer tudo. fa.zer pOr as
sim dizer, uma. synalepha. á lei. .. 

0 SR. NOYAES MELLO- Entre amnistiar e 
· approvar ha mu:ta. di1feren ..... t; V. Ex. sabe 

que, si o Congresso quizesse a.mnistiar o go
-verno, elle poderia. lancar mão cbJ.t•amente de 

· uma. da.s suas pre~<>ati vas ; mas o Congre:;so 
limitou-se a. :1;pprova.r esses actos. 

Agora, si V. Ex:. quer discutir esse<> acto8 

neste momento. não parece isso muito curial• 
porque nem siqm·r di o. direito de contcstu
ção. E preciso dizer a V. Ex:. que não estou 
fazendo a. defeza do Vi~Presidente da Repu· 
blica, porque sou goveruisfu. em termos ; 
mas estou defendendo o Congresso qtte tomou 
uma deliberação qne V. Ex. ataca. 

cimentos deixariam de so:frrer as compressões 
determinadas pelos actos do governo. 

Isto é verua.deim. medida. conciliadora. ; est<i. 
no papel do Congresso como l)oder :supremo. 

Mas o Congresso não tem poder bastante 
Jl<mL tornar constitucional actos inconstitu
cionaes. 

O Congresso não podia legalisar a demis
sã.o dos lentes, a reforma dos militares, de
missiío dos membros do Supremo Tribunu.l e 
se o fizesse tornar-se-hia cumplice destes 
a.ctos que j;~ são por sua natureza. contra a 
Constituiç-.ão _ 

Como o Congl'e~so podia esquecer todos os 
actos pt•atic<lAios pelo P~·esi,lente da Republica 
sem estender e;:te esquecimento aos cidad[os, 
aos qu<tes attingiram o mesmo acto ? 

Haverã. nma injusti(-:a, uma. violação da 
Constitui<,iio mais grave, do que a annullaçi.i.o 
dos direitos militares pela reforma., a annul
lncão do· Supremo Tribunal, a. prisão e de
missão dos lentes~ . O SR .. PRESIDEi'iTE-Attençã.o ! tem a pala· 

vra. o Sr. Espirito Santo. Nessas condições. Sr. presidente, como disse 
O SR.. EsPIRITO SANTO-Agora que 0 nobre em homenagem à nossa Constituicão, para. 

deputa.do·ucabou o seu discurso, continuarei q?e. ainda o Congresso veja cumprida a am
o meu. O aparte de S. Ex. está. em· inteiro ms~1a que votou. que s~ deve estender nec~ 
desaccôrdo comas premissas que eu acabava de sar1amente a t<?dos o; iactos que tee~ relaçuo_ 
ennuciar; en dizia que não se tratava de dis- -com. ~s acontec1meutos de lO de a.brtl; tenho 
cutir esses a.ctos. mas que pr,ecizava fazer 3.1.- a s~b1da honra \le, em nome dos meus compa.
le.,aações neoessarias pam fundamentar 0 re- nhe1_ros tle ba~ca.da. perguntar ~ gov~rno; 
querimento que vou apresent.\1'. po_r mtermed1o da m~, que s~ dignara. a.c:-

. . _ . c~1tar o nos..<:O requertmento, Sl o Sr. Presl-
A<:a.bet de pro~r que ~ 9<>~gresso na.o porh:t dente da Repu bica. já deu cumprimento á am

approva:r actos m~:mstttUI'lona.es ; V· ~x. nistia, estendendo os effeitos dell<l. a todos 
ag?r~ diz o contt•arto. N~tc caso conv1da- aqueUes factos que, pratteadbs pelo mesmo 
~~ ao collega que ~a occa.s!ao _de se; su~me_!;- Pt•esidente, fOl'am empregados no sentido de 
t~do o meu requerimento a· d1scus..->ao. st na.o cessar 0 esta.d.o de sitio, essa amnistia , votada 
ti::e~ a _mes_ma. sor!B _que teve ~. proJeCto de aqui, no sentido de fo..zer esquecer completa
retVtndicaça.o dos dtre1tos dos m1htares, a. de- mente 0 pas5ado e de lazer tornar o. harmonia.. 
se!! volver o _:;eu . pen~mento e contestar_ a. • c a concordiu. ao seio dos bra.zileiros ; masque 
m!llha.• asserçao, 1sto_ e, que. o C~mgresso nao ainda hoje me parece não roi executada. E é 
)?ode a.pprova.r a.:tos m_constJtUciOnaes. por L'$0 que fa:z~mos este pedjdo, afim de que 

o .con.,aresso na~·IJ<xha a.ppro:ar os actos d<' tambem·o Sr. Presidente da. Republit:a.· enve
govern'? e~·~lação·a..os a~ntecimentos de to · redé pelo caminho da legalidade e do respeito · 
de· abril smw na accepçao de esquecet• ~ ã l?i c às !!ll.l"a.ntiM dos nossos direitos. 
mesmos acu·s que expont..<neamente o Prest· . "'. . _ . . 
dente da,. R.epul.Jlica.,foi le>ado a praticar . . O reque~1mcnto e concebtdo nos se.,"'mntes 

A. a.mnistia. mandou calar a lei em relaç-.io termos (LC) . 
âquelles que eram ímplicad.os nesses a.con te· , Fica sobre a mesa, para entra!' em dis
cimentos, de medo que assim esqueceu os fltc- cussão visto estar apoi.a.do pelo numero de 
tos e os actos de repressão em l'ela.ç[o o.os im- assignatura.s o sc.,"Uinte 
plicados nelles. 

Isto é curiá.J., comprehensivel. de verdadeil'a. 
sensatez. 

Mas; veja V. Ex:. , essa. a.pprova.ção não 
quer diz~r ·tê.,aa.lisação ; é questão diversa. 

Eill' relação ·ao .. esquecimento o· Congresso 
poderia.· approvar os actos do Presidente da. 
Republica ~ mais inconstitucionaes que fos
sem; mas approva.r no sentido de esquecer;de 
modo· que os cid&dã.os im:pl.ica.dos·nos aconte-

REQUERIME:oiTO 

Requ,~remos que o Governo informe por 
íntermedio da mesa. da Camara, si em CUID."' 
pri.mento á lei da amnistia votada pelo Con
gresso sobre os L1.etos que tem relação coro o 
estado de sitio, jit d'<lclarOu sem eifeito as de
illissões dos lentes, as reformas · dos militares 
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e as demissões dos membros do Sup~emo Tri
bunttl ~Iilitar: -Sala das sessões. 2() (le agosto 
de lSg~_-Espirito Srmto -Ind•odo Bva:;it. 
_ Vi;·f/ilio Pessoa.-.ilim·tinho Rodl'i(ptes.-Je
sttino '(i~ Albttquerque .-Caetano d~ Afbtu]"~~-
qu~.-Ju·wm:;io de .-:!guiar.-JLilo;·:m Ga1·c•a. 
-.·i>ul;·e Cuvalcanti,-Lopes Clwvcs.-Fon~eca 
Henncs.-F. Simo..<.-Epitacio Pes,·oa.-C. 
do 1Vasc:mentii.-:Schi;,idt.-Beli<l;·,;1i•l0 de 
Jiemlo"Çf'.-F<msaca e Silv • .-JI. ~[Mwa.
Jo~d ;1lariano.-Gm''illl·oe.< F-~r;·cira. - .Jo,io 
PiHhei1'0.-11m~1"ico LH;. -Pacifico Jür.<c,L-
1"C>>h(l.<.-Jianod Fulqc;,cio. -- Jo,io Lu i; .-1. 
Pai:nio.-Leovigildo · FilrJr<cinr.< .-A. Jfi:trm. 
]), J>o;·lo.-Lopcs 1'1'0·~:iio.-Lui: ;llw·at,
Cal·los c,nupo.<. - S·i .1.tldi"f.l(h'. - U.1iD<Ji,·a 
Pinlo. 

O Sr. F:t·o.ucisco Gli()cri<> dil': 
r1ue niLO }lóde tratar tlesM:sombrudamentc 
do :tssmnpto qne o traz a tt·ibun•t, IJOr esta
rem presentes collegtts que ~oiTrm·an1 a.~ con
sequencias dos actos do goYerno, çonstantes 
dos decretos de lO e 12 de abril. 

Quer apenas. oppor llma conte~taçã.o no que 
disse o nobre deputado por Pemambuco, parn. 
que se não supponha que isso se pas-;ou ~e!n 
os reparos dos que tt}lPl'OV(l.t'.a!n os :.-..cto~ uo 
governo, dura.nte o estado de SJtJO. 

O Congresso resolveu que esses actos do 
Poder Executivo deviam ser ;:rpproYados e 
assim o fez. 

Lorro achou que elles eram conveniente~, 
que; governo Jlr·ocedera correctamenro prati
cando·o5, que agira no intel'e.>se da n~tç:;;\o. 

O orado1· estranha que o uob1·e deputado 
venha revolver cinzas ainrla quentes, em um 
momento em que só se deYe tratar de J:laz o 
de conciliação, q ua.ndo essa.5 cinzas occultaJ~ 
paix:õe;; que se pód.em tornar perigo&1.s <t 
ordem :pnblica, 

s. Ex. conhece quaes são as intenções do 
oradm·. Pois bem, porque não pr·efere S. Ex. 
enveredar JlOI' um caminho que leve a z-econ
ciliação sem prejuiso da dignida.de de nin· 
guem~ 

Reconhecidos reciprocamente os erros J:lra
ticados, poder-se·ha opportunamente chega;r 
a uma conclusio que satisfaça a todos os espl
ritos e ao paiz. 

Recorda as rlifficuldades com que Yae lu· 
ctando a Republica. 

Se:t~ :patriotico aumentai-as? 
Por certo que nã.o. 
Todos os esforços devem convergir para 

aplainar o caminho que vae trilhando o go
verno, 11ão par•a eriçai-o de urzes, 

Eram essas as considerações que tinha a 
tazer. (Apoiados, muito bEwt.) 

Veem á mes:t as seguintes 

Declaraç ü es 

Declaramos ter votado a fM'or das emendas 
ap1•esentad~ts Jl:1l',~ resttbelecimento das vet'· 
ba.s relntivas <i. Escoht Normal e Pedag·ogium. 

S.'tl:t (las ~e3:>Üe.,, 26 de agosto de 1892. -
.... t,iiarint G·arc:a. - F~,;1~er·r.:. e Sf.!.vu ... 

Yotumos contr.1. :1, emend<' que transfere 
p:~r:to~ e;tmlos 03 <:ursos annexos. as facu
tlade> de tliJ·eito de S. P..).Ulo e Pernambuco. 

S:tla. das sessüe~. ~6 de ago~to tle 1892. -
Cc."t;·io Jfulla Junior.- AJfi·cclo EUis.- Bm
;i/io do~ Srtnt~s. - .Ji!l:·o de Ur:.'IJ"itr!, - Coo·ta 
.!l!:liro,•,- Ctw~alltal. 

Declar;1.m05 ter vot•Ldo contra. a. emend:t, 
cpm mantlou transferir á municip;.üidadc do 
Dbt.1-icto Federal o Gymnasio Nacional, e aos 
respectivos estados os cursos de prepara.torios, 
annexo!: ú.s faculdades de direito de S. Paulo 
e Pemam huco. 

Sa.h fl<Ls sessões, 26 de a.::o>to ue 1892. -
.'11Lif>Hifl Otyntho. -Augusto Vü1hae.<. - Tl!a
nw; Det(i:w. - FU1'')11i,n 1V~rMcl,, 

Y;'(o a imprimir os seguinres 

PROJECTOS 

N. 103 A-1892 

Crm o loya.· de <.<tl{tit,Jr de _q~cerra no estado 
de S. Patuo 

A commissão de oz-ça.mento tendo presente 
o }lL'o.iecto n. 103 do corrente ttnno que pro
põe a,. creaçã.o do logm· de a.uditor da guerra 
no e~r.ado de S. Paulo, e considerando que a 
C<l]Jital daq uelle estado é a sOO.e de um distrí
cto militar. 

Consideranclo que, as t'uncções desse cargo 
existem, e não podem deixar de existir. sem 
que o mesmo, entretanto, tenha. o caracter 
esta.vel e permanente, como convem, de um 
emprego ]mblico; 

Considerando que. em todos os districtos 
militares, menos no 4' (composto dos estados 
de S. Paulo c Minas Geraes) existem areados 
e providos os 1ogares de auditor de guerra; 

Conshlerando que, a creaç-d.o proposta n~o 
importa acerescimo de despeza. com os sern 4 

ços acha-se consignada no orçamento para as 
auditorias de guel'ra de todos os districtos mi
litn.res, inclusive o de S. Paufo, e tem sido 
de>pendida integralmente: . 
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E' de parecer que seja. ado:ptado e conYerti· pensful de D. Mu.ri<L Gertrndes da. Motta. Viei

do em lei. o mencionado projeeto n. 103, que ra. da Silva., •·i uva do Visconde Vieira da Sil
em ~eguida. o :produz. -va.. á qunniit\ ~e 300$()00, ronsiderando _que ? 

Sala das rommis__<ães,l 3 de agQSto de 189-2. pa1Z deve serv1ços de nota. ao ~nado-nao S!J 
-Aimeidn. Noguei,·r~ , relator .- .Lei:e " Oitici-~ como home~. de le~~s como amda na quali
ca.- F1·anú~co Sod1·d .- Aristi1las 11Iaitl.- dade d.e poht!co .m;.htante no antigo regimen 
Leopoldo (/,e Butltões.- A . Rios .- Severino quedruxo~ tra.d1çoes de pureza de caracter 
Viei!·a.-Demetrio Ribeiro. n~s funcçoes que exerceu-; considerando que 

wve em estadn precario aquella víuva. que 
subsiste a si e a filhos do casal, a commissão 

N. 103-189~ resolve pro:ptlr que se adopte o mesmo pro
jccto, que vaejunto para os devidos effeitos e 
ulteriores termos. O Cougre~so Nacional decreta,; 

Art. 1.• Fica creM.o o loga.r de auditor de 
guerra no estado de S. Pa.ulo. 

Art . 2.• Revogam-se as di:>posic;õe,; em con· 
trario. 

S. R. -Sal:~ das sessões, :Ui de julho de 
189"2.- Glicerio.- !Jastos do .:Yascimcmo, 

N. 153-189'2 

Opitla n o sentido de ser etdopta•l <J o p ro;ccto n . 
184 de 1R9i, qutJ eleoo a 300$ ~)lemc<o con
cedida a .Jlí••ria Ge1·tnwes da Motta Vieira 
elo. Silva, v i1100 do Visconde "Vieil·..z rla 
SiltJa. 

Sal:~. das sessões, 16 de a.gosto de 1892.
Jfursa, presidente.- Sampaio Ferra:, relator . 
-Tho111a; Dclfino.-Hm.un·o Baptista,-Costa 
Jvnior, v encido.- H01·flc io Co$ta, vencido. 

N. 184- 1891 

Art. 1" Fh\ elevada ú. quantia de 300s men
saes u pensão concedida , por llecreto de 22 de 
feverci~o de 1890, do governo provisorio, a 
O. Ma.rm Gertrudes do. Motta. Vieira. da. Silva. 
(Viscondessa Vieira da Silva), viuva. do esta
dista. Visoonde Vieira da Silva. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

. . _ . Sala. das sessões, 19 de setembro de 1891.-
Presente a commLo;;sa.o de fazenda desta. Ga· l He!'lrigtu~ A, !lc C!tnaUw.-Roclrigues Fe1·· 

mara o projecto n. 184, de 1891, que eleva a nandes. 

~. 154-189~ 

Fi;r;CI a despe:;a do K inistc1·io ela Fa::enda p tn·a o e::e1·cicio de 1893 

A oommissão do orçamento teve rle examiMr a.s (l espezrts a fazer com as repar tições 
e ser,iços a car go do Ministerio dn. Fazenda, tlepois de examinar a proposta, que lhe foi 
remettida 'Pelo Poder Executivo e ond13 estão indicada:> as e::dgencias do serviço publico por 
esse Mmisterio ; vem apresentar o seu parecer : 

Na. cifra a exigir, do orçamento, para este Miuisterio, a commissão teve Je modificar 
nlgum~s das verbas propostas pelo Poder Executivo. de accordo com a distribuição do ser
ViQO, à vist<l da lei de 30 de outubro de 189l, que extinguiu as thesourarias de fazenda e 
outras ; attendendo igualmente á necessidade âe reduzir as despe;;as publicas, a commissão 
propõe a. suppres::ão de algumas verbas relativas a ser viços que não produzem o;; resul
tados esperados com a. sua. organização, e modi.fica ontl'as de accordo com as possiveis 
alteror:.ões a fi\Zer e que propõe. 
·- E' assim que as verbas de ns. 7, 10 e 11, relativas ás tb.esoura.rias de fazenda, empre· 
gados da repartiçCies e lo8':~.res e:s:tíncto3 e alfandegas Tão ~tlteradas, de nccordo com as 
n ovas exigeneias do serv1ço fiscal que entande com estes tres numeres. 

Em lei de orcamento não jlúde a com missão propor a.lteração algllnUL nos vencim~ntos 
dos empreg3dos da.s diversas categorias, . confor~~ ,.~1 ,esta.bel.ecido na reforma das re
parti~e;; d'3 fazenlla, annG:s:a. ao re1e.tt:rro do 'MmtsterH> ·~ a. F:t.z~nda, refCir!Da 'l\1:3 a.1lO,ln-

C~l r:. Y. 1v ;a 
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missão está estudando e pretende apresentar á consideração da Camara dos Srs. Deputados, 
ainda nesta sessão ; pelo motivo exposto, a commissü.o Citlculou a verb:J.- Alfaodegas 
com o pessoal actun.lmcute em exercício, subor'dinawlo n. uespeztõ ús disposiç-ões que vigoram 
actualmente neste rnmo do serviço publico e que só ?O!' lei orLlinarb pótle ~et• alterada , 
sem entrar na indag-ação tle l>;\Vet• ou niío c:mven iencia t•n a mais louv;wel solicitude para o 
serviço publico e para as condições ccooomicus do p tiz, em não elevar· o~ ;;encimentos dos 
funccionarios contemplados nrts tabellns de lettras A ''· T, .juntas âquella reforma. Não 
pôde, entretanto, deixar de consign<U' verb;~. para o Tj·ióunal de Contas; jú creado por lei 
antel'ior e que urge organiz.tr er.:1 bem da ordem nus despezas a fazer p<::lo Poder Exe
cutivo e a. fiscalizar pelo legislativo ; para este serviço organiZ0\1 a tabella de Jettra .A, 
que junb ao presente projecto. Como deva diminuir, com a creaçilo tio Tribunal, o ser
viço do Thesouro Federal, onde é e~tinr:to o Trihunn.l do Thesouro, alli\"iado d:l. prestação 
das contas, que passam áquell:l. repartição, a commissão propõe n approv3ção da t abella. 
o.trerecida. na relbrma annexaao relatorio, para o pessoal <.leste Thesouro, não :llterondo os 

. vencimentos, o que não lhe é, entretMJto, permittido em -projecto de lei do orÇamento. 
J\ Camat•a verã que, apezar da crea.çãn desse importanti5simo Trit.unal, i vista das 

funcções de que vai set· investido, a commissiio pt•opue que fiq ue elle dotado da ve;>ba que 
junta à propostl\ vara o Thesouro, resultando apenas pequeno augrnento á verba pedida 
para o Thesouro e da seguinte Córma : 

Tribunal de Contc'ls ....................... . 
Thesouro Federal .; .. . . .. . . ...•. . .. •..... 

NO: 600SOOO 
4i2: i98$000 

Sommando ...•...•.........•.. . ..... ..•. . •.... . 
Pedido pelo g:overno pnra o Thesouro Nacional ... ..•..••. 

695:398$000 
649 : 984$606 

resultl'ln1o apenas augmento de. . • .. . . • • • . .. . ...... . 63:413$334 

quanto vem a custar o augmento com o Tribunal de contas sobre o exercicio corrente. 
Para os funccionarios não apro\"eitados nas alfandeg<lS, pela suppressiio das thesoum

rias de fnzenda, a commissão 'J)ropõe a. elevacão da ...-erba. - Empregados de repartições e 
Jogares extioctos - de 51:335$000. !la proposta, n. 600:000$000 supprímindo-se a • erba -
Tbesourarias de Fazend.1.; considera a verba sufficbntemente dotada, por atteuder a que 
devem ser dispensados certos empregados que não podem Sel' consid3rados na let tra do 
art. 26 da lei de 30 de outubro de 1891, taes como: os procuradores :fiscnes , cujas func
ções passaram aos procuradores seccionaes, os fieis e pagadores, deveu•Jo, com os que 
pertenciam ás lbesourarias de fazenda, ser preenchidas as vagas gue se abrire:m. no 
quadro das repartiçõ.as de fazenda. 

Propõe igual menta a creaç:.\o da verba.- Delegacias ftscnes- nns quaes deverão ser 
aproveitados empregados das extiocto.s thesourarias, com os vencimentos 1ixa.dos nas ta
beBas de lettms C, D, E e F, e necessa.rias para. a organização dessas delegacias nos 
logares onde não ha. a.lfandegas . e entretanto h<\ serviço a fazer pela União. Na verba. 
- Alfandegas - a commissão -propõe a suppl·essão da consignação pai"~ o pagamento de 
tres fieis de tbcsoureiro extra .. ~rdina.rios e dous auxiliares pn.ra embarques de c..1.ie sen1 lei 
que os autorize, e a de 24. addidos }10I' deverem ser compl'ehendidos na verba - Logares 
extiuct os - bem como as consignações para servi~os fora da barra, todos na altandega 
do Rio de Janeiro, representando 60:040$000 . 

For esta fórma as tres verbas que figuram ua. proposta com a dotação seguin te: 

Empregados de repartições e legares e:x:tinctos.. • . . . • . . • 51: 335..'3000 
TheSQura.rias de Fazenda........ . ...... . . . . • . . . . . . .. . l. 282: llG$60D 
Alf:i.ndegas. . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . 5 . 90i :5i2$l22 

prefazendo a somma de . •. . ... .'. . . . • . • • • . . . . • . • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . i .241 :023$72"2 

ficaram no orçlmento com ns s~guintes consignações: 

Empregados de repartições e Jogares e:ttinctos ..•..• •• . . 
Alfn.ndegas . ..•.. . ...•..•..••... . ••. . ....•...• , ..•..• ••. . 
Delegacias ftscaes •.•••...•..... . •... .•.• .....•... . .•. . 

:sommando •.•••..•..•... ~ .... ·: , ... . · 
resultando dahi a economia de ..... . ................. . . 

600:000$JOO 
5.847 ;532.$000 

118 : 800$000 
6.506:332$000 

674:691$722. 
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A comrniss5.o prop~ a suppressã.o da. verba-Jtti~o elos feitos e::tinctos ; o serviço do 
jui?:o dos feitos passou aos juizes seceionaes, os quaes t eem o seu roro por onde devem 
eorrer os processos ho,je :> ia t entar JlCla Unirto e reduzidos pe!:• naturez~t da reudn que llle 
e-:~.re nos Estudos ; pãrn. o juiZo seccJO!Il\l <leve passu.r qualrtuer serviço attinente ao a.n t igo 
juizo dos feitos; resulb da. supJ?rêSsilo ~economia. de 107:057$500. 

Pl'opõe igualmente a suppress:io d•\ vet'ba. - Secções de e;tatistieo. annexas ás 
associaQ{Ias eommerciaes; 6 sem duvidr~ d•t nn~imu. importancia :J. est:l.tistica commercial, 
porém não é este o serviço prestado por êSSas see(l{íes. A estatistica deve ser feit~ na 
propria alfande~a e com os dad~s for.necido; pelo pr·oce_;;so da in:tporta~o, auxiliado co:n_os 
colhidos elo serv•çoo d~t exportaçao; t:Oto deve ser proVIllo na I e! ql!e reforma as repart1çoes 
de fazenda, uão aU.viutlo mais despe7.c\ ao Thesouro pelo aproveitamento dos fuucciooo.rios 
em disponil:l!l~tade. A <.'Qtnmiss:lo estud;trá o assump!o n regulari&'\l'Ô. o serviço ncss:\ lei, 
convinào alliviar o Thesouro publico desta despeza, feita. sem o. vantagem que do serviço 
prestado se jlOderia, esr~rar. 

A com missão propõe rednzi:· a 480 contos n Yerir.l.- Juros elos hilhetes do Thesouro. Os 
bilhetes são emittidos como a.nt ecipac:ão de receita.; assim como úst.'\ u5o entra irnmediata
mante ao começ:~r o exerci~io. (tS de~po~s n;lo s:i.o reitas todas nos primeiros mezes. de 
moclo que parece e:;:cessiv~ 1\. verba, H~;uranclo corno um accrescimo desneeessa.rio ao orça
mento da desjlez~; ;\ alter.\~0 tlesS:\ verl,n autoriZ;\ o governo a emittir, como antecipação 
de receita, até 12.000 contos, em vez tlo 20. OüO, como actua.lmente, parecendo sufliciente 
aquellu. autorir.aç.ão. 

Na verha nb'fas - a com missão propõe rzue sejam adiadas ns construC{!ões de novos 
n.rmazens, da passagem e coberto. de vidro e supprimido o custeio do serviço de e:~:ecução, 
importando;\ 1~ verb::l. em 200 ~ont~, a segunda em 30 conte:> e o. terce~ra em 50 contos, 
prefazendo 2SO contos tlG réJ~, so~ente na ~lf<ludeg-.t do R1o de Jane!~O, _par<\ a gual se 
p3de m 806 contos . Pu.rece que nas c1rcumstancHl.S actuaes, devendo restru1g1r-se a despeza. 
publico. ao indispeusavel, oendo quasi certo que a. renda da importação, quando não venha 
a decrescer no exercício, não se- ele,•ará t ão depressa e em tão grande escala, sendo 
certo que o servi~:o faz-se regularmente por gr-,\ode onmero de trapiches ao serviço da 
mportação pela alfandegn do R~o de J~oeiro, tudo aeonselh::\ adiar es:;a.s obras e applicar 

-parte do. verbl\ para outros scrv1ços mms urgentes. 
Por isto a. comrnissão propüs que, pela vorba-Obrus-dimiuuida destes 280:000$ na 

alfandega. do Rio de Janeiro, se concedn.m _100:000$, sendo 50:000$ no exeroicio de 1893 
pa.ra. a eon~trucção de umaalfandega_ em M<lll<l~,_no Estado r.lo A~azooas. cuja importayão 
cre;ce, cuJa renda avult1. e que no.o tGlU edtftClO pan esse servlÇO, e se concedam ainda 
50:000$ para attend~r.ã.s reclttmações instantes do Inspector da Alfandega da. ·Bahia. e jà. 
reconhecidas peto nun~stro no seu relator10. 

Aceitas estas modificações, a cifra a exigir p1,0ra as despeza.s pelo Ministerio da. Fazenda 
ficaria alliviada das seguintes quantias : 

Ditferenca com a fusão das repar tições arrecadador-.ls e 
pa!!'adoras ................ · •.. . • .. · ... •. • ·........... 674:651$000 

Snpp~essã.o dos juizes ~o~ fe!tos, estinctos .. • . . • • . . . . . .. • . 107:0575500 
Idem das secÇões de es.attstlca...................... ... . . 148:400$000 
Reduccão da verba- j uros ilo> bilhetes do Tl.ie~ouro.... .• • 320:000$000 
Idem da. verba-obras .... .. -.. . . . . ......... . ............ .180:001)~;000 

Somwuria . . .. ...... . •.•...•.. .. • • . • • . . . . . .•. • . 1.430:108$500. 

Inf'elizmente a co~míss[Lo niio põqe a.pre~nt~r esta cif.ra de rednc~1o, porque ha. 
dCSp!lza.s novas! que n~o póde el~:l. t!e1x~r d_e tn::lmr no or~~'\tneuto c resultantes quer de 
\lisposiçües de le1s v.uter1ores, da m<\lOl' urgenc1!1, pelo systemn. de governo em que se acha 
0 paiz, quer de facto3 q'!.e entend~m. com compro:~Ji;sos assumidos e n. que o Thesouro 
pnblieo deve honro r , por nao poLler f ugtr u elle.;:; . . . 

·· Estã, entre as prill:leiras, l\ veriJa.-Trilnmal de Co~tas- que urge organizar, a lietn das 
:proprias despezas pubLicas, collocando:-<>, como o _subs~•.tut~ do Parla.ment<?, ~a fiscalisação 
tlo orçamento decretado. A Camara. ve lla. exposição Ja fruta. que a comnassao põde orga
oiz:~or o Tribunal de Contas, :\ugmeutando o orça.mento apenas com n. quantia de 63:413$334. 

Entre as des:pezus augmelltadas com compromissos está a verba-Credieos especi~es-



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 18/0512015 11:23- Página 30 de 44 

580 sessão em 26 de Agosto de .1892 

cnja elevação é imperiosa., attentos os factos que a. commissão passa a enumerar, indicando 
os onus delles provindos ao Thesouro Nacional. 

Os estados de Sergipe e do Piauhy contrahirarn emprestimos com o Banco da Lavoura. 
e do Commercio, sob garantia . e flnn~ tio governo federal, sendo o do primeiro destes 
Eotados da importuncia de 1.367:500$, e do segundo de 526:000$000. 

Deixllram de satisfazet• n. esses compromisso~. por deliciencia de recursos, o o credor vern 
~xi~ir.dogoverno f~dernl o eumprimGnto da clausula ele gtwa.ntia, de que elle não pôde 
fug~r. 

Esses emprestimos exigem o seguiu te serviço de despez<:l.: 

.Juros e amortização do ampre:stimo do estado de Sergipe . •.. 
Idem idem do estado do Piauhy . .. .. .. ................... . 

sonunauuo ...•.•••......••.•..•. 

1!0: 509$570 
42:418$619 

152: ~128$189 

Pa.ra.o.cudir ao sel'vic;o dn dh·iJ<~ <:X terna e u~o concorrer ;:o mercado do capitaes, indo 
ped.il-os il. praça do R.io de Janeiro, nestn ~pocu. ele der,Joruvel depressão do cambio, o 
governo oontrnhiu com a casa Rotschilú, de Londres, um emprestimo do valor nominal de 
1.000.000 de libr-J.S, ao juro t!e 5 '/o e pagnvél etn tres semestres; é comproruisso da Na~.ão, 
que cumpre honrai' e que deve ser incluído na despeza. elo orçamento na suo. totalidade, de 
c apita.l e,juros, -visto dever ser pago em todo o exercício da presente lei. 

O serviço da despez:~ é o seguinte : 

capital, pa.ga.m~nto total ...... . . ... .................. . ... . 
Juros até o ultlmo pagamento . . ...... . ..... - . o •••••• • ••• o 

somn1ruxlo .•.•..•••. ; ...... . .. . . 

8. 890: 000$000 
445: 000$000 

9 .335:000$000 

A Associação commercial do !tio de Janeiro contrahiu um emp1•estimo com o Banco 
Alliança. do Porto, da q_uantia. de E. 5. 000.000, sendo o governo braziloiro o fiador e 
principal pagador do emprestimo contrahido ; quando tudo parecia deuar acreditar que 
tesa garantia fosse puramente nominal, á vista da. nonorabilidade do devedt•r, a Associaçã.o 
Commercial do Rio de Janeiro pede ao goverllo que não somente pag ue as prestaçõ~?S de 
juros e amox·tizaçãG do e!llprestimo, por ni'lo poder ella pagar, como lhe entr~gue, a 
titulo de restituição, " quantia. de ()59: a79$563 por ella paga de pre,taçoes anteriores 
-vencidas e ainda. a de 740:000$000 a titulo de adeantamento para conclusão das obras do 
Jlalacio á. rua. Primeiro de Março. 

O estudo desta questão depende da remessa. do contracto que a commissão pediu ao 
governo, a proposito da mensagem dirigida ao Congrc:sso Nacional pelo Sr. Presi!iente da 
.R.epnblica, solicitando a aberturo do credito preci:;o para cumprir a. Jlança no corrente 
e:x.ercicio. Si bem que esteja provado e se veritica do relato rio do Sr. Ministro du. Fazenda 
que o emprestimo haja. sido (lesviado do seu fim, tendo ~do a.pplicada as obras apenas a 
quantia. d~ 277:788$039, quando o emprestimo pr<>duziu realmente a quanti.- de 4.5~4:3-t~, 
cumprindo ler o contracto para resolver o procedimento do governo, nao é menos certo que 
a. responsabilidade do fiador e principal pagador existe, embora condemnada pela mltis 
desoladora realidade a. esperança de que fosse nominal apenas essa. responsabil1dade tão 
facilmente assumida pelo governo. 

Enteo.de a commissã.o que. no orç~mento, deve ser incluída apenas a quantia necessarta 
para as prestações anouaes do emprestimo, resolvendo--se posteriormente o procedimento a 
ter quanto á. devedora, em face do contracto. Este emprestimo e:tige o seguinte serviço de 
despeza: 

Prestação de amortização do emprestimo •. • ••...••• .• •••••• 
Juros .. .. ...... .. .......... . ...... , •• ,. .. ............ .. . . .. . 

sommanclo, ...•••••...• , •. • • . . . . 

75:004$930 
250:031~ 

325:03S$l80 
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Vê-se do exposto que o orçamento, alliviado em 1.430:108$500, e sobrecarr egado de 
despezas novas, na seguinte importa.ncia. : · 

Emprestimos dos Estados de Sergipe e do Pianlly .••.•.• 
Augmento com o Tribunal de Contas ..... ...... . ... ... . 

152:928$189 
63:413$334 

9.335:000$000 Emprestimo R.otschild, de 1892 ... . ... .. . .... . ..... ... . 
Fiança á Assoc::iação Commercial do Rio d~ Ja.ueiro .... .• 325:036$180 9 .858:377$703 

que compa.raudo as economias propost1s, dii.o il dilferença :\ mn.is para o 
orçamento da fazenda, de ............ ... . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. 8.533:341~683 

A comrnissão de orç.uneoto deve declarar ;i CLmora dos St·s. Deputados que, no estudo 
preliminar teito sobre a sitnnção tia r:~zenda. pullliC:\ e hase do plano paro. rosol ver a 
situação floa11 ceira, este uugmanto foí previsto e levado á conta. <los recu!'sos para. o equi· 
li brio do ot•çamento, C<:)ffi a cifra. de Ll.ez míl du:zentos e ciac.,ent<t contos de réis. om oad& 
alterando portanto <t situaçi'io nchndn. pelos seus estudos, <> nu:;mento uprelõentado neste 
orçamento, :1nt es aproveitando a diminuição 1.51():80s.<;i.JOO queniio fót•a. computadu. e mais a. 
ditrereoçn. a cilada entre o augmento proposto e n eifru. acima. 

Grande reducção poderú. advir a verba. Aposentadas, a aceitnçü.o lh"l. pt·ovidencia o.trere
cida. no urt. 2• do projectr:>; hn. gl'a.ncle numero de fuuccioo(U'los aposentados e que estão 
no gozo de pePfeit a saude, provando-a no exercício lia. s ua. actividade em empregos publicas 
e funcções de caractet• pu61ico em emprezas par ticulares. Além de ser a medida. proposta. 
de grande moralidade, esti~ de accorclo com o ar·t. 75 da. Constituição d<t Republica. e com o 
art. 33 d~ lei n. 3396 de 24. de novembro de 1 ~S. sendo o que se diL hoje um ataque formal 
ao pl'inci~io fiPrnado na Constituição qne sei wJmitte aposentadorias no easo de invalidez . 
Cumpre plil' cobro ao abuso que cl'esce todos os dins : do exercício de 1892 para o de 1893 
a verba com aposentados diminuiu apenas de 08:006$279, mM uugmentou em 295:870$505, 
produzindo o o nus a roú.is para o orçamento ele 227: 864$'226. 

Outra providencit~ que a commisSiio julga de couveniencia propõr é a da revisão das 
pensMs concedidas pelo Governo Provisorio e que, pela não justificação do estado de penuria 
dos favorecidos, bem como pel~1. nenhum,~ razão qlle Msisti u á c~ncessão de outl'a.s, consti
tuem a buso no dispendio dos dinheiros publicas. 

A. veru~ f'.~tctttaçõ~s de camllio, entendeu a. eommissã.o deix<tl-a :por ora., em $ ; 
a. Camarn. sabe que a commissão de orçamento estuda o modo de valorizar o meio circulaote, 
causa principal do defi-.~it elevado à cifra que ella encontrou pelo cambio actuat . Ace.itas 
essas medida;, e que es\J"ra. apres~utar em pouco3 diJS,s.:ndo ellaso conjuncto de um plano 
complexo, a ''Gl'Oa fiv.ctuaçães de cambio tem n~se, parte importante e a commissão j ulgava. 
asse'Vel'ar que seria suffieieote dotal-:~. co~n a. quantia de 30.000 contos; hoje póde affil'ma.r 
que basl..:"lril. dot<t! -a com 20.000 contos, d~z -:.-ontos meno:; do que havia calculado em seu · 
primeiro estuuo. como, en tretanto, tiS medidi\:; uão foram pt·opostas e como a. sua não 
aceitação importari ·~ oií.o respousahilid~vle da cornmi:;síio tl:l. at'g<l.nisaçãn do orçamento, 
a commissiio deixa por om Sllnl dotnçã.o esb verba., espernlldo p4de1· fazel-o na terceira 
discussã.o do projecto. 

E asshn a commissão lle orçamento otiereee o seguint e projecto de lei: 
O Congresso Nacional decreta.: 
Art. O Presidente da. Repnblica ê autorizado :1 despender pela repartição do Ministerio 

da. Fazenda, ~mos serviços <lesignndos n:~s seguiotes vet•b!\s, aquantl(l. de e9.722:205$825 

1 Juros, ,mortização e maisdespezas da divida externa .... ..... .. . ... . . 
2 Juros, amort izaçã,o c mais despezas dos empl'~timos nacionnes de 1868, 

1879 e 1S89 . • ...•.... •... . . . .. . .. ..• . ......... .. . ..... ....••.•... 
3 Juros, amortizolÇiio e mais desp~zns da di 'Vida interna fundud:> . .....••• 
4 Idem da divida interna. não fundada ...... . ......... ....... .. ..... .. . 
5 Pensionistas •..•.•......• . ..• .. . .. . ..• .. .... . .. • .. .•........ . ..••.. 
6 Aposentados ....... .. . .. ... . . .................. .. . . . .. .... . ....... . 
7 Empregad~s das repartii)Ões e Iogares extinctos, su pprimidos os venci

mentos com procuradores fiscaes, fieis de 1he>Onreiro e de pagador e 
praticantes sem concllrso . . .......... . ......... . .. . ........... .. . 

8 Thesouro Nacional, reduzido o pessoa.l com a criação do Tribunal ds 
Contas e na fórma. da. tabella a.onexa . ............ .... ....... . . . .. 

13. S87: 808$000 

9.038:805$000 
]8.312 :347$000 

í:000$000 
2.533:007$000 . 
2.712:118$000 

600:000$000 

4i2:798$000 
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9 Tribunal de Conta.s •••••.•..••••. •.•..•• . o ••••••••••• , ..... . ....... . 

1 O Caixa da Amortização ........•.•.•..•..• • •..• • . •••. . , ••.••.•.•.• , .. . 
ll Alfand7gas, su~primidas as consignações para : 

23 add.idos officmes de descargo. ...................... . 
1 » · agente de trapiche ........... ... ..... ..... . 
I ajudante de guarda-mór, por serviços fóra da baL'ra. 
1• e 2• commaodante dos guardas . . .. o. o ........... .. 

3 fieis de thesoureiro e::s:traordinarios .. ..•..•.• ......• 
2 auxiliares de embarque de café . . ............. .. ... . 

41;400$000 
1:800$000 
1:800$000 
1:200$000 

10:800$000 
3:040$000 

todos na Alfandegado Rio de Janeiro... ....... ....... 60:040$000 
12 Delegacias fiscaes em S. Paulo, Minas Geraes, Cuyabi, Curitiba, The-

l'ezina e Go:yaz, conforme as t.'l.bellas anne::s:as •. •..• .•••.••. . ; •. o •• 

13· Mesas de rendas . •. o . • o o o • . o ..... ..... ... .. .. .. ..... .. o .. o o .. o ..... . 
14 ca.sada.Moedao .•.••• o •••. o ..• . .• . ••.••...•• ..•• .. ..• .•.. •.•..••• ... 
15 Imprensa. Nacional e Dia1·io O {fie ia~ . •••. .•• • ••••.... ...•.••..••. • •.• 
16 Juizo dos feitos eninctos . .. o o .... o .. . o. o ............. . o ........... o o 

Supprima-se por passar o serviço p:~.r:1 o j uizo seccional. 
17 Laboratorio nacional de analyses .....••.•.•...•.• . •....•.. .. . ......• 
18 Secções de estatística. commercial nnnexns ás associações commercia.es. 

Supprima.-se para. ser feito o serviço nns alfa.ndegas, aproveitados empre· 
gados adfdos e como secç;.lo dn. repartição fiscal. 

19 Administração e custeio das fazendas e despezas com os proprios nacio-
naes, inclusiYe a Quinta. da Boa-Visto. ..... . . .... . .... . , .......... . 

20 Ajudas de custe .•.•..•..........•..... o •••••• •• •• • •• ••••••••••••••• 

21 Gratificações para serviços temporarios e extraordinarios ..•.•..••..••. 
22 Juros diversos ......••..•.•...•.• , •.. o •••• o ••• o • ••••••••••••••••••• 

23 Ditos dos bilhetes do thesouro .......... ... o ....................... .. 

24 Ditos dos emprestimos do cofre dos orpbãos ............ • ..... ;_ · ... .. 
25 Ditos dos emprestimos das Caixas economica:; e montes de soe corro ••.. 
26 Comm.issões e corretagens ••••..•••••••... •. •..• . .......•.... o •• o ••• 

27 Di:fferenças de cambio ........................... . ................. .. 
28 Obras • 
.Adiada a construcção de novos armazens na alfandega do 

R.io de Janeiro •.•• .• o .............. .... ... ..... .. . 

Assim como da passagem e cobertura de vidro • • . •.••..•. . • 
E snpprimido o custeio do serviço de execução •.•. .......•. 

Consignada., para execução do decreto no 31 de 12 de ja
neiro de 1892, a quantia d' 100:000$ para instal!ação 
da. Alfandega no porto de 111acahé, e aug-mentados : 

100:000$ para a construcção da alfandega 
em Manàos, sendo metade no exercício 50:000$000 

200: 000$000 
30:000$000 
50:00~00 

280: OJ~"'OO 

Acquisição e melhoramento do material da 
alfandega da Bahia.................. 50:000$000 100:000$000 

180:000$000 

29 Despezas eventuaes ............. ... ... ...... o ... ..... .. ........... . 

30 Reposições e restituições .....•..•.••. .. . ... •.. •.•. .. •. ..•.•......... 
31 Adxantaniento da garantia estadoal de 2% ás estradas de ferro da Bahia 

e Pernambuco ...... o ...... 0 ............ ... . ..... . .. .. o ........ . 

32 ~ercicios lindos. o ..•. o .•...•.•.•. . •• .. .•.•.•...• . , •.. •. ..• o .•.•• ,. 
33 Creditos especiaes sendo: 
Pedidos na proposta. . . . ..... .. ......... ... 70:000$000 
P a.ga.mento ue juros e amortisação de em-

Jlrestimos feito pelo Estado de Sergipe 
e de que o governo é fiador......... 11 :509$570 

Idem Idem do Estado do Piauhy .... ; .;,..... · 42:418$619 

240: 600$000 
193:942$000 

50847:532$122 

118:800$000 
247:477$000 
63i: 480$000 
680: 000$00(} 

$ 

43:000SOOO 
$ 

94:31 4~000 
20 :000:;>000 
20 : 000$000 

250: 000$000 
480:000$000 
60ll:000$000 

1.000:000$000 
30:000$000 

$ 

856: 800~'000 
100; 000$000 
90:000~000 

450:000$000 
800: 000$000 
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Juros e amortisaçilo do ernprestimo coutra
hido pelo g-overno com a cil.sa Rotschild, 
de Londres e pagav-el no exercício 9.335:000$000 

Fiança. do emprestimo :\. Associaçlío Com-
mercial do Rio de Janeiro.-••... ·...•.• · 325:036$180 

583 

g .858:377~ 703 

Art. 2. o S[o consideradas annullndas as aposentadorias coMedidas nos em11regado3 
federaes, de qualquer categoria, cuja invalidez. causa dn. 3poseutadori~ nos termos do 
art. 75. da Constitui~t:o.da Republica, tenha cessado, com o exercício pelos mesmos aposen
tndos, de emp't'~gofederal, ostad1cal ou municipal e na administração, gerencia ou servico de 
qualguer assoe~açii.o ou empre:za particular, devendo o governo mandal· cessar o abono dos 
venCimentos de aposentadori~ mnsignados a taes funccionarlos que actualmente estejam ou 
de futuro venhnm n. ficai' compreherididos nesta. disposição. 

Art, 3.0 E' restabelecidn. em seu inteiro vigor o art. 20da Lei de 30 de outubro de 1882, 
com a limitaçiío do art. da. Lei de 3 de setembro do 1884, que reduziu a 4.000 a somma. 
dos creditas supplement:~,r~s a se~ abertos pelo gov-erno, no exerciei() d:J. presente !ei. 

Art. 4. 0 Nenhum serv1ço sera maildado exectlt<1.r pelo governo sem que esteJa con
signada verba para. esse, ua, lei do orçamento, d~vendo o governo Dguardar essa designação 
para. pôr em execução a lei que o determinar. 

Art. 5. 0 Nos termos da limitação do art.~·' o governo poderj. abrir, no e:::er~ido d<t 
presente lei, os creditas supplementares necessarios para as verbas incluidas na tabella B, 
annen á Lei n. 2G, de 30 de de~emln•o da IS!Jl. 

Art. 6. o E' o poder executivo uutorizndo a. rever as pensões concedidas sem lei do 
Congresso Nacíonnl, devendo apt'esentar a este, na proxima sessão mn estudo das Cúndições 
em que se aclwm os pensionist11s e QllMS devem ficar privados das que recebem, por" não 
se acha)·em nas circumstancias de recelJer ess~ f,tvor. 

Art. 7. o São cre:J.d:.ts delegacias tiscaes do tllesouro federal nas capitaes dos estados de 
S. Paulo. Minas Geraes, Matto Grosso, Paraná, Piauhy e Goyaz, com o pessoal e vencimentos 
das t.o1.bellas annex<ts, autorisado o governo a dar-lhes regulamento. 

Art. 8." E' reduzido ao numero de funccionarios constantes da tabella annexa. o pessoal 
do thesouro feileral, passando o excedente a occupar empregos de igual categoria. nó 
Tribunal de Contas. 

Sala das commissões, 26 de agosto de 1892.-Leite Oiticica, re!atar.-Leopoldo de Bu-: 
lTüjes.- Aristides 3:[aia,-A!meidet .2\"agueiJ·a.-Artl~tw Rios, (vencid() quanto á ultima parte 
do art. 2°).-F. Soclrti,-Sevel·i.1w Vieira. 

Tribunal d~ CDntns 

1 Presidente .•• ~···· .. ·······~· .......... ·•·····~··· 

4 Direct ores .. ......................................... . 

S:000,$(100 6: 000$0<10l i4:000~JO j4:0l0$000 

8:000$(00 ~:ooosooo! 12:000SOOO ~:000$000 
; 

3 Sub-direetor<>s ................................... . 

1._ Secret:trio.~ ......... , ............... , , ........ , ....... . 

6:0oosooo 3:000$000i 9:000$000 ~7:000$000 
! 

4:000$000 2:000$Ç~~ C.:Q00$000 - ~:000~000 

12 Primei~os escripturarios ... .... . .......... . ...... . 3:400$000 i:600$000j 5:01)1]$000 60:000$000 

12 Segundos a:scriptu.:r:lrios ...... ........... o •.••••••• 

"10 Terceir.,s escriptura.rios. o o .. T •••• o n. • •• o •.•• o o o 

3:000$000 i:OOo~oooi -4.:000$0(10 •S: OOOS(JOJ . i 
2:000$000 1:000$000! 3:000$000 30.000$000 

1 C:1.rtor~rio . ......................................... . 2:000$000 1:ooo.,~ooi 3:000$000 3:0~'000 

1 Aju<lo.nte ............................... , ....... .. i:OüOSOOO S00$000! :I:SD0$<)00 1:500$000 

2 Continuos ....................................... . 1:000$(100 4(10$000! i:oi00$000 2:S00$000 

210:600$000 
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l'ROPOSTJ\. DO GOVERNO 

Art. i. • O Presidente da Republica é autorisado pela Reparéição do MinisteJ•io da Fa
zenda. para. despender com os :>erviços designados nas seguintes verbas a. somma de 
71.354:165$6~. 

A &\ber: 

l. Juros, amortisação e mais despezas d;~ divida externa .•.•. . .. .•...• 
2. Dites idem dos empt-estimos naciouaes de 1868, 1879 e 1889 ..•.•...• 
3. Ditos idem da divida interna fundada .. .. ....... ............ ... . -
4. Ditos da divida in~rípta não fundada. .... . . .................. ... .. 
5. Pensionistas •.•••.•..•.•...•.. . ....... ....... • . -...•••..•...• .... 
6. Aposentados ............................................... . .. -. 
7. Empregados de repartições e logares ex ti netos ..... . •..•. .. .. ••• ... 
8. Thesouro Nacional. ....... , , . .................................. . 
9. Ca.ixa da. Amortisação ....... ... .... ......... .... .... . . .......... . 

10. Thesoura.ria.s de Fa.zenda ... . . .... ... . . . . .. . . ... ... ...... ..... .. . 
11 • A!ft~ndegas .... . . .•...•..•.....•..............•. .•. ••..... ..• · • · · 
12. Mesas de Rendas .... .. ...... ...•. .... .... ....... ... ...... .• ..... 
13. Casa. da. Moeda e resgate do cobre ................... ........ .... . 
14. Imprensa Nacional e .Dia1·io Officiq,t . . .......... , .. . .......... . .. • 
15. Juizo dos Feitos extinctos ................................... . ... -
15. Lahora.torio Nacional de Analyses na Alfu.nde,""a da Capital Federal •. 
17. Secções de Estat stica Commercia.I a.nnexas as associações commerciaes 
18. Administra.~ão e custeio das fazenda;; e desp?tas com os prop rios na-

ciona.es, inclusi>e a quinta da. Boa. Vista, etc ..••...•... .. , . •..•.• 
19. A.juda.s de custo ...... . ................................. .. .. . . .. 
20. Grati.dica.ções para serviços tem:p~>rarios extraordinario; .......... . 
21. Jurosdiversos . ........ ..... .................. .. ............ .... . 
22. Ditas dos bilhetes do Thesouro .................................. .. 
23. Ditos dos emprestimos do cofres de orpbãos .. ........... .. ..• . . .. 
.24. Ditos dos emprestimos das ca.h:as economicus e montes de soccorro .• 
25. Commissões e corretagens ............ . .......... .... ....... . .... . 
28 . Ditrerença.s de cambio ...... . .... . .... . ......... ... ............. . 
Zi. ObJ.'aS ................... .... . .. • . . . .............. • · • · .. •• • .. • .. 
28. Despeza.s eventuaes ....... ... ..... .. ... . . .. .... ........ ..... . . ... . 
29. Reposições e restituições •....• ..•. ... .... ....•..........• .• ..... 
30. Adeantamento da garantia estadoa.l de 2 "'• as estradas de ferro da 

Bahia. e Pernambuco . . .. ......... .... : .. .. .. . .... . .. ... ...... . 
31 . Exercícios findos ...• ~ •.. • •... .. .• . •••. . • , ...• ...•.•.... . ..... . .. 
32. Creditos especiaes ..• • ..•• ..... . .... .. . ... . . ..... . . • ...•. . ...... 

13.387:808$000 
9038:805$000 

18.312:347$080 
7:000~00 

2.533:00-E. I 
2.712:11 24 

51:335 
649: 984$600 
193:942$500 

1. 282: 1113$000 
5. 908:'>72.$122 
247:477~000 
637: 480$000 
680:000$000 
107:057$000 
43:000$000 

148:400$000 

94:314'tQOO 
20:000$000 
20:000$000 

250.0 J0S900 
800:~0 
600:0 000 

1 • OOD: OOO:fQ20 
30:000SVJ0 

10.000:000$;000 
l. 091 :000$000 

IOO:OOOSOOO 
90:000$000 

450:000$000 
800:000$000 
70:000$000 

71.354:765~9-

Art. 8. • Para o custeio dos serv:iç.os que~. pertencendo aos estados ainda. não consti
tuidos e á. Intentencia. Municipal da. Capital Federal, teem de correr por oonta da. União, 
o govemo fica a.utorisa.d:o a abrir os ':amp~tentes cred.itos para. as respeetiva.s despezas 
de accordo com as a.ut0risa.ções contidas para. o mesmo ftm na lei n. 2G 1le 80 de 
dezembro de 1891. 

Art. 9.• Ficam approva.dos os creditas constantes da tabella A, a.nnexa., no total 
de \10.240:715$04.8 . 

.Art. 10. No exercício da. presente lei poderá. o governo abrir creditos supplemen
tares para. a.s verbas incluidas na 1a.bella B, anne:xa á. mesma. lei. 

'.Art. 1 l . Ficam revogadas as disposições em contrario. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em t B/0512015 11:23 - Página 35 de 44 

Sessão em 26 de Agosto de 1892 585 

THESOURO FEDERAL 

· Acteit~ o pessoal indir<ldo 01 tabella ~ do :mnexo :10 relatorio no ministro, com os vencimentQS actnaes, 
q"e não po:lcm ser :~it~r:~d~s elo lei ~o &r(:lmentil 

E~IPREGO~ 

o o 
2 -~ ~ 

,_. 
:..:'t 

-=~ .., ,-
<: 

_., 
7. ~ ~2 ~'"j 
~ :: ~'5 ;:l ":::'-

;.. ;..:;~ 

~ 
~ 

o o ~ 

a <=l 

~Iiuistrt> .......... ..... .............. .... . $ 2~ :OOO:ltJOO :;; 
' 

2-\ :000~000 

3 Directores ...... ...... .................. .. G:IJOOSOOO 3:000100) 9 : l)()()!loo:l 27:000$)00 

.\ · Suh-rliroctore• . .. .. • .. .. .. .. . ... ........ . ·I : $10,')000 2: ·1~:l0 7:~000 !S:S00$00J 

2 Officiles do Contencio$o ............ ... .. . . 3:200;0000 i : i!O~COO ~:SOOBOCC ~:600~000 

~ Primeiros escriptura.rics, ••.•.•.••• o .. o• . ~ 3:2110~000 i :601!$)()0 4:800$000 105: 600$000 

1~ Segundos 2:·1000:000 i:200,~0() 3:00~000 64:800~001) 

13 Terceiros 1:001~000 SOO:)OOO 2:1oo.sooo 43:20lSOOO 

ti Quartos • .. ............ .. . 

i T~~oureiro ....... , .... ........... ........ , 

3 F:te l~.o ····· · ·· • · · · .o o·· •···•······ ·· ·····-
1 PagAdor ....... ............. . .... . ...... .. 1

1 
-~ Fieis ••.• :·· ·· ···· .• o• •••• • ••••••••• ~>, o• •• •• 

C~rtorn\' !O .. ••• . o ................... . ...... o o.,. 

AJU<bnte ... . .. ......... .. ..... ........... . 

Portei["o ... o • • • o ••••• o• ·••o••• .. ······· ·•·l 
1 Ajudante ....... . ...... ....... . ....... ..... I 

16 Cont.iuuos ............................. .. . . I 
4. Correius ... ......... . .... . o ••••• , •• • •• o •• o •• i 

I 

G.\ni~ETF. no "",nnc I 
Oftlcl.'l.l de g:>bínete .................. ... .. 'I 

2 ' 1\.UXiliares • •••.• • •·• • · , • •. , •• • ., ., · · . - . • · •. r 

~'000 !oDC$)00 1:200)000 1.5: 800$000 

5:000:,-ooo 3:0QO.lOCO $:000$000 8:000$000 

2:600.~ 1: 100)000 4 :000~ 12:000$000 

3:0~"000 2:20~0 5 :200$000 5:200$00(1 

2:·100$000 1 :.00~~0 3 : 1)00.~000 1-':40~000 

2:·i0).~000 1; 2110~000 3:600SOOO 3: 6()0$000 

i :2~000 ô()().lOOO 1 : S00$000 1:S00$0C.O 

2:~~ 1:200$000 3:600::000 3:60().3000 

1:600$000 

I 
SOO:;OOO 2:-100$000 2:'•00$000 

~ \~00 1:4~ 23 :MO;o:IO 

1:200$0()1) ~00.)000 i;700~ 6:SOO$OOD 
I 
I 

i 
' 

2:40~00 2 ~ i00$000 .2:400$000 

1:00.'l.j000 i :C~ 2:000$000 
I 

Delego-do ................ , . ............... . 5:00CI$)00 ~ 5:000$000 

2 Eseripturarios ................ .. ........ .. ;2: ~õ0.1QOO ~ ., 4 :900$.0)0 

.0 12 :~<0$000 

C~mara. v. IV 7-t 
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Q 
Tabella do nuDIDn•, classe c ven cimcnt~s dos empregados da Delegaá~ Fistal em S. Paulo 

.... 
-:: 

ElíPREGOS 
o g "' ~ ... 

"' c.. ~ 
" o 

Doles:>.do .. ............... . .... . ....... .... J: 000;"'000 

P rimeiros esc:ripturarios . ...... .. ........ .. l! 3:00Q.SOOO 

$tJgunUos ..... .... ......... .. . ~ 2:000$000 

Tc;ceiros .................... !! 1:0~ 

Qu:>.rtos .................. . ... 2 600.l000 

:l'he:s ourcir o ............................... 3:000$000 

Fiel ...................................... . t:·IOOSOOO 

Cnrtor!l.rio .. .• I. ··~-·~···················· 1 :000.';000 

Po~teiro ... . . ..... . ........ .. ............ .". 2:4.00$100 

Contínuos .. .... .. . . ..... ...... . . . .... , .... 2 600~00 

15 

R 

-< 
EMPREGOS 

o x cn 
cn < 
f:: 7. • s 

ç 

Delegndo ......... .. ... . .. . ... ................. i 3:200$000 

Primeiro ~scriptu.rario ...... ,, . ......... .. ... .. 1 2:000$000 

Segundo 11··· · .. ···· · ···· ··· •11• 1 :000$000 

Ter;-çeiro ............ ............ 1:200.~0 

Qwn~os ••t•• ·· ··········· ····· 2 i :OOO~OOO 

Thesovreiro .... ...••••....... I . . . . . . .. ..... .... .2:800$000 

Porteiro e cArtQr:L.rio • .•. ~ . ... I .... ..... . . . ... .. . 1 :300$000 

Continuu . . .. . .. . . .. . .. .............. . .......... ~00~000 

9 

VENCL\U.::l\TOS 

o g .... 
~ "' ..:~ 

~ ~; 

~ ~~ 
g 

" 

2:000~00 (;;(100$000 

1 : GOO..,"'OO ~; <)00.~ 

i : OOOS<JOO 3:000il000 

800$000 1:S00.3QOO 

~oosooo 1 :000~000 

t:SOO~O 4 :300.,000 

ooo;ooo 2;000~000 

~00.~000 1:500.~000 

000$000 2: 00~000 

400~000 1 :000~000 

VENCUIE~iTOS 

o o .... o <> ..J:! .... 
<.> <:" 
;;: .. -o"' ;:: .. ., .... o ; " 

1:600~000 4:SOO.SOOO 

i:000$()00 3:000$000 

S00$000 2:400$000 

600$000 i:SOO~OOO 

500~00 1 :500$000 

1:400a«'' ~:oooeooo 

700$000 2:000SOOO 

300.,<00~ 1: 000~000 

9:200.~000 

B:000$000 

3:000.~000 

2:000,SOOO 

r. :so~ooo 

2;000$000 

1 :3~000 

2:o~o;;ooo 

2:000$000 

33:100..';000 

~ 
~~ .. ., 
o<> .. .., 

"' 

4 :$00$000 

a:ooosooo 
2 :~cosooo 

· t:soosooo 
S:000$ 000 

~:000$000 

l!:000$00:) 

1:000$001) 

~:000$001) 
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s 
Tabella d• numQro, classe e vencimentos dos emprnga.dos da D~legaei~ Fis~l em Cuya~á 

YENCH>rE:-ITOS 

,.:1 
-:: o o EMPREuOS o o .. 

·~ = 1/) 

'"' "" < .J:.: .:I~ "' .. ~;:: 

~ r. ~ ... ~ .. ~:: '"" :0 e o~ o o Q 
~" "'~ " o o ~ ~ 

c Q 

Dcle~:tdo ••••.• , •••• , ..... ,, .................. , 1 3;200$000 i:C00$000 ·i:sooaooo ~:S0()$~00 

Primeiro eso~ip~nr:trio ................... , , ••. i i :ii00$000 S00$000 2:400.~00 2:400~00 

Segtmdo .......................... 1 1 :200.}000 000~0 i:SOO,sDOO i:SOO.~OOO 

Terceiro ... ~ ................... ' i t:O<IOSOOO ooosooo i:ú00$fl00 1:600$000 

ThescuN!iro ... , ....................... , ....... 1 2:100~000 1:100$000 3:2JJ0.3000 3:200$000 

Porteiro o. c:trlor!l.rio . ........•...•... , ....... i:OOOSOOO õOOSOOO i:GOO~OOO J.:ooo~ooo 

Coll~inuo ...................................... 1 700$000 30%000 i:UOOí;OOO 1:000$000 

7 
i6:40DS000 

T 

Tabclln do o~mero, clas~c e vtncimentos Jos tm~regados da.s Delegacias Fiscats em Cllrityba, Thcrczina c ~~raz 

VENCI~IENTOS 

,_, 

EMPREGOS 
--: o o o o , .. 

"' ;; rll A "' ~~ "' "' "' .. ~ 
[;I 'Z; '-' .. ~ .... 
c.. "' 

;,; ~- ,. .. 
ê ~ 

o r. o<> 
~" ..... 

o .. o ~ 

" "· 
Do!!leg»do .................................... .. 3:2()0$000 t:G00$000 1!:800$000 .t:soo.::ooo 
Pt'imeiro escriptura.rio ...................... .. 1:300;sllü0 700$000 2:ooo._.;:ooo 2:00~000 

iiegundo 1:20/JSOOO 600~000 i:S00$000 i:SOO~o:xl 

Thesonl"4!1iro ••. ......... ·~··· ••...••.•••••••••••. 2:·í00$000 :1:200$000 3:600$000 3:600,.~0 

Porteiro e c:trtorario •. ....•.....•..•.... .... 4 :1:000~000 €00$000 :I:G00$000 1:600$000 

Continuo ...... •.·•• .......................... .. 700~000 30noDO :1:000~000 1:~00 

6 i~:S~OOO 
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N. 155-1892 

Autori~a o gov~rM " C0>1tracta~· com o enge
nheil'O MelviUe Ho1·aas oàrasa qv.e se p1·opoe 
a executar. por si, ou companMa 2He Ol'q,z. 
1~i.!ar, na itha d;u Et1xarlas, noP'wto ~ lla.Ma 
do Rio rl~ .Jan~ito, med~wlle candiç1ies 2ue 
~sta/n~lecf! 

A' commissão de obras puhlicM e. coloni$3.
ção foi presente o requerimento <le Melville 
Iiol'n, engenh~iro c i ril c mech;tnico, :solici
tando conces;;ã.o ll:ll'n execut:w obr~ no pot·to 
e bt\hia. de..;.ta ca.pitn.l. 

Tae5 obra.s con~t:mi.o do seguinte: 
Ala.r~ento por todO$ os lados da. illl<L d:~s 

En:xa.d:i::: :1.te t\.lcanç:.w a prol'undic.l:!.de uni
forme de 24 prs inglezes, no mini mo ; con
strucçã.o, na mesma. ilha, de depositas alfan
degados de capacidade tota.l de 20.000 tonela
d..s, de modo <t que os trau$:ttlanticos, a.trn.
cados ao cães, possa.rn ser m.rregado5 e descar
regados directa.mcnte dos me::mos depositas 
com auxilio de podero,.os guindastes hydrac.t
licos, sendo a.ssimpos~ivel ao proponente, ou 
em-preza que orga.nizt"l.l', descn.rregar 1.000 
toneladas de catla tra.nsatlantico em 24 hor<\S ; 
oonstru~o, da. mesma ilha ã. Pcainha, de nm 
'Via.ducto aberto. de ferro (ponte adua-neira), 
de 8 metros de largo. no mlnimo, sustentado 
JlOr cylindros de ferro de 1 metro de diame
tro, enchimento de concreto, luz de 15 me
tros de centro a centro ; e, finalmeo.te, a con
strucção, na perpendicular ao via.ducto, de 
pontes auxilta.res a.dua.neira.s, nunca. maiores 
de 150 metros de comprimento e oito de lat•
gura., sendo esta.s pontes de..<:tinado.s, princi
palmente, á carga e (lesca1oga de navios a. vela 
e vapores, que não exigem ru.pido de3pa.cbo, 
como sóe ac~ntecer com os transatla.nticos. 

O proponente não pede garantia. de juros, 
monopolío, ou cessã.o de propriedade da. na
ção. Em troca de taes melhoramentos solicita 
do Congresso : 

a) Autorisação para executar as obras, 
acima syntheticamente descripta.s, e goso das 
mesmas ]:lOr cincoenta annos, :findos os quaes 
revertera tudo ao domínio da na.çií.o . 

b) Faculdade de cobrar 1$000 de 27 pences 
esterlinos, paga.veis em ouro, portone\lada. de 
mercadorias, carregadas ou descarregadas 
nas pontes que construir, as quaes só a.tra
co.rão as embarcações que quizerem. 

c;) Isenção de direitos paPa o material im
portado destinado ás obras e sua. conserva
ção, emquanto durar a concessão. 

d) Autorização pa.ra. estabelecer. na. parte 
da ilha das Enxadas que houver ganho a.o 
mar, .arma.zens e depositas de carvão, ati.m 
de fornecer este aos vapores, o. exemplo do 
que se faz em out~ portos. 

O proponente obriga-se mais: 
1. • A apresentar ao governo, dentro de 6 

mezes a contar da data da sancção e publica
ção da lei approvando o presente projecto._a.s 
plantas e especificações pa-ra levar-se a effetto 
a execu<;ã.o das obras supramencionada'3 ; 

2.• A entrar para o Tllesouro Nacional com 
a quantia de quinhentos contos, que serão 
destinados it t·emoção da Escola Naval, con
strucx-ão de edificio ou navio apropriados o.o 
mesmo fim. devendo a mesm~ remor;ão ser 
feitl\ tlentro de 6 mezes, a contar da data. do 
}Jn).,'alllf!llto : . 

3.' A entt•eg-a.r todas as obras concluida.s 
dous annos depoi5 da data em que fôr entre
gue a mesma ilha. das Enxaàa.s e de haver 
sido t•emovida a Escola Naval do logar em 
que s~ >tcha., sob peil!l. de Jlao"ll.l" multa. de 
5:000$ por _mez que exceder, ('Qmpu~os em 
30 dias utelS, salvo caso de força mator; 

4.• A entregar ao Governo o deposito alfan
d~gado de 20.000 toneladas, que terã. de con 
stL·uir na ilha das Enxadas; um mez li.Iltes da 
inau"'uração officia.l. ficando desde logo per· 
tencendo ao Est<tdo independente de qualquer 
indemnisaçüo ; . 

5.' A forne~er trem rodante e pessoal suf· 
ficiente para. o serviço de carga e descarlf<J: de 
navios e prompta entrega. das mercadortas, 
bagagens, etc. 

Como o proponente se compromette, ~mbem, 
a ligar os depositas alfandegados da. tlha. da:s 
Enxadas aos existentes actua.lmente na .Pra.t· 
nha. e Alfande.,<>a, :por meio de via-ferrea. a va· 
por ela. mesma. bitola da ora. empre.,aada. pela 
Companhia Carris Urbanos, facilitando assi~ 
a condução de passageiros e cargas, pede n;t8JS 
que lhe ~a permittido c~brar dos pa.ssa.getros 
que transita.rem ne..::sa. VIa-ferres. $400 a.os de 
i• classe, szoo aos de 2•, e$100 aos immi
nrantes ~trabalhadores da estiva.. 
"' As b3.enoagens, não excedendo o peso de 100 
kilos. ou meio metro cu bico, pa,na.r-ão $300 por 
volume, sendo, porém, as de immigra.ntes 
transportadas com 20 "!• de abatimento. . 

o volume ue bagagem excedendo 100 kilos 
será considera.d0 como carga, pa.ga.ndo, portan
to, como tal. 

Lamartine cla..<:Siftcou Marseille de - facba· 
da. da Fran~~'\ sobre o Meditet·ra.neo ·- Peri
phraseando agora o arrojo de lyrismo orato~io 
do grande poeta., diremos:- o Rio d~ Janerro 
é a fachada. do Braz:il sobre o At1antiCO. · 

Corno Londres, New-York. Liverpool, Am· 
sterda.m, Envers. ere . • o Rio de Janeiro ê um 
p:>rto cosmopolita por excellencia. 

Percorrer os cà.es, especialmente os compre· • 
hendidos entre a Prainha e a Chichorra. no 
littoral desta. cidade, é fazer ao mesmo tempo 
um curso de geographia e de ethnographia. 
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os navios provenientes de todos 03 pontos 
do globo alli d8-'liJejam suas mercadorias ex
oticas e os homens de suas tripol<tções, t'epre-
sentantes estes dns di versas raças 

Esse trecho tem aspecto particular, n.nima
~o desconhecida em outro ponto desta. ca
pital. 

O barulho dos guinchos <t va.po1>, das car
ro~ que vão e veem atra-.-éz de ruas estrei
tas, tendo os passeios cheios (!e merca<.lm'ias ; 
o povo que atravessa. com cliíiiculdade por 
enu·e milhares de vehiculos, 1il!l<mdo diversos 
idiomas, tudo demonstra o caracter cosmo
p:~lita e (l. import:mcia. commet,~ial do Ri•) de 
Jn.neiro . 

Essa animac;.io, e;;se a.ccum<tlo de llWt'CaúO
rin.s e de homens demou..,.tra. <te modo palJXI.'" t!l 
e contri:;tadot' que, em materia de ;\perJi:!h;o.•· 
mento e de progresso, o porto do l~io de .ll\
nelro, isto e, do princip..1.l emporio d:~. Amet•ic:~. 
do Sul, esta muito aquem dos <te :pequeno.$ 
cidades do littorol dn. Mancb:t. Baltico 011 
Meditermueo. · 

As condições economicas de que clepenr.k o 
rnturo desta. capitai são de diverso~ gcnerOiJ : 
umas pertecem ú. iniciottiva pa.rllcular. outras 
ao Estado e outras á. Municipalidade. 

A iniciativ<t pa.rticul<tr. Ul'gido.. pel<t neces
dade, já tem feito algum<t com,., ; o Estn.do, 
muito pouco, a :Municipalidade, nacla.. 
·Ha. cerca de 15 annos, quasi todos os edis, 

e Deus sabe q11antos se te em succedido de 
então pa.r-<l. cá. l fazem projectos de melhorar- o 
DOS.."' littoral. 

Tudo, porem. fica. em projectt' e os respe
ctivos rela.torios •ào dormir o somno dos j\15-
too no fundos das pastas, sem que depois nin
guem. mais se lembre de desenterrai-o;; das 
profundezns de tae-:;: ca{arultir~ munici~. 

Devemos nos lembrar que o tempo. e di
nheiro e que em todo o mundo civili~ado sa 
procura diminuir as distancias e facilitat• o 
tra. ba.lho. 

Nos portos da. Europa e America. do Norte, 
mesmo nos de segunda. e terceil-a ordem, o 
traOO.lho faz-se mecanicamente ; aqui o bra1.;.0 
predomina ! 

Santa rotina, das mais respl!itaveis ! t 
Hoje, com a. imprens<t. barata, não ê mais 

permittido ignorar o que de novo vae pelo 
mundo . . 

os ing-lezes classificam o commercio inter
nacional de - concurrencia. universal - o 
determinativo é -verdadeiro, pois a concur
rencia estende-se por tocht a }Jarte, devendo 
cada. um estudar o meio de fazer- melhor do 
que o -vizinho. 

O aperfeiç.oamento é uma das condi~.ões de 
existencia. e ,na.lucta pela vida., as nar;ões, 3.il 
~ estão, como oo individuas, sujeitas ás 
mPSmas VidiSSitudes : o q-ue trí1Impba- me-

lbora ; o que decresce utL permanece estacio
uario- succumbe. 
Po~emos ~"ffirmar, sem temor de contra

<licta, que até 1w.je nucla se laa feito para 
melhomr o serviço de c<trg-a, e descarga no 
porto do Rio de Janeiro. Algumas concessões 
foram feitas, m<ts só vis<Lndo especulações de 
bolsu.. 

As tm.n8tbrmaciies que l"eclamu. o porto 
ue:;ta. cidade~ são inadiaYci;:. sob pena de col
locarmo~ o nosso soJn~dot· commercio em 
po;;i r,flo a.hHkl mais llt·ec;u·i:~. tia que sa acbu 
actualmcn te. 

Qual " mo t i ,·o r.[(l c ;owrno rc~:~tcal' oo me
lhoramentos rccl:unadOll IJClo comrncreio de 
importaç~io e llc cxpor·tru;l"~.t• ! O qnc o tc111 im
JX'tlido de dotat· o uosso principal portn com 
todo.< o~ apcr!i~i~'Oamentr.,;, com todos os me
chanismo~ ra.pidos de carga e descarga em 
n::o m\ maior p:1.1·tc llos portos europeus e 
not•te-anlet·icn.Hos '? 

E' que ur~l' ll•zer a.fhn de ir ao e11eontro 
dttS ne~-es:;.id:t d.es t.le~ta. pt•açtt, u. primeira do 
Bra.zil, uma. das primei1':1.;; do mundo. 

Póde-;;e dizer qne <t ci vilisaçiio e o pi"ogresso 
estúoincluido,; M questfto de tmns-porte, quer 
terrestre, quer muritimo ou fluvial, e que os 
povos que melhor reso11·eram esta. questão 
pelos meios ma.is economicos, collocaram-se 
na vanguarda dos outros. 

«0 porto do Rio <.le Janeiro, como muito bem 
diz o proponente, attento ás suas condições 
topogr"aphicas, ê o primeit·o do mundo; entre
tanto, apezar dn.;; grandes e in calcula. veis van
tagens de que foi pela nattlreza. dotado.acha-se 
com:tJietamente estacionado e não possue no 
serv1ço de embarque e desembarque, os me· 
lhommentos e a.perteiç.oomentos que existem 
em outros portos commerciaes da Europa e 
.Americ-~ do Norte. 

E' com em~ito nota>el o contraste que 
o!ferece o nosso :porto aos olhos do viajante 
que nelle desembarca, vindo, J>Ol.' e..'l:emplo, de 
Lü·erpool, Londres ou Nova York ! 

Nesses pontos a carga e de...<:carga dos na.vios 
transatlanticos ê feita com :presteza, graças 
aos appiLrelhos aperfeiço11.dos que se multi
plicam ao longo dos caes e docas. 

Os governos lacaes e gemes desses -pa.izes 
não olham a despeza.s quando se trata de au
xiliar o commercio interno e externo, :pois 
delle tiram seu melhor rendimento. 

Em Liverpool, por exemplo, os na:vios trans
atlantioos que cruzam os mares, pertencen
tes a poderosas companhias, como o White 
Star, Gimnard, AnCIJt·-Li .. e, etc. , e que fa
zem a. tra.vessia do Atlantico em 6 dias e "ho
ras, carre.,rram e descarregam as mercadorias 
que conduzem em seus enormes bojos, no es
pa.ço de algumas horas, tendo-se visto mais de 
uma vez 'V'a.pore.~ entrarem em um dia. e "des-
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cerem o Mersey no seguinte com outro ca.r- O pt•ojecto :l.presentado peio engenheiro 
regamento ! ~1elvil!e Hora se lhe afigur~ pratico e de 

Segundo informaçüe3 dadas ao proponente prompta ·execução, me>mo resa.lvando as dif
por uma das agencias de paquetes nesta ca- fie:uldades que sóemapp:~,recer em tra,balhos 
pital. a morosidade do serviço de de$carga hydraulicos. 
neste porto é tal, que tem acontecido paque- A ponte tle ligação ao littora.L, tal qual a 
tes irem il Europa e voltarem, encontrando descreve o proponente e que deverá ter, pelo 
ainda a carg<~ nos saveiros, que nelles tinham meno~, cerc<~ de 1400 metros de extensão, 
depositado em sua ultima viagem ! sendo estabelecidlt tmnsYersll.lmente á cor-

Tal moro>idade, a pessima ••eput:lçiio que rente de fluxo e refluxo tlas marés nessa. 
goza. nosso :pol·to pelo lado sanit~rio, toma1u pa.rte do porto. póde iulluir, e ,-erdade, sobre 
os fretes exageradi~simo~. o l'eg:imen do porto, em conseQuencia. d:~ serie 

O systema de tr:tlJalho empr.egaclo em nosso tle cÕlumna~ que tcem de supportar, podendo 
porto e identico a.o emprega.tlo po,· nossos ~c~rrew.r o aterr:unento á montante e a ju· 
maiores 110 s~culo pa.s.>ado. ~:mte da, ponte, pela modifica~J.o da inten-

0:> navios t~ncoram ao larg-o e tlescarrega.m sid:tdc dn..o:; corl'cntes. 
as mercatloriu.s em ~:weiros, quo :ts cofl(luzem Esse:> obices, porem, podem ser removidos 
tlepois aos tra.piches alntndega.dos ou doc:L da com um bom SBrviço de tlrag:1gern identico 
,\ll\1ndega. ao:< existentes em outros portos, obrigando·se 

Como a tle.,ca.rg:L de.; tu.~ emlx~rcaçüe5 IXtf<\ o proponente a rn01onler a profundidade esti 
:vtuelle.4 110nto~ e muito moro~:~. segue-se rtue. puhlda.. 
a maior p:~rte dn,~ vezes, Yaporeô e n<tYio~ ih A dragagem, com os app~relhos aperfei
"'"eliL :tguardam um e m;tis meze; ir. e:<per<t que çoudos, que oro. dispi;e a engenharia hydra,u
chegue <L su;t vez, o quQ provoca deserr;ües lica., tem feito verdadeiros milagres. 
da:; equip:tgens e pr(\jtHlica, enormemente os Para demonstr:~r o que acabamos de adenn-
possuidores das merc:tdorias. tar, basta um só exemplo e esse eloquentis-

Devido <t e.~tes contratempos, algumas em- simo. 
prezas que se tinham org,tnhado para, m<mter No w·incipio deste seculo, o Clyde era, 
communie-tçues regulares de paquete~ entre .mesmo proximo á foz, insignificante. 
este porto e a.Jguns da Euz>op:t e America do Em frente a Glasgow as lavadeiras atl'a
~orte, virnm-~e f,•ro;::,do~ a su~IJender" a car~ •>essavam-o em certas e:poca> do a.nno a vito. 
reira tle sem "Va.pores, pois era-lhes impos. Hoje, á margem desse rio, no mesmo lagar 
sivel enfrentttr com os enorroe3 prejui.zos que que d::wu. entfí.o váo, atracam transatlanticos, 
lhes acarl·etu. varo a moro~ida;de da . ca~ga. e calando 24 e 25 pes inglezes ! 
~~~~~~a no:;: partos do R10 de J;tnel1'o e Esse milagre é devido u, dragagem. 

Ainda ni'w h a muito tempo o Jomal do Com
mercio noticiou que ~ companhia de pttquetes 
Mo.,·ylaml Line, de Baltimore. que imwgu- O reQuerente obriga-se a entra:r para ,o 
rara havia pouco tempo $€U serviço com dous Thesouro Nacional com a quant1a de qm
vapores, El~aston e Pharos. deddiu descon- nhentos contos de reis, que serão destinados á 
tinual-o. it. >istn, das enormes diíficuldade~ e remoção e construcção de um edifici.o ou ClliD.
!lerdas que soffreu com as demOl':ts injmti- pr:J. de um navio par::~, a Escola Nava.L 
fic<tdas neste porto e no de Sv.ntos. A ccmmissão, julgando nil:o s~r agora occa-

A queis:a e geral c muiw especittlmen6e sião asada p:.~ra demonstrar á evidencia as 
das direcr;ões das gt•andes com:p:mllias de vantareus que resultam, para. os jovens aspi
paquetes, tJes como a Li~er-poo! Bn:r,:d and t•ante; de marinha, da Escola Naval ser a 
_ailJ~r Plate 8tean~ Ship CoM1Jml!f, a. .:li essa- bordo de Ulll navio preparado ou const~uido 
geries 111arítimes e C'w.,·gettrt< Re1mis, Pacifi.c pm•a. tal fim, julga, não obstante, converuente 
Steam. A1i1e1·icaine Mail e outl"a.s. deter·se por alguns instantes em a.ssumpto 

Essas difficuldades cre5cem todos O'i tlias, à tão importante, suggerido pela o1ferta do re
proporção qne o commcrcio internaciomtl ~e querente. 
desen"Volve. e tempo virá, nilo muito übbnte, A Ingta.terra e a Fr(l.nça, que, em ques
que este porto terá de lutar com cl'i,,e iden- tõe.s marítimas, occupam a vanguarda 
tica,, quiçá peior, porque ora atrave>>a o das potencias d.e [a ordem dn, Europa, edu
porto de Santos. cam os seus aspirantes a bordo . de na:vi.os: 

a. primeira no B1·itanni<~, e a segunda no 
Bo1·da. 

A commissão de obras publicas e colo- A maioq)arte tle nossosofficiaes de marinha 
ni&~.ção julga; de seu dever cham:u· ;::, atten- foram educados a bordo da ve!lla fra.,.,aata 
çã.o da camara para este magno assumpto, Constit!liç«o, que tantas );audades ainda lhes 
que ee impõe à :ma actividade e patrioti~mo. desperta. 
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O ffi(ll' não é mais doce para os officiaes do A commlss[o, portanto, sendo de opinião 
que para os marinheiros: todos devem-se lla- ([Ue, de todos os planos ate h~je apresentados, 
bituar desde a in11J.n<:ia, à rude e perigosa. cn.r- alguns dos q_uaes jiL em via de morosa con
reira a que se destinam; uns e outros devem, strucçüo, nenhum oflerecc condiç:ces t5.o favo
antes de tudo, ser lwmens do 'll'lúl·. ravcis como o tlo supplicame, nenhum con-

Assim Jlensava Napoleão I qmndo a 27 de sulta melhor os interesses publicos e os do 
setêmbro de 1810, creou e organizou a.s duas Thesouro, julg-J. devel' aprescnt:1r o seguinte 
escolas de marinha da Fe<~.nça. projecto de lei: 

Colloeou-as a bol'do de dons n:ni.os, dando- · l d t 
lhes os nomes de Jean Bm-t e de Tolw~iUc. O Congresso Nz..ctona. ecre a: 
afim de tornar bem ])O.tente o fim flUe tinha em Ad. I.• Fica o governo autorisado a con-
vista. tractar com o engenheiro bivll Melville Hora, 

O almirante Conde de Guevdou. em monu- )?:l.I'a, por si ou companhia que orga.nisa.r, 
mental obL·a, ha pouco pubÜe<u.la.·, f<IZ resaltl.r ex:ccutat· as seguintes obras llO porto do Rio 
a excellencia da medida adoptuda :por Napo- de Janeiro: 
Mio. · a) A estender a ilba das Enx:adas por todos 

Assim penS<l.m mal'inheiros como Jarvis, ~ !adosatealcançar a prol'undldadeuniforme 
Owe Foul.lioy e outros. de 24 pés ing"lczes, pelo metws, n<~ mare bnixa 

·O commere:io está. pagando a.ctualmente lô$ ordinaria.. 
e 17$ por tonelada de merca.dodas uesC<u·- b) A construir n;.~. illHI deposito~ allhnd.e,o-a
regadas de bordo dos navios, o que é um onus dos de capacichde tot;Ll üe :20.000 toneladas, 
tremendo, recahinofu todo sobre o inieliz con- de modo q\1~ os tt'anstttlanticos atracatlos pos
sumidor. sam ser carregados e ([escarregados directa-

A commissão não conhece porto algum em mente dos mesmos depositas. 
que a taxa de descarga. seja tito pesada. como c) Construir da. ílhu. das Enxadas até a 
no nosso. Prainha. um viaducto de 1erro (ponte ad.ua.-

Devido a tal exagero c ao C3.Jnbio lmixo, o neira) e no ponto distante, mais ou menos de 
carvão de pedra, tão ncces~u,rio it na-vegação 500 metros da. Prainh~, uma ponte ltydrau
e a industria em suas mil variedades, já attin- lica gyi'atori:L, com quarenta metros de com
giu ao preço absurdo de 120$ a tonelada, primento. 
quando ainda ut\o ba muito tempo o melhor Em perpendicular a esta parte do vin.d.ucto, 
carvão CarJiíl' custtwa., no maximo, 30$ a comprehendido entre a ~onte hydrauuc..., e a 
tonelada. · ilha. das Enxad:1.s, poder·d. o supplícantc con-

0 proponente pretende cobrar em suas pon- struir' pontes auxiliares, de não menos de 8 
tes aduaneiras ~nit reis de 27 pences esterlinos, metros de Jarg11ra e não mais de 150' metros 
:paga>eis em ouro, por. tonel.:.v1.1. ou fmcção de d.e comprim€nto. 
'tonelada; ao passo que a Emprezl'. d.e Obl'M d) O suppliwnte, ou em preza. que organi
Hydxaulicas, pot' exemplo, torna obrigntoria sar, edificar<'t em. terrenos, que pa,ra esse fim 
a taxa deZ ' I• sobre toda mere<\dorio. impor- desapropria.r-.i. nas immediações da PiJ.inha, 
tlda, muito em bom nii.o seja, t.lescarregada um deposito gera! de mercadorias com o uni
nas suas olJras. co proposito ele entregar ao llUbiico todos os 

A proposta do supplica.nte ainda tem.sobre generos devidamente despac!Ja.clos. 
esta a -vuntage!Jl. de tornar facultati•o aos e) o.~ depositos al!andega.uos a const!'lúr-se 
no.vio;; atracarem ou não :i. ilha das Enxa.do.s na il.ha d•ts E!Uadas ser-;to ligados nos ~xis
ou iLs suas pontes. tentes u.ctualmente na Pminlla e alfandega, 

A commi.ssiio julga (\esnecess:J.río demorar-se por estrada de ferro a vapor da mesma bitola. 
na demonstro.ção da inconv-eniencio, do ser- da que emprega. a companhia Carris Ur
viço dos sa-veiros como actun.J..meute é teito, e lJanos. 
das a varias que ac.'l.rretam ao commercio, {) A ter na íU1a um deposito de carvão para 
pois esses inconvenientes &i. o pOL' to[[os co- suppdr os vapores_ 
nhecidos. Art. 2.. • As I.Jlantas e eo:pecificações para 

Ao Congres:>o Nacional compete :r:emetUar le>ar-se ae.f:feito a execu~iio de todas as obras 
esses males, que crescem com o augmento e mencion(ldas no ~wt. I•, serão apresentadas 
prosperidtl.lle do nosso commercio i11terna- ao .governo dentro de 6 mezes, a contar da 
cional. data da sancçla e J?U tJli.õaçiio da lei que auto-

O projecto do supplicante facilita o em bar- rise as obras do presente projecto. 
que e desembarque de mercadorias em curto Art. 3. o A pprovadas ag plantas pelo go
pmzo; evil::t sobrecarga, de fretes e esto.dia; verno e antes de come;"1r lloS obras, o suppli
g~mnte as a varitts e doto. este porto com me- C<\U te ou em :preza entram pa.ra, o Thesouro 
lhoramentos que são urgentes, -sem prejltizo Na.ciona.l com a quantiu. .de quinhento$ C()nt.~ 
de terceiros, visto como o servit;o que se 1)ro- de réis, que ser-do destinados á. remoção e 
J.lÕe em.prehender e inteiramente !acult«.tivo. ~nst.rucção de edi.ficio ou navio para E~oola. 
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Naval, devendo a mesma remoção ser feita [ 
dentro de 6 mezes, a oontar da data do paga- 1 
menta. I 

Art. 4. • Todas as obl'as concluídas deverão 
ser entregues dous a.nnos depois da remo~ 
da Escola Naval da ilha das Enxadas. 

Art. 5-" O deposito alfandegado de 20.000 
toneladas da ilha das Enxadas, será entregue 
ao governo um mez antes da inauguração offi
ciaL ficando desde logo pertencendo ao Esta
do, independente d& qualquer indemnisação. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 74 - 1892 

Indefere os reqt~erimmtos de :Joagt1im José 
da. :SilM. Eudi,fes da Silv'L Pereh•a e ou
tros, Jocelyrw Cesar de Mene:~ e outro ; 
dos temrcdores das embarcações do commis
sw·i,Jdo ye1·al ele armada, e de Jo$d Qttirino 
do Nascimento, pediMJ.o a.v.gmenJo de va~lci
mentos Art. 6.• O supplicante, pelo espaço de 50 

a1mos, a contar do dia em que forem official
mente entregues ao servic:.o publico todas as Joaquim José da Silva, cal'pinteil'o da bl'i
obras, gozará das mesmas e findo este prazo, gada de artiftces militares, pede em nome de 
reverterá, tudo a. Nação, sem direito a in- seus oompanheiros a equiparação de-seus ven
~emnisação de especie alguma. cimentos aos dos caldeireiros e serralheiros da 

mesma brig-Mla ; 
Art. 7.• Durante o;.; 50 annos mencionados Euclidesd11. Silva Pereira, Antonio Pereira 

no at-t. 6°, o supplicante podel"à. cobrar as se- de Ar:~ujG e Alfredo Zobal, guardas de policia 
guintes tarifas ma.ximas: do ar~enal de marinha da capítalFederalpe-

a) Um mil reis de 2í pences esterlinos, pa- dem augmento de seus vencimentos; 
gaveis em ouro,por tonelada ou fracção de to- Jocelyno Cesar de Menezes e Alipio de Souza. 
nelada, carregada ou descarre.,"adà na ilba Guerra, porteiro e aman uense da bíbliotheca de 
das Enxadas ou em qua.J.quer de suas pontes. marinha, pedem que setJs vencimentos sejam 

· il " 1 equíparadoo aos dos cmprega.dos de igual ca-
b) Cem réis de 27 pences :por m reiS, pe a tegoria do a.rsenal de marinha desta capital ; 

tonelada. de registro de todo e qua.lquer na- Os remadores da.s embarcações do commis
vio, cada vez que se abrir seu registro pa.ra saríado geral da armada pedem que seja.m 
carregar ou descarregar ao longo das obras do seus Yencimentos equiparados aos dos empre
supplicante ou da. em preza. que organisar · gados de igual categoria. ·do arsenal. de guer-

c) Os passageiros que transitarem nos ca.r- ra desta ca}lital; 
ros da estrada nos dinrws >iaductos, ou Jo~e Qllirino do Nascilllento, escrevente do 
pontes, pa~rão: trezentos réis (__1• classe); ho;;pital demarioha desta. capital,pede a equi
duzentos réis (2' cl<tsse ); cem rels os traba- paração de seus vencimentos aos de igual ca.· 
lhadores da. estiva; os jmmigrantes, soldados tegoria do commissariado geral da armada e 
do exercito e armada, empre,lrlldos do correio arsenal de marinha: 
e telegra.phos sel"'âo transportados gratuita- A commissão, considerando que o motivo 
mente. que allegam para seu deferimento é o da 

d) As bagagens de_ passa.geiro.s,não excedeu- crise dos generos alimentícios, o qual, por 
do o peso d~,IOO lulas, pa,«ara. por vçlum.e ella. não tem sido attend.ido em diversos re· 
quinhentos re1s,devendo a bagagem dos Imm1- querimentos de igual natureza, pelas razões 
"'rantes ser t ransportada gratuitamente. de importarem esses augmentos em avultada 
" Art- 8. • O concessionario ou em :preza. terá des:peza, que o Thesouro actualmente não :pôde 
0 direito de de..oapropriar, segundo a.s leis do comportar e della onerar-se, e tambem de 
paiz, as propriedades particulares que forem ser accidental a alta. dos :preços dos generos 
necessa.rias para e1Jectuar as . obras segundo precisos (t. vida, cujos a.ft'ectam ã. populaçã.o in
os planos aceitos e appro-va.dos pelo go- teiro ; 
vemo. Considera.ndo que não 11a. justiça nem eqUi-

Art. 9. • Todo o material necessario para a dade em serem attendidos os empregados de 
construcção, conservação e realização de to- marinha desta capitaJ, ficando em esqueci
d()S os melhoramentos referidos no presente menta os das repartições congeneres dos es
projecto serão isentos dos direitos de impor· tados da União, onde mesma é a crise e 
tação. mesmo o motivo da supplica ; 

Art. 10. Revoga.m-se as disposições em Considerando que o augmento, a serjul· 
contrario. gado necessario, deve ser como medida. ge-

C'"la das co~~;•eões, 25 de agosto de iS9-2. ral, que a.:proveite a todos -é de parecer que 
..,.,. ~ sejam indeferidos. 

-Anf01tio Olyncho, presidente.-A.ugusta Vi· . _ f 
f!l~~Zes, relator. -Jose Bel!ilaqua.- I1Ja do Sala das «??~so.es, 26 ~e agosto de 89"2. 
pyoào. _ Jof11_ttim Per1~:.;1tl:uco • ...,. U:-l:c.r,o -F. Soclre.-Art.St~ JfaL~Z. ---: Leopa~do d~ 
1la:r~rrd~s. _ : , B~t~Mfes.- .A.1"1'ltur ~·~._--.SI!!,er•tto Vt~,,-.:o:. 
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O SR. P:lESIDENTE de3igna para 27 a 
seguinte ordem do dia: 

1" parte até ás 3 ltoras. ·. otttção das se
guintes materias : 

Do projecto n. 140, este anno, fixando a 
despeza do Ministerio da Marinlm para o 
exercíCio ele 1893 (2' discussão); 

Do projecto n. 77, de 1892, autorirJando o 
governo a converter os juros de 4 °To ouro, 
elas apolices da divida publica interna nos de 
5 11To· papel, e a fazer as operações ele credito 
predsas para: embolsar os possuidores de 
apolices que não aceitarem a conversão, con· 
colidar a divida fluctu<J,nte e supprir qual
quer deficiencia de renda elo exercício cor
·renté~; 

Do projecto n. 100, deste anno ,(pr••jecto 
n.46 A do armo pa,ssado) relativo ás promoções 
de 7 de ja.neiru de 1890 (3" d·scussão) ; 

Do projecto n. 137, deste anno, declarando 
não ter sido revogado nem alterado pelo de
creto n. 1.030, de 14 de novembro de l890,o 
disposto no art 79 do decreto n. 2433 de 15 de 
julho de 1859 (3·' discussão) ; 

Do projecto n. 125, deste <J,nno, autori
sando o governo a abrir um credito de 
:3.471:209$214 para despezas por varias ver
bas do orçctn,ento vigente do Ministerio da 
Marinha (3• discussi1o) ; 

Do projecto n. 52, deste anno, regulando a 
concessão de aposentadoria aos func ·ionarios 
publicas, de accordo com o art. 75 da Consti
tuição Federal ( 3" discussão) ; 

Do projecto n. ll 9, deste anno, concedendo 
aos 1 o e 2" cirurgiões elo corpo de bombeiros 
da Capital Federal os postos de major e capi
tão, com as vantagens que são inherentes a 
estes postos (3" di seu sito) ; 

Do projecto n. 145, A (do Senado), eonce
de11do <tmnistia aos resoltosos que tomaram 
parte 1108 movimentos revolucionarias de 
Matt•J Grosso, de janeiro a junho de 1892, 
(2° cliSClESão) ; 

Do projecto n. 96 B, deste anno, autorisa11do 
o governo a contractar, com quem mais van
tagens offerecer, o serviço de reboque, por 
meio de vapores, nas barras do rio Itapemi
rim e Benevente, no estado do Espírito 
Santo (2" discussão) ; 

Do projecto n. li D, deste anuo (do Senado) 
reorganisando o corpo de engenheiros navaes 
(2" discussão) ; 

Do projeeto n. 138, deste anno, estabele
cendo as condições em que póde ser exercida 
a faculdade conCerida its socied:1cles anonymas, 
pelo art. 32 do decreto n. lf\4, de 17 de ja.
neiro de 1890, B marcando o prazo de um 
ltnno para o recolhimento. pelos emissores, 
dos bilhetes ao portador crnitticlos illegalmcn
te e autoris:twlo o governo a cmittir notas ele 
5IJO réis, 1$, 2-$ e ;;~~ no valor de t;inco mil 

Camara Y. 1V 

contos, recolhendo igual somma em notas de 
50$ para cima (2" discussão) ; 

Do projedo n. 115, deste anno, autorisan
do o governo a transferir para as armas de 
inütntaria e cavallaria, conforme as habilita
ç:ues de cada um, os officiaes do exercito, pro
movidos durante a guerra do Paraguay para 
a de artilllaria, que nesta se acharem sem 
poder ter acces'O por falta de habilitações sci
entificas (2" discussão); 

Do projecto 11. 109 A, deste anno, creando. 
conjuntamente com a Escola de Machinist s, 
um curso de nautica no estado do Pará, e lhe 
dá org •nizaç,ão (2" discussão); 

Do projecto n · 83, deste anno, mandando 
pagar a pensão de 120$ concedida. a D. Maria 
Augusta Ferreira de Souza, viuva do briga
deiro Antonio Tiburcio Ferreira de Souza, 
desde a data do fallecimento ele seu marido 
(discussão unica); 

Do parecer n. :34, de 1892. indeferindo, por 
não ser da competencia do Congresso Nacio
nal, a pettção do conego Amador Bueno de 
Barros, sobre isençi1o elo imposto de transmis
são ele propriedade e de decimas urbanas para 
o predio em que funcciom1 o «Asylo Isabel», 
nesta capital (discussão unica); 

Do pcojecto n. 270, do anno passado, con
cedendo um anno de licença. com ordenado, a 
José Mendes Abranches, mestre ela officina de 
appa.relhos e vellas da directoria de construc
ções navaes do Arsenal de Marinha da Capi· 
tal Federal (discussão unica) ; 

Do pro,;ecto n. 18, de 1892, autorisando o 
governo a mandar pagar ao alferes honoro
ario do exercito Antonio Paes de Sá Barreto 
a quantia de 2:592$, por differença ele soldos 
atrazados, que deixou de receber (discussão 
unica). 

Do projecto n. 82, deste anno, autorizando 
o governo a reíbrmttr. no posto de tenente do 
extincto corpo de policia desta capital, o capi
tão honorario do exercito, ex-tenente desse 
corpo, Antonio .José Alves (discussão unica) ; 

Do projecto n. 92, deste anno, autorisanclo 
o governo a ma,ndar contar como tempo de 
embarque, pam os effeitos legaes, o tempo em 
que o capitão-tenente .João de Andrade Leite 
serviu como official superior e instructor na 
Escola Naval, e faz extensiva aos instructores 
e mais officiaes que serviram nos navios des
tinados à instrucção dos aspirantes a guardas 
marinha a dispmição do art. 13 do decreto 
n. 29, de 14 de março de 1891 ( discussão 
unica); 

Do projecto n. 48, deste a.nno, regulando a 
navegação de cttbotagem ( 2" discussão); 

Do pl'ojecto 11. 145 A, de 1891, mandando. 
realisar por eoucurr·cuc.ia publica os obras pu
blicaH l'ederaes que devem "er· construídas ex
clusivamente a expensas dr1, Uniiío, podendo 
ctcr tmnbern por ~"dministr;lçú.ó de obms mi-

·" /;) 
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lital'e$, ~s de grande urgencia e (LS de ]_)eQ ue
n<J. importanda (1, discussrLo); 

Do pro.iecto 11. 106. de 1891 pu.:>:,anrJo <1 
municipu.lirlade a udminigtra'.;iio do3 cemite
rios publico:,, dá ot1tra.s providenc;í;L::< e <wto
risa. o Pt·e,idente ela RE>llU blic(l. '' mn nda l' J~1zer 
a conta, alim de set· indemnizaJa a lt·tnan
dade da. Sant<L Casa, de !IIiser.icot•dia, ua Capi
tai ~'eder;tl (I" discussão); 

Do :projecto n. 81, de I 89 I. regulaJJClo as 
promoções na armad;L em tem1)Q de pm c em 
tempo de guerra. (I'' discussão); 

Do pro.iecto n. 6 A., deste anno, reOl'gani
s.mdo o Distl'icto Federal (tliscus.<ão unica); 

2, dlscus&io do :projecto n. !51. Li este n.nno, 
creando tlffilL coloniu. coneccímHtl no propr i o 
nacional, fazenda da Boa Vi5ta, na Pamhyba 
do Sul, estado do Rio de J<Oneiro. especifir;[L os 
indí>iduos que a ella podem ser recolhidos e 
ffi\. outras providencias. 

Continua.(.'fto rla 3• discussão do 1Jr0,jecto 
n. 152, deste anno, opinando no sentido de 
serem su!nilettldos à discussão o prqjecto 
n. 248, d~ 1891, (do Senado) e du)s emendas 
offerecidas ao mesmo projecto sobre construc
ção de açudes ou collocaç-.ão de paços lU'Gesi
a~os em varias mnnicipios dos estados do 
P1auby e da Po.rahy"ba do Norte. 

Continun.çfl.o dfL 2" discus&1o tlo projecto 
n. 153 A. de 1891, regulanüo <h rela~i\es en
tre locado1· e locata.rio ; 

Continuação da 2" discus5ão do p!'qjecto 
n. 144 .4, deste a.nno, opinando no senti{!o de 
não ser ::..dopta.do o projecto n. 144, tleste 

. anno, (do Senado) que IJermitte :\ livre en
trada no tel'ritorio 1h repuhliro n.immigrtontc 

.de nacional\clade chine;m e japoneu :sob n:s 
: coudicções que e~i\\belece e auctori$<1 o go
verno a promover.texecuc:iio do tmtaàD de5 de 
setembrode 1880 conH\ C!ün:1. a celeiJl'adra
tado ele commercio. paz c ami;ude com o J;lpão 
e a esta.belece:::.- a.gentes dlplomatlcos e con:>u
lares ne.-:ses paizes report.:mdo-se ~o juizo 
cmittidono parecer $Ob n. 4 A, 1leste <lnllO; 

Continuação da. 2" discmsão do projecto 
n. 122, deste a.nno, reo1'ga.nisantlo o Supre
mo Tribunal Milibr. 

2" }Utl·te (ás 3 1wms ou antes) 

!• discus.,oiio do :projecto n. i 18, deste anno, 
autori~ando o g·ove1'no a reorg·aniSD.r o servi,:o 
ela. repartição gerul dos telegrapilos e ultera.r 
o respectivo J'e.gulamento, wgtmdo :1S "ba~cs 
que e~ta.hclec~ ~ 

1" di~cus&io do projecto n. 141. deste anno. 
i<mltam!o dos dircít- ·6 de impot·ta<;ilo c expe
diente os objectos necessarios ao estabekci· 
mentn !lo Stmnger's Hogpital; 

]" discussão do projecto n. 132, deste <nmo. 
beni,ando tio llag-amento do illlposto predial 
o edificio ent que funcc:iomt () Gabinete Por
tuguez dEI L€ítur11 desta cid:tr!e : 

Discu§sào unica do projcctQ n. 147, de5te 
anuo. coneedcmlo 11111 anno de licen~:a, com 
ordenado n. Pedro Candido da Cunha Valle. 
2·· omcial tia. secretaria \la rllill'inlla,, para tra
tar de suu. ~<1Utle onde lhe convier ; 

l" discus>flo do projecto n. HS, cleste anno, 
:mtorls;mllo o g·overno a contrnctar com Fran
cisco FE>rl'eil'a de :\Ioraes, sem onus algnm 
para o Estudo, a, introcluct;i(o de 500 ou ma.is 
tral.lalhadore;; leherianos, p<t.I'a auxiliar o ser
Yli;o de c:w~ e desc<1rga de navios no }JOl'to 
de Santos: 

Discussão unica do parecer n. 57, cleste anno, 
indeferindo o requel'imento de :Manoel Luiz 
ele 1Iesquil..'l. pedindo autorHtÇ<1o para extr-,t· 
hil' uma loteri<'t a favor do :l.Iontepio dos Func
cion,n•iosPublicos; 

Continu<1ç1í.o do. 1• discns;ão do pr(\jecto 
n. 120. deste ~nno. n.utoris:m!lo o governo " 
contractar com João Tavares da Silva a con
strucç.ão, usu e gow de um<1. estrada de feno . 
com pri,·Hegio por 50 annos. de <J.ccordo com 
as lei~ sobre e;;tmdas de ferro e ga.mntitl. de 
juro~ de 6 '/o sobre 30:000$ lJOJ' kilometro, 
panindo do Rio Par-do, no E:lpirito Sa.nto, ató 
s . .Toiio B~p~ism, em l\!inas Geraes; 
Continun.~ão ll;t l" · cbscussão üo lWC\jecto 

n. 116. de;;: te anuo. «Utor·isaado o goYerno, 
tendo ele clesanne:~:ar o servi~:o dos suburbios 
m• Estrada. cl.e Fe~·ro Centr<ü do B1·azil, a con
trac:tar com Justin & Bancleil'a ou companhia. 
que organi;:arem, a con::trucç·ii.o de uma es
tradR de ferro aerea de S. Francisco a S..'Lpo
pemb<l., ~eg-unclo as condições q uc esw. belece; 

l, discussão do projecto n. 17, deste rumo, 
isent."Lndo de dix-eito tl.e im:portaç;iio os mate
rü.tes e mac!J.inismos que <t «Companhia Na
cion<\l de Forjas e Est<tleiros» destilHtr n. in-

Discmsul) unic-o. do ::H.lditivo n. 72 H. desle st<tlht,ão do:> ~eus estalJelccimentos; 
anno (additivo destacauo na ~-" üi~cl!l'>S:io uo 1• di~cnssão do projecto 11. 274, de 1891. 
pl'Ojecto de flxação da. !orça. mwa! 11a.ra o concetlenrlo ao cidadão Jo~o Pereil>a Vidal 
exercício de 1893), autot·isando o governo a iseuçilú de direitos wbre ot~Zeite doce, chumbo, 
remo-ver o Arsem\l de l\Ia~·i nha da. Bal1ia. a. estanho e t'olhas de F(andres emlamina.s, que 
mandar construir uma mortona em M<ltto . impot·tal' ]Jara o consumo da pesca, no estado 
Grosso. [lo esW.bcleceJ: na Escoh.1 Naval o cnsi- de Sanu CatlHl.rim\; 
no de torpedos e de applicaç,ii.o da electt'icida· 2• dbcu~sà<J do projecto u. 69, deste anuo, 
J.e à marinlla, crea.ndo uma cadeira especial, autoris~ndo o governo a conceder a. Jose Au
e a reformar as escolas pt•atictls ele artilharia gusto Vieha e outro a construcç-ão, uso e gooo, 
e torpect.os e a crear diversas escola~. durauie SO a-nnos, de uma estrada de Jerro tte 
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Sapopcmba i ilha elo gm·emadOi.', med.efl.nte ,.l\f,wcial10 de Zlíagalhães, Lauro Muller, Carlos 
certos 1i\ v ores ; C<1.lllJ?OS. Se h midt, Lacel'í.to. Coutinho, Pereir:.~. 

I • discmsão no projecto n. a8, deste n.nno, da Costu, .Julio de Ct1S~illtos5. Borges de Me
t•uturisando o go\"erno a COil<:~dei· :\ Honol'io deiros, Alcides Lima. Thomaz Flores, Homero 
Lima t\ con,-trucc;:ão. u:<o c goso C:b <1lll<.l. es-1 Baptist:t, Ca~siano do Nascimento, Demetrio 
t:a_da de t'el'yo do ~rt?.lie .~ng~r-a ~o~ Rei~. no I Ribeiro, Urbttn. o ::Vlareondes e Jacob daP:tixão, 
e~~ado •lo lho de .J,\ll~llO. ,, csta(<J.O do vl'U- Abre-se u. SC!!SÜU. 
zetro, no e; ta elo de s. Paulo, meüe<1.nte as I . . . 
condüy!es que estipukt. Dcne1m de compnrece1· com cu.usa. p~rtlct-

Pfl.li<t osSrs. Henrtque de Carvall..to. Nelson, 
Le.-anta·se a sessão ús 5 horas. B~ze1Til, .Justiniano de Serpa, Jose Avelino; 

Almino Afl'onso, l\Iigtwl ue Castro, Pedro 
Americo. Rosa e Silva, Neira de Vasconcellos, 
Pontes de Mirand:~., Tosta., Settbr:~. Fonseca 

8 la SE~;;:to F.~I 'li DE AGOSTO DE 18!.12 

p,·,:sirlencia do Sr. Jor.iv Lo1Jcs 

Ao meio·tlin. procede-se á cllamacln,, tt qt1al 
respondem os Srs. João Lopes, Antonio Aze
redo, Atlntyde Junior. P<tuhl Gu imtnues .. Joiio 
de Avella.r, L'chúa Roorigues, Indio do Brazil, 
Cantao. Pe(h•o Chm·mont. i\htl;!. Bac:ella.r. Au
gusto 1Ionrenegro, Co~w. Ro<ldgues, C~tsimiro 
Junior, Ro:lrigm~s Fernandes_ Nogueir;> Para
n<Umit, Pires Fer·reira, !viartinho Rodrigues, 
Frederico Borges, José Bevila()Ut\. Gom;n.lo de 
Lago~, Na.~cimento, Amorlm Garcia, Epit;LCio 
Pessoa, Conto Cartaxo,Sit Andl'a.cle, Retumba, 
Tolentü:o de Cnr·val!to. Gono;n.l ,·es Ferreira, 
.José Marhmo, .Joll.quím Pernambuco, .Tu
venci o de .1!! Lliar. A n dre C:t v:ücanti, Ra v
munclo Bancléira, Anuibv.l Fttkrio, JoJo de Si
queira, .João Vieira. _Lui;r, de _Andt·ade, ~s· 
pirita S~tnto. Bellarmmo Cill'tHltro, Theoplu!o 
dos S<tntos,OiticlCa, Rodl'igo de Amu,jo. Eucli
des llfalta., Oliveira ·valladão, Leandr-o Maciel, 
Felisbello Frdre, Augusto üc Freitas, Pl>ulo 
Argollo, Zamt\, Artlnu· Rios, Garcia. Pires, 
Sevm•ino Vieiva,Santos Pe1·eii-:1, 1ülton, Fran· 
ci~co Soclr·e, Dionysio Cet·queii';J.. Lcovigiltlo 
Figue'irM. Bar-ão de S. 11IarCIJ:::, SelJa:;tiiio Lan
dulpho, Pl'tseo Para.iso, Homc:io Costa, Novaes 
Mello, Nilo Peçanlm, Oliveira. Pinto, Vlrgilio 
Pessoa, F1:m;;-a de. Carvalho. Baptista dn. 
:tlfottn, Fróe.s da Cruz, Alcinlio Guanabam, 
S:~.mpaio Ferr•a.z, Lopes Tt'ovão, Furquim 
\Vernecli:, Jesuino de Albuquerrrue , Vinhaes, 
Thomaz Ddfino, Antonio Olyntho, Bachtr6, 
João Pinheil•o, Pacifico Mastal·enllas, Gabriel 
lle 1viM(l.llütes, Leonel Fillw. Alexandre Sto
ckler, ~Fraadsco Yeigtt, Lumounier, Alvaro 
Bote1ho. Amel'ico LllZ, Viotti, 'liia.noel Fuigen
cio, Aristid~ ~Iuia. Gonç~üves Ramos. Carlos 
das Cha!!uS, Costa 11I:lc1Indo, Palleta, Ferreir:.t 
Rabello.~JOi1o Luiz, FrtuJci&:o Gllc~rio, Cesa
rio Motto. Juniol·. Cnrvalh al, 1fursa, Cost;,t 
.Junior, Alft'edo Ellis, Julio d[l ~lesquita, Br~t· 
:ziliio dos Santos, Fleut·y Curado, Leopoldo de 
Bulhões, Al1·es de Castt·o, Urb:lno Gouvci1t,Cae
tano deA!bnquerque,BeHa.rmino de Mendonça, 

Hermes, Viria.to de ~fedeiros, Jacques Ouri
que, i\!U.)Tínl~. Matra Machado, Gonçalves 
Cl""·os, Dutl':l, 'Nicttcio, Domingos Rocha, Mo
mes Bttt-ros, Lopes ChaL'es. Ado!pho Gordo, 
Angeln Pinheiro. Carlos Garcia, ~"1ot>eira U.a 
Silva, Rttbiii:o .luHiot·, Edu;J.rdo Gonç:u.lves, 
Menna Bane to c I v o uo Prauo. 

Deixam de comparecer sem caus<~ p«rtici
pada os S r·s Anfrisio Vi:tlho, Pereira Lyra.. 
!.hrcolino Mouro;.\ , Pires ~ AlhuCJU<\1'{\l\e, Fon
se"" e Sih·a, 1-Ianltães Ba.tl'eto, Cyril)o de Le· 
mos, All~rtCI Bt'andão, Joaquim Bre>'e>, LuiZ 
i\furat. Erico Coelho. Figueiredo, Clmgas Lo
lJ:.tto. Ferrei1·a Brandão, Costa Senna, Domin
gos P01·to, Fer·reira Hres, Monteiro da Silva, 
Martinl1o Prado Junior, Domingos de M:or:.tes, 
Pau.lino ütrlos, Antonio Prado, Almcidu. 'No
gueirr., Fernando s:mas, Cincinato Braga, 
Victorino Monteh·o, A~is Brazil, Rocha Oso
rio e Fe1'11audo AblJott. 

E' liüo.. e sem delJa.te (l:pprovada a act11 da. 
sessuo antecedente. 

PR!11ElRA PARTE DA ORDEM l)O DIA 

O Sn. PRESIDEX'I'F.-:\l'ili> ll:tvendo numero 
:pa1·a n.s votaçiíes indicad.as n<\ ordem do dia, 
passa-se ás materias em discussão. 

Z• di~cus-ão do proje~to n · !51, deste a.nno 
creando uma colonia correcdonal no proprío 
llaciomü-Fazenda da Boa \ ista,-na Para
hyha do Sul. estado do Rio de .T;tneiro, espe
cifi.Citndo ()S indiYiduos que a elln pódem ser 
recolhidos e dando outra.s providencias. 

O SR. PitESilJE:'ITE t\nnunci<J. a discussão do 
a:rt. l', 

O Sl·. Bad.a~·6-Sr. presidente, o pro· 
jecto que V. Ex. acaba ([e annuncia.r á dis-
cussão, envolve uma m;.tteria muito impor-
tante. · 

Passou a'!te lJl'O,jecto em 1~ discussii.o, sem 
que nem um uos membros desta casa tomasse 
a palavrlt: 

O SR .. l(l:i.o VtElRA-Não tem Ia di~ussãc> 
porque é proposta do Poder ExecutiTo~. 
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o SR. BADlt.Ró-Na 2' discussão V. Ex:.l Ou o. policia arremessa. para fóra de nossas 
acaba de declarar a discussão do art. 1 o, pra.ias esses indi virluos que com prome_ÉÍem a 

o SR. PRESIDE:\"TE-Pó de-se discutir todo 1 ~eflUran~ de nossa ~oc1edade, ou então su
projecto, :~inda mesmo que esteja em dis-jJell.a-os a JlrOcesso e JUlgamento. . . 
cuss·o 0 art. 1 o :pQrque não teve 1 a discus- .

1 

O ~sp~ta~ulo que es~mos pres~n~1ando e 
são a que e md1gno da soc1edade braz1le1ra e dos 

· . . _ !tempos que atravessamos. 
O ~R. BADARo-Esta era a tleclara.çao que Sr. pl'esit.lente, o projecto, quallllo ü1.z men-

q<Ieria provocar .~a parte_d~ V. Ex: }J<'tr:l. que· ~'ão dC'' individuas de qualquer idade e de 
não ttv~se occas1ao de ex~~r d~.ml!Jha parte qu:1lquer sexo, chama especialmente a nossa 
o cum:pr1ment.odas d1spostc;oees regunentaes. :~ttenção ; porque existem leis elaboradas no 

Sr. presid~>nte, ncredito q_ue e>te projecto antigo regimen e que dizem respeito aos or
apezar de ter sido elahOI11clo por um dos ad- pllã.os, aos menores ou à IJessoas lt elles eqní
vogados m•~is conceituados no toro desta ca- paradas e q_ue nã.o contrn.r·iam em nada,aquel
pitaleque tem n.ssento nesta.cas;t, o Sr. França las que teem sido elaboradas recentemente, 
Carvalho,nií.o merece como e~t<'t retligido e ela- presumindo-se p01' isso que continuam em 
borado a appro~·açiio uil. camara. vigor. 

Pela parte que me toca, negarei a este pro- Ora, o aprisionamento destes individuas 
· jecto o roeu voto~ em I" lagar, porque a t'un- menores e a sua remessa yara llJ!la colo~ia 

dação dest:\ colo ma, :1. ter o go;·er·no de rea- destt1. or~lem, para. onde vao capoerras, ga:cu
J.isar a sua fundaçii.o por 11m dos moldes mais nos, in di viduos vadios e de todos os Yicios.me 
modernos e que possa consultar as necessi- parece que nilo e regular, porque para Estes a 
dades publicas, tera de exigir muitas des- que acabei de me referir jà existem ahi leis 
pezas. dando moldes para as colonia.s orpllanolo-

A quantia. fixada será insufficiente e a. qua- gica.s. 
dra que o pa.iz atravessa não comporta muitas Penso que a. Camara receberá lJem uma 
despezas. emeuda que neste sentido vou formUlar, e hei 

Pelo lado juriàico, Sr. lJresidente o pro,jecto de remetter à mesa, de maneir3. que :fique 
não offerece segum.nçn. J.l~ra. os direitos indi- salvag-ull.rdado o clireito Q'le estes indi viduos 
Viduaes. teem à. })rotecçã.o concedida por leis amerio-

Si elle se applic..'l.sse exclusivamente a l'e· res,de modo a quo: elles sejam completamente 
pres~o dos vagabundos, dos vadios e dos in- arredada;; da convivenciacom estae~coriaque 
dividuos dados a correrias nesta capital, vnl- o }JOder publico t.e.m de ~ttirar })ma as eülo-
ga.rmente conhe~idos pm· capoeiras, eu p:res- nia~ correccionaes.. _ . . 
taria o meu a.pow. Sao estas as oonsJderaçoe~ que entendt de-

Mas, elle estabelece disposições de tal modo ver Jazer. (3fuito beli~; ?imito bem.) 
a.mpliativas que a policia fica armada de po-
deres descripcionario;:, po:lendo de uma hora o Sr. Franci.sco Glicerio 
para outra ~questrar da soci_edade individu~s começa. dizendo que cada vez se oonYence mais 
qne não esteJam comprehend1dos nesta classt· do dito de um sabio economista: os maiores 
fica.Qão a. que me referi. i1limi.gos do credito e da ordem publica são os 

Receiosem.pre. Sr.. presidente, os abusos advogados. (Ntío apoiaú.(Js.) 
que a policia póde praticar na nmsa sacie- Litigam sobre tudo, niio ha conveniencia 
dade, onde o podet' publico B>!tá de lon~os geral que não receba um choque da clialecta 
annos habituado a. conculcar as hberdades lU· JUrídica e forense. 
d.ividuaes de nacionaes e estrangeiros; e para E' o que o nobre deputado por Minas acaba 
não ir mais Longe basta citar o f<tcto que este de fazm·. (Nc<o u:poiad.o.ç (lo Sr. B•Lda1·ó.) . 
paiz está presence~nd_o.. S. Ex. impugnou o projecto em discussão 

Presos alguns mdivtduos pe1•tencentes a mais por amot• ã. elucidação t.Ie umas questões 
nacionalidade turca. e tendo sido colhidos como juridica.s que entendem com as leis de gara.ntia 
criminosos, não foram processados e estão in.di vidual,d·' que no interesse gera.! do socego 
ameaçados de uma depo_rti19ã_o. quando a publico que é a lei das leis. 
nossa Lei estabelece que o mtlividuo que com-
mette uma infracção qualquer deve ser pro- O SR. B.w.:ffió-Não apoiado, o direite :para 
cessado e punido. mitn é muito imporw.nte. 

Estes homens conservam-se ainda 11reso3. O SR. FRA.Xcrsco GLICERro-Nã.o ha duvida, 
Ora. deante dos preceitos de direito que mas são medidas de garantia individual. 

regem as sociedades cultas, isto é uma. ver- 1 . ON, o que o n_obre deputado quer que se 
dadeira monstruosidade. llaçn. com os capoem1.s, com os gatunos, com a 

Ou . deveu1 esses indivíduos ser punido5 ou gente in corrigi vel r.la sociedade max!mc da. 
deportados; o que não é digno é muntel-os Capital Fedeeal ~ , . . 
pre!!rr:: . Mandn.r, como d an;;~ ~e fazra, para. Matto 
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Grosso, viciando o exercito brnzileiro que e 
mantenedor da ordem publica? 

Todavia, si se pede a creação de colonias 
correccion.aes, )sto é, a. solução scientifica para 
este c •SO, ;e~ a Camara. o projecto, e o nobre 
deputado oppue-se a elle por amor platonico 
tln.s garatttias individuaes. 

O Sn. BAD.\RÚ - Amor platonico não 
senhor. 

_o sn:. FltA.XCISCO Gr.ICERIO -Na hrpothese ; 
nu.o drgo em these. )l"ão íb.ç·a moinhos de 
vento pa.ra comba.ter. 

. O. SR .. BAD:\.~o- O pl'ojecto, como esta, dá 
d1relto a p~hcHJ. de agarrar qun.lquer ele nós 
e mandat· para a colonia. 

, O SR. FR.o\.Ncrsco GLICERIO -Isso é demais, 
e exaggero. não está na altura do talento do 
nobre deputado. 

Supponha o nobre deputado que ha incon
v~níentes no pro,jecto, qae devem ser rerne
rhado ; S. Ex. (liscuta a questão, apresente 
~mendas, e assim se potl.erit tornar um pro
Jecto bom. 
. Ma.s, ao contrario, S, Ex. impug11ou o pro
Jecto sem n.o menos nos ch•r a esperanç~a de 
"Vir colhtborar para. que se o torn~ bom . 
. O SR. ~ADARó-Terminei dedarando que 
1a. manda,r <L me~a. uma. emenda. · 

O SR. FnA.ncrsco r.r.ICERJO - ~ão tinha. ou
•·ldo bem esta declara.f·iio. 

Em relttçli.o a.os cigános n nohrc d.eputatlo 
fez uma reJerencia censurando que elles te
nham sido deportados ... 

O Sn.. BADARÓ- :\fito senhor; disse que se 
elles tinlm.m de ser deportados, que o fossem 

rado para que ~te projecco se torne uma boa 
lei. 

Antes de terminar deve declarar que to
molt a palavrn. na ausencia do relator, o seu 
collega o Sr. Pr:~nç<t Carva!llo. · 

O Sr .. Toão Vieira-Sr. presi
dente, acabo tlc: lor IJola 11rimeira vez o pro
,jecto que :-;e rliscu t.c. só hoje distribuirlo. A 
('OJlllnt~U.o de ot·r,,a.mento, considet-a.ndo a ur
gencia, da mt~tA:t·i;l, i\Ú. pn.recer fa.vorD."Vel 
aesse projecto c al!utk ·~ umn. proposta. do 
ministro ela justic;a. qtw não conheço. A 
commissiio (] uc lot·m t1lou o projecto, por sua 
vez rei'ere-se a um pt•ojecto do cllel'e de poli
cia, que tami.Jem n~.o conltCI:o; ó possivel que 
estes documentos tenlmm siúo puiJ!icados no 
JJiario Olficial. mas inlcli~mcntc me escapa
ram, a sua leitura. 

Entretanto, pela :;imple~ lcitut'a do projecto, 
comquanto me conwni:n dr! ljtle cUe encerra 
uma. idéa boa, como C8tú. Hmnulttdo não póde 
absolutamenta ter o voto dusttL c:umara. 

Acompanlw o noht'l' rlt•ptLt.ttdo por Mina.s 
nas consedero~~!es qnr· tl.•i\, ili;r.cndo que nos 
termos em que o projeci.o c.'ltú. rormulado, 
ameaça a li bet•tl(\de intli v itltltLl. 

O SR. BADARu-Al10ltLdo • 
O SR .• Jolo Vn:m.A-Aclw l')Ue se pt-de es

tabelecer uma colonia panu.l. ngricola. ou 1u
dustr al, para os condemnmlo~ em virtude do 
codigo penal; c uem :-ltl pt')de tlizet• <'J.UC o novo 
codigo seja. deficiunte tt u~te respeito. por
quanto elle commiWL p(•nns pn.rn. o. va.ga.llun
dagem. para. i\ ocio~irla<le, pnra a capoeira~ 
gem. etc. 

Convenho em que <L l.nr.~ colonias sejam re-
em breve. . . . . colhidos tJS condemn:tdos em virtude de taes 

.9,:-que censure1 fot a permanencta. de sua delicto~.; mas não posso conviL· em que fique 
pt t:sao · a<~ a.rbttrio c\o POller Execmh.-o. por seus agen-

0 Sr.. FilA...'\Cisco Gr.rcEIUO .•. nuts o su- tes, mandar pl'endel' e recolher sem processo 
prem? tt•i bunal FedBral, org ão competente / c condemna.ç-.ã~ penu.l. q unlcL uer in di vicluo a. 
pa.ru. JUlga.r da constitucionalidade das leis, esses estabelectmentos. 
~eclar?u.por um!L d~cisão m_uito recente que 1 E. dema}s. · lw. um ~'e~da(le:iro hybridismo 
e de thre1to publlco mternacwnal a i~tculdade neste pro.Jecto. Pela.s l(lea.s trlUmphantes so
que os governos teem de deportar os indivi- bre syl'temas penitenciu.rios c rl>ra de questão 
duos de nacionalidade estr-<~.nO'~ira.. qua.ndo e que na.o se pôde :J.ggremiar na mesma prisão 
como convenha ao socego publico.· -_seja em recintô fechado, se.it1. ao at•livre-

Esta foi ltma decisão recentemente bmada. crtmlnosos adultos e menorrs (·tpoiados.) 
pelo podet' supremo, competente para. conhe- Qu~r se tr~te d~ P.t·i$tiCi'l, quer se trate de 
cer da constitucionalidade ou não consti.tu- coloma.s pemtenCI\\.l'l:t.o:, o~ menore;; deYem 
cionalidade das leis. estnr sempre ~ep, r:ul o~ do> mnio1•es. E pes-

Camo, porem, o nobre deputado declara que soas comp2tente:;; n:L m:tüwi:L. mesmo a.quel
na segunda discuss~o apresentara emendas, las que sustentam n. iiwlflcncia do systP.ma, 
esta claro que S. Ex. dá o seu votO ao pro- penitencíario por supporcrn que O!'! indivíduos 
jecto. instinctiv<tmt?nte criminosos nii.o se emendam 
· o 

8 
· · . . devendo por is~o set• perpetuamente segrega-

'V ,n. R,\.DARo --- ~eclal'el positl\•8-mente que dos da. sociedadr. os que por exemplo commet-
ota a contra 0 pro,,ecto. 

1 
tem crimes de homicídio qualificado; esses 

O ~~. FRA•'\Crsco GLICERIO .•. aguarda essa J mes~os crimimtllsta:; üizem que a creança. é 
occasmo para collaborar com o nobre depu- posslvel de regenera.~:ão por meio de uma 
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educaçio regular, por meio de um regimen r que é da. competencia. das jnntA:l correciono.es 
serio, podendCHle iornar cidadãos utei3 i~ $o- conforme o a.rt. 7". 
ciedade. i\1as col loca.r um menino ao lado de I Não ~i se ha. Mt~i re-ferencia. á. lei sobre 
um criminoso aclulto, ao lttdo de llm turlm- imposi~<'io da pena. ou si se dó. este arbítr io á 
lento, ao lado ele um indi vitluo a ves:ulo á pr~t· ,j1.mkt correcional ... 
tica de >i cios, e dar a es~e menor um mes- l\I<ts não e po~sivel conceder-se ás juntas 
ire. correcionaes o a.rbitl'io de lmp01-em ou com· 

E' um verdadeiro hybridismo conl;m 0 qual minarem as pem\~ que entetHierem ;rpplic:t· 
protesto. veis ao caso occnrrent<l on pre,·ist(l. 

Não posso alr.>otutamente convit· t.'1.mbe!fi 
Um dos artigos do pro.j~.cto tliz (lê): n:1. mistur.t uc rexo> e idades ; por(lue >C\10 
«0 recolhimento à colonia. rc;"t!isar·se·1t<\ me- tam!Jem que o projccto nl<\lld;l. collocar em 

diante procesBosummn.l'io eru q1.1e se respd'Wm nm11. mesm<'l. colonia mul heres e homen~. me· 
as condições ela tlef'é.~a e sentr,·uç<~ de que hc\- nino3 c n.dulto.~. o que seria um novo semi· 
verã recurso, em que se detl'.rmiue o l;'l.pso nnio de criminosos com exc~Ucntes prol\:.-;· 
de tempo de l'l'Sidenci:l. m colonl;t e o traba- sores. 
lho a que ficará. sujeito o comlemnado.» 

Convenho que o proces>o se,ja summario; o l'!ir. Severino "'' i cira- Não 
mas além das du vielas que t.P.nho sobre esta· Yem defender o projecto; porque apezar uc 
belecer·se um regimen cl'iminal excepcional reconhecer a necessltl<\de. a mgencht de pro
para, a Capi'tal Federal, diJTerente do regimen veNe s::bre a matet•ia de que elle cogita, 111i.o 
dos estados, parece que por est<t tli<posiç:ã.o lhe e possi>el concordar com os tlefeitos e a.• 
quer-se estabeiecer não só a iôrm~~ do !Jl'O· lacunas tlo mesmo pr.:>jecto. 
cesso como a proprLt penalidade. lsto e qne o No 11rl\jecto que se iliscute, Sr. ")Jresidente. 
Poder Legislati-vo não póllc fazer·. ~c nü.o quehacomeifeitoinconv-enientesedi!Iiculdades 
pode delegar a.ttribuições de legisktr sohre pe- se lhe :permittirem. classific<l.t",i. de neg;\tivas, 
nalidade. Esta attrJbuiç-Jo só }Jertence <'1.0 c ha omis:ões que n:lo p órlcm deixn.r de ser 
Congresso. l"e}JO.radas pela Cl\tnl"t1'a dos Srs peputa.dos, 

Dema.!s temos no codlgo penal d.isposi<iies si a m~tterio. for discutida com o cnterio, com 
expressas sobre >a,cra.lmndagem, ocdosidade e a c:onl-'eniencia, e ~om o o.certo que ella re· 
capoeiragem, e estas disposiçõeo não são dama. 
muito benignas, por exemplo, a respeito dos Realmente. sã.o de toda a procedencia iH 
menores, m and<l. re(.'Olhel-os ás colonlas,pen..<:O censuras que ao project.o acc\bam de ser feitas 
até que tl.ttinja.m <\ idade de zl a.nuos, llelo nobre deputado por Pcrm1.mbuco. quanto 

Ora; si lla na lei um nrtigo que autori&'1. a agglomera~.ão de indivíduos de differenter 
semellla.nte :pem. correccional, não hn. necessi- class~s. de differentes idades e sexos, em um:~. 
dade de autorisar-se o Poder ExecutiYO a es- mesma colonht penal. 
tabelecel-a. em relação aos v;u:nll.>undo3. ocd o A commissão do orçamento con>idada. a das 
sos _a ca.poeira.~. - · parecer oobre o projecto, a.ttendendo aos onus 

Entendo a té que elle contem disposiçiles in- que eUe traz p.1.ra. ~ cofres da Uni:.i.o, opinou 
oonstitucionaes, porque a. constitui~,;i.o nos no seu pa.recer que a.ttendendo-se a gra
diL que os criminosos serão proce:>snelos na I 'l"idadc e importancia. da mt\teria o projecto 
fórma da lei estabelecida,,e com as penas esta- devia ser <hdo para discussão d;\ Cn.m::tm, mas 
belecida. em leis anteriores. sri o d.erü\ ser na. especta.tiva de ser melhora· 

Não podemos ;mtoris:tr ~\o Poder Executivo ·do e emendado, ji rro i ntuito de eliminar os . 
senão a. regula.risa.r '" pa1·te economic<\ el~\co- defeitos que elle encerra, j á no de preencher· 
lonia. e dirigir mesmo o system;t peniten- se as lacunas que nell~ se notam. 
ci.a.rio, porque isto pertence<~ atbninbtr·a~iio Com e1Teito tmt;,uulo-se de um projecto que 
do :paiz. St1.jeita ·o cidadão brazileiro a uma. cart."t cat !le· 
Mas em rela-ção :.i. penalidade devemos re- gorh de penas, niio se pôde a1lmittir que n 
gular o a.ss,Impto de modo que não olfere<;a camam elos Srs. Deputados, que o Poder Le· 
a menor duvida, e por outro latlo n[o :tt.t- gishtivo prescinda das SU<\S prerogativas de 
que as garantias da liberdade individual. I re~ular em lei estlS penas. 

V. Ex. Tê que não escou prep:t.rado para. a D?.pois cUsto, si não con>ém. que o Congresso 
discu.s..~o e 1ltço as cousideFJ.Ç!Ões qne de mo. Xaciona.l estabel~ todas medidas regula· 
mento me occorrera.m. i m~ntares, ~;omtudo em uma mo.Leria desta na· 

Mas noto que o projecto está formul tHlo · tureza, em uma materia por assim dizer, nova 
com certa genera.lisaçiio, com ideas vagas, e como é esta, em nosso paiz, ê necess.:'trio que 
sobre bases desta. ordem nü:J :potlemo> insti- o Podee Lcgisl!l.tivo consigne as bases, os 
tuir discucão regular. pontos Cll.l'deaes de que deve partir esta regu-

A forma está discurada. sobre cer·tos artigos Ia.menta.r;ão. O pt•ojecto e urgente ; não póde 
por exemplo : sobre a. commínaçã.o da- pena· deixar de ser estudado e apreciado pela Ca-
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m:n;a dos Srs. Deputados; mas, mais incon
veniente do que :\ não adopçoi'io de medidas 
acert~:~das sobre a m;tteria. de que se trttt.l., 
seria a a.pprov~ão de um r~, lei nos termos em 
que o pro,jecto oe acha. formulado. 

~este sentitlo, vae mandar a mes<l um re
qllet'imento sugger-indo o al\'itt·c de ~er n 
projecto submecti,Jo au t~tuclo 1lc um:1. com
missão especial, q uc, em pr~t:7.o ni\1) cxcet.lerttc t\ 
cinco dht5. apresente tlS moditieaçlie~ rtlle 
julgar con,·cnicnte-< . I1!n~ ••ntes tle cn1·inr ít 
mesa o seu rcqncl'imcnto clt~umt a attcw;~.o 
d 3 St·. pt'(•>idcnf.l, p:u~1. o se~uinte: 

O pt'O.kcto. de que :;c Lrab. niir• é Jiwmuladu. 
em ,-irru(lc de men;,"a;;-em do Podei' l':X,!CUtiYo ... 

O SR . llM>At:ú-E' em Yil'tude de rcprescu
taçii.o do chl!fe de polici:L. 

O Srr. Sf:\'ERI:-'0 Vrr-:m.\ ..• c é rm ,.il'tude 
da reprc~cnt:u;~o do clu·te li•· J?Oli<'ia ao minis. 
tl'O du. justi<;;\, c toi tt·azitlo ao •·on hrcimllnt.o 
da ~lnl<Lt;t por meio 1lr. um o !li c i o do minis r.rr. 
tbjustiç-;t, rem a~si).(mtlut':.l. do thclb do go
vemo . 

Nestas cc•ndiçõcs. "\'(:., o St·. lJresiclente que o 
'Pl'~i ecto nã.o e li.ll'ln 1! lado ~obre l1 p!·opost:t do 
Porler Execu ti ro, e como ta1 deYe ~:r conside
raria em primeil·a, discussão. 

Leva.ntr~, esta 1J uest~.o. pox·quc o. não se 
tt·atar da. seg·umla. di:>cus~ilo do pl'o.iecto, e sim 
da primeim, niio Jw. inconveniente em ctue 
el!e sf!,ía :tg-ora ~p]n·ov:ulo . 

Approv:~<lo em primeira, nn. segunclv. dis· 
cussão se procur'llril. corrig!r 05 deteitos que 
t~m sido not:0os; ao ~o que si o Sr. pt·e· 
s tdente ffi1\nt1wr o pro.Jecto n a segunda. dis· 
cussão, nã.o póde deixm· de nutt!clar o sen re· 
querimerrto · Ern todo o <!:l.SO [\mesa cabe Iw.!· 
soh·er o a.ssumpto. 

Ning·uem pedinclo :1. p:tl:tvra tica encerrada 
a discussão do {trt. to e succe;::sivamente dos. 
demnis artigos do projecto e adiada.s <\S vota
ç,C:ies, p0r falta de numer·o. 

Continuaço:iio da :3·' discussão do projecto 
n. 152, deste anno, opinando no seu t ido de 
serem sulnnettidos á cliscus~ão o p:rojcsto 
n. 2-18 de lS!Jl (do Senado) e clu::u; emendas 
ofi"en,cid;~.s uo m.esmo pl'oje~to, sobre construc
cão de a~trde~ ou co !locação de pocos :trtesia.
nos em 1•arios municípios flo estados de Pi
auhy c P<lr,tltyba. do .1\oetc;:. 

O Sr. Pire,o; F'm~:l.-eira.-Foi n.tten
t.lcndo a cue:ceq ucbilidade cl:i.s meüidtl.S cncer
raclas uo lW.ljccto dv Senado que o orador 
oll'er~v emendas no ~~ntido de açudes c de 
! lOÇ(>S ltl'lcsianos coJ.loc;ulw em va.rios muni
cij)i~ do Pi:nthy. 

Qua.nrln a. emend1L do nobre deput.1do pela. 
Pa.r:.thyba do N ol·tc acredita que S. Ex. 
11üo a tet·ia }JI'opo:;to. si niio se tratasse ele uma. 
nccessiuuue P"-lpit:.tnte. 

~las não ó par(l. explicar estes fuctos que 
orador vern a. tritmn:J. ; mils p;.~.ra pct!ir• a Ca
mara esse voto em ÚIVO\' das victimll.s da 
:::eco. do Norte. 

Nii.o lta nada mais justo nem mais lwr1esto do 
que satisfazer essa necessid,lde imprcscendivel_ 

A medida. traz r ealmente um aggravo ao 
or<;amento, mas 11:1. uma YOZ superior as r ela
<:ões e~conomic-as, é ir em soccorro tlos nossos 
irmãos que moi·rem rle sede e sem meios 
n a.rt'l. tieúellal' '" f<~talittacle de uma. natureza 
inclemente_ 

Senta-se certo que o. Ca.maro nii.o lho neprà. 
o ~eu l Oto, e tanto ma.is estó. certo disto 
quando-~ verba pedida. e tle 200:0()()$000 . 

O Sr. Oiticicavem impugnai· o pro-
Fano neste ponto com conhecimento de j ecto como membro d.~ commi~são de or{:.a.

causa poHlUe os p<>.peis esttvemm em seu po. m ento :l qu(l.l está llll obl'igaç-.ão de da.r a 
der, c como rciatol' da. comm is.$ão de orç.amento l:niüo u 111 01.~amen to equilibrado. 
ii)rmulou o parecer, tlepois de estutlar os E para isto é preciso sopit.w todos o~ me-
mesmos papeis. lhor·arnemes que não forem de neee~idade 

SR. PRESlOE~TE-Iní'ormal·ei <1. \ r. Ex. sobre capital e inadia vel. 
o que occorreu. Acct·csce que o credito pedido para essas 

No antographo ·em que organisei a ordem olJras são insufficientes, tle 1or ma que dado o 
do <lia, como o nobre de1mtado pocler:i. v~ri· credito, rorne~.ar-ile-hão todas as obras que 
fieM', estava !lado o projecto Jlai·a r~ dis- terão de ll:'trar em meio. 
cussüo. E entflO o governo ter·ú. de pedir novos 

A secretaria, porém, julgando que !JOU· cr~Llito~· >trpptementare~ par<• terminu.l·a::: sob 
vec:se sobre o mesmo proposta do Po clcr pena de pe,·der·~e o que ha feito ; como está 
Executivo, alterou a nota declar.:1.ndo 2" dis- a.ccntecemlo com diver:>:J.S outr<LS obras. 
cussilo . O ~.eu est:tdo tambem tem neccs~id<tde, mas 

Agora, 1>0rém. verificado o equivoco, fica o orador não se julgou com c01·agem de alie-
retificada. a ontem do dia. ~ü-us a Ca.mara, l>Or-quc comprehende que 

O projecto est:'• em l" e não em 2• rlis- no momenr.o :tctual. o _m!ico ponto c!": Yista. . 
c\lssiio. I <'-COl1'*llmdo pelo p;ltrJOtr.mo e equilibr-J.r o 

O SR. SEvEPJNO Vmnu- Visto tratar.se de orç_:;uuento d~ União. 
1• discuss-J.o deb.:o de mandar i meso. o meu [ O · SR. Pm:siDE?\TE -Havendo numero para.· 
requerimento. as -votaçõe>, :tica interrompida a. discussão 
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para. se vat:\r as m:~teri\\.s indicadl\.'l no ca- l . F.' submettid~ r.. votos e ~~jeit~do , ,o addí· 
meço d<t ordem do dm.. I ÜíO tlo Sr. Baruo de S. "?.Iat cos, .• ut?nsand? ~ 

Votação, em 2> discussão, do pro.jecto ! governo a a !tel>al' o q~adr-o doo escnpturarJO~ 
n . l-10, deste ~nno, fixando a despeza. do mí- 1 d!l Conta.dor•Ja da :.r;-.rm1Ul,. 
nisterlo d<\ mariuha,pat•r.. o exercicío de 189:3. ' o su. PRESIDF.NTE declara que o art . 2" do 

O Sn. Pll.ESlDE."\TE-Vou submetter ;L votos pr(ecto üco\1 pt·ejl1clicado . com :i (l.pprovaçií.o 
o art. 1 o do projecto, sa-lvas as emendas. da emenda, do Sr . Toleatmo de em· valho c 

E' su bmettido a voto, o :trt. 1" com todos outros. 
os Jl~mer·os successinmcnte,sendo appt•ov;1do Em segnida ~ n.clopta.do~ COI!1 '\S ~mendas 
o art1go com todos os numeros . :\pprovatlM'. par:t pa$:<::u• ·~- 3• d1sc~'~ao e r e-

0 SR. P rtESIP&'•iTE-V:~e-se !)l'ocedei' a ;o· mettido as$im emmtl:l.do a comrn!ss.••lO de o r-
tacao das emend:'-S. <:ame11to, <' :<egumt.e 

E' submcttida. o. ~otos e ~jeitadt\ , •tcmenda. 
do Sr. Retumbn. ao n. l do art. i". 

Em seg\lida. é regeit.-.da uma. emenda. do 51'. 
Barão de S . Marcos <\O n . l do projecto. 

E ' tamiJem rejeitada. a ementla do Sr. Re· 
t umbo. :>.o n- 5 do a.rt. ! u. fica.nuo pr~iudi
cada. outra emenda do mesmo senhor u.o n. O. 
do mesmo artigo. 

O Sn.. PRESIDENTE annuncia. <\ ,-o~.iio da 
emenda do Sr. Retumt•a.. supprimindo ,~ 
verba 223: 596$ de que trata o n . 9 do M't. 1• 
do prQjecto e diz que a cornmh~são acceitou a 
emenda, da.ndo·lhe outra l'edacção. 

O Sa. RETUMB."- (peta. ~1·clem) - Sl'. l)l'esi
dente, acabo de verifica~· que o 11ens:tmeuto 
<la commissão está d.e accordo com o meu: e 
por isso, peç;.o a v. Ex. que co11sulte ;, r:.l.sa 
si consente na retirada da minh:J. emenua. 

Consultada, a. Camal'a. :1.purova a. retirada 
. da, emenda. do Sr. Retumlx\.-

Subrnettida. a votos, e approvada a seguinte 
emend:J. da commissã.o: 

« O governo <lebca.r-à de prover desde ji~ as 
vagas d as proças q ue existem no bat.t1bã.o 
na. val e as que se forem abrindo até a extinc
ção tota.l do mesmO». 

Fica p~j udic:via outra emenda. do Sr.Re· 
tumba ao n. 9 do art. J•. 

Fica tambem prejudicada a outra emenda 
da commissão. 

E' re;eita.da uma emenda do Sr. Retumba 
e outros ao n. 10 do art. 1'. 

Fica prejudicada uma omenda do mesmo 
Sr. Retumba ao n. 12 do art. 1°. 

~· submettida a votos e appro><a.dn. a. se
glliilte 

Ao n. 12. do art.l0 , accrEljicente·se 263: lõ0~, 
para. a manutenção do Arsena.l de Marinha. de 
i "erna.mbuco. 

S. R .- Sala das sessões, 18 de agosto de 
189'2. - Tolentino de CarvaVio e o11tros. 
· Ficam prejudicadas as emendas do Sr. Re

tumba ao n. 15 do art. l • e aos ns. 23 e 24 
do mesmo a.rtigo. 

I'ROJECTO :-;:. 1--lO- IS!l-2 

Art. 1 ." E' o gon:mo autori,;:;t\o 3. despen
der com os dívl'r~ serviço:' \lo )linistel'io tla 
~larinlnt :.t r1u:mti:~o 1le 15.:,n:5!J~HO, :J. sal~er: 

1. Sect·et..'tri <~. uc Estatlo, como nn, pt•opost~ . 
2. Conselho nnsal. idem. 
:1 Quarr.el Gent'l-:tl, idem. 
4. Con;:elho Supt·emo. 3:i:215))200. 

:Menos a quantia de 1;402-';>Sfl'l, :.tbonada. 
no exercício pa<;sado. purn. cri1t 

5. Contatloria (colllo na pt·opost'l..) 
6. Commbsuriado Geral, idem. 
7. ;\tt(Utol'ia. idel1l. 
.). Cnrpo da. Al'macltt e das~rs a.nn exas. 

idem. 
!). Bata.lhilo rw.v;\1, i<iem, 

10. Corpo de m:wmheiros n:.tcionae:;, idem . 
11. Olmp<tllbia. de i11Valir.lo~. iílem. 
12. At·senaes, 2 .657:708$000. 

~ienos ;.t qn11nti<l. de 263:160f; pela es:-
tincçtto de .Arsenal de Pernaínbuco. 

13. Capitania elos por tos, como m~ proposta.. 
14. Forc.-3. ua.val, idem. 
15. Hospitaes, id~m. 
15. Jtcpat•tiçií.o da. Costa.Ma.ritima403:560$000 

M:a.is a. quantia de 61:928$ pa.r-a. au
gmento das gratifica\'l;es do:> plla.t'O· 
l eit·os. 

17. Escola Naval, como na propost. ... 
lB. Reforma dos, idem.. 
19. Obt'aS, 300:000SOOO. 

Me11os 2-00:00~'()00 . 
20. Etapas, como na _proposta. 
21. Armamento, idem. 
~- Munições de bocca, idem. 
23. 1!uni<'ões na vae~, idem . 
. 24. Material de construcção, idem. 
25. Combusti vel, idem.. 
26. Fretes, t.rotamento de praça~, enterros, ' 

dill'er·enças <le cambio e commissões de 
saques, idem . 

2i. Eventu a.es, 200:000$000. 
Ma.is a quantia. de 50;000$, por estar em 

execuçã.o a nora tabella. das a.judas de 
custo e por terem-se augmentado os 
preços das passagens. 
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Art. 2.• Fica o governo autol'isado :1 díMi- ~ a dispo:icíio regimental é expressa a re. 
buil• pelos demais ur~en:.~s da Republic:.1 o speito. 
pe.~soal artistíco do <tr~enal extincto de .P:r· E' suhmetti.da a votos 3. >eguinte emem\a.: 
nambuco e addu· a thfrerent~::< r·epart11;oe' I 
pulwcas federaC$, ate que se a.Tm~m \"<\~3.;; 
que por ~lle; ])os~am ser pr~E'nchida:::, os I 
o<ttr-os empt•ega.dos. ' 

.<to pr-oj~cto a. 77 

(Onde couvier) Votação etn 3' díscus~ilo dn rn•ojecto n 77, \ 
deste a~no, autori:>;\nclo o ~o,•er-no tL convc1·-! 
ter o:< Juro; lle 4 •f,, ouro. das <Ll)OfiCt'S d;t . . . 
di vida pu b!ie..'l. int:-rn<l. no~ de :; ',r ..• pctpr~l. ~ O l)<tg~~mló~tll <los .\ uyo::. ths a.:Pohc~s de 4 'f~ 
a. íhzer n.s OlJCl'aç: es de cretlitl, p:'oci :·a~ p.tra ClllCJ u~n r.o tmo se l'e<~IJS<tl' a ~n ~·e!':>ao, podel'l:t 
embol:'at· os ))O:'Stúlon::; ür• apo:lc~· ·: rJlw uào :::m· !'cito N:touro on seu errwvaleute. 
:~.cceit.:n•em t\ con nw~ti.o. con•oli•l:w <l ~livi•h Snht •las ;;~<:;iíf!.", 2:?. de :igosto de 1892.-
lluctuantc e :•uppt·ir qaaltjllet· tkiiclcncia dt: Lcr,p..t•'o de !:J,<fft•ie>. 
renda do exctocicio cot·rLnte. 

Vot.a~"'lo do p!'0j~t:to n . i~ . Yotun a_ lit\'Ol' :ifl Sr,;. tlcputudos. 
o St( PJtt:.-,õlDI·:xn: tlcchll~l. q ue lta 1(11:\.'> n St~. J\ r.C!:-i!IO Gl',\:\'AR\R,\ (p~ll, onlem) 

emendas do Sr·. L~·ovoldo de Bulhiil•,; que de· ]ICdt• \'l' t·i fi ·a{< i o de Yola~~:i,. 
'Vem $el' vot:ldas em p:·iuwi1·o lo7:n·. O S1~. Pm:slliE.:'\Tr·:- Os senhores que vota-

O Sa. on-1mc,t (pc ·t.t o;·lem) YP!1l ;1 tl'ihun;\ r :lll\ Cl't1tl·~ queimm levani•P·Se. 
e diz que o projecto e\·i,len t.ememt• contem V<k\1\\ contt:\ 4\'. St'S. r\ell\li.:u1os. 
rnateri<l.S díiTero utes: o o.l'f.. li !'' tt·at;t uni· o SR. p1~Y.5IDF.'!\TE - foi a;ppronl.d:~. tb 
.;itmente d<t gt-a,·e quest:1o tlc· eon,·er•.;:;"lo dll C\m::m!;1• 

apolíces, os outt·m l)at·•~~·t-n.\)h();> tr:\ta.ll\ ~~~ 
opel"<\~:õe~ de cre(lito p:m.t a di,·id<Jo !lnctuantc E' snlnncttid:l a, Yotos <\ stog-u.inte emenda: 
e deficiencia <lt' receita. 

A;; questlíes ~ilo comptet"'.mmte tli"IT~reni.e:s . 
As emendas rel(!i-;'m-se ae> art. "! l" e 

.todas ella.s presuppõem n. sm. nppt·o,.-a,,ffo. 

.-1.o iJJ ·ojcc!o n. 'i i 

~estas condiçõe,;, pede ao Sr. ptesili<'ntú 
que consulte a casa si. ú. vist[l. •l:t úill\!reJ\1)'<\ 
d~ m:tterias t-outid::s no pr•Qjecto. cn.i<t ~·oüt- Aos possuidoL·~ de avnlíce.> qu.2 a.c~ita1•em 
çilo acaba de ser :mmmt·i<J.da. con:::ente que il convel'SÚO, o go~~emo dar;\, além de juro 
saja votado era 1)rimeir-o Jo~o.r, o§ l • e bem <~e.:cido. l 0 !• em onro ou s:.u eqllivalente em 
assim a~ suas emendas e depois seja .-otado t?il~l. podendo o J?<t;.,-ameoto ue:;:h tJOreeuta.
o p1:ojecoo; porque !lo e:ontrnrio, :1 r~ieit;fio do gem se: r reali~:ulo em apolices de 5 •t., papel. 
~l'OJecto todo em 3·'. discus:;;to. import<ll'l.! &Lia cla1i' s~s..<:iie.;, 22 de ago;;io de 189'2.
JgU<~lmente tt das medidas _que_ devem ser· w- L~ •po!ltn de Jhlf0es. 
madas, 11. bem da. re!,'llltll'JS<tç;IQ 1la-s de5pezas v· . ~ -"' s d •-·' publicas. ota.m t\ .avor ::><> rs. epn-....os. 

O Sn.. Pn.ESID~:\TE-0 regimento ~ expresso O St'.. PJ.>.Vi;ll\E:S'l:E - Foi ~ppro•ada. a. 
:. r espeito da. votação. emenda. 

O S.R. Orrrcrc,\-Perdão: as emenda.;; 1·ete- o SR.. E~PIIUTO SA::-;To (pela ontem)pede ve
rem-se ao § l" e r(\jeitaüo · o pi'C\jecto são r e- rll!eaç!ãO de vol<lÇ"..lo. 
,jeita.das as dispo;iÇ{íeé; que envolvem matet'ia Pr-ocedendo-se it ·verificação, votam a í'a-
estranlla. a.o § l ". vor 56 Srs. c\e:i~llW.1os e contm 51. 

0 S:a. EPITACIO PEBSOA-Foi Unl enxerto. 0 SR.·. PR:E:SlllE.~l'E - Foi ap:Provada a 
O Sa. Orrrcrc,~-Attenda Y. Ex. a outt·o emenda. 

facto: é que rejeitado o projecto todo. não se Snbmettido a Ye>tos o ptojecto em 31 dis
poderá, na. presente sessão, apresenta.r pro· cmsão. o Sr. presidente declam que foi ap
.)ecto de ler, autonsando o governo a là.zer proYurlo . 
opera.c;ões:de credlto. 0 SR. C,lssr,\:.W 00 ~.\.SCL)LE.:-.1'0 (pela ordeiil.) 

O Sn.. RE1'niH!.-PtKle-se. 11~de verific:tÇii.o ele vottt~<.'to. 
O SR. Orl'rcrc,\-Era isto que tinha a. obse!'.· Procedendo-se á verificação, rotam a fav-or 

>nl'. Gl Srs. deputados e contra 44. 
O ~R. PRESIDE~E-Sinto muito não 1JOder O Sn.. Pn.Esll>'l:\'i'E-Foi approvado o pro

aceelt<'\1' o requerunennto cio nobr~ deputado; .iecto com a.s emendas. 
C:Ull:>ro. v. n· . 70 
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E' adoptado em 3° discussão com o.s emen
das approvadas, para, ser remetticlo á com
missão de re{bcç;ilc o seguinte 

PRo.n:cro x. 77-1892 

O Congressc Nn.ciona.l decreto..: 
Art. 1." E' o Poclct> Executivo aut.oeisaclo: 
§ I• A converter os ,juros de; •lu, our·o. 

das apolices da clivid;t publi~<t interna, emit
tidas em ,•irtucle do decreto n. 823 A, ele (i de. 
outubro de l 800. nos juros ele 5 • ; .. , p~.pel, 
que serão pa.go~ scmeska.lmente. 

§ 2.• A rei.lliS<ll' dentro ou fó1·a do pa.iz. a~ 
operaç,uesde c!'e<lito que f01•em pr·ecisas para: 

a) embolsar rm moeda. corrente ~ pelo ''<1· 
lo1· nomimü da;; <tl10iiccs. o.> respcctin•s pos
suidores que n~.o acceitarem a con\-er·.-fl.o; 

fJ) Consolid:u· <t di vil la f l uctlJ:UHt!; 
c) Su ppl'ir qu;tlq u~l' deficiencio. dt'. rmd,'\ 

do exercido d •r·reute. 
Art. 2.• Rel'ogada.s as di>.posiç~úes em ('()ll

trario. 
Votação. em 3• discussão,doprQjecto n.lOO, 

rJeste (tnno (Jll'Qjecto n.46 Ad.n:tnno pass:ldo), 
relativo :'ts promoções tle 7 de j;,1,nciro de 1890. 

O SI<. PREsiDE:\'TE diz qlle l1a um snbstilu
ii•o dos Srs. PirC'.$ Ferreira. e B:\pt:sm d:t 
!.fotta que vae submetter a ,-otos. 

Lido pelo Sr. 1" sccrct..·wio e sulJmetticlo 
a votos o substitutivo ; ·votam 01 fã.vol' 50 
Srs. clepu ta dos e con k:i -17. 

O Sn.. Pn.ESIIlE:-iTE-Nã.o ha numet'o; vae-se 
:proceder á cl1am;tda. 

Procedendo-se á cbamada, Yerificn.-se qt1e 
se retir:tr:tm os St·;;;.Costa RO\lrigurs.Joú: D~vi
l:tqua., Feli~b~llo Freire. Aug-usto de Freita,:, 
Dionysio Cerqneir~•. Pdsco uo Pamiso, Nilo 
Pe~'anhlc, Alcindo Gmtnabara. Je:snino de Al
liuquerque . .Joüo Pinheiro, Fl'<\ncisco Veig:•., 
Ferreira RalJello e Cosm Junior. 

O SR. Pn.r.siDE:->rE- Respondera,m á cha
mada lüô Sr.s. depubdos. 

Vae--se vot~r de novo o substituti>o. 
O SR. ToLE:-\Tl:o;o DE CARVALHO (pela onbn) 

observa i\, Camara que não ha nnmero na 
caSi.l. 

o SR. Pn.ESIDE~TE- A mesa, em \irtude d<c 
chamada, v-erifiC3. :~ existencia de 1 OG Srs. 
deputados, e não ha outro meio de ver sL com. 
ef[elto não ha numero, sinão em virt\lde da 
cont:.tgem dos votos. 

Posto a votos o sab~titutivo, reconheee-~e 
ter \"Ot.tdo •• üYor, 59 Srs. depuhdos. 

Verificada, a vot:Lçilo, vot.am contra 41 Sn1. 
dep11t<ulos. 

O SR. PRESIDEXTE-Apezar de haver respon
dido i clmm~Lla 106 St-;;. tlepuhtdos, existem 
no recinto <L penas 100 Srs. deputados. 

Contin1w. adíscus~ão do projecto n. 152. 

O Sr. Nog;ueir.a Pat"~~.?-g·U:á 
pediu<< pala.,-ra Jl<tm combv.teraopunuo emlt
tich pelo illustre deputaclo por "~lagoas r1ue 
membro dtl. commis•ilo de orç·o.mento tem 
pt·ocur:1do cnm todo o e~lbt·•:o «:r1uilibt'<ll' o 
Or<;n.mento vi,g;ente. 

S. Ex., pm·em. 11ecc<t por exaggero ; cahc 
em ,tccu~a•;õ~,-; injustas e •le~cttbirla.s. como em 
rcl:t~·ão ao pt·ojed.o actmü. . .. 

O 110hrc ücputarlo conMmna hQJe ;tuxtho~ 
a, certos csw.tlo~ porque este~ U[l tempo dtL 

mon~.rclti:t 11ão ti\·era.m, como o de S. Ex .. 
qnem lhe.> dússe elementos de vida. 

O estmlo da~ Al:.igO<t~ tem muit:.ls estradas 
de !erro, c quem tem conco1Titlo pu.ra, bso 1 
Foi o estntlo com ;:cus proprio:> rccur:o:os ~ 
Totlos ellcs teem sido auxiliados pela Uniüo '! 
O Piauhvte1n :;ú nm kilmnetrn de estradn. de 
1eL·ro. nrfo tem recellido cb T;nião um bB!1efi
cio ; nem mesmo tem o palacio em quere
side o pre~idcme •lo e;:tadiJ. 

:\.la!!'Oils mer·ece :wx:i!io<,o orador reconhece, 
mas o nohl'e deputado <leve reconhecer que 
um batalh~o llelles o Piauliy nece;;sita. 

Si a monarclüa não ti ;·esse a~andonado cer
tos estados. certo que ellc5 hoje estariam ao 
l:l.do dos mais Jll'csperos, procmando viver 
exclusivamente com ssus proprío~ recurõos. 

Refere·se <ÍS secc:-as de 1878 e 1891. rnostran· 
do os grantles pr~i uizos que dellD-s_provier.\m. 
E' pn.ra e'.itar i,::;o que se propue a medtda 
em debate. 

o nol)re tlepntado. membro (]a commissiio. 
declar·a que se tlc\·c evitar a creação ele des: 
peza de <iualquet· naturcz:1, entretanto 1o1 
s. Ex. quem pro])oz a constr•:cç-:ío de. ~m<< 
cns:\ pa1·a a!!imúe<!u, etc., !etnrJI'<In•io a Jmcta
ção tle desrJ~zas aclb v eis. 

DesGili'Ol ve outms considerações de fe nden
do a medidn. 

O Sr. Pires Pe~·l.·eira -Tando o 
nobr•e deputaú.o pot· Alagó;;.s inicit\do o d.ebatG 
tlv pro.i:Mo vimlo d•.1 Seaado, 30 qual se 
oppDe, é forçado :t vir :1 tl'i!Jtum. r:'lrn. CSChl· 
recc;:· a Cnmo<l'<\ que"· <Wguu1e!ltllç'w ele S. Ex. 
foi ~ophisticn, [)1'0dn~ida \}:\l'll Ter si des
rhv,~ o p.:ttl'ioti~mo d<\ Camar:t tle prestar o 
seu auxilio o. um estado qae tanto delle pre
cisa. 

O SR. PRESlDEC\l'E-Visto Cúmo l:a reclnm:t- S. E:c. collocou a qnestü.o em um pont~ de 
~~o de que não ha numero no recinto, YoU vista DHiito estreito e o oradm· procura reba
proccdcr immedia.wmente ~ Yerificação du. YO-l ter as itléas G.e~truidoras do nobre deput;:..do 
tação. em rela~lio aos estados do norte. 
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S. Ex. refel'iu-se ao cnmbio em rela~,ão aos inteli7., tU.o ne~tivos t.eem shlo os resultado~ 
poços artesianos; mn:; o orador <Jc~hl'.l ;l obtidos. 
S: Es. ~oe ~,~m~nd::. nada tem qne ver com o or~tdorchegon pesso..1.lmentc a. solicitar uo 
o:. poços •1rtes-.t .10:>. noiJre cleput~'l.do que 11;'io se oppt1zesse il. este 

E' exacto IJU~ o projcdo tr~<h tle po:;os nrte- pr·ojec:to, por estar- convencidCJ àe que elle_ é 
zianos, mas •1· emenda é Jll"l!'il. evit:u· n.s ds~.~pe-1 uma. necessid«.<le palpitante. 'E e1n satisfaç.uo 
7.;1s n. r~.zer cem el!es. pois '}tte j:~ teem <lado ao nobre deput.ld'> pelo c.~tt\l[O da.s Ah1.gli<.L~, 
Jmio l'f~su ltallo, sul;;;tituinclo-os pon.r;u<les e si l11e 1o;:.~e p~rmitt.i!!O re::tuerm· a e:>t.ô C<\mara. 
repre:w.s, cujos resultt\dOS siio inc =nt.estaveis. que maod:!s:>e umu. commi;;si"to rlo estado do 

Com estes empren·tLt--sc.lrL ::t mo.te!·lil. pr·itn:t Pi:.tuhy pa1;.t ver L~e perto ~oo:1s t•s.._«a;, neec:sl· 
dos propt·ivs' est.1.dos~ dem J.e ftU:! 0.~ &o:end.ci· d:.ul~.~- t<·l.l v~z cl'H'; SI S. :r;:x:. ;o:;~ n:l.cot.~lmls:<;to, 
ros a.uxil i;~r;\o 0 "On~rno na '' ll<t <:-xecnr.-.iio. Ytessc dí\p:)JS ?-<:;.;L trtb_ttm . ~rma.•ltz~~r ttulo 

• ·~ . • .. · C(IHUHX• tem d ti.O (: c!lÜlt> t<llvez ;;eul1=:::::c r~· 
S. Ex lutta t~nco <'111 lllltr·ro tv:.m?. ('Otloc:n-~o HIOI':'O de t.e1• c:omlJ(\ I,id.o nmt1 medid~t Uw pal· 

ne~t:l e:a.sa qua.'SI como ;;ellllo 0 ::\~I~»t:~s s:tl radot· piml\te, eomo •.•.•r.:t, \11m\ necc,;sitln•lc tilo geral· 
dest.1. . tel'I"J. ; (!Dti'C:tart t <l, c; lllCY!I;L\"d l!I:L I!AI~llt<J l't'(.:Qil[H~l:Ítht. 
de5U$tl·e });Jh\ S. Ex. Cttb. Yez !] uo tem I.! c I . t . r 
snjeiw.r-se ú, \'Ot:.v·:io dc;;t:l camm·:t •·m ,18•. O nohre dcput:~<lo nu,.en ou-.~ parece tne 
su'mpto fimnceiro,. S. Ex. ü •m :-'ido in/di;: atú r:~m ":.mox·::;o~ .. ~!o 'i.ll~ ?~P:1:·· ~~u .. ]Jer:'"1~t<.: c:!(\ 
nw anqucs qu'• 1az a nl"lhm·a.mr• ntiJ.:> úe;:ta C.l.I!IR\.1 .. O o •. ulol !.v; ,Jn.~r.tc.~t .~ boa rt~.ten• .. LO 

:; ' " · '· " • 1 s r l' L - ( 'IJr.c:--~ onvn· Il·u·t ordem· J?Ol'Oile si 200: 000>; s:i.o u:astu,; com ,,.~-- ·.x. ~ \'u1. r w~ _o . l• '"•- . ' · 
po<.:os 1i.o Pi~1.nily, ec;:>~l <ttÍantiiL 'f1-;1 :;,:lYcr· ~~::ti;:_ k1go nao ;:c m:uHkstar contmrto ao que 
ruuitu.~ ])OllUlaÇ:Õ:?S d:J. SÚL1(:, iL•;'l lit~C l' OJIU q UC Jtt t],, e, 
n. induskh pas toril mais se dc~envol \'a. e VM L'()Cirar-se d;J, trihuu~. ::tnb:.-; rplE: o nobm 
com (( t.:e o lit,..endeiro tenb;t menos p!'cjuizos. tl.eput<L<lo ;q>P.,1.l'C<<L. p:u';l. que S. Ex. não s~ 

Qual <1 T<~:t.ào q uc S- Ex. tem });U'~ ne.!!·<~t' veja no. c:ontingcncitt de com m ri<<l·o com Jn<tig 
auxilio'! <L mclhor:tmento' ~,;,i.o u t·:is como este'! erl(Jl'gi~l. do que o r~z. ou ent:.io n1c dizer qnc 
E' uma. prcoccupar;fio ~u~ conzn· tudo. S. Ex . com dlc está <le ~t<:eordo. 
é um mo~•o tl':tb<'llliador·. e~ces,:i\·amcncc tra- Em fjll<tlquer tios casos. o Ol'<.<ílOl' sempre 
balhatl.or, mas u.pr~nt:.'.. umas idéus tilo an- procn~ evit.:.tl·o nas tliscusst'>es. 
tipa.thic.:t.S deante de necesoid.,.tles })::lpitames . . . 
como estas que o omdor n.ti\ :;:e ate-se entris- :'lias. <lllt=s de sent~u·-se, i<J.:~ um appcllo a. 
cidQ ao ouYil-ns. . Cam:J.t':l., e g<crante. sob <\ sm1 pa.hwr<t ue 

• • • : . ,·rr· 0 homem. que o est.1.do do Piauhy a.t1-ave-~:J. 
. UM SR. DEPUTAD9- &>tá mtll,auo com uma. t-al~t!Uidudc iã.o íorte r1ue o oru.dor mw 

Pw.ully · sa.be si os recut·~os que o nobretleputauo ui&>e 
O SR. PIRES FERREm,\ entende q1.1e não estú; virão do orçrtmi!nto chegarão po.ra. s::tlvo.l-o da 

S. E:,.:. está intrigado, Ulas com todos os es- crise que so.U're. 
twos, por·que :LtaC<l os mi!lhOL"<tntentos lJ<'tra 
qualqoel' delles. os .. -.Novaes Kel!o-Venllo :1.p~no.s 

O orador e~tende que o~ córies sa :JeYcm fazer exp~nder os motivos por que dou o meu vot.o 
desde que seJ<Ll11 ro.zO<\ ve_1s ; rm:s na L~ se lle vem nii.o s0 a es1:e pro.ject?. co ?lo a todo; ?s que se 
cortar desp~zas que ~ao nec~s<>:tl'ra.s e q uc av·esent:n·em em identlcas cu·cumstanctas.Antes 
:podem tra.zer 1·esulta~o,; fa.voro·n;i~ á ~~liii.o. 

1 

~rem dero de ;,wi;:w q.ue m~ parec~ má a 
Quando se. c:onfec_c1onou n. const1tmç;~o de p:-atica. que se qner imrouu~n· .~<\ Ca.mara., 

:U de fevereiro, deu~tr-J.m-se ~.os e.<t,<tdD-> pe- de nn.di•cu;::~ã ·o dos projecto~,dEcutu·se os ~'1a
quenos como o Piauhy_ re!'lúu.s. insig·nificnntes .

1 
dosou;s 1t~;ore~ qneuns re~ebemem Fela9ão ~ 

COf!lO todos sa.bcm o_PtaUI;lY e um es~tdo _p&s-
1 
outros (.·lpoi~trio.<): o que au.o l1e<lunda. e q,ue 

torll . Desde que n;w SPJ:l. dot<•do com e.ste infelizma11te os est.l.1dos pequenos quer no tem 
melhorameJ~to. ~oifrel'á. ~n\ndes pcr·u•\:l,, c?mo P:J do r;:f!lmen d eCõl11ido, quer ~o actun.l regi· 
tem aconteCido durante a,s seccas, e maaa. o men si obteem al"'tlln fnxor, Sl a1cn1ç11m .,1-
anno passado aconteceu. "'um' melhoramento, e m:1is como uma satis-

Perna!llbuco, . Piauhy, Aln.gôas e Bahia, lhç.:.1o :pes$0al aos rep1·~ntü.ntes, <lo. que a.os 
~los ~:;~ soíft:em. Entretanto, o e_st:.~úo d~ I :propr·ios e:"t:l.dos: d::_riclo _ISto. se_m ~~tnd;t a que 
:t:'Ht?-l!J e qu~ tornece :;ado a '1.0dos O$ e~tadns as suas rep1·esent<'l.ÇlillS s<tO m>Ig!llfie:mtes em 
limltiophes._ . . . . relação•\s de outros estados. 

O ora.dor na o pode elas >I ficar o proC'edunento 1 . 
de s. Ex. de ~ipora, mas, em todo 0 ca.so, · O SR. . .'UEX.,~"\"oae STOCKLER-~as de .-o.lot'· 
s. Ex . pelo muito que tem expendit!o n:.-sLa elevado. 
Camara. sem c-onsiderar mem1o o muito tm.- O SR. ALFRl:'Do ELLI.;- A bancada. pa.nlista 
balho que tem tido em confeccionar o que e:-:- tem sempL'tl votado a. ülxor· dos pedidos dos 
pende, póde ser considerado como verdadeiro pequenos estados. 
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O Sn. X oY,\ES .\IetJ.()- Xiio csJ.on falL'ln-1 P:1.ulo A!l'o\\-'\0 aos ser t.cie~ de Pern~mbuco, 
c.l~ indc~·id:~.mcnte. c.~to~ lhlbndo em ger:~.l; 

1

. ctue o nobre dcputmlo que ha pouco me hon
na.o e:SCQtt d1ZG11dO um: L mver·d:ulc. t•ou com sen ap:1.rte, t:Llvez não conll eç:~. de 

T?dos os nobres tleptLta.do~ st'l';em q ne os . ~í·u. E', pol' is~u . que cli~o qne eUa. ser·ve me
Pl'QJecto; apresentados e sustentrulo~ o.qni pe-1 nos 11.0 c•:bdo das Alagõa~ do qu e a muitos ou
l~s groncles repr::sent•lqües, em regt't" geral . tros est..'\dw. 
;~~~~~~~~~s sa.o n,quelles qn0. nio conse- 0 Srt. Jos~ MARIA~o di um aparte. 

Dad~ este peqne~to cavaco. de que peç,0 des- O SR. Nov~Es ~ELLo- O meu nobre C()lle-
culpa a Camara.. d1rei que trouxe i~to so- ga. tenha paclencw.; en tle modo a lgum , com 
mente em virtude de u m facto. Trat.:l.ll tl0-'3> e.~ t.'l. minha. decla.raçiio não Q\.\ei'O ot!en.der a. 
deste project.o, quer o nol.Jre depu:ado pela.s Pern:~mbuco ; o que qnero dizer, em co~tra
Al:tgüa~. q.ller o.,: no~re..~ deputados pelo es- dieta ao que se disse Mi~ nesta. casa, e que 
tado do P1:luhy procu1•am màividuali.zar, de- Ci'S<t estrada :l.quem serna. meno3 era a.o es
vendo entretanto decL1.t>arque não fo!'<1m estes ta.doda.s .Alagoas. 
ultimas (\Ue pro::m-a.t>a.m a (;!l.l~~ij). Si os nob1·~ deputados qui:z.el'em ;), IWO'ila 

O nobre deputiLdo p()r Ala.gôas- dis.~e que. 0 elo que venho de a!Iirn~;\1' , em1>::rqm1n na.
est•lllo do Pht ully, al ·m de vir pedir 09 recur•- ljUella. estroda eentao lutO de ver1fi:ar qu~ o 
sçs p3ora. a. const t' ';!C(J:.io de P;>ç?~ a.rt.es~:.~:nos, 11}1.\e eU"' C".\ r rego. em grande q uu.ntldade e o 
v1nha. tamhem pe<hr que a Untuo auxr!ms$<! sal. 
as despew.s q ue aq neUe ~ta do tem tle razer. Hoje. se o sedão de Pernam l:mco. ~e os ser 
por i;;so que elle não dispõe de meios em s~n tões d•• Bt>.hi\\; de Pütuhy e ll? Ce:1.m t'!l!m, ~~1 
orçamento est.1.doaL e1n a.burrlancu1.. devem espee!:l.lmente u. h.tct· 

Se isto e um, argnmento para o nobre depu- lida(le de. transpOI'~e pela. estr<~da de f~L ro 
tado pm' Alagoas com batel' o pro.jecto, <le- Paulo A!Ionso. Lllt!:tl)s nptl l 'tes ulltli' •'M''Jlflllo 
VO decLO.rt\l' que O se\1 \\l4gumento e aind:l. fil\'0· tiO 111"1/IJO,•) 
ravelao .m~smo 1!r.ojecto.Si _o estado d() Piauhy Na~la tenho ~om os qne ~:;peculam CO!J?.· 
vem pedir o auxt~to <l~ Dniao par:J. pnga1• as meremlme!lte; ta lo d~ .que YeJO e do q.ue se1. 
sua.s aespe~as ordm<J.rJ:tS. mais 1 Jm<~ra.zí1o pat·a , Sr pt·a~Jde~te, eu,.Ja..,!lma ,-ez. mu1to sue
se votnr nle1n de~e auxilio o recut•so e~pecial ctata.mente, trve occastao de comba.ter um 
llUe ei\e pede pata mn.tar a s~<l'l á ma popu- reqner·im:mto u.pr esenta!lo pelo nobre clepu
lação, parama.ta.r J. sê~e ao 1)rincip1l elemen- ta,to pelo ido G~:·t~nde do Sul, no qual pedia 
to ~e vida. _que epe tetn,. o. sua; intlusttitl. p:\s· rosse o~vidiL •~ eommiss~~ (!~ orçl\mento, sobre 
toril . Por 1sso nao se pode dt~1xa.r• de tomat' u1n pro.1ecto. e o fiz pt•mcipalmente porque 
em consideração est::! [)e!lido. tudo que >tl.e pa ra a pasta daq nella. cornmis-

Refiro-me agora ao nobre deputado pelo :lão e que diz res})eito a. qunJ.quer despeza, 
P iauhY que tambem em repre.sali:t no nobt•e intelizmente. ella . não }Jrocura ,;a.ber se a 
depu tado pot• Alag.kL~ di,_~ que s. Ex. não medida. propast.a. e on ui\o de va.ntagem, se 
fa.ll.av3- ne:,-te estado porque elle t inha 3 ou 4 h;~. mzoabili·iade ou não no pedido. 
estradas de ferro. :\. commissiío d <3 orça.mm.to parece ter um 

E' neste :ponto ain(b, Sr . presidente que s~ progra.rnm:t, não fazer despezas; e não 
quero tocar. ' se as fazendo, equilibrado esta o or<~mento • 
. ~· ~emp~e de máu ell'eito nestas questões o Realmente.'eu p ouco entendo de finanças, 

· mdiv1duali•mo ; mas, devo declar ar ao nobre m;J.S, em todo caso. m: parece que não e o 
deput!Mlo pelo Piaully que da.;; 2 estr adas de m~U\or ~yst.ema fi.n<1nc"iro 1\.i.zer- se; tk'í.O se 
tet•ro do estado das Ala.gô:l.$, uma '' de Paulo "aste, .... 
Affonso, foi construid3 mais p~ra. servir os o U:\l sa. DEl'Ur~n'J-E' 0 mais facil. 
sertões de Pernamhuco, da Ba.lní.\, do ceará. e _ . 
do proprio Pia.UllY nas épocas ca!a.mitosas das O Sa. ~OYA&~ i\{~r.w .. : n~o se tmha trans-
seccas que assolam infelizmente a.quella.s ]?a- '[)Qr.tes. nao se fu.cthte t1. 'ltaçao e o orçam.e11to 
ragens. estiL sal"Vo~ . · . . 

. . sou muito cont1·ario a e.sta. theoria da com-
O SR. JosE M ARIAXo da um aparte. miss5o ele orçamento, que me desculparà se 
O SR. ~ov.~Es MELLO - Perdão ; o nobre de- assim me expresso. 

p~tad? bem co.mptehencle o qut\nto é ditlicit Essa. tl\eor i.a . Sr. !)r~id~nte, me J?êWece <:t>m. 
d1Scut1r por dialogas. (Ef• m•,ito• ap·n-!G.~ ) a <los que pensam que para se obter fortuna, 

Meus senhores. sou um ltomem <1t.te íhlla só 11a um rueln e e gMhar e nã.o gastar. Mas, 
prattçaf!lente. qu::l falla do fJUe vê. do que si isto p(xi<~ a.lguem dizer e pensar em relação 
p~esencm ; sou filho tio est-'Ulo das Al:l.gÔ<\s, a.o individuo, inque,tionavdrnente em rela.
VJ VO h!L 20 aunos a rt·edado ll.e là, tnu.>;, ainda. çã~ a. um :pll.\~ como o Bnu.\1, não póde $er 
n~ Ulttma ~i<sgem que fiz este aono. ti '\"e occa.· 3.cceito . (Apt-v1dos. ) 
s1ao de verificar o quanto >'el've a. estrado. de o Brn.zil. tem compromissos iodispensaveis a 
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satisfazer; e um p:'l.iz novo e etn ge\".ll de';co-, O SR. NOYAES 2-I8U.o-O meu illustre colle
nhecido pelos proprios hi"J.Zíl?iros, pOt'qlte, a ~a ha Ele desculpal' ; eu não tenho pratica. 
não ser a sua cos~'l.. a não ser os log;tres pt'O- de tribuna. 
ximos <l<t mesma custa onde ha fa.cil via(:ão, 
póde-se dizer em l'egJ.'<t geral. que o !Jrnzi!eiro 
não conhece o Br(l];il. ( :lpoia•l(J~ .) 

Qual o meio, Sr. presidente. de torMI' este 
paíz conhecido, prospero e fut\lroso ~ 

Só temos dous meios: abrir c;;ti-.I.da.~ tle 
ferro (apoiados) que demandem os seus cen
tros e que fitcilit~m aos habit..'ltltes úesses 
mesmos cent1•os os l'~curws que ;;;i.o imlispen
saveis, e p lVO;~r U SCtl WIO afim de que Sê 
possa desenvolver·.'\ l;woura. e o commerdo e 
<:omo consequench> naLnr<\l o ,,,ugml:!nto th\s 
rendas <lo Estado. · 

O Sn.. C.\SEmRo jt;:>roR- S. Ex. cst:\ Jhl· 
!ando como economi:>t:J. d<' Yist;ts [;~l·~a~. 

O SI(. NOYAF:s M;;u.o - l8to 1: o que coln
ptehendo: vio.ç-:io li~rrea. e llOYO<llncnto õo :;úlo, 
donde resulta. o dcscn,'olvimeuto tlt\ l;~ \·oura 
e do L'Omtnct•cio , crmstitl ll'lll fit.ctor~: . .; pode
rosos llill'i\ q \\C u.;; l'enLias :~ugment.cm r h! ll11Klo 
que po;sa ser eq uilil!rauo o orç:\lncn tn. 

O SR. PnESIDE:\"''E-Lembro M nobre depu
tado que está dada a hoen .. 

O SR. !'i'ovAEsl\fE~Lo-Tcrmiml.l'('i j;'~. 
Pergunto pois corno se pr'lde cl1e:;ar· a. este 

:fim?-
0 p:-.rtk:ular }Xll' si inquestiomtvelmcnto 

uão púde chegl\1' •~ :::<:tt desi<.lcl'i.ttnm. Quem ~ 
deve fazer? 

E' o go\•erno. 
O Sn. 0ITICIC.'1.-Si elle não tivet• onde ,·,~e 

bnscar ~ 
0 SR. N'OVAES MELLo- Tem por que nin

guem vai :eedir auxílio paru. estrndc\ de ferro 
e colonisaçao, para levar immedia.tamente a. 
efi:eito. 

VozES-E:>t.:~ iallando muito bem. 
O Stt. No~'AES ll1r.r.w-En apenas encaro 

esta. questão pelo lado prat.ico e poe isto não 
pos~o responder as objecç~)es que em aparte 
me s<'í.o rln.da.s p~los nobres depumdos . En
tretanto digo e repito que 6 unico meio 
para que o Brazil po<s..'\de.5envol ver-se e pro
gredir ~ Jazenuo deilpeza.s productivn.s. 

o St:. OrrtCIC.\-E;ta e que e a. que:;tão . 

:Olt~ a rommi,;,fto de ot·ça;TJeoto não l)el'
gu;.t:.\ >í d la::> srw lH'.>uuctiv;l:> o t não; s •n- rw 
a sll:\ t·'l .. o:·b. t •u ot•ht '1111'! a inda hoje o no"',r e 
deput do "ustenton <HJtti, de nií.o ii.\zer d~s· 
p~l.<t •~l~n mi\, 

O SI\. OtTtctcA-De~[lllZtlS<tdiavei~. 

O St~ . !'O\'AE:s Mr-:rJ.o - ~ão h;\. a.dia· 
t~wnt-) p~s~:':•·l p ·ra !le:JJP.W.S qn~ tem i•Or 
n 111 ~~ S'tl!:>h~ :::o de n~'cessrda.d~s re<te,; co :no a 
do l'l'<'.kd•l 'llle se descnte. 

La.mcllt •, ~ ~· . pre.-idente que tl. noh·e c:·1m
!n!,;,~? . r1~eiru. neg-J.r este. aux.ili~ tüo j llsto, 
,, >t\tt:;laçao r.le U:ll<\ neCê:>SldO.dl:l ttL) Ul'g'eflt::l. 

'CMA. Ym.- Neg-a. agua <1 quem tem sed·•. 
O 81:. OrrrcrcA-rnfeliz nen tc estou ne~ta 

l)O$i~iL'>, e hei de ouvir esta e outr·as chutas 
que fi•! lt••eil'<t·lr dirigit'. lias. é pree:s .. qu los 
ll•>h!'e:; de,.uúv.l"s c •;: •pr~henda.•u que nãt:~ 
estou pll!;nt\~ldo l):>r dmhtJro meu. que mtda. 
p ec::o txu-a. nn :n . 

O SR. NoV,ll::S 'YlELLo- O nobre deputado 
pal·~ce ofiendido, m"s ~u desafio-o a. mostrar 
urna ~ó p:1ltwru. minha que o pudesse ma-
gvar. 

O SR Ot'l'ICICA-Não me r efiro a V. Ex. 
0 S&. NO''.\.'ES DE MELto-AgTadet:oa dech· 

raç.io do n· bre depnta.dl) 1.orque S"l.l~to muito 
Recordo·me que em um desles llias o nobre de r-c:spei ar os co lega':i p~ra que me tr,, tem 

relator da. commiSS<'iode Obras Publica:: a pro- dn ntes:rto modo. 
po_<:ito de um projecto de g-ar<tritias de juros~ Dizii.l. eu, ~r . _pr~sidente, que la.:stimo querer· 
uma. est!•a.tla de ferro, disse que ~i o governo a nob: e commt·sao negar este au.,ilio tão 
dentro lle dous ou tres annos não di::>pozes.•e ju:.:to. t .io urg·e .. te. ' 
de meios para sati~fazer áquella nec~idade Os uo!Jres deputados pelo Piauhy e Para-
o pa.iz ~sta:va arruinado .. : hyba, -viern.m p 3úir nada mais, na.dn. menos. 

O SR A. STOCKLER -Não n~oiado do que agu·l PJN ffi1ttar t\ seJe nos se!'tões 
• • .1:' • dos seus estaJos. 

VozES-Isto foi uma. hypothese . I Acredito :p.IÍ;, que a no' re l'ommissão,re-
0 Joio DE SIQUEIR..\.-A prim~ira. nece..<:sida- fi~ctind:J um P••UCO sobre a justiça. deste p~

de do governo é man:et• a ordem ).mblica e o d~tlo, to f mr·se-b;~ rn:ns l>eoe\·o:a par<~. c~m. os 
direi to de todos. (Tnca.m-se azyr,·t s .) 1-:sta•IOS da ! ru.:-al_r )~lJ?- e do PI<• ~h.Y, e tra ~o 

O S 
" ,

1 
c:::· d . :oeu encontro :s..1.us.azendo nece;Md .• de tão 

R. "o~·AE:;; ,,. ELLO-::d o go"t"erno . entro lli'"'ente .. 
de ~ousou. ~r~s annos n~o P.Odess~ ~ttsfazer A no!:t'e commi;'i'ão as:::: ir!! procedendo, 
~s ,uas necesstdaues. o BI~ll ::tburJa. banca! Sr· . ptestdente. e a tllus'ruda Cnn~::: t•a. U.e Da-
l o ta. . put<t•lo.; acomp~ nh 'mh>· ·, nã ' l:tzem mais do 

O S:r... Ot'I'ICICA da um ::lpaJ.'te. 1 que cu~rp"rir a C'onstimir,:-.Jo Federal. 
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E não :1dmir-.uá. 81'. pre&id€nte que assim tallos immerlh1tO>. ~Ias não e~tü.o nesse c;tso 
proceda a nobre commisS;io. u.clto mes,no que as que se contecm no prqjccto em di~CliSSiio. 
que ella. nã·) tern outro caminl10 a st'gnil·.por Niio eacontra nesse lJl'(\jec.i:o ~i1ião uma tlis
hs·' que, qnando vemos o altivo. o rico, posiçlão que se IJOSS<t approv~r·, é ... que auto
o 11odero~o estuclo de Mim1s Ge!:.l.es Yot..·u· em riS<\ o gove1·no ;\fazer '" precisa nlter<tçâo nos 
llllH dis; osiç1o :pernmnente w s,;u or~;amento l'egulamentos das escolus 'JriLticas de artílha· 
o n.nxii10 de 400:0008 pam os estados do ri<t o torpedo>. ptwa. otliclae~ e marinheiros. 
none, nos cn~os de c;tlamitlade, niio sei PJl'· Todas as outra~ disnosi~úes tL~J.Zem conside-
que a União 11a de vir nega.r aqnillo que com ra.vel a.ugmento de dêspezo.. 
tanta razi\o estes est.3ilos pedem. 

cl 
d. t t · t d Remover·umarsenaldemarinha., porexem-

R(>.COl' o-me e ·cr vis o um lH'OJGC O n plO.[J.:tra qutuquct'llDnto rtnese.J·a.. embora11ro· 
Camara ele .111ill<lS neste sentido. . ximo, traz uma enorme clespeza. Como ]J~de 

1h1A. Vm-Foi idéa elo Sr. Ccsario AlTím. sel'f'eita eS&'L remoç·ã.o? Por que vedJa a hacle 
o ~R. N"OVAES l\lELLO- Fo,~c de que~1 autori~o:~.r o govemo? Certamente que ella não 

fJs~c: o que sei 6 rzuc o Cungr·esso vCitun, e se hl\ue eiTcctum com a Yct·bn, destinada i~ 
prat.itou u'n ~:do .-erd tleit·anle:ttc pt\tl·iotico. m:umtew;:to tlo arsenal. 

0 1•:1. qmt.ndo :~nl C:>!arlo JH':Üi.:;l. actos tlc;,b, _Dl•:<pezn. ilnpl'Olluctiva é ~inrJn. a con~trne
oe<l~m, n;1o sd porqu:J :L coJn-r~is~:1o ,!,:~ ur.;a· <;;to .• lll _!l10l'Ü1ntL em ~Iatto G~·.o:::so. Esse estado 
lllCI?i.O ,]~ Cam~u·:l, !;f! l'Cctt;;t :L acceít:n· lia! r· .JiLUL"P:·~ .ti~ um .:u·sen,rcl.' :.tllõl~ bem mo~tatlo, 
Jll'üJecto comn dtl! p .1·a o qun l. como pam o do J.o.d.aJLO. Ot.t. o~ r.esult:.t~os qu~ ~e pl'C· 
1odus 1.~ ('UCrM em hlcnti!.!:lS drcum~tundus, I ~en~le _o!.>t<Jr com ~ murtomt >'<~o mmto satiS· 
de~tlc .iit hyp :thN'o meu Yotu. ÜJ.CtOrJamentc oi!thlus pOl' elle. De modo que 

.. , . , .. . _ , . , , . . .: . . .. a t~r de ~et' collocarln. no mesmo ponto em l[lle 
lenho c .. nL!iutlo. (.il•tto lt.JJ). ,m .. lQ oem). est<1 o ar-semd. a mort<Jll<te ,[csdccessaria; a 
"\ diseus~ão n~t adi~tlhL pel:t l1ora. ter 1te ser eollocada. em outro ponto, a rles-

pez.t com n moi't.tmiL ~ ttHn<tnh;t que ni"to p~cle 
SEGUNDA PAltTE D .. ·\. ORDE:\I DO DIA lser~ompen::cüüo. pelo,; resuli.t\dos quetler. 

P:;:;sando a outro ponto do_Pl'Qjecio pm•gunta 
... .."',. .. d · 1.... -:, B 1 , . . que necesstda.üe l1a da crea~·:wde umo.t cadeit•a 

Dt~cu, ...• t~ l!lllLa 0 ntll ttno 11 • .'~ • ~ e~te e~Jleciat de electl'ecíclade e torpedo· na escnl' 
anno (atlflitJYO dest~lc:ulo n:J. 2·' dtscu~sao elo nwnl?. , a 
vrojecto ele fiXl\\ÚO de fi)rr;a Jlfi,Y;d pam O ' . 
exer·ciciu tle 18'J3) autoris:tnllo o g-oYemo a E>.>:\. escola .iil. tem uma c;tdeir·a de physica •. 
remoYel' o Arscn:~.l de 1\Iarinh:t d~1. BalüCI. a J1<1 qual se compreende a, eleckecida.cle,e uma 
mancht.r con~tra1r uma. mortotl:t em ?>Iatto outra e:;:pecialmente de electricidade. Para 
Gl'O~so, t~. estalJClecer na Escol<t Navn.l o ensino que mais umu. cadeira dessa materia ~ Di> a 
de torpedos e (!e a.pplic:.wiio ~<t clectrir:icll'de {L comn~ig~ão que fi~ra. exLin~.ta a cndein de 
mi1l'inlla. crcanllo uma cadeJra e~peciétl, e a electrtcHl<"de qu~ Jil e::G~te. Is;;;o le·no a inda.
rcfomw.r ~.·; e.'cola.s pr::üicas de a.r-tilharl;t, e 1 ;:;at: tiOs mo ti v o~ occnltos por que se pt·ocede 
toqledos c a creu.r cli ver.-;a.s cscolie~. ~\Sslm, o q_11e t:tlvez signifiquem mit vontail.e 

O !Sr. ]3ellarxn.in~ de l\i:cn.
dOQ.~a veiu ó. kibuna ::imb. sob :1 impl'es· 
sfto do discurso rtuc ac<tlp, tle proferir o illus· 
tre deputado pelo Espirito Santo. Esti de 
u.ccordo com S. "Ex. quanto á 11ece::sidattc de 
n[io se regn.teat•em as desp;;zil.s procluctims 
que f01'em necesswi.::u; ~o lYJ.iz. 

O nosso credito loi }Wincipümente abalado 
}l<llas U.el;'ordens nos estados r, pela. Llesor-ien
taç.Uo politica .. e <t bai:x•t r.lo c-ambio nlo que1• 
uizer que l1UO Sé despenüa ma!;>. Ul11 Yintem 
com a.s necessidades de que 8o[:·erem os diver
oOS estr~.dos d<1 Uniio. 

conl.r<1.. flUem ''xetce a. c:tdeirn, 01·a. existente. e 
o lie~.e;jo de cotloca.r bem umrlos muitos pre
tendentes feliz<trl!os q ne te em l\l.Jl)arecitlo de-
pois <:lr. Republic01. • ~ 

Po1' ultimo Llerende o pomo que lhe parece 
merw~r a. uppro1·~<;ão du. Ct'-m.a.ra., o ()tte 
auctor1so. o :;overno a. refol'ma.r as e~colas tle 
artilltari<< e torveclos. DemOilSLl'U. a neces;i
ilade d.e a.I?er-feir:Ot\l' o mais possível o pessoo.l 
de arttlhe1mo 1la noss.t tmwiulL<•· :Nilo coa
COJ'rl::. por-ém, eum a uispo:;i~·à~ que eqUÍJ.lil.l'a. 
nos J!llüto~ aoB mcsr-1·~s dos no. nos de guena. 
O. piloto e Ulll homem que Üe\·e ter feito UIIl 
eur·>o difficil; o m~;tl•e é 11m m:winheiro que 
Vi1e adquir·indo 03 "eus c:mhecilnentos coma. 
pmtka. 

Estende-se em considera~~es sou1·e e>se 
ponto. Tel'mina üeclu.r!l.ndo que ba de contí
nmu ih•me no ~eu posto, combatendo peJ[!, 

ll.~ di'.SJleY.as ver([~de da Con;:tituiçft::J e elo regimen fe!.le· 
e de resul- ratiío. 

A boa. poli ti c:; fccz as boas fill<Ulças. Patrio
tismo, respeí to i\ lei e bot1. oríema<;-ão chegam 
:para reconduzit-!lOS ao CctmillllO que Yamo:S 
honrosa mente trii\W,ndo. 

Hypotheca. o ~eu voto :t t.orJ<lS 
que forem reahne11te productiYas 
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Vem i1. mes:l, c líu:l., upoiadu,; e po.;ttt .conjun-~ Requer-imentos: 
ctamcnte em discusslio a seguinte Do capitão reformado Joio José de OliYeir[l. 

· Freitas, pedindo n ~ua reversã.o no quadro 
E,.;e;tc/a eí!ectivo do exercito.- A' commissii.o ue ma-. 

rin lw. e guerra .. 

Ao projecto n. í2B de 1892. 
Substitlta-se o art. l', :p3lo seguinte. 
Fica o gover·no autoriz:vlo a reformar as 

escolas praticas de artílb~tiil c torp~dos para. 
officiaes e ma1·inheiros. ::em augmento de des
:pews. 

S:cb dns ses.;;ues, 25 de agosto de l 892.
.Bella.,·mii!O rir: Jlendonça,-.Tc:suino de All:ti
gue~·qMe. 

A discmsiio fica ndi:Hll1. ]lCla 1Lo1'rt. 
PasM·So ú hora. de~tin<Lt.i~L ao expodienlc. 
O SR. I' SECRETAmo IG o seguinte 

EXPEDIEXTE 

Officios: 
Do '1\Iínist~rio do:> N'~::;-~ci·s dn •. Jnsli<;ê\. de 

25 elo concntc., envhtn!lo o requerimento em 
que os tripot;entGs d~. lancha. do \'isiw. da 
polícin. do :por-to, pedem au;:;:mento <.\e Yenci
mentos.-ll: commi~são de or<;amento. 

Do ba(;hal'el :\bnoel .Jose Chaves, ex-pro
!l:%sor jubilttdo de pllilos.uplti<• no ourBo annexo 
it Faculdade de Direito de S. Po.u!c. pedindo 
meLhoramento dn. jubLiaç-âo q1.re lhe foi di\dll.. 
-li.' commi:>são de ü"tZcndu.. 

O S1·. Ga;rd. ~::.. Ph·e.;,1-Sr. presi
dente, a illust1·e uirectoria d;1. Associa~io 
Com~nert:ial tle$t;~ !lr'<L~':l. me honr·ou, l;!ncat•t·e
{!nnrlo-mc de tt'U7.~l' ú C<tma.t·~t dos St·s. 
fJuput:ulos :1. s1m t'<li'pcilosa. toepresen1<1<;J.o 
~oht'll ~~ liít•ma e..,;t;IU:J!ed,b. ptW<t colwaur,,atlo 
i 111 pnsi.O nos pr1 'J~l.!'õtdus 1k fu mu. 

Tcnilo JLCC!·S~it.hule t.l~.: cl!zer ;tlgumas pal:l· 
l"l~l~ t~!ll.eS ele cnt!'egar· tt lllL•Sa. ~s,:;~ l'UPI'C
~Illlt<t•.~~LO; J><.ll'(!llC pc'tl~ pa.r·ecer que <L illu.~tt·e 
,\s~ot:hv::·to Comm~t·ei:ll l'CtW\"tt u 111 peclt<Jo, 
fjll<.\ .iú. lbi reit.o. ll pui;L Calllitl'a indcierido, c 
quu, ]JOI' con~P;ruÍiül'. pelo J·, •:;ímento intet•no, 
n:Io pude tCL' <tcecit,\t,~io na peesente se~s;\o 
legi~h~t i V<t. 

A Camn.t•o. &'1. h~ que. d~crctn.do o rcgnl~
mcntn p:u~~ a :n'l'CG'lld:u;:Jo do imposto do 
fumo. s11rgiram lo;,'ll <.lifficul-lo.des ro.es, que o 
iHustt·c minLstro tftt !azenc!.a, com seu espfl'ii.o 

Do :Miní:;terio dos Ne~ocio~ tb Agricultura. de jnsti·:~. reconhccm(lo essas d.ifficuldades, 
Com:nercio e Ouras P11bLicas, dtl 2G do cor· suspendeu por delib~raçuo pt·opria por tl'es 
L'cutc, em l'espost<\ uo llcst" c..'\m:wa n. 18:3, vezE's smt cx.ccuç;.l.o. 
lle ~O do cot-r<mte, c1nianLlo um exemplar 
impresso do conhhacto ce[ebrado com Fer· O Ss. FLEL'IW CmADO- E' o melhm· ar
nando da Rocha Mlr:.tnrla., p:wa.a conserYn.cão gumeuto que demon>tr:>. a su<J. impratirobili
da Estrada União e lntlustría, o qual foi pro· dade. 
rogado por pra.zo que deve findar em lO de O Sn. GARCIA PIHES - S. Ex. nito poclia, 
junho ele 18\t3.-A quem fez a retJ.uisição (a entret:ttlto, por mell!m·e,; 11ue iàssem os seus 
commíssi'lo de obm.s publicns). dese,jos, po1· mais que J?rocur-o.sse conclliat os 

Do Ministedo dos Negocios do Guerra, ele intel'esscs, resotvee 110r si a I}Uestiio. deferindo 
2.3 do corr~nte, enviando o requerimento em o peclido que Ute clirigb.m os cirl:J.dü:os que sa 
que D. Norbeeta do Patrocinio e C<t.Stro pede {\edicam <J.o commerdo dos pr~parados de fumo; 
urna llen~ão, em remun~rtlc;ão dos serYir;os e então submetteu r. representa~;ão que lhe 
j)restaclos po1• seu irmão tenente Melchiades fbi afi'ecta ;i. considemç::.1o do Congresso Na.cio
Eermogenes Eento de CMh'o, mor·to no. eam· nal, unico competente parct modificar uma 
lJanlla do Pttr.t.guu.y .-A' commissão de :íà· resoln~·lio Yotada em aroba~ as tasa;; do par-
zend..."\.. la.mento. como é a lei ot•çalllentarh. 

Do mesmo ministerio, ue 26 do corrente, 1 Pm· umn, interpi•e\:.tção d:.Ls sua::; a.ttt·ibui· 
remettendo os pa.pcis em_ que o. co~·onei gm· 'i çôe.' , que nilo .sei si li legitima, a commi~sãn 
duado reformatlo do ex~rctto J~se Nn~cs Sar· de 01•çamento da. Ca.m~I';l. entendeu poder. pül' 
Jnento. pe~~ que ;:u;t l'eÍOl'tntt SeJ<1. 0..m~«le1·a.d~ I um. simp:;; i lldeleJ•ltuetLtO seu. re.·;ohcr ''· 
nlt ef~e<:~mtlu\.le ~lo po~t.o úc col'unel..- A que>tão que lhe 1ui a.1l'ect.1.. privn1ulu des~ 
c:omm1ssao de lllfLJ'Jllh:l. e guerra. &H·te 1.1. ouü·a casa d~ Congreo~o, que lt:.1;·;1a 

Do gm·ernatior do estado llo Amazonas, ue I colhtl.Jorado na lei orçatuem.:u•üt, Lle prouun-
15 de jull1o tinllo. remettendo o exemplar j cia.r-;1e sobre 3. ma.terb ... 
do reguhmento de 21 de maio ultimo, que " . • C . \. ·. , 
b:dxou pura. '~ execu<~Jo do decreto n. 41 O ~R. FLF.T:R1 LlüDtl-• J:!Oh~t.o. 
de 16 de ma.rço deste anno. sobt·c alienação l O Sr... G:I.I:CL\. PmE:.;~ O SI'. presidente 
de terras devolutas naquelleestodo.-A' com- e a. Camar·:~ devem esta.r· lem~r<:dos de que 
missão de constituição, de legislilção e de )!Or muito tempo pendeu de dcc1suo a repre
. '1.1Stiç-a, 1 sentac;t1•J do commercio de fumo. Não er~ 
J 
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possível que os negociantes. que. havi<1l_!l. re- 1 O-~~- ..~_!.LEXA~DT:E s:ocK~~r:.-Os negocia.n
clamado contra u, lórma da ar-recad:lç-J.o (lO j tes .l<l estêLO :p::.gall(lo o unpo~to. 
·impo~to- antes (\e uma dccis~o do CongTe_;;s'J, O SR. GARCIA PrRE3 ·Diz o nobm deputado 
fo~,-em prevenir-se com ;;..s hcenÇ:;t:; extgl\hv; por :.li nas f1Lll~ o~ negoda.ntes ,;it est.<"io p<tgan-
pelo regltlamento. do o imposto. 

O SR. FLEURY CnuDo-Era um v;;x;.:.rne. 
O SR. GARCIA. Pm.E~- Nilo ero. ~<\mente 

um vexame. como diz o nol,re clepntadu, era. 
destruir p"la. sua :>cceita .. r;ilo o prote;;to que 
tinha vindo do commerc:1o de fumo o.o Con
gresso N <1.Cional. 

o SR. FLEURY Cuuno-PerleiiK'Imentc. 
o sn. GAncrA PmBil-Resot.·irht Jle!a. Ca

ma.ra dos St·s. DeputLdos n. qll<':>t\o. com c:x
du~tiO do Senndo ... 

o S~t. 1:r.EUUY Cnn,\llo-Pcl(l. insi~n ilk;cntc 
maiori:t de dotlS \"Oto,. 

O Stt. GARCIA PmJ·;s- . ., umn.uova <lilli· 
cuklau~ .,;nr:,:iu J\:l.ra. o L:ommt'!'<:·.,: _ün5 1>~'t'l);\-
1·ado' t[,, I'WtJO, 1ltiTiculllndP rpte lor apl:nnutla 
gl':\.ÇtL~ á ÍlltCl'VCU~·fí.u\1:1 ilitlSti'U Lhl'C~t(:l"i<1. Ll:L 
A~~o.-i:tdio Comnwrci:tl . .-<rlllpt·c .~,,lltJ I.a n:L 
clet'e.~it dos ·•r•:wdes intet·e~~~s r1 t:C I'l!l)rP,:enw. 

Agun'(\a'i'uto. como .iú tl i:<~e. :t ~o!ur;:io re
"'Ulur •la. questão suhmr.r.tída. ao C<.•n::t·cs.-<0. os 
~ommerchmtes quo tecm como e~p~cinlid:tll~ 
(1, vcnd<~ dos pt·ep:tJ•:tdo~ <ll! ftnniJ deixm·••m 
de munil'-:>e da licel!l;a impo:o:ta pelo rc;;ula
mento. 

A incj;J)Cl"l'ILhL soln~ão olU.dt\ pela C<tm<ll'U, 
com cxcli.t~1o do &natlo. tomou-os de sor·
preza, e JlOl' conse;..nüntc incul'~os rm f1CW:tli

dade. . 
Nestas conl\iço)es. for:trn as mesmos neg:oc1· 

antes lbrçados a tech<n· os seu~ estttbelecimen · 
tos, com g-ro:ve pr·ejuizo pat·a :< industria e, 
talvez, risco para. a ordem publictt. 

A .A>sociação Commercia.l não porl.ia se1' in
diffe~·ente a esta ~itt1&ç[ÜJ. realmente gra. v e 
nas condições melinclrosas da Republica. e 
offerece.u os ~;eus 11~ns otlicios para. d.a! umt\ 
solução. gttrantindo de um la elo os intere~ses 
do Tllesouro, e do outro os da imlustria e do 
comm~rci o· e r, il1 ustre ministro da razentla., 
acceitando' essa me<liaçii.o, deu ainda. ULU<t 
prov~t do seu ~tl~ niter~o e P:J:'riotis~no. . . 

~Ias, r1ão pod1am e nao clevmm a mo lnm
tar-se os bons officios elos legitimas rêpresen
tantes do commercio, e }lOI' essa razão dirige-se 
a Associaç:ão '·ommercial por ~na directot•ia 
ao Ccm!!:resso Nacional, mostt-ando, em l"epre
sentaçi\o perfeita e. cl\\rarnent~ re(li~ida. com 
a pratica e illustrado conhecimento que pos_sue, 
a deficiencia do regul~mento para garantir os 
~uieresses d:1 fazenda publica e ?S vexa1_nes e 
-pre.·uizos q_ue traz a o comm~I'clo. solt~ltando 
modificações que tornem ess~ l'eguJ[i.mento 
mais pratico e menos vexator10. 

O SI\, l"LEURY CURADO- Pedid.o muito 
justo. 

O Sa.. Al.EXAXDllE STocKLlm-Porque vir-J.m 
que era justo e o go·;erno não attende a quem 
1117. fll'(',;e. 

o S1~. CiARCIA PrRE~-Vrjo que o nobre 
deputc'l.do n5.o me fez a hotll'il. de OU'.'Íl' com 
attenç-ilo. 

Não ltml ve JWDposltn.lmente mna g~·ci~~ ; o 
~~'clJ<\Inento rla~ pül'Lus loi imposto pela f<tlta 
de lieen<;a q11e elle~ não h<wiam tirado p<tra 
COIItillWLI" 0 ~(Hl lH't;OCÍQ. 

O Stt- ALJ>X.\Xflltl·: STOCii:LER 1li~ ttm a.parte, 
O Stt. G.\RCL\ P11ws-:>:ão rt~l llDssivel que 

em nm p:·m:o tão ctwto o commercio pudesse 
!lllllÜI'·~l~ < ];t~ lict'lll::l~. 

:\Li; o uolot'C ,\~pnmdü que m~ llonrn. (·Om 
~l·n~ a.pat·tc:< rli~~r. que os ne;;oci(l.Jltes de rumo 
C'~l<iu p:1ganr.\o '' impo~to: ~ um<~ \"et·da(le. 

O Si:. ALI::X.\XIJRJ> StOCI\LEl~-l;>to abona 
muii.o :1M neC!"o~ianV:s de fumo, pot'que mos
trrcm-~e l'e$peit,Lllot·e,; da. lei. 

O SR. GARCI.\ PmE~-l\Ia.s i~o n5.o prova 
que n illl}Josto seja .insto, nem que o regula
memo seja excqui•eL 
~ão é :1 oc:ca.siiío ~za.da de discutil-o.e eu não 

pOS~U ll€!_11 O ~e\'0 liLZel" <lllteS que .a _illuskc 
commi,S<to tlc o seu pax·ecer ~ .:\Ias d1ret, sum
m:whunent.e, que e&:;c impo~to como se ;J.Cha 
estll.beleciclo lere tot!as a,; regras acollselhada::; 
pehc sciencia econmnica., iae.s, entt·e outras, _a 
proporciomtlidttde. e que, cobr•azlo por melO 
de estampilha~. ê. cot1clemnado pelo proprio 
Sr. Leroy-Beaulieu, o inspirador do artigo 
escripto pelo Sr. general Ruy Barbosa sobre 
esta mMel'ia., em sm relataria. 

Sm•Jo taes as despeza s da Fazenda na iisca
lisação do imposto, q11e uma grande parte do 
que ibt' arrecadado passar[\ its. algibei_ras dos 
enC<J.:l-e.gauos do fisco, que ter<~. nocessHlade de 
crear. não um lJatalni\o, não um reg-irueuto. 
mas 111\1 exercito d~ flmccionarios. 

V)! SR. DEPUTADo - As collectori::ts geeaes 
esttLO es:tinr:tas, só encal'reg<tndo·se da arre
cadaçiío e tisea.Iisaç[o no interior as collecto
rias est.'tduaes. 

0 Sll.. GARCU. PIBES - Quando a Uniã.o 
(1ueir:t enear·reg:n· desse trabalho as collecto
rias e>taclua.es, ellus só acceitttrão com uma 
>)oreent.~.uem, ou 1·emunP-rar;ão. 
" M,Ls os'· nobres deputàdos sabem o que são 
as e:oUectorias eswrlu<>..es, e os colletto~:es, 
qnando mesmo se sint:tm possuidos do des?jo 
de hem -servil', não poderão descmpenha.J.' o, 
tare:Rl. com a Ol'g'an:igaç.ão de taes estações 
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·n!>Caes, quQ.Si que unicamente adaptad~ à l c) o mouo de l\aver a quota. do imposto e o 
. a.rrOOI.dação de impostos lanç-ados. mais ve:ca.torio possível e ernbat"a.ça as operar

De forma que, ainda quando lhes seja. a.ttri- ç.ões da. 11ermuta merca.ntil; 
buida. esta. íimcção, eiles ierão neee::sidad.e de r.l ) Os preparados d.e fumo não se presta~ 
numerosffi auxiliares. á incidencla directa das taxas ta.l como foz 

Espero que a. Cama.ra., :i. vista elas razoes imaginada, r~cahindo sobre ca.da. pa;rcella da. 
· expostas pela. dírectoria. da. Associação C()m- manufa.etura., porque por esse processo de 
mercia.l na. r~presentaç-Jo que tenho a honro arrecadação seria. ncoosõario descer até o ul.
de entregar a mesa. modificêl.rá a. tõrma da. timo elos intermediarios que fazem suppn
arrecadaçOO e declaro que a illustrada clire- mento aos consumidores ; 
ctoria está prompta a pres!ar i commissão de c ) As mxas do or~a.mento não &i.o equita.
or~amento ou áquella {L que fõr entreg-ue este tiv~s ; estü.o na razão inversa da. qualidade 
tra.balho, o concurso das suas luzes e t\a sua. do XJroducto tributado ; 
pr!l.tica., de modo a conseguir-se uma. fórma. () Es,;a,s taxas nüo ~íí.ó de facil arrecad.8.ção, 
de imposto que :possa ser fuvoravel ao cou- pm-que. pM'a rea.lis:J.l·t\, o fisco v~-se forçado 
tribuinte e ao gÇ>verne. a imp~r· aos contribuintes os maiores rigores, 

Entregando i~ mesa nrepresr.nta<;iio, J:u,;o de p:w com a.pj~ra.f.osos vexames; 
um pedido ao Sr. presidente. s. Ex. vê qt1e ~ y ) A cle.-o.ção iliscridonarla das taxas e 
ttma. materia gra:vc:. ().\te jogr~. com grandes c-5~ \'CXa.mc~s r~gttlament.'\reS -erejudi<:am 
interesses do commercio. d:L industd:.t e d;L um:J. !Ktrt:~ import(l.nte d3. llrodu~ao agricola 
lavoura.. o tempo das noos.\S S"..SSG<!S est:• a, do pair., vnera.ndo imlltimente uma. industria. 
lindm·-s~. ~i que a conunissão csti1 sobrCC<Lt're- fabril tt ue fez· s::l 11or si mesma, c sem nen
gada de tral!alllo. mas cst;~. mate1•ht jt~ (;,i hlltn :tttxilio do Estauo- se desenYolve e me· 
por ella estudada.; pê~'O a. S. E:.:. que eu1- lhor.> totlos os uin.s. 
pregue o seti prestigio pa.ra que. no menor· h) O E~r.aclo não auC'ere o,; result:.ldos que 
prazo posslvel, a. comrnissão emittu o seu (.':>per·;\ dtl um tttl systema. tributaria, pol'que 
parecer. (.~fuito bem.) nüo ~ler-'.J. exerL-er fiscalisa.ção immediata e 

Vem:). mesa. e lida e l:llWiada. ÍL commis$í.o efficaz,_ escapando ~\ sua. vigilancia. todas o.s 
de or~a.mento a. serointe opem•;ue.~ mer~t1s gmndes ou :pequenas, 

· • o caso o commel'ClO que1m, contr-6 os vexames 
.REPRESENTAÇÃO 

Dígnissimos Srs. membros do Congre-sso 
Nacional - A dlrectoria da assooiaç-.ã.o coru
mercial do Rio de Janeiro, nã.o :podendo ser 
indifferente á perturbação que nos mercados 
na.clonaes e nos centros de produ<XiiO ftlbril 
tem cansado a. pl'omulgaçâo e e~ecução d.o 
•iecreto de 17 de maio deste anno, expedido em 
vidu.de da, lei n. 25 de 30 de dezembro de 
1891, que, creando novo tributo sobre prepa.
l~dos de rumo na.cionat e estrangeiro, man
dou cobrar em estampilhas as respectivas 
t.axa.s. anima-se a. vir, confiada. no espírito 
:raflectido e illustrado do Congresso Na.ciona.J., 
solicitar a reconsideração da materia que fhz 
objecto dessa. deliberação legislativa., n.ttentas 
as ponderações de ordem supe1•ior que J.lii.SS!l
:\ expender : .. 

a) A índustl·ia de turno ~ uma cta.s quf: 
ma.is teem proopet>ado no Brazil, nos \tltimos 
20 annos, sem auxilio directo ou indirecto do 
Estado, quando; aliás, .luct.a com numerosos 
concurrentes e similares DOS mercados na
ciona.es e estrangeiros; 

o ) o peso e gra vam.e de ta.xas federaes, 
estaduaes e municipaes, excedem hoje a 35 • }o 
do -valor do producto industrial e nã.o ser:.. 
menor de 10 'f o o o nus :imPQsto pelo novo 
·regulamento , como serviço fiscal :l ser elfe-
. ctuà.do pelos oon:uneroillontes ; . 

Ca~a V, IV · · · o7· 

do r~IY11Iamento, crea.r :para si um regimen 
de excepção aconse[bado e urdido pela fraude. 

A directoria. da. associação commercia.l :do 
Rio de Janeiro prescinde de fa.zer a. critica. 
dos 46 ;trtigos do decreto de 17 de ma.io. 

Esposou, porque são fundadas e legitimas, 
toda,s n~ queixa.s que se levantam üesd.e .o Rio 
Grande do Sul <~te ao .Mara.nbão contr-a. as 
die:posições regulameul<~.res desse decreto, que 
tão li:Jrmaes e una.nimes resistencias tem en
contmdo para. a. sua. execução, 

Otterecendo a. sua mo,lesta. mediação aos 
interzsaa<los directamente no commercio de 
fumo, ü dil.'ect.oria desta associação teve em 
vista. promover uma. solução pacifica ~ con
veniente; e:fica. a disposição das commissões do 
Conll!"~ Nacional :Para alvitrar um pla.no 
pra.tico de percelX;.ão do novo imposto, conci
liados 0:< interesses do tlsco com os do contri
buinte. 

Rio de .ra.neiro. 2í cie agosto de 1892.
- HOnlfl"io Augusto llibeiTo,- Hermano 
.Joppert.- Henri Leuba.- Auq~esto da Fon
seca Macll4do.- Augt{StO Weguelin.- Carlo$ 
Ray1w{ord.- Visconde lhtproJ. ,- Fr(l.ncisco 
R. Pa.;. 

O Sr. Ba.daró- Pedi a pa.la.vra Sr~ 
:pres!den~, s~mpiesmente param~ á mesa. 
asegmt.e milicaÇao, a.tim. de satisfazer a.os 
justos l'eCl&mos de varias municipalidades do 
inwrior. (Lê.) · 
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vem á mes::L, e lida e remettida t\. commis-~ Pela lei n. 3%J6 de 24 de dezembro de !888 
são de constituição, legislação e justiça a se- e d~cr~to !!-· 1023? ~e 27 de ab!·i~ de 1889 foi 
guinte concedtda a Assoc1açao Commerc1al do Rio de 

Janch-o g<~rantio. da amortisação e juros do 
empresti.mo que wmrahisse pa.ra. consolidação 
da tlivída., pr·o\·eniente da construcç-ão do edi
ficio da 110\'a. Pl~J~ do Commercio,. não de-

Indico que a Camata. lembre o.o i\·Iinisterio -:endo e~se emprest~? e:xceder a quantia de 
do Interior a convcnicncÍll (lU e ha pam o bom cmco mil contos tle re1~. 
ltDil_<>J?ento dos_negocios publicas na remessa Em 6 de agosto de 1889 ioi assignado no 
do D•ar<o ~!ficv:zl a. todas ns mumClp:lltdades! TheROuro. ~Tacional 9 termo de contracto "sta
da Repubhca • 1 belecendo as condtç-:oes reguladoras da meneio-

Sala das sessões, 27 de agosto ue 1892.- nada garantia. 
Fnmcisco BadcLro. Baseada ne:<sa gu,r:miia contrahio a Associa· 

V eem a. mes~ as se""uintes ção Commercialna :Europo., por intermedio do 
" • Bu,nco Allianç:a. dt\ cidade do Porto, um em· 

presümo elo valor de i'-562.500- equivalente 
ao cambio de 274, a 5. 000:000.~000. 

E~te emprestimo. 1anç,ado no tvpo de \16 °1 
beclal'amo.s l~tl.ver votudo contra o_lJl'O.i;cto' e juyos ue 5 '/ .• õ.\mortisavel em :3o annos, pro~ 

!l· 11, auton~ando o governo.~ com erter _os dnzw, ueduztdas as despezas do costume em 
.Juros de 4 "f,, ouro, elas apollces llu. c11YHht taes operações, a qt1antia de 4.524:327SQOO. 
publica interna, nos de 5 •;. papel. · 

S d - , "- d rr ~to d !""') Cumprindo o disposto no re-
~ as sessoes, ··' . e_ a"o, _ e 0

:'-·- ferido concructo d 6 d 
Amerzco L'lk;.-J. rla Pa:a:<~o.-JocJ.o Lu:;;· agostorle 1889, tra~u a as~ 

Declaro que hontem votei contra a suppres- sociaçito immedia.i:::tmente 
são do Pedagogium. d.e remir o edificio em con. 

Sala das sessões, 21 ele n.gosto de 1892. - strucçiio elo~ cncn.rgos qu~ 
iá:artinho RodYigues. o o nem vam, pa,"11-ndo a dl-

. . Yida. dos emoreiteiros de .. 
Declaramos ~r >otadc ~entra o ].l~OJecto e :ficando aindti. com a reser-

876~805$000 

n.~77,que a.utor1sa a conversao das apol1ces de Ya necessa.ri<\ para a con-
4 /o ouro. ciusão das obras do edifi-

Sa.la das \!eS~ões, 27 de ugosto de 1892. - cio, então orçadas em .••. 
Epitacio Pessoa.- Ped1·o C/wrmont .-Tolen· e p1·ocedeudo ao resgate da. 

800: 000$000 

tino de Carvalho.- Sei Amlnlde .- .Aae1·et! o. divida então existente con-
-Couto CartQ..Xo.-Juvencio rlc Aguia1·.-Theo- stante de titulas -primiti-
phi/() dos Saatos.-A.mlrJ Cavalcanti. - F. vamente emittídos....... 2.841:432$000 
Schhnidt.-Ll~i:; ele A.nd1·ade.-Car&o.~ Cetm1las. 
- Espi1·ito Santo.- LC!cerd~ CO!t!inho.-Tho
ma:: lJel(ino.-Latwo J:[ul/eJ•.- Jose 1Jla1·iano. 
- .Joa.o Vieira.- Lopes T1·ociio.- Amo~·im 
Garcia.- Olheira Pinto.- :Santos Pereira. 
- Jestti?tO de .AZbuque?·que.- Indio do Bra;;il. 
- Flewry Curacf.o.- Bellannim de l1Ie11dMçct. 
- Cas:;iano da Nascimrmto.- Gom;aZvl!s Fer-
-reira:.- Retwnba. - ;liartir.Jw Rodl'igtws.-
Caetcmo de .i!buguBrque.- Bastos do .Yasci
men.to. 

Vem á. mesa, e lida e enviat1a ú. commissão 
de orçamento :>. seguinte 

Cumpridas t\Ssim as dausulas do ciWo 
contra.cto, foram as obras continuadas, as 
quaes, progredindo com toda a ceteridade, 
faziam prever q1te em curto espaço de tempo 
se aclJ<tria concluicio o edíficio e a. associação 
habilitada, pela renda. esperada., a attender 
ao serviço ftnancei:ro do emprestimo. 

Vencendo-se, ]JOl'lim, em fevereiro de 1800, 
o primeiro coupou dos Juros do emprestimo, 
teve a associação. ua falta. de recursos, :pois 
que, ainda em constl'ucção, o eLlificio nenhum11 
reuda prod~zia, de recon-el' <~o gover.no para 
que, em v1rtude da garantm concedida, 11 
habilit.'l..o:se a fazer fuce não só a esse, como 
aos subsequentes pagamentos, até que a a,sso
cia.ção se achasse, pela conclusão do edificio, 
apta a (l.ttender a t.'l.eS enca.rgos. 

A Associação CommerelaldE> Rio de Janeiro Existindo, :porém, reooll1ida aos bancos e 
vem respeitclsamente perante o dignissi!llo sem immedio.to. a.pplicação e produzi,ndo dimí· 
CongressoNaciona.ll'equerer o que em segmda nuta renda, ;:~, somma. reservada po.ra a con
passa. a e:s.por. clusão do edificio, e tor·nando-se ·urgente 
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remetter pa.ra a. Europa a impcniancia neces~ J Nesses termos, a associação coJlllllercial 
sa.ria <1 solução dos jm·os, entendeu a asso- vem solicila.r do digniss.imo Congresso Nacio
cillção PQder, sem inconveniente e emqua.nt.o 

1

.nal que em suo. sabedoria. se digae o.utoriza.r 
aguardava do governo o devido deferimento o Ministerio da Fazenda a restituir á asso
do que lhe ha vi~ sido requerido, dispor tem- oi ação comrneréial a som.ma de 659:870$563 
porariarnente desse capital vara O fttn SUl_ll';J.- por ella ade<mtada para O Jl<\o"S.IDento dOS 
dito, obviando por es..~ forma. os in(;()nve- juros e re;;gate dos títulos do emprestimo, 
nientes que advirírun for çosamente não só i1 bem como a despender\ quando esgotados os 
as;reiação. como tambem ao gu>eruo sob cuj.'\ l'ecursos díl. associação, ate á quo.ntia. de 
garantia foi eontroctado o emprest imo. si nas 140:0008 para. a conclusão do edificio da. 
epocas determinadas não se achMsem na Praça do Commercio, tudo já. hypothecado ao 
Euro).Ja. os fundos necessarios á. effecti vidtule governo. 
dos pagamentos, Nn. menso.gem do illustre Vice-Presidente 

Elevam-se as reme>sas as;im feitas peln. da Republica, enviada. M congresso Na.cional 
().S..'Ociaç;io a. i24:461$0l 3 ; clesW. quantia lla, em data. de 25 d(l j ulho peoximo preterito, 
porem, <t deduzir· o. de 64:5~50, recebida assim como no reh>torio do honrado Ministro 
de juros do dinheil·o depositado· e do aluguel de Estado dos Negocies da Fa.zenda., â. pag. 34, 
de parte do cdificio. já conclui elo, resW.ndo ~e deparam as necessarias informações sobre 
659:870$563. qlle representa. a 1•eserva desti· cs assump\us que são objecto da presente 
nad;t ~ conclusão das obras do edificio. exposição, que o. directoria da. associação 

A demora no recebimento desta quantia commercial do Rio de Janeiro submette re
leval'á forç<>su.mente a Associaç:lo ao extremo speitosamente a.o vosso a.tto criterio, espe
de suspender as oln-a.;;:, com gmvc transtorno mndo que vos di(;neis acolher o seu pedido' 
pa.l'J. o governo eserio prejuizo para a mesm11 como e de justiçc, 
associação. Rio de .Janeiro, 23 de agosto de 1892.-

Quando em agosto de 1889, ao ultilll(U'-se o Eono'r'io A'll!)u:sto Ribeiro, presidente interi:n?· 
emprestimo, procedeu a associação ao orça- - Augu.··to Wogteel.-Carlos Rayno(orrl.-V1s· 
mento das obn\S necessarias à conclusão do conde -!Juprat.-Augusto ~ FomecGJ'\iachndo.
edificio, foi considel~a sufficiente a som ma. Ft·anctSco R. Pa:;.- HcnnLe!$ba . 
de 000:000$. e dessa se fez a. devida reserva. Vem ã. mesa, é lida e enviada. ás commis-

Actualmente, porém, em consequencia do sões ~e orçamento e diplorna.cia e tratados a 
extraordina.l'io nugmento dos preços de todos s:<gumte 
os ma.terines, da elevação dos sa.larios dos 
operarias e do ~!Dal indí.spemavel ás obras, 
da búxa. do cambio alem do augmeuto dos 
direitos aduaneíros que eleYaLU a mais do 
triplo .o custo do material importado do 
estrangeiro por não ha. -çer similar no P<'l.iz, 
reconhecou-se a impossibilidade de, com a. 
somma al'bitrad<<, ebegar ;\ concluir-se o edi
:ficio. Pelo oreamento recentemente feito che
gou a associação commerci:1l i~ crmclusão de 
que, perdurando a:> condiç.õe; actuaas, se 
torna necessa.rio rerorçar em mais 740:000$ a 
alludída reserva de 800:000$0<)0. . 

Applica.ndo às ob:ras todos os recursos de 
que dispunha, tem <:onseguido <\ as$ociaç,ão, 
comqua11to privada. da importante somma 
adeantada. ao govemo, faz~l-à.<; progredir em
hol'a lentamente. 

E', porem. cllegado o momento em que 
tem-se de dar começo tis obra.'l de m<1.ior vulto 
e pa.rn. as quaes se torna neces:Oaria a appli
caçúo de sommns qtte a associação commercial 
não posoue. 

Concluídas uefinitiVcllnente as obras do edi
ficio e utilisacL1. a. sua ár.ea aluga>el, a renda 
dever~ SCt' SUfficietite J)a.ro attender ':>OS enca.r
gós .. assumidos em virtude · do emprestinio 
contr&h'~do na. Europa. 

A direetoria. da Associação Commercia.l do 
Rio de Janeiro, correspondendo aos reclamos 
formulados '[)elo commereio de importação 
dest<• e d<J.s dem<J.i.s pr·aças da Republica., re~ 
q1Jereu insta11temente peNJlte o governo a 
suspensão do decreto n. 169 de 25 de abril de 
1891, que prescrevera, no despacho da todos 
os generos e mercadorias sujeitos ã. direitos 
aduaneiros, a pratica da fa.etura. consular, 
recommendada. pela Conferencia. Internacio
nal Americana. 

Para a ex~ução da.quel!e decreto, ha.via-se 
expedido o regulamento de 21 de novembro 
de 1891, que o governo, por duas vezes, teve 
de suspender, a.té que resolveu ·substituil-o 
por outro, que traz a data de 29 de abril de 
1892 e vem annexo ao decreto sob n. 805 de 
igua.l data.. 

Tendo ficado dependentes da n.pprow.~ do 
Congresso Na~ional o supracitado decreto de 
25 de abril de' 1891, assim como o ultimo re
gulamento expedido pelo governo, a 'directo
ria. da Assooiacã,o Commerci~l do Rio de Ja.-
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· neiro vem perante vós expor.·resum. iclamen{el ·Vaeaimprimira seguinte 
a.~ fundàdas reclà.m~ç.ões dó comltlel'Cio e pe· 
du·-Yos que t~ tome~. ern vos~·~ <tlta consiue· i · REDAcçÃo 
ra.<,>ão, provendo-as de r~mcdio. \ . , ..... => . . . 

·c · fii ·t . . · i N. "A-Iso_ . om e e1 o, a e:ngencna dl\ factur,~ consu- · · · 
)àr é apenas uma innovtu;~1o,. que <tcarreta / Atitol'is" o !JQIHJJ:ntJ 't àJm;f!1·tcr os J·w;o:n.le 4°(0, 

· ·grande vexame para o commel~cio, . sem cor- om·o, <las llj)alicc:; tia . rl~'llidapubtica intátul 
respondentes compensnções,e nem sique1• van.l rzos·~e.:; 0.1" pa2Jel. e (t faze i· as . (;pe·•·aç,'ies de 
tagem para o fisco. · crcd,io 171'Cctsas pa1:a; c:mfJolsm: os possttidc~ 

Si a. suo. nda.ptação pôde :,:er ju:,:titlcad:~ com ·~·~s de apo!ices qt<c.tt~To o;cceita1"c:m a CIJH11~~-
restricção às merca.dorill.s procedentes dosEs· suo. eortsol•doN.t.dt-vt!la {lv.cttJ.IJnte e suwnr 
tados:Unidos da. America. do Norte, a.ttento 0 qutdl)tte;· de(lciqm;ia d<: ,•cud(( <lo .<mercicio 
regimen e$peciál determinado pelo ultimó col·rcnte 
~onvenio aduaneiro, níio e de todo acceitavel o . con~re>so N:\ciooul deci'ett~. : 
com. e:l:.~sã.o lk: mercadorias <le outra~ pro-
cecl.enc.ias; tornando-se a.te improtica.veldesde .Art. J.o E' o Poder Executh·o a.utori.satlo: 
que se considere que !LO~ agentes consulares § I.~ A couveL·ter os j m·os àe 4 "lu;ouro, 
não :;er.i. possil'el a conlereneiu d1\~ fucturn .. ~ das npoliccs da divida püblica. intern:.t. emit
co~pondentes :i.. enorme lni-~a e variedade tidas em .virtude do· dec['eto u. 823 A, de 6 de 
de met'Cadorías expedidas com de8tino á Re- outubro lle lS~O.nos juros de 5 nl•• pn.pel, que 
publlca. sem perda ron:>ic.li.!l'aV"nl de terupo e ~<'riio pagOS semestralmente. 
d~longas sempre prejudiciae,; ao CQmmer- § 2." A re.'"Llisa.t\ dentro ou f\il'a. do pa.iz, as 
c)o. · operações de credito q\\e forem prooisas para.: 
. Os dccumentas mencionadO:,; no ~ 1. ~ do a) emhols.'ir em moed:~ em-rente c pelo valor 

. a.l't •. 491 da. consolidação d:lS Lei:> d:;J.-: .Alfu.n- nominal da.~ n.polices . ().'\ respectiVOS possuidO-
d. d I' ·•~ - d · res que não acceitarem a. conversão ; li} con· 

egas e Mesas. e ... e nU<'< sao os in ica.dos pela :;olidar a diYida tluctunnte · ~ c} SU"prir qual-
pratica. {a. mellwr oonselheirri. em a.."Sumptos d fi . d d "' 
âe commercio). e mrus ·que snfficiente. s :.,"l'a quel' e e~encia e l·enda. o exercicio .J:"•· corrente .. · 
base das verificn~es fii;caeS.~ § 3.Q O pagumento dos juros de 4 "!G em
. Nada aconsellJa. a inno,açiio que :;epreten- quanto nliore rea.lizar a. convei'Sâo, poder-& 

da agora. introduzir, sob o :pretexto de l>a~er se!' i~ito em ouro ou seu equivalante. 
sido recornmenclad~. pela Con1~renci~ Interna- · § 4, o Aos pos,;uidort's de apolices que accei~ 
cional Americana. · . !nrem a conversão o governo dará. alem d~ 

Adopte-se, e isto s(l c.omprehende, corn'lirni· JUro Yencido. um por cento. em ouro ou seu. 
~..U.o ao!' a1•tigos de procedencia dos Eshtdo:O:· eqtüvtuentcem papel, :podendo o Jlagamento 
l]nid.:;s .~ mas nlio se qtteira. r.ot·nar a. Jactura dest-a porcenfu~em SE'I' realisado em a.polices 
consulal' extensiva a toàos.o~ producto.< pro· de5 ''[a. (k'l,Pel. . . . . 
cedentes de vutro.s partes do rounuo : c uma . Art. 2" Rl)YO~adas M disJ.losições em con-
pratica. gravosa ~o oommercio de impwtação trario. . .. . 
e contra a qual elle Ullanimemente se tem Sala dus. conlillíssõe$, 27 de Uo"'()Sto tle 189"'2. 
insurgido, ponderando todos o;;.inCúnvenien..; .-Leo·r;i(lildo 'Fil(l1leims.-J.'rl)es da Cru:.~ 
tes. . . · · . Alcid.:s .Li;1ur. . . · . · 

A exigencir.. da faetur..\ ~onsúta.r nao il'arü. Yiío a impt•imir, para entrar na ordem dos 
vantagem alguma, U.O pas:,:o qUe n.C()UJJlUlaiil . tmba!ho:,t, OS ~e;.,'1.lintes 
fm•m3Jidooes vãs. ve):u:tol'ia..~ e. o que 6 peior. 
sempre em pt•ejuil.o d;L celel'idade que requer 
o commereio em toda~ n~ ~uns Y;wia.dn.s l'(':ln.- N. HíG- 1SH2 
<,;}e);. 1 

Invocando o \'O'Sso 1><1trioti~1uo. ui~nissimos A 11 loti$,, li .!lti!ltJl'llo •t .;oi l$iil~~·~v tt >·cJo,·,w.: 
setillore.snnembtos do Congresso Nacional. a comptdsor-1a~>le)Jte dtulu nl) of!icial tle j'a.:iendtt 
directoria. da. Associa.~.ã.o Commercinl do Rio de &~ olcr.ss~ Anto11io Mariano Bar,-eto ~e-
de Janeiro aguarda e pede benigno deferi- reil·a . Pinto ~1(1 e((t:c.ti'l>:datfe do· pMO de 
mente) a estll. sua re~peitoS\\ rep1•eseuta~:.ão. :L• tenente .c•1 ~ fJHe foi ,orodttado, pass.:mdo 

Rio dé Ja.oetl'O, 23 de ago~to de 1892. -. Stllt !Jr!!dtlo ~ito IÍ do )>O~IO Üm1tcdiato . ·. 

Honnrlo Av.gV.sto Ribeiro, presidente interino. A commlssão de marinlla e guerra, :.t. quem 
~ Hermano Jappert.- JiiJm'í Leulh:t.- Aú· foi presente o requet•imento do officiaJ.i de 
fi liSto da Fonseca Machado.- Augusto '\Yetjltc- fazenda. de·. In classe, graduado e reformado 
Un.- Qtf:Mis R-:ty»o(ord. - Vi:;~de .D,..pl'at. compulsoriamente, Antonio. Mll.'l'iano l3ar·reto 
- Pt-iM'é Udo R, Prit. ' · Pereira. Pinto. p'e'dindo ao C'ongret~~ K am01'r.?l 
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que sua. l'eforma. seja na. cl!ectividade do 
posto de 1° tenente, pelas razões que u.pre-
senta. em sua. petição · . 

.Attendendo quP. o supplicante occupava o 
n. 1 da e.;;ca.la. de officiaes de fazenda de 
2" classe a quem cabia, por antiguidadade, 
promoção á 1" classe na primeira. vaga. que 
se desse, quando l'oi reformado compulsoriar
men.te; 

Attendendo que o suplicante, quando foi 
reformado, contava 29 annos, 3 mezes e 12 
dias de etrectivo serviço, durante os quaes 
nada se offereee em seu desabono; 

Attendendo,fino.lmente, que tudo istD consta 
gr. documentos oificiaes existentes no quartel 
deneral de marinha, é a commissão de mal'Í· 
nlla e guerra de parecer que SE'ja deferida. 
sua preten(~lio e paro. isso otrerece a. consid~
rnç!üo dn Ca.man1 dos Srs. Deputados o se
guinte 

Projecto 

O Congresso Nacionalresol>e : 
Art. l. o Fica o gover110 a;ut.orisado a. ccm

siderar a reforma ~ompulsoriamente dada. ao 
offlcial do fa.zenda. de 2" classe AntoniC> ~la
ria.no Barreto Pereira Pinto na e.ffectivida<le 
do posto de 1 o tenente em que foi graduado, 
po.ssa.ndo sua g~ad.ua.ção ;\, do posto imme
dia.to. 

Art. 2. • Revogam·se as disposiç_:ões em 
contrario. 

Sala das commissões, 26 de agosto de 189.2. 
-B. de. S. Marcas, rela.tor--Mm·ciana d~ 
Maga.'lu<es .-Jf. VallacUiQ.-Pmcla A.r(ta!lo. 

X 15i-1892 

Isenta de diJ·eitos, nl!o indu idos os ele e~:pccli~ 
6ate, oe ma~hi>ti;~lltJS e acce$SI>"rios que forem 
importados }Jela CDmpallhia de Fiaçaa c 
2'ecido,ç 1lftl(fliel1Se, 110 e~tado do Rio de Ja~ 
ue;,·o 

A Companhia de Fiação e Tecidos Ma.géense, 
estu.belecida no est.W.o do Rio de Janeiro e 
com séde nesta capital, diz que tem qoasi 
eoncluido o edificio em que vae funeciona,r a 
fabrica e que tem.encommendado todo o ma. 
chinismo, bavendo pago grande parte ; mas 
que encontrando ultimamente embaraços -para 
leva.r a effeito sua em.preza, pelo estado da 
pru,çae :principllolm~nte de cambio, sendo-lhe 
preciso remetter para a. Europa dinlleiro supe
rior ao calculado pa-ra. compra de machina.s 
etc, solici ta não só a dispensa. de pa.gar di
reitos pelo resto das ma.cbinas, transmissões e 
se'I!B acce~orio"S enoommendados e bem assim 
a restituição do que já pagou na .Alfa.ndega. 
Em duas partes, pois, .drvide-se o pedido da 

companhia de Fi:u;ão e Tecidos Magtiense: 
isenç<ão de direitos parJ. os ma.chinismos e ac
cessorios destinados á. sua íàbrica, e restitui
ção do !J.Ue já pagou referentemente a. ob,je
ctos dessa natureza. 

A COJWUissão de l'azenda e industria., porém, . 
acha que deve ser deferida a primeira ~rte 
da petição da. supplica.nte, meno.; quanto ao 
e:x:pediente ; e indeterida a segunda. !?arte, por 
não ser rasoavel que a titulo de auxtlio as in
dustri~•. o fisco restitua o que legitima e le
galmente houve; pelo que a cornmissã.o apre
senta o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I.' Fica a Companhia de Fiação e Te

cidos ~Ia.géense, esW.be1ecida no estado do Rio 
ele .Taneh·o. isenta do pa-gamento de direitos pe
los machinilimos e accessorios constantes da 
lista inclusa que importar para sua. fabrica. 
de accGrdo com {1. rela.ção incl\lSll. sob n. 2. 

Paragr·apho unico. Ne:ssa.iseo.çü:onão se in
clue o e~cpediente. 

Art. 2. n Revogam-se as disposi~'ões em con
trario. 

Sala da.s com missões, 27 de agosto de 189-~.
Mewsa, presidente. -Horacio Costa, relator. 
-Samprtio Fe?·ta::. -Bellarmino Ca?·neiro.
Tlwma; IJelfino.-B. San~os, vencido. 

Relação do material e mais objectos Vindos 
para construcção da Fabrica. de Fiação e 
Tecidos Mageense dos qua.es já foram :pa
gos os direitos da Alfandega do Rlo de 
Janeiro 

Para o editicio 
94 columnas de ferro ...•. _ . 

169 vigas de ferro ...... __ . .. 
Armação de ferro para o 

telha.do ............... . 
13 cai:.:~~.s de vidros para vi-

dt·aças .............. . 
I 29 ditllil de vidros pa.ra. te· 

lhado ............ -- .. . 
12 banico.s de massa para vi-

dros ....... _ ........ . 
Ferramentas para officina 

l folj<\ grande ........ __ ... 
I dita pequena ...... _._ ... . 
l rebollo ............. - ... . 
3 moitões de ferro ........ . 
2 macacos de ferro ....... - . 
3 tornos para limar .•.•.•.• 
6 ditos para limar (pequenos) 

· 2 bigomas ............. - .. . 
1 sortimento de ferramentas 

completas para ferreiro 
2 ditos 1dem para carpin ~ 

teiros .••........•.. - .. 

Kilogramm.as 
32.300 
60.200 

208.000 

1.540 

26.000 

4.800 

i50 
080 
450 
120 
150 
210 
240 
160 

600 

350 

335.950 
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Im:portancias :Pagas em diversas datas, a 
saber: 

1 sortimento de chaves IJara parafusos. 
Canos de ferro para. agu:t e vapor. 

. Janeiro de 1892 
Dia 28, lJago na Alfandega, 

nest.1 d~tta ............... .. 
·Pela dilierenç.'l do ouro ..•.. , 

Fevereiro 
DiaS, pago na Alfandega, nesta 

data .................... . 
Pela di!Ierença do ouro ..... . 
Dia 28, pago na Alfandega, 

nesta data. •••••••••••.••••. 
Pela dilferença do ouro ...... . 
Dia 29, pago na Alihndega, 

nesta da.ta. ............... .. 
Pela dillerença do ouro ..... . 

Março 
Dia 8, pa.go na Alfandega .... 

Abril 
Dia 4, idem idem ........... .. 

Maio 
Dia 5, idem idem .......... . 
Dia 11, idem idem .......... . 
Dia 20, idem idem ••..•... ; .. 

Junho 
Dia I, idem idem ........... . 
Dia 2, idem idem ........... .. 

Idem idem (em maio 19) 
Julho 

Dia. 7, idem idem ........... . 
Dla. 8, idem idem ........... . 

Idem idem ........... .. 
Dia 16, idem idem .......... . 

Idem idem •........... 
Dia 18, idem idem .......... . 
Dia 26, idem idem .•..•..•.... 

Agosto 
Dia 5, idem idem ........... . 
Dia 18, idem idem •.......... 

1Gl~280 
49$140 

1:8478530 
592$630 

1 :641~80 
567$S:t2 

41$\JID 
10$390 

l :945$310 

100 litros de <~zeite para. machina . 
SZ eixos de icrro. 
2.'5-1 polias de 1err·o. 
43 L'<l.i::s:as de ferro pam levar os mancães. 
li4 mane<ies de ferro fundido. 
220 litros de azeite. 
1 sortimento de correias e cabOs ]la:t'<~

transmissão. 
Machinismos paro1 a. iln<;·iio de 5. 000 fusos 

e accessorios para os meslllo:>. 
160 teares e machinas pa.ra prepara<.;ão e 

seus accessorios. 
2 c:alandras para panno. 
1 machina para. dol)rat• o panno. 
1 dita pan enfardar o panno. 
Diversas balanças para pez~1r algodão e 

fios, etc. 
1 torno mecanico. 
1 machina para rura.r. 
G para-raios c os COIUJ!etentes conüuc

tore.':l. 
2 cat·rinhos de müo. 

IOSSOOO Rio de de Janeiro, 20 de agosto de 1892.-
2;2()2.~.--~?QO Domingos Joaquim dos Santos", directo1' secre-

93"2.,~50 tariO.-.ildam B!umCJ", director gerente. 

N. 158-!39-2 
ii$990 

1 ;055$160 Decla1·a que J.XWa o e~ercicio da sobe.-aaia llO· 
245$900 litica niio sao os gltardas das a.l(andeyas equi

parados ~.s praças de p 1·et 

2:812$270 
2:3418"260 

iiS$590 
571:5420 
41$100 

1:063$640 
522,)"900 

Allegam os empreg·ados <la alfande,ooa da 
Balüa que por ibrça da h1strucç-ão n. 534 de 
29 de novembro de 1860 trelerente ao art. 42 
do regulamento de 19 de setembro do mesmo 
anno) são equiparados ás pra('as de pret, es
tando por isso, privados do exerci cio da sobe
rania política, restrícç:ão, Que nüo se coadu
Jlando com o regimen dernocratico, inaugura-
do a 15 de no-v-embro importa :>eria iniq_ uidade, 

1$-510 tanto mais grave quanto e serto que pelo de
ll4$040 ereto n. 355 de 15 de uovemtro de 189!, são 

---- seus cargos preenchidos por concurso, o que 
20: 459$7'i2 bem demonstra que não são e não podem ser 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1892.-Do- reputados da mesma cat1legoria. que as praças 
:mingos Joa!luim dos Santos, director secre- de pret. 
tario.-AdCim .Blumer, director-gerente. -~· commissão de constituição, legislação e 

Rel.a.ção dos ma.chinismos e seus accessorios 
encommenda.dos na Europa. e alguns quejil 
se acham na alfa.ndega do Rio de Janeil•o 
para a Fabrica de Fiação e Tecidos Ma
géense. 

justiç(l. parecendo procedente a representação 
dos peticionarias }JOl' seus fundamentos, tanto 
mais qua.11io a Constituiç-ão Federal (art. iO) 
cogita de p!'aça.s de prêt, e uiio o são os peti
cional·ios, não sendo licito ampliar desposi
ç:ões restrictivas da capacidade politica, oftere-
ca o seguiu te proj1!cto de lei: 

O Congresso Federal decreta: 3 caldeiras tubulares. 
1 bom'oo. de vapor. 
l macbina de vapor de torça de 

-vallos. 

Art. I o Para o exercido da. so1Jeranía."llOlitl-
250 ca- ca não são os gu!l.rdas das alfandegas equipa

rados ás praças de pret. 
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.Art. 2• ReTogam-se as cl isposl~:~Je.s em Cllll· 
tra1·io. 

Gticirio, pt·esidcate-C. Pall~t(l, l'elator
FI·cu~ça Crwvallw.-Dotl'a _,_"';icacio.-FcU.<udlo 
Frcire.-Chagcfs Lobato. 

N. 159-!892 

A.utor<sa o yo,,n·no a conç~de~· ao fn cscl·iptu
rario da lftesottntl'ia de [a;;;enda do Mlla
;;onas Emiliano Otym11io d~ Ow·valho .Rebello 
um anno de licença com os vcnci>nentos a 
qUB tiVI1J' direi/o, 11a1'll tl'lltar de SUa saude 
onde lke con11ier 

A' commissão de petiç:ão e poderes foi pre
sente o l'equerimento do I• esct'ipturario dtl. 
thesoura.ria de fil.7..enda do est:Ldo do Amazonas 
Emilill.no Olympio de C<l~valho Rebello. p~ 
.lindo um a,nno de licença com >encimenios. 
para tratar de sua saude. 

O :peticiomu·io ap1•esenmu attest:Lclos dignos 
oe tê provantto o gr:we estado de sua saude 
alterada e a urgente necessiclade de tmta
mento. 

Entende a commissfto que e de justiça. a 
coucessào da licenç;1 requerida. e ll:it' isso o!Ie· 
rece o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolYe: 
Artigo unico. Fica antori&ldo o Poder Ex

ecutí\'o a conceder ao 1• esc:rípturario da tllc
souraria de tazenda do estaclo do AJllazouas 
Emiliano Olynrpio de Carvalho Rebello, um 
armo de licença, com os vencimentos a que 
tiver direito, para trat.w de sua sa.ude <'nde 
lhe convier; r&vogam-re asliisposiç:ões em con· 
traria. 

Sala. das conunissões, 27 de agosto ue 1892. 
-A. Milton, :presidente.- Gonçalo de L'li)OS. 
relator.-Urbano de Gouvêa. - Leonel Filho.
Rodrigo de Araujo. 

N. l60-1S92 

Anto~·isa o gown·no a aln-i1·, no exe;·cicio co1·· 
nmre,um credi:o s1pp!emental· cí:e ~ .'1S·82ô·O-IJ 
pm·a. a conclusiio dos obJ•tts do p>'OlMyamMto 
da estrada rlc' fen·o de Sobral a lz)ÍI, no Ceará 

clcl!c, iJ .1 eommi:;:iliiO de parecer que scjn. 
n.pprov~1h1 p!!la. Camar:.t o seguinte projecto: 

O COilg'l'esso Xacional dcr:t•cül.: 
At·t. l." Fica o ;.:"OI'Cl'llO nutoriEmlo ;1. a!Jrir, 

nv exerctcio corrente, um cr·edito supplemen· 
iar n.l importa,nch\ de ~ 33-82G-0-0 para. a 
conclusão das obras do pro1~ngament9 do. 
estrada. (te ferro de Sol:>rai :t !pu, no Ceara. 

Ar·t, 2.o 1\eYogam-;;e as disposições em con· 
trario: -

Sala das commissões, 25 de ag-o3to de 1892. 
- L eoJlriklo de J$u[)újes.- Se·r;e•·itw V~eh·a.
F. 8oárJ. -Ari$lides ,1laia.- Art/wr Rtos. 

Yiio a impriÍnir os seguintes 

PARECERES 

N. í:r-1892. 

Indeft:rc o •·e'lucrimc;lto de Jo_sd Ctcrrilho Vi
deira e Olttro, pcdütdo ataonSqçüo pal'a or
gw>iSili', ,nedea,~t e cut~s coadiç~es efetuare~, 
nas principaes cidalles esll·MtfJe•ms, e~p?s•
çües per•i;wneates de p1"0Cl~W/OS bra;;:l eWOS 

José Carl'ilbo Videira e o Dr . Antonio Ma· 
ximhmo Xttviet Lisboa sulm1ettem ú. appro
v::~cão do Con,o-resso mp. projectú de ~e~. a.uto
risanclo [1. org-anisaÇ(~O de expos;çoes :per
manentes dos productos llmzile1_r~s nas 
Pl'incipaes cttpitaas e cidades. mtw1~1mas do 
estraogeh·o, medeante os segwntes ta \'ores : 

a) g~rantia de 6 '/•. du~nte 15 _annos, 
sobre o capital empr-egado, até ao maxuno de 
dons mil contos ; . 

b) tr-a.nsp>rte gratuito nas linhas ferreas e 
na.;ios do Estado ou de empreZI/S por elle 
subsidíad.,.s. terrestres, rnaritimai! ou fiu
"iaes, de ·todas as amostr~ de productos 
destinados ;\s el:posiç.&;s ; 

c) isençã.o do imposio de sello ~.ra o Bole
tinl Official da. exposic-ão; 

cl) reduc~iodeS 0/0 das tarifas de tt'ans:POrte 
naquellas linhas (b) pa.m todos os productos 
vendidos por intermedio da. exposição. du
ra.nie o per-iodo de2.'5 annos, bem como :pre!e
ferencia na remessa dos mesmos productos; 

e) obriga.l'-se o govet•no a. solicitar ~os 
noovernos dos diversos estados da Uma.o 
~ reducc:.ão de S 0 /o dos impostos de e:x:por
~ão p<1ra os prod\lctos veu~dos por 

A' commissão de orc;-.n.mento foi presente o. íntermedio (ia Exp:>siçã.o (d) , assml com_o a 
mensagem do Sr. Vice-Presitlsnte da Reptl· mesma rcducção, por igual prazo, dos tm· 
hlica, clatada de I do corrente mez, e em qne postos de exporta.\'ão d:J. Aliil.ndega desta 
solicita um crelito de ~ :}3-8213-1)-{), pat'll. a Capital; 
acquisição do !U;).terial tix.o e rodante iodtS· f) autoris<~ção aos cotlcessionario~ para or
pensa-vet ao prolongamento da estrad:~ de !erro ganisa.r uma companbia com cap1tae~ na.-

• ele Sobral aw I pu. no estado do Ceará. cionaes ou e5trangeiro5 para. e:.o.:pl~l"aç.a.o da 
T€ndo sido insufflciente a ""erl.la vota.do. pr~uteooneessão, ott p<tro. tra.nsfer1t-a a.al

para a.quelle ~l'Yiço no OI'~mento vige.nte, 1 guma companhia ji orgauisada, idone<\ par"<\ 
e sendo de urgente n~dade a conclusão essa. explor-~o. . 
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_ AJ_Jeza.r dos seus intuitos reconheci- portar pa.ra. ~ sua. fabrica, nãD ).lÓde a com
d.amente fa:11oravei.s ao desenvolvimento in- missão de fazenda e industri'L dar, com segu
dustrial do paiz, sem grasarues compro- 1·.mça o seu parecer. 
mettedor?s para o thesouro publico, a com- S:1lil. d<ts commissões,2i de agosto de 1892,
missão de fazenda e industri~. depois Jfursc; , presidente.-Il~r"c:o Gosla, relator.
de âemorv.da. ponderaç-.;io, r esolveu pronun- lfome·;·a Bopti~ta.-B _ Ckwnei..-o . - Thomo.; 
ciar-se infensa á :pretenc;ão dos :peticionar! os. DelfiY!o.- B. Smtros. -Sa.mpoio Fe,·ru;;. 

Os nossos productos U<tturaes, que satislà-
zem às necessidades dos principaes mercados OS&. PRe:SIDE.:-irE designa. para 29 a se-
estrangeiros e que, conseguintemente, con- gninte ordem do dia: 
correm â demanda desses mercados, 1'eclu- 1" parte (até ás 3 horns) -Votação <las se-
zem-se a. um pequeno numero,sufficientemente gnintes mat crias; 
a.cred.it:ulo, como demonstram a sua. crescente Do prqjecto n. 100, de:;te anno ( projecto n. 
exportação e a sua constante <\lt:.~. dú A, do anno passu.lo), relativo ;\,; promoções 

Os nossos productos industriae~, infeliz- de I de janeiro ele 1890 (3' discussão) ; 
mente, :linda. nã.o podem e t1.o cedo nã.!J po- Do projecto n. 13i. <leste n.nno, declarando 
derão occupar e manter um logar mediano, nio ter sido revogado nem alterado pelo de
quanto mais distincto, como concurrentes dos troto n. 1030 de 14 de novembro de 1890, o 
productos similares, nesses gt-a.nde.s centros dísposto no art. i9 do decreto n. 248:3 de li; de 
commercines. julho de 1859 (3• 11iscu.'!São); 

Para. estes, as exposi(iies propo~'ls produ- 1 Do pro_je::to n. 125, de:;te anno. a.utoris().n\\0 
zirinm um resultado negativo, . po1s a~test?-- ~o governo a. :~bl'it• um ~L'edito de 3.471 :209$!?14 
riam perennemente a. nos...qa msutllcLencta p;;ra. despezas por Ya.rtas verbas do orçamen
industrial; para . aqu~lles, as van~ens que to vigente do Ministerio d<t :Marinha ( 3" dis
podessem produzll' _n~o compen;ari~m, de cussão); . 
modo algum, os preJUJ.Zos de que esúi. amea.- Do proJecto n. 52, deste anno, regulando a. 
cad.o. o ThesoUl'O com ~ ~xten~o roi de favo- concessão. de aposentadorin. aos funcciona
res :tm.petrados pelos pet1c1onartos. rios pubbcos, de accordo com o art. 75 da 

Realmente, estes fa>ores excedem ajnstiça. Constituição Federal (3" discussão); 
natu.l'al de um pedido attendivel, desde que Do projecto n. 119, deste anno, concedendo 
consistem, entre outros, na reducç<io rl.: 8 •;. aos !• e 2• cirurgiões do corpo de bombeiros 
das tarifa! de transporte pcu·a todos os t)rodt~· da Capital Federal o,; :postos de ma.,jor e ca.pi
ctos 'llendiclos por in~ermedio elas exposiçiie~, tlio, com as vantagens que são inl!erentes a 
durante opra.=o de 2;) ll>1no.< e na pr-e[erencu.z es~ postos (3• discussão); 
da remessa desses productos sem fallar na Do projecto n. 145 A (do Senado), conce

. pretenção de que seja.m 1·ed!1:ido~ cie 8 • f o dendo amnistin. a.os revoltosos que tomaram 
tam/Jem pelo mesmo pra;o, os i mpostos d e ex- }m'te nos !"lOvimento.s r evolncionarios de 

· porlação dos estado~ e ela A t{r.t.mfc:J« desta 11atto Grosso, de ja.neiro a j unho de 1892 (2• 
Capital. · discussã(l); 

Sobre assumirem I!Illa. fei~~o pri \'ilegia.- Do projecto n 96 B, deste anno, autorisa.ndo 
tiva.,·semelhantes twores não se isentariam o "'Overno a contractar, com quem mais va.n
do caracter de odiosos, que os re~·este, em re- ~ens oJierecer o serviço de reboque por meio 
Jação a.o commercioe aindustria do paiz, su- de va.p01·e~, nas barras do rio l ta.pemerim e 
bordinados ao regimen fiscal commum. Benevent e, no e%ado do Espírito Sa.nto (2• dis-

A coromlssão de fazenda. e industria. ntio cussão}; 
póde, portanto, prestar sua annuencia ã pre- Do projecto u .11 B, deste anno (do Senado), 
te~o dos J;>eticionarios, e é de parecer que reorganisando o corpo' de engenheiros na.va.es 
seJa. mdefenda. (2' dlscussão); 

Sala. das comm.issões, 26 de ag·osto de 189-2. Do projf:Ct_9 n. 138, destl: anno, estabe~ecen-
-Mursa, presidente.-B.-a;itio elos Sr.mtos.- do a.s cond1çoes ~ qu~ pod~ ser exercida a. 
Sampaio Ferra::.-11omero Baptista, rela.tor.- fuculdade ,conferlch as socwda.de anopy~a.s 
Hm·acio Casta.-B. Carr.eiro.--Thoma• J)~~flno. pelo at•t. 3:.. do decreto n. 164 da 17 de Janelr~ 

N. 76-189'2 

'Mànda gue seja apresentacla pel-a Compallhia 
Taubav.le Industrial ~ 7·elaçüo <l<is oójectos 
2ue tem rle importar para c -'UO. fabl'ica 

de 1890 e marcando o prazo de um auno para 
o recolhimento pelos emissores, dos l)ilhetes 
ao portador. emittidos illegalmente e autori
sando o governo a. emittir notas de 500 réis, 
1$, 2.~ e 5.') no ..,-aio r d e cinco .mil contos, reco
lhendo igual somma. em notas de 50$ pa.ra 
cima (2" discussão); 

Do projecto n. 1!5, de:.--te anno, :~.utorlsa.ndo 
Sem que o. Companhia Taubaté industrial o governo a. transferir para as armas de in· 

junte a. relação dos objectos que tem de im-ranta.ria. e ca.valla.ria., conforme as habilitações 
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de cada um, os ofilciaes do exercito, pl'OillO· rios pubUeos , dti. outras providenci:~.s e auto
vidosdurante a. guerra do Pam;.,.'U3.Y pa1~~ o ri!;U. o Pl'~'SWente da Repu blica a mandar fazer 
oie artilna.ria, que nesta. se ach~reni :::em pO· a coot:J.. afim de ser indemnisada a I[·mau
der ter accesso por ·falta de ha.bilitMtie~ da.de da. Santa Casa da Misericordia da Ca.-
scientiti.cas (2• discussão) ; ' pital. Fedet~\l (1" discussão); 

Do projecto n. 109 A, deste anno, crea.ndo, Do projecto n. Sl, de 1891, regula.ndo as 
conjunctamente com a. escola de ma.chini~tas, :promoçCes na a.rmada .em t~mpo de paz e em 
um curso de nautica no estado do Par·à, e tempo de guerr·a (1" dtscussao) ; 
l he clã organisação. (2a discus:?ã.o); Do projecto n. 151, deste anno, cre!"-ndo 

Do prvjecto n. 83, deste anno. mandando uma co1ouia correccíonal no proprio Nac1ona.l 
pagar a pensão de 120$ concedida a D. ~aria. - Fazenda da Boa Vista-na Parallyba do Sul, 
Augusr.a Ferreira ele Souza, YÍUV<\ do bríg:t· estado do Rio ele Janeiro, especifica os ind.ivi
deiro Antonio Tiburc:o Ferreim •le Souza, duos que <\ eli;J. podem ser recollüdos e dá OU· 
desde !\ data do fa.llecímenio de :;eu marido tras providencias (2• d scussã.o) ; 
(discussão unica.) ; Do p1>ojecto n. 6 A, d<lSteanno {organisando 

Do parecer n . 34, de 1892, indeferindo, ~r o DistJ:icw Federa.l) (discussão unica.); 
não ser da. competeneia. do Congres;;o ::-\:1- COntinu;u;ü.o da. 3• discussão do projecto 
cional, a petiç-âo do conego Amador Bueno de o. 152., deste anno, opinando no sentido de 
Barr~. :;;obre isen~.do do imposto tle transmis· ser em ~ubmettidos à di~cussão o projecto 
são de proprie<lade e <lecimas urlnna~~ p:trao n. 248 de 1801 {do Senado) e duas emendas 
predioem que funcciona o « Asylo l;;abel » oíl'ereciúasao mesmo projecto sobre constr uc
nesta. Cla.pita.l ( discus:;ão u nica. ) ; Ç'<iO ele açudes ou collocaçíí.o de JlOÇOs a.r-

Doprojecto n. 270, do anno p:~~sado, conce- tesia.nos em va.r·ios municípios dos estados do 
dendo um anno de lie2nça., com ordenado, u. P 1aully e du. Para.Jayba do Norte ; 
.José :Mendes .Abr;mches, me.s&re da otflcina de Continu~o da discussão unica. do additívo 
a.pparel1.1os e ·velas d~ directoria de con:::.truc- n. i~ B, [l:ste anno (adilitivo destacado na. 
çõe.> Dil:va..es do Arsmai de MMinha du. Cil.· 2' discu.s&lo <to projecto de :fh::açilo da. força 
pital Federal ( discu>sào un:ca. ); naval para o exercicio de 1893), autol'i$a.ndo 

Do :projacto n. 8!, de 189"2, autol'is:tndo o o go ~·erno a remover ~ Arsenal de Marinha 
governo a. mandar pagar ao alferes hono- da Bahia, a mandas construir uma mortona 
1·a.rio do exercito Antonio PaeJ de Si B<~rreto em Matto Grosso, a estabelecer na Escola 
tt quantia de 2:59.2..'), por dUferença de soldos Naval o ensio.o de tor].ledOS e de applica.ção 
atz:azado-'1, que deixou de receber ( di~;cuss.io da electrícidade a marinha, creando uma 
umca ) ; . cadeira especial, e a. refbi:"ma.r as escolas 

Do projecto n. 82, deste :tnno, autor i.;santlo prat icas de <Lrtilharia. e torpedos e a crear 
o governo a reformar, no po~ de tenente diversas e.."CCI.a.s ; 
do ex,incto corpo de polici:~ dest:~ ca.pita.l, o Cootinu.tç<\o ela 2• tliscussão do projecto 
ca.pitiw honorario ~o ex.~rcito, ex-tenente n. 144 :1., deste a.nuo, opiuanclo no sentido de 
de;;se corpo, Antomo .Jose Alves (discussão não ser adopt.tU.o c projecto n. 144, deste anno 
unica ); . (Lio Senado), que permitle <\ livro entrada. no 

Do proJecto n. 92, deste anno, aut.orisa.ndo ttlt' ritorio d;\ l<.e[mbli~ <\ ímmigrantes de na-
o governo :\ m and.1.r conta.r como tempo de ciona l.idade chinez:t e ja.poneza,sob as condições 
embarque, para. os e:ffeito.s leg-J.e.3, o tempo em que e~tabeb~. e autoriz<t o governo a. premo
que o wpitão-tenente João de Andrade Leite ver a cxecuçií.o dQ tt·.J.tadll de 5 de setembro 
serviu ~omo ofiicial superior e imtructor U<t de 1880, com a C!lina., a celebrar tratado de 
Escola Naval, e fa.z extcn~iva 110:0 instru- commercío, J?Z e ttmizade com o Ja~ e a 
ctores e ma.is otflciaíB que servirem nos estabelecer itgentes diplomaticos P. consulares 
na.vios destinado;; ã instrucçii.o dos :~spirantes na:>s~s p:üze.:; t'e!I!Ort<l uúo~e ao j uizo emittido 
a guardt~s-mar'.inha. a disposição do art. 13 no parecer ~ov tl. 4 ,,, deote aono ; 
do decreto n. 29 de 14 de ma.r ço de 1891 1~ discussão do projecto n. 118, deste n.nno, 
( diseu.~s~o Wlica ); autorizuuclü o governo :1. reorganizar o serVlCO 

Do :prGJe<::to n. 48, destea.nno, r egulando a da ltep~rtiçüo Ger·al dos Telegra.phos e a a lte-
nave~3(:ã.O de cabotagem (2• discussão) ; rar o respectivo ragulam~uto, segundo as ba-

Do projecto n . 145 A, de 1891, mandando ses que estt\b~lece ; 
reali.sar por concurrencia publica. a.s obras c(JatinuuçãO da. 2• di~cussão do projecto 
publicas !l~deraes que devem ser construídas o. 153 A, da 1891, regulando as relações en-
exclusivamente a. expensas da União, podendo tre locador e loC<.Lt:J..rio; . 
ser ta.mbem por administração as obras mili- Contiouaçiio da 2• discussão do Pl'l\JCcto 
ta.res, as de grande urgencia. e as de pequena. o. 122, deste anno, reol'g'"JDizaado o Supremo 
importancia (1• discussão); Triouodl ?11ilíta.r ; 

Do projecto n. 106, de 1891, pc~SS&ndo á 3 .. discussão do projecto o. 31, deste anno, 
Municipalida.de a a.dministraçã.o dos cemit.e- tornando applicavel aos animaes de toda e 

Came.ra. Y. I V' 
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qualquet• especie, a disposição <lo art. I• do 
decreto n. 3lG3 de 7 Li e j u!ho de 1883, a que se 
refere a lei u. 21, de 24 de outubro de 1891 ; 

1° discussão do projecto n. 155, deste unno, 
autorizando o governo a contractar com o eu
ganheiro Melville Hora as obr:\S que se pro
p~e a e:recutar, por si, ou compomllia que or
ganizar, na !llu das Enxndas, no porto e bahia 
do Rio de Janeiro, medeante condições, que 
estabtllece. 

2" pm·te (its 3 horas ou autos) - z~ dis
cussão do projecto n. 154, deste anuo, 
Jl:i::wdo ::c despeztt do ?llinisterio da Fazenda 
para o exercício de I 893 ; 

1" discuss1o do projecto n. 141, deste anno, 
isentando dos direitos de importac:ão e expe
diente os objectos necessarios ao esto.beleci
mento do Stt•an;er-'s Hospital ; 

3a Jis::tJ.ssiLo do projecto n. 131, deste anno, 
autorizando o governo tL contrn.ctar oom o 
ciéiadão pernano .Julio B~navides O S2I'>'ÍÇO ue 
na:vegaçiio e transpol'te de mero<'l.dorias pelo 
rio Iça ou Putumayo, sob as c:>nàiçües que 
estabelece ; 

r o. discussão do projecto n. 132, deste anno, 
isentando do p~gamento do imposto predial o 
edificío em que t'uucciona o Gabinete Portu
gaez de Leitnm, desta cidade ; 

Discussão anica do projecto n. 147, Jest<J 
anno, concedendo um anno de licença. com 
ordenado, a Podro C<tntlirlo da. Cunha V:J.lle, 
2• offici<ü da Secretari<J. da Marinha, para tm
ta.r de sua saudc onde lhe convier' : 

r a discus~tio do projecto n. 148, deste anno, 
autorizando o governo <t cootractar com Fran
ci5co Fel'reir:\ tle 1\:t:oraes, sem onns ulg1tm 
pa,ra o Estatlo. a. introducção de 500 ou mais 
tt·abalhudores liberianos, para atlxiliar o ser
viço de c<trg·a, e descarga de mwios no porto 
de Santos; 

Discussão unica do pa1·ecel' n. 57, deste. 
anno, indeferindo .o requel'imento de Manoel 
Luiz de MesQuita, pedindo autoriz~ção para 
e:ürahir uma loteria a favor do 21-iontepio dos 
Funccionarios Publicas. 

Continuação da 1" discussão do projecto 
n. 1~0, deste anno, autorizando o governo a 
contractar com Joüo TaV<l.res da Silva a cou
strucção, uso e gozo de um:~. estrada de fer
ro, com privilegio por 50 annos, (te accordo 
com as leis sobre estrada;; (\e ferl'O e gar,mtia 
de juro> de 6 °/o sobre 30 :Ooo:;; por ldlometro, 
partindo do Rio Pardo, no E3plrito Santo, até 
S. João B:.tptist"L, em .Minas Gerae>; 

Continuaçiio d:"L Ja tlisc::~ssão de projecto n. 
115. deste tumo, auto~izando o governo, tendo 
de d::s:J.nnex:u· o serviço dos suimrl.Jio~ na 1~5-
trada de Ferro Central do Brazil, ::1. contrttctal' 
com Justin & lhndcira ou companh~(t que 
organizal'<~rn, n construcção ue 111n:\ e5lt'a•la. 
de ferl'o aet>ea dê S .. Fra.ncis~o ~· Sapopemba, 
segundo as condições que estabelece ; 

I• discussão do projecto n. 17, deste anno, 
isentando de dir-eitos de importação os ma.te
ria.es e mucllirrismos ql]e <1 Comp:mhia Na
cic>naJ de Fm;jas e Estaleiros destinar :1 in
stallação dos seno estabelecimento; 

I~ discuss[W do projecto n. 274, de !891. 
concedendo ao cidadão João Pereira Vida! isen
ção de direitos sobre o azeite doce, chumbo, 
estanho e follms de Flandres em lamj nas, que 
inl'portal' para o consumo da pesca, no es
tado de Sant.~ Catharina ; 

2 1 discusslío do projecto n. 69, deste anno, 
autorizando o g-overno :<conceder a Josli Au
gtt:5lo Vieira e outro ~• construcçã.o, uso e gozo, 
11umnte 30 annos, d~ uma estmda de ferro é!.e 
SapL'pemba ã ilhn. do Govern~clor, medeante 
certos ftworcs ; 

l • discussão do pr~jecto n. 08, deste anno, 
:urtorizando o govel'no ::1. conceder a. Honorio 
Litll::t a constt·ucção, uso o ~ozo de urna es
trada de ferro do porto de An;;ra. dos Reis, no 
estado do Rio ele Janeiro, :i estnção do Cm
zeiro, no estado de S. P<1.ulo,medean te ns con
dições QUe estipnla ; 

3• discuss[W do projecto n. 70 A, deste 
a:mo. isentando dos direitos de importação e 
ex:pecíiente todo o material e machintsrno des
tin,'!.dos á constrncção d~t fabric:l. de tecidos da 
Cornpo.nhia à!<mufactora. Fluminense, situuda 
en1 Nitheroy, no estn.do do Rio de Janeiro; 

3• discussi.i.odoprQjecton. 70 B, destennno, 
ise11taudo t.!e rlircitos de importação e expe
diente de todo o material e machioismo desti
m.dos U. Fabrica. !le Tecidos Par-al1yb<.tna, esta
!Jeiecida na capit'll elo est:tdo da. Parahylla; 

3• discussão do Projecto n. 70 C, deste 
anno, is~ntando de direitos de iml)o~t,~ -;-ão aos 
matel'iaes e macllinismos destinados ás Fabri
cas das Companhias Fiaçã,o e Tecidos de Per
na.mbuco. 

Levanta-se a. sessão ás 4 horas e 30 minu
tos da. t<trde. 

82a SE SSIO E!lf 29 DE AGOSTO DE 1892 

PJ-e.~idencia do Sr _ .Jalio Lopes, Viotti (f.o 
vice·presiclet<te) e João Lopes. 

.Ao meio dia procede-se t\ chamada, :i qual 
respondem os Srs. João V1}JeS, Antonio .J\ze
retlo, Athayde Junior, Pau1o.. Guimarães, João 
de A vellar, Ucbôa. Rodrigu.f:;S, Indío do Brazil, 
Ct~.ntão, Pedro Cllermont, Augusto Moutene
gro, Costa Rodrigues, Casimira .Tunior" Rodt'i
gucs Fernandes, Nogueira Pa1'ann.g-uà, Pires 
Ferreira, )fm•tinho Rodrigues,Jo~e Bevila.qua, 
Gonçalo de Lagos"~ascimento,Erlitaci..> Pes~ôa, 
Couto Cartaxo,S!i. _1\.ndrade,Retumba,Gonça.l.ves 
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Ferrei.ra.Jose Mar~anno,Joaquim Pe.:rnambu~, j Ferreir,1, Pire$, :Y!onleil:o do. SilYa_. Martinho 
Andró Ca.valcantt. Ruymundo funde!r<l, Am- P r<tdo, Dommgos (te Mornes, PaUlmo Carlos, 
bal Falcão, .João de Si((Ueira. Joiio Vieira, Luiz Cinéina.tC\ Braga, Victorino ..\Ionteiro, A,,;b 
ele A.ndr-J.de, Esp!r·ito Sunto,Bellurmilio CUI'- Brur.il, Rocho.. Ozor:o ~ Fernande,; Abbott . 
neiro, Tlleopltíl() <los su.nto>. Oi.ticica , RD- E' litta. a acta. 
drigo de Araujo, Enclide.~ i\b.lt'l:lvo do Prado, 
Olheira Valludiio, Leandro !\fa.ciel, ?eli•:beUo Os~·. PiL·~s Per:x·ei -.:"a JlOndera 
Freire, Aug·usto de Fl'eitas. P;mla Argollo que o extr·aeto do pouco que disse na ultima 
Za1na, Arthm' Il!os. Garcia Pires, ~fare:olino :::essfto, ~obro poços ~u·tezianos, pulllícndo nc;> 
Moura, Sevirino Vieira, S<~nto:: Pereim. MH· Dim·io do Cor"Jr<:.<.<o de 28 do C<H'rente, esta 
ton, F1-ancisco Soul'é, Dyonisio Cer·qu eim, Leo- redigido de módo que mtod:>.1, u. q11e rJOssam 
vigildo Filgreiras, Bari\o de: S. Ma.rcos, Se- interprct<~r mal as sua;; i ntenc;ões. o seu pen
bastiiio L<tndulpho, Pri:<eo Pa1·ai::~o . Horn.cio ;;amc:nto, llOS l'ontos em qne se reteriu :Lo seu 
Cosi.'l.. Novaes Mello. Fonsec;t Hermes. Nilo di=-tincto ('Oltef:.-a. deputado por Ala;,tôas. 
P~"Mllla, M;1nhiüo;; B:trreto, Olh·eh·a Pinto, 
Virf,rilio Pesso-1.. p1~1.n<;<.\ Carvalho, Luiz .?IIurat, E$iá corn-encido de qu e não houve propo· 
Baptista. ela. ).Iotta, F t·úes da. Cruz, Erioo Coe- sito da pa1•te do redaetor e nem o inculpa. 
lho, Sampa.io Ferr;:u, Lopes Tt·o,·ão, .Jcsllino pelo 1\tcto, porqun.nto ni"lD htt pr-opt•iamcnte 

b infidelidade. nem descuido; mas, resumidas 
de .U uquerque, Vinlw,c><, Thomaz Delphi· nue e.~t[l.O tiS IJOndera•ioe~ que 0 orador teve 
no. Antonio Olyntho, B ndaró, Jofto Pinheiro. '1 ' 

P 'fi ~r l G I d r h- a h onr·a de f t\Zer pemnte il. cam.tra, 1oram ellas 
acJ co"'' a~caren tll...;;, a Jt'icl e~· at,"ll.l !te~, l'eYe.;tidas de uma. fórlliJl. :al, tJ.Ue ttpresenta 

Leonel Fil ho, .Jacob da Ptli:Xi10, Ale:l.:a.nd~e conceitos ri(('orosos oob're 0 seu illmtr-a.do 
Stockler, Lamounier. Alvaro Botelho, Ame· ·· 
rico Luz, Viotti, DLtt:r-ct. Nicacio. :Manoel Ful- colleg<' IJOr Alagôas, de u m rigor que o 
gencio, Aristides liiai~. Gonçalve;,: Rn.mos, orador mmca teve i\ intenção de usar para 
Caslos das Clw.gas, Costa :ll:tclwdo, João Luiz, com S. E:!>:. 
Glycerio, Cew.rio }llott.a .Junim·, carv-alhal. Não teve o intuito de profer ir uma r>ó lla
Angelo Pinheiro, niarsa, Costa Jllnio:r. Alfredo lavra que podesse melindmt' o. seu col1~ga, e 
Elis, Julio de Ilfes~nit"L. Brazilio dos Santos, por isso <tJ.lt•es~a-se em cxpont<\neamente de
Fleury Curado. Leopoldo de Bnlhües, Alves clarat·o, COill toda a sinceridade, J)<liS o dis
de Castro, Urbano Gouv@a, Cuetor~o de A!· tlncto deputado por Alag·,)~,s :;ú lhe nlet•ece a 
1mquerque, Bellarmino de Mendmwa, Mt'l.t·~ consideração e apreço que ~empre ihe tem 
cio..no de Magalhães, Fernando Sim,,s, Lal\ro demonsti'ado. . 
:M:uller Carlos CamrJOs, Scimidt, L<tcerda 
Coutin11o, Pereira M. Costa., .Julio de Ct\Sti- o ~~h:. Oi'tic ica.-Deve declarar a. Ga
lhos. Borges de :Medeiros. Alcides Limo,, Tho- mara. que llle ma.gu~ram. profundamente as 
maz Flores, Homero Baptist:~.. Cttssiano tlo pl\r-,\SCS que viu attl•ibuidas pelo bonrado de-
Nascimento e Demetrio Ribeiro. pttiado pelo Pian lly ti. Slll< indi'l-;dua.liclade, a. 

A1n·e-se a sessão. propo'!ito da. discussão doprojccio S{.bre poços 
Dei::mra.m de compa.1•ecer com causa pa1•ti- a.rtezi::mos. · 

cipada.os Sr;;, Henriqu e de C"\.l'v<J.\ho. Nelson,~- De facto, o resumo elo discurso do nobre de
Bezer ril , Justiniano de Serpa, Frederico Bor- putado contem pln>ases q_ue teria obrigaçiío 
gcs. Jose A velino, A.lmino Ail'on&J. :Mig-uel 1 de ...-ir lc'Vantat• Il<'- t ribumJ., si niio fONe a ma
Castro, Amorim G;ucia, Pedro .tlmerico, To- 1 neira cava.lbeirosa com que S. Ex. se explica 
lentino de Carvalho. Rosa e Silvt1., Meira de hoje. 
VascOlt~~Uos, Pontes de. :Mirn.nda:, Tosta S~- A.cceit.'1. plenamente a snti>fitÇ'itO que S. E:~:. 
a?r-a,, 'ilrLa,to, de ,Mede1r~s,_ f>.l?mdo_ ~t;anCJ.- <lá. convencido de que de facto não vale ape
bara •. Jacque,. Ourlque, J\I,\y rmk. C!Lo.,,\:, Lo- nas nus <lisc\\ssões de~tü casr~, , e~tn.r-se u. or
ba:to. 1Iatti1. Machado, <Jonçalve~ ch,wes, Do- l'ellder colle~a.s e como 11enlttlm dos Srs. de
~ Jugos ~ü:11a, Paliem. :"erreira, R~belto, Mo- putados tet(l. intenção de ofl'ender aos stms· 
r.tes ~m I'O~: L~pes .. cha'.;s, . ~dolp.1o . Gorr~o: colleg<1s, est;i, convencido de que 0 discurso 
Car~o"" Garcia_._r.rorcn'?' d .... S1lv,\, .l.lmeidal-io de s E··. foi mal resumido. 
guerra, Rubmo Jumor, :Eduardo Gonçalves · ~ 
e Me:nna Barreto. Uma. pllrase, po1·ém da. parte de S. E::s:. 

Deixam de ::omparecer sem caus..'\ partici- exig-e de ~tut uma eXl)lical)ão. 
pn.da os Srs . Matw. Bacellm·, Allfl'isio Fhtlho, O orador au.;:entou-se dll s;\lão, nã.o porque 
Juvencio de Aguiar, Pereil'01 Ly r"é1, Villà Vi- não qui:z::sse ou , ir o di:;eurso do nobre de
çOsa., F<~nsec..1. e Sllva, Cyrillo de Lemos, Al- putado, pois teria muito prazer ni~so, mas. 
berto llrondão, Joaquim Breve>. Fur quim e1n virtude de cumprimen!D se...-ero de tleve
Verneck, :Figueit•ed.o, Franci.s<:o Veig,\ , Fel'- ~; 1i:>i :pa.l.':> a. coiiUni$i.ode or<;.amento,onde 
reil~a. Bra.ndão, Costa. Senna, Domingos Porto, t.eve-se de discutir ante-honiem factos muito 
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importantes referentes á. situa.ç;ío tinanceira 
elo paiz. 
·O SR. PIRES FERR.Enu-E' e:xacto: onvi ate 

especiaJ, e a reformar as escolas pratica.s de 
artilharia e torpedos e a crear diversas es
colas. 

de S. Ex. essa declaracão. · O Sr. Ba._·ão cl.e S. Marcos
O SR.. Orrrcrc.\-Era isto o que queria di- Sr. presidente, ''en!1o a tribuna com lJastante 

.zer a camara que póde ficar certa de que não acanhwent.o oppôr·me ao discurso de um dos 
recuo ante as suas opiniões. mais disti.nctos e illustr-ados oradores desta 

Pediria mesmo a.os seus «>llegas, que, a.tten- Camarv.; venho responder ao discurso pronun
dendo a responsabilidade muito ;.:ra.ve que a ciado pelo nobJ'e deputado pelo Paraná., os 
COIXJ.tnissü.o de orçamento tem. assumido peran Sr. Bellarmino de Mendonça. ; discurso que, 
te e.~a casa, nestas questões, fossem um pou- como a. Camara presenciou, não Joi mais do 
co rnais indulgentes em relu.ç-.ão aos seus pen- que uma. arma de opposiç-lo. 
ffirnentos e ao mod(1 porque 0 orador enc:ll'a n. s. E~ . no proposito de dil'igh· censuras, ao 
situn~.;i.o. distinet.o ministro da marinha. buscou ensejo 

em um projecto que est<tb~Iece melhora-mentos 
Si lhe 1bsse permittido. poderin. lcmbP(l.t' :1. para a <1.1'mada. 

imprens~ ela C<J:pi~l que nüo est~jn. ~· le~a.ntar Lttmento. sr. presidente, que s. Ex., um 
proposlçves em•t.tJdas ~la. commiSStto, Jnzendo dos ma.i~ distinctos e illustres membros da 
sob~ e1ln.s cons1dera.çoes coro.:pletamente des- ela;:~ militar nest1Camara, vie$Se discutir 
cab1das. principie:; puramente technicos de marinha.. 

Desde que os redaclores do$ jornnes não , quando aqui elilitem não menO> de quatro 
icem estudos que t~ corn1nissão tem, isto é, não distinctos otliciaes da. armada que J'azem parte 
conhece os documentos que ella possue, desde da opposiçã.o. 
que S~bem que esta. falia el!l 'virtude de ~la.~o 0 SR.HELLAR)!INO DE MEXDOX(:A.-0 que aliás 
orga.I?l~do, _de estudos fettos, ou convlC\<W não me in.llibe de tratar destes assuooptos. 
adqUlnda., nao devem estar levantando poexra . . 
em redor de proposições isoladas, porque ellas O sr:. bnxo no Bit.UIL-E com mU1ta com-
wdas tem de ser discutidas, e nã.o só aC<tmara petenc1~. 
com~> o pai.z hão de ser ~'~bedores do que a O SR. BAR.:\o DE S. MARCos-S. Ex.. discutiu 
coromissão tem em vista. I) projecto nos quatro primeiros paragraphos, 

Era o que tinha a dizer. e estendeu-se largamente quanto aos §§ 1° 
E ' a.pprovada a acta da. sessão antecedente. e 4• · . 

Devo declarar <t Camara dos Sr~. Deputados, 
que nenhuma despeza. tras aos cofres da União 

J>RlMEffiA PAR. TE DA OR.DEM DO DIA a mudança do Arsenal de Marinha, p:~.raontro 
ponto 'fóm da. capital, porque si a Ca.mara. con
ceder esta. mudança, ella ba de ser feita. de 

O Ss.. PRESIDENTE- Não havendo numero conformidade c:om o que está. estabeleido no 
para. as votoções indicadas ua ordem do di~. projecto, isto é, sem onus par~t a. União; e, 
passa-se â.s materia.s em discussão. desde que o go..-erno não possa ra.zer a mu-

Continuação da 3• 4iscus?ão do projecto dança do Arsenal de Marinha, nessas condi
n. 152, deste anno, opinando no ~entido de ções, necessariamente a lei não ser-'.1. posta em 
serem submettidos ã. discussão o projecto n. 248 e:-:ecu~.ão · 
de 1891 (do Senado) e du as emenda.s o1fere- Quanto ao a.rt. 2• S. Ex. foi além. S. Ex. 
cid&s ao mesmo projecto, sobre construeção de censurou acremente a commissã.o de marinha 
açudes ou collocação de poços a.rte~ianos em e guerra :por ter apresentado este grande 
va.ri.os municípios dos cst.'tdos do Piauhy e da. melhol'amento paro. a armada, dizendo que 
P h ba d N rt isto não era mais do que um pretexto para 

a.:ra Y 0 
-

0 e. que o nobre almimnte ministro da marinha, 
Não havendo quem :peça a palavra., fica ··arranjasse abi aigum afilhado, na. nomeação 

encerrada a discu3São e adiad!l. a votação, p:Jr paro p1•ofessor. 
falta. de numero. 

Continuação da discussão n nica. do additivo 
n. 72 B, deste anno, (additivo destacado na. 
2• discussão do :projecto da 1ixação da forca. 
na. val:para o exercicio de 1893), a.utorisa.ndo, 
o governo a. r~mover o arsenal de marinha 
da. Ba.hia. a mandar construir uma morrona 
em Ma.tto Grosso, a estabelecer na Escola 
Nava.l o ensino de torpedos e de applicação da. 
etectrlcidade ã. marinl\a, creando uma cadeira 

S. Ex., não leu este projecto com attençio 
porque si o tivesse 1eito, veria a.lli se estabe
lecer que a cadeira. seria provida. por con
cur.>O. · 

0 SR.. BELLAR.MINO DE MElSDO!:'iÇA.- Mas, si 
existem duas cadeiras para o concurso •.• 

O SR. . BAR.to DE S. MARcos - O aparte de 
v. E;c. ainda. mais me autorisa a dizer que 
V. h. não leu o projecto com attenção. 
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Tenho occasião agora, Sr. presidente, ele 
responder M aparte do nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro, meu distincto amigo o Sr. 
Jesuino de Albuquerque, em que S. Ex. cha
mou ~e ~noma.lia este Jndido que aqui ft~z a 
COOlinJSSao. 

Mas, Sr. })residente, aqui não está escripto 
o que dtz o nobre lleputatlo ; isso seria re<.tl
mente uma anomalia, o que est:~ e..<:cripto é o 
segulnte,que e cousa muito divel"Sõt. (M.) 

o s~ .. Ixmo lJO BRAZU, - ê\Iesmo porque a 
1:~ectnc1dade estmla.-,;e na ~'adeir~ de plly
~tca. ... 

O SR. BARÃO IJE S. :\lARco:;;- Exact~mcm~. 
A Escola ~a.Yn! en~in~~ ·~ elcet,ridd~de." qm, 
se pede agol':l no projecto •1ue se tli.~~~~~c. r! 
que seja esta el!:'drkidatlr• ~pp!ic;uh :tma· 
rinlm. 

Passo agot•a :to ~ 4". 

Não sei a que p1•oposito. St·. presidente~. o 
nol;re detlutado pehl Parn.uil imptwnou este 
para.grapho do prqjectc c·om tanto 'em
penllo. 

O projecto autorisn. o governo :t COlll'el.lcl' 
tts regaHas de piloto ao~ mestre,:; dos navios 
de guerra.. 

Será antipathica. ao nobr~ deputad!) e::;sa 
classe que tão importa.ntes servi,.,os presta a. 
bordo dos navios de guerra! ' 

Como V. Ex. e a. Ca.m;:~.m s:l.!Jem os mestr;:s 
exercem a bordo um logar muito importante; 
os mestres são na. prôa dos navios. o mesmo 
que os i!Umediatos ~lo pal'<• <t r·é; aÚ\m cUsta, 
Sr . .Presidente, os mestres qmmdo são nomea
dos para. as capitanias. teem as honras deZ0

• 

tenentes, depois de cinco anuo;; de ~e~'viço, e 
teem as honras de l" tenentes quando são 
nolii.rados para arsenaes de primeit·a ordem. 

Assim_pois, Sr. Presiden~. e muito justo, 
que a bordo dos mni.os de auena. onde elles 

. exercem funcções muito mais importantes do 
que nas capitanias, e nos arsenaes, se lhes 
de em algumas regalias roilital'es _ 

O St~. BEr.LAm.n;s-o Dr: :ME~DO!'\<'A-dá nm 
aparte. · 

O S!t. BARÃ.o Dr: S. M,l..P.Cvs-Niio se pede 
as honras de piloto, e sim as rega.lias tle pi· 
latos. 

0 SR. INDlO DO BRAZIL-da Uln aparte. 
O Sa. B;tRA.o DE S. Mucos-Não impmta. 

por que as praças de prõa. podem ser condeco
radas e gozarem de honras, como V. Ex. 
sabe, e e isto de lei; as praças de pr&a conde
coradas gozam de todas as honras mas não 
podem tomar parte no circulo dos otll.ciaes. 

Disse mais o nobre deputado que o illu.stre 
mininro da. n:ra,rinhs quer-ie. que se deeSl!ID. 

as regalias de pilotos aos mestres porque 
queria que elles fossem alternar com os offi
ciaes mais desprotegidos ; isto e mais uma 
ínjustiça. 

Devo declarar ao nolJre deputa.do que um 
mestre a. oor(lo não póde alternar com offi
ciaes, porque é isto prohibido por lei ; o mes
tre :J. bordo não faz senão o servico que ll1e é 
propl'io, o sel"'iço de mestre. 

0 ~R. I:s'lliO DO BRAZIL.- Protesto, niio·é 
assim. 

O ~t{. R~11..i.u DE SÃo 1Lmcos.- Póde nã.o 
~er assim I~<)l' wn :J.Luso ; como hav·ia. fulW. de 
oHlciae:;, pet·mittiu-se que os mestres fir.essem 
as v~e~ de ofllcia.e,; : mas isto não e1:1. per
mit~ido pelo l'tJg"Ulamento, e Uffi ai.Juso admit
t;irlo agot·a. 

Vai uma gt•JiHl e ínjustt insinuação que o 
notn·e deput<tdo quiz 1itzm· ao Sr. ministro 
d•• marinha.. 

Dissê o nobre deputado qtte o ministro da 
ma,rinha pr~curava desgost<l.r os officiaes com 
seus M:tos. DeciM'O ~' Camara dos Sr.>. Depu
tados que não e isto exacto ; o honrado mi
nistro da marinha goz;.t de muito prestigio na 
ctasse, tem 11m grande numero de amigos, e 
tem procm·ado harmonisar o serviço, com os 
lledidos que lhe são constantemente feitos. 

Ha ainda um trecho importante do discurso 
do nobre deputado pelo Paraná. que não posso 
deL-.:ar passal'sem protesto. 

Disse S. Ex. que o honrado ministro da ~ra.
rinba mandar'i1 ou vir as converoas que nos 
bond.s tinham os officiaes de marinha. 

Semelhante. :J.ccusação, Sr. Presidente, não 
põde <.tttingir ao Sr. ministl'O, porque S. E...,-:. 
é incapaz do procedimento que lhe attrilme 
o nobre deputado. 

S. Ex. E:m todos os actos de sua vida quer 
publica, quer particular, tem sido sempre 
muito corrector. 

0 Sn.. BELLAIC\IL'\0 DE MEXDOXCA - Mas a 
verdade é que tem sido chamados ao q11a,rtel 
general diversos officiaes. 

O Sn.. B.'l.n.,\.o DE S. ~!An.co~- Não é istoex:
acto. Explicarei p~lo que sei, :por conversa., e 
não por que me tenha intendido com o Sr. 
ministro da marinha. 

Constou-me que o Sr. ministro da marinha 
mandara chamar um offi.cial que se não era 
seu amigo, tambem. não em seu dezafecto, 
um official que frequentavaS Ex:. e lhe pe~ 
guntará. em que o tinha deza.gra.dado. 

U::.r SR. DEPUTADO-Isto é uma a.meaça. 

O SR. AZEREoo-pelo contrario acho que é 
uma gentilezg,. 
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0SR.!3ARÃO DE S. MARCOS-Desde que se 
supunha trtl.tar com um amigo ero u m<t deli· 
cndes.'t. 

0 SR. BELLAilliL"\'0 DE ME:-.'DOXCA-Convite 
n.o quo.rtel genernJ.? O ministerio devitl inter
rogai-o e~ sua c~sa. particular. Se recebesse 
um convite deste esperava. logo Cncuhy. 

O su·. BARÃO om S. i\fAncos - Von conclu
ir Sr. presirlcntB, parecendo-me ltn.>cr respon
dido a todos os pontos principa.es ao discur~o 
tio nohre depntnclo . 

Não devo, porem, Sr. presidente. deixar a. 
tribuna.. sem lamaJit.'lr profunüameutc, que 
tão <listincto membro elo exercito, se opponha. 
fm.ucamente aos melhoramentos que •~ com
miS&io de m:l.l'inba. e guerr·a. pede par·;\ a ma
rinha. brõJZileiro. 

O Sr. Oiticica. \em n.incla. llln::t n~ 
em defe..<:a do equilihrio do o1·çamento dt1. 
Unifto, i mpugnar tl "\"erb..1. pedida pela com
missão de marinha e guerra. 

Não o censure a CU.tna.m })Or it:so, nem reja. 
em seu procedimento mi~~ voütade contm os 
melhoramentos. O que o 01·a~tor 1;retende é 
<].ue e;;tes melhorn.mentos sc;jam adiados a 
bem do no;;so estado fin~nceiro. 

O orçamento <la 'Lnião esti. sobremodo '~r
regado com estas propostas diarias que timtns 
de~pezlls acarretttm e que ab1·em tilo grande 
diil'er-eno;;a entre a .receita e a despeztl pu
blict~.. 

Attenda bem parO. este f;tcto: a nO.<;Stl l'e
ceita e de 200 mil contos. Destes 200 milron
~. 40 mil são d~IJendidos eom o exercito; 15 
mil com a. marinl1a. : lO mil com as clMses 
inatiYa.s e 45 mil fóra. do p;liz. Sii.o, portanto 
110 mil contos. isto é mais ()e met..'\de com 
despezas improduct.iva.s . 

E quando 11m Jl.'tiz ; . .'u.sta. mais tle metade de 
sua 1·eceita em despé7.as improducti\·~s \·ae 
muito mal. E' uma. lieç<'lo da ~deucia e da Jlis
toria.. 

Pois bem; é esse o nosso e>tado. 
E á Ca.mara. compete <'l.ttender para esse 1itcto 

e attenual-o ; e para isso ·é precho por á mar
gem toda a despeza que não for urg-entíssima 
c de que não e~tiver d epeml~nte o eredito do 
paiz. -

Uma dns cou.sas que ::1. commissão de mari
nlm propõe é a mudanç:;1 do arseu:ll de ma
rinhtt dt\ Bal1io. par:~ outro, mns isto sem 
onus J!<ll't\ o estado , 1 

A e;t:J. meclich, pois, nio se póde oppor a 
commissão de orç,<tmento. 

A outra. e <1.Utorisaudo o governo a mand<\r 
construir umn. morton;;. em M:atto G:r·osso, 
pam .::oncm•b do' mvios que soJTrerem ava
rias nos rios dn.quelle esta. do. 

Qttcm conhece aqnello e.;t.;.tdo s:tbe quanto 
é urg·entc c neces:;arh• essa. mecli<la.. 

:'lfuit.:J.S vcws '~" <:Ommuníca~-cs são intet'
rompitlas. pela impo.;:;ibilidade ()e conoerta.r
:;c o:; n:w i o~ . 

Vae o or:.ttlO!' continua.1• :\;: sua.~ c-onsider.'l.
ções, quando é :\vis:tdo tle que Iw., numero 
para. votar-se, e senta.-se dh,endo que o ft~z 
pa.r:• obedecer ao regimento. 

O SR. PRESIDE::\TE- Ha:,.endo na mero na 
casa. :firo. ndhcda <> -vota,.;~o, a.tim de proceder
se as votaçúe5 inc1icndl1.S na ordem do dia. 

O Sn. LA:IfOU:'\llilt Go.ooFREDO ( pelH o>·
dem) - Antes de V. Ex: . sujeit:.tr a vota
ção da Ck'l.matn. as diYersas m~terias con
stantes da Ol"d.em <lo dia, venho lembrar um 
expediente, que me parece :póde se1• a.doptado, 
e si por o.caso tem ~ Sr. presidente rluvidtl . 
pócle sujeittü-o á deliberação da C:unara. E' o 
seguinte: 
E:üst~m sobre a mesa cli,ersos .proj~ctos de 

lei que ainda não ibram remettidos ás re
spectiva_s co~missões, p_?r isso que ~" Camara 
ai11da nao os .Julgou ObJecto de deliberação. 
Elles só podem ser julg:uios objecto~ de delí
bel~,u;:ão lwxeudo numero. Ora, v. Ex. tem 
procedido ás divet·sa> vot<\ç.ões ; mas no meio 
dellas verifica.-se que não !ta. numero, e por-
1nnto continut~m es;;es projectos pendentes ela 
deliberJ.Ç.ão lla <:amal'3.. 

Nestes termos. p:u-ecia.-mc razon.vel que, an
ws d:.t rotaç-âo das macerias da ordem do dia, 
v. Ex. submettesse à -ç-otação da. Ca.mar·a., 
pal';l. se1·em julgados objecto de clelillel'tiÇ"<i.o, 
as diYersa~ propost<).S que estão sobre a mesn.. 

O SR. PRESlDEX TE- Eüectivament.e estão 
sob1•e a mes.:1. diYersos projectos que !)fio pó
uem tClL' t\llllamento, porque aintla llflCJ foram 
julgado> obj ecw lle deliUeraç~o. A nu~.~t tem 
sempr~ :tguardado a conclusao da -::ota.Ç<Lo das 
m:tter-ias da ordem do dia, para então submet-

O Sr. Pires F e r _J·eira Vil e ter esses projectos <\consideração d:l. Camaro.; 
responder :to ~o~re deput:1do, illustre .mem- nms a vot..'l.c;io, por falta de numero, nunco. 
hro d:t cm~m!SS:to de orç:tmen'o q1:1e 1mpn· se es;.rot.1., e os projectos VQO senc.!_o l>reterl
gnou o pro.Jecto. . dos. Si, pob, não ]~OtP;er J~_larnaçao em '?Oll· 

A verba. pedida. pela commil:são ole.m:u'iul!;~. l tr-.trio, submetteret desde. Ja essses _proJec
e gnerra é urgente, productiv:t e liíonl.a. "' tos ú. vota.ç.ão, para rerem ·.Julgados obJeeto de 
50 e tantos contM. , deliberação. (Apoiados .) 
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São lidos. ,julga.dos ohjecto de deliberação e A1•t. 4.• Fi<~<\m reYogadas as disposições 
remettidos as respectivas commíssões os se- em contrario. 
guintes 

PB.O.!ECTOS 

N. 162- lSDZ 

P l·ohiba as con·idas de touros r;: to·lo.< O$ cspa
. claculos c;·uei~ e conti'aJ' ;oz á imlolc llacio
IUI.b 

O Congrcs.."' :Nacional l'CSOl>e : 
Art. L• Ficam proltibidas a.s cordtl;\s de 

touro::; c hem assim f.D4l.o.3 os cspectaculos 
crtteis e contmrios <1 indole na.cional. 

Art. 2.' Revo;r~m-se a.'l !li8po:<iç•lc.> em con
trario. 

Sala das sesSões, 15 de julho de 18?2.- Pe
dro Amc;·ico. 

N. 16:~ - 189-2 

Auto;·i.~a o gooe1·no a de~pm1cle•· ate' •i 'fUanlirt 
de 300:000$ co ;,. .:t c;·ea~il'o de w;~ tu:;cw~to 
no estado ele 1l[atto-Gro-~$O 

O Ca11gr~so Nacional tleceeW.: 
Artigo unico. FiC<J. o go'Vemo atlt,)r~ado o. 

desDender ate ú. quanti;~ de 300: 0008 com o. 
creação de um lazal'eto no esttdo de )f~tto
Grosso; revogad~s as disposiçües em contra
rio. 

s. R. Sala das ~essoo.s . 29 dejunlto de 
189-2. - Q!ela11o de Alb!ll.(llC1'fLUC. 

N. 164- 1892 

Aútal·is.:t o go'l7en •o a abrir conCW"l'Cncia publi
ca zn1·a u;lo 2lrojecto rlc mom.tlllCt!la ' i ~~te· 
~;,,o,·ia do Jlrecu'·-~ar <la Rc1mblica nn B1·a:;il 
al(enJs Jotuzuim, Jose du Sil·m ."Yavi~r-o 
Tinv.l<mtes- e CI'Ca 2Jremios aos doc1~ me
lhores pl'ojectos classificados 

O Congresw Nacional decret..'1.: 
Art. 1." Fictt o Poder Ex:ecutívo autori

sado a abrir concurrencio. publica para u m 
projecto tle monumento u memm·ia do im
mortal precursor e JU<trtyr il. tl. Republico. no 
Bratil alil~res Joaquim Jose da Silva. S:avier 
-o Tiradentes. 

Art . 2.• O monumento rerú erigido no local 
do supplicio. 

Art. 3.• Ser-ão concedidos premios nos dol\~ 
melhores :projectos em desenllJ: .~e 1:1:0~ 
ao .--prim~iro ·e de 7:000$_ JW;~egundo classl· 
fi~do. -

Snla das ses5ões, 4 de jullto de l892, 4• d:~. 
Rt?.puhliC<~.-.To~ti Bevih'([zta. -St:~mpo.io Ferra::: 
-/:Ja;an·i!.- .Tot.1o Lopcs.-Freden'co Bor(las, 
- Gonçalo 1/e L-2go.<.-Jlárciano de Jlayalfu7cs. 
- E,·ico Coelf,o. - JOI/11Hiu t. P enlmilUI.!cO . -
F~rí·c:'i·a IJrandt!u . --- d:so. J·io JloU•t lt~.ilior.
A . S l r;clttcr.-Ailw!f'le .Juniar.-Joi'io A1)ellar • 
-~Vilo P tJ!-'t•llw.-Vr bmw JiarcfJw}es.- J.lur sl l. 
-L(joncl F ilho -JJm;i/i" rl<-,, S cmto.>. - J[oUa; 
IJacel!tu·. - r.:((si,, ,.:,·o Jwtiol·.-,1t;.,üto A/foaso. 
- h o rl.n i'mdo. - Jl. l"alladli.o. - Fcli$óei f.o 
F,·ci,·c . - .I<P<o L u i• .-Co,~« J[,;c/wAo. - 0-tir:e
r:o. - üeurn .1/,r/k,-. - JI;oaysio <.:~rq tr.e;rll.
J>,tf.te:ff.- !'io!li. - .fulio JicsrptilrL - Al fredo 
r:tiis .-l'auJ:wJ i.:al'lus.-.1;·i~tiács Jlaia . 

N. Iw-1s0z 

])e.~pew;a tlo imJlosto de t•·ans>;1.iSsc7o de JWOtn·ic
r./Q.rJ.c c i•euta d e rlcciJJUt u.rúana o IJI'C:r.lio c tit 
111e [w1cciona o .'lsylo Santct lsaúe/, na Capi
tat Fede;·at 

Consider:lndo que o Congres;:o Nacional é 
competente pam legíshtt· sobre os impostos de 
tr~:~.nsmissão de peopried:\de e decima, ur-bana 
na. C:q>ital Federal, emquanto não estiver 
organis;ldo o Districto Feleru.l ; 

Consider;).nilo que o A;;ylo Santa. Isabel , fun
d:tdo ne:tb c1Liade IJelos pl!ih~ntllroposconde do 
Alto :\-le~rim e conselheiros Mn.yrinl;: e lv!atta 
Machrulo, é dcstin:~do á ed.uc:\çii.o di> infan
ci:L desnllid;~ ile a mbos os sexos, o qlle é um~ 
obl'l.'- de c::n,rida<le, humanit.•ria., ci-vilisadora. e 
uigna. da ani~O e IJrOtec<;ã.O dos pO<leres pu
blicas ; 

Considerando que se•·i<l injusto, iniquo, in
jn~tifiC.'tYel c :ütamente deprimen te tlo espí
r ito ctwit~tiYo e generoso d.;1. nac;-ão IJrnzileim 
o cxígie o p.t;!amento de impostos relativos 
ao IJcttrüuouto de um:1 imtituiç"'1o que a ca
rid:ltle particul:\r fundou com intuitos gene-
rosos, porquanto Eemelhante ex:igencia im
llOrtaria ü•i lmtar :1. caridade e desacoroçot~.r a 
cr~ç-lo de C$tl\belecimentos congeneres, que 
l:<luto concorrem para moraliS<l.r a sociedade 
e, portanto, pr~ra. fhciHtÁ~r a missrto :tl'(luu do 
goYerno: 

O Co11g-resso Nacional tletl'eta.: 
Art. 1.0 O Asylo Sant'1. Is:~bel,fundado na Ca

pital Federal, ó di:::peusado do pagamento do 
imposto de tl·angmissão' de vropriedade relativo 
it don.çiio do ])<ltrimonio comiswnte em um pre
dio. sito •i. rua ' l<\riz e B.orro~, e 300:000$, 
qu~J llle fúi feítt\ pelos incoriJoradores do 
Banco Constructor ,.o Conde dQ Alto Mea:r.ün, 
conrelhe.iros ?.Iayrink e Dr. !lb ita ~!achado. 
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Paragrapho uni co. O referido predio e -isento 
do impost.o de decirn•• urbana.. 

S<tla das sessões, de agosto de 1892.
Ignucío Tosta.. 

N. 166-189Z 

]?i:;ca o prazo tle w'~ me;; patt~ o preenchi· 
r.~ento ele ca9as peln (JOD!!ri!cr.rlo1· do estar!,, qm 
g~te ellas se de1·em, &i ao c?YI!JrCs~o estadual 
a faculdaclc 1>a1·a fu:;el-o no ca.,o de nfio JWe
enchimento dco1t1":J do !"e,'cr;do 1)•·a~o e esta
belece os ca>os de mliccmento 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I . • O governador, em cu,io e~t.1.do 

der-se algum:1 vaga., deve providenci<1r dentro 
de um mez :J.ftm de que seja 1t vagu preen· 
chida. 

Art. 2. • Si o governador d.urll.nte este prazo 
não mandar preceder á. eleição .P.a.ra llre~m
chimento do. vaga ou Vttgas exJStelltes, pode 
fazel-o o congresso estaduaL 

Al't. 3. n O addiamento só podet'il. ie1·logar 
no caso de g·uerra. commo(!áo intestina ou 
calamidade publica. 

S. R.. Sala das sessões, 2.0 de julho de 189"2. 
-Pereira de Ly;·a.-Bellannino Cai·~teiro.
Raymundo B!liideim. 

N. lôí-1892. 

Jfanda. p1·eench J 1.ts c,lq:~s 1lle -'> d~rcu< na. 
mogi.st,·atw·a :eder'Jl, c>:cep!o a.< do Sup;·e11W 
T1·ibunal Fer.!éral, now~ando os maqi.1trt.'dos 
postos em d.i.~po>tibilidade pelos !]01Jernado1·es 
dos estado1 e dú <Julvas pro1Jidencia~ 

O Congre~w Nacional decreta! 
Art. L o A contar da data. da pr-esente lei. 

o governo preencherà. as vagas que ~e derem 
na ma.!tistratura f~.~ral, nomea.ndo os ma
gistrados que foram postos em disponibili
dade pelos governadores dos estados. 

Art. 2.• O governo nã'o f<U'á nomeações d · 
pessoas estranhas a magistratura, emquanto 
não forem a.:proveitados os magistrado-s. por 
aquella maneira :postos em disponibilidade. 

Art. 3.• As nomeaç5es, a que se refe1-em 
os artigos supra, serão feitas por ordem de 
antiguidade. 

.Art. 4. 0 Não são comiJrehendidas nas dis
yosições da presente lei as nameaçõe~:; b 
lll9mbrai! do ~upremo Trilnmal Federal. 

Art. 5. o Revogam-se u.s disposições em. con. 
trario. 

Sala das sessões, li de agosto de 1892.
Espi?'ito Sm1tQ. 

1'\. 168 - 1892 

Aatm·isa o !JDVCJ"nO a 11po.<enttcr o portei?·o 
rl~t thesDt!l'aria de fn~Civlc! do Pcrnmnbtcco 
Aleir.cmdrino Alves de Jiemlonça 

O COngresso Nacional resolve: 

Art. 1° E" o Poder Executivo autorísado a 
aposenta.r o porteiro da tltesouraria de fa
zenda de Pet·nambuco Alexandrino Ah·es <le 
Mendonça, que se acha cego, computando·~ 
pat'a a aposen~udoria o tempo que seniu 
como servente da me;;ma repartição. 

Art. 2' Re~ogam-se as (Lisposíç,ões em con· 
traria. 

S. R. Sal:.t tlas sessões,lO de agosto de 1892. 
- Befla.rmi110 C(lnlei·,·v. - J. ")[a1·ial1o.
An1ré Ca1!alccmt!.- Rctyii!Wtrlo Bawlei1·a. 
Pe1·ei-J·a de Ly,·a. - Jocio ele Siquei,·a. 
Joarpcim P cJ'JI'1i>oUtfco. -A. F'alç(fo. 

N. 169 -1892 

A.utor;sa o qo11enw a promover a creaçao de 
tres univenidaàes e pro·Dide11cia sobre a 
stHt o;·gwtisaçii:o e HW!!tllençao 

o Cong1•esso National l'esolve : 
Art. 1." Fícu. o governo da União a.utori

sado a promover a creução de tres universi
dalles, das quaes uma na Capital Federal, 
outra em S. Paulo, outra no norte do Brazil 
(Bahia, Permmbuco ou Pará). 

Art. 2.• Serão aproveita(\os na formação 
dessas tres 'Universidades os estabelecimentos 
de instrucção superior jit existentes, os quaes 
poderão ser modificados, ajuntando-se-lhe~ 
aquelles que faJtarem para. completar o gru. 
pamemo raeional e systema.tico de todos 
elles. 

Art. 3. • As despezas necessal'ias á. fundação 
desses tres grupos de faculdades correrão : 
um terço por conta da União, e o restante por 
conta dos estados ou dos municipios onde os 
ditos fócos· de instrueção ti verem sua sede. 

Art. 4.' O plano de orgauisação dessas 
universidades, bem como o methodo dos estu
dos e tudo quanto respeita á. realisação desses 
estabelecimentos scientüloos, será apresentado 
ao Congresso pelo Poder Executivo, c diseu· 
tido e Votado na prlll:ima geg!!i'O leglsla'Kva. 
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1\rt. 5 . o Revogam-se as disposioões em con
trario. 

Sala das sessões, 15 de julllo de 189'2. -
Pdt"o .4merõco. 

N. 170-189-Z 

Decla.•·a vitalicios os JWel,,l.<J$ creadcu pei.:J <lc
Cl'eto a. 1030,de 14 de nuwmfJro ele 1.890 

O Co11gre:;&l l'laciomü decreta. : 
Art. l. • São vitalicios os pretores <:reados 

pelo decreto n.I030,de 14denovembro de 189(). 
que organisou a magistratura. no Districto 
Federal. 

Art. 2.• Revozu.m-se as liisposic;,~es em con
tra.rio. 

Sala das sess,;es, 3 de agostO ue 189'2.-27w· 
·mez D clfi>vJ. 

N. 171-189'.?. 

AutoJ•i.·a o !JO~e~·,w a maado.1· aln·ir concurso 
pu~lico ,ltO pni;; c no ~:stranyeiro para o p;•ojecto 
da estah!a de Benjamin Const~tnt e o. despe11· 
der pt.lra es.1·e fim ate á somma; de 30:000$, 
e d.ti outra>' provir.lencias 

O Congresso Naaional: 
Considerando que os votos do Congresso 

consti.tuinte. em sessão de 24 de janeiro de 
1891, ainda não foram attendidos em todos os 
~us e:ffeitos ; . . 

Considerando que o decreto de 24 deJ!"ne~ro 
de 1891 emanado do governo proviSOtiO, 
interpretando esses votos, ainda está. sem 
execução em sm M't. 1• ; 

Decreta.: 
Art. 1.o Fica o Poder Ex~tivo au~risado 

a mandar abrir concur;;o :publtco, no pa.lZ e no 
estrangeiro, para o prqjecto da est.a.tua. de 
Benja.min Constant e a. despender para esse 
fim a.té á somma. de 30 :000$0Çü. 

§ 1. • Esse monumento sem levantado no 
centro do q uadl'ilate:ro onde teve logar a J,Jto· 
cla.ma.çã.o da. Republ~ca., re'[lNSentando o Clda.
dão .Benjamin Cons~nt naqueUe momento 
decisiVO- .d. b 

§ z. o o j ury (iue h ou ver de uero J..r ~o re a. 
escollla. do projecto do monumento sera com
posto de um representante de cada. uma das 
casa~ d.o Congresso Nacional, d.e um mem~ro 
da Escola. Naciona.l '!e Bel!as Artes~ escolhi.d_o 
pelo governo da. Uniao, de um art1sta brazt· 
lei-ro, pintor ouesculptor, a.lheto a. essa Escola, 
indica.d.o pela Mesa da cama.ra, e de um 
adep~o ~nh~do da. doutrina. a. que se 
1lliava Belljs.wn ConStant. 

o=~*- v. v 

Art. 2.. o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala. das sessões, 24 de julho de 1892.
Urba,to ]{arcondes.- Demetrio ltióeiro.
Athay1le Junio)· .-Malta Baceltar.- Atmino 
Alva1·es Alfonso. -.4ntonio Otyrttlto.-Oesari4 
JJfotlQ. 1wlior.-.4.nl!ibat Falca·o.-G-arcict Pi· 
r!ls.-A/fredo Ellis.-Erico Coelho.-A. Sto· 
cl!le'l" . -Pnula Arqollo. -A. G>-<o.naba:ra.-Be
;;cr•· il. - Sampaio Ferra:;.-A:;eredo. 

N. li2-1892 

R ctJultl o pl'o"Dim.ento em. emp!·egos publicas, pslo 
r;oncrnn !'edt!'Y'al ,dosd2~embargadores e jui;es 
rJ.,: tliJ'Cii •J e1lt cUspnnibilidarlc pelo di,•posto no 
art. ô• til.ts d í.·tJosiçiies transitorirLs rla Consti· 
ltú f.J7o e ttS condi1:.?es de >'U:z uporentadoriQ. 

O Congresso Nacional decreta. : 
'i\.rt. I. n 0 .> desembargadores e juizes de di

re1to, declnrados em disponibilidade em vir
tude ~lo O.!t· 6·• das dispo;;içõe> constitucionaes 
tran::utonas, uma ve:~ nomeados pelo "'Overno 
federal pa.~ em~ regos }lUblicos, ainda., mesmo 
estranho~ a ma.g~stra.tura., si os acceitarem 
seri:Lo nelles providos de modo inamovível sÓ 
Jlodendo perdet-QS por força. de sentença. ' 

§ 1. ~ J!!x:ceptuam-se a.quelles empregos, ou 
commtSsoes, por sua natureza transitorios ou 
de mera confiança da administração. ' 

§ 2. • Os magistrados que acceitarem os car
g_os de gue trata o paragrapho anterior con
tmuarao a. perceber seu3 antigos ordenados 
logo que l:<lsse a commi.ssão, ou emprego d~ 
que fora.m investidos. ' 

At-t. 2.• A aposentadoria, facultada/-'=pelo 
art. 6° da;; disposiçiies transitoriasY;éó será. 
dada. nos termos do art. 75 da Co.J{ttituiçã.o 
ou a requerimento do juiz em disponibilidade: 

Pa.~araph_? uni~o- Sendo a. aposeitta.doria, 
requer1d~, ~ sera contado o tempo durante 
o_ qua.l o J~ exerceu emprego ou commissão 
fora. da Jllagtstra.tura. ' 

~rt. 3.' Aos juizes em. disponibilidade, pos
~rlormenf:e aposenta~s sem ser por Inva
lidez, apphcam-se as disposições do art. 1 • e 
seus paragraphos. 
A~t. 4.• Revogam-se a.s disposições em cou

trarlO. 
SaJ.a . das sessões, de agosto de 1892. -

Fr-ed~rtco .Bo'Y'fles.- Rodrigues Fernandes.
Martt'!"~o _Rodragues.- C.Ssiano do Nasci?lle-nto, 
-Epttaoto Pessoa . .:._A,v:lre Ca-valcanti.- Fon· 
Se<:ft Hermes.7Go11Ç_alo de LWJOS,- Cotta Ro· 
dn.gues. -Jose Mar•at'lo.- Jutio de Mesflt'íte~ -
Pires Fs1"Tei1·a. -~ru Lovato.-G Pir61 • .A-risticks Haia, • .-. 

79 
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N. li3 - IS9Z · ciaes e exclusivos as exigencias, necessida
dfs e !)I"J.tica.s peculüJ.re> ao serviç.o do estabe-

CoHcede a 1J- Lui:;a Ca.l;,.llcrn , vitroa do c.opi- lccimento, pas~a., de conformiUade com o.s 
tú • ele f··agnta )Jrutico-ntôr F~,-""''"" Elc:/;c- leis de f<I.ZCUd<~. })01' I"Hias e a.< me$ma< prouas 
bctr;>e, a pensao anm;:d dr: 2:4008.Jla(Ja e:<~ de h;lhilitaÇ<i.O nO<' concurso;; de 1• e 21 en
JlfoHkt;idéo ao c-t:iibiv <lo 27 ct., • elwnirl,~.- trancia< n. fJUC ;:ão sujeitOs os empregudos 
mente com suus ft lit"s. · de idenr.icas cn.tegorias do Tllesouro Naciona.l; 

o· . - ' 1 : . • I . Consitle r-anllo taJ?bem que os chef~ e os 
O Cou.,re .. ,o ~a.clonal decreto.- '<lJUdantes das officlDa~. <:l1efe e ensmadO!'CS 
Art. 1! Fica. concedida a. D. Lui7~~ Ql.bal- do !a!Jora.torio chimico, da casa. da 3foeda, se 

lero, vluva rlo c<~.pitiio ele fra~<üa pm.tico-mór acham, por sua. capac::idade, illoneida.de e 
Fe1·nando Et.chc!;:.u•ne, ;1. pensão mmua! d.e deus todo' os mais requisitos e:;peciacs que exigem 
contos e quatrocentos mil r·éis. rep<wtiili.tmente as praticas super·íores do esta.belecimeuto, de 
com suas fi lluu;_ ordem scicutifica, ru:tistica, technica. e ncl-

§ L" A pensfw sera paga. em ~-fontevidéo ao minisCmtiv::t, nas condições de merecer a 
cambio de Z/. . maior attençiio do.> altos poderes da Repu-
. Art. 2.• Revog-am-se as di;;posi<;ües em con- . blica; 
tr<~rio. · Con:Slderando, em!lm. que o thesoureiro cLL 

S<th d~, sessões, 19 de ago>to de 1802.- , Cas<~ d<\ :Moed<t tem. além de todn.s as mais 
Barao d~ S . Jianos. - Joao R, t,,lltúa. i elevaJ.as e soliuas gtwantias, dadas !>elos l'e

; quisir.os moraes e pela fiança (que pôde ser a 
X- 174-1892 rma::cimn., si o exigirem), ao seu enc.trgo a 

: gestl.çõ.o ma.is varirula e abundante de v<Jlo
At~tori.<a o yo-.;e·rno a C'JHiparar os 'Vcncim e:1- r~s directo.s e indir&tos (~e toda. a. sorte que 

tos drs (mlcciona1·ios da Uwe da Moeda oos l)?de posst~lr um esl.'\bel~cimento do Egtado, e 
clq Thcsom·o Nacional 1 Ul!ld;t maiS augmentara com o fabr;co de 

· . i notas do The.~uro e bilhetes de b.1.ncos na. 
Considerando que a Ca.sa da. !\Ioeda, pelo Ca.~<t da 1ioed;t ; juntando a i;so a responsa

morme de.-oemiolviment.o IJUetlita.tivo e qua.n- bili!lacle do ulmoxu.riftulo ou deposito de 
titativo que a este est.'l.b<-1e<.:im~nt.o super ior met.1es e ma.tcria.es de especies diversas; 
da Republica tem dttdo o Dr. Enne:< de SOU7 . .a, 1 Pw:ponho que sejam r?.spectivamente equi
seu n.ctunl cih•ectol',- como se aclw, isso de- p::l.l'ados. em vencimentos, os emprt>gudos de 
moostrado à. evid~ncia por meio de rar.tos- tazenth\ da secção centr-.11, inclusivamente o 
11ela série de impOl'tantes e variados tralmllios thesonreiro. o seu fie l, o :fiel dn.s balaiiÇ'~s 
que, no~ llla.is di versos J·amos da. teclmica das (cargo especial da Co.$a. da :Yloeda ), aos em
at1:es g1-:~phicas, ela. in vestiga~iio scientiftc."t e pre,nn.dos do Thesouro Nacional de identica.s· 
do ensino profi~ional, alli se executam, e ' categor:as e limcçü~s •. ià estando, a]jás, to
:pel;t immensa responsabilidade que :possue na ·dos elles em rega.li:~s e responsabilidades e!JUi
confec~iio e guarda de valores e encargos ele ! par<lllos pelt\S leis vigentes ; e bem assim que 
toda a, sorte, e, incontesta.velmente e de,. os empregados scientificos, artisticos e techi-

. medo incomua.ra.vel para. o nosso paiz, uma nicos, constituídos pelos chefes do lnbora.torio 
·_repartição de~ primeira ordem ; chimico e das officinas, ensaiadores, ajudantes, 
- Ccmsiderondo mais que o pessoa.! desse es-. chefes ue serViços especiaes e artísticos, gra-

belt:eimeoto, <·omposto de um<t SCÇ{'ã.o especia.l vndores, desenhistas, etc., sejam igualmente 
de fazenda (ou ~ee:çito central), de um Ia- . induidos na mesma. reforma, como sempre 
boratorio scientifico e de seis officiuas tecllni- o teem sido; P<Wil isso sendo aceit.'l. a. ta
cas e artísticas, constando ('Stas de um grande bel!:\ que competen temente , patriotim e 
numero d.e secçüe~ de tr:tballlos cli versos, se le;t!meilte deverá set· prepar-Mi[l. pelo direct()r 
acha em condições inteiramente S11i [Jtmeri~ . da Ca.."<J. da Mueda. e que s~râ dirigida ao Po
e em primeiro :pl:.\no, qua.nto a idoneidade, i der Executivo da R.epublica, logo que seja. 
capacid:l!le, respon~abilidade, applicn~o ou est~ reforma approv:ada pelo Poder Legis
actividn.de. senrlo, pelo meno~, por isso cliffi- latlYo: 
cilima a sua. substituição prompta, em caso de o Congmso Nacional decrero : 
qualquer desgo.-;to que pr1ve oesto.b :l€cimento 
dos prove<.-tos t'nnccional'ios que o servem Art. l." Fica o Poder Ex.ecutivo antori-
com ine.xcediv-el zelo ; s~do ~ equiparar os vencimento dos fnnc-

Considei'll.lldo ainda que o pessoal ele fuzen- CIOnar1os da Ca,a. dt~ ~!neda. ao dos empre
da. (tão pouco numeroso ali;.:s quu.nw com- gados do TlH·sour·o NacJOnal. 
:petente, e reduzido, des'cle a fum!u~iio tlo es- : J\l't • . · 2. • Revogam- se a.s diS]?OOiÇées em 
tabelecimento, a um honesto nmumo, que comratlO. 
impossibilita as a.gglomeraç:ões inuteis e a j Sala. das sessões, 11 de a "OSto de 1 89-2 _ 
burocracia ), além dos collhecimehtos espe· .A!~-<l~Iàrc Stnckf.er. "' • 
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U~3.mento da re:1i!t e de®2a 11a C!l3 da Moo1a oora o mrtísio de !833, organímo de ronrormmade ~nm as 
lei! n~. 25 a 26. áe 30 de dezembro M 1891 

R ecei'ta. 

1889 1890 Ul91 

To:<~ a.rrecnd"u:.s..... . .... . .. . . .. ... ... • .. ... .. • .. 14!;:702':!17 7:770.~\".!l S:90~:!J07 
F•l>rico de med<~.ll\o.3 . .. .. •• . • ... . ... •. . .•. .. . • .. . .... SU.~.JO~ !:~'25~000 4 :·\~,;"Ji;OOIJ 
Anal)~s e obr"-S... ... .. ... .. • .. . •. • . • . .. . • •• • .. . . . .. /t tS:;o•;o ~J :ooo.;o >O 30: 177-~&10 
A-pqra.çb<es de terras •... . ~ . • p • • • • • ··· · •· · ··-· . . •••• • • !JO~l.SO !H.,;:·;l'73 
Rend:.ev~ntua!. .. .......... .............. . ..... . .. . . .. .. . .. . .': ... .. . ...... .': ~ .. :: : :.':::: : :::: 

i/í.S;S.23$j2i 

F abrico de e5tM>pithosdô sello adhesivo .................................................. ..... .. 
Ide"' du;ellos do c orrera ... . ..................... . ..... ... . .. .. . ................. .. ... , ... . .... . 
ltle:n do billleles post.:>cs, Cárl:>s bilhetes e $~ 'He co.rt.as .. .. . . ..... . ..... . . ... .................... .. 

Decreto n . 5336 ,de 3i do j~neiro de t $;'4 c 1' i-i dt1 
lei o . 20, de 30 de de?.embro de i S!It 1------;-- -----:------1 

Ord•nauos Grntilic~ç~o Tob.l 

1 DlruceoL~ . . ~ . . . ... .. ..... . . .. - ~ · .•• .. .. . .. .. .. . . .. . 
1 P rimoiro Escriptur:t.:rio . ~ .. - .......... .. ....... . .. . 

~ ~~~~~~ ~~~~: . ::::::::::::: : ::::::::: ·: :::: :: : ::: 
2

1
Pr:. ~ic•nles ... ..... . . ... .... ..... ..... . ...... . . .. 

i T haSollr"4'Jir o •. . ...... . . .... .. ...... .. ... . ... . .... . .... 
1 F ;el do dit o .... ..... .......... .............. . .. . 
i i Di~> dns bo.lo.n~o.s .................... . ... . .. ... .. 
t !Cheft du Lo.boro.tor io Cbi:>úco .. ................. . 
4\ Ens1l>~ores ....................... . ..... ..... ... . 
! ; c~efe M Officin:> de Fu•dit i o . . . . ......... .. .. .. . 
- : AJUd~nles ........ . . ............................. . 
1 \Chofed• O::Gciu:> de ~lnchittas .............. . .... . 
2, 4"\jud.:.ntC!s .• • ••• . , .•• ••• • • , ...... . ......... ..... .... . 
ilc net'e d(l.()ffieíno. de Gnvu to. .... . ......... .. : . •.. 
31(hnvnd oros .... ... .. ... ... .. .......... ...... .... . 
1 Cbofe d:. Cfficínn de L::.mino.çio . ......... , ..... . . • 
~ Ajudnntes ....... . ........ ........ . ........... . . . . 
i ! Cbofe uo Olflcín.o. de E~t.u> prio. . ..... .......... .. 
i i AjuJnnlt . . .... . . .. . ...... ...... ............... .. 
~ ~· Chefe <~.• OJ!lcinll. de Xilog~aphio. .. ... .. .... .... .. 
• f)e$enlusl:l$ ..... ......... . .. . ........... . ...... .. 
i , Cbeitt d .. ~ Ollic in::t. de A.tlo., ç5o .... ...... . . . ........ . 

~i ~~~~~~s·.:: :::·.: ::: :: ::·.~: : :: ::::::::::::::::::: 

on.ç,\D,\ 

r,,RA iS<J3 

30:~ 
40: 000:!000 
~:()()~ 

' v orADA.. 
rAJU 1.893 

1L2:4S0$000 

t!MS~OOO 
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Despczn onç.'~'·' 

·.rranspor~c .•.•.• ~ ., •..•• -- ... ~ .•.• I ................................ I 

T~abora.torifl Chl1nico ••.• ~ •••••••. ~ .......... •· ••..•.••••••• -- · · ••• ·- •• 
Offic\ua. de Fundiç::io ............................................ ., •••.•. ~ ... .. 

10 Lami.nn.ção ................................................ . 
~ Mãchina.s •••••.•.••.••••••••••••• ~ ........................ . 
, O'ra.vura .......................... . ................. , •••.••• 

: ~w~~:r.~_·:·:·:::·=:·:·:·:·:·:·:·=~::: ~:::::·::: ·: ::::::::::::::::: 
• Obr:.s ............................... • •••• •• •· • •••••••• • 

i:;:Oüo,ooo 
Sô:OOoWJOO 
75:000$000 
75:00(1:)000 
30:COO"OOO 
~s:ooa~o 
GO :000.,000 
12:000$000 
a2:00J.~OOO 

P.s.pel, pennas 1 tinta, livros em branco~ imprcs.~os, etc .............. . 
l..uz ptlra o corpo d:> gu~n!a e po.ra dias de fes~~ nacionl<l ••.••••••• 
Ccncerto e reforma. d"' nHlVeís ......................................... . 
Asseio do edtlieio e despez;:a.s mluda:s ................................ . 

3::>0il:\'OOO 
2:5oo.:ooo 
2:~.0Q.SOOO 
3:50Q3DOO 

• .'i..cid.os e a.~elte doce •.•••.••••••.••.•.•...•..•• ~··· ·- ............. . 
.AÇ01 ferrn.llmas~ et.c ..... ~ ••.•.••.•••••. , ................... ~ ••.••• 
Bo-r~x, s:tlitre, sollmão, c:;dinhose tintas .. ·-~·-····· ......... ~ .... . 
c~l. cimento. nreia etc .. p~r:> repo.ros dos fórnos ................... . 
Çn..rvã.o New-Ca.stl~ e de fv.rja. pa.rrt. as m:tchinn.s, Ja.boratorio, 

carvão de 1nndeir:t.. c r•bre e lenhn. •••••••••• , ........................ - .. 

s:ooo.:ooCl 
G:OOO . .;OOO 

12:•.oo'aoo 
3~000$000 

r.~:ooo:;oao 

Gomma nr~biea e mais obj<ctos pnr:l. :l. f:~.brlca-;ão de cst:tmpilh:>.s, 
e seUos .............................. -·· ............................... . 

Papel po.ro estampilb:ls do sella .o.dhesí"t"o e d:1 Correio ............ .. 
Saeeos 'Pu.ra con ducç.ão fie nic.kel, Uron:.r,e e cul>re do :::Lnti:;•.• 

<ltlnho ........................................ - ................. . 
~nbii,~ gr:~~a.lU'-':O.S, t.."tboa~ p:u•n. c:.li:-.:~e-s j~ t•eme.~~s~ ele ...•.•••• 
Tintas. oleos: et.c ..................................................... . 

-~Ç}:i:~~~ -~~. ~-~~~~~~~~,~~~~~~i-o~~ ~.~~~~~~:~~ .. :~.r~.~- -]~L.~~~~~~~ 
Dita de moedas emed:Uho!=. prtro. n 1nuf::eu mnuet..·U"io ............... . 
L:..tas de folhn po. ra :>.condicLo:ntlloento de esto.01pilhas .•. - .......... . 

itj:000$,100 
::!O:UOO.:OOO 

5: 000.:'010 
~. : 000.,'1))() 
:l:OIJ0$000 

~:000.-!000 
1.:000$XKJ 
2:0001000 

"l'O"I',\.L 

3'3:000:)000 

i2:00~.000 

l:lO:OOO!OllO 

u3; :-\~o;:ooal 

VOTADA 
r.\ttA. 1893 

210:0003000 

.!Z:OO~OGO 

SO:OOO.,~OO 

44~ :4SI)SOOO 

A di!Teren.~n. -de i03:DrJO~, que: se n<.>t~ entre~ ~un.nt.i!L ot·~ nrç~d::t e !1. que foi \·obcl:L '['1:\.ra. o eor:ente axet'
cioio, 11rovóm <ltt nece~idttde d<> ser ou~•nent:ldtt de 1<~:000~ a verb:. uestino.do. tlo pesso~l ~pero.úo e do 
50:000$ a. destinada. ~o material: como exige o tlesenvolvimento do& tro.bolhos prtrn. p~·os~EH·idn..d.e deste eilta
belecimento. 

Attendendo-se á fabrictt~ão ttctual., nao e.xistente nos 1'-'ssodos exereicios, de selloseonsulo.res. estampilhas elo 
fumo e scUos a.dhesivo~ p!t.rn os 20 es:tados dn União, a.l~rn do enorma e (lragres:sivo augmeD.to de outl.'âS llro
duccões, especinhnente ae moeda, que tende a crescer no_~p~o~irnosrfutul"os exercicios n. receita do modo seguinte~ 

Sellos eonsuJaNs 20:DOO$, estàmpilhas do fumo 50:~; sellos :>dlles.ivos pnr"- os20 est:.dos :150:0001); total, 
222;000~000. 
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i Director.. ... . . ... •.. •.. . . . .. .. .... ... ... . . . .....• . .• . .. . . .. .. 
1 Primeiro l?l:\~rip~urn.rio . ... . .... . . . . . ••..... . ~ .......... ...... ~: .. 

4:000.~000 
2:000.}000 
1 : 60tJS(iOIJ 
1:200.';000 

:!2:ú~0$000 
6:000:;000 
4:800$000 
~: tiOOl.;OOO 
4:~00 

t O :CI00$()00 i fÉi~{e~!~w.:.:.:.:.: .. ::.~-~-: ~:. :.:.:.:.:.~~:.:.~:: ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~~: ~~~ ~ ~ ~: ~ :~~~~:~ 
~ ~~~ ~~ d~;~;ti~.;.;:: :: ::::: ::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: 
~ ~~~~00~· ~::~:::: ::::::::::::.::: ::~ ~ ::::::.:::::::::::::: ~ ::::: 

~ 
4:1100$()00 
i:500S(IOO 
1 : 500.';000 
1:600~ 
7~ 

4:500~ 
~,;~ 
~:800$000 
4:000.~ 

i Che(a do Laboralorjo Chhuie•J,, , . . ...... . ..... ... ..... .... .... . . 
" Ens:1.indores .•. •.... .. •• . ••.. , .•.. , .. . . • , . , ......... .. ...... . ...... . 

2:~000 G:000$000 
1:200$000 1..4:~~00 

1 Chefe d:l. OHieinn. do G-l'tL\"Il l'll ••••••• ••• , . •• •t•• ••.••• • •••••• •••• . 
2 Gravn.dore$ ..... ............. , , ... , ........ ... . ... . ...... ....... . . . 

~ : 000..<000 6:000$000 
:1. :200~00 7:200$MO 

1 Chefe da O:..'icin:Lde l··undt-;~o •• , •• , , • • .• ,, .. • • , .. •• •.. .•..• . . . . 
2 Ajud:.ntes .... ...... .. ............ .......... ............... . .... . 

2:000$000 ü:00()$000 
:1.:200$000 7:200;;GOO 

1 Chefe dn Otllc•n• do L:.tnlnRQtl~ ........... ................ ... .. . 
2 kiuda.nbs .......... ; .................................. . .. .. .. .. 

2: ooosooo 6: 000$000 
i :200S000 7:20().-!000 

1 C efe d" Oflicill•d~ ~hcldnM ............. ... ...... . .......... . 2:00iJ$UOO 6:000$000 
i :200$000 7:200$000 2 Ajudo.u.tos .•.. ................ , , , . , . .• .• . ••..•. , . . ...... . ...... ... . 

1 Cnere do. Ot:lici.n~ de X.itiJ-Ch tmt·;wu.\'Ut"CL, ....... ·• 1• •· • ... ........ 2:000.;000 s:ooosooo 
2 ·•iud:wtos ..................... , , • .. . .. .. .................. . .. 
1 Dtseabista. a1·tistice>., ... , . ••••.•.• , •••• ••• . , ........ .. ...... ... ...... . . 

1:200~000 7:200 :000 
!:200$Jtl0 3 :601).'!000 

1 Chefe da Oll\cin~ do ~;~ln"'l'''''""" ................ . .. .. ..... .. 
2 A.)ad.m.utes. . . .... . ......... -~·· ···•••• •· . ... . ....... . .. . ... . ... ....... . 

2:000$000 6 :000$000 
I :200.! 000 7:200$000 

i ! u.x:ifi::a.r do. ~eeçito Qc l.l.cl4i"'tcH:.b~ •• , • • ,, , , •• , .. .. . . . . ...... . . . . .. 1:2003QOO 3 ;600$000 
l----

N. 175-1892 

Augmen!a de 30,i, n., actuaes vmcimentos dos 
empregados ri~ Eslr ctd,c ~d J•lU"I'O Centrcll do 
Br~it que p~rcellerc/Jl mcno~ ele 6:000$, 
e tX"to1·isa o go~rno a abri1' o ncc!:ssario cre
dito 

O Congresso Nacion:~.l dect•eln. : 
Art. I. o Os empre,o-a.dos d11. Estrn.da de Ferro 

Central do Brazil perceberão 1mds 30 •f o sobre 
os seus actuaes vencimentos. 

§ 1.• Não terão direito u. ~st.e nugmento 
aquelles empr~ados que perceberem actual
mente de 6:000$ p11ra. cima . 

Art . 2. o Fica o g-overno desdo jó. nutorisado 
a abrir o credito necessario {XIra ra.zer face a. 
esta despeza. 

Art . 3.0 Revognm-se as disposições em con-
trario. • 

Sal& das sessões, 12 de agosto de 1892.
Lamoumer G(}(].qfredo. 

iG5 :800$100 

Pr. Ale=ndro SWchl<!r. 

E' a.pprova.da, sem debate. a redacção do 
projecto n. 77, deste anno. 

E' em seguida approvada a red~.ão n.86 E, 
de 189i. 

Veta.çã.o em 3~ discussii.o do projecto n. 100. 
deste anno (projecto 46 A. do anno pa~sado), 
relativo ás promoções de 7 de j aneiro de 1890. 

0 SR. P RESIDENTE-Vou submettera votos O 
substitutivo apresentado ao projecto pelos Srs, 
Pires Ferreira e Baptista da. Motta.. 

O SR. MmciA.NO DE~lAGALH.tES (pela oràc1n) 
- Sr. presidente, a camara vae deliberar so
bre assumpto mUito importante. 

Sobre a. mesa ha. tres projectos, substitu
tivos uns dos out ros. mas no fundo todos 
querem a mesma cousa, isto ~. querem que 
se ta~ justiça. aos omciaes pr~udicarlos pelas 
promoções d.a dictadura. · 

A divergencia. w reside no prooesso a em· 
pregar. 

Venho propor a V. Ex. que ~nsulte a 
Camara si consente na. preferencill. para. o 
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substituti\•o que apresentei e que me parece 
resolver aque>tão sem abalar os interesses 
da justiça e os interesser dos :prejudicados. 

O SR. PRESIDE:XTE-Sobre a mesa. lia. dous 
substitutivos. um dos Srs. Pires Feneira e 
Baptista d~ :Motta e· outro do Sr. Marciano de 
Magalhã€ll. 

A Ca.mar~ ainda não se manifestou sol1re 
preferenciR. para 03 substituüvos, porqtte e 
disposição regimental que os substitutiros se
jam votados a.ntes do pl•o,jecto primitivo. Mas 
bavendo soln·e a mesa (lous substitutivos, e 
perfeitamente cabível o requerimento do Sr. 
Marciano de Magalhães, por isso que sa trn.tÃ.t 
de preferencia entre um e outro suvstituti>·o, 

Vou submetter a votos o pedido de pl'efe
rencia. 

Submettido a voto;; o t•equerimento de ~re
ferencia do Sr. Marciano de Magalhães, e re
geita.do. 

O Sa. PRESIDEXTE-Vou submetter a ·votos 
o substitutivo apresentado pelo Sr. Pires Fer
reira. 

Submettido a votos o substitutivo; votam a 
favor 62 Srs. deput;\dos, pelo que o Sr. pre
sidente declara-o approvado. 

0 SR. FO~SECA HERMES (pal-a o!'de1ll) pede 
verificação da votação, 

Procedendo-se a verificação, votam contra 
31 Srs. de~utados. 
· O SR. PR.ESIDE:'I"TD-Não ba numero Yae se 

proceder á. chamada. 
Procedendo-se á chamada verifica-se que se 

retiraram os Srs.: Jose Bevi!aqua, Epitacio 
Pessoa, Raymundo Bancleira, Annibal Falcão, 
Paulo .Al'gollo, ~ionysio Cerqueira, Prisco Pa
rai~o. Manhães Barreto, Luiz Jrurat, Lopes 
Trovão, Vinhaes, Leopoldo de Bulhões e Tho· 
ma.z Flores. 

O SR. PRESIDENTE-Responderam a chamada 
106 Srs. deputado~. Vae.se procedeJ' de novo 
·á. vota.çã.o do substituti m do Sr. Pires Fer
·reira.. 

Procedendo-se a vota.ção e approvado por 
68 votos contra 39. o seguinte substitutivo ao 
projecto n. 100-1892. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' Os o:fficiaes do exercito preteridos 

em consequencia das promoçôes que tivcr<tm 
logar de 15 de novembro de 1889 a 31 de de
zembro de 1890, contarão as suas antiguidades 
de accessw, nas vagas que se deram ou nas 
que se venham a dar. desde as datas em que 
tiver<>m sido preteridos. de sorte que pa>sam 
-adquirir, no almanacl\. militar, o Jogar que 
lhes com~etia. si houvessem sido o1Jservadn5 
os principias d~\ lei então em vigor, sem 
todavia terem dir·eito a indemnisação pecu
Diaria de qualquer ordem. 

'Ar. 2.0 Para a revisão das promoções feitas 
no espaço de tempo, a que se refere o art. 1• 
da presente lei, o Cooselno Supremo Militar de 
Justiça. ex:~,minará.. logo que seja autorisado, 
as condições em que se achavam os officiaes 
:promovidos e preteridos nas datas em que ti
t·eram lagar taes promor,ões ; e depois de veri
ficar, de entre os preteridos, ~quelles que, em 
vista dtt lei estavam no caso de ser promo
vidos, immediatamente organisara uma rela
ção dos mesmos officiaes, o. qual será publi
cada no Diario O ffic:·at, pt~.m servir de base 
ao Governo na decretação da contagem das 
antiguidades adqniriclas por quem de direito. 

A 3." A revisãa de que traW.. a presente lei 
nii.o impedira que o Governo. para preenchi· 
mento das vag-as que se !orr.m d:tmlo, pro
movi\ uos otrici~es jú. favorecidos por c!l'cito 
daquelhts promoções. desde que no posto em 
que se acharem tenham satisfeito os requi~ 
sitos le~tes. 

Ar~. 4.• Nas reparações om decret.<tdas não 
se comprehendem os offiches que ,já. se aeh~
rem definitivamente iora dos ctuadros eife
ctivos. 

A1•t. 5. • O governo, ·immedia.tamente á 
sancção da presente lei, ordenará, com ur
gencia, ao Conselho Supremo .Militar. pro· 
ceder a revisão de que trata o art. 2', para. o 
que lhe !acultarã. os documentos e mais in· 
formações precisas. 

Art. 6.0 O govei'D.O attenderá ás reclama
ções comprovadas que forem apresentadas 
até seis mezes depois dessa. publica<;>.ão, e cuja 
'Procedencia seja reconhecida por aquelle tri
bunal. 

Art: 7.• Logo que seja publicada a relação 
orgamsada pelo Conselho Supremo :\Iilitar. a 
que se l'efere o art. 2", o governo decret.ará. 
as antiguidades que tivereiD. recuperado os 
olficiaes preteridos. 

Art. 8. 0 São revogadas todas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1892.
Pires Fcrl·airet-Baptisla da llfolla •. 

Fica prejudicado o substitutivo apresen
tado pelo Sr. Marciano de Ma.ga.lhães. 

O SR. PR.ESlDEXTE -Vou submctter a. vo
tos as emendas apresentadas. 

E' submettida a votos a emenda do Sr. Val
ladão que supprime o ultimo período do 
art. 1•. 

Votam a. ·favor apenas 41 Srs. depui:ados, 
pelo que o Sr. presidente declara rejeitada a 
emendo.. 

O SR. Vu.r..uio pede vel'ifica.cão da vota
ção.· 

Procedendo-se iL "erifica.ção >ot..-un a favor 
56 Srs. deputados e contra 52. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 1810512015 11.25- Página 14 ae 27 

sess&o em 29 de AgosLo de 1802 G3i 

E' approvada. a. seguinte 

Emmtia 

Ao projecto n. 100. 
Ao art. 1•- Supprima-se o ultimoperiodo 

que começa. assim: «Sem todavia. terem di
reito, etc. , etc. 

Sala das sessões, 10 de a.gosto de 189-2. 
•11. Valladao. 

E' em se!luida submettidú. a votos e nppl·O· 
vad<l. a seguinte 

Emenda. 

.Ao art. 2.0 - accrescente-se: 
Paragra.pho unico. Em rela.\:ITo ao principio 

de- merecimento- <L classitlcaçilo leit<:t pelo 
Conselho Snpremo MíliL'1r, ser:i. consider-.\da. 
simples propost;J., cabendo ao Presidente du. 
Repubtica a. escolila do oíficial que de1•e go;;ar 
do beneficio desta lei, de entr~ tr~ inrlic-a.dos 
para cada v~oa. 

Sala. das sessões, 1 O de agosto de 1892-. -
M. '(taJlCldao. 

- E' rejeitada. uma emenda do mesmo Sr. Val
ladiio, supprimindo o art. 5°. 

E' submettida. á votos e approvada. a se
guinte 

Ao a.rt. 6• - accrescen te-se: 
Para,crrapbo uniw .Fica.subentendido que só 

poderá. ha·ver promoçã.o QU(I.ndo se det· va..ga e 
que a reparação de antiguiclade não dar~i di
reito á. indemnisação pecuniaJ.'ia de especie al
guma. 

Sa1l1 das sessões, lO de agosto ele 189~. -
){. Va.lirult.!o. 

Fica. pr~judicada a emenda do Sr. Bellar
rnino de Mendonça. 

E' su1Jroettida a votos e rejeita.da o. emendo. 
addítiva do Sr. E~pirito Santo. 

O projecto assim emenda.do e adaptado em 
31 discussão e remettido 1t commis.'ii.o de re-
da.~.ão. • 

Votaç-ão em 3' discu~ão do projecto n. 137 
' deste a.nao, declarando não ter l'ido revogado 
nem alterado pelo decreto n. 1030 de 14 de 
.novembro de 1::;90, o dispmto no are. 79 do 
decreto u. 243S de 15 de jlllllo de 185!J. 

O Sn.. PnsrDENTE-Vae-se lêr o parecer da 
com.missão. 

Lido o parecer é submetiido iL votos e ap
provl\do em 3• lliscussão, o seguinte 

PROJfOOTO N. 137-1892 

O Congresso Nncional resolve: 
Artigo unico . O decreto n. 1030, de 14 de 

novembro de 1890, não revogou nem alterou 
o di3posto no :\l't. 70 do decrato n .2433, de 15 . 
deju!llo de 1859. . _ . _ 

Vota.~~io em 31 tli scu:;s~·o do Jlro;ecto n 12?, 
deste anno, n.utorisundo o governo a abr1r 
um credito de 3:471:200$2-14 11ara despezas 
por va.rias verbas do orçameuto vigente do 
.Minis !crio da Mario li'L 

Submettído a TOtos é approvado em go. dis· 
cussã.o o seguinte 

PJ.W.lECTO N. 125- 1892 

Art. 1.0 E' o Pl'esidente da Republica au· 
tol'isttdo n. :1.uril• creditas n:t ímpo1·tttncía de 
3 .. m :2095214 :p.u':\ occorrer llO exercício vi
gente as despezas c1>nstantes das seguintes 
verbn.s do orçamento do liHnisterlo da Mari· 
nh.1: 

~ Conselho Xa:val. ....••• 4 :000$000 
4 Conselho St1premo .. ... 1 :4401;,'000 
7 Auditoria ...... ...... . 3.880$000 
8 Corpo da Mmada e elas-

ses a.nnexas .. .. . . •.. 7:07f!:S:W0 
9 Batalhão Naval. .. ... . . 229$166 

lO Corpos ·de marinheiros 
nacionaes . • .•..••• ; 11:52~'234 

10 A Material . , .. , ...•..... 405:621$308 
ll Companhia de In validos 5:709S700 
12 Arsenaes ... . ..• • ....• ·• 862:819$030 
13 Capit..1.nins de portos ..• 4~3 
!4 Forç:a Naval ........... 76 :485$4!6 
15 Hospitaes ........... -. l :001$666 
16 Repa-rtição da. costa ma-

ritima ..... . .... · ... (34; 408$000 
17 Escola Na.n l ......•... l :200$000 
18 Refor·mauos ... ..•.••. - 46:350$802 
22 Munições ele bocca ..... GSG: lli~ôlO 
23 Muniç'':es 1\a:vaes .. . ... i 92: 9'22S750 .,. CombustiveL ....•... . . 100: 000$000 -J 
2ll F1·etes •.......••..•.. . 2.'50: 000$000 
2i Eventua.es ....... .... . 150: 000$000 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

0 SR. BELL.'>.RlU!\0 »E 1-lE..'Ii'DO?>~.A. (pela or
tlem) pede Yerificação da vota.<-ão. 

Procedendo-se il. •e1•ifica~ão, votam a favor 
do pl'ojecto 64 Srs. oe].Jutados e coutr1.1. 44 •. 

0 Sa. PRESIDENTE- Foi approvado O pro-
jectoi.-.~ 3 d' - d . •A . , -., Vo-,....,o em ·' t<cuosao o proJecw 11. ::.:... 
deste anuo, regulando a concessão de apcsen-
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t.adoria aos funccionarios publicas, de a.ccordo 
com o a.rt. 75 da. Constituição Federal. 

E' submettido á votos e approvado em 3• 
discussão o seguinte 

PR.JECTO N, 52-189'2 

O Con,"Tesso Nacional decreta.: 
Art. 1.• Desde a data da. presente lei é o 

Poder Executívo autorisa.do a conceder. de 
conformidade com o art. 75 da Constituição 
Federal, apo~entadoria aos runccionarios pu
blicos que a. ella tiverem direito, de accordo 
com o disposto na mesma lei. 

Art. 2.' Aos funccionarios cemprehendidos 
no art. antecedente só podem ser dada. a 
aposentadoria :provada a :sua invalidez por 
inspeccão de sa.ude em que sejam julgados in
capazes de continuar no exercício dos seus 
cargos. 

Art. 3. • N'"ao sera concedida aposentadoria 
a.os funccionarios que contarem menos de I O 
aD.Dos de e1l"ectivo serviço publico. 

Para,crra.pho unico. A aposentadoria. é dada 
com as vanta,.<>ens do cargo que o funccionario 
esteja exercendo ha dous aunos e os que não 
tiverem este tempo de serviço só :poderão ser 
aposentados com o ordenado do cargo ante
rior. 

Art. 4.0 Ao funccionario que tiver 30 an
nos de serviço eompete aposentadoria com or
denado por inteiro. 

Aos que therem mais de 10 e menos de 30 
annos compete aposentadoria com ordenado 
pruporeional ao tempo que lhes corresponda 
na razão de l!iJOo. parte por anno. 

Art. 5.• O funccionario que contar mais de 
30 annos de effectivo serviço tem direito ao 
respectivo ordenado e mais 5•;. da grd.tifi.ca
ção, correspondente por anno que exceder 
daquelle tempo. 

Art. 6." Para os effeitos desta lei não se 
considera tempo de exercício o de liçença.s e 
de enfermidades que se prolonguem IJOr mais 
de seis mezes. 

.Art. 7 .• O funooiona.rio aposentado consi
dera-se incompativel para qualquer funcção 
publica retribuida pelos cofres da União ; e 
quando acceite emprego ou commissão esta
doa.! com "Vencimentos perderà. ipso (acto o 
vencimento da. aposentadoria. 

Art. 8.• Os fwicionarios já aposent3.d0S por 
lei anterior não teem direito âs vantagens 
consignadas nesta. 

Art. 9.• São excluidos das disposições desta 
lei os funccionarios cuja aposentadoriae:re,ou
lada em lei especial, como os magistrados, 
professores e militares de terra. e mar. · 

Art. 10. Revogam-se as disposições em con
trario. 

Votação, em 3.• discussão, do projecto n. 
119, deste anno, ooncedendo aos 1.• e 2.• ci
rurgiões do cor,;o de bombeiros da Capital 
Federal os postos de major e capitão, com as 
vuntagens que sào inherentes e estes postos. 

E' submettido a. votos e approvado em 3• 
discus..oão o seguinte 

PROJECTO N. 119-189-Z 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. • Os 1" e 2" cirurgiões do Corpo de 

Bombeiros do Districto Federal terão os postos 
de major e capitão, e gozarão de toda.~ as 
hOnras. vencimentos e mais vantagens inhe
rentes aos mesmO!l postos, nos termos do 
art. 45 do decreto n. 9829 de 31 de dezembro 
de !88í. 

Art. 2.• ReYogam-~e as disposit:.ões em con
trario, 

Votação em 2'di>cussãodo projecton. 145A 
( do Senado ) concedendo ammstia aos revol
tosos que tomara.m parte nos movimentos 
revolucionarias de Matto Grosso, de janeiro a 
junho de 1892. 

O Sr. PRESIDENTE declara. que ha emendas 
ao qrojecto e que vae submettel-o a. -votos, sal
vas as emendas. 

Submettido a -votas o art. 1.• do projecto é 
approvado. 

O SR. PRESIDENTE Vou submetter a votos as 
emendas a'Presentadas a este art. do projecto. 

O S&. Z.UIA (pe!a ordem) Peço a. V. Ex. 
que consulte a casA. se concede preferencia 
para a emenda que apresentei. 

O Sr. Cassiano do Na.sci
In.e:uto-Sr. presidente, não vejo razão 
pt\ra. ser votada de :preferencia. a emenda as
signada pelo illustre re'Presentante da. Bahia., 
áquella que eu e meus lllustres collegas da re· 
prescntação do Rio Grande do Sul apresenta
mos sobre o mesmo assumpto. 

Não teria duvidtt em votar o r~querimento 
do nobre deputado se nii.o me parecesse que 
este facto da amnistia. dos implicados nos mo
vimentos re...-olucionarios de lO e 12 de abril, 
nos interessa mais de perto pelo modo porque 
temo-nos ml~nifestado nesta casa sobre o as
sumpto. 

Submettido a votos o requerimento de pre
ferencia do Sr. Zama ê approvado. 

O SB.. PRESIDEl\'l'E-You suburetter a votos 
a emenda do Sr. Zama. 

Submettida a votos é approvada a. seguinte 
emenda.: 

Ao PROJECTo N. 145 A 

Accrescente-se ao a.rt. 1. •, as seguintes pa
lavras: e aos directa ou indirecta.mente en-
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volvidos nos movimentos do esta.dó do Rio 
Grande do Sul. 

Sala. das sessões, 23 de agosto ele 1892.-Ce
sar Zama. 

Fica. prejudicada. a emenda (lO Sr. Co.ssi3.no 
do Nascimento e outros. 
· E' submettido a votos e a.pprovado o art. 2• 
do projecto. 

Em seguida. é approvado Q'l.l'(l.. pa.ssa.r a ~" 
discussão, com a emenda approvada. e remet
tido á commi..""'ão respectlv<t o seguinte 

PROJECTO N. }45 A-1892 

O Congresso N;~.Ciona.l decreta. : 
Art. l . • E' ~ncedi.da. amnistia. aos revotto. 

sos que tomaram parte nos movimento : re
voluciona.rios de Matto Gros..~. de janeiro a 
junho de 1892. 

Art. 2. • Revog:•m-se as disposições am con
trario. 

devendo o 11rimeiro ficar prompto em seis 
mezes e o segundt> em nove me:z:es 

Art. 3.• Ficará. igualmente obriga.do ao 
transporte gratuito das malas do correio pelo 
meio mais ra.pido e seguro pa.ra. a.s cida-des de 
Ita.pemirim, Cachoeira do Itapemirirn e An
chieta. 

Art. 4.' Obrigar-se-lia. trazer sem:pre ba.
lisado o canal nas bfl,rras dos dous referidos 
rios e a ua.r commooo e seguro meio de des
embarque a passageiros, cobrando n1> ma
ximo 2.$ JlOl' pessO(). adulta. 

Art. 5.• Como auxiiío o governo ~"'S.râ., 
ao contra(ltador. uma subvençiio annual até 
30: 000$. em pt•estações roensa.es, depois de 
vencidas. 

Art. 6.• Revo,"<l.m-se as disposições em 
contrario. 

O SR. FltAXÇA CARV.I.LBO (pela orlkm) pede 
disp:msa. de impressã~ para a redacção do 
se:,ruinte projecto, afim de que entre na. or• 
dem dos tra.ba.lhos. . 

Redacçfí,o do projecto n. 137 de 1892 
Q E;z-. Pi1•es Ferreir•a.-Peçodis-

pen,a de interstício para o projecto. O Congresso Nacional resolve : 

o Sr. Presirl~n.te _Não lm intet·- Artigo unico. O decreto n. 1030, de 14 de 
novem oro de 1890, não revogou nem a lterou 

sticio. O que tem. de seguir-se é enviar o pro- 0 disposto no a.rt. i9 do decreto n. 2433, de 
jecto á commíssão para ella fazer a. ultima re- 15 de julho de 1859; re\"ogu.da.s as disºosições 
da.cção afim de poder entrar o pr~ecto em 3• em contrario. 
discussão. 

A mesa attenàerá aos pedido> feitos pelo Sr. i:ala. das com missões, 29 de a.gosto de 1892. 
deputado, mandando o :project/l á, commissão e -LeD-cigilda Filqtleiras.-Frdes da Cru:l'.-AZ· 
]l&lindo a esta que faça a ultima reda.cção. c;des Lima. 
Vota~. em 2a discussão, do projecto Votacão em za. discussio do projecm n.1 l B. 

n. 96 B. deste rumo, auto~sando o governoa. deste a.nno(doSenooo),1-oorganisandoo corpo 
contra.ctar, com quem maJ.S mntagens oft'e- de en<>enheirru navaes. 
recer, o serviço de re~ue, pm.> .~eio de vr.- 0 &:.. PRESIDE~"l'E annnncia a votação do 
pores, nas ba.rra.s do no. ~ta.pernmm e Bene- a1't l• e de(llarn. que a e.:.-te artiao não foi 
'Vente, no estado do EspmT.O Santo. : " 

São snccessivamcnte submettidos a. votos e apresentada. nenhuma emenda. 
approvados todes os artigos do projecto. 

E' approvado pa.ra pasS3r a 3• discu~são 0 O S:r: • • T-ul i o de Mesquita. (pela 
seguinte , ordem) x·equer que a votação do projecto seja. 

f.-.ita. por eapitulos sem pr~uiso das emen
das . 

Projcc!o n. 96 B-i892 consultada a Camara niio approva o reque
rimento do St'. Julio de Mesquita. 

O Congresso Nacional r esolve: Submet tido a votos o art. 1° vota.m a favor 
56 srs. deputades e contra 39. 

Art. 1.0 E' o governo autoris:tdo a contra- 0 SR. PRFJSil)ENTE-Não ha numero. Vae-
clar, com quem mais vantagem eif~recer. o 
ser?iço de_ reboque. por meio de vapores e se proceder ~ chamada. 
pelo prazo de 10 a.nnos, nas hlrras dos rios Procedendo-se á chamada, veritica-se que 
Ita.pemil'ím e Irenevente, no ealado do &-pi- se retir11-m o; Srs. Costa Rodrigues, Annibal 
rito Sa.nto. Falcão, DyonísíCI Cerqueirll., Prisco Para.izo, 

Art. 2.• Além das clausulas do decreto Nilo Peçanha, ManlliWs Barreto, EricoCoelho, 
n. 975í de 18 de janeiro de 1887, no que fo- Jesuíno de Albuquerque, Tlloma.z Delfulo, João 
rem a.pp!icaveis, o contracta.nte se obrigará.~ 

1 
Luiz, Costa Junior, F!eury Cura.do, 'M~rcfano 

fazer o serviço cem. dous r ebocadores novos e · de Ma,.oalbães, Fernando Simas, JUlio de C8.s· 
de força motora. ntlllca. inferior o. 40 ca.va.llos, I tilhos, Homero Baptista. e Demetrio Rtbeir o 

C:1m~ra V. l'V so 
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o SR. PR.ESID&'i:TE-Responderam a. cha-1 Vem á mesa, é lida, appoiada e remettida á 
mo.da. 110 Srs. deputados. Yae-se proeedel' i commissão a seguinte emenda 
de novo a votação do art. 1.0 

E' submettido a votos e approvado o se
guinte artigo. 

AO PROlECTO N , 154 

Art. 1.• O corpo de En~enheiros No.vaes . Pam·a execução do decr. n. 31 de 12 de 
eornp~·ehenderá. todos os officíaes ria a.t:mada. ' janeiro de 1892. 
elfootivamen!eempre~ados !JM especiahdàdes : . .0' d t d le· P. 
de construcçao naval, maclunas a va]lot•, itl'- Flc.~ _con~~"na o no orçamen ~ :1 c ·~P .z~ 
tilharia e pvrot.echnía, torp~dos e electrid- do mm~stcno da_ Fazenda a G,U antnt de 100.000$ 
dade e hydmulica di.-ididos em cinco s~.õcs para n._mstalla('<iO da Alfa!J-dega no Porto de 
n sa!Jer. ' ' 1 Mocahe.-Sala das sessoes, 29 de agosto 

· I de 1892.-- França CanxLll~o-Gonçalo de Lagos. 
Na. 1" secç.i.o : - Fclisbello Fremr-Thcoplzilo dos Santos-
ComtrUC<'<io nn.va.I. Tole>~ti•lo da Ca!·'l!illho.-Alc!des Li;na .- Iio-
Na 2> secç:ão : me•·o Raptista. - Pires Ferrei1·a.-L. Jfuller. 
lfachinas a.rapor. - T. Delfiino.-Clv:tgas Loba.to. - Casimiro ju-
Na 3• secção: nio1·.-j~o L npes.-.Bc:;en-il Gai'CÍ4 Pires. -
Artilltarit~ e pyroteclmia. C. Zama. - Roclriyo de .4.ra,,jo.- Schimidt. 
:-ra4• secção: -F. Simas,-Cesario .iltofta Junio~·.-Horacio 
Torpedos e electrimdade. Cn~ta.-B. Cassiano. - B. do Nascimemo.- C. 
Na 5• sec<:ão : Cartaxo, - Cactan.o cl' .4/lluque,·qw~.-.B. de Men-
Hyd!>aulica . I donç(I,- Sa An•lrade.-Retumba.-D C :ulo. 
E' submettido a votos, ~lva '" emeniln o i -.4. O:rwclc'mti.-Jll. :Al-wconrles.-.4. M~atcllC-

a.rt. 2o. '! g1·o.-ilfa1·ti1lho Ro•lri~•'es.- Cos~! R•,dri,qtees . 
~- -]f. da llfaqrtlhaes.-Mcmoel Ftdae~cio.-J. 

Votam ~ fai'Dr I;) Srs. de::;.utados, peh que Pai:I;•lo.- -j. Ti~ellnr.-Caneao. --A::;ercdo,-Silm-
0 Sr. pre.~1deme declara. approvado o art. I paio Fdn·a:;. -P. Gttimaraes. -No"Vetes j\[ello. 

0 SR. ANGELO PINHEIRO (p,·la. ordem) pede - Euclides Malta.-A. E llis.-M. Valla 'ic'io.-
veritica.ção da votação. R. Ball rl~ira.-])v,t.l'IL Nicr~cio,-Glic~l'io .-E . 

Procedendo-se :1 verificação, votam contra Pesso~ . - c. do Ntscime>lto. - Brazilio dos 
28 Srs. deputados. Sa>l!os. - Carvalhaf.. - Uchê;tt Rodrig>.tes. -

o SR. PRESIDENTE-Não ha numero. Leanrlrn .!lictciel:-Pa~a Argolo.-0~ fJ!ta~es . 
Vai-se proceder á cham::u\a.. - PaUeta,-Jose Na!'til!ZO.- F lettry Ctll rulo.-

- . . . Froe:~ Ja Cru;.- A. Gt!!tMbara. - G. R amos. 
{O Sr. Jo«< Lopes de•x~ a cadewa dtt p?·es•- _ F. Bran.dao - Vinha.<s. - Lemte~ Filho. 

rlenc_i" que c úccupada pelo Sr. Yiotti, i• vice- F•·derico B or(;es.-BtJ.daro.- Fttrquim 'Wer
prestdeltte.) necl~.- Jo17o Pi>llteiro.- Iv~ do Prarlo.- P . 

Procedendo-se à chamada., verifica-se que se Viot(i.-Lui; Murat.- Ju'eencio de Aguiar.
rettirara.m os Srs. Co.>ta Rodrigues, Nogueira Santos Pereira.- Augusro Fr,it(J.$,- Oliveil"a 
Paranagua, Jo>é Bevilaqua, Epita.cio Pessoa.. Pinto.-Fonseca Hermes. - .Ma11haes B arreto. 
Ra.ymundo Bandeira, Annibal Falcão, Joã.o de - Lopes T,·ovi'io, 
Siq~eira, Espírito Sa:nt?, Oit~cica, . Felisbel~o Ninguem pedindo a. palavra são successi
Freue,_Augusto _de Fr~ttas , D10nys10 cerqu_e1- vamente encerradas as discussões de todos os 
ra, Pr1sco ~ara1so, Nllo .Peçanha, Manbt~,~ artigOi\ do projecto e addiadas as votações . 
Barreto, Lmz_ Murat, Er1co Coelho, S~mpato 1• discussão do projecto n . 141, deste anno, 
Ferraz, Jesumo de Aib:uquerqt_Ie,_ \ mh~s, isentnndo dos direitos de importação e expe
Thoma.z D~lfino. Lamoumet'. Ar1sttde~ lvfma, dtente os objectos neces."3.rios ao estabeleci
Costa J_:lruor, Fleury Curado, Ma.rc1a.no de mento do stra.nger's Hospital. 
Magalhaes e Thomaz Flores. . :Ninguem pedindo a palavra, nca encerrada. 

O SR.PRESIDE:.'\TE-Responder<lm à. chamada. a discussão e addiada a votaç:ão. 
94 Srs. deputados . Não ha numero para. vo- 3• discu~são do prQjecto n. 131, deste ann9, 
tacão. Estando esgotado a hora destinada á autorisando o governo a contradar com o CJ
primeira parte da ordem do dia, pass..t-se a. dadii.o peruano Julio Bena.vides o serviÇQ de 
segunda. na ve,aação e transporte de merc-adorias pelo 

rio Ir;.á. ou Putuma.yo, sob a.~ condições que es
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA tabelece. 

O Sh.·- Cantão - Sr pre:;:idente, 
2. .. discus.'<ãodo projecton. 154. destea.nno, pedi a pa.lavra p1l"J. mandar d11a.'l emendasa 

fi:l;ando a despeza do Ministerio da Fazenda ; este projecto. a resp~ito das quaes começarei 
para o exercicio de 1893. I por dizer que, em primeiro loga.r, nã.otl'3z 
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:mg!Iiento de desp~a. e em segundo lopr t~c;iio Stimente aos productos naturoes e aos 
que est·1s emcau;.\5 e~tão acceita~ p:tb a com- de indu;trias exk.:ttiva. pi'Ocedentes da Co
mis.,ão de orç<J.mento, r:u_jo rel<ttor. o lwnr:tdo · lumbhc e trazidos em naNios ou vapores bra
depat:ldo por Al:Lg-oas, com IJ.11Bill me ent€ndi . zileit•os aos pOI·tos de ~fu,naos e de Belém.>> 
fez uma. pequena corre~çiio. 1 § Z." (I e): 

No projecto prim'tivo, Sr. presidente, havbc, «Nu.s meU.idas tendentes a resguardur ó 
o art. 2'• que conceclht :10 cid:tdiio Jul:o Ben~t- tlsco. o govcr·no no cnrrtra.cto qucftzcr com o 
v:des isençii.o ele clireitos de import<v;.iio its ddadão Julio 13eneviües tomarit por base as 
mm·c~tdorías tm.nspor-t:td:t:> pelo rio 1<;.1. . inst.rneçies expedida .. ~ p~lo :Vfinistet•io dn. Fa-
. Ora,_ com quo.~1to •\ idb. do peticio11n.- z:~nd:t em 2 de setembt·o de 1815-para eJ;:ecu

rto seJa que e~ta 1senc;iio l"ecai<t nn:ca.mente (;;to tht concc><são feita ao cidaclüu R<tPh<tel 
S()h}'e os. J!l'O~luctos U<l~l11\\es. c lle inda- Rt~is; (!bem assim a inlot·mn.ç,fio do insp2ctor 
strm excmcttva qu~ Jot·e1n tr,m~pol'tulio:-:: d;t Allitnlleg<t U.e Bekm de '1 de m;üo do cor
ao:; pol'tos de 1\Irrnaose Belcm, afim de r.;nte anno.» 
serem dalli cxpox-tado;; p~U'<b o e~tr;t.n;,r~·ít·o Este v o !ltvür unico que o p1·ojccto concnole 
en~l:"etanto como se adttm•. clal,or·atlo o ao conees~iona.t"io. 
al·t 2' tio projecto pt'imitiYo, podi;t s1·r inwt·- Eu :wcm.-:eento ainrh~ um para.gr~pllo pa.ra. 
pt•etado que el!e da. v~~ c!írcitíí a este (,once_;,i- metliOl' g:ll"an tit• o Hsc:o naciomtl. ~ .P~tra is~o 
on~rio de tt"an.<pOt·t~tr <,s mcl'c~ulot·ias Yittths 1 m;tndo ó ~ ·.::• qlH~ G C>>nceh~do lt>~im. (Lc). 
li~ Europ;t descm uat·cadu.s nfl:< p >l'to~ tlo Ik<tr.il j E~-as instl'U<:ç-ües cxpe,lidas p:-Jo ministro 
e du!Li lenl.LIR~ tJtu·a. os por·tm ll:.L ColnmlJ\:t, 1 (b ih;.:en1l:t ern 2 de ~ctembl'O úe 18í5 as 
ou v_ice-\·er~~. ser·.c.>nt ímpOi'l_ados pclu. Co- i tenho :-.qlli.:ts:5im como a !nibl'maç~? de> i~~pe
hnn1ll;1 e tle lt~ kazttla;,; pdo ll:o f<;:t }J:mL os: ctot· tl:L a1J:u1 tl<•g-a de Heh~m. que 101 ouv1rlo a. 
po1-t~,;; do Bt~r.il. ~ . jrespc:ito tl :t ]_)L'Ctenç-ão tlo cid:vl•Io Beuavides. 

FOl e.~ta tn.tcrpret:~Ç~LO 11~:~ ~ete~n:m.?u?,! Ni1o leio nem u 111,1, nem ontr;\ por serem 
lt?n.rad~ .~eput:tdo })el~t ,~[~;,tk~ · .,~ -~o,J~I.,tte.' i exten;:.:\S ·, mtt"' po"~O r;:tt'll.ntir ;:,. Camara. que 
este artt 0 0 e que a Cam,tl.t 'ot~~~e COIHr.t , ellas tomam rn~dicltl.S neces~urias parn. ga-
ell~ ;. , , ~ , . , r ! rantir o fisco de qualquer (lefmud:L(ji.o 'l ue 
:t~ora 1 e~llo n.pt ~-- e.Jb.~1. Ulna :'~~cn .!~, ~s:--! porventum pudesse l'esulktr desta conceSStLO. 

~~~le~endo a. mo.ter.n: e 1<JZQndo \ et q u. e~t' I E é por iss~o que mando esta emend(l .ao pro· 
1senc:<~ú se ent;ndc so1~,ente ~o'.n.o;">.yro(lu<::os ) jecto par~ ~1ue 0 govemo no contracto _que 
natnr,1.es e de m<l~lstl.a ex~l ::tet. > ,t proce~ l fizel' tom 0 Sr. Benavitles tome em constde
rlent~;;.. d~ Co_lumbl::t. _; tmztdos,. c21 na:1os r<lc;Io não>ó est:.ls instL'UCGões, como a infor· 
bri1Ztlelr~. para os por ,os de 0\!t)..nCLO~ e Bel~m, mação do insp=ctor ela alíaudeo-,).. 
parn. daln:>erem export<l(Los para o estt·angeJro. " . . 

Como dizia o ar·t 1• qu..; a concessão seria Si ass'm fizer o governo, g<tranttdo flcara _o 
feitu. sem onus al;;um e depois no n.rt. ~' fisco ele qnalqner fraude ou damno, e o paJZ 
vinlHt a. conce~são de i,,enção de <lireitos, tam- collH•rá os ~~neticos rest~tados 9. ue ~om cer· 
bem considerou-se o <U't. 2' como em opposi- teza p1·ocluura a. exploro.çao do r10 Içll.. 
Ç"dO ao l 

0 
• Q SR. uCHÔA RODRIGUES-Resultados ma· 

Comq_uanto o ~nus de que truta o n.rt. l• themath·~s- . . . 
do projecw seja rigorosamen:e entend!do no v:eema mesa, »llo_lnlas.__ n.potadas ~postas 
sentidc- de que o estado 11"0 llevtt trr·ar de, con,Juncta.mente em chscnssao as segutntes 
seus cofres dinheiro l_)<tl':J, f.worecer <\ em-
prezas, como acontece quando o estado cli1 Emend(ls ao 1Jrojeclo ~1 • 131 
uma subvenção ou gar<tnóia. de juros, ou 
mesmo quantlo esta já. no goso rio dü•eito d~ 
recebe!' impostos e depois cessa de recebcl-os, Ao fina.llto n.l?t. 1• de)mls da ])al?.ITa. c~,•
epor isso não lw.vi<L umo. coukadic(,,ãO, com cc.~.•iona;·!o-snbstituam->e as que se seguem 
tudo tambem mttndo ess • ~qnen~t ült~ração por estas-nem il.lgum outro o nus para. os co
no art. ! 0 , pondo de accordo com 05 parag-m- ft•es publico> aiem do iâsorconstante tlo p&a-
phos que se s?guem. grapllo seguinte. 

E' assim qLte di[! O. (tê): Sala. das ~essões, 29 lle a,gosto de IS92 .-
No:tinal do art. 1.0 depois da }lalavr-a. con- Ccm~ao.-:llat'a Bucel.'ar -Uclwa Rodoig11es, 

cessiona.rio, suostituam-se as qae se ~eguem, --·1. 3fan1cMg>'O .-A. I•vlio do Bra:it.
, JlOr estts : sem algum outr_o om1s alem do I F. P. C..'t~•·,;zont. -B~!la;'J;tino de "U..cad,mça:. 

favo r oonstan
1
te do p~rag~p\:o se_g~ume. § 1. • Serti concedida, por espaço de cinco 

O paragrap.~o segmnte dl·pJe (/,) · I annos depoi;: de tirm::tdo o contracw de que 
«§I o Se1•á concedida por espa~o de cinco. trata o :u·t. 1", isen~ão llo. imposto de impor

annos depois de firmado o contrac!:o de que' tal}lo ~o mente aos ]_)rod\tcto5 nawra.es, e aos 
cita, o art. 1. •, isen~o do impo;;to de impor· l de industria exkactiva, procedentes da Co-
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lumbia trazidas em navios ou vapores brazi
. leiros aos portos de Manaos e de Belém. 

§ 2. •. Nas medidas tendentes a. resguardar 
o fisco. o governo no contracto que fizer com 
cidadão Julio Benevides tomarã, por ba.se as 
iustrucções expedidas pelo Ministerio da. Fa
zenda em 2 de setembro de 1875 para a ex
ecução da concessão fsita ao cidadão Ra.pllael 
Reis e bem assim a informa<:ão do inspeetor 
da altandega de Belém, de 4 de maio do cor
rente anno. 

Sala. das sessões, 29 de agosto de 1892.
Cantllo_-ilfotta Baoell<cr.-UchtJa Rodrigues. 
-A. MonteneqJ·o--lndio dtJ B1·a:il .-Pedro 
Cluwmont. - Bellcrr mino de ilfsndonç'l. 

Ninguem mais TJedindo n. p:~.la.vra, fica en
cerrada a discussão e adio.da a votação. 

1 a discussã.o do projecto n . I 3~. deste anuo, 
deste anno, isentando do pagamento imposto 
predial o edifieio em que funcciona. o Gnbi nete 
Portuguez de Leitura, dest..\ cidade. 

O Sr- Badaró- Sr. presidente, pedi 
a palavra ~ para. consignlr a. incohercncin. dt~ 
com misSão que elaborou este parecer. 

O parecer n . 34. indeferindo a petição do 
conego Ama.dor Bueno, que pedia i:senção de 
dtreitos de transmissão de propriedade pai'u. o 
Asylo Izabel, teve parecer contrario dt~ com
missão de fazenda e industria.s sob o funda
mento de que não <::l.bia. a.a Congresso Nncicnal 
eonceder a. dispen.o;a deste imposto. 

Ora., o projecto n. !32, isentando do paga
mento do imposto predial o edificio em que 
1'uncciona. nesta. cidade o l-,o.binete Portuguez 
de Leitura. parece estar nas mesmas condi· 
ct>es . d.aquella petição ; e porque a. douti'ina. 
deve ser uniforme nesta casa, penso que a 

· oommissão deve ou reconsiderar este pa.recer 
ou reconsiderar o outro, porquanto nã.o é 
possivel submetter a. considera~.ão da. ca.mara 
sobre assumpto identico, dous pareceres em 
completa antinomia. 

Era para que ficassem consignadas estas mi
nhas observações que pedi a. palavra. (2'\[,tilo 
bem.) 

O Sr. T.ho111a.z Delfino- Sr. 
presidente, ouvi com atten~ o que disse o 
nobre deputado pelo estado de Minas, rP.J.ati
vamente ao projecto que se discute. encimado 
pelo parecer da corumi.ssii.o de fazen~ e in
dustria.s, de q11e tenho a honra. de fazer parte. 

Ao COngresso fai 'Pedida pala. direetor a do 
Gabinete Portuguez de Leitura dispensa. do 
imposto pred.i~~ol pa.ra o edificio em que func
ciona nesta capital o mesmo gabinete. 

Para que a. Cama.ra fique bem informada 
do que ha. a respeito, e para. que possa. deli
berar bem, vejo que é necessa.rio, além do 
parecer da. oom~são, que um de seus mem
bros diga algumas palavras sobre o projecto. 

O Gabinete Portugnez de Leitura não e de 
recente estabelecimento ; a. sua. fundação 
data de 1831. 

Com.o todos sabem. e uma. bibliotheca., por 
assim dizer, publica, embora pertencendo a 
uma digna e r espeita:vel assoeiação :particu
lar ; contem 36.000 volumes, obras a.s mais 
variadas e bastante esrolhida.s e mesmo ra.ras; 
funcciona em um edlficio modelo, primor no 
genero, de estylo puro e acabado, e que honra 
a cidade do Rio de Janeiro. 

O SR. BADARÓ -O que é de lamentar é 
que fico.sse em um loca.! tão acanhado. 

OSR. Tuo:ll.u: DsLF~o - Ta.lvez V. Ex. 
ignore que lia o projecto de desapropriar 
predios que o circumda.m, collocando-o o.ssim 
em um espaçoso largo. de sorte que até mesmo 
poderá f·orresponder. sendo um ornamento 
pama. cida.tle. a. um fim que se não teve em 
vista- servir de modelo a outraJ edificações 
congenei'es. 

Mns. como jl\. disse. nã.o obstante ser uma 
bi bliotheca. pa.rticul4r, o. nenhuma. pessoa. se 
tem n.egado o visita.l-a. consultar os seus 
livros, tomar nota~. recolher dados. Isto nilo 
se fi\Z esporadicamente, um dia. ou outro, ma.s 
constn.ntemente. visto que aquelle gn.binete 
ate ser\·e para leitura de jorna.es, dos qua.ee 
existe a.lli valiosíssima collecçã.o. 

Estou informa.dom.esmo de que a. secretaria 
da. gu.erra. já. por mais de uma vez foi a.lli 
bu">Ca.r elemento5 para confecção de tra.ba.lhos 
íml)11rtantes, entre os quaes o projecto do 
codigo penal; a _propria imprensa, não rara
mente Jança. mão de subsidies que alli ·encon
tra la.rgamente a.ccumulados; e ultimamente 
uma turma de estudantes d:~. Esoola PoJyte. 
chniea visitou-o, acompanhada pelo sen dis
tincto pi'ofessor, o Sr. Dr. Belfort Vieira, com 
o fito de a:perfeicoar a instruccão technica. 

São os estabelecimentos desta ordem. nasci
dos da. in iciativa particUlar, da. comp1·ehensã.o 
que teem os cidadãos do seu papel nas socie· 
dades livres, organisada.s como a. nossa sobre 
bases democraticas, que podem dar -verdadeira. 
grandeza ao Bra.zil. 

Como não proteger, não auxiliar estabele-
cimentos de~ta. natureza 1 · 

O SR. RU>A.RÓ-0 que quero é a. penas uni
formidade da. doutrina. 

0 SR. THQ)!Aíl DELFlX0-0 nobre deputado 
colloca.-se em um terreno diverso da.quelle 
em que seria. para. dese.jar o víssemos colloca.do. 

O nobre deputado não nega. a. necessidade 
de :mxilio; o ·nobre deputado concorda. com 
tudo quanto tenho dito; .. 

O SR.. BADARó-Sou admirador. 
0 SR.. THOl'!AZ DELFil'iO-••• é a.dmira.dor. 

e tern razão ern ser admirador de estabeleci
mentos uteis como este de que se trata; fa.z no-
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w, :porém, que pedido~ mai~ ou menos iden· 
ticos não teem sido a.ttendidos pela. comis
são •. . 

O Sa. BA.DA.Ró-Especifiquei a natllreza dos 
estabelecimentos. 

0 SR. TBOM.AZ DELl'lNO •.. não direi :por· 
t~mto, mais ou menos identico, visto como o 
nobre deputado faz rectilicação; mas como se 
vê, o projecto da commissão de fazenda e indu. 
strias não é atacõldo. (N'''' "poiarfo.~ doSr. Ba· 
dtmi). Si o nobre deputado concorda com-
migo... · 

O SR. B.t.DA.Ró-Disse que a commis...~o in· 
deferiu petir;ão semelhante. 

O SR. Tl!ONAZ DELFING-0 nobre deputado 
concordou em que o auxilio é justo, ern que o 
esta.belecimento hom·t.\ a cidade do Rio de Ja
neiro; diz. porem. que o1Jtros pedidos seme
lhantes a este a. commissiio attendeu. 

O Sa. BAr>.mo-Mas com fundamento.Di~e 
que o Congresso era. ince>mpetente para. dis· 
pensar do pa.,namento de impostos na Capital 
Federal, visto como a lei est:i. pendente de 
decisão. 

O S&. T!IOl\LU DE.LF1t>o- Sr. pt>esidente, 
como V. Ex. vê, tenho l'CSJlondído ao nobre 
depu~do por Mioa.s com o prOlll'iO deputado 
nune.tro. 

O SR.. BAD.utó-N""a.o apoiado; a minha. que$· 
tii.O está de pe. 

O Sn.. TBO!ú.U DELFINo-Sustento a doutrioa. 
da commissão com as afllrmações do nobre 
deputado, q~ são as minhas. 

O SR. BADARÓ-V. Ex. concorda em que 
o Congresso póde dispenSõlr o :pa.g-.1mento do 
imposto de !Joa.nsmL"Sào de propriedade ~ 

O SR. Tno~IA~ DELFrxo-Nã.o posso e11trar 
nesta. discus1ão muito ampLa a que o nobre 
deputado quer levar-me. 

O SR. BA.DAR<i-Pergunto ew. tbese. 
0 SR. Tnmw DELFINo- V. Ex:. quer, por 

ventura, que, a proposito de um estabeleci
mento desta ordem, discutamos amplos prin
cípios de federação e constituição~ 

o-
o Sa. Tm•~I,,~ DELFJ1';o-Pelo contrario' 

vv. Ex:s. é que , ; •, et·em ttt•t-asta.r-me pu.ra. 
outw ponto e ulverso terreno daquelle em 
que se enconira o deb-J.te. 

Estou encarando o :projecto, sem querer 
deixar o assumpto que ora está. sujeito á dis
cus..'<ií.o. 

O facto ê muito simplel! : é um projecto 
pelo q<tal se is<mtou do p<tgamento do imposto 
})t•edial o ed.ifi.cio em que funcciona o Ga.bi· 
nete Portuguez de Leitura desta cidade, pro· 
jecoo bern comprellemivel e· hem claro. 

O SR. BAD"-Ró-0 nobre deputado está é 
1'11giudo uCl explioa.r a cottSõl. (Trocauz·s~ 
apart~s.) 

O SR. Tuo:uAz DEL PINO - Est.ou vendo (i UC 
n. discussão se (lesloco. e ~e complica cada vez 
mais. Agor-« os nobres deputllllos querem íb.· 
zet· um retrospP.cto de todos os pareceres ú11 
commissã.o e são a.té capazes de pergunta.!' 
o que a commissão quel'er~ dize1· para o fu· 
turo. 

Sinto-tne alJ5olnt:.\mente imcompetente par-~ 
dizer (tUal a opinião da commiss:'io n.mo.nhii,, 

. O SR. B.W . .\..nó - Não; nós si> queremos e 
so ~mos que ver 6 com. o p;~.recer da comm.\s
sãO de ltontem e de hqje. Hontem disse que 

ão) era de su:> competencia isenção de direi· 
nos; ltoje vem dizer que~. 

t Ull SR. DEI'ur.mo - Queremos tira.r o 
nolJre deputado desse reducto em Q.Ue se collO· 
cou pa.t'l.\ o verdadeiro caminl1o e por isso é 
que fazemos estas observações, pa.ra. ouvir a. 
sua. opiniã.o. 

0 SR. THOMAZ DELFINO- 0 nobre deputado 
desculpe-me, não o acompa.nharei para campo 
W.o <\Il'lPlo e tã.u largo; a. bem da. boa. ordem 
dos trabalho;;, tudo tem seu tempo. . 

O SR. BADAnô-0 outro parecer ta.mbelii 
vae ser votado. 

0 SR. THOMAZ DELFINO-Ma.is Uma razão ; 
pois si ha outro parecer, que contem outra. 
ma. teria., em que se vota outro a.ssumpto, vê 
o nobre deputado que é nesse sentiâo que 
deve t\lzer convergir a sua. t\ttenção e a~ 
suas observações. (.4partes.) 

Pretendo M:o sabir d(l. ordem do di~. dn 
di~cus'Sáo do \\l;sumpto que está na. ordem do 
dia., para discutir a Constituição. 

Não Ian~rei no presente uma vista de 
olhos para o passado. 

Não de,•o sahir da discussão e ·da ordem 
do dia. para. entrar no debate de principias 
que não sei bem onde nos le;al'ia.m. UM Sa. DEPOTADO-Nós oo discutimOs o 

parecer da com.míssão, que tem um dia uma. 
opinião, no outro dia outra. · 

• O SR. Tno\V..Z DELFINo-A proposito de um 
projecto tão justo como este, que não sotrre 
em si mesmo impugnação, á forr,>a. sou des
viado para. discussão estranha . 

UM SR. DEPUTADO-V. Ex. esta. fugindo da. 
questão. 

Votemos este auxilio, teremos feito obra· 
de bons cidadãos. 

Tenho concluído. 

O Sr. Ca.ssiano do :Nasci· 
nl.entc. diz que não é propriamente o in
tnitG de decla.rar si vota. contra. ou a, fa.vor 
do projecw. ora. em discus~o. o que -o traz ·t 

. .... :; . 
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tribun11., mas sim o ele mostmr pelo con
:tronto esta.!Je!ecido entre p:1receres di:ll'erentes 
que a commissão de fazenda e industrias não 
tem etn dous dias successivos, em dous as
sumptos ideuticos a mesma opinião sobre a 
mesma ma. teria. • . · 

O SR. SA.:\Jl>AIO F ERR.AZ-V. E.\:. deve attri
bui.r isto :1penas a um ponto divergente entre 
um c outro collega ... 

0 Slt. C.-l.SSL'L>O DO NASCDIE:'IJO-AcceiÍ.."tndo 
o :1.p;1.rte do nolJre deputado (\eve (leclat•ar 
qne seria possível deixa.r pl-<sar o precedente, 
attendendo a que o facto provém do ponto de 
vist<t em que se collocott cad;t um dos rela.to
l'es elos di ,,.ersos !J:• I"eceres. lll:lS a C;!mam 
deve tc1' um<t só norm:t de proceder J.Xtr<L 
e;•sos idenrico~. ]JOrque nii.o compt•ehende 
que :t Cama.t•a decl:u·e que niio é da su:t eom
petenci;~. conceder iseJlçáo de imposto predial 
nn C3.pital. Federal no caso A. e \led .. re que 
tem coni'petenci(L p:1r~~ conceder essa isenção 
no caso B. 

Pergunta. o orodot' : quando e qne (lo com· 
rrüssão enuncia :1 üoutrin?. Yerdadeir:l.~ Quan
do se declara incompetente p11.ra. conceder a. 
isenç-ão de direitos, ou quando se decla.rn 
competente lJ:lm f:\Zer essa. concess:.1o ? Como 
o oradw tem de votar o pro.;eeto n 34 e quer 
votar coherentemeute com o voto que tiver 
de d:1r ;\o n. 132, não quer ser achado em 
contrailicc;ã.o. Não deseja vot'r de diver.:;os 
modos em materiaidentica ; e como por outro 
lado rem o maximo empenho e1n prestar to
do. 3. conüderação <i illustre com missão de fa
zenda, em honrol·a. com o seu voto, teria de 
votar de dons modos diversos assumptos se
mellla.ntes. Ora, é isto que l he repu&na ; e se 

·· fosse possivel lemk.:wia uma meúiaa. qual
quer regi~ental qa~ per!Uittíss~ sanar e.>ta 
incobet·eo.Cia, que nao pode derxar de pro
duzir mau effeito para. quem lêr a ordem do 

simplesmente um parecer em face de outro, 
am l>os d;t rncsm<t commis:iio. 

Não hn. t ra.nscendenc:a de direito publico, 
como acn.ba de nffi.rmar o nobre deputado da. 
C'l.pital Federlll, neste asstUllJ>to. 

O Sn.. TiiOllAZ DEI.FlNo !lá um aparte. 
0 SR. CASSL'I.XO DO N.t.SCl.:"\!ENTO - Em todo 

caso, se o JXl.recer não e o mesmo, a. ca.mara 
e a 1nesma ; c, como o pa.l'ecer e a sumrna. do 
;encido no seio da commis.são, não se com
prehende como Yenha elln hoje dizer que não 
tem competencia e 3Jllanhã venha dizer que 
tem ! E' isto que o orador censura. 

Como de-~e;a. votar de :1.ccôrdo com a. com
misSt1o e !lel'coherente nos s2us actos, to. moem 
dese.fa que o parecer seja reformado. 

O sen nob1•e collega ha de permettir que 
cite, tendo em vista o que se dtu no seio 
da conuniss:'io, a seguinte phrase !(!.tina : 
OucmdOIJlW bmw< dormit~l Home1•us. 

ToLlos os membros da commissão, reconhe· 
ce-o a Cam:u·a tQda. são muito ha.beis, muito 
trdentosos ; mo.s é for~ con ~ess.\r qut cochi
).(l.ra.m "respeito. t1lluito b<M.) 

Vem á me.Z.\ e lida a.pohtda. e posta. COll· 
junctmnente em discussão o seguinte 

Requet'imenlo 

Requeiro q·lle o projecf.o n. 132. deste anno, 
rolte a commi~são de fa1.end:J. e industria 
par:1. unifol'mizn-1' a doutrint\ do seu pa.recer 
com a exarallt\ no }Xlor ecer n. :34 deste 
mesmo anno. 

Sa.la. das ~êíes, 29 de a-gosto de 1892 -
Cassiano .:.Vasc imer.to. 

(O s,-. Joao Lopeo occ12Ja. de no11o <~ cadeinz 
de p1·esirlencía). 

dia dos trabalhos da Camara.. O S ~. Th<Hnaz Del:fino - Diz 
Para sa.hir destas difficuldades só lhe occor- o nobre deputado pelo Rio Gntnde .. do Sul 

rem um destes tres ex:peilient~s; ou fllzer vol- que o ca:>o que se nos dep:1ra s0 e simples á 
tará. oommissiio o !ll'ojecto n. 132, para. que a primeira vista; a.ttenr~\mente 8e reconhece a 

. commissão se declare m competente. ou fazer mo. d:fficuldi1de, difficuldade que provem do 
-volto.r á commissãoo projc:;to n. 34, para que regimen dicta.torial em que ainda permanece 
a eom1nissão se declare compet~nte ; ou, o a cidade do Rio de Janeit'O. 
que 3.inda seria melhor. làzer voltar ambo> 0 SR. CAssu:-:o no N.-ISCIMEXTO _o que ê 
os pareceres á. commissão de filZenda. para muito lamentavel. · 
ella uniformisar a doutrini1., nil.o con-
strangendo os Srs. deput:1dos que desejarem O SR. THMAZ DELFINO- E' exa.ero. Parece 
honrar a commis>ão com o.> seus votos, a. que a commissão de fazenda e industria 
votar incoberentemente sobre materia iden- \·acilla nos seus pareceres, e se desorienta, 
tica. não tem uma. só norma d.eproccdc:·. 

Foram estas as observaçõe:; que lhe sugge- Emquaulo o:; esütdos ~e orgo.n isaram, de-
riu a iliscuss;1ohavida entre o nobre deputado oois que tooos enr,rat'am na.s normas (tas suus 
~r ~li nas e o nobre deputado pel:l. _Capital éonstituiçiies, depoh> que, em toclo!! eUes,se es
.l'ederal.; devendo a.ccre.~nta.r que nao quer ta.~leceram os poderes respectisos permanece 
neste momento ili~cut.ir thezes de direito pu- a cidade do R.lo de Janeiro debaixo do regi· 

· '!>lico;"nem. d:e direito constitucional·; compara• J:Ue.n discriciollario. 
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Sabe a. Camata que, desde o tempo do mi· Ningue/ll pedindo a pala.vra. :fi.ca encerrada 
· nisterio do Sr. Lu~ena, ha as mais profundas a discussão e <tdia.da a votaçã-o. 
divergencias no Entender a intervençã.o dos 1• discusslo do 1Jrojecto n 148, deste anno, 
poderes pub!icos n.a economia do Districto autorizando o governo a contl'actar com Fran
Fed.eral cisco Ferreira de Moraes, sem onus algum 

E' della que procede o mallogra.do e celebre para o estado, a introducção de 500 ou ntaiS 
sa11eamento e outros ta.ntas medidas que o trabalhadores liberümos, para auxiliar o ser
Poder Executivo foi praticando. viço de carga. e deS~:arga de ua:vios no porto 

Aínda modernamente o Poder Executivo de Santos. 
legislou para. o Distrüto Federal,quando esta. Não ha"'endo quem pe~a a palavra fiC<l en-
beleeeu o jnstituto de ensino profissionaL ce~ra.da a. discus;;ão e arliadil. avotaç:iio. 

Esse e~tabelecirnento , desr.inado ao desen- Discussão unica do parecer n. 57, d~~te 
volvimeuto da. imtustrh contem na Yerdad~, anno, indeferirrdo o requcdmento de 'Mr.nl)el 
materí3S legislativas. e pal'eCe a alguus que Lui:G de Me..<quita., pedin~o a.utorisaç-;.to para 
em principio, não fic:tva. na. competencia do extr<J.llir urna lote1•ia a f.~ ror do J.Ioutepio dos 
Poder Executivo. funutü-o. Funcciouados Publico~. 
·Mas. t"t.1do se liga e se encade(l. e desde mui- NiLo lia vendo quem peç:t a. palavr·a. fico. eu· 

to lem[)O, üesrle os })l'ime\rO!l ll~S&>S d.o l'egi· cerr~J.dn. n. discussão e adiru.la a. vot.'l.çuo. 
men cuns~ituciou::tl. ha cluvidtt, l1<1 inceJ·teztt, Continua<;iio <.lu. l ~ c.liscnssão úo pr·ojecto 
que alath ag-ol'a., sob a presiúenci:L d.o Imwe- 11. 1"20 deste <kllrw, :t uturí.•<~.ru.lo o governo a 
clml Floriano Peixuto, se mu.nifesta.... contractar com João Tav:Lres da Silva a. co n-

O s11. .Tosf: 1-IAILL\.No-Neste regimen não stru~çii.o .. us~ e gos~ de um~ estr.tda de ferro, 
ho. ministerios. com prn·11egw por ;)O ann~s, de accordo .com 

as leis sobre estmda.s de Jarro e g:nan tu1. rl e 
O Sn. TI!O:IL\Z Dlli.FINO-Niío discuto minis- juros de 6 'I~ ~obl'e 30:000$ por kilometro, 

terios. partindo do Rin Pardo, no Espirito-Sauto, 
Si fallo em miuistel'io, e referindo-me ao 

Poder Executivo, e re(~rindo·me llS reparti
ljÕ€S que estão a. cargo do Poder Executivo, 
t\OS n.gentes do Poder Executivo. 

O SR. JosE; MA.RIA~o dú. outro aparte. 
O Sa. Tl!O~lA.Z DEí.H::>o-Não ~swu fazendo 

a.ccusac:<1o nenhuma; refiro-me apenas a factos 
para justificar o procedimente da commis..oão, 
de que ftlçopartenesternornento, para. mootrar 
qlte, nesta q uestii.o, si 1la. incerteza, niio sur
giu modernamente, vem d e longe. 

O SR. JosÉ MAIUA'-'~O-Não estou analr.sando 
a.s considera<;.ões ele V. Ex; estou dizendo que 
ó impro.Prio o termo. 

0 SR. THmL\Z DELFINO-Já dei explicações 
a V. Ex.; quando ftilla. em ministerio, fa.lla do 
Poder Executivo. 

O Sn. JOSÉ M.ilil.~ .. :~o-Pela nossa Con~ti
tuição não pode dizer isto. 

0 SR. THOi.IIA% DELFIXO-Então ibllemos em 
linguagem :figurada: isto é uma ima1:em. 

Pens<1 que as emendas que o nobre depu
tado tem, tornado extensivo os auxilias 
dados ao Gabinete de Leit11m, ao Asylo de 
Santa Isabel devem ser a ceei tas peht Co.mara. 

Crê, ter áado franco e cabal explica~ ao 
nobre deputado que o precedeu na tr!1Juna. 

Não havendo mais quem peça a p~b.vra, 
iica enct>rrada. a discussilo e adiada a votação. 

Discuss~o unica do projecto n. l4í, deste 
anno, concedendo um anno de licença,com or
denado, a Pedro candido da Cunha VaJ.le, 2• 
otficial da Sect'etaría da Marinha, para tratar 
·de sua. ~ud.e onde lhe. convier. . ..._ 

nté S. João Baptista, em Minas Ge1•aes. 
Ninguem :pecBndo a palavra, :fica encer1•ada. 

a discussrro e adiada a. votv.ção. 
ContinuaçU.O da. la discussf..o do projecto 

n. 116, deste anno, autorlsa11do o governo, 
tendo ele desannexar o servico dos suburbios 
na estrada d~ Ferro Central elo Brazil, e con
tm.ctar com Justin & Banclelra ou companllia 
que organisarem. a construcçlio de uma es
de ferro aerea de S . Francisco a Sapopem~a, 
segundo as cond.ições que estabelece. 

Vem á mesa, é lido, a.poia.do e posto con· 
juntamente em discu:3são o seguinte 

Requeiro que se envie o projecio 11. 116 á 
commissãode obras e coloni3a~ão afim de que 
esta. l'equi~ite dú liHnisterio dó\ Agr,;;ultura os 
documentos que em ~·equerimento enviou ao 
mesmo minis terio o engenheiro Ayt·es deCt\r
valho em 19 setembro de 1891, e que subiu a 
despacho a õ de outubro de 1891, devendo 
ser obtidas todas ru; informações existentes 
no mín.iswl'ío sobre o objecro requerido. 

Sala das ses,ues., 29 de agosto de 1892..
Pir~s Ferreira. 

o Sr. Antonio Oly:n.tho diz 
que n. commissão de obra.s publiC<1s acceítn. 
de bom grado o requerimento de que se trata, 
porque o seu intuito é emcid.ar sempre as 
questões submettidas á consideração da Ca· 
m.ara.. 
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Entretanto, cumpre-lhe informar que,antes 
de formular o :parecer em discu:;:são, a com
missão havia. requisitado do ministro da 
3.o"Ticultura todas as informações que podes
sem levn.I-~ a fazer um juizo ~eguro sobre 
esta petição . 

Estas informaeões devem achar-se na se
cretaria. conjunctamente com a petição e to
dos os documentos relativos á mesma. 

Entretanto,a comm.issão não se recusa 
acceitar o requerimento, visto como parece 
que tende elle a elucidar a questão, um<> vez 
que se diz haver uma outrap1·oposta nomes
mo sentido. 

Mas declara que a commissão procurou 
orientar-se nessas informações como em in
fol'rnações a directorht da E5tratl.a de Ferro Cen
tr<tl. 

o Sr. Bevilaqu.a esta ue pleno ac
cordo com n. resolução do nobre presidente da 
commissão de obras publicas, mas não pôde 
tambem deixar de emittir :ma opinião a re
speito de requerimentos desta natureza. 

Não vê que contribua para. u, regularidade 
dos trabalhos da camara este systema de de
longas, que póde dar Jogar ate a abusos, a 
nbusos de confiança da ca.mara. 

Ora, o Ministerio da Agricultura informou 
o que sabia. al'espeito desta questão; a requi
sição feita pele nobre presidente da commt;sã:o 
levou muito tempo para ser satisfeita na
quelle mínisterio, que esperava informações 
precisas da diretoria da Estrada Central. 

Vieram essas informações. 
A, n-ora consta a um deputado que um re

querimento novo ibi apresentado ~obre o 
mesmo assumpto, e por este motivo deve ser 
adiado o trahalllO da. Camara. 1 

Não parece isto regular. 
O SR. A..-;To~ro OL Y~THO- Não h a duvid!t, 

esse requer·imento traz alguma cousa no bojo_ 
O SR. Be:v1L.\Q.üA diz que se levantou em 

seu espirito a:pprehensões serias á respeito 
dos motivos justos ou injustos que tenham 
inspirado semelhante requerimento. 

Lamento que o bonrado collega, <tutor, do 
requerimento, não esteja presente, por que 
naturalmente o esclareceria e faria apa.,ooa.r 
do seu espil'ito esta a.prehensão que surge. 

Em todo o caso concorda com as observa
çXies do nobre presidente da com~issão; _a 
wmmissão, correo S. Ex. bem o disse. na.o 
faz quesW:o deste ou de quill_quer outro re
querimento que venha synd.icar ... 

O SR. &"<roNIO OLP.'THO- Do nosso proce
dimento. 

O S:tt. BEVIL.~QUA. ••• a correcçã.o da. sua. 
conducta. 

Ma:s como diz o orador cumpre o dever, de 

accôrdo com o seu direito, de protestar e pro
testar energicamen'Ul contra esta norma que 
se quer est!Lbelecer. (Jíuito bem.) 

Ninguem mai~pediudo a pala.vra.fica. encer
rada. :t discussão e adiada a votação_ 

1• discussão do projecto n_ 17, deste anno 
i~entllndo d~ qil'eitos de importação os mate: 
rias e mac~m1smos que a Companhi:J. Nacio
nal de ForJas e Estaleiros destinar á insta.l
lação dos seus estabelecimentos. 

Não h a v~ndo q~em peça a palavra, :fica en
cerrada a d1scussao e adiada a. votação. 

1• discussão do projecto n. 274 de 1891, 
concedendo ao cidadão João Pereira. Vida! 
isençti.o de direitos sobre o azeite doce, chum· 
bo, estanho e folll;,t~ de Flandres em la.minas 
que importar ])!tl'a o consumo da pesca no 
estadode Sauta Catlml'ina. ' 

O S•~ . .Badar6-Pede ao SI'. presi
de~te,a bon~ade de fazer remettei' o projecto, 
CUJa d1scussao acaba de ser annunciad!t. E' 
satisfeito o pedido do orador_ 

D~z.que lhe f~z espl!l!ie o ~!lodO porque está. 
red1g1da_ !t ordem do dta, v1sto como o pt•oje
cto n. 2,4 de 1891, cor1cede «ao cidadão João 
Pereira. Vidal isenção de direitos sobre o 
azeite doee, chumbo, estanho e !olhas de 
fl.andres em laminas, que importar para o 
consumo da pesca no estado de Santa Catha
rina.. 

Ficou em duvida sobre se este material era 
destinado ao preparo do peixe (riso) ou se 
era um meio de pesca como são as redes os 
anzóes. e _etc. (~iso) ; mas agora pedindo o 
parecer, ve que e para o preparo do peixe. 

I~is.sipa.da esta duvida, ain~a. paira, no seu 
espmto uma outra, que e a se~uinte: a 
isenção de direitos se concedei'<i. a ~te cida.dão. 
pelo prazo de 10 annas; mas não se fixou 
absolutamente a quantidade deste material. 
( Apoiados ) . 

Ora,comprehende-se que em lO annos este ci
dadão poderá fazer uma. importação extra.or
dina.ria de folhas, de azeite, de churnbo e de 
estan110. artigos que tem grande consumo 
neste pai:z, po.fendo por esta causa dar lo"'ar 
a um consideravel desvio d.a.s readas pu
blicas. 

Declara que votarU. contra o p!'Qjecto, a 
menos que algum Sr. deputado não se lembre 
d_e apresentar .emenda restringindo ou pre
Clsando a quant1dade dos materia.es :para. os 
quaes se pretende conceder isenção de· im
postos no prazo de 1 O annos. 

O Sr. La.u.ro Müller vae fazer 
ligeiras consideraç<:>es sobr~ o projecto, visto 
tratar-se de mater1a que diz respeito ao seu 
estado. . 

Entende que ~ nobre deputado que acaba. 
de occupa.r a. tribuna, tem toda a razão nu 
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observar,;ões :Ceitv.s sob\:e o 1t1odo "{Y.>r q11e estú. J Do mesmo senhor, tle igual da:ta., communi
redígida. tt ordem do dJa. que r ealmente se , <:M1.do 1)'\.H! uquclla commissito não p:')de dar o 
pr·esta a. du>idas, princípalment~ 1nro. quem i ~en c-oMent!nwnto {L propm1çilo ctcst<.~. Cama
tem vontade de ;tct~:tr duvidas na.qui!lo que ;t ! ra.. :mt.or-i.sandn o poder eXt'ttt(i~·o a conceder 
rnes,:t. fhz. \ M Dt·. S:"lx~ostirw ;Jo:;:é Spii1ola de Atl1:tyde, me-

Relati...-ament~ a segunda parte da,;: ol.Jser- ; dir:o adjm1c~o do ~xcrcito nn. guamir:ão da 
vaçr.ies do nobre depuw.tlo, aclta que são JWO- i Clpit<d Federal, um. a uno de licença sem ven
cecl entes e é ele _justít;:.a ([Ue sejam ;ttteU<LiJ:>.~-~ cimentos para ir· ú Europ:t aperfeiç.·mtr os seus 

No. quest<io de iscnçii.o de impo,.-tos o or::ulor eslttdns cirurgicos.-Inteirada. 
é contra.rio em principio a. quanto se Jaça e Do i\li :Jisterioda. Tmtl'uc:;ii.oPublica, Correios 
si nií.o !oro lla. vet· ji~ a CtLtnar~. leito CQne<s- c Tele)!r>üpltos, de 26 <lo corrente, em N.!dit."l.
sües semel!:t~ntes, manilestv.r·se·hitt ;tlJsoluta.· mento -,w de !2 <lo rr.esmo mez, devolvendo 
mente cotltl'"- todt1.s concessf.es cll1'CtUltdas. c:om o uarecel' d:t FMtlldade Lin·e de Direito 
Entendo qu~ se ú ~.-c 1Jt·oce\ter com. toth a desto. c_;tpi to':tl, copia do officio do respectivo di
Ci).utela p;Hu que a C:lmt~t·t~ niio vá JlOl' este rcctor o n:!queritnento em que .João Ríhelro 
motlv pro~:.eg~1· o contmhmclo. p~'ílc dispensa do eXJ.tme de Tl'igonometl'i:.l-

Conltcce passo;:t.lmcntc n. l1e:>S:l:\. :~ r1ne SQ afim de mtLt!'icul;~r-se 1111. mesm;.l. fiLCIIldade, e 
1-cfere Q l>llrccer (: indc~itht:\.lmcnt.c nilo c•i- rlcclu.ramlo nuco tJl'ei'k\o cxn.me nas faculda
t:Ll'ia. em J\l.Vflt'Cccr :~ prctcn~:ií.o \'b;to como o des Jedetac..;; 'ue accor rlo com a. ult ima. :parte do 
el<hd.ií.o tlc (ll.tellt se tl:·,~ta. <! 11~;;o;1. üe ~:riteri•); <Lrt. <!30 rlo r·e~ubrmento ttpptovado pelo de
mas como lc~·i~l;<dot· n:io pc,de ter o mesmo crctn n. 12:32 li \lc ~ dL'.it•n~iro de 1891, é hoje 
}ll'OCCLlítnento. olwi:;:atorio 1n\l't\ <Ldmi5S<io <i. Jn:\tricn ht nesta.'> 
A~sim acomp:tnlt::t de loJa. V•)nt:J.üo ao nobre lltcuht:tlles,-.\ ' que m 1eY. o r equerimento. 

dcpn t.1.do ntL sua emend:L qnc S. Ex. Jin·mul<tr (:i. oommis,iio de in~trucção pn\Jllca.) 
limít:l.ntlo o,; materiaes :\ neces:;itl:ul.c cl:J. lit- Do ~fini!=:teJ·io dos Negocios d:~. .Justiça., de 26 
IJrh:a. t\ juizo Llo governo. do cor!·ente. Cll\'i;mdo o requerimento em 

A f01bdct1. de que ~e tmr.;. ê 11111 r·~tbeleci- que os gmtrdu,'!- cht visita. da pollci;L do porto, 
mento que comet,:<t e niio cstil lHts ~:ondil,'üc:> de netlcm :wgmento de vencímentos.-A· <:em· 
mutt.os outros <JUC j:t tuem ()lJtiuo is~w;iio ele ~ni~são elo or~·nmento. 
ia1po,;;tos e que entretanto o.listr-ibueJn devi· Do mesmo ministerio, de 2í do corrente. 
clendos :t.-ult~ldOs. en vi:wdo o a.utogr•:\pho saecion;l.dO do. 'l'l!S<l-

Coroo ~UCl' que seja .. acomptmlta o not•re luçi'w do Congre>So de 20 do corrente, que 
deputado e e.;tit prompto a ::mb:;cre•·er a. sua. deterrnim~ qtle todas as pesoas habilitadas 
emenda, si S. E:s:. :J..<~siJll o pe1mit tir. p:tm a. vích civil podem. pa~;\r procul'a!:ãO 

Nfw hosemto mn.is q·l1etn p et;a ~ palaHa, p<1.rticul1l.r de proprio punho.- Inteirada,otfi. 
ficct encerrada a. cliscus:;ão e atii:J.c.l<t a ~·otal(iio, chtutlo-se ao Sen,tdo. 

E:stanrlo esgotada. a hora. rle;,-tinad;J. <i 2' pa.rte Do 11-Iinisterio ch Agricultu\'a, Commerci o 
cb ordem elo din , p:tS.."<'l.·S~ it. cles tinacl<\ ao ex- e Obras Publicas, Je 27 do couente em res-
petliente. post:J. ::w desta. Cnmara de 5 do corrente, com· 

o SR 1" SECRE'l'ARlO 1.; 0 seguinte munica~do q~e re1a.ti\"amen~ à. :peti~-:ii.o do 

EXPEDIENTE 

COmtmmico.t.::lo do Sr. de:putado Amorim 
G~u·cia. t~nclo sciente <t mesa. que, 110r ter 
!à.llecido sua. mü.e, deb:a de com pu.recer i~ ses. 
são de hoje e ás subsequentes, - Desanuje-se, 

Officíos: 
Do Sr. deputado .Jouo Alvnres ,n.uhíilo .Ju

nior de Z.S do cort'ente. commumcando que, 
teml'o acceítadoo e;wg-o desect•et<l.t'io de 1\l.:~eoda 
do ~t.-<lo de S. Panlo 11a.quel.la. clM:t, por este 
motivo renuncia o mandato de deput..wo leue
ralpelo rereri<lo estatlo.- A' commi.>&io tio 
peü\:ões e poderes. 

Do Sr. 1" secret<'-rio elo Sena<lo, tle 27 1l., 
corrente remettendo com emendas tt proposi
ção d.uqlieHa cama.ra, que ~xa a despCZà do 
Ministerio <!.as Relooões Extertores p;tr:1. o ex
ercíeio de 1893.-A' comu1i.$io de orç:amento. 

Ca 'l'l<~ra V. !V 

engenheuo Joao Gonr;.alves dê Ara'tlJO de uma 
estl'l).(la de fer1·o entre esta. capital e Porto 
Novo d.o C\\nh·•~. '!\)\1\ "nm ~e acabar com a 
crise de transporte ela Estrad:1 de Ferro C~n· 
tral elo Bmzil. não parece áq tlelle ministerio 
con,·eniente ·fazer tal conce:>são.-A' quem 
fez a. requisi(-:li.O ( a comm.issiio de Obras Pu
blic.~s.} 

Telc~"l't\11Ul1o.'l. - Cearão, 26 de agosto de 189-2 
- Presidente d tt Cnmar"<l. do~ Deputados Fe
deraes - Rio - Foi approvado Ulmniulimmt
te em ::;essãc ordina.ria. clesta. t\S.~em blea a se• 
gu inte indic..'lr;.ão: Indico que n.a.s:;embléa le
t;i s lntiva, por· intermedio de sua m~1. ou do 
presh\e11te do est11.do telegra}Jhc ao Congreoo 
Nacional 1\.\zeudo sentir a a.lt.\ convenienci01 
de o1·dem economic:J. p:tt~t o estado do Cem·:~ 
t\e não ser rel'er enclado pelo mesmo. Coug1·es
so convenio commercial 1eito· pelo governo da 
União com o governo :po1·tuguet, premitindG 
a enu'ad:J. 1'x-a.nca do sal portuguez, convenio 
que, si for approvulo, seri~ do oonsequencia 

St 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 18/0512015 11:25- Página 25 de 27 

642 Sessão em 29 de Agosto de 189.2 

deSI!Stt'os:t para este e outros estados do nella esta.brlllCidas, nã.o p)de deixar de tomar 
norte ; e que seja mandado o actual imposto conhecimento. 
contt'a o S.."l.l, l)orccdenie de pa.izes estmngei- A violação e flagrante e conseguini.emente 
ros. tmico meio de s..<tlva.r a nossa bem inicia- esta. represeni.:tÇ<I.o n1i.o p{1de deixar de set· 
d1t ej•~ ttdia.utada. industrin. de s:\l e que cons· tomada em toda a consider<L~'iio :pela Camara. 
titue pt·e..<:entemente o recur~o de vida para. Si a Co.mt\t't\ daquelle est:tdo :;e limitasse a 
millutrcs de operal'ios. bnçar uma impo~i.;üo unicamente soí>re os 

S:~la dn.s se;:sões da. a..--semlll~ Jeg:islativa do generos de impot·t.'lç-.ão que entra~sem em con
Cem~i., 17 de agosto de 1892.- .D,: . .:líu.·i;?lto · s~m~. esta v:. no seu plenodil'eitp, porque e~se 
àe A.1õd1-ade.-Gonçal-ucs de Aímeirl.a. Sar!.lo.- dtrerto pertence aos est:ldos ; ma:;: simulou, 
presidente da. Assembléa .• -.4yaJlito Jo,·r;e dos deu ~un n~m_e coro que procurou sophisma.r 
Santos!• secreta.rio- JI(morl N atJHeirn Bor- esta 1mpo.>1~.<tO , de modo que a. nnpol'tilÇ:iiO de 
ges . 2• secretario. A commissã.o <ic d iplomacii;J. me:rca.do.riM c'trnngeil':.t~ tomou-~e muito 
e tratados. mais pei;:ada no e..~r.ado da Bahh t do que em 

. _ . outro qua.lquer c·~tntlo. 
Requenmento~ · Alêm dist?, outra cousidcraçiio q tt(: <i de 
De Pr-ocopio .Joii:o P<\lllO, pcdindt> uma. 11en- gTilnde V<tlor. Pela .'l.lland c;.:a dtt Bt~llia eu-

~ão-A· commis;::.ão.<le lh.ze~<la.. . _ . tm}n con~tantemr~mc mercadori:.~s. c1uc veem 
pe Joselph Scltleter,. petlmdo.tgelll;ao de dt· a. tttulo decons\Uno pa].'}l :t B<\ltitt. m:t> que 

z:elt~s parJ.. o~ maronaes destm:ldos a uma são de no~·o e~poi·tau;L>' pu·a o; e., t;~·!~J; proxi 
tabr·J(::t de pmnos que p~etcndc funtl<\~· n:,t ca- mo:::. Sergwe e :llagoa.s. Portanto o 1111posto 
pital do ~stado da BaJ11a.- A' comnu~:;a.o de tl.e :!:'/ .. o. 1 itulo de im.f.Xl"lo esto.tbti<.'<l, vae 
f:tzendt\. pezar t•Obl'e <l Baltiõl. e uií.o ::;obre es..«e est.Ldo, 

e pOL' con;:eqnench~ t01•na as mer-ca.doritLs no 
os r-. p 1.esi<leu:te-Em obediencia esta·_!~ d<t B<lhht muito mais C::l.l)l"-•. :·iol;tndC?

ao voto u<\. C<\ma.r<J. n~ sessão U.e 2.1 do corren- se ·~~sim ~10 me::-mo r.empo o prmcJpto consti
te a me~ deshnw. o dia. de amanh[í. p<1l'a. a tuc10nal que o ~ongl·~~,~o Yotou. 
sessão solemne em ltomen:tg·em ao marecbal A representu.çao. e~t<J. firJ?ada. por grande 
Deorloro da. Fonseca, u. qual se retüisarú. u.s í ll1.tm.ero_ de. negoc1antes e Importn.tloJ•es, e a. 
horas da noute. s:t:t. .)usttç~t e de tal oJ·~em gue o o~ador acre-

A ses..oão é publica. tendo h:tvido apenas dna que a. C.\~ara. m~o po~ der:{ar tle ~
convites especin.es pa.ra. a fa.milia do Ulustre mal-a el!l SCfl? ~'Onst~eru.çao, tanto ma.lS 
morto e para os membros da. outro. camar<J.. quando e ? pr1me1ro. Jacto_ q~e s~ge neste 

Da.t-ei para :\ordem do di<t de amanhã. tra.- ~rreno, a.<>s~~ como na Bahta :.ur~n'i no tempo 
balhos das commiss\!lls, <~o meio dia., sem ex- da .mona.rch~a mas que em. .um dtretto s~JDre 
pediente e ás 7 homs da noute, :. sessão fu- ~. 1~portaçuo de ~ercadot'l~S e::s:t r-<J.ngeu-a.s, 
nebre. ' ~do1~o que pertencia propriamente ao Es-

N'ão ~e a.In.rg-a.rá. em considerações ~ore o 
o Sr. Santos Pereira Tem a :cssumpto porque tem esta. representação de 

honr<\ de a:present,~r . ã c.·u:na.l'l1 UU\<1. repre- ser submet tida ao exame da. commi.ssii.o respe
senre.ção de negocia.ntes e rmp_Dl't:.ado~es ~a. ctiva; aguarda-:::e _ par<l. voltar a tribuna si 
Bahia, que protestam contra a mcon:?-tltucto- por ncaso, o que nao e de espe:ra.r, o parecer 
nalidade do imposto que a camar~ daque~e tla commissão nilo fizer .iustiçu. a estu. pre
esta.do la.n<;.ou sobre os direitos de 1mportac;<t0 t?IXii.O. Mas, accredita. que tal não SUC(.'Cder'á, 
de mercaderia.s estrangeiras. _ e que esta representaç:-.:lo lt<J. de ca.la.r no espi-

Cert.'l.mente. como membro da Cttmara nao rito da Camru'tl.. 
se podia recu::i:w a vir traser :\0 ;:eu conhe~i- Yem a m~-a. e lida e remettida a. com
mente um facto que import•\ flagrante >i?la::;ao mis~ão de coustituiç·.~o legisla.;-J.o e justica 
da constituiçlão, q\le prescreYe ().\'e os ~brettos uma. representa..ção de con\merciantes re;;i
de importação siio exclusivmnente pertencen- dentes no estldo da Bahia, pedindo a reYo
tes á União e que quando mesmo qualquer· es- ga~ão da lei n . 8 de I I de j aneiro do corrente 
tado lance contribui~ sol>r~ mercadorias de rumo, promulgada J.)elo goYerno da.quelle es
importação e~trangeira, esse nnpo.,to ou essa ta.do, qne creou a titulo de imposto de esta
contribuição revertem em :lavor dos coü·es da tistica. o de 2"/. sobre o valoe official de todos 
União. os generos e merca.dorí~ despa.chadl\3 na. 

Corueguintemente o estt\do da Bahia. Ian- alfa.ndega. 
çando um imposto sobre merca.dol'ÍM impor
tadas do e..~rangeiro, em'bora coro o nome de 
imposto de éstatistica., não fez mas <lo que 
violar a Çonstítuiç.ão, do que 1:1 Camaro como 
zeladora e respeitadora. do di1·eíto e das leis 

O Sr. :Ma.rt.in.ll.o Rodt.'i;.!:ues 
lembra que no a.nno pas;:ado, por occasiiio da 
discussão do orçamento do i\Iinisterio da Agri
cultura, te\"e a. honra de submetter â. consi-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:25 - Pêgina 26 ae 27 

Sessão em 29 de Agosto de i892 643 

· llel'a()io da Camar·<J. J.ívet-sa.s ementbs a. es~e 
ot•çamento, emendas que foram rejeitadas ntê 
t'Oll\ o ...-oto de n.lguns coltegas de repn~sen 
kt<;:Uo. 

1Jma tle.~sas emendas tinlw. por fim ele>"a.r 
a 'Ve1·b;1. orça(]~ :p:wa o prolongamento dn. es
tra,tla. ele ferro tio Sobt'al <l.O Ipú, e o orn.dor 
apresentou-a porque lhe parecia que es...c:a. 
verba el':). iu~u1Iicit-llte. 

Com eli'e itoYê agor~l com satisiaCiião c com 
pczar ao mesmo ~mpo. fq ne ;\su;.~ pt·e•i~ão ~e 
rcalisou, poL~ ~ue a verh:t mttda. para a {'Otl· 
clu.:3ii.o da.quelhw obro:J.s foi insufficiente ; 
tanto que o Sr. Viée-Pr-esidet1te dn. Rcp~1 bli
cajú . . . 

IJ3! Sl<.. DEPL1'AlJo-Nào foi applir;ada.. 
O Srt. i\lAr!Ttxuo Ho!JRWGE.S- Foi applicada; 

mas ero insuflldente, tmlto (Jlle o Pl'esidente 
da l~pub!iet veiu u.got·a. pedir ao Congr~so 
um credito suppleJneota,r de ~ . ?3· 820 part\ 
fimlisa.\•ão d<~.queila obra, que esta part'l<l:t lla 
JllaiS de tres mezes por í~tlW. 1le t\in l1ei~o p~U'a 
a compra. ele tri!l10s . unico m:lterial que !il.!ta 
pal".l. que <tqueua estrada s~o. ent regue <to 
trafego . 

Todas a,: outrilS ol1rasd'arte relati-vas a. essa 
estrll.da estão concluidas e. apez:tr dos esforços 
do seu director, o digno engenheiro Dx·. Pi:res 
Fert•eira, niio tem sido possiYel a entrega 
de.'Sll- estrada ao trafeg-o e is:SO com gr-a.nde p:re
juizo ptl.l'tl. o p_u~lico e para. os cofl'es. ~eroes. 

Nestas condl\'OOS o orador vem !Jedtr a mesa. 
que se digne. tomando em consicler3.<lão este 
pedido, contempla~. na ordem do dia. da pro
:tima. sessão, o proJecto n. 160, que concede o 
credito solicitado pelo Presidente da Repu
blica. 

1u1tes de sentar-se, l)erllliU.a.-Lhe a mesa. 
que faç<l. uma. recla.maçw, embor-J. abusando 
da Slla. n imiu. bondade. 

Ha. temP.os, te'l'e a. ll~mr-a. de ~uzet• \untl. 1:~ 
clamaçiio t~. mesa, pedmdo que mterpuze..<:Se o 
seu valioso prestigio perante ~ ~m.missão re
specth.-,t. afim de que esta emrbsse parecer a 
respeito de uma representaç-.Jo dos empr~clr
dos do correio e da alfande~ do Cea1'a, os 
quaes Jledem melhoria de v-encimentos. . 

Não :pede á. commi$ão, que detlra o pedrdo 
desses a ignos empregados ; ma.s, si lhe tosse 
permittido. pederitt que dêsse andtl.m.ento a 
esta que;~t..i:o, que desse seu parecer favoravel 
ou desfa,rora.vel, porque desse modo ou reAl!· 
sa.r-se-llitl. a esper<\UCà que _alim_enta.m. e~es 
1'uucciom'l.río~. ou então desilludtr-se-1nam,o 
que talvez seja melhor do que esperar por uma 
cousa que por ventur.1 não lhes sert\ con~-e· 
dida 

Decl!Ll'1~ que é francamente por essa repre
sentação; porque sabe que, no estado do Cea· 
rã. a. üda. estã. tão ca.ra. como nos outros es· 
tad.os. 

O que os empregados da a[fandega pedem ê 
qu.e a a.lC<\.ndegu do Cearit seja equiparada á 
do ~fa.t•anllão. que não lhe e superior, nem 
em rendimentos, e nem debaixo de qualquer 
outro })Onto d~ vi~ta. 

Qll<tnto aos empr·egados do correio, milíta.m 
em seu iitvor as m··smas razões adduzidas em 
rela~f~.CI à.Cis d<~. ail;ont\ega. 

Neotas couclr~·ões 1 pede ao Sr. presid€nte 
que, na rrualidude !le pa.tricio daquelles em· 
Jll.'li.g~d~s ~\'. digne inte1·por seu ; alimento p<:
rante a commissi[o, a.tim de que elh\ em;tta 
p;J.l'Ccer· :~. re~peito de;;te a.."Sumpto. 

O Sn . PrtESIIJiiX'l' t; -Quanto ao proiecto 
sobl-ecre•lito::.a:pplement;w, tenl1o a iniorm:tr 
ao !:ir·. deputado C(ll e el!e j<i.eslú. comtemphtrlo 
no •tuto:-;·raplro, pa.ra r~er· p.·n·te tl11. ordem 
do di'l 1.h\ l}rl>Xima.se;..::.ão. 
Qu~nto á. r~p~w.c;.ii.o do:; etnpl·e~a~!os do 

corTeJo, sou ml .. rtJI<tdO de que " commiss.:'io 
tem \',11\ mãos nma propost."l. ~obr~ este assum
p~o; em rebJ.(~io ac~ du. ll.lii\ndegn. tambem ~e 
da a me.sma cou:::a.. 

Em tOtio o caso, a commis5ão te!ldo conhG· 
cimento da recla.waçfi.o que V. Ex:. a.caba de 
fa:>:er naturrumente a tomar:\ nil diYida. consi· 
tlel'll(;oo . 

Ve1n á mesa as seguintes: 

Declaramos que ' '\lU\IDOS conll'a. a. projecto 
qu~ ma.nda rever as pr·omoções de i de ja
Jle.ll'O. 

Sal.a das se~. 29 de ag0$ío de 1892.
E.·iM Coelho.- Nilo Peçanha. 

Votamos ~ontrt\ o substitutivo ao projecto 
!I · l ~ <leste a.uno, sobre as promO{iies de 7 de 
Jane1ro de l 890; 

'2-aln. ths ses.sõe.s, 29 de agosto de 189-2.-Fo,~
sec-'l Hermc$. -EspiyUo Santo.-Lui:: . d~ An
drode.- 'Virgitio I>c.~oo.--.4n(l,•c C<z'oa{Cal'lli. 
- Cussimro do ~vascinu:nto. 

Vã.o <> imprimir para entrar na. ordem dos 
trabalhos os seg:u.infus _ 

PROJECTOS 

N. !6!- rsgz 
.Awe~1·i>o o fiO oe1·no a a~rir um ci·erlito srtpple

mcnt r.w de S40:00()$.d -r;erlJ>"J. n. 17 do al't. 7'o 
da lei 11. 26, de 30 (/e áe.::embrq ri e 189{ 

A' comm.is~ão de orça:mento i'oi presente a 
mensagem de 8_ de ag~'to do corrente. em que 
o Sr. Vlce-Presidente da. Republica solicita. do 
Congre>sJ ~a.cional. o credito su.pplementa.r de 
7'06:856$li8 ti. verba consignada. no n. 17 do 
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11.rt. 7• da lei n 26, de 30 de dezembro do a.nno 'à • erba. do n. 17 do art. 7• da lei n . 25, de 30 
findo, que fixou a. despeza. geral para o cor- de dezembro de 1891. 
rente exercício. Art. 2." Revogam-se as disposições em con-

Es5a verlJ<\ diz respeito no s upprimento ele trario . -
fardamento <'0 exercito e ibi dotada com tt 
quantia de 2 .700:000$000. S. R.- Sair.. das commiss5es d11 Ci1max-a. dos 

xa demonstro.~:'~O desse pedido, diz a Secre- Deputados, 29 de a2·osto de 1892.-A?-t/•UJ· Rio.~. 
taria da. Guerra que 1m decreta{'.ão da verbo. relator.- F. Socl•·d.- ,1l·istideJ MaiiL. - Se
o Congresso Nacional eliminou a. desp~.a a. vcrino r:ei1 ·a .-1Jem~rio Ribei1·o.- Leopotrlo 
1irt er com apl>endizes ;wtilheiros, operarios de Bu!hücs.-Leite Oiiicica. 
militares. invalidas. p;ttr~Jes e remadores dos 
a.rsenaes e aimnnos das escoia.s m ilir.ares e que 
sohe á importn.ncia. de 186:247:'\SOO,sendo,entre-
tanto, feitl't CSS<l. despeza. · 

,J U:>tifLca. além di~so, a inmlllciencia tL'J. vcr
l><l. pel:\ elevaç.iio do; }lt'eÇt>S r1 ue tecm tido o:; 
art.igo~ pnrl\ tat·cla.meuto. 

N. J.JQ B-1802 

Rc:&•cçrío.,mnt .']·• di,<<: ·:s;<7·' ·'l() 1•rojccto 11, f·I O, 
do <:~•·,·c:~lt! o11110. ')tr~ fi:·:rr. "dc.ipe:.rr. rlo JJi. 
,,~..:tc ,·i? d tt Jl~tri11lut JICl r tt u t:.<t:,;rci e :o cll.l 
18'.1:$ 

.o\rtigo. E' o g"llVel'!1o autoei~ado n. Lles
pcndm' com o~ d i ''ei'Sos scJ•vir:os do llfinh;:t.erio 
da Madnh:~ tt quanti<L tlc... 15.486 ;í5.:;:;;3 :0 

A sa.ter: 

Cr<~ a commi:;:>iio que Jll!l ' a.quclla ~!Ct'C tarit\ 
n;i.o 1oi bum intcrpretad:; :~ citud:~ lei: o Con
t'l'Ci!So uii.o c li mi notltt dc.<pc?.a. de Jiu·ilamen tl> 
com as classe~ cit:lclas. Tendo r.l ot:Ldo a. \"Cl'lJa 
com 2.íOO:fJOO.~ p.1.m ::20.000 pt·;u;a:s c ~WCil1lO 
1>or daclos oll!cíaes que o exe1·cito tinlt•• r e.'l!
mente um etreetivo de poli ''O m a is de 18.000, 
dava margem suftl.ciente}Jal"l\ attendet• á.ctuella 
despeza. 

Confirma plenamente esse .juízo o m:~.ppa I. 
~eral da forQ<~. elo exercito , organisado pela 
Repa.rtic-ão do Ajuda.nte General, appenso ao 
Relatorio d;\ Guerr<\, pelo q11n.l se verinca que 
o e:ffectivo do exercito, em i de março do cor
rente anno . e:r:\ de 18.8"..13 p raças. cujo fu.rda-

Secretaria d~ Estado 
(como na propostn.) . . 

2. Conselho Naval (idem 
139: i50$000 

. mento deveria importar em 2.541:510$, e,por
tanto, o saldo de 158:490$ sutficiente pa.ra. a 
despeza que suppoz a referida secretaria sup
primida ou eliminada. 

idem) . . ........•.... 
3. Qna;·tel Gen eral (idem 

i(lem) .. .. . ... ... . .. . 
4. Conselho Supremo, de · 

duzilh~ <\ qua.ntia. de 
1:402$800, abonada no 
exerci cio passado, 
pa.rrt criados ........ . Si t>s:;a niio ib~se a .verda.deira interpretação 

da lei, muito IJ<u-a. lamentar sel'ia que o Po- 5. 
der Executiro se empenhasse em despeT.<.\S 
para a.s quaes nii.o tives.<e autorlsaçio le,.":l.l. 6 

Contauol"ia (como na 
p1·. posta). • . . . . .••. 

Commissaria do Geral 
(idem idt-m ) . . .. • ... . 

'. Auditoria (idem idem). 
8 . Corpo d~ armada e clas-

A commis;ão reconhece. :vorém. que a \-erba 
tornou-se iosufficiente, em consequencia da 
tta.nde eievn\.áO noo preços elos artigos para 
fa.rdamento, alg·uns dos quaes subiramamais 
ele 50 •j,; nota, entretanto, que a Secret<l.r·ia 
da Guerm. nas tabellas expliC<\ti YM da pro
~ de orçamen toll'\ra o e:xercicio >indour·o. 
nâo tenha attendido a essa eleYru;:ão de pee-
ços, limitando-se a copi.'lr propostas anterio -
res. 

:;es annexas (idem idem). 
9. Bat<tlllão naval: clcdu

zicla. a quantia de 
IOO:OOOs, pelo níi.o pre

enchimento das "ab'"<L!' 
actun.lmente existen
tes e das r1ue íorem 
da.ndo-se no mesmo Assim, pois, entende a.commissão que deve 

ser concedido o credito de 5-10:000$, que re
present:; a. justa porcentagem que sobr~ a 10. 
verba exerce a. elevação dos preços uos :~.rti-
1,'0> para Iltrda.mento ; pelo que é tle p..wecee 

ba.to.lbão ... ........• . 
Corpo de marinheiros 

na.cionaes (COJ'!io na. 
pt'Opost.'l.) • •.. .•..•.•• 

Companhia d e in"Validos 
(i<lem idem) .....•. _. 

que se discutA e adopte o se.~uinte 11 . 

Projecto 

O Congresoo Nacional decreta. : 
A.rt. L" Ficn.,o Poder Executivo autorisado 

& abrir um ciedito supplementar de 540:()()()$ 

12. Arsenaes (idem idem). 
13. Capitanias de portos 

(idem idem) ........ . 
14. Força ua.vat (idem idem) 
.5. Hospitaes (idem idem) • . 

28:400$0<)0 

35:215:?:200 

!58: 350$000 

40 : 600~000 
11:350$000 

1 . G38 : 080$000 

123: 596$000 

l .l94:o&..">$QOO 

63:226$750 
2.g20:868$000 

256; 396$500 
2 ,482:341$9-M 

243: 103$600 
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IG. Repartição da. Carta. ?.I;t
ritim<l. do BI'J.Zil; eh 
vada a verba de mai; 
6l :92S~pa.t·a ang-mcn· 
to das gratífic;wl"l\:~ 
dos pllaroleiros .... . 

17. Escol[\ Naval (eomo m1 
1)roposta) .... , ....... 

18. Reíormados (idem iclem) 
H>. Obras: U.eduzida. ~\ quan· 

tia de 200 :000~ .. , .. 
20. Etapas (como m~ pr·o-

. postA) ••..•.•.•. . ... 
21 . • '\rma.mento (iuem idem) 
22. Muni~~ies de boct\ (idem 

itlem) . . . . ..... ... . . . 
2:3. ~luni<.:ões nava.es lidem 

idem) ....... . .. · . .. . . 
24. Mu.terii\ltle e;onst t•ur(Üo 

n:wal (idem idem) ... 
2:5. Combustivel (iclem idem) 
2f:i . Fréte.>, t.mta.m~nto de 

prac;:t~s, ente1-ros. ditlc· 
renc,cJ.S d~ C.'l.tnbio l' 

commil>sues de ~aques 
(idem idem) .•..•..••. 

27 . E\·entuttes: elevad:\ :\ 
verba. de mais 50:000.1.; 
por estar etn. execuçii.o 
a nova. tab~lla. das :~ju
das de custo e por te
rem-se tmgmentado 
os preços da.s paS$<~-
geus .... . .... . .... .. . 

-103 : 'l(j(J$000 

l !19: 852$000 
:nn: 097$3:l(; 

soo: 000$000 

:3()5~00 
I 00: 000$)00 

~.470 : 908.'j)OO 

700 : OOO:j;OOO 

700:00~00 
300: oo~-ooo 

IJO : OOOf;(JOO 

200:000~00 

P<\l'J.grn,pho uniéo. O governo deixar-ei. de 
prover , desde jà, :i.s vagas 1t<JS praças que 
c:xistem no lntatltã:o na.~·al e as que $ 8 í'or·em 
abrindo n.tk <i extlncção total do mesmo. 

S:~la. das eommissõe;;, 29 de agosto li e 189'2 . 
- F . 8tJ•tr rJ , relator - .4 ;-i, t :dcs M" iJ.1. -Lcile 
Oiliciw .- .4.rtltur Riru .-Severiao \'i~ira . 

O SR. PllESWE1iTE rlesigtm pat~.! 30 a se· 
guinte ordem tlo dia , 

Ao meio-dia-Tra.halllos de rommi~oos: 
A':> 7lloras da noute-s~ssão runel.Jre em ho

me.na~;em it. memor·ía do mn.r ~cl\a.l :Manoel Deo
doro da Fonseca, de acc)rtlo com a. deliberaçüo 
uu. Camara., em ~e$St\o de ~L elo corrente . 

Ao meio-dht. nclla.m-se presentes o3 Sr; . 
João Lop~s. Paula Guim:J.ries, C:tsimiro Ju
nior, Pire·; Ferreira, Martinbo Rodrigues, 
José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Sã. An-

rll':\l.lc, .José 2\Ia-l'Íano, .Jo:tquim Pema.mLuco, 
P\T~im u~J Lyra, .Joiio Vfeil"<t, Oit.icica., Rodr-igo 
cl Cl J\ra.n.in. Euclides ~ratt.. . Fclí~bt~llo l•'r::ire. 
lanm, ?>fittou. Leovigihlo Filgueh·~t.9, Ba.I·iio 
tle S. Marcos. Nilo Pec;:mlw., t;l'l.>n.no Mu.r
concle~. C:n·illo de Lemos. F1·:~ll(â Ca.rvaJ.ho,. 
Baptis ~:l· dn, ~Iottu,. Fróes d<J. Cruz, Vinhaes, 
Antonio Olyntlto, B<uhró, Alexanclre Stockler, 
L:tmounier. Amer·ico Luz, Gon{-aives Ramos. 
Fmncísco Glicerlo, Cesarío Motta .Junior, Al
fredo Ellis, .Julio de ~fesctuita, Leopoldo de Bu
lhr'(J.~ , Urbano de Gouvêa, Mt:~rci:mo de Ma· 
g<'lliüe::. Ed ua.rdo Gon~.al ves, Bellarmino Ca.r
nei ro, ?lt~nltaes B<o.rreto e Augusto ~iontenegt-o. 

Deix<~lll de cotnpa.recct com c:\usa parti
cip:tda os Sr~. Antonio Azercdo, Ath:tyde 
.Juni01·, .João da A,·eUar, Cartti LO, Rodl'igttes 
Ft~t•nt\.Dfle.s, Henl'ique de Carvalho, Nelson, 
Justiniano ele Serpa.. Frededco Borg·es, .Josê 
.A velino, AI mino Alfonso. 1\Iiguel de Castro, 
Amorím G;u·cia, Pelh·o Americo. Retumba., 
Hosa. e Si! va, !VIeira de Ya.<;concellos. Theo
llhilo dos S<\nto:;, Pontes de Mimnda., Oliveira. 
Valladão, Tosh. Se-J.br-J., .Jacques Onl'ique, 
1\Ia,yPinl,, ?.Io.tt.1. Machado, Gonça!l·es Chaves. 
Viotti. Domingos Rocha. Palleta, Moraes 
B<trros, Lopes-Chave~. Arlolplto Gordo. Carlos 
G:wcia. Moreira da Sil v;1. Rubiilo ,ruoiot". AI· 
cicies Liom., Menn:1. Barr em, Fonseca Hermes 
e Viriato de Medeiros. 

Deixam de comparece{' sem ca.us;1 par l;ici· 
pacla os St•s. UchUa Rodrigues, Inllio do Bra
zíl, Pedl'l) Chermont, Matta BucellaL' . Costa. 
Rodrigues. Antri:>io Fialllo , Nogueira Par-ana· 
guU.. Nascimento. Epitacio Pessoa, Couto Cal'
taxo, T•>lentino !le carvalho, Gonçal ves Fer- · 
r eiro, Juvencio 1le Agu.illr, Andre cavalest.nte, 
Ra.ymunU.o Bandeira., AuuilKtl Fabio, Jo;i.o de 
Siqueit';l.. Luiz tle An<.lra.de, Espírito Santo, 
h ·o llo Pt'Udo, J..eandt·o Maciel, Aug us to de 
J:o't•eit<w. Pa.ula. ArgoUo , Artlnu· Rios. Gar<:ia 
Pires. :\f:U'(.'Olino :\1om-a., Severino Yieira.,San
tos Pereira., Frnncis.:o Sodré, Dionysio Cer
queira, Sebastião L:mdulpho, Vil\a. Vi~.osa., 
Prlsco Paraíso. Horacio Costa, Novaes Mello, 
.f'onsec;• e Silva, AliJerto Bra.odií.o, Oliveil'a. 
Pinto, Jo·aquim Breves, Virgílio Pessoa , Luiz 
?.iurat, Alcindo Guauabara. Erico Coelllo, 
S11mpaio FetTaz, Lopes Tro\·ã.o,Fnrquim \Ver
nec!;., Jesuíno de Albuquerque, Thomaz Del· 
fino, Figueir~do, Joi"Lo Pinheiro, Pacifico ~fas
carenhaa. Gabriel de Ma,!!;alhii.cs, Leonel Filho, 
Cha.,n-as Lclba.to, Jacob (la Paixão, F1-o.ncisco 
Veig-a. Fel'l'eiro. Brandão, Cost:L Senna, Alvaro 
Botelho, Dutra Nicacio, Manoel Fulgencio, 
Aristides Maia. Garlos tias Chagas, Costa. M:l.
chado. Domingo~ Porto, Ferreim. Ral.>ello.Fer
reira · Pir~. ,joi o Luiz, Monteil'o da S íh·:1, 
Martinho Pr-.tdo Junior, Domingos de Moraes, 
Carvalha.l, .Angelo P i'llheiro, Mursa.. _Pau~no 
Carlos, CUlta. Junior, Almeida Noguelra, Cm-
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clnato Bmg<J.,l3razillo dos Santos,FleUl'Y Cura- ( con;,trucção dea~mles ou collocar;ã:o •.h po~fjs 
do. Atves ile Castl'o, Caetano de Albuquer- · artez:ianos em varios municipios dos ~~t:tdo~ rlo 
que, Bella.rrnino de Mendonça, Fernando Si- Pi\\uby e d,, Paml!Vlr.J. uo NOrte \3' 'll$Cil:>;;twl; 
mas, L:turo Müller, Carlos Campos, Srhmidt, Do lJ''Ojecto 11 t3.l.deste ;}.nno, a.utol'i~<\ndo 
La.c~rüa C~ntinho, Victori?o 'Moo.teiro, Pet•ei- 0 governo ~ contl~\ct:tr com o cidadii:o per~mno 
ra da Costa. JuLio de C<tmlhm. BorgHi d~ Me- Julio Benavide; o serviço cb mtveg:v:.tl;o c 
deiros, As~is Br<\Zíl. Thorna.z Flores, Hornero tra.n3porte de me1•ca.doria.s 11elo rio [<;~' Ot\ 
Baptista. Racha. O~orlo, Cassiano. elo ·"'r~sci- Putuma:ro. sob a·; condições que estltbelece 
mento, Fernando Abb?tt e Dentetrw RLhetro. (3·' discussã()); . 

O SR. ~n~:mH:::'ITE dtz que, const~nr!o a. 01~- Do 1)ro.iecto n. l4L de,te anno, 1s~ntando 
tlem do dtu <le.traOO.lhos de commrs5oes Ulll· dM d.ir.~itos ([e imp0rta~i'i.O e erp_edtente os 
camente. ClJilVJda aos Srs. deputad~s o. occu- objectos necessarlos ao esta~eleCtntento do 
par-se dos trabalhos das l'<:!SpecLIYn> com· Stra11ger's Hospitcü (l" discussao); . 
missões. . . . Do projeeto n. !32, deste an~o. Jsent~m~o 

Em seguida. rles1gna J.lttr:J. 31 a se.gmnte do ~J>mento do i!llposto predw.l o edtficto 
ordem do di:~.; . • _ em (\tle funccioua o Gabinete ~oetuguez de 

1~ pane (ü.te_as 3 hOl'U$)--votnçao das se- Leit1n·a, degta cidade (l ~ discUSS1<0) ; 
~uintes materms: . Da p1·ojecto n. 83, desc:: n.nno, manuam~o 

Do art. 2' e seguínte3 e e~entias a.n peQ)C· ll\t '!;W a. pensiio •le \20~ concecli~b a D. M::r~a 
cto n. 11 J3 üeste anno (do. :->enado), reol'ga~r- An~usta Ferreim de Son~;t. vtnr<t do bt•rg.t· 
~a.ndo o corpo de. engenh~rr<>s na.vaesí.2' dts- dCJlro Antonio Tiburcio Ferreira de Sou~a., 
cussão); . üesll~ a da.t.1. (tO fa.ll~>cim~nto do seu nmnuo 

Do J?l'Qjecto n. ]54, fix:amloa d~.peza rlo M~· (discus..<ão unica): 
niste:•w dr:_ Fa.zenda po..~t\ o e~el:'CIC10 \\~ IS93 Do projecto n. :3iO,do anno passado, conce~ 
(2" tLiscussao); tlenuo um anno tte licen.ç1t, c:'lm orden!1·.lo, <t 

Do prQjecoo n. 48, deste nnr~o. regul:m~o a. Jo5é ~rende~ .1\.IJra.ncltes, mc;;tre th otficllla. dll 
11aveg:J.<;~o (\e C,'1.botagem 1.:!.' ths-;:usSl.l-o);. . n.ppal'elllos e vela~ d<t directol'i_lt . de con~t:~~?-

Do pro,1ecto n. 109 ~· opmando no ~ent.rdo ç:·.e~ na1ac5 do Ars~n>~l rie Niar·m~l~ 1h C,t)lt,\I 
de ser appro1'ado opt'OJecto n. 109, desten,nllo, Federn.l (discussD:.o uttic<t) ; 
tjue crea conjunctamente cDn: " escola tle mn.- Do projecto n. l4i, deste anno. concedenclo 
chi11;istas um. cnr:::o .de _nauttc~ no e~~1do do um l'Lnnó de licença. com or.le~ado. u. ~eclro 
Para e lhe da O!'gantsaçao (2 ' dts~u85a.o); C:J.ndiclo dtt Ctmha. Valle, 2' offiCliÜ llo. Secre· 

D(l.s emend<'sdo _Senado ao l?ro.J.ecto n. O A. t:wi:t da Marinha, p.:ti'<t tr:ttar de sua, s~ude 
deste anno, org<LUJsantl.o o D1str1eto Fder~.l oncle lhe com·ier (discussão unica) ; 

. (diseus~ào uuico,) : Do proje~to n. Sl, de 189~, <l.utoris;mJ.o .o 
Do proj~cto n.l5~. deste ann~, cre~n~o goverrro ;\ rna.ndar plgar ao nlf\ores hollOlõl.t>JO 

uma coloma correccwnat no proprto mtcrou:J.l do exercito Antouio P:\es de Sa B<\l'r~to a 
-F<J,zendn. d<< B?a Yí~ta.._.., na Parahyb<t_do quant.iu. de 2: 592~. pnr ul:IT~rença t.le s~idos _?-· 
Sul, estado <!o RiO de .1;;tneJro, e.o.,ec!llya OSlll~ t 1·nzados, que deixou ~_le r2cebar (dtscuss<tO 
dividuos qu~2. el!-a podem. ser ~~lll\do> e d\1 unica); 
outras provtdenC!as (1" dLSCussao);,.,. _ • Dopr-ojecto n. 82, d.este anno, autorisando 

Do :pr:_OJecton. 81. de 189!, re,ulalld' a, 0 n-overrio a retormtu·, no posto de tenente d_o . 
promoçoes na ::~.rrn.a~a e~ terr:vo. de paz e em e;tineLo corpo de policüt desta capital, o Cttpl· 
tempo de_ guerra (!~ d1~cussao), tào honor<~.rio do exere:ito, ex-tetlente dess~ 
D~ proJecto n. 14;;> A,. àe JS~I. ma.nàand? corpo, Antonio Jose Alve, (lli8cuss~o unic••); 

rea.l!~r. 1)0r concurrencta ll\tbhe<l., tl.s o?ra~ Do projecto n. 92, deste a.nno, <~utoPi:<antlo 
pubh~ federaes qu:l devem se~· .~onstruula.s 0 .,.overno a m..:ntlar contt~r como tempo de 
exclustvameme ~ expe_~~s ~a ~~mo, .~~lend_o e~b:mtue, pa.rw os e!feir.os Iegae~. o tempo ~m 
eer t<:m~em ~o: .~.d.mm~,tr;~~·\10 ~"- obr,\t m1l~- que 1•cu.pitão-tenent~ João . .te .~m!J,vie Le1te 
!-"'res. ~:s ~e .,r~~n~e ur~!!ll~t.t e a, de pequerM sen•in como oficial super:10r e ~t;s&rnctot· nn. 
1m~ortan?w.( I dJscussao), '" . Escol!t NtW:1l, e li1z e.xten::>l'-'<.1. aos rmtt'll.ctores 
.~o p~OJed~n: lO~, .de lB~l, P<l.:o,:mdo.:\ ~n- e ma.is otliciaes que ~~rl'irem nos 11a.vios des

lllClp_alruad~ ,t ailmmrstra~~· dos ~emt~~:.JOs titn!os it inSCL'tlt.:çií.o do~ tLspirante3 " g·nardas· 
pui.Jl_1cos, daou~ras pr~md~uas e .-•u~J.r~~ ~ ma.rlnlm. a. dispo~içii.o do art. i3 ,t0 deCl'ejü 
Prestdente da. h.ep~bhC;}. :\ m.aml.vr iaz_x a 11 • 2;) de 14 de nmr':o de 189 I (!liscussao 
conta, afim de ser 1nàemnrs:Ld<t a Irml1.ndade . '. ~ · 
da. San ta. Casa. rla. \fisericordia da Capital Fede- umca), . 
ra.t ( 1~ di;;cu~rio)· Dv pr.Jjecto n. l48,deste ~trmo, ;ut~orrsando 

Do pr:o.iecto n. !32, deste _-tnno,, OJJinn.n~o o ~OI'ern.o a co~tra.ctc\r co.n~ .. Franc~s~o Fe,r:~ 
no sentrdo de set·em sLibrneétldo.;; " dzscus~ao t·erra de Momes,_ sem o~m~ ,Ll.,;-um p,l.ra. o E~ 
o 11rojecto n. 248, de 1891 (do Sen;J,_[lo) eduas tado, a..im~odu:~:a.o ~e ~0:) _?!! maLs_tt·~~~lhJ.
emendas oifereoidas .ao m~smo proJecto sob~e dores ltberumo~, para. a.ux:tlmr o ,er v1ço de 
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cnr~ c dP<:cn.t•gn. rlc navios no pO!'CQ de San
toil (I" cli.~cas&1oJ; 

Do projecto n. 120. tlC:>tH anno. aut.cn·is.1.ndo 
o ;;O\'CI'rJO :J. couet-:.Ldtr com .l(l:t(} T~warc:< ·h 
Silva a consti'UC<;iio, uso e go~o i] e ttma es
tra.tht de ferro. com )H'i,·ilegio pot• ;j() ;ttmos. 
de accorlio com n.s leis so ln·e estruda.s de lbrro 
e ."arantin. de .i~ros cle6 °/o: sobre 30:ooo::. por 
ktlometl"o. pa.re111do dn Rto Pardo,no Espil'ito 
Santo. até S .. Jof~o B~ptisttt . em :1.-!inas Ger<\es 
(I" disco ssüo); 

Do projecto n. 116. deste anno, autor-isando 
o governo, tendo de dcsnnnex;H· o !erd~:o cl(l$ 
suburbios nn Estradtt de Ferro Centt·a! du 
Bmr.il, a. contractar rnm .Tmtin & !1anrleir<l.,OU 
compa.nhia. que organisarem. a i:onsü·ue<;iío 

·de um:~ e.ltl--ada ele tereo t\erea de S. Fran· 
cisco a Sa.popemlm, ;:egundo us comli~õe~ ([Ue 
estahelece (I a uíscussã.o); 

Do prQjecto n. 17, deste a.nno, isent<Lndo tle 
direitos ele importação os materíaes e machi· 
nismos, que a, Companhia Nacion<\1 ele Fo1:j~s 
e Estaleiros destinv.r ú in~allaç'l10 dw seus es
tabelecimentos (L;> cli~cuss:.i.o); 

Do prD.iecto n. 274, de 189!. concedendo ao 
cidadão Joiio Pereir-a Yidal isenção de direitos 
sobre o azeite doce, chumbo, estanho e folhns 
de Flandres em lan.tino..s, que imJ_Jorin,rp<tra o 
consumo dá. pesca, no estado de Santtt Catlltt
rina (!"discussão); 

Do _!?arecer n 34, de 1892. indeferindo, por 
nã• • ser da. competencia do Congresso Nacional, 
a petição do conego Atnt~dor Bueno de "Barros, 
sobre isenção do i m}JO!'tO de t ransmissáo de 
propriedade e de decitnas urbarnas para o 
predio em que fu.necioiL.\ o A;;ylo I~bel, nesta. 
capital (dismssão unica) ; 

Do parecer n. 57, deste anno, indeferindo o 
requerimento ele Manoel Luiz de l\!t:&tuita, 
pedindo nutorisação pardo eYtr-cl.ltir uma. loteria 
a favor do montepio dos funccionv.rios pu
blicas (dilleus~ão unicu) ; 

Do projecto n . 138, deste a.nno, est.ab~lecendo 
as eondic;Ws em qne póo.le ser ex:ercida i.l. ft\
culdade oonferida as sociedade3 a.nouymas pelo 
art. :32 do decreto n . I G4 de 17 de janeiro de 
1890, e marcando o prazo de um anno par;t o 
recolhimento. pelos emi~sores, dos bilhetes ao 
portador, e.mittidoo; iUeg-,J.lm:-nte e t\utorí>a.ndo 
o governv a emittir notas de $'i00, 1$. 2,$ e 5$ 
no valo1· de 5.000:000$, recolllenl\o igual 
somma em TJotas de 50$ para cima (Z• dis
cus..~o); 

Do projecto n. 115, de:.ie anno, ;ultorisando 
o governo a tt·ansferir Jl..<trtt as <ll'm:J.S rle in· 
th.ntada e cava.lhma, con!orme as ha.bilitações 
J.e cada. um, os ofti.-iaes elo exer-cito, promo
vidw dumnte a ~,->uerra do Po.ragua.y pa.l";J. 
a de artillt<tría., que ne.•ta :::c aclmrem sem 
podei' ter atc<Js.so pot• /altt ele lJ:lbilit'l.çúes 
sciantitlcn.s (2;• discussão); 

2• discu~SilO elo projecto n. 160, o.utorisa.ndo 

o go~·erno :t aln·ir, 110 exercido cor·rente, um 
ct•:·tlito ~uppletnenüu· de <.: :33.826·()..0 p:J.I':I, t\ 
t'O•tdn::.in tbts tJbt·n .. .;; do )ll'Olongamento tliJ. 
('Stmtb o.le l'CI'l'O ilc Sobral ;1 lpú , no Cear:i.; 

2" oliscussüo <lopt•ojecto u. 143, antori:;ando 
o go-rerno :l. abt·ir· o credito de 160 :000$ ao 
(-am bio de 2i d . por 1 s J_làt'a. despezas, no 
corrent~ exercício. ela. rubrtc:.t2• - L~açiies 
e Consulados - do otY;amcuto do :!ilimstcl'io 
dt~'' Rclaçi:es Exteriores ; 

:3" dí~cuSi'àO do pm.jecto n. 1-10 B, deste 
anno, fixando a despeza. do }Iitüsterio da !\fa· 
r inh:1 pM·a o e:..-:ercicio de 189::1. 

3' d iscu~~ão (!o projecto n. 31, deste a uno, 
tornando a.pplicavel aos a.nirnl'.es de tod11 e 
qutl!q uer es}Jeeie <1 disposi~:ão do art. I•, do 
decreto n. 316!3 de 7 dejullto de 1SS.3. a que 
se relere a lei n. 2.1 de 24 de outubro de 18'-Jl; 

1" rli scu~siio do projecto n. 118, deste anno, 
<LUtOl'ÍSl\IHlo o g-overno a reorg;mism• o serYi
ço d:t Rep;.u·ti<,<'io GeraL dos Telegt':l.plto~ e '-' 
~lter:~r o re:::pectiYO regulamento, segundo as 
bases que estabelece ; 

Ja di;;cussilo do projecto n. liJ.?, deste :t.nno, 
autorisando o governo a. conh•act.1.r c:om o ~n
genbeiro Melville Hot"l\ t\ S obt'i.tS que se pt·opõe 
a executar, por ~i. ou compauhhl que organi
~ar, na. ilha. das Enxad<tS, no po1·to e bahia do 
Rio de Janeiro, mediante conlli~.ües que est1.1r
belece; 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 153·.A, de 1891, regula.ndo as relaç-ões entre 
locador e locatario; 

Continuação da 2• discUS$âO do projecto 
n. 122. deste anno (l'eore-anisando o Supre
mo TL'ihunal ?o..filitat•) ; 

Continuação dn. discussão unica. do adclitivo 
n. 72 B, deste anuo, (additivo destac.1.do na2" 
discussi.to elo pro,jecto de tixaçã.o do. ibrça. 
na.va.l par-.l o exercício de l893j, autorisa.ndo 
o I!:Qverno a remover o Arsenal de Marinha 
da-Bahia., a mandar constl•uil· uma mortona 
em Ma.tto Grosso, a estabelecer na Escoln. 
Naval o en!'inQ de torpedos e de a.pplicaç:ão da. 
electrieidade ã. ma.rinha, cre.,ndo uma. cadei· 
ra especial, e a reformar.as escolas praticas 
de artilharia e trop~dos e a crear <li ~·ersas es· 
coi~. · 

2" parte (ás 3 l1oras ou antes) - Conti
nuação da 2" discussão do project-o n. 
144 A. deste anno, opinando no s~n.tido de n~o 
se1' adaptado o pi'o,íecto n. 14-J:, deste anno 
(doSena.do), que permitte a li1're entt•ada no 
territot-io da Re1Jllbli.ca."' immigra.ntes de n:>
ciomlidade cllineza e japoneza, sob '-'S .condi· 
ções que estabelece, e autol'isa o governo a 
promover a exeL'Uç5.o do tl'<\ta.do ele 5 de setem· 
llro de l ~· :•. com ~t China, a cclebmr ir-.lt<l.do 
de <Xllllm~l-, . .• jJ;tZ e amizade com o J:Lpii.o e 
a esfu teJecel· agentes di}Jlomaticos e consula· 
res nesses p~üzes, r.:portando-se ao j u.izo emit. 
tido no pnrecer sob n. 4 A, (leste a.nno ; 
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:3• discus..'<lo deprc~jecto n. iO A, deste anno, Br~zll, Cantão, Pe<il'o Chermont, Augusilt 
H~entando do:;; direitos de import:eç~.o e eXllC· 1~olll.e11egro, Costa 1\odl:'igues. Cn.~1!Dir:'? .Ju• 
~lientc todo o materiaJ. e llltU:llinismo.' àestina- JÜ01\ Rodrigues Fernandes. AI1Ü.'l~l0 I• w.ili?• 
uos it constr·ucçiio da 1i1.b1·ica. tle lecitlos J.t> Nogn~ira. Pa.ram.guà., ~it·es~. ·perreil.'a, ~I:tr~:
Comp:tnhia. Mmmfuctorfl. Flutninense. situa- nho Rollngues. FrcLl.~J:'l.co Borges, .Jose Be\l· 
da. em Níthcroy. 110 estlJo do Wo de Janeiro~ hqm. GorH,.1.lo. üe Lagos. No.s'?mento, Epita-

'3" discttssiio do ,Pro.iecto n. 70 ll, deste cio Pco~iítl .. Conto C:tt·taxo, S:t Andrade, Rc· 
:anno. isentando de direitos de illlllOl'Üt<;:<"i:o e t.umlx\. ToÚmtiáo deCn1'vallw, Goll~:o,lves Fer
·expediente todo o m~~tel'ia.l e ma.chini>HUO$ J·eit·;l., .José l\Iur•iano, Joaq_uím Pernu.mlJuco, 
tlestinauosb. F<<l>!'ica. do Tecido~ PM:IItvhana. Audr~ Cavalcú.tüi, lta.y-mnndo Bandeira, {1-n
estaJJeleciiÜ.I. ll<l. ca,pitàl uo est;ulo ~;~ ·PlLra..: nibal Falcão P()reira de Lyra,.Toiio <le Siq_ueu'll, 
l'v))a · Joito Vi2ir·<1.,' Luiz de Andrade. Espitito S<tn· 
·-3" ~liscnssão do p.rojecto n. 70 C. deste to.Bellarrrtino CaruciL-o, Tüeopliilo dús Sant?s, 
~mno, isentado ue direitos de impor~'ll;<iO os Oiticictl., llodrigo de. Arau.io, ELICUtles Mal~a. 
r~mtteria~e tna.chinismosdestin<Hlo.~ i1s lhhri- Oliveil'a, Valhu:liio, Leandro :>l<tciel. Felt>· 
>Cr.s d;ts compn.nl!ia;; Fi<wlo c Tecido~ de Pet·- bello Freire. "\ugnsto 1le F1·cita~. Pa.uh ~1'· 
nambnco; ~ollo, .Wti!Ut' Rtoo, GaL·ch Pil'es, :!.Iat•coh?-0 

l" discussão elo projeçto n. 103 A, (le iSG-2, ~1oum. Severino Vieil'lL. Santos P0reirn., ?1111-
CJ.•e."Lndo t\m legar de ;tuditol' tie guena ; ton, Ft·ancisco Sodr~. Leovi:,>ildo F~lgueil'as, 

2" discussão do ptctjecto tl. UO, ueste anno. B:n•ão de S. Marcos, Sel;astiã.o L<.Lmlulpho, 
:autoris<tndo o governo <1. conceder <1. .Jos~ An: Pisco Paru.iso, Hot'<tcio Costa, Nova.es 1\Jello, 
~oTUsto Viclra. e outro a. construcç-.Jo, mo e t,;oso, Fonse.ca. e Sil Yil. N'ilo Peça.nhtl, Oli w::ira Pinto, 
d.ura.nte 3() tt!mos, ele rrma. estt~J.da. de Jert•o de Yir!!:iHD Pessoo.. r,t•ança Carvalho, Bt~:ptisk• <b. 
Sapobemba á illt;t do Gover·ro.~.lol', mediante Motta, Fróes d.<1 crnz, E1•ico Coellto, Lop~~ 
certos 1iLvores; T1·ovi'io, Vinlmes, Thomaz Delfino, Ant?mo 

I" discussão do projecto n. 98, de~te o.nno, Ol<rntho, Bachw0. .João Pil1heiro. Pac1fico 
autorisando o governo a conceder :\ Honorio :M.i.scarenllas, Gab~·iel \le Mag;~\lhií.<1.s, L:o~et 
Limu. :L construcç-J.o, uso e goso de mna, es- Filho, Cllaga.:i Lobato, Jac(>b da P•LlXUO, 
tr-adu de !irra do por-to de ~~;ngr~ dos \leis. no Alemnilre Stockler, Lamounier. Alvaro 
estado do Rio de Janeiro, ú est.'l.çüo do Cru- Botelh~. Amel'ico Lnz, Dutra Nicacio, Ma
zeir•o, no estado de S. Pu.ulo, mediante as noel Fl!lgencio, Arbtide> Maia, C"-'rlo3 da.s 
condíç,ões que estipula. ; Ci1~\g:1 ... •, co.-;t.\ l\Iachatio, João Luiz. Glioorio, 
. 2• di<;cuss5.o d.o projecto n. 56 A, deste anuo, Ce3ario Mott<t Junior, Carvalha\. A.ngelo J?l
l.!lterpremntlo o § 2" do art. 1• uo tlecreto nheiro, 1-Iursa, co,w, Junior, Al.rtedo Elhs, 
n. 1420 D de 2l ele 1evereir·o de ;s9J. l'elativo Jutio de :1\[esquita., Bt•;tzilio dos&ultOS, Fiem•y 
á apo&em.a.t\ol'ia dos magistrados· Curallo, Leopoldo de Bni\lües, Al.ve$ d.e Cas-

1• discussão do projecto n'. 13:3, deste tro. Urbatw Gouveia, Caetano de .A.lbuquer
anno, derogando o art. 187 do decretou. 1030 que, Be::.a'mino de ~fendonç*'• E(luardo Con
de_l4 de. n9vembro de 18'.10, dispondo que os ç.üYes, Fernando Sim.ts, Laulo ~Iüllel', Ca,~
se!S esenvaes das camara~ Civil e Cl'imina! lo3 Càmpos, Sclnnidt, Pereir•;: d:t Co~t~. Juh.o 
do Tribun:tl Civil e Criminal sirvam cumu- de Castlll1os, Borg-es úe Mede1ros. Alclde.; Ll· 
lativameute :Pel'<l.nte as ltuas cam11ra~ me- ma, ThoJn<lZ Flore3, Bomero B1t~t.i;_:ta, Cas
díante dk"1ribuição ~ • sio.llt) do N<:J.scimento, Fonsí:ca. He1·me:::, Ju. 

Discussão uníca. do projecto n. !56, deste vencia de Aguiar-, nlarciano de M<~.galhães, 
anuo, autorisando o governo a consideL'<\I' a Tnrquim \Verneck, Cyritlo de Le1no~. Ma
reforma compulsoriamente dada ao official de nhie:,~ Bart•eto, JesuiJto de . .l..lbuqnel'(LUC e De· 
ià.Zenda de 2' classe Antonio Mariano Ba1·reto metrio Ribeiro. 
Pereira Pinto na e_ffectiYidMle do posto de 1" . , , . , --~ 
tenente ~m. que fol f\'raduado. pa~sando sua 1 A01 e-.~ ,1 :ses~,\0 · . 
graduaça.o a do posto 1mmedia.to. I Dei::mm de com]xt.recel' com causa partici-

pada os Srs- Nelson, Henrique de carvalho, 
-- .Justiuiano de Serpa, .José A velino, Almino 

Affon•o, Yriguet Castro, Amorim Gll.~'cia,Pedm 
Americo, Rosa e Silva, Meira de Vasconcellos, 

83'·SESSÃO E~f 31 DE AGOSTO lJE: 1802 Pontes i.!e Jiirttttdn., Ivo do Prauo, Tosta., Se,'l.-
. . briJ., Zam••· Urbano MaL'Condes, Viria to de 

Pn;d.er,ct(l do s.-. Jaão Lope3 I Medeiros, Ja.cqne:; Ourique. Mayl'inck. Fran-
. .. . . 1 ci~co Veiga, :Matta !lfacha.do, Gonçalves Ra-

·~0 me10 UJ~ J;Jrocede-se <1 cllamud. a, a qual! mos, Palletn., Ferl'~ieaRabello. , Gonçltlves Clla.
respondem os senhore~ João Lopes. _Antonio ves, Adolp1to Gordo, Carlo:S Garcia, Moreil•tt 
»!redo, Athay-de !umor, Paula GUimarães, da. SilYa. Almeida Nogueira. Lacerda Gouti
Joa.o de Avenar, Dcllõa Rodrigues, Itldio do nho e Mmma Barreto. 
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flt,iXt\lll •lc compareeet· :sem caus~t pu,rlici- fe!'l'o, c tttlvez desta mesma, Jk1.rtt negar-s3 ü 
pu.rla. o;; Sl'.<. Mttt.:1, Bar1~!1m·. IJ\·oni$ÍO Cét'- a.pnio. 
q1wi ,.;,., Vil h Vi<:n•;'. .lo:trp 1 im Iit•<.'.ve~. Luíz O o1-ntl o e sa he pelo q uc tem lido e pelos_ di
.i\IIH';Lt, ,\Jcin<h> f.~lll~lló.J,;LJ'ôl, ~<tUlpa.i" l-'Cl'mZ. \'Cl'S03 re]We><eni'Ktuf,l'S tlO JIOI'te, [>l'lliC!j)Ul
Figueirer[o, l'ermira H_t';Lmliio. Cost.- S"nnn.. mc11te 1io ce~w.i, qutJ esta zona que demOJ·a. 
D~mmgos RC!éll:L, Dnm.wgo.• Poer.o, FéJ'L'f•it-:• clltr: Soi.Jr.tl e !pt'!. pol!to termiml da e:;
Pn·e~. :::VIonten·o ela Sil\'a .. Marti ahiJ Pt'<lllo.

1 
tt·(l.u;l., c muito rer-til. Diz:>m que ncsl,'t estnç:iio 

Dommgo~ de ~~01'<\~s. P<<l.llm_o Cat·l·~"'- Cln~i- que fie:• 11.:> :>opé 1.b. ~~t·r<t de Ibi~pai;a., h~ 
nnto Bt>3ga: \·w~,onno l\Iont?tro. A~~~~ Bt·ar.tt, lllllito ;Jig-otl:IO e cemtes. e que em 'totl:' a. :>uo, 
Ro{!JlO: O ·Orto ~ i' er·nn.n,.Jo Abbotl;, ext-0.nsfw c::;.i:>t.em milita,:,; m;vleira.s lle lei. 

E _lidu. e s~nl debate <õppt·ovad;t n ;;r:/.;1. !la Mas, lia quantos nm1os e,;tiL tl·n.!é;.:";l.,!:l :1. 
ses&to anterJOt•- exwnsil•l cht v i;,, [\~ITC<t ,[e:;dc~ o porto úe Ca

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESlDE~TE- i\ü:o !ta vendo nnmero 
pra.t>a ~e ];)L'oceclel' ás vot:l.<;ÕM in\UC:D.lla.~ no c:o
m~o ela ordem elo dia, J:l<t~;L--se i!s m<t!cl·ias 
que estão em discussií.o. 

2• d1;cu~sií.o rlo pro,jecto n. 160, deste :tnno, 
autori~ando o go\·erno u. :tbril', no exm'Clcio 
corrente, um cr-rdit.a '11uplemenüw ele 
\! 3.'3.8.28 p:tz';> conclu;;:ii.o tias- o!,r-as du pr·o
longa.mento d~ Est rad:L de Ferro elo So!m\l .:to 
Ipú, no Cear-.1. 

O SR. PRE~iDE'\Tt:: a.nnmJcia o. ài.scns~iio do 
a.rt , 1 '' do projecto . 

O Sr. Badaró t.liz que não pOde llei· 
xar de adduzir alg-uma;; consícler.::çücs ;t 

1·espeito do pedido de credito que se litz :'t Ca· 
m:w(l., part> O.C<[\\i~iç~lo de ntLl.et•ial fixo ero
do.nte po.ra o pt•olong:amento da estr..cda tle 
ferro de Sobmt a. [tú. no Ce<\rá. 

A importanci:t solicitada mont<t :1. C 33.826, o 
que E>m lin'?'uagem vulg-ar. dest.."l. que o povo 
co!llprehen(le, quer dizer 772 contos. 

o prolongamento dest:J. estrada tle ferro e 
l!Qje uma necessid:1de, n.s~im como ~• vob("ão 
do eredito, visto como a.s J.~p~zas esuio teitas 
desde de dezembro do anno p-.lSS'a.do. 

Cm·re-nos hoje o rigol'Oso d~ser de d~w o 
credito pedido, com um;t pzquena (liminuiç:iio, 
como o orador terá de clemonstr3.r â. ca.m;wa. 
a menos que ni.io se quell'U P'l'(lel' a;, ODta.s 
quejil. estUo Jeit~s, c que ap:en,u; esperam qae 
se lant:em os trilllos e que as lllã.Clüllas cot·-
ram mbre elles. . 

E' PL'Cciso que J. Ca.marél. se conven<;.a.. de 
que chegou :1 época de pur definitivamente 
mn paradeiro n. estes melhoramentos mate
riaes. 

O caso desta estrada de fecro é jusW.mente 
daqllelles que coUocam a Camara entre a 
ponta da. espada c a ])arede, ou'" C;~.mM·<~ h<t 
de ter um grande pr~juízo, ou g-ast'w Jll;J.js 
dinheiro. 

G<~.Ste-se, mai:l tique-se prevenido para ;r. 
occasião opportuna, em que tirt!rem ue vit• 
pedir prolongamentos de outras estradas de 

Caruara V. IY 

mocim ;\\(• :to Sohral '! ll:1 :>e!:ut'amellte 11 an
uos. Qnnat:t~ Ieg-w1s h:t do Sobral a. Jpú, quu ~ 
a r·c•gi tio 1\él'lil ,,; q 11'~ \.'.H lo~ os esc ri ptot·e~ que 
se teem (I(;C:ttpa.rlo do c,~;n•:\. ~e. r·êlercm ? 

A 100 ldlom.-;tr·o,; pch> vh\ 1<.-rt·ea., 110 dizel' 
Lla men~w~ctn tio ::;-uYe\'110, 

E' n;J.tut'ul rp1c c·>-:>~.• ;;ra.nde celdrn. q ne 
c;;~il i0g·<\l'. onde eucoliCt':tm-se t:t.ntas mfl.<!ei-
1'<1.:> impo1·tuntes. tiYCS3e sido cxp!or::ulo c \'les
sem as merc<l.• toria.s pt·ocu m.t· o ponto ele em
L<Lt'que. 

~Ias. o que ''n v e, em rela,<,;fio ;·, recelt<t e {L 
cle~peza •h estr<l.d::. tra!eg;.~.da h;~, 11 annos, 
rJestle o t~Drto ele C<tmoc:im u.te ú. cictu.tte ile 
Sobral, é simplesm?.ntc clcwlador. 

Vej;c a Can"U.t'<c pelo que Y<tc ouvir: 
«O ex-ministro cltt <tgdc~ltttrtt attr'ilme esse 

nug:mento de de>p?z't t~ mell10ri<t de venci
mentos elO }Je~SO:.tl; ffi<L' e pre.cÍSO UOi:t l' que 
em dezemb~·o de 1890 foi CJile Sé' u.cloptuu nessa. 
estt·,.td;t o reguh~mento tle 26 Lle julho do mes
mo :tnno, :'o passo q tte r1o.s exel'cicios de 188!1 
e 1890, 05 di!i.cit.~ <L'ltgmenta;vam; em 18,!) <L 
receit:t !'o\ de ll6:750S.:í04 ·e a clPspaz<J. de 
128:2-3S.~liH, sendo odaftcit de 11:487$680; em 
JS90 ,, diffex·~nç.t tbi m:üs >'ensi.-el, a estra
da teve um;~ l'ec~iu lle 03 :1)58~70 c um". de;;
p2z.a. tle 134:25ü3839, tlo' •. nclo· nm d.clici: de 
40: G0:.;;;9SO-:t receitJ. g(ll'al í'üi de C5: 5.~0sOS7 
e •• dé$]l~t.<o de J.l~:! I:~$011 -vedfic:lndo-se 
um .. fcjic:t tle 7G :5:32..'-;')54. >l 

Inqueríll(lo elas c:;;.li':'<\i tlo ::~.ugmento do rl~<(!
c;t. nesb mrnal. encontrou o orador a expli
car1lo U<ld>\ UO rel<\tol'iO l\O ultimo ministro da 
agr·ieultm~l, o. Dr. An<:•i_o d~ F:~rin.. 

Attl'ibu~ e~r.e a. a.ppllc<),ÇitO aquella es~l'l\da 
do r·egulamento de :lG (]e jullm de 1890; por
que, nota-se, na vet·dade, um :\CCl'escimo es~ 
pa.ntoso nos yencimentos <los empreg·ados da. 
estrada. 

Quem ~hl l8SS gm1hava, naquelllt e>trada. 
I :2008 pa;)S(IU a g<J.nhar 3:000$; qazm p-<t
nlHw;L 6:000':'. pa.ssou a g:mhaL' 10:000;; c 
ma.is, e o pe-ssoal cresceu. . 

Or<t, nenlmm ]_)roveito vem ao E$r.ado tles~o. 
estrttda. de ferr·o- ::\.i' éircumstanci>tS do lll1IZ 
sfto criti!:a;:; toclo~ os deputados, si quizerem 
ctuniJI'ir o seu rn<mdato, de1~em levantar-se, 
ne~ta. casa. parã vota.r contra. estas preten
~Des. (Apoiaclo$.) 
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O otr.dor niio úa"Vid<t qui' esta zona se,ja, 
na ver<lade, muito J'ertU; mat> <t experiencia 
est<l. pt·ovando que ess:J. estrad:t de ierl'o lw. 
de pe7.at· mnito:; annos, tnl ver. >:empre, sob r~. 
os cofres da Uniiio. (.\po~·tli08 e n•To up~im/.os.) 

Si nesta famosa ser·1a do Ihiapn.lta llonvesse 
cst<t gr:mtb prodncçiio a que se Pdere pl'inci
palmente o Sr . .José Pon1p~u, ll:l. sua mono
graphia sobre o e~t~do do Ceai~i., e:>té•s pro· 
duetos ter:ía.m vindo nec~5$arh\meut:• procurn.l' 
a estac~o de Sobral; rna.s o q il e ~ • vê do r.-!Ja. 
to rio do eugenlteiro cltete thHJ u e lia estl'ttd:t é 
que o ntuner·o de passo.geit·os e tonsideravcl. 
e. no emta,nto, <\ receitn não "ol:e. ' 
· Ptwecc í\O Ol''lllOJ' qn e_ 110 noPte, via,i;t-se 

muíto na cstmda de feno ... 
U).r Sn. DF:Pt:'rAoo-~r:1::. vin.j:1m poncas nHll'· 

cu.doria~. 

O Srr. B.\D,\RÚ .•. mns, que[\~ mercadorias 
slto mtlito lnsigniftcante:>. 

O St·. Joft-o de Siqueira. diz que 
pediu a pal<~vz·a p<l.l'<L merece1· do Sr. presi
dente mm expliC<.1ção. 

P<\l'ece-lile que o projecto em discussão não 
ue·ve figura-r na ordem do dia, porquallto,en
tre os cinco 110rnes que nel!e figuram, estú. o 
nome do Sr Aristides Loho que não pertence 
mais n Cllln<wa dos Srs Deputêtdos. 

B:1.be a c,1.mara que, tendo sido a .mensagem 
do Sr. Presii.lente da Repul•líca, tle 1 úe 
a.!!'osto de ISO·?, n2sta epoc-,t jil o SI'. Aristides 
Lobo p~rte11cü M Senado. 

VozE,-E- \!IH eng-ano. 
O SR •. To:\OPE Sii.rtJEmA-Não é um engano, 

porque no pro,iect.o está <t assignntum •lo St·. 
At•istides Lol;o. que deve sei' suppt·ilnid;l 1):\I'(l. 
que n:1o ;:eju!~m~ que o nome (la.quellc eitlr..
d~o lbi à(]lti &tlXt'lrt:ldo no intuito de illl.I' m:ü
ol'ia ao pl'oj ecto, ptwo. entnw etn discussão. 
Aclla o f•:·atlor que o _projecto nfto deve ~er
posto em r.liseussüo. O govel'IJO, n:~ Slt:t mensagem. pede crcdii.o 

para a extensão de 90 kilometL·os: tn:\S o om
dor não pOde explie;u· a. di!I~t·enç~. que c:x.istt•. O §r. P resi<le:nte -A me:>."l,l'eceben

Todas asinformaçiics que tem ü~o ao pro- do o nutogrnt)lto do pmjecto de creüt<J que 
longamento a extemiLu de R7 ldlometros. se discute com a assign<ttul'a de cinco mem-

0 cnsto de cttdn. um delle~ ten1 :<ido or- lwü~ da commi~são, Jeu-o p<U'il. o:t ordem do 
çaclo em 28 contos e pottco. A menõagem pede uia. 
um credítQ ptua a, ex:ten~ão de 90 l•iio· Qmtnto uo erro typ,)gmphico que acaba de 
metros. notar o nobre deputado.<' mesa suppõe que tt 

O SR. GO:oiÇALO DE L.'>.GO~ Já um a:parte. • C•~ mar-a o SllpJ!rimirá. f.1ciltnenre. p~is nã.o e 
. . . Cl'l v-el que ;1.\gn~m pretendesse assigfll~t· um 

O SR._ B--I:DARo - rsto e cou>a rh:tr ·rente ; pro)ecto ~om o nome~ do >enador Aristides 
a queo.t.íto e ~mtra. ' o tro.•.;a.r.lo a.ppt'?Vaclo p2- Lol;o, em vez do Sr. Aris~ides :Maia. 
los en~et1hen•os em seus relM0r1o" mostr·a 
que e"ta estrada de 1erro tem o pel'::ur-::<o de 
78 kilometro~ ; e a mensagem pede verba. 
para este me<mo ti-a~ado e diz que elle tem 
90 l;:.Uometros de extens:.'i.o. 

Ora, todos ~abem que a ::omma que se vae 
gastar corn esta estra(l:1. não é insignific;tnte 
e :1. quant03 contos mont<.1.rà ~ 

O SR. PIRES FERREIRA - Ni"w chega a 20 
contos por l;,ilometeo. 

O Src.. B,m,'lcRÓ - :\!ns, se tem p:tgo iL l'<t· 
zão de 2S. 

o SR. Pm.Es FERHElR,\ - Isto e para i{:J.· 
rantia de juros. (T1·uw'"-sc u;rt,·os ll)larte.~.) 

O SR.. BAmRÓ - 0 que e íhcto é QUt• a. llif
feren~:.t e :pequem• ; mas essa difl'~eenç:L em 
questão de dinheiro dw~ ~'er zel~tcb. 

O orai.lor con.-;igna este úew e começou 
declarando que dá o setl \'Oto ; quer emre
ta.nto que t~l;:;uem lllc explique e:'tl' diíl'cren
í'a e mostre-lhe qUem e 'tit en:ulo : ~i <> go
verno n:~ ~n:t men :tLgem, ou :: i todos o c: en
g-enheil·o< e ex-ministros mts n1tit'lll'L<;ües. _f'J_Il'~ 
teem !eito. Ded;u·a. m:\is urmt Yt·~ <pte lht u 
seu vof.u :w credito ; m:<s preci:l:~ :!!ltes d<~st:t. 
ex:plie;t~'i.i.o par,, dal-o consciencement::>. (Jl>!i
to !JMI., 1J!11íto bem. ) 

O Sr. Espü.·ito :~a.uto-Pedio a 
paltt >Ta. paev. uma e:xplica(,,:ão pe,soal. ~ulga 
que ning-u,·m nesta Camat•a tem t1do mms ne
ces;;idade üe manit~star-se em l'ela.ç,ão á pro
pl'ia pessoa,com o ftrn. de aceentua.t· a sua. posi· 
<,:~o. do que aquelle fJ.Ue ora dirige a. pfll:LvT~. 
<W Congre~so. 

P.Jr m<li~ impossivel que julgue elo seu 
ue,er col!Oc."tr-se em ft·ente ao mo,•imento 
snrclo dos baixos e indignos detracto!'es, da· 
qul!lles que ou por (li;:paHo, ou por in ve,ia. ou 
pot• baixos ~~ntimentos. procumm rno.nejar 
urm<t.s sutdas. r.r<tçoaira.s e covttrde; contra 
ttquelles com qtLiénl não p)de enfrentar, não 
podem tr-<J. v ar lucta ;;erio., porque encoutrari· 
<Lm, em compensaç:ão da !raqtwza physic<)., 
totla. a ener-git~. mot-al, par:). subjugar o mise
raYel, o ínii.\me. que po•· rentum preteildc:sse 
all'J.ter 0 5 mer·itos de qu:lm sempre emtll'egou 
e&n•ç,o ; e sempt'<l dese1l vc•h'eu toJa sua 1br<;a 
em cumprimc•nto ole seu de•·er. et:n nobilitar 
o ~eu nome e turnat··s::J di~no dt\ P::~-tria e d<1 
htnülia :t que :1)3I'tenc ·; ,uieltando. pelas razões 
Je conYt~niencJa.,~ iwlignaçii.o ucttural que so
l.nnpn_J:L,eJn se11 ~virito.eomo o Ol'<LdOt' ja teve 
o;x::.tsiüo de ohs~r\':l.l'. Relel'e-llte o Cong~e:s~o o 
que d.iz, mas, é üireito sa.gyado de expan&i.o, 
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manifestar o s:m peza.r por um cet'to mo~·i- ·
1 
sr·,~iuho tom· •u coJtt.'l. dt1 eepo.l'tívi'ío, tledaran ~ 

mento de demttenç<lo ú. SLrv. pe,.:sôCL, qna.nuo s;~ do qne ac~8itaria como seus anx.ili;.J.t·es todos 
manifesÍ:•JUno s~io tio Congr·esso em cumpri- os (jue ttUi se :.Lc\1<\Vttm. 
rnento de um. dev-er : !le'3a.ttenFJo que não "'"" noute, indn cl;tr pa.1·te dcst:1 incum
pode ser· explk.'<!da p<:W. li"J.nq ueza do.> recm·sos lJendt, encorrtl'OLI.i unte> no gover110 o Sr. S;tm
intellectuaes do OI';trlol', t-=eht exig'Llid;lde, paio Fet'J'az, UJÚ!i1 pesso:t c;stra.nh;< ao minis
ml'lez, do Séll prestigio, tmtspor uma c<OHSa tcrio,qttf! a.Hi s:.: acha.va. 
desconh"cicht que não lhe'~ cln.tlo desv<õndar. E. enti'lo. B2njarnin Constarrt <l.i~se ao ora.-

Dcse,ja.va, IDgo ap,·IS :1 repr· Jd !l<;J.o j Lt~ta- dor ... « Ora ve,)cc vo:''~: a.q ui f:st;i. o Samp;l.io 
multe dessa. lllauiíi:lsta(.•ào de tle;s«_.:TadG-que Fee~·~.~-. que qner tomu.r cont.a d:.• policia; isto 
ltontem. ct:e, foi Gh.u·<~ e exprcs,;u. rh1nte de não wn n.thimento; o rtue pens:~ voc.;e? » 
quem mais despt·eoccupadrJ ~e aclw.sse-ü~·>;~:- f~r:;ponden : « Ad10 eom···lliente, par;~ r(lte 
,ju,V';~ que se apres:•ntass·· l[llCrn rJlter· q11~ 1.0s~e não se c1íg·;1, r1ue. ~e q ll<H' estn.l,;)[rccr· o •lominio 
qne Yies<eu.rciculu.r·,c<'Jilti1L<.L~ua. pesso:: , qual- da. e~t~~d:t; nüo me IMt.am commis5·ies milita~ 
rtner· insinn~t;ito, crna.lt1llf!l' :LCeH;i;<lÇ<i.oliiH! tl: l'C6 ll<l~ ·;ua.c~ po,sa prest.;tr· os ~el'\"iço., Cflte 
longe de.sairt\SS~ ao omdm· ; ro:·qu(.j, prcei- clen• ,·, R<:JHil.tlien,. .. 
StJ, di'l.Cl', n;i.o t 'llH' a c:::lnmui:t Ílll;t!llO, A C:ltnii.l~l![Ue .itl!~ue si i~t.o e ou ll(io llln 
víl c toqJ3 nm hom~m I[UC. ,;e pt·.>:;;~. <[U~ rwto tle rl•·•,;ln',•Jalimento. O Sr·. Sampúo FcJ"
tem força. ba~t<tme. que l,cm lir:o pü.L't~affl·on- rtLll tomoll cont:t ~h pDUcin e pediu ao orado1· 
ttr quu.Lqoer miser·.wet e in<lig-no ruw pr-el;en- que cstiYes~e ~ellllll'e junt:.o ;1 eHe, que o au
de inlarn;d-o ~ mu.s re~p :ntler ao g;u·•ir.o qu~ se xili<L_s~~. manili~smndo-llw, cmfilu. toths ns 
<1b<1ix:a. na v;tlla •.lu !n._bç<tl putrído e inlhcto, :;t·tl.n<lHe:'. 
e que.a.rrnado com _o punllndo de lama preten- • ::\o~ •lia:'! que :;e ~guit•am, o ~1·. Lauro 
dB ã:ífrontar• asstm a. c•>l":tg·ern. :~ hombr·i- :smlr·e olrerec:en :'i.o orador. pot: mn.B de um:t 
ua.de e a honra tle um homem r.le L-em-~ Ci1illU.- ve;r., ú c:~rgo [b g-OVel'llildO ·• tlJZCtldo-llle qlte 
r·n. compl'ehendc que nii.o e ctallo medir t\rm;~:; escol!JcS5e o Estatlo p:.ru. omll\ (!Uir.e-;;se ir. 
com semellta.nte wntc.•ndol'. llespon,len r-.:-cuS<.ttt(lo, pm~tLtc cordtece os 

O orador estar·~~ prompto tL a1ft>onti.l.r wdo e llomeu> e não qneria exerter cargo de t'elu·c-
qualquer mov11aenco de accu,a.ç:iio qne t',tç:t sentaçilo n.a R~pu!J_!ie<\. .. 
pairar a ma.is L~\·e sombt·;\ so!.n·e a stH\ indi- A e~[leJ·tencm tlulut-llte fetto a.prendel' que 
Yidualidll.de ; e cornpr·omette-se a p1·ov;!~· a os atlllgD$ desapparecem nos momentos e~ 
quem souber· pt·es:ct· a llt!llm,o c:1r:1ctet· ~o ci- que :>OIIlü~ cercado~ d<ts a~rtu•us da adv-erSt· 
vismo. q UB n.ngu~m o·,; possue mn.is do qtw tla.1le; c o or-~~t· nao qnel'la ver-se, por- canstt 
aquelle que ~e acha na. t~íbun,•. de uma po~rç.:LO ~phemer;t, cerc(tdo desse 

OS~ B~LL'\.ll:U:I!i:O DE '1\{Exooxc.\.-O _ bando que cel'ca ,-;:;mpr·e os homens que teem 
... ~ • ·• • 

1 
.• • .. • • ~uem co L tll'' por· , ll· (le atl ·'or··d·l(le n'"o por· ·•mor nhec v Ex p :de lar· Ul«i o U'1 ' r· l ~ " ~~ ' 1 

Cu 
1 ' , a ,. e • · · t ' -- i 1 ' l:s r.mco do !tomem mas po1· a1nor tlo poder que elle 

testemunho . e:X:Bt·ce. ' 
O S:B.. E$rmrro R~":ro-Emb 'ra se con- Püue a.ind<L appelhw para os seus compa~ 

stranja, o oratloP poderw., sem il' long-~. dtll' nheiros de bancada e elles d<triio testemunho 
p;•:was do s~u tle~p_r-endimmto · polltico, . do J.e qne n;lo pediu pal'il. ~er iuduido na chapa; 
~eu dtJ.sa.pego l1. pOSl\'I>BS, D:tSI>.\ que .~e sa!l.n loi eleito sem S!I' consultall.o. 
gue tra.baLJOn quanto po~tde pela Rep_ulllica, Fol eleito; e este JlOSto e pa.i·a o orador um 
.)ogn.ntlo_a sul1. ':uJ.a., tu·rtscaudo-se ate onde po.;;to rL~ Sü.c;·ificio, que nü.o solicitot\. 
em possl\rel <trrr,ca.l··s~. . Nüo solicitou o poor.o, Jn:.Ls .-intlo para cá, 

O SR. BELTAmnxo DE :VIr::snoxçA-Apo:ud.o. sabi:t que <lS p:t!xôes, os clespeirm e os exct\S
O SR.. EsPIIUTO SAXTO ••• ·~eira. va-se acom

panhando o .\Iareclrai D~odoro na nonte crn 
que s2 dizia qae i<\IU pt·ewJel-o; e do orallm· 
era o p a.uo uni co d<1 r· a voit<\ que na. oce:~si~o 
ha.Yi<J.. Em ::<uet c.~;<t escivemm Benjamm CQn
sta.nt e Quineino BOCtl.YU va, lliscLttiudo a PL'O
chtmaçii.o da Repul)lr.:a; alli .li!.nt<l!'•tm e d;olli 
sallü·a.m il.s G horas da. tarde, pm·a começ<~r a 
ex.ec1t ur o plano. 

QuJ..ndo algLtem s" dil'ijia l1 B~nju.min Con
sta.nt sobre os negocio" da r~volnç'êl.o, o illus
tt·~ l!r<lZlleir·o lll<~lHl<".Yil. que se enterllle&;ern 
com o c!!.pitão E>pir.w Santo; e \Jm~mlo. 1eiL1t 
a Repnl:llico.~. m;tndam.m que o or-atJue J.üs~e 
com o 7" tomar conta da polid[l,, foi súsinho, 

sos (htquelles rrue niio su.bem l'eí't·eh\l-o:> lw.
v i<~m de ser mtw .. lx1..rreir::t pam o livre des8m.
penllo üo ~~m de vm·. 

Qnem nssim proc,;:J.e de\·e necc,-;s;~!'iamcntc 
levanr..u· muito~ odio8. &tlkt. repete, que o 
ca.rgo eea de s:k:rifh:iOô. ::\'ão o ;tsph•on; mrts 
uma .-ez de~L::n:<<lo. <U:ceitou-o. C(ltnO soldado 
ma::. soldaLlo Ü''l'<!, indep.mdeut<:, ~~.ttm:cmo, 
qtte admiL'<' D~odoro, e nuo quer fazer parte 
de Uill<t torpot'<W<l.O ucj;tniztl.l'O'-. 

~es~as "oncl.ç; •eS. nilu ail<t:Hlona o seu posto: 
ma.s quer 11ue se lhe :ltnque U(! fl·c.:ité e niio 
.::orn u.~ nrln:ts do. calttmilit~ e tia irnlr~tni;\. 

Com t•ste~ nii.o p.J.le cnll\~ncat·, tlo me~mo 
modo que uiiü deve enli:enb'l.r· com os co
bttr'd.e.'>. 
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652 sessão em 31 de Agosto de 1892 

Assim compr~hendeu que n. :;ua IJessoa em 
o alvo de odios. Seria, poi~. fmquer;1 reti!'i11'· 
se ú. v)ua particula.1·, quando a sua convie{'.5.o, 
a comprehensão e:(acti1 de sm1s dir(lií;o:s de ci
d(l.clão nii:o podü1- permittir es.~a retirada. 

Tendo inOuido cfiicnmente e collaborarlo 
pt~ra :t fundnç:i.io U.o 110\'0 regimt•m, a fat.llli· 
d:tdedesignar<' o seu posto, que (U'<l não dei
X;tr tle intervi!· P<l.1':l. a c:Ousolithtr:.'io oh obt·:t 
p:u·lt (1. qual tinha. contJ•ibttitlo. 

Portanto, cmquanto clnr<Lr u seu umntlt\Lo, 
o or ador decl;wa Qlle, ti.IJn.ar de tocl:ts i1:< ma
nifestaç"tle,: tle descontent..<tmento, quer por· 
purte elo Cong·resso, q11e1· por parte d~ quem 
quer q ue s~jn. : manit'e~U\<;.ôes que ali3s o hon
l'UJU, continnará no seu lJOs·oo, no ctunpri· 
mcnto do seu <levc1·, porque não coltora a.cima. 
cle>:tc c.'Onsidel':tçio al:,'11111:t.A s:tl:l. <:on:«:iencl:\ 
está :~cima de qun.lquer juizo. 

Nest<\~ concliçües. quiz apcn:1~ explic;~r que 
llfiO e Ulll desse..;; ÍIICliYÍUUOS insensíveis pOl' 
ventu~"l. (lo qua.lq ner pl'OI'<l. de de~considcro.t•:1i.o. 

;\Ü{) e moç'() , mas to.ml:cm não e ve!IJo. Si a 
f~ütlidrule nfio co1·ta.T· o ca.min h o no orado1·.q tle 
:l.lll~tl. tem a perc01•reL', <t socie•h.\tle. cujo :::ce
Ill.U'lO c.-onhece com a.lg-uma :ninuolenci« por
que tem estado sempre na. a.dYcrsitlade. 

O orador tem dettnte ole ~i os recursos n~
ce::;sarios pal'" tornar belll e\·idcnte a. ;:na ho
nestidade; isto qna.ndo se refere <l sua. indi vi
dua l idade. ~iio _se clir·ige úquelleo que n iío o 
conb.~em; mas aquelies que pot"<entura.l>Os· 
sa.m .Julg-n.l-o ~o r meras inlormo.çXJes . E q 11em 
por conscJencwso e prudente llo. de saber, cru 
deve lembrar-se que. so!J a mascara. de :ecr·io. 
de honesto e de hom~a.do, existe muito ga.:roto; 
muito trala.nte e muit<t lepr·n. . 

Os homens que ~fio dignos ~~ honrados sii.o 
,j ustamente aqu~!les que :;;~! eJn qu:~ na. viol:t 
puJ:llet. do orador n~o :;e p;'•Jo aponi.<lt' ''m 
s~o<~.o; porque. no mew ..I e ! utas e tli vt•r :;en· 
eLas com os :;eu:; chefe~. re~pondendo il con
se!llOS de gue1·r;1, nunca ,:e llOude apontar 
contra a su;1 pcsso;t o menor facto criminoso. 
Assim como t .miJem ll1ctando contra. seus 
subordinados, nunc" e.;tes puderam <\tirar 
sobre o orador o que atiraram sobre ont.ros. 
E pelo que respeita à Repulllicn.. "i di>;~!' q ue 
desprezou postos qne U1e fhmm ofi~reci(los. 
despr esa.ndo tambem antiguith<de;; que lhe 
fora.m contadas, não tem receio rle qne a l
jiUCm o des.mint:t; .POl'~ue tem tido sempre 
mdependencw. de mumo lJil.Sl;<<-nte, em todas as 
manifestaçôe3 d<l. sua •i<ht, ce1'cada. d!l difli· 
culdades, acarretadas pela contingencít\ de 
quem se nchl\ em posição ho:>:til e difficil lK\1'<.1. 
:>om s eus chefe.;:, tem-se lembrado l$empre dos 
~eus de...-ere;, elo J·e •peitoque deve a si me,mo. 
a SUa indiYill.ualiuadc flUe (.:a.da Yez :nais 
IJl'C'lU . 

o. bom amigo e a.quelle que serve ao seu 
:~.mtgo em uma. occasião úifficil. 

Ol'a, o oriltlor· c Inuito amigo de si mesmo. 
Nest;J. incUYi(luo.lldade de estatura pouco aYo
luma.àa. existe multa. for (-a. ele ca.ro.cter, muita. 
encr;;ia, }.'<ll"a defender -se. Sustentado por
uma 1orça indomit<t, ate onde e possi vel, tt<) 
c.-~.1~1~;tl>r humano, o orador lla de mantel'·Se 
mL tr·ilha <los seus cleveres, no desempenho 
das sna.s funcr;ücs. Quaesquer· que sejam as 
opinitie>: que :~ ~cn lt·lspeiio s~ ventilem, par
t<tm muito embom da prat;a publica 0$ 
apoupos, as arruu.r,ms. o oratlol' 11Jio s~ incom
mOlla.rú.. porque :\Cima dessas miseri as, porque 
acima de tudo, o homem que tem a compre
hemã.o de smt individualidade collllca a sua 
consciencia . . 

B' est•t a f'orç<J. principal em que <lm·e es
tt·ib.'l.r· :1. sua posiç-.1o, como homem d:l.rticu lal' 
e co1no hon~em Illlblíco. 

\'uz~;s-~!ltito bem ! muito bem! 
1\iio ha vendo mais qu em peç'3. ap;üwra. fica. 

encet·r:td;t l\ ui:>enssã.o do a.rt. In c :'<lll!CCSsi va
V<L!Jll:lUt•~ dO$ üem<tís m·tigos do pt\(Íecto. fl~ 
camlo a.d iadas :1..~ vota.çl•e~ pm· ral l.:t de nu· 
mem 

:3' u íscu:>sãu do projecto 11 · 14:3. tlc~te a.nno. 
ant.oris:tndo o go1·e mo a. :tur ir o credito de 
160:000$ ao camuio lle 2í ll. })!)J ' 1~ pa.ra tl f!s
pezas. no t'Or1·ente exercido, da. l'U~rica. 2"
Legaç-ües e Cousula.dos- do or.:;amento do Mi
nisr.er·io dns Relaçõe$ Exter·iore:;. 

N5o havenJo quem peo:<t a p~lana, fica 
encet•r a.da a discussiio e ·a.diad(l. n v~ta.ção. 

3• dí3ccus.5<io do pro.jecto n. 140 B. deste 
anuo, ftX<l.ndo a despt'Zl\ do Minister io cht M<~.· 
rinh;t. p ;tra. o exercicio de 1&'93 . 

Niio lw.vendo quem pe•,'a a palavra, "fica en· 
ceJ' l':lrl:l. n. d.iseussiio e <l.Uittd(l. t~ vota~ão . 

:3' di:>cus.~iio elo Pl'Qi ecto n. :31. deste anno, 
torno.u tlo app!ic;trel aos :mim;1es de toda e 
C[ nalcl ner espccic :t di::;posic;i'ta do ;wt. I" do dc
cr~to 11. :3103 cl~ 7 (I e .i ulho de 1883, a que se 
refere :t lei n. 21 tle 24 de ontnul'O de 1891 . 

Yeem, il. mesa. são lidas, a.poia.das e postas 
conjunctamente e1n dí.~cus~o as seguintes 

Suprima-se as p..'l.la.vras-«e se1•.l. j ulgado 
peloJm·y» •. o a.rt.l" do dec1·eto de ; de ju
lho lle 188:3. 

Salt\ das sessões. 31 de agosto lle 189.2. 
Bar.ltlró. 

AO <Wt. 5'': 

Em vez de 4 1'·•, e>eriptul<~.rios 19,2.00$000 
"f> 12 2"', » 43,200$000 
» 14 3•>, » 313,600$000 

96,000$(100 
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Digtl.-Se: 
» 
» 

8 1"', escriptutarios 38.400$000 
8 9>< » 28,8008000 

12 3< » 28,800$000 

9G,OOIJ~)00 

Em 31 tle agosto de 189Z.-B. cl~ 8. "!lar
cos.-CeoaJ·!o ;liotla..-FI'Wlt,:a Gct'rmtl1w. 

Ninguem mais pN!indo u. palan-:1, fkn. en
cerrada a <.!L>ctv .. <\io e adh1da n. ,·otw:Io. 

1" disc.:us,:ão do prv,jec:to n IlS, deste :JlliiO, 
autorí~n.ndo o ,zm·erno ~L reor~r:uti~u,r o :;3r
..,..í(;rHla ReptLrt:iÇ.iio <;et·;lt tlos Telegr:~:phos c a 
altemr o re~:pect'rl•o r·eg-ul:tmclltiJ :,:q.çuiLü J a~ 
hn.sc.~ q uc estn.l;ell'Cc; 

N:it> luLVCilUO QllPill JlC<,,n. :1 [Ktl:t\'J'a .• lic:\ 
encerrudn. a. discu>~ii.o e :ulht>hl ~~ ,.lll;a•;<i.n. 

]" tli~uss:'m tl11 pt'•i.Í(!et.o u. 15:i. <l~~t,e :l.llll>J. 
a.ntol'lsa.nuu o go,·cr·no :t r.onl.rnutat· r.om " 
cngenlleim :\Ief·•illc Ho1·a :t..-; uiJL·,~..~ que :•c 
prôp:it'! :t <'Xe~ut<.r. po1· si oa comp:•HILia. qnc 
<.>l'gani~t\1·. mt lllm ela> Enxndtl8, 11u pot"to •ht 
hahia do ltio tlc Janeiro. medca.m,tõ ~outt\c;Ge,; 
{1ue estabelece. 

Xinguem pedindo a pC~Ü11'l'a, filtt encerrada. 
a di.~cussã:o e <J.cHada. a. vota.r;Jo. 

Continua\·;io da '2'• díscus:,iio elo projecto n. 
153 A, de 1891, regulando as relações entre 
loC<'l.C:lor e locn.tario. 

O SR.. PRESIDE:-iT!l- Annuncia a tUscns :ü.o 
do art. 1". 

:<titun-se -dentre os •tuditores ele mttrinha e 
<.!e guen-:.c e dos juizes de direito que conta
rem llHÜS de lO annos de exercicio. 

Sa.l:l. deu; se~siJes, :31 de <Lgosto (le 189:?-.
PaHl!J Oui~.~.~~,. ,..rles ~ 

O 81·. Fra)tt:a Carvalho diz 
tel'-lliu sorprelwn~lido realmeu te rr ue o nolll'e 
depntado pot· Pütni1y, tli.<ti.:to Hlillk~r CJL1e no. 
gnerl'''· SüUl)e <:onqui~tnr- eleV<LÇ<1es pot• Hle!'e
cim,•uto. Yí~sc oJ!er·cccr emendas <topr·o
.iecl:o a prcseHb.•lo [Jeltl c.onwtio.<:'i.o 1lc <.:cm
sti t.ní•;i"'· le"i~l:l.>;ii.>J e jn~tk<1.; ••1uenchs r11w. 
~'=';.!.UIHh.~ tt r.Jpiuj~_O 4fO til'~t-d.Ul'~ e~t:111 [()H;.;e <tC 
•li·H.:ude1· a. d;t;;.<:! •k<[lll: :;. Ex. ú lllll •li:::tín
d.i:>~im" t.>l'ltll.lnsat.o. 

Al;!LIItl:\:i' rlestas Cill::ndn;: pr.cet\lll :Ltl\ por· 
serem !'!'nn•~1UlCI'ltt> incOJISt!titucionac~; <L 
apnl.'l'll t:ul:t <1.0 ;wi:. ;]" •lO projedo.]lOl' cxem
plt), lere 11 :u·t. 81 ~ :l·• da C,m,.t.ítui•:áo. lJOt'
que e ;lo Supl'emv Tr\hunal Federal r1 tw com
lX!r,c jlÜg'<\1' O$ prClcessos findos, a ellc unica.
men te Wlll p2tc isto ; no ell trett\nto, q uet· o 
nolJr~ cleputado que s~ht a competenci:l. com
mcttida ao Sut)l'emo Tribunal J.'!Uitar. 

Os milit<1.r<c> teem. e ,·erdacle. li:,ro especial, 
mas re>p~itados os preceitos constítucionaes ; 
nem se comprehcnde que o Supremo Tribunal 
Milit<U' v0. revet· o~ s~tlS J:lroprios actos. 

Essa emenda toi ''pr·ese11tada no Senado e 
retiraria :tJelo seu proprio ;tutor. convencido 
peb pt'OcedencítL da <wgumentv.ção sobre a 
sua inwn~ti tncionalidude. 

Outra emend<' do nobre cleputatio, pertei
tu,mcutc in;;constitucírynal e a. que estu.bclece 

ID!E;>;D.\S Sl.iPPRESSn'AS AO rao.JEC'l'Q x. 153 A ojul;:amento dos membros do Supremo Tri
bunal Militm·, nos <:rimes commun;;, pelo Sn- · 

Suprima-s~ todas as dispo~í~~-;es relativas a lJl'emo Trihmi<\l Federal. qun.nüo tal compe-
predios ruraes. tencüt niLO se lhe p:)de d<u· ex-vi da lei fund~l.-

Vem á mesa, e lida,:1.poiacla e posta em dis
cussão conjnnctammte com o projecto as se
guintes 

Supprima"""e o :J.l't. 24. meatal. 
_ <> O nobl'ede:putaüo porPiaully p1·etendea.ind<t 

. Sala ~as sessues. 29 de ag.osto de 189~--111- !.tzer o~ mcmb1'0S d<~ Ct;l·te ([e AppeUnÇ<io 
c•de~ Lmt«.-Homem Bapt.si(l . accmnul~rem o c<wg:o de membros llo Supremo 

Ninguem J.led~ndo n. :palnn?-, e enr:enad;:; a~ :rrnnm~\ Millt(LJ:·, sem. s~ lemhr~.r· qlte rontr<t 
discus&1o do art. l" e succes>n·ameme dos (le-!rsso Sl' msm•ge o :J.rttgo consür.umonal que 
mais artigos. ftc;mdo tvliadas as vota~'Ges. I veda a:; accumulaçGes retntmeratlas. Propondo 

Continuaçii.o da 2 1 (Uscu;;ô.ã.o do p?o.jec:to n. esta medida. S. Ex. impug·mt a emenda. da . 
122. deste anno (reorganisando o Supt•emo c?mmis;ITo _de, const~~uíç;.1o, Ieqisln.~.ão. e jus
Tribunal f.Iilitar) ; . . . _ t1ça ao pro,J~cto do 1;enudl}· de1:.xando n. ID<tr-

0 SR. PR.ESlDE7'\TE-Annunctll a d1~cu.:sao gem os andtWl'<'S de mar·wlta e gucrrll., que 
do art. 1 do pi'C\jec:to. ,fio. ex;:J.d.<\tne.nte o~ .ittiz:~ milit.·ues lle pd-

" · 8 ,; l'da "po·H.ckt c Jlo:>t<t con- metra lU>tancm o no caso d_e ~e1·em t!o_nt.e::tdo~ 
• em í1o me a, v. 

1 , -"" 1 . . membros do SttiJremo Trrbu~·•l !\Itlit:M' · e 
J·unr·•~Jnente ern dl~''tJ>;"uo " ~e'··umte "' ' ~""' ·.v '" " •· " • umo.injmtiça, porque impede o acccs:;oa esses 

Emenda ao projcclo n. 122 (elo Sena,LO) n.uditores, niio podendo ser promovidos n.os 

Ao art. 2' 
tribunaes civis supel'iol'es, e:JJ-l)i do decreto 
n. 1.065 de 22 de noYembro de lS'Jl), ficam 
condemnados n. ser etematnante auclitores de 

Onde se Jíz-e a dos ,iuizes togados de entee guerra. 
os magistrados em disponibilidade qu~ conta- E' verdade que peb legish1.ç,ão antig<t e1'am 
rem mais de qua.tro annos de exerciCJo-sulJ- tirados os <1.Uditores tle mttrinlla. e glterra do 
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Tr·ibunal <le RelaÇ;.1o; mas, nessa occa.siflO os I morou até hoje o pedido que 'Vae dirigir á 
juizes de dir<>ito accumulavam funcçües de i camam; pois queri:~. primeiro estudar com 
auditores, tinha.m jnrisdicçã.o no crime, pre- todo o cuidado a situação do p1üz, vê qu:tes 
sidiam o jurr, etc. Eram d<th i t~rados pat';l. o. er-<1m as medidas possiveis n~· oc~~ià:o, a.fim 
Re!;LÇfto pelo a.ccesso. e da Relaç;.w p<wa. o Su·i de resolver-se a celebre e mUJtO rilflictl ques
premo Trilllmnl Milit<"J,r. de modo q11e não tão financeira. 
lhe~ estav<1 vedado o accesso t~ e!>te tribuno.l 0 que a commisiio de orçaménto pretende 

Hoje, nas a.ctuaes circumstanç,jas, n. emenda. ho.je é simpl~mente tra.zer & caml\l'a. 0 fructo 
tlo nobre de}JIIt:l.do nã.o púdc ;;F:r :l Céeit.'l.; acha elo seu tl-ahalho. Nii.o entra.rà <J or:1dor em 
pt>cferivel a. cl:~ commi;:&í~,. permittind? que mais conside~•)es Jnrr. nii.o prejudicar as 
s~jtun promov1~los 0' aurllf.Ol't-"> de mn.rml.t:~ e \'Ot:.l<;.ões constt\nstes r.ltt ordem do dia e a que 
guerr<t com mt\1:\ ele quatro anno;; r! e exerc1cto; ~c deve proc~det•. 
e os jui:-:e::: ele tlil'eito em dispo11ibilidi1uC, que 
11ão ~flo pou r:o~ . que esti'i.o pe;:tntlo no orça- 01Te1·ecendo o requerimento. pelle :i. mesa 
ment.o. L'- lll'l1lem prn:-:b.1· seu" s c:u-\-i('O;,: :'1 Ue- que consulte ;~, Camam si. do mesmo rnO<lo 
publícn., :<:erulo JlOl!lf':tdo:" p;ll':l. o Su pt·emo que cont~rleu \tl':;enci.-. rnra a, sua ~presenl:ll.
TI'ibun:.tl !\Iil it:u·. r':v. l:w::a~ consitiet~t·.~;e;;; ç.ío, :• concede ti"tmbem para. sn:L discuss:ío e 
solw~ 1) funccionamento llll Tt·lhUn:tl, os titulo:; vouwão na sess:1o-de lloje. 
(!c con;;ell to. r;onserwadco::; tLOS memhro;; do Su- A Camar:t re!iOl~et>:'t si :1 sess;'io de commis· 
Jlt'cmo Tribunal )Iilitai· e outr:ts emendas. sü.o gerol devera ser secreta ou publica .. o 

Avisado pcl:.h mesa de que .i i1 httvia nlllnero orador pessoalmente entende que niio ha. ne
:pv.ra. as votu.çõe~. o Or<'dor rtl:>erva-se para cessida<le (]e ses.~fto secr·eta (11-)Joiadll.•). entende 
discutir' em outra occasião as demais emtm- que p<1l':l- fazer-se um estudo de nossas cir· 
das. (M uito bem.) cumstancia.s financeiras perante a ~m<tra. e 

0 SR. PRESIDEXTE dedarn que a. dis~ussão para O pa.iz llÍÍQ h a necessidade de fazer-se as 
:fi~ adiada, visto ltn.ver- numero na casa ptu-a. occulta~. (Apoiarlos.) · 
se proceder ::is vota,ções. Ent.retanto, estn. opinião não ê a da com-

O Sr. Oi ti.-·ica-A Camaro. me rele
varà si venho interromper a ordem do dkt , 
pe1lindo a V. E:>:. que a consult~ Sé me con
cede cinco minutos de u rgencia p n.ra apresen
tar um requerimento em nome da commissão 
de orçamento e cuja rnateriu. entende cotn a 
sitmwão :tlna11cei~·a da R.epnl>liea. 

O Sn. . P:tESJDE:>TE-Sómente para apre.sen· 
tar o requerimento ? 

0 SR. ÚITICIC.-1..- E' fundamental-o. 
SulJmettido a ' 'otos, o requerimento de ur

gencia do Sr. Oit icica, é appro-çado . 
Em seguida., o Sr . :pre~idente submette i 

deliberação da cnsa, si '' urgeucia deve prefe
rir á ordem do di;,.. 

O'lnsultada., a camat-J. delibera. affi.l'rnativa· 
mer>te. 

missão ; a commissão se divide, enten1Iendo 
tm.s que a se~o deve ser publica. e outros 
que deve ser sec1•eta, sendo esse o motivo por 
que nada requereu a res_peilo. A Cama.r-<> re
solver-á em Slia soberania. si a sessã.o deve ser 
publica ou secreta.. · 

Vem ~ mes:l.. e lido. apoia<lo e posto em 
discussão, o segUinte 

Requeri;nento 

A commis...;;ão de orçamento requer que se 
consulte it C<\mu.ru. si ellu. u.ccede a constituir· 
se em cotnmis~ão geral, designando o pr~si
dente o dia, afim (le ouvira exposição sobre a 
situaç:ão tinn.nceira da Republic<:~. e as medidas 
que ellajulga de conveniencia adoptar pam 
resolvei-a. 

Sa.la das sessões, 31 de agosto de 1892.-o Sh~. Oit i c ica diz que a Cam:~ra. Leile Oitidca..- Al·thur Rios.-Se'll~wín~ Yiei-ro. 
salJe que a commissão de m·ç~mento, tendo de - A.;·i.;t,lc• 11Ia.ia. -Leopoldo de Bullt!Jes. 
org.anísar os orç~mentos da. Republica. cnccm· Francisco 8oà1·i . 
tróu-~e def1·on te com a q ne.>tão financeira e 0 SR. PH.ESlDE:•;Í.·E-O Sr. Oiticica apresen· 
que esta tem sillo assumpto de grn.ndes t'OO'i- to.ndo este requerimento fotz um outro n.orli ndo 
tações de suo. parro. A Camo.ra sabe aiu'O.a lo'~ 
que tt. commis:;ii.o lll'OCUI'Oll entender-se com a, U)'gen cia ~ra a discussão e votação imme· 
de finan(<'lS do Senado, quanto as meditl:ts dm~a do prune1ro. 

- · ·• d d t - ,., .. .-:- • . ·vou snhmettel-o o. votos. 
po:sStVct» _ e a op a.r-se na Ov, O..MO presen"e, Co ulW.da a Camara concede ur<>encía 
a. Camara stthe que o escrnpulo e o zelo ns .• . •-~· . '= t 
da comm i ss~.o che•,...:tram ao ponto de quel'Cl' :para ser· dt::>Ctltido e vo"""'o o req,uer1men o. 
ouvir, ma;; sem" caracter 3.lgum official, oj Está em di.scassão o requerimento do Sr. 
Poder Executivo a esse r espeito. Foi esta Oiticica pro_pondo que a Ca.mara. se r euna. em 
razão porque a commissão de orçamento de· commissão geral. 
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O SR. Üll'ICICA- Est:~ eagana.do, ni'lo houve 
nalh.1, di:>So. 

O Sa . .Tosi~ YL\J.U,\.~0- Pelo menos, e o que 
;;c diz poc ali L 

O Sr. Garcia Pi1·e:sdiz que nfto 
compreliemle a necessidade de constituir~se 
a Cu.rnara em commissiio geral P<H'<t um:-. 
discussão uestã ordem e muito men.o,: pbde 
c:omprel1enrler a,;:. vantagens que possam ad >iL' 
de reuuil·-se a Camara em s~ssiio ~e~reta. 1 O SR. JoÃo DR SJQl.mm,\ tliz que!, se ltavcntlo 

De~~j;:wn- (].l.H~ a comlllissiio de ot·~<~lllcnto / rhtt:G esta i:·_r:~:.:·ut:rril~<vl:·. l~:lt':>~~ndo <"~Ssim 
llt~ disses~e fl os tr<lhalhos <tpt·esentar!os I l(lH. a couHnt~~-lO •Ü C.tlll,\,t:1 abcilcon L"Oilll>l~
em commiss5o crera.l s;.1o ou não rli.-·cuti lo: l;l~llC!lte do ~e11 mollO ~lc pcnsru·. <lc s~us dt
n:ts se:<sues rla "'C;ttru.Lr;t. Si e~::c:; tral.n.llw~ 1','·ttos.f.JXLmgLIJ:.n·-~c T,;tO someat.e pelo Poder 
teem de set• llh<:u titlrl~ n~\s ses;;i>e~ ortlin;u·1;1.S T; x:er·u ·1 1'0 .. · 
Lb Cam:w;t, niio lw. t·nr.ãn nlg:num qun,itw.i- O S~t. CosTA .Jr_,:->wl~- O l'cquer·imento é 
fiqne a. pcrd;~ de t ·mpo, clln:::l.li;uinLlo-s<! •~ C<~· cout,r;wh• <I" 'llle V. Ex Lliz. pm·quc pe,[c a.u
nl<tt'<~ em commi~SI.o .~·orttl. diuud:t tla C:t.uuwa. <: nilo tio Poue1· Excmtivo. 

O SR. C'l"l',\. .Jr-:-:tolt-E' I) t~t.HI tml'ir); mn 
a.~.~LWtluln·~rio muit:.l~ Yt!Zt;s e\·ita a venl:Lde 
tc:rnpo. 

O SR. ÜI1'IG!C.~-E i•~~ mui!;~ eou~;t que ~· 
projeCt•J tlt: lei u:lo uir.. 

O Su. l!.uwu Pn~E::i-N[llillo que o pro
jecto nii.o rliz. a. \:OlHIIli:<sio ]Jodct•it dízet' rm 
jnstlficaçií.o I'especti 1•a ; c o audamemu do 
i'roje(;t.O depcadc unicrt1nea~.e t.ltt orgmti~ac,•ií.o 
da or,lem uo dia, leitn pela mestt da Camcmt. 

Qu;J.nto ;, ~e.•são secreta. pu.rece {JUe neste 
J'Cg-imen e Ulll veruad~irocontrasel!SO. (Alw:'a-
1}~, e ;u;;o "llaiatlos.) N(•s nfto vimos Q,(J_1.\l 
tra.tar de negoc\os nossos, somos ap ~na.s re
Pl'esentant~s do povo, ene;.trregados dos seus 
negocias; "SOmas uniciJ.mentc seus )Jl'OCUl't\.
tlores, e as ueliher·a<;ües que tomurmos devem 
ser sujeitas iL critic.1., c porw,nto n::to rle\·em 
stl.' secretas . 

O O!"J.(lor tlechtra desde jit que, desconhe
cendo a nece5sitlatl~ de constituir-se a Camara 
em commis~V.o g·er·al, e descoultecemlo ainda 
ma.is as vantagens do segl'edo. quando se trata 
tle negocias llUIJlicos, YOta contra o requeri
mento. (.Muito be;n.} 

O f:;1~ .. !o;\n I>J;; SJ<WEmA t·c:::poudc rtue ;:t.té 
agum :t eotiUn i ~,;;;'i.u i .:~lll OllVillo súmcnte a 
"ommi~~ii" ~umt reuniüa. sem lw.vm· <t Ca · 
lll~lr;t delihrwn.•.lv P<H~L i~i.o. soo a pres:dencü 
tlo ~~·. Presitie11te ll:L Rcrmhlica. . 

O S!L Ül'l'JClC!I .. - Onvir, não t• lleli!x:rar. 

0 Srt .. lo:i.o I>E SIQUEl!U Vút<" COI!LC'a O !'eque
l'illlCll~O,IJlaS.Il? <:a.so de ffir a.<:ceito, julg:J. CJUe 
a sess<LO tleYel'a. se1· secrBt<< e com '' p1·csellç;l 
do S1·. ministt·o d<t fnzemh. 

Ne;;te ~entido. manda á mesa umn. emenda 
ao t·eq uerimento. 

Vem i~ mesa. é lida, apoi.:.tdu. e posta e.m dis
c ussii.o u s~guinte 

EMEXDA 

Aug-mente-se-com a pr~sença do Sr. minis
tro d:J. fazemh\ _ 

S<tla d~s sessões, 31 de agosto de 189"2 .. -Jofio 
de Sí'}UeiJ-a. 

O Sr. Arthur Rios-Os dousora.
dOl'es que u<:<>utun de occupar a tribuna im
pugnm·am o requerimento do nobre deputado 
por Alagôas. 

Por maior <tue fbsse <L a.ttençito que eu 
o Sr. Joii.o de Sjqu.cira não rc- llesse aos argmuentos ques S. Exs. o1terece

conhece compctencia. algum:t IW. C<tmara p:n·a t•;un a ~onsidex'<I.ÇãO d:~ cast1., confes,;.o, que 
constituir-se em commis:xl:o especial, afim de Ili'lo vi motiV'OS piLrt't modificar as razões q_ue 
tratar do orça.mento. me levar<Lill '' subscrever <Htuel!e requeri-
. Entende_ que o Tlle~ou_ro :>S<lcha em tiio·cri- mento . . . . _ -·. 

t1cas condJ~'i:ies que serm de grande couve- . O nobr~ tlepu~,\~O por Pei_I;~ml~uco _;sml).e-
niencia qw, a se:;são iwse sctreta. celeceu sobre o a.~tunpto _ce, ta. confu,~ta, n.L· 

. . turv.lmente po~ nao ter· lido com mmtrt at· 
O SR. 01:_rcrcA ;- V. Ex. e>;a_ enganado. o ltenQ<\e> o regi meu to. A reunião efl'ectuada. 

Tilesonro nao esta nes&\S comhç.oes- par·th:Ulc\l'lnentc pela.s cmnmissões ele orçoa-
0 SR •. Jolo DE SlQL:'EIRA não "''b~ par•a que n~nto. desta. C::.l.$~ COJ!l a de fill:m~.as do Semt~O 

se requer que a Camar-J. s:o constitua em <·om- mto e o que o reguuento chama com.mi..<oao 
mis&lo espechl pam ser ou vid:J.sobre finan~:.as, geral. •. 
quando a com~i~o de o1·~melltO (h\ melm<> j O SR- Jolo Dll SIRQl'EffiA- Sob a presiden
Camam .• reumda u. comm1s&t0 de Ol'Ça.meuto. cia do Sr. presidente da. Republica. 
do Senado, constituÜ'àlU uma cmmnissclo geral 
presidida peb Pre:sidente da ReJ.lublica, pro- 0 SR.. ART!!CP. RIOS-Não h•\ nada tliSSO. 

curando-se assim apresentar um projecto in- (TJ·ocam-se ap~trles e1ure os S;·s. Oiticica. 
spi.rado sómente pelo Poder Ex.ecutivo. Gar•ciaPil·es,:rmto de Sirquei~·a eE~-pirito Santo) 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:26 - Pêgina 9 ae 37 

656 Sessão em 31 de Agosto de 1892 

Sr. pre;;idente, a que>tão (:,muito se~ia. e 
muito gt•ave e (leve merecer tod:·" atten~:U.o (la 
C;~m:~ra. 

1 
pulado.:> C?llStitui~d_o-se em commissií.o gera 
PIJ:r[t_,ouvn· o nunrsLro que 1ez o tru.tado das 
M1~sr.:es c sohrc este re.~olve.r. (V!<l"ios Sr~. de· 
,,Htado~ i,t,J1'1'nmpom o Ol'<lrloi·.) 

Vozr::s- Scs,;;To secreta. 
A commiss1o enc1trre!J:a.d:t de cln.borar o 

proic<:to de or~;arneuto dn.)~epnblícn. encontrou 
diflicnldades de t·;l ordem flllC, p;J.r;t ~li per<tl· 
a.~. tornava-se mistel' nwtlitlu~ extt·aol'<linari•' s O Srt. ART!Im~ Rros- Perdoem-me os no
c de snmmo. gravid:lde. .1. con11ni~~~.o podia I bres deputado~. :~ Camn.r-a nJo funccionon em 
simplesmente pl'opol-as, nti r:tl-as ú discnasiio. s~;;sl.o secreta, :t com missão ~era.l e q ne rnac
su.i~itnl-a:o descat·n:ulameuk :\. :tprecl:w:i.o d(l. Cl_n· :(ltl em :~t~:>:;:i.o secreta-o que ~ mso muito 
Co..mn.m. M:ts. S1·. pr·esident:--. :1. commi.~silo, <lJvcr-so ( •nni ~"-' <tp1iarlo$), pot·quc no prilneiro 
depois de muito e:;t.ml:w e meüítar, t~nten(len ~a..<o nfio porlt'ri:> r.er in;,'l·esso no recint<J, nem 
qne, trato.ndo-re tla a!;<'nmptn d:1 m:Liov rele- as:u· <h pal•t'-:1".1 ~· nos.~o mini~tt'O, n.sdm l\1'o 
vn.ncia c gr:wida.tlc qw• se jl<'•dc ;1;.:-ita r n:~ vida. '"Ctht \"<t o) n•gunen to da Ca.ma.1·;~ e "' Constitui
de umn. nal;ii.o. cntentiell. ílig-u. 1h• ;Lira c'OtWe- ~<i.O. 
nicncirr. OU'I."it' :L com 11ü,:.;~o do finanç:as do 01:a .• SR. prc.;idente. niio ,·t-jo em que a dis
Sena.do; convocott-<L JI<LI"ttc.ularmunte c. ex-I cus.•ao d rLrr uel!c _tt'õlt.ado tos.~, motivo de ma.ior 
1w;to o ~lltntJto. em to(los o~ sens dcbtllH':', p:!so c pontlcr:JJ;a.o dn C'[ilC aiJUclle que foi ol>
<1...-;sim c'Omo n.s mcrl tdns ~ng-gcridn.'>. dl<'.g"O L_l com 1 $Ct(l da. pr'Opo~t:t que >'e tli:;cute. ( AtJoiado.<.) 
~~~~ n.o 3.(.'(.'(lrll0 Lh<: ou~·~ r 1) ~?.LIC I' _E~cttttn~o}· l o SR. G-An.CI.\ Pn~t-:s- o (llle s~ negu. e ~ 
Je:J.ltnente, uma lellut.w te\ .. log,~1 110 I):thuo I Wltlilgem ou t~ opportuniruule 
Ita.mar-aty, em I]UC l r~rg:uuente !(Jt o ~LSsumpt.o 1 .• • • 
disctttido ( .4p11i•.rllls';. Ora. is>o n~o c o que 0 I .o Srç. ARTuu.R Rros-;- A opportunul:l.do nii.o 
nosso 1-eg·i'mento no :wt. :n chttma ou define putlc se~· contestatl_a_,.ermmente, quanto a van
<:omo commi:>~rw get·al ("JlOim/~1.,), e que o I t..'\gem e eu::~mtmtlv:~. 51JJOÍ(I<fOS c "}Ja!·lc;~) 
nol:Jre deputado por Pemt~mbuco assim cll:J.· A commt~::;,LO geml con~tttuc:sc pclt\ r-elmr.w 
mou. P11.rece que de em·olta com as palav:·ns Ide to~a. a. Camm-,q~am dt_:;;cnssao de a~surn.pto 
tle S. Ex. veiu uma censura á. i'orrun\ss;i.o de 1 csp~Clc\l ... sem ns 1ot<ma.lrc1atlf-S prescr1pt\\S no 
orcamento por a~sim tet· procedido. i~to é. por i t· ~glnlcn.o P~~·~ as sess•}es_ordin~da.s- Ella é 
ter procnt·ado ouvir a opinião \lo go\·emo em I r~ntes _consultn<l. do que del!bern.t1va, comv no 
tal assumpto indo tto J.><\lacio do Pr<sidente l cnso ' ertente . _ . 
da Repnlllica .. (Gn,;cmt-.<C apute.> !Ir!.< Sl·.s • .Jr.sJ !' . o.fim d<~ commJSSaO pro-vocal~ do-a.. ~ 1orne-
3ia1·ianll, .o:<o de SiqtrciNl, E$pi;·ito s,m!o e cer ,\ Ca.ma.t-a todos os esch!;reetmentos, todos 
Oiticica.) · ! ?S dnd_os, ~mfim o result:1do de seu estudo e 

Sr. presidente, e.::.<:<\ accusação niio tem ra.zão mv~ttgaç:ves. afim de ouvir o seu peu~"'.mento 
de ser: a. commis~o. ussim procedando, núo e lJIOCU~r esta.~elecer o accor~o 4e nst<\S, de 
f~ mais do que dar a segura. pl'W(I. de seu ~rle~taç"<tO, cl'J•••üJ·a:u.n que so pode ser con-
pa.triotismo. (Apaillclo.•.i Em questii. , de tant.J. I :;egmdo por ;~se me1o. . 
magnitude, em que o credito do paiz estl.i. W:o . Ouc!'a. questào qt.:e_;;e prende a. proposta, e. se 
seriamente empenhado. o t\CCortlo entre as ' \ sessu.o. tis. COillllllSSao gera.1 eleve ser publlca 
duas casas do Congresso e o Poder Exec:utiYO ou secJeta. •· (tr!lc<:X'~'"<->e . m.mtos. apw·tll:> ) 
simplifical-a-hia, traria gr:lnde economia de l~le,pa.r·ecendoque ser;a ma1scouvamenta.que 
iempo jü. tão esca...;:so de nos&\ sessão legisla- 1~i:Se ~ereta.: Ent~etanto <\ Ca.ma.rn. em sua 
tiva. reàuzindo consideraxetmente as dtscus- sa.beclor1a dehbeml'a. 
sões: (Apoiadas.) Foi O que tentou a commissáO U~! Sa . DEPUTADO-O regirn.en actual e de 
d e orçamento, e desse proceder n[lo pouem vi.-er às ch:tr·o.s. 
advir-lhe jU:>tas :tetU:SttÇ,-tC3 · ( A1l0~•do.~ e O Sa, An:n:run Rros - Apeza.r desse chavão 
apa1·te.<,) ter· pt'::<:;ado a catlleg-oria de chapa. concordo 

O que em nome clella. Se. pt·esídente, pro- com elle em regr·a geral, mas lm assumptos 
poz ? . illnstre rep~esen t~nt: d;.s A!a~~,j:ts,mos- ti.ío !n~Un~lroso~. que dev,-em constituir ex
tm ,unda. O resp.lto e ~t .~o~-~~l~~aç,to 1ue ~ cep~ao_. (7 J·oc·lrlHe 'll'Ptitos apm·tes.) 
C:rmara.l!JC merece. (1m "a, .~, ·1• dept.f().dOo h thsse <lUC n'io fr:.ç:o (1ue·r· · c z·

0 
• ·te-) ' ' ' o .<to, st a amar-:t 

_c~· a1Ja1". ~- . . . . em sua ma.iol'ia entende qn~ tt r~uniilo üe,•e 
Contestou~ no~re deptltado pela B,\lna, que 1 ser publica, seja ella publica. 

fal~~u em :pr1me!ro_logar, a .. vantagem da. re- E' o que tinha u dizer. ("1It~ico b ., ) 
umuo da commrssao g-e:r-a.l, por ac!rar que a e t. 

commissiio deve dar todas <IS iniurrnaçCtes, e O St.•. Fonseca :FJernu~s é de 
ttpreseutar o seu ira.iltlho em sessão plenn. dn. opiniiig que o llon ~-:.v~o deput.'ldo pel:.t. Bahia, 
C<tmara. membro dn. comnussao de orçamento. cahiu 

Si e...'~ opinião do no~re ~eputado fosse jus- infeliznie~te em uma . contra.diC(;[tO palpavel 
ta tratando-se de matena tão relevante, 11ada l com rel;J.çao ao requerimento do muito illu><· 
jtlst ificaria.o lll'Oc.etler da. Clamara dos St-s. De- t re (leputa.do por Ala.goas. · ' · 
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s. Ex. declarou que a sessão requerida. :peln. 'j:\ s~ sente 1.'lSta,nte ;tterl'oris:ldo com a crise 
commissão de orçamento tinha pgr fim apenn.s de um ministro Lla fazenda, crise que a.te hoje 
debater-se em família o estudo aíllictiYo de n~o íbi resoh•ida, qua,ndmt }l:tst:t a mais im
nossas fina.nças. par-a que a Camara dos Sr.;;. llOrtante deste pu.iz, ~~uella. em torno da 
Deputados. constituidu e1n commb~to g~mL qu:1.l gyram todo::: os :;:erviQos. em tornod<L qual 
ouvisse, llOr lL.%Ím dizei·,o palpit<tr doC(lmçii.o gyr;:,.. por assim dize~-. a confiança nacional e 
tlâ._ patria ne~te momento dillicul.to.'o, nest:t cstmnp;ei m c sobt·ü <t qual estão lanç~os todps 
r.r1se tinancetra que n.t.mYessr~mo:; ~ ~> dest<t 11' olh::wes <~-;pect<\ntes e apavo!":tdos !lo palZ, 
manei_ra, conhec~dora de to;lo~ o.~ e:<$e<tninlJog. estll. p;tSt.;l. <til111<t não encontron mn :profissio
que soao conhectmNlliO uos m~mbros ti;~. com- uat fJ.UC quizes:;e a~umil" <\ ><ua re;;ponsabili
missâo de orç;amento ll'Xlel'Ü.O clleg~.r. est.n. rlad<J. 
Camarll. porle~s~ l'esol \'er wbr·e a. matc1·in. qne O e:spidto publico, apavorado com esta 
actua.imente o ox:c:upa. <~ attenc:;.ilo gm·.tl úo c1•ise que se prolong-a. ainda mais se apa;vora, 
pai;;. t'Oin esta. sessão d.u. commissão gera.l dt1. Ca-

Entretanto, logo ap:~)s. S. E". tle~bron que ID<Ira. dos Srs. Deputados, principalmente si 
:\ commi:-:·:iío. t•equereml·• c~<a, ~zs;io, ia. ;1,\"en· ü1r secreta. 
taudo <~ idéu. tle ni:í.o ><~:r· db. $Cr:ret.a; com is~o :J. Acl1~• qne com :~s uisposições consagradas no 
~urnmis:>ão ml.o t.inh<\ emYi·;C.'l. occultar á op't- l'edmento, cotn os precedentes estabelecidos e 
ptlblica o ~tallo íirl:lllCC!l';J .la Republica.; a.o coln. o recurso que tem a commissão de orça
OJntra.rio tinht\ em vi·.t·J. dlscutü· amplamente, mento de beber todas as i11formações nas re
p~r"a, c llU o con <3l!Lo get::\l e com ;~s opiniões pa.rtições pulllicos, com o Více-Presídente da 
tilte-'r-ttae emittirla.s. poder acommissiio de or- Republie:a e cmn os mentores, por assim di
ça.rnmto pelt1.' insinuaçx1ese l)elas inspirações zer, no nosso estado financeiro na nos..~ praça. 
da commis~iío tl.os Srs. deputados acceitar um e com as luzes e esclarecimetltos que tem de 
;\1 vitre sn.l va.dor que podesse firmar a confian- suas proprias cerebrações ; o orador entende, 
ç·u.,i:.i um tanto abalada nos creditas do pa.iz. que lL commísiião de orçamento, illustrada 

Ou a questão vem ventilar-se em família. na. como é, póde Jleríeitamente elaborar um pro
cmumissão geral ou vem ventilar-se de modo jee•o e expor as condições dop~~iz, sejamqua.es 
que o publico conheça. as situações atlictivlLS do forem, afim de a Camara, ó. vista do publico, 
paiz. Si e em fo.milia., a sessão deve s~r secre· á. vista dos seus comroittentes, em sessão 
ta, IJorqne os estranhos não d.evem tomar ordlna.ria tomar as deliberações que lhe inspi
corrh~imento suas de deliberações ; c si é rar o sett patriotismo. (.3:fltíto bem.) 
para. o publico, lembra, que a sessão não seja 
secreja . Desde que a commissão de orça.men to 
representa a syttthese da opinião da Camar~ 
dos Srs. Deputados na especialidade que llle e 
inberente e peculia.r, em co<sequencia. das dis
posições regimeniaes, desde que i], commissão 
de orçamento é a. competente para ir l:luscar 
nas 1·epartiçües publícas, como tern aconteei
do, na. confeel;io dos di verros orçoamen tos 
para os diversos ministerios, os e:wlareeimen
tos necessa.rios para conieccionM' os pl'o.jectos 
que devem servir de base as . discussões e de
libera.ç!ies da camara; apresentadas estas J.ll'O· 
posições, a ca.ma,ru. dos Srs. deputados tem a. 
liberdade ampla de criticar, n.J!resenta.r emen· 
das substitutivas, restricti va~ e t~mpliativas, 
e a.té ~·ejeitar o ]?rojecto. 

0 SR. ANGELO PTh1TEIRO -Em diversas clis
rus,•;iie.<J. 

0 SR. FONSEC.>.. fiEP.illES . pet•gunta como se 
deve constitui>· uma. commissão get>al para 
ouvir a conimissão de orçamento; quando esta 
pód.e a.IJresentar à ca.mara dus Srs. Dsputa.dos 
o seu projecto e este projecto ser discutido e 
emendado~ 

Acha que esta. euscenação, esta especie de 
apparati> externo. esta solemnidade extraor· 
dinal'ia.,. longe de vir tr<~.nCJ.uillisar. nm apn
,·orar . ainda mais a _este espirito publico, que 

o Sr- F.x-anci.sco Glicerio 
vem declarar que niT.o comprehende porque 
motivo o requerimento apresentado pe~acom~ 
misslio de orçamento, le'Vantou tantos pro~ 
testos dos nobres deputados da. opposição. 
Pois si é a propria comrnissiío de orçamento 
quem pede audiencia da commissão ger-al, 
porque razão a Camara. ha de recusar es..<.a. 
comnüs;;ão geral P<Lra ouvir as impressões, as 
inümna-c;,ões, o,; estudos da. comrnissão de orça
mento ~ Não é t!e :pt•esumír que ahi possamos 
todos, além dos conhecimentos ctue já temos, 
ser melhor informado;; da situa~o financeira. 
do pil.iz~ · 

E depois, a ct·ea~.ão da commissão geral 
pelo n osso regimento, não e uma. simples 
phanttu!ia, é uma c reação q u~ representa in
teresses valiosos [UJilas, certascircumstam:ias. 
Nínguem. n.o ( fUt\ me consta. (ht oomtnis&ifl de 
orçame11to, se reiérht ú. sessão sect•eta.. Quanto 
a. esta, sim, o seusilllples anmmcio seria Je 
um gra:ve inconveniente, por<J.ue iria levar ao 
espírito ;>tlblico a suspeita. de que tudo cstit 
desmoronando. A com missão geral. feita pu~· 
blicamente não olferecerã. inconv-enientes de 
ordem a perturbur-ezn a marcha de nossos 
trabalhos. 

Demais, senhores, que inconveniente ha em 
que se trate d•t questão financeira ã face dos 
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contribuintes. quo ncna tcem o maximo in- 'i O Sn.. FP.A?\crsco GLicEmo-Qs nobres depu
teresse? A prio•·i lln de se presumir qu~, na. tn.do;; estilo com tal alacriclade, com tal açoda
diseiJssã.o. de.1.nte da. commis~ão grr-a.J, _Jr:;~ja j mento, tr::ttand_? d~ interinidad? d,\ p_asto. da. 
indiscretos que. po;;sam compromett2r mte· J' f:tzendn., q uc na o sc1 mesmo SL rsso mto deve 
resses ~·eraes. :c cargo tn.nto t1:1 Camurn. C<:LU.'<tr c~r-t<.\ descon!ia.nça ... 
como uo" ~otle1· Execu-Lb·o? Xuo lla tnotivo 1 0 SR. JosJ~ l\1.\lu:.:-;o-E' porque queremos 
lJO.m su,,pelhü-o. . _ I ou vil• Je V. Ex. alg-uma revelar;ão que 11os 

Sr . prestclente, desd~ que a COffilnlSS:LO ue I tr-aU(['llilise- .. 
Ol'çamento sente neccs.su.lade de l,tzer· sna ex-

· posição, de exp,mdir-se deame de n(~. n~o) . O S_R. l:\'DI? DO Br\AZlL-!V~as ? ~~obre depu
acho razoavel que se recuse ;\ commiS$aO , t:tclo ':_ poltt1co Yell!o e nao 1ara es:;a.s re
g-eral ; t<uüo mai;; q uJ.nto tal vez a. cull}mi.>suo I vebçues. · . 
de or~.amento queira_ sondnL· t\ opi:lião ge~-a~ O SR. Fn.AXCJSCO GLrcEnro-Tenho not..'ldO 
d11 Camam, sms sentlmento:;, suas Impress~, certa COl'dm·<~. !la opposição, trotando-se deste 
p;~r .. a, ou tl.pre~ntar um _plano de reot·gall:1: 'assurnpto .. . Provavelmente SS. Exs. estilo 
~a~oa.o financcu·a., ou modificar o Pl3:110 q uc JU. Iament:w do a. Msencia. elo ex-ministro, meu 
tetz:t sobro _o assumpto, ~e <'Onfol'mldade c-om illustre e distiucto patrício . .. 
M tmpre8Sve> •la. genera.lidatle Jt\ C..unar;;.. · 

O nobre deputado pot• Pernambuco apre- O SR.. JosE· i'.I.\R.I:I."'o- Sem duvida.. 
sentou uma. emend;l. pt-opoatlo que se.ja con- O SR. FRA!"CISCO GLICERro- Kão sei bem o 
vklado o SI'. miuisti'O tb li\Zend:t pa.t·a,per:mte que e ; mas qnem sabe si o Pocler ExecutiYO 
a conuni:ss.i.o, expor <~S ~uas idé<ts sobre tt não se lem!Jrarú. ll.e la.nçur suas vist.ts sobre 
m~t;;~~!~do-sc do tl.ctualministro th~s fimm- ta.nf.o..> homens haheis e distinctos, que tão 

bons serviços po<lem prestar •.. (SolTiso> ela 
ças, convid<\l·O }>am occupitr <l tribtuttt da, opposiç<7o . ) 
Cam.::.ra é o me~mo que lanç,•u· o peixe 11<\::\gua, 
elie llt• de vir em!Jalar a Camara. com sua ~f<IS, Sr. presidmte, >oltaudo ao ponto 
pal<~>Ta fluente, com seus conhecimentos vas- l?l'incipal, clepob de~te <J.piritiYo lançado á op
tissimos. posi~ã.o, acceito orequerimeato da commissao 

de orçamento e peç-oliceaça ao nobre deputado 
. u~r SP.. DEPGTADO - Ta.nto melhor P<U\\ o por Pemamhuco :pa.rn. .-atar contra o seu 

governo. l'equer imento. 
O Sa. Fn.A:~crsco GLICERIO-Poi:; bem, não E ' o que me parece mais mzoavel. (Muito 

se tré\ta disso. bem.j 

O SR. Jolo DE SIQUEIRA-!:-fas V. Ex. O].)- Não haYendo mais quem peça a pa.la>t'a., 
·ponclo-se <i. pt•esença. do mini,tro censnm a fico. encerrada a discussão do requerimento. 
commissão que foi u. Itam;traty recebet• o 
santo e a senha. 

O SR. :Mo::'iTEXEGRo-Niio lbi t..l l l•ereber o 
santo e a senha. 

0 SR. STOGKLER- A }ll'e.SeO\.~'' llO mini::;tro 
i:õ ser•·iria para rei' i v-er sceua .. ~ de paL'lamen
.tlrismo. 

0 SR. FRA:-iCISCO GLICERIO- Senhores, não 
ha Tu,utagem nenhuma. em c-oncol'l'er-se P<tl';\ 
a· reproclncç,ão das scenas p~lrlamenbristas de 
outrm tempm. Virá o pobL'e do mini~tro d(l. 
fazenda, apez:.u· de seu immenso talento e 
apeza.r dtt 1brça maseultl. dn. ma pabn:t, ser 
atado ao poste p~ra di>ertimento dos nobres 
deputttdos da opposi<;ão. sem que com isso o 

· paiz lttéi'e co usa alg-uma. ( Apo i"clns .) 

O SR. PRE;ID>E.\TE-Vou submetter :1. votos 
o. l't!Qtterimento, sal n.\ a. emenda uo Sr. João 
de Siqueira. 

Submettido a. votos o requel'imento, votam 
a. favor 62 Sr.>. deplltados. 

O Sa. Joio DE SIQt:E.UU pede verifica.,-.ão ti•\ 
votaç;"io. 

Procedendo-se ú. verificaç·ií.o, votam contr-~ 
43 Srs. deputados. 

O SR. PRESIDE~TE-Foi approvado o reque
rimento . 

Submettida o, votos a emenda do Sr . .João de 
Siqueiru,, ê r(\jeitada. 

O Sa . PREslDE:~m>-Attendervlo tt que lla 
muitos pro,.ectos p;~.rn. serem votados, de~ign:~ 
<t prox:inu segnnda. íi:üm 5 de setem l)rt• lXtm 
ter Iogat• <1. reunião dtt commis..;;.'lo ger,tl. 

O.> nobre:: deputados medirão !orças eom 
.aquelle gigt\nte d ct pala.-ra, ma.~ ;1. di:;cus>ão, 
·em vez de concentl'~\1'-Se ao ponto essend:tl, 
res>~l:trti. naturalmente p,tra o ter r\!uo dt~ 
rethorica .. . Em seguid~t de<:ht.t-:.\ que vM se vot<w as 

ma. terias indic.tcla~ ! t:'- onlem do di:!. e annun-
0 SR. JosÉ :1-iARB .. No- V. Ex. üá a. euten- ci:~. <1 \'Otn.('.ão do :wt. 2 ·• do projecto n 11 B. 

UEEl' q11e _ser-i ~onga. e~ iuterini~acle qu.e se e diz que ha .-euclo uma. emendv, ao art. , 
imnunciou ser apenas de tres dias. · vae ~ltbillettel-o a votos,s~.lva a emenda. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 11:26+ Pág ina 12 de 37 

Sessac em 31 de Agosto de 1892 659 

Submettido a •:otos.e approvado o seguinte: 1 jeeto, recusa as emendas ou. conforme pa.
Aro. zo Havera para cada uma das secções I rece deduzir-se da sua apreciação, ella aooeita. 

o numero de engenheiros abaixo indicados; a::; emendas apresentadas pela coromissão de 
Nave engenheiros de construc~;.ão na,ral; mari nha e guerra. . . . . 
Sete engenheiro~ de machino.; Sendo ella guem, IJOr a.s_:;t~ dJZer, d!I'Lge as 
Cinco engenheiros de torpedos e electrici- nossas votaçoes com relaçao as materras que 

da.de; envotvem augmento de despeza, era ~recLSl) 
Quatro engenheiros de artilh<L!.'ia e l!Yrote- sa.ber qual ~ seu pensamento ~ respe1to-s1 

c1mi:1· quando eHad1z que acce1ta o prOJecto, refere-
TreS engenheil'OS byclraulicos. s~ exclnsiYall).ente ao projecto do Senado, ou 
Em seguida e suomettida "voto~ e a.)?pro- st ta~b~m as e~endas apresentadas 'Pela. 

-vada a. seguinte emenda: comiiDssao de marmha e guerra. 

Ao art. 2•: Em vez de-nove-diga-se-oito O Sa. PREWE:-ITE -r..~ao posso abrir mais 
engenheiros de construcção naval; e em vez discussão sobre o parecer da commissi.i.o e 
de-t~e.s- diga-se-quo,tr·o engenheiros hy- e a votação ruo :póde ser interrompida. Pa
drauhcos. rece-mc que a C:arnara teri bem interpretado 

O Sr. presidente annuncia a YGta~io d.o art. 
3•,declarJ.ndo que ha. uma emenda ao mesmo. 

E' submettido a •otos e approva.d\l, salV<L a 
emenda, o seguinte; 

Art. 3•: O quadro do Corpo de Engenheiros 
Nava.es constará de: 

Classes Postos 

1 Engenheiro chefe, 
Inspector geral.... Contra-almirante 

4 Engenheiros de l" 
classe...... .. . . .. . Capitães de mar e 

Capitães de fr>agra.ta. 

guerrJ. 
5 Engenheiros de 2,a 

classe ........... .. 
6 Engenheiros de 3~ 

classe ............ . Capitães·tenentes 

6 Sub-engenheiros de 
1• classe ......... .. 1a• tenemes 

6 Sub-engenheiros de 
za classe .••••• -. .. z•• tenentes 

Engenheiros a.Ium~ 
nos .. , . . . • . . . . . . . . Guardas-marinha 

Em seguida. é subro.ettida a votos e a.ppro
va.da '' reguinte er.n.enda.: 

Ao art. 3•: Em -ve~ de-quatro-diga-se
cinco engenheiros de la. classe ca-pitães de mar 
e guerra. 

O SR.. CESA.RIO }.fO'I'l'A. (Pela orde111)-E' para 
uma simples elucidação. 

Est~ projecto foi apresentado pelo Senado. 
Ha emenda. da com.missã.o de marinha e 
guerra, e ha. tambem o parecer da comrnissã.o 
de orçamento, em que parece (lUe e::;ta. ca
mara acceita as emeo.das do Senado: entre
tanto ella votou contra esta emenda. Desejava 
saber o seguinte : Si a oommiSsã.o, quando ter
minar o parecer declarando que acceha o pro..o. 

o pensamento da commissiío expresso no pa· 
recer para. que possa. Yotar independente de 
q ua.lquer explicação. 

São successiva.mente subrnettidos a votos e 
a.11provados o~ seguintes a;rtigos, aos quaes 
previamente o Sr. Presidente declara nã.o 
haver emendas. 

Art. 4.• Ning\\em podcrõ. ser admittido no 
quadro de engenheiros navaes sinão como 
engenheiro-alumno. · 
. Art. 5. o Os engenheiros~o.lumnos serão no

meados pelo ministro da marinha, de entre 
os guardas-marinhas que houverem concluido 
os estudos escolares, tendo direito de prete~ 
re.ncia, :por ürd.cm de classificação, os mais 
antigos dos que declararam G.Uerer servir no 
corpo de engenheiros. 

Art. 6." O ministro da marin1ta fixará, 
q~ndo convier, o numero de engenbeiros
~Iumno, para o preenchimento do quadro, 
determinando as especialidades em que de
vem ser admittidos, tendo em -vista as nece.."
sidades do serviç.o. 

Art. 7." Os eng·enheiros-alumnos serão dis
tribuídos pelas otficinas do arsenal da capital, 
correspondentes ás suas especialidades, onde 
praticarão durante dous a.nnos, sob a direc· 
çiio de um dos engenheiros da mesma se~.ão 
pa.ra. esse fun designado. 

0 SR. P RESlDEZO."l'E a.nnuncia a votação 
do ari. 8.• e declara que ha. uma. emenda a. 
eUe, pelo que vae submetter a votos o artigo, 
sa.l"Va. a emenda. 

Submettido ·a votos, é approvado o segi:ünte: 
Art. 8.• Findllil os dous annos, serão os en. 

genheiros-alumnos submettidos a exa.me :pra
tico, afun de uemonstrarem si teem ou não 
aptiU.ão :para. a especialidade para que tiverem. 
sido desig,ados. 

E' em seguida approvada a seguinte emen..o 
da.: 

Ao art. s• : Em vez de - exame :prati~ ..... 
diga-se-exame!. 
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o S& . PRESIDE..'<"TE declara" que hn. um sub
stitutivo ao art. 9•, que ~ae submetter a 
votos, de 11re!erencia <to a.rttgo u, que eHe se 
refere. 

E' suhmettido a votos e <1ppt·ovado o se
guinte :substitutivo ! 

Ao a.r-i. 9•:• Substitua-~e pelo seguinte : 
os en-'enbeiros-altunnos que fol'em !tppl'O-

. vados s;ri'i.o promo'Vído~ a sub-engenheiros de 
~· classe, nomeados :para pr·,tticar :por Pl'u.~o 
não e:xoedente a tres a.nnes em estabeleci
mentos espeeiaes ~o estr:1.ngeiro, sendo obr~
gados a. a.presentaç.ao de d1plomas ou_ d~ a.tte~
t.tdos pelos q uaes possa o governo a.J mza.~ do 
a.proveita.ln.ento dos mesmos sub-en:;enhe1ros. 

o SR. P.e:E~;IDEi\'TB declara. que foi prejudi
cado o a.rt. 9> do prvjecto. 

E' submettido a votos e approvado, sa.l>a. a. 
emenda, o seguinte: 

Art. 10. Nenhum engenheiro alum~10 po
derá ser promovido a sub-en~enlteLro de 
2" classe sem que tenha appro,·a.çao no curso 
pratico. 

Em seguida é a;pprovada. a. seguinte 
emenda.: 
· Ao art. 10: Em vez de-exame pra.tico-dí
b"ll.~e-exame de que trata o art. 8°. 

o SR. Pm<SIDEo'I:TE dechi""' que não ha 
emenda ao art. 11. 

Submettido a votos e app~·ovado o seguinte: 
Art. 11. Os engenheiros-alumnos que, no 

prazo de quatro annos, n&o se mostrarem )111.
bilit.ados e os que forem duo.s vezes repro
vados, não poder-ao continuar. 

Para.gra.pbo unico. Serão, por~m. exceptua
dos os casos tle molestia. uu de for~a. nll~ÍOl'. 
justificados perante o 1ninh;tro tia. Jmwinh:l. 

E• submettido a votos c approv:ldo. :;a.lm :L 
emenda, o seguilüe: 

Art 12: Os exames pratico,; set•lo leito~ e!n 
a.cto publico, em ]}resenç<• de Um~\ commissao 
de engenheiros de l ~. ou ele Z• cla:;se, no
meada. pelo ministro da. marínlla. 
·E' submettida a vot.o;; e approvada. <l se

guinte emenda.: 
Ao art. 12. Em ve7. <le-exame prq..t.ico-di _. 

<ro.-se-exame; e em vez dP-en~eulJeii·o~ de 
:j. e 2• ela.sse-diga-se-enge.nheil'o~ . 

o Stv PRESIDE:>irE declara (JUe não ·ha. 
·emeridas ao art. 13. 

E' submettãdo a votos e approvado o se-
·guinte: 

Art. 13. O engenheiro i.llSpectol' get•a.l s.erú. o éhefe do corpo de engenheiros m vues. e. cor
responder-se-ha. direct.a.mente com o Ulllll~ro 
da. marinha • . · 

E' submettido a I'Otos e approvtl.do o se
guinte: 

Al't. 14. A correspondencia e mais serviços 
nece;;&nios ;~ administraç-.ão do corpo de en
genlleiros navaes estarão a cargo de: 

t:m secreta,rio. engenheiro de3' classe ou 
~Ul)·engenheiro de l' classe, que perceberá 
com o a,judaute tlas officina::: do arsenal da ca
pital; um ama.nuen:<e, um escrevente e um 
segundo continuo, que serão equipwad.os aos 
empregados correspo!J(leutes das directoria.s 
do mesmo arsenal. 

Em seguida. êapprovada a seguinte emenda: 
Ao art. 14 : Em vez de-sub-engenheiros 

de 1• c1asse-diga.-se-sub-engenheiros. 
O SR.. PRESID&"iTE: declara que não · Loi 

apresentada emenda ao art. 15. 
E" submettido a votos e approvado o se

guinte: 
Art. 15. Para conveniente distribuição dos 

engenl1eiros navaes nos arsenaes de marinha 
ela Republica, ser-do estes classificados em 
duas categorias: 

Arsenal de I• categoria-O da Capital Fe
deral. 

Arsenaes de 2·• c:.Ltegoria-Os dos estados. 
E' ::<ubmettido a voto3 e a:pprovado, salva a. 

emenda, o seguinte: · 
Art. 16. Os engenheiros mwaes de I~ e zu. 

classe só poderão ser empregados no arsenal 
de 1"· categoria, ou no conselho na;v~l, como 
membros effectivos. 

Os de 3• cla.soe, como directore;; !lOS arse
naes de 2' categoria., ou como aju dantes nos 
de 1 •. e, na sua 1ã.lta, os sub-engenheiros de 
1• cta.sse. 

os sub-engenheiros, como ajudantes nos de 
l• ou 2• ca.tegoria. 

Em seguida e approvadn. a.seguinteemenda! 
Ao art. l tl: A :'!" pu.rtc suhstítua.-se pelo 

~uinoo: . 
Os de :;• ela.::;.,; ;,o, como (lil•ectOl·es uos <tt'Se

uaes de :!• w.t,.goria e ~'Orno· ajudantes nos de 
J" ou como dir·ectores, na falta de engenhei
ro>< de i" ou 2• classe. 

Os sub-engenhe.U•os, como ajudantes nos de 
P ou 2• categoria ou como direct<Jres, na. 
falta. deengenheiros. 

E ' submettido a votos ~ a.pprovado, salva a 
emenda. o seguinte : _ 

Art. 17. O MinisteJ•io <httvio.I•inha. nomeal'Íl. 
quando julgar necess;..uio, de entre os enge
nheiros do quadro, os tisca.es ou encarregados 
dos traba.lhos que houverem de ser executa· 
dos fóra. dos arsena.es da Republicr., bem 
assim os que tiverem de a.wmpanhar as ope
rações de guerra.. 

E' su bmettid...1. a votos, em seguida e a.J)pro
vada a. seguinte emenda : 

Ao art. 17: Em vez; de-operaç-õe~ dcgucrm 
-diga-~-op·eraç'5el; na~és. 



C!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1810012015 11:26· Página 14 ae 37 

.-. •.. 

Sessão em 31 de Agosto de 1892 661 

São successiva.mente submettidos a -votos e 4. • AJ; vaga.-; de engenheiros de~ .. classe 
approvaàos os seguintes arts. aos quaes Jlão serão preenchidas na. proporção de metade lJOt' 
fora.m a.present.a.llas emendas : a-ntiguidade e m~t.a.de por merooim.ento ; 
• Art. 18. Em disponibild.a.de e por motivo 5. • Quando houver fracç.ão, será contad1.1 
}nde:pendente de sua. vontade, serão os en""e· em fav-or da antiguldade. 
nneiros nn.vaes addidos ás directorias do ar- Sã.o successivr.mente submettidns a votos e 
3enal da Capit..1.! Fedem! e do consel!JO na-val. o.pprov-a.das as se:;uinte:; ernenda.s: 

.A.rt. 19. O accesso ás cla...oses do quadro Ao a.rt. 23, § 2' : Em vezde-tres quarf.ú!l-
dos . engenheiros navaes serà gradl!al e sue- diga-se-dou o terços; e em vez de-um quarto 
cesstvo desde sub-engenneiro de 2• classe até - urn ter'\:o. 
engenheiro dt> l" classe. Ao § 3•: Em vez de-dou;; terços e um te~o 

Art. 20. E' conài<!ào~ssenclal parao acces- - diga-se-meto.tle. 
sono corpO de engen.heiros nl\vaes o ser-ví<;.o Ao § 4': Em vez de-metade por a.ntigui
profissionhl nas officinas dos arsena.es da. Re· -pade-di~n.-se-um terl}O 110r tl.ntiguidade-e 
publica. em Yez ae-.metude :por :merecimento-diga-

Art. 21. Os intesticios pan: as promoções se-dous ter<;.os por Jllez-ecimento. 
d?s engenheiros navae.s .o;eruo os mesmo.> que Süo successivamente submettidos a. votos e 
ngorarern paro. os postos correspondentes do appro,•ados os seguintes Stlbstitutívos: 
cot•po da. armada, sendo a condiçito de emhal'· O§ f>G Substitua-se pelo seguinte: 
fJll~ ~ubstituida por iguo.l tempo d.eserviç.o nos As v~o-as de engettheiro;; de t~ classe se1•ão 
ut•sena.e$ da R.epublica. preenchidas por antiguidade. 

Pa.r:~.grn.pho uni~. Sera contado como tem- O§ 6. o Substitua.-se pelo seguinte: 
po ele ~crviç·os, po.ra. os eifeitos do art. 20, A va.ga · de chefl! do corpo de engendeiros 
nquelle em que o sub·engenlleiro estiver em na.vaes serã. preenchida. por esco\ha. do gover
cstullos llOS ramo de engenharia. a que per- no entre todos os engenheiros de 1• olasse. 
tcncer, com aproveitamentoprova.d(), de accor· . Fica,m prejudicados os §§ 5• e 6o do :Pro-
tlo com o art. 9". Jecf.o . 

O SR. PR.ESlDExrE declart\queha.umsubsti· _os~. PnESIDENTE tleclara. que ha um sub
tutivo no n.rt. 2'2 que vae submetter a •·otos. stJtnt1v0 ao art. 24, que va.e snbtnP.tter a 
tlco.ndo prt>judiC<'Ido o referido a.rtigo si elle votos de -preferencí11., fi.cando o ar t . prejudi· 
for approv3o<lo. cad~si forapprovndo o su.bstitutivo. 

E' submettido a votes e a.pprovado 0 se- .E· ;;ubmett!do a votos e approva.do o sul1• 
guintc ~ubstitutivo : sbt.utJvo: 

Ol\rt. 22: Substitua-se :pelo seguinte: \ O art . 24 substit.ua-se pelo s~uinte: 

A antiguidade dos engenheiros l.L!umnos ~üo condições de merecimel\t(): 
po.ra o accesso a sub-engenheiros de JO classe s • - . ~ re..,ul.ada pela. qu.e th·erem na. da. ta. da. -s l. Para a. promoçao a. eng~r1. \\e n-o llll 2• 
promoção. c\a..o;se: 

O SR. PRESIDE.:.O"TE declara. que a.té!ll das 1.• ~a.ior tempo de serViço nos a.rsenaes :le 
emendas s_imp.les na aos §§ 5o e r.• do art. 23 R;].)~\blica : ~ . 
dous subsbtuttvos; por consequen~ia. v~ sub- '"'· A a.pr~n~~- de ma1or nmnero d~ tra
mettel' a votos , salvas as emendas, o artigo a.l· l.t.tlhos techmco~ f?flbmaes, taes conlo _prOJeetos 
ludido. excluindo os §§ 5• e 6• pa.ra em sen-ui· ~e obra.s, memor1as e qu~uer outras rela- · 
do. i~ vot.'\Çlio das emendas su.bmetter a votos ti':~ w ramo de e~en har~a. a que pertence; 
ns substituti-vos aos §§ 5• e 6•. 3. zelo reconhecido nos . tra.ba.lhos que .lhe 

E' l\pprovn.do sa.J.vo as emendas. o ser.-uinte. forem contiados e eoonomta. na.s respecttvllS 
• "' - despez;!.S· · 

A~t. 23. Nas p~moções do corpo de ~nge- §2.• Para promoção a. engenheiro de 3• 
nhatros na.;-aes serao observa.<la.<> as segtuntes classe: 
l'egrns: ~ 1 . l . . 1. u As va.gas de sub-engenheiros de 2" classe ·' MalOr tempo <e ser v!ço ~9:..~ otficmas dos 
set•iLo preenchidas por :mtiguida.de, pelO'l en- arse?aes• ten~o revelado a.pt1doo e zelo pelo 
genhoJros-a.lumnos ; serv;ço ~~blico; • . 

2. • As ,-a..,n-as de sub-engenheiros de 1• elas- ( ~-. Ma1or numero de traha.llios ~clmicas 
se sel":i.o preenchidas na pro:pot-ç-d.o de tres- ongulaes sobre o :ramo de engenhMl<\ ;\, que 
quartos por antiguidade e um quarto por me- · pertêncer. _ . 
r ecimento ; § 3. • Para n. promoçao u. sub-engenhetro de 

3. • As va,""as de engenheiros de 3• classe I~ cla.sse : 
serão preenchidas na :proporção de dous ter- 1 • • Ma.ior tempo d~ serviço noo ars~naes d~ 
ços por antiguidade e metade por mereci- Republica com reconhecido zelo e dedica.Qã.o 
mentQ ; paio serviço publico; 
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2.a Maior numero de trabalhos que revelem 
estudo e app!icação no ramo de engenharia a 
que pertencer-

E' submettido a votos e a.pprovado, salvo a 
emenda, o seguinte: 

Art. 25. O ministro da marinha nomearã, 
dentre os engenheiros de l" e 2, classe, uma 
commissão para julgar dos trabalhos techini
cos de que traiam os p:.m\graphos do n.rtigo 
antecedente. 

Em seguida é approvada a seguinte emenda: 
Ao art. 25. E1n vez de-engenheiros de 1" 

e 2• classe-diga-se-engenheiros. 
São successivamente submettidos a votos e 

approvo.dos os seguinU:is n.rtigos, 110s q ua.e~ 
não foram apresentadas emendas: 

Art. 26. As directo11us dus officina,:~ dos 
arsenaes da Republicaprcstarão ;wuualmente 
ao inspector geral intor·mo.Ç{ie~ minucios3s 
sobre o procedimento e habilitações dos re
spectivos ajudantes e engenhciros.alumnos, 
afim de serem presentes ao ministro da. ma
rinha e serem levados P.m conta na promoç-ão 
dos mesmos. 

Art. 27. A antiguidade para os accessos 
ser-à contada da data uo ultimo decreto de 
promoção ; e sendo esta igual. prevalecer-ei a 
das classes successivamente inferiores ate a 
sub-engenheiros de 2" classe. 

Art. 28. N'ao se contar~ para antiguidade 
de engenheiro naval o tempo : 

1 o, de licença. para tratar de interesses par
ticulares; 

2•, de cumprimento de sentença condem
na.toria; 

3°, de se1'VÍÇO estranho U. repartição de 
marinha. 

E' submettido a votos e approvado, salva 
a emenda, o seguinte. 

Art. 29. São exce:ptuados da regra do § 3• 
do artigo antecedente os engenheiros navaes 
que exercerem os seguintes cargos e com
missões: 

1•, de ministro ; 
2°, cargos -publicas de eleição :poJ?Ula.r ; 
3°, com missões de engenharia ern outros 

minísterios ou no estrangeiro . 
E' em seguida approvada a seguinte 

emenda: 

Ao art. 29 : Em vez de - cargos publicos 
de eleição popular - diga-se - cargos pu
blicas fed.eraes de eleiçãü popular. 

São suooessivamente submettidos a votos e 
aiJProvados os se,"llintes arT.igos : 

Art. 30. As promoções do corpo de enge
nheiros· na. ,-o,es serão feitas á proporção que 
se derem as va,o-as. 

Art. 31. Não poderão entrar em :promoçã;o: 
1•, os engtlnheires, sub-engenheiros e alum

nos processados em consellio de guerxa, no 

fôro civil ou em conselho de inquirição, 'por 
máo procedimento habitual e as irregular
mente ausentes ; 

2\ os que esth'erem cumprindo sentença. 
Art. 32. T<ldas as promoções e nomeacões 

serão immediatamente pubiicadas no Díario 
O(flcial e nos jornaes de mu.iOl' circula~ão. 

O SR. PRESIDENTE declara que ha ao art. 33 
um substitutivo que vae submetter tt votos 
de preferencia. 

E' su1Jmettido a. ...-atos e approvado o se
guinte substitut:vo : 

O art. 33 : Substitua-se pelo seguinte : 
Os offi.ciae~ dn corpo de eng-enheiros na:va.es 

nüo poderã.o revert.et· ao quadro a c ti v o d o.r
mnlln .. 

O pa.mgrnplio unico. Supprimu.-se. 
F'ic.1 prejudi~Ldo o art. 3.J do projecto. 
SITo snccessintmente submettidos a, votos e 

nppmvados os seguintes artigos. : 
Art.. 34. Os engenheiros navaes que llOu

verem entrado para o respecti\'0 corpo como 
engenheiros alumnos nli.o poderão deixar o 
ser>i~o da arma.dLt. snlvo cnso de força maior, 
sem terem servido, pelo menos, seis a.nnos 
nos arsenaes da Republica. a contar da dato. 
em que tiverem concluído os seus estudos. 

Art. 35. Serão feitas pordecreto.as nGmea
ções: 

1°, para. engenheiro chefe ins:pector geral; 
2'. ]Jara directores da secção technica dos 

arsenaes; 
3', para. e conselho naval. 
Art. 36. As deJUa.is nomeações serão feitas 

'Por portaria do ministro da marinha. 
Art. 3í. As attribuições e deveres dos en

genheiros. sub-engenheiros e engenheiros
alumnos serão est;tbelecidas pelos regulamen
tos dos arsenaes e do conselho na vai. 

Art. 38. Aos que forem nomeados para 
quaesquer commi ssues fóra dos arsenaes set'ão 
dadas as instrucções especlaes, definindo os 
respectivos deveres e attri buições. 

Art. 39. Os engenheiros na.vaes percebe
rão, além do soldo da.s respectivas patentes, 
as graticafi<,:ões que lhes forem fixadas nos 
regulamentos dos arsenaes e do conselho 
na:va.l. 

Art. 40. No desempenho de outras commis
sões perceberão os engenheiros navaes, além 
do soldo, as gratifirações e vantagens que fo
rem tix<Vtas nas respectivas instrucções pelo 
ministro da marinha. 

Art. 4!. Em disponibilidade, por motivo 
alheio a sua. vontade, os eugenheiros navaes 
terão direito ao soldo e mais dous terços da 
gratificação que corresponder ao menor dos 
cargGS compatíveis com sua classe. 

Art. 4:2. As licenças serão concedidas aos 
engenheiros navaes de conformidade com. os 
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regul::nnentos dos arsenae:s ou outros estabe- as vagas qJJetocarel?- aosoOiciaes de que trata 
cimento~ onde serYirem, e nos ca>03 n ã.u prc- o parugt·apho antet·tor·. 
vistos sel"ão as mesmas reguladas l:Jelas dis- São em seguiu:.\ successiv:~.mente subrnet-
po!!i\~'ies em vigor para o cot·po da armnla. tida:> a vot.o3 e n pprontdas as seguintes 

Art. 4:3 . Siio ex~ensiv:t;; ao COl'rtO de cn:rc- C!l!Cnclas : 
11heiros mwaes todas as di~posiç,iJcs que vigo- ~ G.• Como no § !i·•. 
mrem rel:ltJ\":t.mente a gr:J.duu.ções, mentP.pio, O n-rt. 50. Passa a :>er art. 49 . 
reforma vo!untarh~o ou compulsoria, r·esctTa e Em seguid(l. é ~) projett<l n.ssim emendado 
quacsqucr outras q uc nelo presente regula· adaptado )xt!•J, p:ISS:\l' :~ 3·• dist:ns....::ão e r.nvia.rlo 
mento não forem reYogntlas. i commis..-<5o d~ JO(I.f'inha e g-uerra . 

A1•t. 44. Todos os e1Ígenbciros no.v.:~.cs se- Vot.tv;ito, cm Z·· disc n::sii.o, tio pt'Qj.::cto n. 154, 
l'Ü:O respom:wel:s pcr;t.nle o mitiistl'O da mnt·i- lkste anno, fi.'(tttal •) a ~ ~ ~'PC~<l . do '.\Iinistti!rio 
rtlla pehts faltas que <:omnl::ttel'em no dc,em- tla. F:1zenda pat-n. o cxe;·d~io de 1 SD3. 
penbo de_ suas t1.tlt·il.m i~ix.!S c úc,·erc;:. o Sn. PRtrurn.;:'\n: cted :tr:l. r1 uc h :~o u m:t. rmen· 
. Art. 4'->. ~m casos de et•t·o~ ou fitl&a, l)['Ofi;;. 11," q ue :>CL~·~ ~ulmtcttkl•t ,, votos dc110i" <lo 

stomte:;.!! mnw;tro ela l!l:ll'l nlt:'l. nomeara uma n.ppt'O\"iitlos os :u· r .. t!v pt"ojecto. 
commt:::;;ao t\e engr·ulteH·<B n:: Y;~es :.,p·o.tltHtth s E' submettklo ú. ,-o to; 0 a!'t . 1" do l ll'o.jr.cto 
ou _mats illltt,:;fo.~. afim lle enuttrl' p:w :·cet· re-I e 0 ::,;!'. 111-c;:itlunte d.eclat~l· ú apJn·ova1lo. 
lat t,·nmentca.oassumpw fleque!;Ctra t:w, e, ~ · 
s.í no caso M não htwc1• mais :mti;;os. rccor- O :-iR. T:-.;r,l~ uo HR.~7.1L (ll<!la o.·llc;n ) pctle que 
rerá o ministro rla. mnl"inlta. :w Consel ho ::c ver·Jfittne •~ rot;\<:;~O : _ 
Naval. Pr·ot:cllellllll·~l~ a. \"CI'tfi<::t1;ao. votam a fl\\"or 

Art. 4G. Kos co..~os, porem, de f;tlt o.;: disci- 67 Sr:>. rlepnt:t•.lú.i' ll couÜ~\. 32. 
plinares. ~erão npplic:wcis :ts uisposi(:ües e o Srt. Pr..E>mt,;:>:TF.- :1\:io lm numero ; vl!e se 
r egu lnmrni:.os communs :tos officiae> rio c.-orpo I proceder i~ c:hn.tna da . 
da. (l.l'mll.lla e classe.:; anncx a.:>. Procedendo-se :\ clt.."'.m:ttl.'\, Yerifica.-se que 

Art. 4i. Os t:'ng-en1teiros nnvae~ uso.rão do se t•etiro.ram o:> Srs. Frcdct•ico Bot·ges. von
mesmo uniJorme tios officiaes do cor·po do.j ~ülo de Lag·os. Couto Cm·t;txo. Gonr,,:ü vcs Fer
twmad::>c. 1-eirt\, Tlteot>hi1o dos Santos. Fcmseca. e Silva, 

O SR. . PRESinE:-:TE declara. q1tc ha 1.\m~ Lope:> Tro,·:i.o, Leonel F i!lto, .L~tmounier, Ai-
emenda suppres~iYn. ao :.~.rt . 48. que Ya.c sub- vtt.ro Botelho e ,\ngelo Pmhen·o. 
metter à votos de preferenci(l. . o SR. Pr.t::::;tDE::\"TE- P-esponder:t.m it chn.-

E' submetthla tt Yotos e a.pprovada. a. se- marl<:t. 100 Srs. dr~pntados . Hn. numero e ''ae· 
guinte ememla : se proceder de no;·o ú vot~tção do art. I• do 

Ao art. 48. Suppri mo.-se. l rrojecto.. . . , _ 
Fica. o artigo :prejudicado. Submettt<lo a votos, c approv-..... . J o segumte: 

O SR. . PRESIDE:-."TE dcdara. ou c !Ja uma I .. Ar t. 1. o .o P residente da. . Rep'!!)lica é a~t:o
emenda ao "'rt. 49 do projecto ·substitutiva. rts~do ·~ dtspemlcr pel:t repa.rttç<.tO do ~fllllS· 
ao§ 5". · ter•to do. Fazetl<)(l,, com os ser·nços cl~tgna.-

Submettid.a a votos é a.ppromda a seguinte tio~"~~\ _:;~g~211tes verbas, n. quantta de 
emenda. : . CO. '--·--Oo~S2-'J. 

O art . 49, § õ.o Substitu11.-se pelo se!!uinte: O S~- E~nnro S.\.X~o lj)l.!f.~ o•·dem) rlXJUer 
Fica o governo a.utorisado :.1. pree1í'cher o a v~rt fl.C:t\'<10 ela. ;·otaç~o, _ 

quadro de eno-enheiros naraes <\dmittinclo os P t•ocedendo-se ft Yer1fic~ç<LO , vot.:tm a _i'a>or 
officía.es do co~·po d:L armada que _julgar ltabil.· 79 S1·s. dcpam.dos . contra 26 . 
Jitados, sendo consideradas como preenchi<las, O SR. f'RESIDE!'iTE- Foi appro'l--ado o art. l •. 

Em seguid:t. siio successi o:ament.l su bmet.tidos a. Yotos e app1•cvadoo totloo os numeras 
deste artigo, que são os segu intes : 

l .Juros, amor tizaç-ão e mais clespezo\S d:t dh·itla externn. ... . .... • ••.. .. .. 
2 Juros. amortiza<:-.do e mais d~pezas dos emprestimos naciouaes ·de. ISGS, 

lS79e 1839 •.. .. ..• .•. . ... •..•.•... . . .. ... .. .. ... .. • ..... .... ..• 
3 Juros, amor·tizaç:J:o e m:lis tle;:pczas da. divicltt interna fundooa . . • ... .. • 
4 Idem da dividtt interna nüo fundada .. . ........ ... ...... . ... ..• • .. .. . 
5 Pensíonist;~s .. . ...•... . . . .... .... . ... _ .•.. . ... . ..... . ...• _ .. ..... . . 
6 Aposentados • •..••.... . •..•. .• ....•....•.. .... . ... .. ..•.•.•..... .. . 
7 Emp~ados das rep:Lrticõês e log;tr~ e:o.."tinctos, supprimidoo os vrnci

mentos com procuradore:; fiscaes, fieis de thesoureiro e de pagador e 
pl'l.l.ticantes sem ooncUl'so ..... .. . . .. . . , .. .. ... ... ...... . . . . . ..... . 

13 . 387: sos.sooo 

9. 038: 805$000 . 
18.:312:347~000 

7:0oosooo 
2.53:3 : 007$000 
2. 712: llS$000 

000 :000$000 
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8 Thesouro Nacional, reduú<lo o pessoal com a criacão do Tribunal de 
Cont3s e na. forma da ta.bella annem ............................. . 

9 Tribunal de Contas .............. ...... .. .......... .... . ............ . 
10 Caixa, de A!UOftiza.çã.o ...•••••• • •••. ••••••••• •• · •••••••••••. , •..•••.• 
11 Al!'andega.s, supprimidas as conslgna~;ões p-clora. : 

23 addidos officiaes de dest:a.rga ........... . ........ ... . 
1 >> agente de trapiche ....................... . . 
1 ajudante de guarda-mor, por servi~os fôra da, !Jarra. 
I• e 2• comma.nda.ntes do:; guardas ... ... .. . .... : . . ••.. 
3 fieis de tllesoureiro extraordinal'ios ............... . 
2 auxiliares de embarque de cal'~ •.... • •. • • • • . . . . •. . . . · 

41:400ii;000 
!:SOOSoOO 
l:SOOSOOO 
l:200SQOO 

10:800MOO 
3:040~0{)0 

t.oclo.> na. Alfandegado Rio de Janeiro ... . . . . . . . . . . . . . . G0 :040:i;OOO 
Delega.cia.s fisra.es em ::.. Pa.u!o, Mino.s Het~1.es. cuynl.Jã, Curityba.. The· 

rezina e Goya.z, cou1orme as t.'I.U!'I!a..~ anuex~ •....•••• ..• . . .. ••••. 
12 Mesas de renclas .•.. . • . •.....•..• . . . . ... . .• . ...... •• . ... .•. ..•...... 
13 Casa da i\Ioed:l. . .. ••..•.• . •. • • .. ••••.•.••. .. •.•......•....•..• . ••... 
14 Imprensa Kaciona.l e Dict~·io O(ficiett.. . .. ...... . ........ .. . ... .. ... .. 
15 Juízo dos i~itos extincto> ..••....•... .•• .••• • •.•.•• , •• , •• , , ..•.•• , •• 

Supprlma-se JlOr passar o ser,·i~i> pa.rn. o juizo seccional. 
16 La.boratorio nacional de :m:~Jy.;es •......•...... . . . .•..•.•..•.••.••... 
17 Secções de estatística com;nercíal anne.'l:~~ ás associa.~:ões commerciaes. 

Supprima·se para ser 1ilito o sen·iço na~ alfa.ndegas, aproveitado~ empre· 
gados a.ddid()S e como sgcçiio da l'epa.rtiç,jio fi.Sc:.lol. 

18 Administr:tçiio e custeio das fazendt\S e despezns com os :proprios nacio-
uaes, inclusive a Quint\\ da Boa-Vista .................... : ....... . 

19 Ajudas de custo .............. .... ....... . ..... ... ................. . 
20 Gra.tiftcações para serviços temporar!os e extr<tordinarios ....•......... 
21 .Juros diversos .................... ........ . ....... ................. . 
22 Ditos dos bi'Ihctes do thesonro .. . ......... .... .... .. ................ . 
23 Ditos dos emprestimos do cofre elos orphiios ......•.....•........•..... 
24 Ditos dos emprestimos das caixas economicas e montes (le soccorro .•... 
25 Commiss~ e corretagens .... ............... .. . .......... . . ........ . 
26 Difl:erenç.as de cambio .. . ..... ... . . ........ ...... ........... . ....... .. 
27 Obras. 

Adiada a constrncção de novos armazens na a.lfa.ndega do 
Rio de Ja.n eiro •. . • .. . •....•• . .. . ......•......•. . 

Assim como da. :pa.ss1gem e coberturt\ de ''idro •....... .. ... 
E supprimido o cnsteio do serviço de execução . .. •. •.. ..... 

E a-ugmentarlos ~ 

100:000$ para.. a consi-rucção da a.lfa.nd~IP 
em Manaos, sendo metade no exercicto 

Acqwsição e melhoramento do material da. 
50:00~0 

200:000$000 
30:00()$000 
50:000$000 

280:000$(JQ() 

alta.ndega da. Bahia ........... , , ... . . 50:000(::.000 100:000.5000 

180 :000~000 

28 Des_p~~ eventu~s: . ; .......... . . .... , .... ... .. ... ..•. . ............ 
29 Re_poSlçoes e rest1tulçoes ... ..... ...... .... . .... . ......... .. ..... ... . 
30 Adiantamento da garantia estadoal de 2 !~ ás esttadas de ferro da. Bahia 

e Pernambuco ........ .. . .. .... . ............................... . 
31 Exercicios findos ............. , •••• · ... . .. ... , ... .. . . ...... ..... .. . . . 

473:79~0 
240:60~0 
!93: 942.iOOO 

ll ::t : 800$(100 
247:4ii$00U 
ti3í: 480SOOO 
l.lSO :O~OOO 

$ 
4~: 000:1;000 

$ 

ll4:314!i;OOO 
20:000~00 
20:00MOOO 

250:000$000 
480 :OOOSOOO 
6oo: ooo.%ooo 

1.000:000$000 
30:000$000 

$ 
$ 

856:000$000 

100:00~000 
90:000~000 

450:000$000 
800:~ 
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32 Creditos especia.es sendo : 

Pedidos na propost.t ..•.••..•............. 
Pagamento de juro;; e a.mortisa.çii.o de em-

:prestimos teikis pelo e~tado de SeT·J!ip~ 
e de que o governo é fiador ...... -.. . 

Idem, idem do estado do Piauhy ..•......• 
Juro:> e .amortisação do emprestimo contra

hldO pelo governo com a casa Rot.;. 
c~1~ld, de ümdres, e pagavel no exer-
ClClO., ••••.•• .• •. •••••• ••••••..• . • 

I 1 : 50[J~570 
42 :41k.~IJ I 9 

665 

Fi~nça do _empres~ímo it :\ssocia<:ão Com· 
mercta.l do R.to tle .Janeiro .•...•..... 

g . :335: oorr.j(loo 

:~2-'):0.'~BISO 9. 858:377$703 

Em seguida são suces:siva.ment.s suhmettiJ.o~ [ ran:l., Pia.nl1y e Goytu, com o pessoal c vcn. 
u. v~tos e a.ppro\·ados os seguinte~ twtigos 1!0 J cimento~ tln~ t.:t.l.iella~ :1nnexas, :mtor·í~ado o 
proJecto: J governo a tla~·-l!lr~,; ~eglll<tmento. . 

Art. 2. o Silo considero.tla.s a.nn ullMlns :ts 1 • Art .. 8." E r·cduzttlo ao numero U.e iun: · 
aposentadorias concedidas nos empregados fe. , c•onanosconsta.n~s d~ ta.bella :mnex(l.. o 11es· 
clero.es, de qualquel' c>J.tegoria, cuJa innlidez;, soai do Thesouro rederal,p:;ssa.ndo o exce~ente 
causa d~ a~ntadoria. nos termos do arL. 75 , a. •. occupar empt~OS tle 1gual c:ttegot·m no 
dn COIJStttUlç-d.O da. Republica. tenha cessado. TIJbunal de ç;oucas. 
com o exercicio pelos mesm~ a~entados. de ~- submettlda. a votos e a.pprovada a se-
emp~etro fed:_erat. es~ua[ Otl m\\nicipa.l e na. gmute cmcndil. · 
admlntstraçao:. gerencta ou serviço de qual-
quer a.ssoc1açv.o ou empreza. particular. dll- AO rno.HWTO :-;. IM 
vendo o governo mandar cessar o abono dos I 
vencimentos de aposentadoria consignadas (1, 1 -
taes funcciouarios que actua.lmente estejam . P~r;:.. a execn<:~o do decreto n. !31 ele 1 ~ !lP-
ou de tutlll'? _venham a ficar compreJ1endidw ,Janetro de 189:... 
nesta dispos1çao. Fica. consi!mado no orçamento da clespe?a 

_Art. 3.• E' r·estabei~cida. em seu inteiro do Ministerioda.F.llendaa.qua.nthl. de 100:000$ 
VJgor o art. 20 da let de 30 de outubro de par3. a inst..'\Uaçã.o da alli•ndega. no Porto de 
188-~, com a limitação do a.rt. da. lei de 3d~ Macahé.-Sala. da.s sessüe;>, 29 de agosto 
f!etembro de 1884. que reduzio a 4.000 a. de 1892.-França Cczr-oalh.o e out1·os. 
somnu. dos c:e?it~ supp!e~en~res a ser Em se~uida e 0 prQjecto, assim emendado. 
abertos .pelo .,overno, no e:-.-ercrClO da pre- &doptldO p~ra pas;a.r a. 3" díscus.são e remet· 
sente le1. t'd · · - d t Art. 4.o Nenhum serviço sera mandado l o <t c::omnussu.o e Ol'ça.men o. 
e:cecuto.r pelo governo sem que esteja. con- O SR:_FRAi>CJSco. GLrOJ:iR.ro (Pela ordem) 
s1gnada ver·ba. para esse, na lei do orQ<'\mento, ~aquel' tl1spensa de tnte~t~cto ~ara que o pro
devendo o governo. aguardar essa designação Jecto de orçamento do Mtmsten? da Fazen~ 
pa_ra. por em execução :~. lei que 0 deter- :possa ser dado para a ordem do dmde ama.nha.. 
nuna.r • 0 SR. CASSL'I.NO DO NASCDIJ!:l\"'O (pela Ol'delll) 

Art. 5.• Nos ~-mos .da limit.açã~ ~o art. 3', -Sr. Presidente, que muitas vezes se ·vote 
o gover!'o podera.. a!mr, no exerctclo da pre- com um numero contestado. vã.; porém que, 
sen~ le~, os ct·e<htos ~u:ppl.ementares neces· terminada a hora da primeiro. parte da ordem 
sa.rtos }la;l'a. ~ verbas mclmdas na tabella B, do dia., se acceite um requerimento sobre ma
a.nnexa. a le1 n. 26, de 30 de dezembt•o teria. nova,~ o que me parece demasiado. 
de 1891. · p d b 

Art. o.oE' o Poder Executivo a.utorisado a O SR. P.aEs~DE:O.'TE- on el'o UC? no re 
rever as p~nsões concedidas sem lei do . Con· . deput3:do pelo ~10 tJ:rande. do Sul, ~uJa co~: 
gresso Na.c1ona.l, devendo apre5entar a este, i pet~nc1a. em ma.tena regunent:~.l ~ou~ o prt 
na proxima sessito, um estuao d:J.S comlições t meL_ro ll. !'ecoullecer, .-q~e _s. Ex. naor t?! 
em que se acham os pensionistas e quMs mUita ~o. As votaç~ nao podem se 
devem ftca.r privadoo das que recebem, poi' terro~p1~. e o requ.~r1ment?- de orde~ do 
não se acharem na.scircumsta.ncias de receber Sr. GliceiiO, ~fere-se a mate11~ d~ pro.Jec!o 
esse favor. e, portanto, póde ~ submettido tt vota.ça.o 

Art. 7.• Siio crea.das delegacias fise3e.S do \sem offensa. do regimento. 
thesouro federaL nas ca.pitaes dos P.Sta.dos de I O SR. CASSLU\'O no N.-\SCmE;.'<TO- O reque
S. Paulo, Minas Geraes, :Ma.tto Grosso, Pa-lrimento é materia. nova, 

C:tlllUtl. V. IV S4 
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o SR . PRR~JDE:'\TE- O !'equerirnento de or-1 A:pez."'r ele comprehender os intuitos ~e 
dem é sobre o. mesma materia. V . Ex. , clc>·o clizer, entrel!mto, que o rcgl-

COnsultadn. a Camnr«. é approvado o reque- mento nest~ ponto nao foi obsern~do. 
rimento 1\0 Sr. Glicerio. Votaçil.o lia 2• discussiio, (\O pt'O.Jecto n. 48, 

deste anno, t'eg'Ltlando a navegação de callO· 
O Sr. ~~ 1ul1~6 Ca:valcau.ti (pda tagem. 

o1·dam) lem.braexistira.um:~emendi1oil'crecid<t o SR. PtUJSJDE;).'TE-Declara que l1a. mn 
ao projecto pela comnüs,:iio, e por i~~o. lhe ~:-11J;stitutivo apre;:.entado pelo St·. )foraes 
pat•ece que o Sl'. Pt'e~ídente nilo podht sub- I3o.rros que ,·a.e submettet' a votos. 
metter •i con;;idera~ãocla. ca:J[l,Q rectuel'irnento 0 SR. Omcrc,~ ( jX:la oda;n) peço pe1:mis- · 
do nobre depUtado o Sr. Franci:>c'O Glicerio, siío par:.\ ol~e1·-v~n· que 0 at·~ · _lo do l)~OJl'Cto 
no qurtl S. Ex. pedia dispcn~<L de intertiscio. uo Senado ~ qU<LSi que um;tc:~pw. do n.l'tlgo da 

O SI~. l'I(.F,<:trYFSTE-Exaci.:tnH~nt.'; por exi;;- Constitui('iiu, de sot·te que . sub~tituit· este 
ti r uma cmemla. su, c não IHJ.Ycr outt'O or-<:a- a.rciuo e o me~ mo q uc subsLituir ;t rlisposit.io 
nwnto m oruem do dü, roi que aceitei o cou~itucional. 
requcrime11ta o1ferccido pelo noúl'e deputado 0 :::f:. PI:rl'IDE:'\TF. declm~t que pelo r~gi -
•> :Sr. Fmnc:i~'-o Glicerio. nK•tno (j obl'i!r.:ulo ;t :mhJncl\et· :t YOtO='~ de rn·c· 

O SR. YlxllAE5 (pel,, ordem) crê que não fet·enci:l. [1.0 s11bstituti \·o. 
vac de encoHtt·o ao r~imcuto un casa. re~ ue- Fie:~. ;t Calll::l J'l'l. o direito tlc l':)jcital-o ~i ê 
rendo ao Se. Presidente que consulte :'t C'.·l\· como alle!!.l. n uol)['(~ depurmlo pela.-; Alago~. 
mam se c'Onsente que :>e proro.:!:Ue por ttm<t Submettülu a votos. o\ rcjeitaúo o :>ubstitu
llot•a o temno destinado {l. Yotaç{ío, sem pre- tiv·o do Sr. ~lorn.es Rtrros. 
j uizo do expediente. · Em ~e~niil<> e submettida a votos c appro1-

Submettído a Yoto~ o requerimento do Sr. vn(lO o se!!Hinte : 
Vinhae~.o Sr . Presidente dc:clara. tet· sido elle - ·' b t .. ·1 Art. [, 0 A navegaçtio ue ca. o a~om SO,ll(l( e 
a.pprovado. sel' ülit.a por navios nacionnes. 

O Sr. Co~ü Machado (pel<t ordem). Requer Snhmettido 11. votos, e appro,·ado o se-
vet•ificaçüo dtt votação. gLti ute : 

Procedendo-se à ...-eriflcação, reconhece-se Al't. 2 .. " Entende-se por n::wegaçil? de_ca.bo
~~1~t~~~S~.m a. ta·...-or 70 St•s. del1Utados e tagem a que.tem por fim a commmuc..1.çao e o 

commercio dit·ectos entre os llOrt<JS da LWllU· 
O SR. PRESIDE:-;rE-Foi apprm·ado o reque· blica.. dentro das a.gm\S destes e dos rios que 

r imento do Sr- Vinltaes. percorrem o sett territorio. . 
O Sit.LAv"RO ::.Iú.T.EE. (pela cmlcn~) pergunto E' submettido a votos o :trt. 3• do projecto. 

a V. Ex.. qual a solnc;:.<1o que t:.~re a. l'eclttma· S<I!Yo a emenda. 
ção f-eita pelo nobre deputado por P ernambuco, o SR. Pm:sroE~\TE deelam ter sido appro· 
IJ.Uanto ;\ Yotac~lo que :s~ procedeu. <lispen· va.do o artigo. 
sa.ndo inter . .,ticiv ~o orçamento tia. íitZenda? 0 SR. LmnorLno FJLGURtn.As (pela. o1·dem) 

pede verificaç<Ül da votlç-lo. 
O Sr. Presidente- Declarei ao Procedendo-se ú. verifica<:ão, reconhece-se 

nobre deput.1.do por Pernn.mbu<:o, que h:wi::l que votn.l'ttm a. favm· 69 Sr::;. deputn.dos e 
submettiU.o iJ. votos o reqnerimettto de <tis· contt'"' 29 . . 
pensa de intersti~io, Cf?llSídet-ando qt~~ só 1~::1 o SR . PRESIDE:'\TE- Nilo· ha numero. Vne-se 
uma ementlJ. mmto sunpl~. que, a.lws. nao proc?der á cha1mtda. 
augmenta tlespew., e que nao ha. outro or-~;?"" Procedenilo-;;e ;1 ch<l.m:trla, ver ifica-se que 
mento a figurar na ordem do dta., pr~ora dtS· se 1.·etiraram os Srs.: Indio elo Brazil, Cttntão, 
cussão. . . Costa Rodrigues, Anfhsio Fiallto, Frederico 

O voto ,\,t Çamara. concüta--se com o pens~- Bor~'~'es. Gon~:alo ele Lagos. Cou to Cartaxo, 
menta _do re~lffi€'n~o: pots que (~a;-eudo s~r· de GonÇo,i\-es Fct•rcira. .TO$é l.I.u·kmo, .Juvencio 
d~:ms dtas ~ u~tc;rsbcro, com a dt:;pensa ?Once·l de Aguiar, An nil.lal fnl6i.o, .Jo<to Vieira, Theo· 
rltd~ .~·ed\mrel esse p1:az:o ~ um .(\!.a, 1m~1~ q~e philo dos S;~.11 t.o;;. Le:ndt.·o 1\-I<tciel, Feli~bello 
suff1~1ente para ser r ed1gtdo J?<l.ta. a -~ dt,.. Freire, pr1sco Pm·a ~~o . Fonseca e Stll'tlo , 
cussao. . . . · ::\Ianlliies Ba!Tcto, Oliveít'a. Pinto, Fmn~1l. 

:Julgne1, assnn, consultar o mtere~se pu· Cu.rvalho, Ft'Úe: J.a Cruz, E~'ico Coelho, Fur
l>hco e (J hom andamE-nto dos nossos ka- quim 'Verneck, Je:>túno de :\.llmquerque, 
bulbos· Leonel Filho, Lamounier . Alvaro BoteHto, 

O SR. Lwao Müu.ER-Pelo regimento não Angelo Pinheiro, Mursa., Costn. Junior, Cle · 
se encomnt esia di~tincçiio de uma ou (luas i t.1.uo de Albuquerque, Eduardo Gonçil.lvos e 
emendas. I Fernando Simas. 
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O SR. Pn.ESIDENTE - Re5ponderam à cha
mada a.penas 00 Sr5 . deputados. Niio ha nn
mero para continuar;:~ vota\:ão. 
~stando . exgotada il. !tom: ctestill;Vh U, pt'i 

melrll. parte <la ordem do l.ha, pu.:>sa-~e a se
gunda. 

SEGUNDA PARTE DA OlWE~I DO DL\. 

Continuli\<í.o d:> 2t di.>Cmsiio do pt•ojccto 
n. 144 A, deste anno, opina.ndo no ~cntido de 
n•io sel' adoptado o projccw 11. I 4·1, deste anno 
(do Sen:ulo), que permítte a li n·e em.t'<ul:t 111) 
t et•rltorio ch l~()public;t :1 i tnm i~r::tntes tle n:l· 
cionn.licltul.e cl1inerA1. e j;\})<1ne:r.:.t, ;;oh as contli· 
<:ões que esta.bclece, c auto1·is;1 o ~orct'il" a 
pt•omover n e:c~th;ão do tt~ttado ,!t: ;, ole ~c
tembro de ISSO. com a. China. n. celc:bi ·t~.t tm· 
tado de commer'Cio, pro: e amiz:tdc cotu o .la
pito e u. e,;tabclt!ccr a.g.:ntes <liplomnticos ~ 
consulares nesse;; paizcs, l·ep01tando-~c ao 
jltizo emittido no parecel' solJ n. 4 A, deste 
a.nno. 

O SR. Pm:HnE:o;TF. a nnunci:t :t. (li;;eussão do 
tl,Tf;, 1 n do lll'(\ject,o. 

peço :to~ tlisi.i netos collegas <1ue n;to me inter· 
~m~m. · 

Acceito com J.ll"a.zer as oujecc;.tle>. o~ apa.rtes, 
um:\ Yez que e lles renlltcm a proposito, isoo é, 
\lm:1 vez que sejam dnrlos sobre wnclusues de 
r;tciocinios, sobre consk!eraçuCJs qtle pretendo 
fit7.flr. ~ohre lll'(lposi1iie~ q uc hei de :1 van;;-~w . 
De ontl'O modo, n.:> inter1·up~úes sü t er·ão por 
fim l.)l'~jutli<.:<u· o interesse, o attm,c t-ivo que a 
discussão dC\·e cle-'>ped;~r·. 

Outro pc(liüo t:t~'u Me> meu;; di;tinctos col
IP;:r:ts lllC'Illl>t·o.; da c.vmmi~são de obras p u
hlic:a .. ~ e <'Oloni.-~ t;.i.o. e c o :se:;uintl!: 

Si. pttr·,·entura. oc.:up:m<lu e~b1 tr ihtnm. o 
que prl:Ü•Juln J:trt•t· he;.t.unente. ti" meu~ la· 
h in" ~:, ll í1· al:.rumas pa l:wi~L'l que lhe!' p<H'Ct;:am 
u ll'l:n ~i 1·as. ~i a,.; IIIÍ!IIJ;t:; C(•JJ~idemo:t•es na t l'i
bun:t lili'Cin \'ehemcntt•::;, etttcwhun S':mpre 
l]liC twlo tligo iJilHit IJ(t>'te . 

~t·. J!I'C:::iolcute. nii.o lenho em Yi>ta. e.;:t:\bele· 
~m· ncst:t c::u;:t gt·iwi' tle p:~trioti~mo; <.'Omb;~to e 
,·ou comb:ttt!I' opinioje,; inj u~t.-ts. por·que se 
;tpoiam em ;ugumento.~ improcetlcntcs e em 
rtlzõcs litls;\~; mn.:; qtl ct·o. aproveitando tt 
oco;:\Siiio. nfL:) m e dcixat' lev;ll' ]lOt' motivos 
p<trticul;tl'e.s, pot• nenhuma. uppl'ehensJ.o, ne· 
nlmm medo, neniHlln tcl't\)r. 

O Sr. Costa ::i\:la.ch.ndo-S!'. pre· VozEs-Nií.o 1m 1notivos ptW:l. isto. 
sidente, si durante a minha exl$lenc:io., que 
jà não e curta, nenhum relenmte sen·i~o O Sa. C()STA roiACiano-Sr. presidente. nú;;, 
tenho feito ao meu paiz, no llltimo qU(Ll'tcl <la m vida. p~rticular, podemos ser t:ommeclidos 
minha vida sinto, diz-me a consciencia., que os n.a. nossa. lmgu<~.gem. tet· cet·t:t col~uescenc~en
a.conteci mentos proporcionam-me enst>jo, ele - c~ o.. ce1•ta. re:>ena; em fim, a lu se d,\ a real:sa
param-me um momento, nm lo~-a.r e uma tri- ça.o do g-ra.mle proverblO: nem todas as ~·er
buna para. saldae o grande debito que tenho dades se dmm. 
para com a minha. patria. Es~ momento e o )1~1s, Sl'. presidente, o homem collocado M 
q'?epn.ssa: ; esse logar é este recinto; esta po.:;ic;,_;:o de depub.do, cerc;•do de imm.unida; 
trJbuna. e aquella que me hOlll'o de occupar . eles, não pertence a si proprio ; pet'tence u. 
pel:L bondade excessiva de meus patric os mi· SU<• paLi'i<t. e a unira. regra que deYe guiai-o 
neiros. e o cumpl'imenoo ({o seu devet·. 

Poderei consegnil·o ? E' o que vou tentar . Vou proseguir, tenclo em Yist:\ estes con-
e assumptocontr-a. vertido li ~erio e h"l'a ve; ceioos. 

E'Jl'I'Ol ve em si maximo interesse. ímportu.nci r~. Sr. llresiilente. !le)JOiS de amanhã .íltzem 
verdadeiramente tra.nscendcnt..1.l, em re!aç:i'tO tl-es mezcs que eu e mais Yinte e ein<:o colle
ao estado actual. !lo paiz, e em relação ao seu gas aprcsentàmos t\ CO!Eictera~o de.si:.ct c-,\ma
futuro; a elle H~m-se clms corr·entes de l'a um project.o, tendo por fim gamntir aos 
ideas, de opiniões diametrr.lmente oppostas- a estados 't plena libcr<lalle de JlHt.!ld:\l'<'ffi bus
da.quelles q11e entendem que :o immigraç;Jo car immigrantes. onde<1ner que lhes Jli'l.l'eça, 
chineza para o Bra.zil é uma ca.la.midt\do, uma não limitan,lo este (\h·eito. nem quanto it. qua
desgra~.a, e a da.q\1elles que entendem que é Jid(l.de, e nem tampouco qu:tnto i~ proce
uo contrario uma fellddade. De que lado estti. deJlCia . 
a verdade? Só ha. um meio seguro ele che- Est~ pt•ojecto foi remetf.ido à ro;>pectiva 
garmos a uma, boa orient<1ç-.do, e, portanto, a. commi$sào ele ob1\tS publicas c colonisação ; 
u1n resultado conveniente: ó :..1. discussão. E' aL\i dormiu, repousou, como que em encuba.
por ella, como por um ca.dinho. que o.!e>'em ~iio rnystet•ioS<~. :pvr l:trg-os dia$. até que. afi. 
passa.r tod<tS as idéas, ver.lo.<leims ou J\\lsas, na.l. lez-.>e a luz e app,1receu o ti(o desejado 
boas ou mits. justas ou injustas, torlo:> os pre· por mim p;wecec d<\ l'e:"pectiv;~ commissão ; 
conceitos, todas as preoccu~-ões. pm-a qne este parecer este,,e n:~ rnesa iam bem por la.t'· 
alinal na. com ciencia, como um chrysol, ::;e gos dias, ;ttC que, afinaL foi d<J.do tx~r•~ a or· 
depure a verdade. <lem do dh. m:1s col!OCtdo de moclo tal que 

Mas pa.l"J. que isso aconteça e neceS$ario que 1 Mê hoje não pôde sei' dL~~utido. 
haja plena.libetdaàe nesta tribuna; e pol' isso SL' . presidente, da leitura desse pareccl', 
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sobre o projecto se infer·e claramente o se
guinte: que n. sua gestação foi difficile labo
riosa.: a. creança appareceu rachitica., enfesa.
da., contra1eit.'\ e inviavel. 
u~z SR. DEPt:l'ADO-Nttsceu de tres mezes. 
0 SR. COSTA MA.Cff.UJO-FO!' que, Sr. presi

dente 1 Porque a illustrada commissi'JO, de
pois de muito trabalhat•, a.pt·esentou-se divi
dida em seu parecer: quat1·o membros. 
optando :pela rejeição do pl'O.jecto e tres pela 
sua acceitação; em segundo Ioga r, a illustrada. 
commissão esqueceu-~e completamente do as
sumpto SLljeito ú. SU(I. considel'ação c estudo. 
E!Ia foi alem e tratou especialme1lte de da.r 
pi1recet· soln·e este pt•ojecto e1n discussão, 
vindo do Senado; não levo :1 mal este p!•ocedi
mento da commissrto, llOt•que clla. <J.hríaasslm 
um vasto cu.mpo ao deb(l.tc. Entreto.nto, Sr. 
pt·esirJente, o que exisb em disc:ussr~o pt·csen
temente nuo c o uos~o pl'ojecto ; mi.l.s, como 
quem quct• o mttis quet· o menos, apoio e sus
tento o lJI'O,jecto qu~ no Sen<l(lo passou }JOt' 
dons tel'<;'OS. 

Mus. St·. presidente. e pt'I!CÍSO qae discuta
mos o nosso prQjecto, Jne$JnO pa.l'<\ que fique 
certo o publico de que neste pn.iz teem plena 
lihet·dade us estados (le m::~.nda1• Yh· itnmi
grantes de qmlquer pt·ocedencia. 

O parecer da illustmda commis~ão a. que 
me l"efi1•o, em p1·imeit·o loga.t•, ~ a negação 
d~s princillios l'epu blicano~; em seglmdo Ioga r. 
e um ataque â Có1·ma fedet'ativa que nos 1·ege, 
uma violencia â autonomia dos estados, e em 
terceiro lagar. e uma. violação, um attentado 
contra a Constituição de 24 defevereit•o. 

Sã. o estas as pt•oposições que pa~so a de
monstrar. 

Sr. :presidente, não fa<;o a inj ul'ia de sup por 
que meus col!egas ignoram o que seja libet•
dade, igualdade e f1-aternidacle ; niio lhes faço 
injuria suppondo - que esqueceram-se destes 
tres grandes principias e que devo ditinil-os 
neste momento. . 

Sr. presidente, que é o ediiicio sem a base, 
que é a 1~epublica. sem esteB tres lH'inctpios 
i'undamentaes e cardiaes,sobre que ella. apoia
se, que e a republica. sem a liberdade 1 

Não entendo o parecer da mostrada commis
siío : são theorias novas e subversivas do 
systema. 

Porventura. o decreto n. 528 de 28 de junho 
de !890 respeita o principio da liberdade 1 
Pois, este decreto, emanado do governo pro
visaria, no momento em que levantava-se 
neste paiz a Republica, como o sol e como a 
realisa.ção de todas a.~ e:."'Peranças, não veiu 
fulininar o principio adaptado em todos os 
governos livres- a, liberdade ? 

Aquillo que não se da.va na mona.l'chia, 
veiu dar-se no inicio da. Republica e é :por isso 

que o. Republica., Sr. pre.."Ídente, não 'rae 
muito bem ; a conh'adicção níio edifica.. 

Senhor-es, a liberdade não é o apanagio, ou 
privilegio de ninguem ; ella não está sujeita 
a latitudes, nem per&ence a este nem àquelle 
povo, n~m ao preto, nem ao amarello, nem 
ao b1•anco. 

A liberdade é nm u.ttribulo congcnito a 
natureza humana, é um dom natural; ella 
apparece no meio dos selvagens e no meio 
dos ltomen,; civilisado3. 

Ella existe com o mendigo, assim como 
com o homem mais podero.:;o n~ sociedade. 

Si i!Ssim é. a liberdade e um a,ttributo gera. I 
e huma.no e é p:Jr isso o fundamento basico e 
uniC<J de todn. in~tituição livre ; e como a.s 
sociedo.(les se 1brmu.m pela instinctivo. expan
são do principio üesociabllidacle,desde que ap
pttrece uma socieuade em seu estado primi
tivo, ou rudimentar, u. consequencia. forçada. 
é app:trecerem Llons outro3 principias basicos, 
que srLo : a igualdade moral e 11 í'ra ternidade, 
p01'qne llii.o ha. e3S<t igualdade mot-al e essa 
fraternidade onde não existe t1 liberdade. 

Pet•gu nto: este pt•ojecto attenta. ou não 
contra a liberd;~.de? Attenta, porque esse de
creto fechou as portas da nossa patria, deste 
grande pa.iz aos indígenas, de dous conti
nentes, os naturaes da Africa e da. Asía. 

Pois si, em face dest9 decPeto, coarctou-se a 
entrada dos tilho3 dessas duns nações nos 
portos doBrazil, e si coarctou aos brazileiros a 
liberdade de procurarem em qualquer parte 
o trabalhador como auxiliar da viviftcação e 
desen,'olvimento do trabalho no :paiz, não 
attentou contra a libet•dade? Certo que sim. 
Logo o decreto attentou, como disse ha J?Onco, 
contra. um -principio carded da Republ~ca, e, 
por conseguinte, tratando-se de uma soctedade 
constituída, feriu o principio da igualdade e 
da fraternida.de. 

São verdades inconcusas, e desejo que os 
meus autgaonistas venham a ca.mpo mostrar· 
qual e a sua RepubliCilo. 

Porventura, este decreto dli desenvolvi
mento ao principio de fraternidade, porven
tura respeita. o prtncipio_ de igut~ldad.e, qua~do 
a.bre as portas do Brazil para outras naçoes, 
e os fecha para duas ra,.as? Nã.o. Logo, se
melhante decreto não devera. a:pparecer no 
principio da Republica. foi para mim verda
deiro desengano. 

UM SR.. DEPUTADO-Verdadeira providencia .. 
0 SR. COSTA MACIIADO- Estou em terreno 

solido: nã.o ha acto nenhum de providencia 
1erinU.o os pdncipios republicanos. 

UM SR.. D 8PU 1'ADO- O partido republicano 
nunca achogO\\ a cotonisa.ç~ chineza . 

0 SR. COSTA MACIIADO -Este acto foi in· 
teirameate de imprevidencia, excluindo do 
convi.vio dos brazileiros duas nações. 
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Em que princípio~ vos fundais~ No prin
cipio republicano, não ; nos vossos iatercsses. 
tamlJem não, como logo veremos; nos senti
meaoos humanitarios, ta.mbem nií.o. 

Sr. . presiclentc, eu disse que aquelle cJecteto 
de 28 de junho de 1890, que a cnmmisslio 
quer á for:;a. que viva e exista, é um atten
tado contra o systema fedem!. 

ÜM Sn.. DEPüTADO - Mas, essencialmente 
hurnanit.ario. 

O Sn.. CoSTA 6-!AC!!AJJ0- l!esd~ r:uc os es
tados, a. respeito de materil\ úc ilnmigr:1<;fio 
fimm tutelado~. de..<:ile que a agt·iculttm~ c a. 
industria dos C5f.ados, q ue ~ii.o negocio:; p~
culia.l'CS seu s , ~5.o tutel:ulos, 1\esappa.recem as 
preroga.tivas do~ estrtdos x·eta.ti vamente a C!Ste 
nssumpto e5peei:ü. 

Sen11ore:s, conh~\ mim formulo nm;1. ohjee~iio ; 
mas para desde j:i. :respondel-<1 : o desenvolvi
mento, <.~ pl'osperi&l.de de ca.da. esta.do em 
resumo :fitz a pl'Osperidade e o de$en\>'olvi
mento ela. Uniilo ; logo interessam i\ Hl<ler•t~,fi.O 
todos esses assumptos peculhwes aos esmdos, 
e por con~guinte dm·em ellP..> intervir a res-

:pei~-t- d ~ l " ·-Dis mgo : eve apparecer a ac~ao t •~ v-nmo 
anima.JJdo e não matando. auxilianclo e não 
exercendo um poder absoluto sobre os esta
dos, o que seria a centralísaçiio. A ser ver
dade que subsiste n.quelle decreto do go\·ertlO 
provisorio, a tute!ta estit estabelecicla, os es
ta.dos não teem liberdade de procumr e m;m
dar vil• mesmo à su:t custa, immigra.ntes de 
qualquer }!arte. 

Entretanto o contra,,rio estil expres..<:amente 
exarado t'Ul Constituição <le 24 de fevereiro. 

Qua.ndo se discutiu no Senado este proje<!to 
consl.tl-me que na opinião ele illustrcs sen<~.
d::;<'e-s o decreto de 28 de junho estav~t reo;o
gado .... 
. O SR. l"RAXCisco f.iLlCERlO - Não <\poiado• 
O SR.. CosTA ~il.ca.-..no .•. . ti.mda.ndo-se os 

que assim pensam no esplrito republicano <lQ. 
nossa Constituiçii.o, 1'11ndando-:se no art. i2 
n. lOquetrata. de passaportes. 

Eu não fundo-me, senhores, sinâo no art. ~ 
n. 2 e no art 65, n. 2 da. Consti tuiçã.o ; o 
assumpto e muito imJlortante, muito digno 
de attençíio, porque ~ nclmira.vel como nós.. 
que conf~ccionamos (L Constitniçi\o, nos esque
cemos das suas dís:posições. 

Os meus coilegas desculparão a demora na. 
leitura, porque eu sou myope em todo o 
sentido (não upMado$), myope phy-sicamente 
e moralmente. (Numerosos nao apoiados.) 

Diz o art .• 35 (le): 
« Incumbe outrosim, a.o Congresso, mas não 

privativamente ... ~ 
E si não e pri-c·a.tivamente esta. claro que 

c·o.mpete t-ambem aos t<s'talios. (Omtimw a le;·.) 

<r. P:tra.gmpho 20 : anima.t· (toi a palawa. 
que empreguei lta pouco), no paiz, o desen~ 
vol'>imento da!t letra.::; , arte; e sciencias, bem 
como a i.mmigl·n•;ão, ~L :J.gricultura., a indus
t.ri~. tl o commercio, sem privi!C!gios que to
lham'~ acção dos go...-ernos loc..,es. » 

Pe1·g-unto. senltot•es, h<t mais objecções, si 
ha sineel'id\l.dc tl« -vossa parie? 

0 SR. A:\T0:-.."10 0LYNTUO - I·Iil. 
O Srt. CosrA :\I.wu.\.no - Desd{; o momento 

em _qu~ o decr·eto dt: 28 de junl~o prohil)e que 
os wdigenas d<t As1:~ e d:L Afi'I<:<I. entrem no 
pa.iz. os esta.dos não p04lem ma.nd<U' vir im
~igl"~n~ <.les;;.'ls ~roc_ctlcncins; ~~~~s c~e pri· 
Vlle:no c contr:u·Jo a Gmt$tttlllt;"<to. por~u() 
:ulimat• uma. inclus~t·i~t [ll)t' cCI'tn mio rtner 
dir.et· impedir •~ •JUú lll q ucz· que :sc.ia n. Ji~cu L
datle de tr:l.Zel' pn r:~ o p~tir. :li!Ueltcs elemento~ 
que potlem :;:_~1~1.11tir n de.~cnvob·imcnto da 
me.~ma intlu~tl' i:.l. (olf~tito !,o,.,.; "fl''ri':.,·.) 

Va.mo::! fi~m·m· u111a. outm hn10thesc: snp
ponhamos quo um estar lo !JOlh!I'O::O e grundc, 
supponhmnos qt~L~ o. ~t;L<lo 1!c _ :'llinu..~ ll,(le 
dl'.senvol ~·er-sc c JlllP!!t' :~ Ccdct'll<;'ao a su:t von
t:ltle i re>p(:!ito de. iJmnigr:v:ii.o, tlcclam.ndo que 
ni'io quer sinã•J este ou il<!Uelle imruigr;~nt.e. 

Elle f'unda~se no art. 35, que comagru. um 
clír~jto cumulativo e, portanto, igual para a 
Um<~o e pa.ra. o;; e~t<t<los. 

O Stt. LAüHO .Mur.r.En-:\Iit~ isso ~eria uma 
violendo.. 
· U)! Slt - DEt>uTADo-Ha violenci~. 

O SR. CosTA 1!.-\.cU,\.D<>- Não ha tal violen
cin. quando se tra.ht de direitos. 

O SR. A;:.,--ro:>.J.o 0LYXTHo-R.esponderei a. 
V. Ex. nesta. parte. 

_O Rit. Co~'TA _i\LI.C!~\DO-De:;gr·d.Çada. hum~ 
rudade ! Como c eliC\. mfeliz ! Dca.nte da. razão 
procura-se torcet· <l ver·dade • 

Sr. presidente, diz o art. 35, (te): mas não 
1'rivativammte. 

Anima-r no pai;;, o Can(J'I·esso e estados. 
Animar o que~ Cumulatbra.mente o desen~ 

vohimenw das lettra.<;, artes e sciencias bem 
como a immigração. ' 

Mas dea..nte do decreto, da opinião das com· 
missõe~, os estados não podem ;mimar a im• 
migra~il.<J pelos meio:; proprios. 

O SR. AL'íro:.-.·ro ÜLYNTHO-Não ~poiado. Hei 
de esforcar-me para mostrar a v. Ex. que 
não tem t'azão . 

O SR. CoSTA MA.CHADO-Noseuintimo V.Ex. 
concordara commigo. 

Si o direito é cumulativo. como é que a. 
Unilio póde lm_por a sua vontat.Ie? (Nao apoia
dos.) Col!l s>phismas provarei que VV. Ex.s. 
e~istem e não existem 

Cha.mo a a.ttenção do nol:n'e dep'Utado para 
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0 n.rt. o:5 que ó decbivo, visto estarmos tr n.- ·evidente que ntis niío podemos deimr passar 
tamlL) tlos direitos conlerlolos ~\Os C$tados - tal opinHio contra importantes pl'iucipios. 
(le): . _ _ Terei oec<tsiito de ~preciar a argumentaçi"to 

E;;e geral tmlo e IJUalque.- 11~-dcr ou dzrc•to do metl distincto collega Sr. Felisl.Jello Freire 
!]t~C 11<7~ lhes jOY ne(jaclo _7101• cimt~U/a IJ:J:)li'B.~Sa aqUelll di~se 11.0 termin~r· 0 SCU diSCUrSO, n ã O 
ott iH•pticitameil!e _ c.:'!ntH1cc nas cl<WStll!l~ e:r:- como mero gracejo, que se houvesse 
1n·e;<;·as d4 Coastztwçao-. . .. . t\lgumn- dn vi(ln. a respeito da conveniencia 

Pergunto a Y · Ex.- : fõlhron<lo a CO!l~lltUl- de se mandar vir o chins, depois do seu dis
t;>~1o encontra-:>e, porv~ntura, um artlgo, um <:urso, pal'a mim estaria dissipada essa. du
pn.ragr:tpho, um _per JO_do, umo. pa.la;'l'~ · uma vida. O seu discurso foi para mim uma ver
syllalia, tl llltt le~tra ~1rando est~ dJrei_I.c> aos cladeira. decep(-ão, IJOrque espera'-a acampa
estado"~ Logo, nao e~u;;te o decreto do :::.r. ge- nhal-o como meu mestre._. 
nerat Glieerio, não e:>ta em Yigor-. 

t.fv.;;, ;:i nilo existe pe1·M te a Constitui~ü.o, 
pergunt.<u~lo os nobre;; _deputado:::: por que 
a.pre>c>nw.-.tes o v-o,;;.:o proJecto ~ 

0 SK. A LI::.'i:.\.:-ii>RE STOCKLI::P. da tiiD ap:trte . 
o SR. Co:;T_-\ MACIIADO-E5pero.va e.<ia ob

jecçiío e e.tm.1 realmente admirado niio ter 
'en a parti(lo d o nobre deput;tdo o S1·. Sto
ckler. 

o nos;,:o projecto. Sr- lll'e;identc, tem mz:io 
de se L' muito plau,.:.i vel, e:;t;'L ju:;t ificallo pelo 
p~U'CCCl' da commiss~o. 

Si a commi~::ii.o Yem smtenta1·, pcl'antc o 
Cou::res5o que confeccionutt a Con~tittti~;:to. 
que- aquelle. decreto est:i de pe como 1i que a 
Bahia, o Espirito Sa-nto e outl'o~ e:-:t(lclo~ pro
movem meios dé 111<\ncln.r v ll· cl!ins? 

Supponham Vs. Ex.s. que os memlJI·os da 
commissilo dnq 11i !ta. um anno f~tzem parte do 
go•erno de,:te 1n iz, sejnm secret;.u>ios do Sr . 
marechal Floriano Peixoto, ou de out1·o qnal
quer. e que os referidos est.'l.dos trat:tm de 
mandar vir os cllins. 

Ss. E:<:.s. a i;;to se opporião ; em que posi
·ção tica-.am es..<es estaclos ?, 

0 SR. F.ELISBELT..O FREIRE- }.{uito obrigado. 
O SR. Co:rrA ::\IACIIADO- ... . mas não no 

caminho pelo qu:\1 ~e en\·eredou porque ó 
errado; foi uma. verd:tdt-im decepção, sem 
des·~a t• oll'endcr S. Ex. o seu llL~cur;{O não 
demonstrou o qne pretcndh\.Aqucllc discur3o 
de S. Ex. p l'OYOtt lx!m n. YC!\ latlc do prole· 
qnio- que um:t t-:tlls:L miLniio pude ter um 
l:om ndv-ogt\.tll' ; e }JI'O\·ou mais. t-om tod:~. tt 
seg-ur.mq,\ que n•is ê que estamo~ com n. 
ra.zão .. . 

0 SR. . FELISDE!.LU FREIRE-Me }Jermitte um 
aparte? 

0 Srr. COS!'.~ MACHADO-Assim tleYe ficar 
couvencillo estA ca~J:\ e o publico, que não 
sou um chinomaniu.co. 

0 SR. FELBBELLO FREIRE-Ante~ de conti• 
nuar no estudo, deseja\a que me respon
desse a questão tle direito coustitucional da. 
competencin. dos estados sobre immigração. 

0 SR. COSTA 1\L\.CHADO- Ja. demonstrei. . -
0 Sr.. F'ELlBELT.O FREIRE-Desej:ova apenas 

uma ex:plicaç.ão; V. Ex. não me comprehen
den . Logo para. prevenir todos e3tesinconvnientes 

deviamos definir claro e !)O>iti>amente tudo 
isto, sem est.Lr sujeitos a chicanas e trnp:i.Ças. O SR. CosTA 1\fACIUDO- Ha certo tempo, 
Queremo~ esclarecer be m <tquelle artigo da. lei_ ando per turbado da cabeça, estou entendendo, 

Nós tínhamos convicç-ã.o, Sr·. presidente, Sr. pw.--idente, que já. represento uma c! viii
que er;.t um decreto morto ; mas querir~mos saçi\.Q ante- diluviana. (Riso ; niio apoiados.) 
enterrar esse cada ver para não continuar No meu tempo, Sr . presidente, estudando lo· 
a i nfeccionar o ambiente republicano, eõse é o gica ensinava-nos a mest re o seguinie: que de 
nosso deseio. uma pt•emissa. particular não se podia tirar 

" uma cortclusão §:em[, foi o que sustentou o 
Por outL·a Sr. presidente, nós queríamos e meu nobre collega, ti rando de uma pr-emissa 

queremos q_ue a bandeira. da Republica., parcular uma consequeu<:io. geral. 
impolluta, nao seja. arrancada dos arrr.iaes Tenho de a.)-USU\1' umas contas com o meu 
republicanos para. se collocar no mastro do 
navio suspeito, do navio do privilegio, ~fim íllustre amigo. 
da}nossa bandeira cobrit• uma carga <W:tt•iada. O Stt. FELISBELLO FREIRE-Antes úe seguir 
como seja o decreto de 28 de junho de 1890. ~-•ante, é bom explicar como se pro>a a com• 

o Sr.. A.'\-rox 1o OLyxTno-COmo sej á 0 im- p~tencia dos estados na ques~~ d~ i_!nmigra-
mi"'l<tnte a,iatieo. çao em !aee do art. 48 da Con,tltmçao. o ~R. CostA )L\.cir.;..no- Sr. presidente, pr~- ! ~ SR. CoSTA ~\.CHA.DO-Já citei o art. 05 
metu aos meu s collegas occupar-me de~na ~ § - · · 
( uest.ii.o longamente ; car eço d e dur de- 'J O Su. FELISBELLO FREIRE- V. Es.. concilie 
ienv-olvimento !,'l"<~.nde aos prelim inares que os dons artigos e demonstre a. competenci!l. 
pretendo e&tabeler para mostrar de um modo do~ ~ta.dos. . . 
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· O SR. CeSTA i\f,~cruoo-Pel".;unto ao nobre I C!'<'a m, c.m,tituem diversos cultos, ou reli· 
deputa.do: dous naopod'!ln m;u:• do C]lle tun ? ' orj<Jes. 
, ?it~i d~~s arts.,,": ,.,.E~. citou un~; ,'L Y.[: Por eoJJSl!<Jl~ill~<~, pudemos estu.lJelecer que 
Ex .• e.~u~ compe~ .. ,to:)!\~ üeill\lll,\l,li que,~ol.Jrc r~w,tlots P-lxo~ gymm os interesse>: so
tlou:; >3-lcm .l?e~o' tl~ ,Lltt~ um. ErHl'e!aaCri r~ta(js. ele o1•.iem aJr~.::tiva. w .. ·nitiva evolitiva
f<\l'et t1 conc1ha.~·ao em wmpo, para ,;a.ti,;ítLzer comu por ex~mplo , os toiltu7ne.o; , ~ leglslç:lo: 
ao nobre deputacto. 1\ mol'al, '"' fin;tn~:a~. 0 L'\Jmmerc.io as bellas 

Sr. pl'csidente, kndo uemonstt~\·J,) li"cir;\- ar t3s, :\ scícnciu., etc., etc. ' 
mente que o p:wecct· da commis;ào tlu "obr·as _ ~est.<S c:on1içi:íes .i ulgo que n ão me lev<~· 
publica~ e: c~lonisa~ão n~w c~t:i do hm·nl.Otlit\ ra::; a mal njlrer; [;l :r o _est.tdo elo meu p~iz . 
com o;: yt'lllC!ptos re~ulll~~·'"ll?S• ijl~u l''f'o te- Com~<;o P?t' aq.Ul; v . E", (" o:·r« l<Jr •l irigc
nho .demonst.mdo qnn n :t!l ~'·' (> dt•ct•er.,, I[ IH! ~r. <•O .~r. Prrutn.~<.:o. Gfyccl'iu) , 1m qu;tlid:td e 
cons1det'O morto, corno t~Llllbem o V<U"C•cer d:~ •lc meu chefe. tl= ~ !lcenç:a'l 
eom.r~lis,;;in niio _;;e apo lam no uuit'O movcl o Sn. Fr:.ucr,;C•> Gr.YcEruo: Pois nii.o . 
l (",.!ltlln<J 1lao:; ac.:·:cs llllmanas- o tlcn~t·. \fa ·: . 
COBI•_, toda.s :t.,; • nol'.:<:t,., at1;.':c.4 obedecctr~ ;t.: O Si:·. ~'jf-l ;'.! .\CIJ. t.Do : O que temo:< pc!l) la· 
dc,·ut·. ao !Jlt.,·t·e~ :·e ou ~w ,.,~.ntimen J:o· wmlu tlo .1>?1H 1' " · . _ 
dt.mlon;lt'<tdu rptP u t!evct· e< t:'t t.lo 11u,:;;:1 l:ttlo, Set. q•tc ml\tl.os v:.to lkar com mni ta rai,-: ~ 
pt·cei~n tlr•riwn~t n:r· :~ Calll:Lra c nu p:tiz qae :ll: ~mm; rn:~~: ~~.n <:ompcm:tt:fio. lll llit"~ hão 
o~ outeo.~ d<:.lH mov~:1~, que fundam tlou:; sr~- lc · ~Pi1l:tudtt·nw · 
tetnas. t\11~•,; o'cl.lla:5 a utilit:t.l'itt e :t :'OtÚi- X[,,;: Y[\-i :lll\1):; llehaix.u 1\e un\ :>v5tema de 
mc.-rlt<tl. estio de hartn<lllÜJ. corno no~;;o motlo -:;oq;ll'll<l os.<;encia.lmcntc rcn t,m.l i $:t ~lor'. l·he
de ver·. mos por· mui lo:; ;mno,; deiJ<tixo tlc um ;.,'Ovee
. Po~·t<tnr.o m .tütrei disto; t:tlvek qnc eu mude no :tb:SO!utu sen~ capote, lhnco; e d eJJOi:: p tLS· 
de opinii"l!); e já que o;; ad ver·sn.r-io' d:L immi- samos a :<er rc~;ulos pur um gon~ruo aintlt~ ab
grnção cltinezi~ não tmfum tl.e convcnc·:-r-me, SOllttO e eneapot<1.uo que tha.mt\va-so moml.t'· 
Jll'Ocura.rei ver , i,apreci<mdo o estado g'(:mtl do chic.o, cou,;~ltcion.•~l, rep t•esmtu,tívo e a pro
m~.u l)aiz, devo l'CIJellil' ou não a immigt·u.c.~io n .c qt~e sv httvt~\ um poúel' que era, :por 
cluneza.. <LSSI!TI dizer Oinmmotlo o m a1táa clt!!J;a 110 

]X~tr. com OO<loo os d efeitos do J.ll•imeiro sem as 
E' bem possível !jUe o. repilla. . Si l~<:O- suas virtnde~. ' 

nhecer que nôs temQ; um typo :perfeito de 
raça. que •leYa pass<Lr il po.;;teridade; ~=i cite· 
gur <l. conc:ln~o de que o meu p~1.iz nncla em 
um mar (\e felidü;v.les, qne tlld.v que ha em 
questõt'S <le mora.l, de religião e de l.JOlHiet\ , 
é tudo muito bom, sublime; si reconhecer 
que o nos..;o e5tado ecm;omico é pro;;pero e o 
seu estado flna.nceil'O $UblimfJ; r.ntii.o t cl'ei de 
sei'<tt·l·(l.S!;JJ.o pela lo~ica. , e com b:l.tel•ei n. co· 
lonisação c\üneza. e totltts as colonis..'t çi)e>= do 
mundo, porque üellas não peecisa.mo.,;. 

E' umt\ questão •le i ntet·esse•, e poL' i~ :;o 
llão de dar·me llcen(:a. que lance um C'l!tar 
sobre a nossa car·a patri<t ; e como sigo a es
cola. ;Lnti:,'a, tenho sempre a manh1 de e~ t...\· 
belecer certos principios parv. depoi; deduzir. 
O:S no1Jres deputados qLLe perten;:em a umn. 
civili~ação llOV<\ e ndeMltadCL me tlescul
pem. 

Sr, pl·e.>ittente como il. :socied;:,Je não e se· 
nrw o individ tto repr{)(lmido. n\mos encon
trar 11:\ :SOCieda.tle os propr ios ~:te'n\eutQS pri
nwrtliaes que enc<)utrarnos no iull.ivitluo. 

Or<t. a pt'imeira ritculilallc tio tromem é ~• 
liberdade, e, com e!ht t'O-exisr.enw a. nwlLo; tt 
liberdtvle e :c l 'llZÜ.O comhim\,tltLS, Ll<l,!l1lO es.pan· 
!>no ao 'Principio tl[\. soci<~bilidade, cl'<)<~ a. so~i(; · 
dade, n. mziio. e a lilJert!a.de, "Uanclo ~p;.•nsào 
a e5Si\. tcudencia que temos, a es;;e im:tinto 
que nos levq. t1o CO!Jhecillo para o de.."CCnlleci
do, dã. espan.::ão ao principio religio5_0, e 

E~se pode1· achn v a-se enc:lrn(l.do n•• pess: o. 
do Imperador, ero. o Poder :Mo<lcr:.tdol' . 

O q Lle u.contcccn? O espil'ito politico, o pa· 
trio tis mo tles~~ tlrimeiros tempo~. em flUe 
leril·arn-;;e lucia.~ em ün·or ela liberdade, da 
l10nm do paiz, e tl<l. O.igiúdade, lucta.ndo com 
denodo no primei1·o 1·eimtdo, coutinmwdo de· 
sassomhmdo 110 segundo; esmoreceu-se c 
veio mOl'rer depois de 1848, a monarchh 
mtKhm de t11ctiea.os meios em.pre·.,.ados pM« o 
t l'iumpho certo. for·ã.o outros. "' 

Pedro I•, o dP.spo t <\ leV<LllfA V<\ cad<tlillsos e 
cortava cabeQUs, l' edro H acltou que era me
lhor· lan<·ar mão de outro meio lento mas se
guw; a suo. armt\ predilect.a fui <l. corrup;âo, 
A prova é que de 1848 em dennt~, não 
hom'e, neste paiz, mai.~ revoiu~Ges . 

Sr. presitlente, no ·ultimo mini~terio thtmo· 
narcllia eu era <!.lndida.to , correndo o meu 
diSII'icto e tD.zeudo conferencias , n ü:o obst:.lllte 
;.tquel h:. celebre e üdioso ellit;\l que termimm
iemente a:; p1'ohibit1. , voltei ü•iste e aca.bru· 
n!Ht:lo, poí·que iin occa.•iii.o t.le verifjcar que 
os );Ul'tido~ tin!J<Illl desaj)p;.n·eciuo. 

Alli , no m~n !l!stricto, em um;~. cer t:1 l~a
lidutte. élirigí-me a um clleíe üo partitto ~n
serva.ílor•. pedindo o seu auxilio e elle disse
me: « N;io, nào é pos.slvet, vou vot;J.:: uo cau, 
didato liber:.tl, llOrque este nos p1•ometteu dar 
4 contos de 1·eis p~ra .. o encanamento da Jl();Sí:<t 
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sgua., e assim procediam os chefes dos parti
dos; quando íi)r.a do poder. 

Não bavendo no 12 di:-:trictos eleitoral de 
Mina.s um partido repubLic:auo. fôrte, n~o ob
stante entrei em 2• escrutínio com o ca.ndida
to liberal. 

Sr. presidente a. vel'da.de ~ esta., em. Bl tte 
agosto de 1889, riiio existia, ao menos, alem
brança. da bandeira. liber·aJ. de 31, e nem a do 
partido oonservl\dor, porque esta tinha desci· 
do a.o tumulo servindo de mortalha <1.0 p • trio
ta visconde de ItalJ(Iray. 

Sr. presidente, em 15 de novembro PL'Ocla
mou-se a Reptlblica; mas quetizemos! Reuni
ruo-nos logo em consequencia da convocaçüo 
da constituinte e elaboramos a Constít.ui<-ão de 
24 de fevereiro, C.()nstituiç.ão realmente boa. e 
verdadeiramente republicana, não hi> duvida 
nenlntma; mas, será bastante isto, Sr. presi
dente? 

A Re}lu.bUc:~. constitui.u-se,e orga.nisando os 
pode1·es publicos, de~ia estar agora colhendo 
0 3 louros da victoria.. Si a constituinte era a. 

O Sa. CosrA M.o\CIIA.Do - Ta.mbem carrego 
com a minha respousa.bHida.de. 
~ws senhores, ~te é o espectaculoque esta 

offerecendo o Br:.'i.Ztl aos outros povos; somos 
urna nação cama sua constitui~.[o promu]fJada 
e bMeada nos princípios novos e demoeratJc'so 
ffi(I.S Cnja política e ü. continu~:ií.o da. politica 
da. monarcllio., ucompanlla.da de interesses 
mesquinhos e nã.o tendo a comprehensão da 
nova. fórma do governo que nos rege. 

Eis porque talentos de primeira !Lgua neste 
Congresso dizem: não h L outt•o remedio sinão 
volrormos ao systema parlamentar. 

Fico :pasmo. 
Poi~ :lenhores, um systema tão bello como 

este, que ainda não foi experimentado, porque 
nada ainda temos moganisado, já querem mu
da.r? 

Isto é nm pn.ir. de incon~i~tencia, i~ to não~ 
politictL. E' nece.>sario calma.. e neces;:;ario or
ga.ni>~r tudo :Pt~-ra. (\epois que a mM\Iina runc· 
cionar podermos julgar si ella. e boa ou 
má. 

representante genuina. d\1 Opini.ão IJUb\ica.. Si A rnzão e muita Cla.l'3. .•.. 
o povo estava. realmente contente e satisfeito, 0 Sa. OLIYEIRA. Pr:...ro-Isto ê uma. díctu.-
agora na. pratica., a opinião publica c.Jevia ap- dura m~lito.r, que allt ll~tá e natla mo.l:;
parecer p3.l'll. vigiar e zelar o cumpl'imento de 
todos os preceitos constitucionaes. O SR. CosTA !vtMll·~Do- E' que houve um 

Mas, isto se di? golpe ele estado. e em co!lsecluecia. houYe 
A Cama.ra. e o paiz continuadamente pre- uma re>olução; os amigo; nos est.'l.dos cahi

senci<J.m o SE!bruinte 1ã.cto: ha uma. eleic;::ã:o e ra.m, ~-ses amigos e seus companheil'OS revol-
qnasi nioguem concorre ás urnas. ta.m-secontra. <\ actuatida.de. 
P. E' um indillerentismo verdadeiro; não lHJ. I Tem elles a.lguma razão, mas nó;, 1nembros 
ma.is partido, porque, Sr. presidente, o pre- do Congt·esso é que devemos ft\zer tlistincç-.ão 
sente e a continWl.Ção do passado ; é a educa- entL•e política es~doal e politica feder(L!, o q_ue 
ção que recebemos nos tempos da mona-rohia., fazemo3_porem.. e lan~r toda a culpa ao. go
os homens politico$ estão educadoo em outra verno, e o V1ce-Pres1dente da Re.Pnbltca o 
escola.. culpado de tudo. Entretanto, ncstc systema. o 

Con:,'1'esso ê tudo. todos os !Mie.~ do pa.iz bão 
E' o indifferentisnio que dli.- se da. p;wt,e do de pl'l'leede.r· do Congre.'>o, 0 p t·e;irlenw d;~ Re

povo,o que a.contece ~enhorcs?'No:<: e.~ta.dos ti)r- ptl blicaa.penas ú. 0 e~eeutor. 
mam.-se os cm:rilhús, reunem-se aquenes (l.\le. 
teem jnteresse em sustentar a situação,]m·que O SR. _üLIVEH~A_ P_rxTo -:-E' que tudo de
para elles a CJ.U€Stc\o política, e a precedencía. .• e pende da. mterve!lç;,LO 10delJ1ta <lelle UOS esta.
a._JPSÍ<;.ãO social; êo _interesse q~1e -pôdewufe- (los a. tod.o o momento. . 
rll' do thesouro publico por melO dos empre- 1 o SR . CoSTA M.~cnU>O--Não quero entrar 
gos. . . . -· _ . . . [nesta questã.o estou me afastandodelh. 

Entieta.nto q_ue <lo m.\.Ssa. do povo e mdtlfe- r o ;8R. OLIVElR.~ PI;.'To-0 presidente da 
re~~r.Õ.o tivemo.~ esta cducaç;ão passndiL nn l~epuhlic:t. intervem indebitamente nos es
Will];K• da C(mtmlis~•·;ii.n, qu~"!'emo~> TJf<~t.e dom i- ! t.v t.os. 
nio, que~ completamente (Ih·cr;:o (; M q~ml I O ~P .. CoSTA. ?.~A.CHA._IJo-Pois, 1ne~ collega 
estamos governados p~Io systema presirlencm1, e amzgoSr. Ohve1ra Pmto, se o prestdente da 
seguir a. política dos tempos da mona.rchia. Republica. esta intervindo nos estados . ... 

Eotão, os reprerenW.ntes dos.esbdos trans- O SR.. OLl'-'""ErRA Pn.'TO- Continua.da.mente. 
lllantam íntere..<ses mesq_uinhos e pequenin~s o SR. cosTA MACHADO-O que devem. fazer 
dos estados pam o Con.gresso Federal_ e e1s 1 os repu'oli<:ll.nos sensatos como v. Ex:. e todos 
porque,_ senl~ore;;, cont:muadamente '·emos· r· áquelle8 que se presam de ser bons patriotas. 
estas disGussues pectuenmas rouba~do todo o • ~ esperarem, :porque o systema. e tã.o llom,que 
tempo no C~ngres50. . em poucos a,nnos teremo$ uma. transform&Ção 

vozis-ISto é com todos nós.. _J ccmpleta.. ., · 
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O SR. OLivEIRA. Pr:-;To-0 systema, pt'esi
dencial será um de~potismo, porque jã. é. 

O SR. CosTA :MAcnoo-Tenho confiança qu~ 
o meu p<tiz ha de caminhar perleitamente 
dentro em pcuco5 anuos, porque penso como 
Lamartine. 

Aquelle g;:ande poeta tinha. uma linguagem 
sublime,cujo estylo lírico a todos ~radava e 
.tudoamenisa,va,masao mesmo tempD era poli
tico1lrofundo; elle di~~e na sua gr<:~mle obra,<t 
histori:.t lla. resiaumçií.o :o.quillo que 10 monar
chias não podem fazer, uma;;o Repu Mica o fhz, 
porque ã RP.publica. é o govemo do anonymo,a 
responsabílidade se reparte pela collectiviclade; 
concordo com elle. mas é preciso que sej<1 
uma Repub!ica cliei"' de patriotismo e abne
gação ; a q uc temo» n[o é senão o corollario 
da ~duca.r;lo que bebemos 11<1 monarchi:J. du
rante ím1nenso~ annos. 

Um Sa. DIWUTADO tl<i. um a.p!Lt·tc. 
O Sa. CosT,\ :M.\Cll.'I.Do-Po'is esperemos pela 

a.cc:il.o do tempo.· 
O SR. OI.IVE:IRA. Pr.,ro-Fiemo-nos na vir

g-em e nfi.o col'ra.mo,-. 
- Senhor-c.;, Yott resumir as minhas ob
servaç~GilS 110rque ~eni"to falla.ria. toda a se· 
mana. (Riso). 

o facto é real quanto ,:1 no~~a. politica, e o 
indilferentismo, a politicagem, os sentimen
to,; pequeninos, vinga.nuo deante dos grandes 
intereoses da. pa.tria. 

Mas, senhore~. não po>so deb:a.r de des
cuipa.r os meus honrados amigos e tão distin
ctos correligiúnarios membros da comrnissão. 
assim comú não posso d ·ixar de descnlpar o 
meu distincto genet•al, Sr. Francisco Glycerio, 
meu antigo . me5tre qtte nos tempos da. pro
plloganda. era verdadeiramente o cavallea•o 
sans peu1· e sa>~s ,-eprt,che, mas que no seu 
governo teve a infelicid:'lde de assignar aque~
lé decreto completamente re~tricõivo da h
herdade. 

Senhores. e o caso de dizer : 2Wl'tl:loque bo· 
>~us rlormitat Eomertts ; tanto o meu general 
como os membros da. commissão dormir:-o\om. 
Eu não os justifi.co porque sou coherente, 
trato apenas de descul)lal-os. . 

o Sa. A}."'fOl\1D 0LYNTHO - Muito obri.gac!o 
pela !Cnerosidade. 

O SR. F&ANcrsco GLrcER.to- Devo fàZer 
nma declaração em honra do nobre depu~
do ~ S. Ex. foi o unico b1•azileiro que se di
rigiu a mim por escripto contra o decreto. 
Todo o paiz acceitou•o. 

. 0 SR. OLtVEtRA. p~-;10 - Não apoiado ; 
:podiam aguardar occasião opportuna. para. 1m
pu;na.l-e. 

O Sn.. Cos:rA. MAcHADo - Agradeço a bo~
da.de do meu. illnstre mestre, mas prem-

ca.mar:l V. IV 

so contar <i. Cn,mara uma liistoriazinha que 
faz p().rte da minha vida., e que vem em a.u
xilio dos meus collegas meJ11br~5 da commis
são e que tamhem vem em abono do meu ge
neral. 

Sr. presidmlte, em 1867, quando eu presi
dia a. pr-ovincia de r.-nnas e et·a. então líl)eral, 
th·e occ.\sião de approx:ímal'-me do Olympo· 
politico e me convenc :de que aqueHe sys-· 
tema monarcllico não podia produzir beneficio 
nenhum porque er"' eminentemente pesado e · 
ronceiro. 

Vi que devi<~ procurar uma novidade e es
tmlando <t matel'ia c\eclarei-me republicano; 
fiznm mn.niiesoo e retirei-me â vida. parti
cul:Lr. 

Em seguida fui flxur resjdencia. em S. Paulo 
com o propo::;i to firme de nnnc..'1.. m<.üs riletter
me em politíca. mas Sr. presidente, a politic:l 
e COIUO O habito que tem O nauta. 

.J~ u.lguem o disse que o homem polític:o é 
como o marinheiro que no a.lto mar, por oc
casiúo das tem:pestades. vendo diante de si o 
tumulo CJ.Ue o vae tragar, li.l.z protesto de 
nunca. mais voltar aquella vida, se chegar a. 
pisar em ter!"a. ; mas d'ahi h:l pouco tempo 
tem Saudade da Vida pa.s~ada, e attrahidO 
pela.immeusídaodasaguas,·· de novo embarca, 
e de novo consorcia-se com os habitos ante
riores, 

Eu não queria absolutamente continuar na 
vida politica., vi que níi.o podia. :prestar ser
viços ao Jmíz ; o?.:l':t pobre, ha vi:1. de estragar
me, e não sendo util á minha patria devia 
cingir-rue á vida privada. 

Mas logo que cheguei a S. Paulo fui con~ 
vidado _para tomar parte em um congresso 
repulüca.no que lllli se realisou não resisti e 
>"oltela embarcai·, aiuda na. tempestuosa. Vida 
politica.. Por con vicçilo fazia o que podia para 
bem do triumpho das minhas idêas, e afinal, 
mesmo, depois de velho ainda andava. fazendo 
conferencias republicanas no 12', no 15" dís
trlcto de Minas e no 9° dístricto ile S. Paulo. 

Era a minha mania. _ 
Não tinha espern.nÇ;J.s de ver triumphar a 

Republic<>,dura.nte a minha vida. 
· Nessa. occasião :POrem ( ê um ponto impor· 
paute ])ara. o qua.J. chamo a atteoção ·da Ca
mara) muitos amigos pertencentes aos par
tidos monarchicos objectavam-me: pa.ra que 
prega e~ essa doutrina,, para que tanto esforço 
si o nosso paiz estiL completamente perdido. 
Mesmo proclamada a Republica os homens 
não deixaram de ter os mesmos defeitos. 

RespGndia·lhes qlle tinham realmente razão 
mas que os seus argumentos ainda mais con
corriam para que eu pugnasse pela Republica. 
Dizia-lhes mais que se a. monarc.bia. depois de 
300 annos nada. tinlla. feito a beneficio do paiz, 
si ella. tinha dado tão mâ.os resultados, era. : 

85 
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.prova de que não prestava, que deviamos peito) e o homem e:x:traordinario deste sewlo, 
procurar nova forma. de governo. comprehenrlendo e apre~oando a verdadeira. 
· Retorquiam; a. pczar de tudo ainda ternos. doutrina de Jesus. procura r.urar de muitos 
esperan<:.a. de ffilc·lllorarmos, ao que res- males, de cujos lab10s sahem sorrisos como o 
pendia: os Srs. esr:1o enganado~, a Republica. mel ou como um balsamo consolador, tendo 
h a de ser constitui da com os homens que llão palavras pa.ra adoçar a desgraça; lembrando 
de levar d:J. monarcllia seos erros, suas pai- nos grandes da terra que devem dar :tlguma 
:x:ões, suas pre••enções n~o há. duvida. ; mi1s o cousa áquelles q_ue de alguma cousa. preci
que é certo e que si os costumes bons, ou màos sam _ 

. intiuem nas instituições, a$ bôas instituições, Leiio 13 qu~ admiro e re::peito, excepciono.l 
reagem e, com o tempo, alte1•am estes costu- vigario de Christo ê na term ; grande papa. 
mes melhorando-os. Que os sem ministros o imitem, e estari~ sa.lvo 

Por conseguinte, os íllustres collegas mem- o Cllristianismo. . 
bros da com missão, principalmente o Sr. ge- M<LS ~r. presidente,a nossa religião catholica 
ueral Glicerio, estão descutpauol>. Vieram do é a religião dos fanaticos e dos supresticiosos e 
passado e por tanto não podem deixar de . ter o que é peior de tudo. é a religião dos indi:fl'e· 
os seos defeitos. rentes, que vão ás festas religiosas para. se 

o Sn.. ANTONIO OL1.~"Iuo _Não apoiado. mostrnrem e nada. mais. 
O SR. CosTA M..\CRADO- Si viemos de nm U~l Sn. DEPt:TADo-E' a descrença. 

passado cheio de crendices, e abusões, si nas- O Sn.. CoSTA MACHADO -E' a descrença! E 
remo5, em uma sociedade onde, aió a :pouco pwque? Porque o;; seus l!Únistros não trata
tempo si aereditava na existencill. de lobis- r11m de dift'undir, e:x:plica.t• a moral e a Bi
homem, de molas· sem c.1.1Jeça, ( hilarida·le) blia: As mi~sas são dietas ao povo que não a 
como não admittir desculpas e perdoa.r por comprehende, porque é em l11.tim. Se o :povo 
tanto. que o.lguem julgue o chim ser um lo- ouve as suas orações, predicas e serm\íes fica 
bis-homem~ horrosisado porque o padre clescreve Deus, não 

Depois de ter tocado no esbdo político do como o Deus de misericol'(lia.,.Deusjusto, Deus 
nosso paiz, passarei a lançar um rapido olhar bom ; mas como um perverso. um monstro 
sobre a sua religião. que tem um purgatorio para purificar nas 

Sr. presidente,qual e a rel.igi5.o que temos ? chammas aquelles que teem a infelicidade de 
.A catho1ica, mas ê forçoso reconhecer que errar venialmente e uma verdadeira caldeira. 

o ~in 1wmine. de Pedro Botelho para fritar aquelles que 
. . Sr. presidente, a. religião de Christo, a sua cornrnettem grau~es crimes! (Risada qer-ai). 

moral sublime tem sido esquecid"'. Isso ê meio de embrutecer, não de civilisar . 
. o SR. ANDRE c.-~. v,1.r.cA~'TI _ :Yfas quando é Se lançar-mos um· olhar para e estado da. 

necessa.rio acontece como airJ(la rec-entemente •ocieda.de quanto aos costumes, que vemos '? 
na. questão do Christo no Jury. Nas relações particulares, encontramos con-

stantemente a hypocrisia, o :fingimento, en-
0 SR. CoSTA MAcR.A.DO- Os padres, os mí- contrando a. cada passo muitos etmigas que nos 

nistros de Christo, mataram a t•eligião; entre- faliam com palavras que só :rervem para. oc· 
tanto é preciso notar que admitto ex:cepções. cultar os seus pensamentos, Tudo mentir~, 

·A doutrina do Evangelho e pura., mas inque· tudo fingimento. Nas relações publicas a 
stionaveimente os padres a deturparam. mesma cousa. 

Pertencentes a uma religião do Estado, for- UM SR. DEl'ti1'ADO-V. Ex. tem razão. A :pa-
ma.ndo uma classe especial de empregados laYra só serve para occultar os pensamentos 
as~alariados. de muita gente, como V. Ex. CI)Uhece. 

UM SR. DEPurADO- Eram empregados pu- (Yarios Srs. deputa:los dão apartes). 
plicos. o··sR. COSTA MACl!A.DO- Nós todos do Con-

0 SR.. COSTA. MACHADO ••. ellesesqueeia.m-se gresso entramos na excepç.ão. (Riso). Eu crio 
das sublimes palavras de Jesus: «da\ a Cesar de proposito um barquinho para. todos nós 
o que é de Cesar e a- Deus o que e de Deus»e mettermo-nos dentro ; toda regra tem exce
mettiam-se na. politica., esQuecendo-se da reli- pções. Estou talla.ndo da. sociedade; vá a quem 
giiío. toca.; estou aprecia.ndo o mell paiz em ~era!. 

Sr _ PTesídente, quero, neste mome.nto!a_bz:i:r Ora, Sr. presidente. o que acontece. Nas 
como que um parent.esis, quero dirlgll·- nossas relações vemos a familia cornos vincu
me desta tribuna ao grande vulto, ao homem los. com os laços que devem prender todos os 
extraordi.na.rio que occu_pa o wlio :poutefi.c\o. seus membros em relaxamen1D constante; ve
·N'"ao bana histeria dos papas muito~ iguaes mos uma sociedade em que devíamos viver 
a. elle. seriamente, procurando viver de artüicios in

Não ha superior, para mim (não sou sus- confessa.veis, de recursos dolosos. (Apo~s.) 
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Procura viver artificialmente! Temos por r prensa. não cumpl'e o seu dever, quando 
tLlda a parte o luxo, e como ·o luxo e preciso l tn·etende ridiculu,dsar, em -vez de dis
ser alimentado com dillltcir·o e nü.o se t.raba-1 ~u til'. 
lht>. porque nós idfelizmeilte viemos da es.::ra- Quando e 1n•eci"o lan(~t·-se mã.o de~ta.s ar
vidiio, é n~cess;~rio la.nçctr mão da t:r·.tude e de mas 1)ara combttter, e pol'(iUe a causa estú. 
~odo;;; os mews.Eís, :firmatlo_nasociedade o jugo; perdida; o ridiculo uuo é um raciocínio e 
JOga-se em toda a parte; Joga-se em todos os quem tem a razã.o de seu la-do. e:>ti. sempre 
sentidos, _joga-se, no commercio, nas industrias. ~lmo. 
n~ bolsa.,~~scorri1a.~.?asra.zentl11S,ll'd.~ aldeias, O SR. FELISBELLO FRElll.E-A imprensa não 
v11las e erdades o )~z,o, cartas e roleta, ~ ft- merece 0 conceito que v Ex fez. 
nalmente nas loter1as ; ~se can.·ro pt·otegido, · · 
bafejado e sanccionado ]ldo pode!' publico. O Sa. Cosr.- lvlACUADO- Referi-me à. im-
(.4.pQ<,<dlls) que a Republi(:ll. devh ter ~Lbolído! prensa, partidarü. 

Emfim o paiz e um Monce Carlo. um novo o Sa. f'ELIEBELLo FREIIl.E-No geral, a im-
Monaco! (Apoiados). prensa do nosso pn.iz e pOLt'tidai'itt. · 

Si la.nçamo> um olhar para a instrucção, 
0 que vemo;? Vemos a instrucção primat'iõl. O SR. COSTA lfACl!ADo-Mas V. Ex:. não 
em estado em.orionario, há fel-lta de professo- pàtle negar que a impl'ensa. pn.rtidaria sempre 
res, ha falLa de amor dos :paes pam manda- calumnia o partido l'Úntrn.rio. 
rem dar a seus tilho~, ao 1nenos, os primeiros S1•. pre;;;idente, si olha1•mos para. o estado 
rudimentos de eà.ucação. ftnanceü·o do nosso paiz, veremos o seguinte 

Si olhamos para a instrucç:.ão secundaria, quac!t•o: 
encontramos os instttUtO!, e collegio5 como O nosso credito em baixa nos pa.izes estran· 
m.éra.s casas de especulação, onde se sacrifica geiros o que se prova pela baixa dos nossos 
até a vida. as forças e o vi~or dos me1lino;;;, só titulos de divida; si olharmos para o The
pore(;onomia. E seolhamoo parao alto, vemos wuro Nacional, veremos que elle vae se enti· 
a instrucção superior em que pé? sicaudo, não ha meio nenhum de dar-lhe 

No pé da liberdade; ma> uã.o é libet•dade, e vida, e tina! mente temos uma divida legada. 
abuso de lii.;erda.J.e. · ( Apo;o.d~s. ) De que se pela monar·cllia, immensa em relação aos 
trar.a é de obter po!' qualqu~r meio um p~- nos~os rendimentos, mas p~queua em relação 
gaminho, não como prova. de sciencia., mas aos recursos do nosso paiz. 
romo pl.'ova unicamente de que o sujeito e;;t.\. Temos em seguida .•. 
llabilita.do pal'a occupar um togu.t• publico, e u~r 6R. DEPU'l'.wo-Mas essa divida. tem 
!Ma mai$- sido aggra vada. 

Ha. muitas excepções honl'asas; mas esta é 
a regra geral no paiz. O S'R. Cosu 1!ACIL\..Do-Tem sido aggra-

Si lançamos um oll1ar para a imprensa, vada, sou justo. 
esse Y~-ole me tangere, 0 que vemos?. vemos Vemos o nosso cambio baixando de modo 
alguns pouco> jornaes neutros que tratam extraordinario; temos em relação a.o systema 
M q·ue.;tõe:> de boa fé e seriamente; mas a fina.,ceiro e economioo, nosso meio circulante 
imprensa partidaria ê um escaudu.lo, uma incon'iertivd, sem esperança da convertibili
immoralidade. dade tão cedo, e inconvertivel por muito 

A nossa iffi].}l'en:>a partid:a.ria Bó serYe para tempo ha de sel-o. 
calumnia.r 03 ;;eu;; ad·1.-e1•>al'io~. se1·á esta Ag<Jra, 81.'. presidente, vou entrar no as
ÍIUln·enÕ!a mon\lisadot·a? o r:dendo ca<a7at sumpto que me parece prender todas as diffi
'lWJ'cs, que sel'ía util appUcado conventmte· culdades, e problemas da actualid>.l.de, a cuja 
mmte, tem sido n.:ste paiz tr<tnsfol'mado em soluçã.o somos obrigados. 
ri41mJo coNtlat.pit ,~0,-e •. Quando se trata Si olharmos ~ara o nossoesta.do economico, 
de uma que;tii.o sét•ia cQ!llO esta. da immi- o que vet•emos · 
g1~tção chincza, 0 que vemos nõ5 ? A ca.restia., ha. u1~a. falta extraordinaria de 

genetos alimentícios; neste paiz, o pobre 
O SR .. FELTSBELLO FREm.E- A impl'ensa quasi que já. não pôde viver. 

e:~tà cumprindo o ;;eu dever. Dizem algumas pessoas que temos tido au-
0 SR. OLrvgm:..~o. PmTo--:-lnsuLt;J.ndo. gmento de producção. 

Sr. presidente, l1a um augmento de pro
O SR. FEr.ISBELLO FREIRE-Ella não e;;tá ducçã.o relativamente ao cafe e á borracha.. 

insultando ninguesn. Relati "Va.mente á borracba., dllr-Se esse au • 
O SR. ÜLIYB!RA Pr~""I'o- Hei de de1non:>- gmento,perque,tendo sido sempre esse serviçó 

tmr q_ue tem ilmll tado. feito _pelo braço livre. desde que augmentou· 
O Sa. Co3TA iofACHADO-QU<tndo se tl'ata de se o seu 11:· :"~. ~.-.lgm.entou-se tambem a pro

questues tão gJ•ave,., que int~r·c.s.;am <J.l) que . ducção; rehLc,. ,cJileate ao cafe, ha augmento. 
de maiõ; cat·9 póde te e em no:;~o ll:J.iz. ~t im- de produeção, porque as grandes plantaçõ~s 
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feitas pelo bra~o escravo ainda.·estão dando enviou á sa.ncçã.oos autog:raphos do decreto 
resultados. do Congresso. creand'o uma escola. de machi-

Entrctanto, nã.o se põde dizer que um paiz nistas no estado do Par-1. - rnteiradlt. 
Jll'Osper:t. que ~e desenvolve, que tem se au- Do .mesmo senhor, de igual dato., enviando 
gmentailo a sua proi.lu~.ão, quando elle está ~ proposi<;[to desta camam. que n.uto1·isn o 
vi>endo do estrangeiro, quando elle impol·ta. go'\·e:r·no o conceder ao Dr . .Antonio dos Ro.ís 
por exernpto, o milho, o teijão, o ayro.z, o sal , Araujo Góes. medico inspec:tor ch limpe?..a do 
a farinlta de trigo, o tor.inho, a banha, a ce· 1" distrícto da Capital Federal, ~eis mezes lle 
bola. o alho, os palitos, cabos de vassoura., licença, com o respectivo ordenado, par-.1. 
ferragem para animal, e, finalmente, ate a tra.tax- de sua saude onde lhe convler, !)ropo
palha IJ&t·a o cigarro! Todas essas parcelas siç-.ão a que aquell11 camar.l. não pode da.r o 
dão uma grande somma. que deve ser paga seu consentimento~ - Inteirada.. 
no estrangeiro em moeda sonante. Do Ministerio dos ~egoc:ios da. ~Ia.rinha, de 

Como poi~. pode-se dizer, que o esbt.do ico· 25 do c o1'rente. re.rnettendo o requel'imento 
nomico do pa.iz nü.o deve apavorat·. não ê me- etn que o COl'reio ap:Jsenta.do da.quella. secre
donho '? ~ ta.ria de Estauo Ti !M!rio .Antonio de Vascon

Ma.s. St . presidente, qual ;t catt~ de tudo cellos. pede que a sttn. ll.lXlsent.:"\doria. sejo. con-
isto? sid.erada corn todos <IS vencimentos. - ,\' com-

E' preciso mostrar a sua origem. missão de fazenda -
Sr. presidente, jã. tenho a bu~~do d1\ hondatle Do ~finisterio dos Negocias d~ Guerra, tle 

<le V. Ex. e d<\ Camat~t ; pei1,'Ullto a V. Ex., 29 do corrente. enviando o l'equel·imento em 
si me COllcede a palavra amn.uhi:í. ~ llor:J. pro- que o alferes ~o 12() b11tall!ão de infan~rh 
pri<\. Joaquim Pere1ra. de ~{acedo C~uto S?l>l'lnho 

o s:a. PRrotDES'l'E-Perfeit.:tmente ; llÜ() te· pede licen~a para no illlllO,I?ro:xuno :.-mdouro 
nho duvida de concede1• a. pala >ra ;J. v. Ex. , m~ triculn.r-se n~ Escola M1btar do Rto Grande 
a ,rista ([os precedentes estahelecidús, mas elo Sul. ~isto t~r sido jubilado em 1886, e não 
de..,·o lembrar que o projecto estando em 2•. poder aq uelle ministet·io pelo reguln.mento da 
discussão Y. Ex., tem direito de J'illlar dltas m~sma eswh conceder-lhe a referida. liceu<;<1.. 
vezes sobre cada artigo. -A' commiss-lo de .Illarinha e gllerra . 

Em todo ocaso, si V.Ex. nüo a.cceitar esta Requerimentos : 
deliberação, o seu requeriment?. estt\. de:iirid~. Do Arcediago Dr _ L uiz Francisco de Araujo, 

O S~- Cos:A }~ACHADO-: Multo bem ; Vt'JO l>edíndo :pagamento dos vencimentos, a. que se 
que V. E:x, e mms repub1Ic.o1.~0 _do que os 11- JUlga com direito. e que (leixou de receber 
lus~dos _membros d:t. .comm1ssao. (Rrzo); S. ccrrespondente ao espaço de 5 ·ao dia 7 do 
.l!.x •• e roa1s amante da 1gua.ldadedo que elles. mez de :fevereiro ui. tino. - .A' commíssão de 
. Ah ! Sr. J?residente, j>recls? fall:u· e faHar :orçamento. . . 
eom toda a.. 1ranqllezaj e preciso que. e::.-ta Ca- Do Dr. Jacintho Alvares Ferre1ro. da Stl:Va.• 
m9:ra, de~ ',lS ~a vof.a.<:ao do Senado diga. a este e outro. apresentando um projecto sobre 1m· 
paiZ e prmctpalmente a cla:>se da. lavoura. rni<>'ra("".ão e colonisaç::ã.o de todo o Hraz!l . -
qual a s u a sorte; é Jlreeiso que ~ cla.sse A'~ommissão de obras publicas ecolonisa.çii.o. 
que nunca recebeu do thesouro um sr) favor, E' enviado á. comm issão de fazenda o re· 
excepto gara.ntias ele J~s a. estradM de íerro, querimento da. veneravel Ordem Terceira.. da 
saibfi qu~I a sua pos1çao, • Penitencia, que foi. a IB do coreeute, envw.n-

E preClSo que esta Cam:1ra declare acl.as- do á conuDi~o de orçamento. 
se da la.-v:o'!-l:-a. qual a sua. a.ttitude e o queelll\ Vão a imprimir. para entrar na 01·dem elos 
deTe IJOSltlH.mente esperar dos seus repre· trabalhos- os se"'uintes 
sentantes : que si alegre. e esperançosa cami· · o -

nbe, ou cruze os braços, curve a cabeça. e PRO.:rECTos 
resignada. em IJO$içiio musulmonica, espere 
os golpes cego;; do destino, a sentença de suas 
desventuras. (i!:iüito be;n, muito ~em.. O 
orador é c-umprimentado.) 

A discussão fica. adiada pela. horo.. 
Passa-se á hora destinada ::tO expedi<:.nte. 
O Sa. 1° SIJCUET.Ul.IO lê c seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

N. 145 B-1892 

Redaccã.o para a. 3" discussão da. emenda da. 
Ca.mara dos Deputados ao projecto n. 145 do 
Senado. que concede alllnistia aos t•evoltosos 
que tomaram JJarte nos movi!llen~o~ ~volu
clonarios do Ma.tto Grosso, de Janeiro a JUnho 
de 1892. 

Do Sr. 1 o secretario do Senado. de 30 do Accrescen i.e·se ao art ~ 1·• 8$ SC,"llintes pala
Corrente, êornmunica.ndo qne, naquella data, vras: e aos direct:\ ou indirectamente envol-
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vidos uos mo,'imentos do estado do Rio Gt•J.n
dedo Sul. 

Sala das co~missões, 3l d<'-agost.o úe 18!:12.
Glic'l'io, pres1dente.-Cha,:~-u L~lmt •.-Fran
ça Gt1'vtt1Ao,-J,.<fio :ti~.~'Jtl'ta.-Cusi,J.iro J,.r. 
níol'. 

Pr(lj,:clo do Sewl'l) 

O C&ngresso Nadonal decr·ata.: 
Art.. U E' concedida. anmístía aos revolr.o

sos que tomaram parte nos movimentos revo
lucionarios de Matto Grosso, ele janeiro ;\ 
junao de 18'.<2. 

Art. 2. ' H.evop;arn-se as disposiçt'íes em coa
tra.rio. 

Senado Feder<~l, 18 de agosto de t892.
P1:udente de ,llorac~ Bo,l?O>', vice-pre~idente. 
-loiio Pe·r,-" Be!fort ~-ic!1·a, I" secretl!.río.
Gi&lJi·•i:; Go~~((ll'l, 2' secr•eta.l'io.-Antonio Ni· 
cotd" N~nt<!iro B·>enrt, 3• secretario -Thoma~ 
Rod,·~ques àa Cru;;, 4° secretario. 

N. 23 I!-1892 

Adrlitiv1 dt:.<tac<t<l J do ]Wojl~clo a~ lei rlrr...~ (or
ça$ ele tor;·a., manrhndo pree11cl~ur d~scle jú 
a met(l(}.e das vagas das pos!o .• · de let~-eMe a 
coro ~<C& das ".,. mm de cao·.tU.m·ic' c Í11(.mt rJ.ria 
se9um!o as con~Ji~ões que estabelece. 

O Congresso Nacional resl)lYe : 
Art. A metade das vagas dos postos de 

tenente a c~:~ronel da.~a.rmas de cavalhr-ia. e in
fantat'io. se!"â. precnchici(l., desde jã., pelos ofit
ciaes que tiverem o l'e>pecti>o curso. guar
dados os princípios· e outros requisitos estabe
lecidos para as promoç5es. emquanto existi
rem nas mesmas n.rmas oillcin.es sem a.quella 
habilit..<tção. 

Sala das sessõe.s, dejnnho de 189'2.-Bel· 
lar mino de llie•>dow;a. 

A commisoão de marinha e guerloa, embora 
de accordo com a di~posição deste additivo, 
acha, entretanto, que elhl. terâ melhor cabi
mento em uma lei gel':ll de promoções. 

Sala d·,s commís,;ões, 30 de agosto dB 1892. 
M. VaUo.dctn. relator.-Paalt~ ,.1.,·g~~ro.-Ba
nzo de S. Júo·cos.-Pires Fc:rn:ira, 

N. 236-1892 

Additivo destacado do projecto de lei d.as 
forças de terra., transferindo pa.m o estado 
de Pernambuco a Escola. Militar do Ceara e 
a.utorisando o governo a fazer as despez·•s 
ueces~a.rias para. .acquisição e adaptação de 
um edifieio onde funccione a dita escola 

O COngresso 'Nn.tiona.l resolve: 
Art. Fic-'1. tt-ntlsfel'ida :pam o estado tl~ 

Pel'nnmbuco a Escola. Milita.t· rlo Ceará. 
Pttragl."'..tpho uni co. Para. acquisição e ad

aptal,'<tO tle um edifitio necess:nio ao funccio
nMnento tl:1 ditn.escola, fica o gove!'no auto
dsado r1 li1.7.er as desp~zas indispensaveís. 

SRla. da.s sessõe~. 20 dejulllo tle 1892.-Es-
11:,-:ro Santo. 

_1. commis~o de marinha e guet'ra é de pa
re~r que este audi,iYo não seja a:pprovado. 

Sala da.s comJnissGes, 30 de agosto de 
!89:'l. -JI. Ya!lr•M.n, relator.-PaHia .4.rgollv. 
-Brw:iv da S. J[,~,·cos,-Pire; Fdrrdrl1, 

N. ~3 F-1892. 

Add i ti YO ue.'lttt,-at!o do pl'Ojec!o de- lei das 
f\lr,.a.s tle terra, ffi[Lntlando re~t\ficar, no sen
tido que indita. :t~ patentes de reforma dos 
g-enet-aes cu,jà.S re\Qr!na.s, voluotarias O\t não, 
ti>eJ·em si!.lo e.ffectuadas ou m~ndadas com
p:•ehender como compulsorias. 

O Congresso Naeioaalresolve: 
Art. As patentes de re!ormaàos dos gene

r(l.es cujas reformas, voluntal'ias ou não, ti
v~etn sí~o eft'ectua.do.il ou mandada$ compre-
1lender como compul.sorias. nvs termos do 
dect•eto n. 136 A de S() dejaneh'Q de 1890 e 
d<t resolu~tão do Co:1gresso Nadona.l, :::ob n. 20 
de 8 dejaneil•o do corrente a.nno, seFã.o recti
ti~adas IJar~ attendm·-se i correspondente al
ter<•çáo de denomillaçôe;;., trazida aos postos 
de ofticiaes generaes pslo decreto n . 350 de 19 
de a.bt•:l daquelle anno. de modo a re~l va.r-se 
o dít'eito correlato de precedencia militar que 
já haviam adquirido. · 

Sala das sessões, 22 de junlw de 1892.-Bel
l<maino de M'e;vlonr,a. 

A commissã:o de marinlla. e guerra e de pa
recer que este a.dditi-vo esm no caso de mere
cer a approva.ção diL Camara. 

Sal(L U(l.S commissões, 30 de agosto de 1892. 
-:1[. lra;Uadau, rehtoL'.-Paula A.rgotlo.--Ba· 
nro rle S. M~f'ca<.-Pi•·es Fel"l"eira;. 

Vão a. ilnprimir os reguítites 

PAR.ECERES 

N. iO A-1892 

Opiit(J. 110 gentido da set· appo'01J~do o parecer 
". 70, -Je.~te anno, .~oln·e. recoah~cim11:»ta das 
.~rs. D,-. ]o{aMelCaetano de Oliveira Passas, 
J· tenente1 Francí.sco ele k[attos B e nge:.l'llteil'O 
Lyc1.W[JO JosrJ tlP. Mello co.no deput~dos pe[{) 
e.o;/ado da Bah'a 

Tendo. por delibero.çii.o da. Camll.ra, voltado 
á con1mi~ão de petições e poderes o. parecer 
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n ... 70, ~em cumprimento do votado, a mesma 
conunissão decla.ra : 

L' Que a unica eleicão impugnada ptJr 
meio de protesto documentado com certidões é 
a de Nova Boipebo.; 
· Que a eleição de Villa Viçosa foi protestada 
pelos membros ·da Camara transacta, reco
nhecidas as firmas ; 

sustentou ser o engenheiro Lycurgo José de 
l\1ello inele~i vel. ern -virtude do tLrt. 30 n. lX 
dt~ lei de 2C de ,irm,,iro. 

E não procede, porquanto o dito engc· 
nlteiro e funccion~~rio administmtivo, com re. 
sidencia e exercício obrigatorios no Districto 
Federal, e os votos que recebeu para deputado 
ao Congresso Nacional foram-lhe dado no es· 
tado da Bahia, o que se acha. perfeita.mente 

Que as eleições irregulares foram as da.2~ distinguido em ter!llos claros e precisos da. ci-
secção do Curralinho, 3• de S. Gonçalo de La- tada disposiç.ão lega.l, em que estão di~crimi
geil, de Trancoso, 6" secção de Capão Grande, nadas a.s incompatibilidades absolutas e as re
por' terem-se composto f.lS ·mesas com maior lativas, sendo a. allegada uina das relativas; 
numero de mesarios do que o determinado e, por não ser licito á commissão ampliar, -por 
pela. lei : interpretação, incompatibilidades que, em c~-

Que a cópia da acta eleitoral da. 3• seccã.o do sos taes, devem s~mpre se entender stricti 
Galvão acha-se mudada na parte relativa ao jwis, -
numero de votos q'ue obtiveram os candida· Quanto iLs allegações do candidato Joaquim 
tos, diminuindo a >ota.ção de cada um delles: Arth.ur Pedreira Franco, entende a commis-

Que não foram computadas as eleições do sã.o que elJ.as não procedem tambem. 
Campestre, por ter vintlo sómente uma acta. Os documentos p!lt' elle apresentad.os ·para 
de apuração geral feita pelo conselho do mu- fundamentar seus assertos nada provam, .so
nicí:pío, sem acompanharem ás a.ctas parciaes, bre serem formulados em termos genericos· e 
e a eleição da I• secção do Raso, por não ter vagos, e de entre elles a.lguns ha ate contra
vindo a cópia da. lista.. dos eleitores que vo· pwilucentes, como os boletins .relativos ás 
taram ; eleições de Maracas, que combinam perfeita
. Que nas cópias das a.ctas eleitora.es da 2• mente com o Q.Ue .consta das actas raspe-

secção do Bom Conselho, 2' e 5' ele Entre ctiva.s. · 
Rios, pelos calculos feitos, :figuram maior nu· O facto de terem os candidatos do par
mero· de votos do que o dos eleitol'es que tido nacional obtido grande maioria so
compareceram ; bre os candidatos do partido federaJk--ta, 

Finalmente, que. na paroclüa de Nossa Se- nos collegios da ca.:pital e do littoral, âo 
nborado Patroc·nio do Coite houve duplicata da passo que o inverso aconteceu no interior do 
eleição, figurando a.mba.s feitas no edificio da. estarlo, como o contestante aHega, longe de in· 
intendencia, lagar para ella previamente de- dicar que nestes ultimas. lagares não houve 
siguado, ·pelo que a. commis&io julgou não eleicão, demonstra que càda partido venceu. 
dever apurar nenhuma dellas. · aonde realmente disr)Unha de 'Prestigio e de 

Quanto ao final do requerimen:-; votado força. 
pela. camam, pondera a commissão que, alem Si lagares houve, onde o numero de voto;; 

. denãoterencontrado funda.mento pararespon- da.dos a ca.da candidato excede ao numero de 
sa~ilidade de quem quer que seja com relacão votantes, e a intendencia municipal da. Bahia, 
ás ditas eleições, accresce que, em face do§ 1• -reconhecendo este faet.o deixou de tomar co
do art. 60 da Constituiç[o e do art. 54 da lei nhecímento das acta.s, e preciso attender e 
n. 35 de 26 de janeiro de 1892, que estabelece que a commissão teve igual procedimento, e 
os meios de puniç·i.o do> que violarem qual- portanto não colhe a, all6o<>açào que a respeito 
quer das suas disposições penaes, pa,rece a fez Q contestante, visto como taes actas nã.o 
commissão que o COUf:\·mso não póde ln.tervir estão ineluidas nas ll,Ue a mesma commissão 
perante as justiças estadoaes para a insta.u- apurou. 
ração dos respectivos processos. O prqtesto que o contestante apresentou 

~Z.OEntreta.nto, havendo-se apresentado per- contra a eleição do Joaseiro, além de ser um 
ante a commissão o Sr, deputado Epita.cio documento sem valor j uridico, por isso que 
Pessoa e o candidato· Pedreira. Franco, atle- acha-se assigna.do Jl()l cidadãos, cujas 11:r
gando a.quelle . a inelegibilidade do diplomado mas não estão legalmente reconheciúa.s, ac
engenheiro Lycurgo Jooede Mello, e o~egundo, cresce que foi contraprotestado p:~r quasi to
alludindo a vicios no processo eleitoral, a. mesma dos tiS mesmo~ cidadã.os que fig11ram no pro
commissão julgou conveniente abrir novo testo, e o tabellião competente certiftcou ter 
debate sobre a eleição do estado da 13a.bia, transcripto em sua ~ota a acta, logo depois 
procedida a 2i de junho do anno corrente. da eleição, conforme se vê da certidão, que 

E, depois de ouvir os interessano.l. e de aliás foi exhibida pelo ]lroprio contestante. 
e:x:aminar os papeis referentes ao ·ru~sumpto, Contra. a eleicão d~ cidade de Bom.im nada 
entende que não· procede a impugnação pro· o contestante a,presen.tou que a pudesse iufir
duzida pelo Sr- de,Putada Epítacio Pessoa, que mar, a despeito de tsl-a arguido de irregular 
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sem declarar comtudô em que consistia a irre
gularidade allegada 

Affirmou o contestante ter-se deixado de 
eleger as mesas em varios municípios, aonde 
aliás procedeu-se á eleição. Para provar, re
fere-se aos documentos ns. 4, li; 13 e 27, que 
offereceu ao exame da com missão. 

O de n. 4 refere-se á eleiçiio de Campestre 
cujo resultado não foi computado na a.pura
ção geral da Jntendencia da Bahia, nem na 
que a com missão procedeu. . 

O de n. ll é uma carta particUlar de c i
dadão, cuja qualidade de supplente de verea
dornã o está devidamente provada, e ainda 
quando estivesse nada valeria, pois elle 
apenas allega não ter sido convidado para 
eleger as mesas eleitoraes, accrescendo não 
estar a respectiva firma reconhecida, como se 
fazia mister. 

O de n. 13 é outra carta, cobrindo um 
abaixo assignado de 24 cidadãos, dirigido aos 
representantes da naçao br(}.zileira no Cong1·esso 
Federal, assegurando ser íàJso o resultado da 
eleição da Conceição do Almeida, por não se 
terem apurado os votos dados aos contestantes 
e a outros candidatos, pelos signatarios do 
dito documento, quando aliás se verifica, das 
actas respectivas, haver o contestante obtido 
26 votos; além dos dados aos outros candidatos 
a que se refere esse documento. 

O de n. 27 relaciona-se com a eleição 
de Vil!a Viçosa, que, no emtanto, não foi 
apurada, nem pela intendencia, nem tampouco 
pela commissão. 

A circumstancia, notada pelo contestante, 
de se ter procedido em varias collegios á elei
ção dias antes do dia para ella designado, 
reduz-se a uma. atnrmação sem prova de na: 
tureza alguma e que não póde conseguinte
mente ser attendida pa.ra ·produzir efi'eito tão 
importante, quaes esses que o mesmo corites
tante pretende. 

Quanto á allegação de não terem sido 
admittidos, na cidade ele Alago:nhas, os fisca.es 
apresentados pelo candidato Dr. Jose.; da Rocha 
Leal, parece á commt~são que não procede, 
pois não se provou terem sido observadas as 
disposições contidas no art. 43 §§ 16 e 21 da 
lei de 26 de janeiro do corrente anno. 

Nem colhem os protestos constantes dos 
document-os de ns. 18, 19, 20; 23 e 24, porque 
elles foram feitos no dia seguinte ao 
da eleição perante o mesmo tabe!lião do 
Jogar e delles não consta qUI• o protestant,e 
houvesse recebido de qualquer crLndidato, ou 
procurador' seu, otncio de nomeação, conforme 
exige o§ 16 do art. 43, já citado. 

A recus::t de títulos, fei ta a eleitores, a. que 
allude o contestante, de modo algum foi pro
vada, pelo que a commi8são diBpensa-se de 
accrescentar palavra. 

Relativamente aos collegios nos qmes o 

contestante affirma não ter havido eleição, as 
eertidõcs apresentadas vieram comprovar a 
verificação anteriormente feita pel;1 com
missão, ele que as authenticas não tinham 
sido contempladas na acta. da apuração 
final e que pela. niesma razão as referidas 
aiithenticas deixaram de ser incluídas no 
computo de seu primeiro parecer. 

A' vista do exposto, entende a commissão 
que deve ser approvado o parecer n. 70, para 
b fim de serem reconhecidos e proclamados 
deputados pelo estado da Bahia os Srs. Dr. 
Manoel Caetano de Oliveira Passos, lo tenente 
Francisco de Mattos e engenheiro Lycurgo 
.Tosé de Mello. 

Sala das commissões, 30 de agosto de 1892. 
-Urbano de Oouvêa. -Gonçalo de Lagos;
flodrigo de Araujo. -Leonel Filho. 

N. 70-1892 

PARECER 

A.pprova as eleiçiles reali::adas no estado da 
Bahia,mi!tiOS asin.pugrw.das, e reconhece clepu
ta'l 'lS pelo mesmo estada os Srs. Dr. il'Ia
nrJel Caettmo tle Oliveira Passos, to tenente 
Fl'a ncisco de lllaltos e engenheiro Lycurgo 
José de Mello 

Tendo sido presentes á comm1ssao de peti
ções e poderes as authenticas d;Ls eleições pro
cedidas no e:;tado da Btthia. no dia 27 de junho 
passado para, pr0enchimento das vagas de 
tres dt>puta.dos federaes pelo mesmo estado, 
passou a commissão a tomar conhecimento 
das mesmas e dos protestos juntos, depois de 
examinai-as, não computando as que se acha
vão inquinadas de vícios, chegou á seguinte 
apuração final: 

Dr. Manoel Caetano de Oliveira Passos, 
23.456 votos; l" tenente Francisco de Mattos, 
21.093 votos; engenheiro Lycurgo José de 
Mello, 20.828 votos; Dr .. José da Rocha Mello, 
15. 20 1 votos; cngenlwiro Joaquim Arthur 
Pedreira Franco, 12.973 votos, e Dr. Deocle
ciano Ramos, l 508 votos ; e é pois ele pare
cer: 

I o, que sejam approvadas as eleições proce
didas no estado da Bahia no dia 27 de junho 
de 1892 para preenchimento de tres vagas no 
t.:ongresso Nacional,corn excepção das impugn<L
das com documentos, das viciádas, cpie não 
alteram o l'l'!Sult.a.do acima computado ; 

2", que se,jam reconhecidos, e proclamados 
deput<1llos os Srs. <:n.ndidatos mtüs votados 
L r. Mano .-\! Cn.etano de Oli veir;1 Passos, i " te
nent,e Francisco de Mattos e Dr. Lyeurgo .Tosé 
de Mello . 

Sala elas sessões, 22 de a!~·osto de 1892.
Urbano Jl[arcondes .-Leonel Fillt.o.-Rod·rirJo 
ele Ann0o.-Gonçalo de Lagos. 
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EXPOSIÇÃO 

Ao exame da illustre commissão de poderes 
venho submetter as seguintes considerações: 

Sem querer discutir a regularidade ou ir
regularidade da eleiçfio ultimamente feita no 
estado da Bahia para preenchimento de vagas 
na representaçfio federal. noto que entre os 
candidatos diplomados acha-se o Dr. Lycurgo 
José de Mello, inspector geral de terras e co
lonisaçfio. 

Este cidadão, em face da lei n. 35 de 26 de 
janeiro do corrente anno, não podht ser vota-

Ora, semelhantes razões teem igual, si não 
maior, applícaçfio ao inspector geral ele terras 
e colonisaçfio, que póde, por força elo seu car
go, influir nos pleitos eleitoraes de qualquer 
estado. 

Dispensando-me de mais amplos desenvol
vimentos, que a -esclarecida competencia da 
illu~tre commi~são poderá supprir, solicito o 
seu criterioso parecer sobre o assumpto. 

Sala das commissões,29 de agosto de 1892.
Epitacio Pessoa. 

CONTESTAÇÃO 

do para deputado ao Congres~o Nacional. Aos illustres cidadãos, presidente e mem-
0 art. 30 § IX ela citada lei dispõe: « Não bros ela Camara elos Deputados. 

poderfio ser votados para senador ou depu- .Joaquim Arthur Pereira Franco, candidato 
tado ao Congresso Nacional: os funccionarios a deputado federal na eleição a que se pro
administrativos federaes ou estadoaes, clemis- cedeu a 27 ele ,junho no e~tado da Bahia, vem 
s.i veis ~nclepenclentemente de sentença, nos pedir-vos que .JUlgtJeis nulla a referida eleição, 
respectivos estados_>>. . . .. . . . de accorclo com a lei n. 35 ele 26 de janeiro 

Ou s: chamem-funccwnano~ ctdn:,!mstrntz- ele 1892 e ern virtude dos muitos vícios e o·ra-
vas-somente aquelles que supermtenclam v · f - r te · t 
qualquer ramo da administração publica, ou, e!! lll racçoes qu~ 0 requ~ en va1 apon ar. 
como entendo, todos aquelles que, nomeados O requerente JUnta :-diversos documentos 
pelo Poder Executivp, exercem attribuições numerado,s e uma relaçao dos mesmos, pela 
administrativas, superiores ou subaltermts ; qual, confrontando-se o extracto, de cada pro
seja a razão ela incompatibilidade a pressão í testo co~,? assumpto que encerra cada um 
que 0 canclitado possa exercer, com detrimen- clelles, fa.Cilment~ se ~onclue que !1~ meta_cle 
to da verdade eleitoral sobre os seus suborcli- elo estado da Bah1a mw houve eletçao, e stm 
nados, ou a dependencla em que, como depu- uma farça, que .cl?u em_result?.do set'em di
tado, ficaria do Pc\der Executivo, a incompa- pl?mados cand1cla~o~ l'lao el~tto~, com ~~e
tibilidacle do Dr. Lycurg-o de Mello é mani- Jl!lZO elos qu~.na real!~ ele obtt:veram a mMo-
festa· porquanto: rt.a_d? suílra0 tO pop_u!ar n?s clt:fferentes mu-

' metpws, onde a eletçao fm uma verdade, mas 
l. o A Inspectoria Geral de Terras e Coloni- que infelizmente não representa maioria em 

sar;ão, como se póde ver do regulamento respe- relação ao avultado numero de eleitores que 
ctivo, tem sob sm1 jurisdicção diversos ser- falsamente se diz terem concorrido ás urnas; 
viços no estado da Bahia, nos quaes intervem circurnstancia que justifica o pedido ele nul
por meio ele informações, propostas, nomea- liclade. 
ções, etc ; o seu chefe póclo, portanto, influir 
com a sua autoridade sobre a liberdade polí
tica elos seus suborrlinados ou dependentes que
tem naquelle estado ; 

2." O insp2ctor g-eral ele terras e colonisaçfio 
é funccionario administrativo federal, demis
sível, independentemente de sentença; eleito 
deputado, elle continúa, portanto, na. depen
dencia elo Poder Executivo. 

Não altera esta intelligencia da lei a ex
pressão-nos respectivos estados -que se lê no 
final do paragrapho citado. 

Esta expressão, que a meu ver restringe a 
elegibilidade só mente dos funccionarios esta
doaes (e não a dos federaes, que não cleixar.ão 
ele depender elo Poder Executivo pelo facto de 
serem eleitos por .outro estado que não o de 
sua residencia),explica-se pelo receio de que o 
mnpregado, no estado em que exerce as smts 
funcções, impeça nté certo ponto :1 livre ma
nifestação do votq, o que nfio se poderá veri
ficnr em outro estado a que não chegue a in
fluencia claquellas funcções. 

O requerente pede venitt á Camara para 
fazer algumas considerações sobre a eleição a 
que se procedeu a 27. de junho na Bahia : 

I. a Na capital e em quasi todo o littoral 
obtiveram os candidatos do partido Nacional 
Democrata, a que pertence o requerente, 
grande maioria sobre o:s candidatos elo partido 
Federalista . 

2. a No interior do estado, principalmente 
nos antigos So, 9°,12", 13° e 14° districtos (onde 
realmente não houve eleiçfio), se nota que as 
actas rezam n[o só que quasi a totalidade do 
eleitorado votou, como tambem que esses vo
tos recahem exclusivamente nos candidatos do 
partido Federalista. 

Logareg ha onde o numero de votos, dados 
a cada candidato, excede ao numero ele vo
tantes ; este facto reconheceu a propria in
tendencia da capital cht Bahia que, em vir
tude dos protestos elo candidato Dr. José dct 
Rocha Leal, deixou de tomar conhecimento 
de varias actas . 
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N'o. cidade do Bomfim, antigo municipio da como ao de todos, ~u..cítadas peli>s l'aeto;; se
Vi!la Nova. da. Rainha, no Joa.zeiro e em ou- guintes : 
tros lagares, principalmente m.s :proximida· lO, que. ao passo que na capital e cidad~s 
des do rio S. Francisco, se pôde -veritlcat• o mttis proximas, onde t>ealmente hom·e ele~
quanto vai de verdade nestas ultimas consi· ç~10, silo numerosas as faltas de comparecl-
derações. ment.o d.•~ eleltot'es, cujo: a.bsten(~O JlOr toda a . 

Yejam·se n.s :tetas rio antigo 12" districto pu.rtc se tem tlltima.mente verificado n?-s -va. 
eleitoral, que por ellas ning-uem duviuo.rà um 1-h~s et~it;w r\(). Republica, ao contrarlo nas 
mofl1ento da nullidadc du. eleição il que se ro~'l.lid••!lt>.;; em que as authenticas figuram 
procedeu a 27 de junho no estado da. Bahia. lunt~ elei\..lO que nii.o houve, mros são os que 

Alem dos documenws que o requerente (n!tarn, 0 <iW~ é m::t.ravilltoso nos se~tões, cujos 
. junta. e com os quaes e~uda. o seu pedido. lmhit.:J.ntes, quasi constmngidos e s01nente por 
a.ppell~ ~ind<t ~r:''' as_ dtversa..;; act_,~s I'JIIC_ a ;;r•ttv.le e$lbr.;o c ini.el'CSSe p.:Lrtida.l'ios por 
oomm~~o de ~ ~rtfi~\Ç;LO tle I~ L~~~,~ J:L excltu u 1111mcs ele. prcst.i!.!iu, se i nc<•mmodam pa.ra. 
por ~ctos sub. ta.nca_aes e que l!ctx.Lm ptl.ten_!.e concor t·cr as mnu.s; 
O d~\o.bro ijUe ><n pela. ~hm lt\ e."':CC\H;õlO 2". naqud!C C<L"il as :tcbs mosmm OS VO· 
das le1s e regul.a.mentos eletror:tes. !ns 1-ep<u·tido~ em pleitO, di;;puta.d~ ent re os 

Municípios houve em que o:> :J!Iti:;,"'s vet·ea· d i\'ct-sos c:1.udhla.ta:< dos partidos pleiteantes ; 
dores da.s"ultimas cam:was nnmicip."lt.'S el~it.J.s. neste ultimo os vot~.a.o ; milh:J.r~. recahe~, 
contt'(J. o expresso na lei, ueix:wam de proco- qua:;i :-em di::crepa.nci .. de um so, nos cand1- . 
der á eleição pata mesarios (do ;umentos nsA, dt1tos tht ch::.p;1. notoriamente offic!al; 
11, 13 e27), e onde não hto mesarios não póde 8". finalmente, tendo siilo apresent.1dos tres, 
h~~over elei~'ào pa.ra. representantes fe(lcrn.e.s. Re· em Yer. de ilous c;:J.ndilli·\\os, pelo pa.rt1d? q~e 
leva. observar que cadamunicipiodeve contar. "e repub. venc:Hlor. disso se infi!re :. prtmet
:pelo menos. 4 ~ecções,cada um11 da.s q uaes pôde 1·amente, que de animo delilJel'ado fo~ de~e o 
ter ate 250 eleitores, notando-se mais que a.l- começ'o ludibri<J.do o principio constttuctona.l 
g uns munídpios comprellendcm Jmmet·o mui· e rerdacleiramente rlemocratíco da represen
to mais avultado de secções : entretanto que tação das maiorias, e finalmente , para que a 
em variosdaqueHes apparecem ac~as de sup- cant:) se alxtlançassem. sabendo que ba._viam 
postas eleições ! de ser, com.o Coram. derrota~ os na. ca:p1tal .e 

Ora, si fo rem rtespre~ados os votos tlaquel- em OtltrM cidades em u~ eleJt.orad~ de malS 
les municípios e mais os de que tmtam outros de 10.000 vota.nt2s, er~ nnpre:5cmdivel que 
protestos apresentado~ pelo requerente os contassem com o racm~o compensador de . 
candidatos cliplomados nã:o podem ter maio- lavrarem act.1.s falsas, chma.s de votos ~ompu .. 
ria tados a bel pr·a.z.er . 

• . , Em uma palavr.~. o req.uerente_1100e a an-
Da leitura dos documentos ve-se que as oulla.ç:ã.o de semelhante tu.rç-.a ele1tor-J.l. e pe~ 

mesas recusavam-se a reconhecel' e .t\.ar as- tle-a meJlOS· a.ind<l. por intel·esse seu. do que 
sento~ fiscaes nomeado~ pelos ca.~dielll.tos ou por honra lla.Pa.tria. e das instituições repu
pelos cleltm•es, e bem :~s:;um a a~tt.a.r os pr<?- bHc:tmtS, cujo fundamento ~ã.o )~de ser o~
testos por eUes apresen!:tdos, conforme <~ iet tL·o -:;iniio u. ver·<};). de c o res:pmto a llvra mant-

Vê-se mais a justa. queixa de cidrulã.os, fe -t.'I.\'~U? d;J. vontad~ poli~ica. do. cidadilo no 
eujos ti tu los lhes for-J.m negados pa.r:t impe· exerc1C10 da sober~ma nacwnal. 
d.il-os, como de facto foram impedidos, de vo- C:.tpital Federal, 3 de agosto de 1892. 
tar. -JJ<t!Jllim ... i ,·tlwr P edreim F ?·aaco. 

Vê-se ainda (cumulo da desfaç-.J.tcz) que em 
. outras partes deixou de ha. ver eleiçfto no dia 
para. ella. marcado, porque dias antes ,já ~~ 
mesma se tinha procedido ! 

Estas e outras muitas razões, que se im
poem ao espirito de quem imparcial e seve
ramente proceda. ao emme e conl'::-onto dos 
documentos oJf~recidos e u,uthentiCllS r~cebi
das pela Cam:~.ra, levam á. evidencia que de 
pleno . direito são nulla.s e devem S8r l)Or vós 
invalidadas essas eleições, cujo simulacro,com 
vergonha. diz o requerente. teve Jogar .ulti
mamente no seu estruio da Bahia.. 

Dando assim por wmina.da.s estas ponde
ra.Qães, pede todavia licença para ertet•na.r 
a.qui as reftexües que acodem ao seu es~irito, 

C:lro3r"- Y. IV 

N. 77-1892 

lu.lglt o Co.tg1·esso iútci~nai in.competente para 
CO/~cerler l' pa1·miss<1o pcrli rla pm· VictoriJtO 
A[fon.w Pereira. RaM.~s ~ Car ws .Ba.ptisla. de 
Ca8tro pant cst~tlil:.lece1· 11ma. lü?ha de llonds· 
eMl"ll as e.<la)'à~.~ de Et~t,·e Rios, n a Estrada 
d~ Fen·o CeMmt do Braoil, e a d" ib·eal, na 
do G!'G!o-Parú.colloaa>vlo os trilho.~ ~o leito da .· 
estrad" lle ·1·odaqem Uniria e I ndust?·ia 

A' comm~o d.e ohras pl.\blicas e colonisa.
cã.o fora.m ptesentes as petições dos cid3.d!U>s 
Victorinó A1!onso Pereiro. Ramos, datada. 

Sõ 
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. de 2ô de \'.btil. e Carlos B::Lptist."õ d~ Castro. de1 d.e F~rro de Sobral a Ipti, no Cearil (2> dis-
:5.-de ,i.go.>to do corrente ann '• sol,cítando am- cu~são); · · 
·. lias permjssão para estabelecer uma lin.1ut de Do'pl'ojecto n. 152, de--te anno, apina.ndo Iio 
r.boilcts entl'e a-; esta.~~ões de Entre Rios, na Es- sentido úe serem submettidos :1 discussão .o 
)rada de Ferro Central do Brazíl,e a. d'? Areal, projecto n. 248 de l89I (do Sena.du) e duas 
·na Estrada de Ferm do Gran-Pa.ra. collo- emendas otfere·:·idas ao mesmo -pro]ecto sobre 
'ca.ndo os trilhos no leito da estl'ãda de roda- construcç<io de açudes ou collocaç;ío de poços, 
gem União e Industrio.. ~wtesianos em v-a.rios ro.unicipio.s dos estados 

Para. resolver sobre essn,s petiçõe.•, a com. do PJa.UilY e da Para.hyba ·.do Norte (3" dís-
misSão solicitou do Sr. ministro da agricu1- cussao); . . 
tura, não só inform!tÇ.les, f'J)ffio cüpm do po ~l'o.~ec~o n_. 31,_ desce a.nno, toro<mdo 11p· 

. cGntra.cto existente para. a conser-Yaç;:"io dessa ph~a.\ el ~o~ n._n~maes de to~a e qualquer es-
ê.Stra.da de rodngem. peme (1- ~~~postça.o do art . 1 do decreto n.3!6~ 

:.· ·:·Inftriu a commissão d8~sas in!.'orma.ções que de 7 de Jlllllo de 1883, a que se reter~ a 1€'1 
nã.o é essa a primt>ira tent>l.tiv-a p~ra colloca- n.; 21 _de 24 de outubro de l89l (3" dtscus-
çãó de trilhos na Estrada Uniãu e Industria, sao) ; . . , ·. 
hoje em grande parte estt·a.gada. peh acçüo do Do proJecto _n.: 138, de't~ a.nno, esta.bele-
tempo e falta de conserv-ação. cenda as eomhçoe_s en:t que :p::!de s~r exerc:da ~ 

· Existe, porem, um contrac:to feito com fll.culd~de ~oonfeJ:I.~~ as socteda.de::.. an~n:~ ~" 
0 governo federal pam a conservação apcnM pelo alt. 3~ do de~Leto n. 164 de 11 de Jane1ro 
de um trecho, contracto que deve expirar a 10 de 1 890,_ e marcam! o o p~zo de um ~uno para 
dejunllo de 1893. o recoUnme~to! pelosem1ssore3 dos b1lh~tesao 

A cornmissão de olJràs publicas, conside- pol'tarlor ermtt1~o~ illegalmente e ~'!tor1sa~do 
rando que a Estrada. União e Industrla aclll\- ~_gove:no aem1~t1r not::s de 500 re1s, I$.2.$e 
se nas condições dos propríos nacionaes, de i:>S no "alor de cmco m1! G_?n;os, rec~l,ten~~ 
que falia. o para.grapho unico do Mt. "64 da ~~'tal s~mma. em notas d.e ::JO~ pa.ra cuna (~ 
Constituição, ;.-isto como não é es<e proprio· discussao); . _ .. 
nacionat mais necessario à Uniã.o do que aos _ D~ IJfo.JdO n.l09 ~,opma.ndo do •:nt1do de 
serviços dos esta<los. onde se a.c!ta construido. ~er ,tpprovad? o proJecto n. lO~ de,te anno, 
e de parece~ que deve a. Estr..t.da União Indu:<- q"ll~ ~~ea, CQnJllC~mente co-qt a e,cola_ de ma
tria. revert1r. pa.ra. os estado.; do Rio de Janei- cbm_btas, um_cur_"o d: n~utr~~ ~~ e~_tad~ do 

· ro e }.<!i nas Geraes ; e nes;,as condi çõ s, a com. ?ara., e tb.e da o r ~m~açao (~ d~,;cus~ao), 
~ rll.issão opina que não e de competencia do Das emendas do ~en3-do ao proJ~cto n. 6 A. 

Ccin!!I'esso Nacional conceder a solicitad· . _ tleste a1~no, ~rga.UJsando o ·DLstr1cto Federal 
- "'~ a per d1scussao un1ca); . 

IDJssao. . 1-1 d . d Do proJeeto u. o , este anno, crean o 
·sala. das commissões, 30 de agosGo de 1892- uma colonia correccion.·l.l no proprio nacional 

Antonio OlylÜho;president2.-Aug•,sto-'Vinkae.<. -Fa<~:enda. da. Boa Vista- na Parahyba. do 
-Urbano J[arcunde8. - JoaqZ<im Permm- Sut, esta.do do Rio de Janeiro, e>peciftca os in
buco.-Josd .Bevilaqua. dividuos que a ella podem ser recoliiidos e dà 

O SR. PRESIDENTE designa. :para 1 de setem- omras pro,idencia.s (l~ diSC\.lssã.o}; 
broa s~uiote ordem do dia: Do projecto n. 81, de 189, regul~ndo a.s 

p parte (ate as 3 haras)_ Votação das se- p omoçnes n~ armada. em tempo de pa.z e em 
guintes materias: tempo de guerra (1 2 discussão) ; ' 

Da. projecr.o n. 145 A. de 1891. mandando 
Do art. 3' e seguintes do projecto n. 48, reaiis.Lr, por concurrencia publica, :>> obras 

deste anno (r~ula.ndo a na.>egação de cabo- pub'icas !ederaes que devem ser construídas 
tagem), com as respeGth,-as emendas (2a di.~- exctusil'amente a expensas da União, po
cussão); 'dendo ser ta.mbem por administracão as 

Do projecto .n. 140 B. cleste anno, Jlxando a obras m~litares, as de grande urgencia e as de 
d~peza, do Mlnisterio da Marinha pàra o pequena importa,ncia (P discussão); 
exercício de 1893 (3• discu~io); Do proj c1o n. 106. de 1S91, passa.nd.o á 

Do projecto n. 143, des1e anno, autorisando municipalid<~de a admioisr.ração dos cemite-
o governo a abrir o credito de 160:000,;; ao rios -pnl>li.cos, dá. outras providencias e auto
cambio de 27 rl. por I~ para despezas. no "or- risa o Presidente d,t Repuolica a mandar ta
rente _exercício, da 1~u~rica, 2•-Le<daçõeo e zer a conta, afim de ser ind.emnizad'~ a ir
Consunw.os-do or·çament.) do .Ministerio das m:tnd:td~ da Santa Casa da Misericordia dl~ 
Relaçõe.->. Exterio1·es (3' (\is::us5ilo); Capital Federal (1 a disous..~o); · 

Do.proJecttJ n. 16ú, a.utorisaur:lo o governo I Do projecto n. 152. ti •sce ,1.nuo, opinando 
a. .abrír, no exerdcio CÓJTente, um credito [no sentido de serem submettidos á discussão 
s~pplementar de ~ 33-820·0-u para a ooodu- o pro,,ecto n. 24S,de 1891 (Jo Senado) e duas 
sao da.s obras do prolonga.mento da. Estrada emendas oll'erecidas ao mesmo projecto sobre 
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. construção de açudes ou collnca.ção de poços carga e desco.rga de navios no porto qe, 
artesianos em >arios municípios dos esta.dos Santos (I• discussão) ; 
do Piaully c da Pltrahyba do Norte (S" dis· Do pr ojecto n. 120, deste anno, autori.Sa.udo · 

.. cussão) ; o gov·et•no a contractr.r com Joã.o Tavares ·da. 
Do projecto n. 131, deste u.nno, autori- Silva. a construcção, uso e go~o de uma eS:

sa,ndo o governo a. contratar com o cidctdã.o tradu. de ferro, com privilegio por 50 anuós; . 
peruano Julio B~naYides o serviço de nave· de accordo com as leis sobre estradas de ferro·:. 
gat;ão e transportes de mcrcacloria; pelo rio e _garantia.deju;os de 6 ~.sobre 30:000$ por.· 
Içá ou Putuma.io. sob as condições que es· k_Ilometro, pa.r~mdo do Rto Pardo, 110 Espi· 
baiece (3• discUS\láo); · l'lto sa.nto. ll.té S •. João Baptista, em Mina~· 
· Do pt·o.iecto n. 141, deste a.nno. iscnt..'l.ndo Geraes (l" discussão); 
dos direitos de importação e expediente os Do projecto n. ll6, deste anno, (l.UtoriS~ondo 
objectos neces.'l:tt1os ao estl.l>elecimento do o :::overno, tendo de des<:~nne:car o serviço dos 
Stranger's Hospital (l• dt::JCussão); subu_rbios nn. Estrada de Ferro Central do 

Do projecto n. 132, (leste a uno. isent.anuo Brozll, a conk<\ctar com -Tll$tin & Bandeim ou 
do imposto predial o edíficío em que fnncciona. companhia que organisarem. a constrttccão de 
o Gabinete Portw.:uez de Leitur-J., dest~\ ci· uma estr:ul:J. de ferro a.erca de S. Francisco a 
dade (I~ discus.~o}; Sapopemba, segundo as condieões que csto.be-

Do projecto n. 83, deste anno, mandando Ieee (l• discussiis); 
:pagar a pen~ de 120$, concedida. o. D. Maria . Do pro,ie<!lo n. 17, deste anno. isent1.ndo de 
Ferreira de Souza, viuva do brigadeiro An· (breitos de importa.çã.o os ma.teriaes e ma
tonio Tíburclo Ferreira deSoU7. .. 'l., desde a .data ~hinismos que a. Companhi..'\ Nacional de For
do faltecimedto de seu marido (di.<>cussão. Jas e Esta.leiros destinar i1 installaçiío dos seus 
unica); . estabelecimentos ( 1• discuS>ão); 

Do pt·ojecto n . Zi'O, do anno Jl(ISSado, conce· Do pr()jecto n. 274. de 1891, concedendo ao 
dendo um· anno de licença, com ordenado, a cidadao João Pereira Vida! i senção de direitos 
.José Mendes Abra.nches, mestre da otll~lna de ~obro o azeite tioce, chumbo, estanho e folhas 
appll.relhos e velas da directoria de construc~ tle Flandres em laminas, que importar para 
ções navaes do Arsenal de~Iarinha da Ca.pi· o consumo da pesca, no Estado de Sa.nW. Ca-
taJ Federal (discussão unica,); tharino. (l• discussão); 

Do projecto :ri. 147, deste anno, concedendq Do parecer n. 34, de 169'2, indeferindo por 
um a.noo de licença., com ordenado, a Pedro não ser da competencia do Congresso 'N"a
candido da Cunha Yalle, 2• offlcial da. Secre- cional. a petição do conego Amador Bueno de 
taria da marinha, para trata.r de su a saude B~ros, sobre isenção do imposto de 'trans· 

· onde lhe convier (discu~iio unica); m.Issã.o de propriedade e de decimas urba.na.s 
.no projectG n. Sl , de 189-2, autorísando o para o predio em que funcciona o «Asylo 

govsrno a ma.ndar po..ga-r ao a.lreres honora.· Isabel», nesta capital (discussão unica.)· 
rio do exercito Antonio Paes de Sã. Barreto a Do par~cer n. 57, deste anno, indererindo 
quantil). de 2:59'2$, por differenç::\ de soldos o requerimento de Manoel Luiz de Mesquita 
atrasados que deixou de receber (discussão pedindo· a uctorisação para extra1tir um~ 
unica.) ; · loteria a fa Yor do Monte pio dos Funccionarios 

De projecto n. 82, deste a.nno, autorisa.ndo Publico:; ~dl~msão unica}; . 
o governo a reformar, no posto de tenente do Do p:roJecto n. 115, deste anno, autorisando 
estincto corpo de policia desta capital, o ca· o gove~no a transferir para as armas de in
pitão bonorario do e:xercito, ex-lanente desse fa.ntarta e ca;vallaria-; oonforme as habilita
corpo, Antonio Jooê Alves (discussií.o unica.); ções de cada. um, os officiaes do exercito, 

Do projecto n. 9-2. deste anno, l\utorisando o }lromovidos durante a guetta do Para.,nuay 
goYerno a mandar contar como tempo de em- :para. a de artilharia, que nesta se acharem . 
barque, pa.ra os effeitos l~<raes, o tempo em ~em poder te:r accesso por fa lta de habilita
que o capitão-tenente João de Andrade Leite Q5es scienti11cas (2~ discussão); 
serviu como offi.cia.J. superior iustructor na Do projecto n. 118, deste anno, autorisando 
Esc<Jla Naval, e faz exte~siva aosins~uctore> o_governo areorgani.sar oserviço da. Reparti" · 
e mais otllciaes que serVlrem nos na. nos des· ça_o Geral dos Tele,oraphos e alterar o respe- · 
tinados á. instrucçáo dos aspirantes a. guardas· cbv-o regulam~uto, _segundo as bases que · 
marinha a diSposição do art. 13 do decreto estabelec~ (i ' d,iscussao); 
n. 29, de 14 de março rle 1891 (disctl$ã.O Do proJecto n. 155; deste anno, autorisando 
unica) ; · :: o go:verno a. contracta.r com o engenheiro. 

Do projecto n. 148,deste nnno. autorisa.ndo Melvllle Hora_ as obras qu!l se propõe a. ex-
o governo a eontl.'aeta.r com Fra.nc1sc0 Fer· ecutar, por st ou companhia. que orga.nisa.r, 
reira de Moraes sem onus algum para o Es- na Ilha. das En:xadas, no ]lOrto ·e bahia do Rio . 
tado a introdu~o de 500 ou mais trabalha- de Janeiro, medeante condições que estabelece · 
dores l).beria.nos, para. auxiliar o serviço de (1 .. discussão); · 
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Do pro.jecto 11. 153 A. de 1891, r egulando I l" discpssão do projecio n. 103 A, ·de 1892 

as relações cnti'e locador e lomtario (2' dis- creando u m logar de auditOl' de guerra. ; ' 
cuJl-~io); 3• d:scussii.o do :erDjecto n. 70 A.. desteanno. 

3• discus&io ilo projecto n. !45 B, conce- i;;eu-taudo dos dire1tos de importaç.io e expe
d~ndo amnisti.a aos revoltosos que tomaram diente, totlo o material e macbioismos desti· 
pa.rte . nos moYimentos reyolucionarios de nados á constt'Ucção da fabrica de tecidos da 
Ma.tto Grosso, deja.neiro ajunllo de 1892; Companhia Manufactora. Fluminense, situada z• discussão do Jlrojecto n. 161, deste atmo, em Nitheroy, do· estado no Rio de Janeiro; 
autorisando o goYerno a abrir um credito 2• discussão do projecto n. 70 B, deste anno, 
supplementar de 540:000S ô. verba. n. li do isent.'tndo de direitos de imporb.ção e expe
art.. i• da lein. 26de 30 dedezembro de 1891 ; ãiente. todo o mat~rial e machinismos desti-

2" discussão do projecto n. 56 A, deste nados ir. Fabrica de Tecidos Parahybana; esta
anno, interpreta.ndo o § 2" do art. 1" do de· ooleci cl:~ na capital do estado da Parahyba; 
ereto . n. 1420 D, de 21 de fevereiro de 1891. 3" diszussãodo projecto n. 70 c, 1leste anuo, 
re1ati'"o i~ aposentauoria dos magistraaos ; isenta.nclo de direitos de importaç5.o os mate-

Discussão unic<t do parecer n. il, (leste riaes e machinismos, destinados !loS fabricas 
n.nno, concedendo dispensa do se1•viço ao con· das comp:lnltia:> Finção e Tecidos ele Pernam-
tinuo Luiz Ferreira. de Barros ; 'IIUCO ; 

Continuação da 2" iliscussilo do prQjecto 2~ ctiscu:SSão do projecto n. 00, deste anno, · 
. n. 144, deste anuo, ophw.ndo nosentidode autorisandoogovernoa.concedet· a José Au

nilo ser a.dopta.do o projecto n. 144, deste {XUSto Vieira e outro a construcção, uso e goso, 
anno (do Senado), que permite a livre entro.da (lumnte 30 a.nnos. de uma estrada. de ferro de 
no territorio da Republica a immigrantes de Sapopemba i~ ilha do Governador, medea.nte 
nacionalidade chineza e ja.poneza, wb as c:on- G-ertos 1a vores; · · 
diçúes que estabelece, e autorisa o governo a I" discussiio do projecto n. 98, deste anno, 
promover a execução do tratado de 5 de se- autorisitndo o governo a conceder a. Honorio 
tembro. de 1880, com o.Chiua, a çelebra.r tra- Lima a construcção,uso e goso de uma estrada 
tado de commercio, paz e amizade com o de 1et·ro do porto de Angra c)os Reis, no 
Ja:pão e a estabelecer agentes diplomaticos e estado do Rio de .Janeiro, á. estl.r)<l.o do Cru.
conmlares nesse> pa.izes, I'eportando-se ao zeiro, no est:l.do de S . Paulo, medeante as 
juizo emitt ido no· parecer sob n. 4 A, deste condições que estipula; · 
anno : 1~ dL~us..~ do projecto n. 133, deste aimo, 

Continu~.do da. 2" cliscussã:o do projecto derogn.ndo o art. !Si do decreto n. 1030 de 14 
. n. 122, deste anno (reorganisa.ndo o Supremo de novembro de 1890; dispondo que os seis 
Tribunal Milimr). • e..~rivães <las camaras civil e criminal do Tri-

2" parte (até as 3 horas ou antes . ) Con- buoal Civil e Criminal sir vam cumulativa- · 
tinuaçãoda díscu&lão unica do additivo n. 72 B mente perante as duas camaras medea.nte dis
deste an.no ( addittvo destacado na. za discus- tribuição ; 
são do projecto de fix.a.çã.o da força naval para. Discussão unica do projecto n. 156, deste 
o e:tercicío de 1893), autorisando o governo anno; autorisando o governo a considerar a 
a. remover o Arsea.al de Marinha da Bahia. a reforma compulsoriamente dada ao official de 
mandar construir uma mortona. em M:ltto fazenda de 2• clasce Antonio Mariano Barreto 
Grosso, a estabelecer na Escola. Naval o ensino Pinto na. e:trcctivfdo.de do posto de l • tenente 
de tor pedos e de :l.J.l-pli.ca.ção da electricidade ã. em q_ue foi graduado, ]asssando sua gradua
marinha, creando uma cadeira. especial, e a c;.ão a do posto immediato. 
reformar as escolas praticas de u.rtilharía. e 
torpedos e a crear di'versas escolas ; Le-vanta-se a ses..~ as 5 noras, 

FIM: DO QlJARTO VOLWfE 
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