
Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 11:59 - Pêgina 1 ae 64 

' ~ ·. 

,CONGRESSO NACIONAL 

ANNAES 

DA 

CAMARA DOS DEPU1'ADOS 

SEGUNDA ·SESSÃO DA PRIMEIRA LEGISLATURA 

Sessões de i a 31 de outubro de 1S92 

. Rio DE JANEIRO ·. 
Xlw'tP:RENS.A. N-A. O:tON .A.L 

l893 



Câmara dos Depliados. lm ~Yesso em 18/05!20t5 11 :59 . Página 3 de 64 

~----~-:~;,-::·~-~::=:-~"' f· 
·j· 0,1~.\. ,_ .__, _:,. ·,,..,_.,_ i. !---.... ~- Rr"-L , 
, Qea~s~ L '·:::;--:-:·7 ... ·-~7 1 J ",., t, ~· o · ~ 
I s l :-: !_ i V · '; ;. r: A I 

.. . · .. -· .... ....; .... ·-· .. -~·.·-~~ 
N.c Reg;:..!c:• , .. ~.~ '- h:-:nada · 1 
CLvC ~: ·i 

·--..... ~-----.... ~~L ____ J 



Ct~M:A::t:t.A. nos DEPtrTA:OOS 
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INDlCE 

DOS 

Discursos uronúnciauos nas sossõ.~s ao nwz no oututro ao 18~2 . . 

Alexandre Stoclder: 

Escolns d~ Cb.Q>'icultura. Pags . 456 a 461 (129a 
sessão em 20 de outubL•o). 

Almeida Nogueira: 

Orçamento do i\!l iniste?·io da Guerra (projecto 
n . 193) . P ags. 158 e !59 (1i7" sessão em 6 ele 
outubro). P ag. 218 (i20• sessão em 8 de ou
tubro). Pags. 600 e 601 (135" sessão em 26 de 
outubro). 

AlDlino Affonso: 

Vencimentos do pzssoal da I mp1·ensa. N aoional 
e Dia•·io Officinl. Pag. 40 (112a sessão em 3 
ele outubro). Pags. 606 e 607 (135• sessão em 26 
de outubro) . 

Orçamento do j\!f iniste?·io da Indnstria., Via.ção 
e Obr·as Publicas (proj ~cto n . 192). Pags. 183 
e 186 (11.8• sessão em 7 de ou·tub1•o). 

· An1.erico Luz: 

Estrada de Ferro Cent•·al do BwMil. P rigs . 56 
e 57 (H2a sessão em 3 de outubro) . 

R eforma dos Co:?·eios (frojecto n. 203) . Pag. 
260 (122• sessao em 1 de outubro . 

André Cavalcanti : 

Colonia Orphanúlogica Isabel. Est>-•adc~ de Fe-rro 
Central do Brazil (projecto n. 192). Pag. 186 
(118a sessão em 7 de out,.tbro). 

Ne,qocios de Pe1·nambuco. Pags. 595 e 596 
(134• sessão em 25 de outubr o). Pag . 612 
(135" sessão em 26 de ou~ubro) . 

Antonio Azea·edo: 

]>,·ojecto n . .216. Pags. 273 e 274 (122• sessão 
em H de outubro) . 

Antonio Olyntbo : 

R eforma dos Co••reios (projecto n. 203 B) . P ag . 
IJ2 (114• sessão em 4 de outnbro). 

Explicações , Pag. 2i2 (122"- sessão em H de 
Gutubro) . 

Aristides ~laia : 

Eleições de Minas Gzraes (parace r n. 9J). 
Pags. 2H a 213 (120• sessão em 8 de ou~ 
tubro) . 

P rojec.to n . 2 f 6 . Pags. 272 e 273 (122• r.es>iio 
em H de outubro). 

Explicação pessoal . P ags . 691, 69.2 e 698 ("139• 
sessão em29 de outubro) . 

Artllur Rios : 

Projecto n . 176. Pags. 4 a6 (111• sessão em 
i de outubro) . 

Vencimentos do pzssoal da Estn~da de Fo·•·o 
Central do Brazil (projecto n. 175) . Pngs. 
88 e 89 (114• sessão em 4 de outubro) . 

Refo,·mc~ dos GoJ·reios (projecto n. 203 B). Pags . 
98 e 99 (114• sessão em 4 ele outubro). P~g. 
244 (121• sessão em iO de outubro). 



4 INDICE 

Auguglo de Freitas: 

:Moção Sea~•··"· Pags. 548 a 519 !1323 sessiio em 
24 ele out'lbro). · Pags. 58) e 58 l (133" sessão 
em 2:) ele OLttubl"O). 

Auguti!to Montenegro : 

., 11wifas aduaneú·a.s. Pags. 148 a 155 (H6a ses
são em 5 de outubro). Pags. 386 a 332 (i26a 
sessão em 17 ele outubro). 

Projecto n. 19i2Ji'. Pags. 477a48i (!30ases
são em 21 ele outubro). 

:Bada~ô: 

P·,·ojecto n. 213. Pags. 3 e 4 (111a sessão em 
i 'ele outubro). 

Orçamento ela ,•eceitc; geral da Repnblica (pro
jecto n. 221). Pag 160 (!17a sessão em 6 de 
outubro). Pag. 179 (118• sessão em 7 de ou• 
tubro). 

Casamento civil. Pags. 316 a 318 (123• sessão 
em 13 ele outubro). 

Baptista da Motta : 

Districtos eleitorc;es (projecto n. 209\. Pags. 518 
a 519 (131a se.ssão em 2.2 de outllbro). 

Bella•••nino de ~lendonça : 

Lazareto em IV cato G1·osso (projecto n. 163). 
Pag. 229 (121• sessào em 10 ele outubro). 

Suacessos ele l\{,btto G,·osso. Pags. 27<1 e 275 
(i22a sessão em 11 ele outubro). 

Cantão: 

Refn,·nuo elos Corteios (projecto n. 203 B). Pags . 
36 a 39 (1J2a sessão em 3 de outubro). 

Arsenal rle Gue,·,·e; ele Pm·to Al·grc (projecto 
n. 193 H). Pag. 38:1 (126a sessão em 17 ele 
agosto). 

P1·ojecto n. 226. Pags. 402 e 403 (127• sessão 
em· 18 de outubro). 

Vencimentos rlo pessoal ela, E. ele F. Cent·1'c!l elo 
B,·azil (projecto n. 175). Pags. 501 a 502 (131• 
sessão em 22 de outub.ru). 

PMecc,· n. 104. Pags. 660 e 661 (138• sessão 
em 28 ele outubro). 

Casiiniro Junior: 

P1·ojocto n 18 3. Pags. 73 a 75 ( 113• sessão 
em 3 ele outubro). 

Receite; Ge·NÜ da Repu.blica (projecto n. 221). 
Pags. 385 e 386 ( 126a sessão em 17 de 
outubro). Pags. 445 e 446 (129• sessão· em 20 
de outubro). 

Negocias do Mcwanhão. Pags. 467 e 468 (130a 
sessão em 21 ele outubro). 

Negocias elo Paraná,, Pags. 416 e 417 (127• Cassianodc;o Nascimento: 
sessão em 18 el9 outubro). 

JBevilaqua: 
Eleição de Minas Geraes (parecer n. 99). Pags. 

209-e 210 (120a sessão em 8 ele outubro). 

Estmela de Ji'e,·po Central elo BN;z-il (Resposta Cesario 1\-lotta: 
ao discnrso do Sr. Americo Luz). Pag·s, 57 
a 63 (112• sessão em 3 de ontubro). 

O to tenente Carnei'I'O 111onteir·o (Resposta ao 
discurso elo Sr. Martinho Rodrigues). Pags. 
169 a 171 (117a sessão em 6 ele outubro). 

Expl·icação pessoal. Pag. 359 (125a sessão em 
15 de outubro). Pags. 511 e 512 (l31• sessão 
Am 22 de outubro). Pag. 709 (139• sessão em 
29 de outubro). 

Projecto n. i92 S. Pags. 414 e 4i5 (127a sessão 

Re{01'ma dos Cor,•eios (projecto n. 203 B). Pags. 
35e 36 (112a sessão em'3 de outubro). 

Extincção ele loteria.s (projecto de lei). Pags. 
223 e 224 (120• sessão em 8 ele outubro). 

Receita geml ele~ Republica (projecto n. 221). 
Pags, 420 a 422 (i2Sa sessfi.o em 19 de ou
tubro). 

Negocias municipc;es. Pag. 468 (130a sessão em 
21 de outubro). 

em 18-de outubro). Pags. 4:34 e 435 ('128• sessão Chagas Lobato : 
em 19 de outubro). 

Orçébmento elo 111inistc,•io ele; Guer,·:~ (projecto 
n. 193). Pag. 617 (136• sessão em 27 ele 
outttbro). 

Ih·azilio dos l§antos: 

Reforma bL~ncaria. (peojecto n. 183). Paga. 520 
<t 52.2 (131• sessão em 2.2 ele outabro), 

E st,•aela ele F C I'?' O Ce nt,•al elo Br·c;zil. P ag. 279 
('122a sessão em 11 de outubro). 

Receita ge,·al ele; Republicc; (projecto n. 221). 
Paga. 354 e 355 (1.253 sessão em 15 de ou
tubro). 

Projecto n. i92 1'. Pag. 378 (i26asessão em 
i7 ele outubro). 

Caetano de Albuquer•que: Vencimentos elo pesso:!l ela Estrt;ele; ele Ji'en·o 
Centrc;l elo Bra::;:íl (projecto n. 175). Pags. 

Orçamento elo Miiiisterio ela, Gue1Ta (projecto 503 e 504 (131a Se%ão em 2.2 ele outubro). 
n. 193). Pags. 116 a 122 (115a ses>ã•) em 5 de ' 
outubro). Den.J.etrio ll:l.ibeiro: 

O!'Çc&menlo elo Ministe,·io d:~ lnelustria, Vic;
ção e Ub,·,~s i'ublice&s (pt•ojecto n. 192). Pags. 
165 a 16~ (ii7• sessão ell1 6 de outubro). 

Ol·çamcntó o !linisterio ''a Inelust,·ic&, Viação 
e Obms Publia,"s (projecto n. 192). Pags. 181 
a 183 (liSa sessão e111 7 ele outubro). 
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· Epitacio Pessoa: 

P rojcato n. 216. Pags. 263 a 266 (122 11 sessão 
em H de outub ,·o). 

R epartição G21·al da EstatistiaéL F'ags. 360 a 
362 (125" s•,,ssão em 15 de ou~ubro). Pags. 6::!3 
e 09 :[ (l39a sessão em 29 ele outubt·9). 

Negocias 11otiticos . Pags. 574 a 58J (133a sessão 
em 25 de o>tlub ro). 

Ell•ico ·Coe lho: 

R c(o1·ma brmacwict (pt·ojecto n. 181). P ags. 199 
a 206 (119a sessão em 7 de outLtbro) . 

!Espiirito t!!ianto: 

E xp'icaçuo p3ssoc!l , P ag . 2 (11P sessão em 1 de 

.1Vcgoeios de Pe1'1WI!1biiOO (Resposta ao discurso 
do Sr. João de Si'lueit'a). Pags . 593 e 594 
(134a sessão em25 de outubro) . 

Mc.terüd nctval. Pags . 610 a 612 (13511 sessão 
em 26 de outubro). 

.Francisco Veiga 

R e(onna dos Con·dos (projec~o n . 203 B) . Pags. 
39 e 40 (l1:2as,ssà o em 3 de outllbt·o). Pa:~·s. 
222 e 2.23 (120• sessão em 8 de uut.ubro). 
Pa~·s. 333 e 334 (t24" sessão em 14 ele outu· 
bro) . 

Or<;c~mento da 1'eacita geral da Rep,,bliort (pt·o
j ec~o 11. 2:21). Pag. 160 (117• ses.;âo em 6 de 
outUbro). 

01r~nb~o). Frôes da CÍOuz : 
Y cnoimentos do pessoc~l de~ EstYC<dc_• ele F'er·r~ 

Centrcd do J11·azil (p roJecto n . 17o). Pag. 88 
(114• sessão em 4 de outubro). 

Felisbello Freire : 

B e(rw nw bM>,acwia ([•rojecto n. 183). P ags. 641 
a 643 (137a sessão em 27 ele outubro). 

Fleur:y Cu~ado : 

R oMitct qe1·al ela, R epubliaa (projccio n. 221). 
P<~. gs. 355 a 358 (l25~ sessão em 15 de outubro). 
Pag. 377 (126• sessão em 17 ele outubro) . 

Fonseca l:l!ermes: 

o1·ccúm ento do i\Iini~terio da Guc·r·ra (projecto 
Jl. 193). Pag'l. 607 a 608 (1:35' sHsào em 26 ele 
ou t •b ro). 

França Ca••valbo 

Yeno.úncntos elo pessoal da lmp>'ensa Nacional. 
Pag . fH (tUa sessão e m 3 de outubro) . P ag . 
501 (i31a sessão em 22 de outubro). 

Supremo T'l?ibttna,l 1lfilitM' (pt'Ojecto n. 122) . 
Pag . 451 (I29a aessão em 20 ele outubr o) . 

Fr~lncisco Glicerio: 

Eleicões ele 1lfinas Ge1·aes (parecer n. 99). P ag. 
20S ( 120• sessão em 8 de outubro) . 

R e(o1·ma ban act>·in (projecto n. 183). P ags. 
242e243 (121a sessão em 10 ele outnbro) . y ag . 
5·1 9 (1.3" sessão em 22 ele ou~ttbro). Pags. <:>96 a 
598 (134" sessão em 25 de outubro). 

P rojcoto n. 1 .9 2 C. Pag. 395 ( 1.26a sessão em 
17 de outubro). 

Reforme• dos Correios (projecto n. 21)3 B) . Pags . 
3+ e 35 (112• sessão em 3 de outubro). P ag , 
331 (124• sessão em 14 de outubt·o). 

O>'çarn«nto do 111 in i'te1· io dn Guen·c• (projecto 
n. 193 ). Pags. 156 e 157 (117• sessão em 6 de 
outubr,) . 

Prqj~cto n . 224. Pag. i84 (H8a sessão em 7 de 
outubro) . 

. Explt'cJ.ção pessoal. Pag. 331 (124• sessão em 
H c ou tubro) . 

Dish :atos eleitoraes (Requerimento el o Sr . Nilo 
Pe :nnh a) . Pag, , 672 a 674 (138• sessão 

em ->g de outubro) . 

Fu rqHm VV erneck : 

P rojeqv n. 1 9 2 T. Pags . 378 a 382 Cl26a 
sess jo em 17 de out•tbro). 

Mal.e?'l':úl nc&val (proj ecto n. 2.31). Pags. 70;3 a 
705 l139a sessão em 29 de outubro) . 

Gar•ci\t !Pires : 

R~ror~.n bancar-ia (projeclo n. 183). P ags. 75 
a 81 CH 3a sessão em 3 de outubro). 

Reoei t ge1·c~l d'" Republion (;,rqjecto n. 221). 
Pag . . 348 a 349 e 3.J2 (125a sessão em 15 de 
ontu ro). · 

Projeo J n . 226. P ag . 400 (127a sessão em 18 
de olubro) . 

'Venci<E eutos do pessoal ria Est1'acla. de Fer·;·o 
Cent ~l do Brazil (p1·nj ec tn n. 175) . Pags . 
499 J 501 (i3Ja se~são ern 22 de out ubro) . 

E x plio\ção pessoal. P ag. 512 (13Ia sessão em 
22 clE-'outubl'O). 

Explicação pessoal . Pags . 698 e 699 (139a see~ão 'GonÇaÍ''es Chaves: 
em 29 ele outubro). 

Francisco de :1\'lattos : 

Expl• oaçã.o pesso,tl. Pap·. 2 (1 H • sessão em 1 de 

Estrad,e âe li'e >'J'O Cenlwú do B; ·,&:.il (proje· 
c to I. 192 C). I'ag . 328 (124• sessão em U 
ele otlu bt·o) . 

outniJro) . Pag. 604 (135a sessão em 26 de ou- GonÇal'·es IR.ainos: 
t nbro) . 

Projecto n . 155. Pag . 533 (13.2" sessão em 24 
dÊl ontubt·o). 

ProJeocs n . i 9 2 S P ags . 431 a 434 (-128" 
se ssã~ .em i9 de outubro). 
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Gonçalo d!e Lagos: 

Eleições de J1{ i nas GM'aes (parecet' n. 99). 
Pag·. 209 (120a sessão em 8 ele ou t11brc>). 

Henrique de Carvalho : 

Estrada de Fe1'1'0 Central do JJ?•azil (l:lroje
cto n. 192 Y). Pags. 470 a 473 (130a sessão 
em 21 ele setembro). 

Homero Baptista : 

Facwras consulares. Pag. 54 (11.2° sessão em 
3 de outubro). 

Orçc~rnento do Jlfinistuio dn Gue>'>'a (projeet.o 
n. 193). Pags. 106 a 115 (115a sessõo en1 5 ele 
outubro). 

Negoeios do Rio Grande do Sul (Respo'sta ao 
discurso do Sr. Demetrio Ribeiro). Pág. 246 
(121a sessão em 10 de outubro). 

A1·sencol de Gve?'?'a de Porto Alegre (projecto 
n. 193 H). Pags. 384 e 385 (126a sessãc\:em 17 
de outubro). 

Reetifiec~ção á, rtcW. Pag. 718 (140° sessão em 
31 de outubro). 

Jacob da Paixõio: 

Corretores de fundos publicas (projectojJe lei). 
Pag. 417 (127a sessão em 18 de outubj,p). 

Jacques Ourique: 

Explicação pessoa.l. Pag. 40 (H2a f}esd.io ep1 3 
de outubro). Pag. 603 (135° sessao kj.1 2ô de 
outLlbro). 

O « Commercio ele 1"\fancws. » Pags. 1Jil e 101 
(114°sessão em 4 de outubro). Pag. Ul (129a 
sessão em 20 ele outubro). 

Orçamento do iliinisterio de; GuC?'rJo {:lrojecLo 
n. 193). Pag. 157 (i17a sessão em tele ou
tubr•)). 

Diario do Congresso. Pags. 228 e 229f}P ses
são em 10 de outubro). 

Negocias municipaes. Pag. 344 (124a fb!são em 
14 de outubro). 

Estrada de b'e>·ro Centml do BraziitrProjecto 
n. 192 J). Pags. 473 A 47'1 ('130• sesl í em 21 
ele outubro). 

P>·ojecto n. 192 [:i'. Pags. 481 e 48:zkj30ases
são em 21 de outubro). 

Vencimentos do pe~soal da .Est1'acla1 f Fe1·ro 
Central do Brazd (proJecto n. 1 ! Pags. 
498 e 499 (13la se.isão em 22 dé o 1bro). 

Material naval (pl'Ojeclo n. 231). P )· 701 a 
703 (139° sessão em 29 de outubro ·•· 

João Lopes; 

Organização da or-dem do dia (Respo~i.l ao dis
curso do Sr. João de Siqueira).! hg. 105 
(115a s~ssão em 5 ele outubro). 

.João de Siqueira: 

Rcclc;maçãó s0bre a org'lniEação da. ordem do 
dia. Pags. 103 a 105 (115a sessão em 5 ele 
outubro). 

Refonna banca,·ia. Orcamento do JJfiniste,·io da 
lndnstriéó e Viaçéio (proje'cto n. 192). 
Pag·s. 163 a 165 (117a sessão em 6 de outu
bro). . 

Rc(onna dos Co>Teios (projecto n. 203). 
Pags. 243 e 244 (121a sessão em 10 ele outu
bro). 

Se?'viço dos telegraphos (Reclamação). Pags. 461 
e 462 (i29a sessão em 20 ele ou'.ubro). 

D1;strictos eleitómes (project.o n. 20\)). Pags. 5:14 
a 536 ('132a cessão em 24 de outuiJro). 

Negocias de PenwmblóCO. Pags. 572 e 573 (133a 
sessão em 25 de outnbro). Pag·. 612 (135a 
sessão em 26 d~ outubro). 

Explicação pessoal. Pags. 594 e 595 (134• Hes
são em 25 de outubro). Pags. 714 e 715 (140" 
sessão em 31 de outubro), 

Launounier: 

Yencimentos rlo pesso"l ela, E. F, Cent1·al do 
Brazil(projeclo n. 175), Pv.gs. 87 e 88 (114a 
sessão em 4. de outnbt·o). 'Pa.gs. 502 e 503 
(131a sessão em 22 de o·•túbro)'. 

p,·ojecto n. 209. Pag. 199 (119• sessão em 7 
de outubro). 

Dist!·ictos el3ilD>'aes (projecto n. 209). Pag. 536 
(132• sessao em 2± ele outubro). 

Lauro MuUer: 

Reforma dos Correios (projecto n. 
Pags. 260 e 261 (122a ses~ão em 11 de 
bro). 

203). 
ou ~u-

Negocias ele Santa Catha>'ina. Pags. 526 e 527 
(131a sessão em 22 ele outubro). 

O•·cmnento do 1\finiste>·io d,; G:_1W>'ra (projecto 
rÍ. 193). Pag-. 60S (l35a sessao em 213 de ou
tubro). 

Leonel Filho: 

Dias feri :odos (projecto n. 195). Pags. 261 e 
262 (122• sessão em 11 ele outubro). 

Leopoldo de BuBhões : 

Orçamento do JJ ini.<terio ele; lnclustria Viação 
e Qb,·as Pv,blicas (projecto n. 192)'. Pags. 
197 e 198 (1'19a sessão e.m 7 de oubabro). · 

Re(01·ma bancaria (projecto n. '183). Pags. 
557 a 568 (133a sessão em 25 ele outubro). 
Pn g. 679 (138a sessão em 28 ele outubro). 

Explicnção pessoal. Pa.gs. 707 a 709 (139a sessão 
em 29 de outubro). 

Leovigildo JFUgueiras : 

Rerlacção rlo p>•ojecto de- O!'Çéómcnto ela j··eceitc; 
,r;emt ela Republica. Pag·. 693 (139a sessão 
em 29 eleoutubro). 



INDICE 7 

Luiz Murat: 

Neqooios poliiioos. Pag. 363 ( 125a sessão em 15 
de outubt·o). Pag . 395 (126a sessão em 17 ele 
outubro). . 

1\llanbàes Barreto: 

Distriotos eleitoraes (projecto n . 209\ . Pags. 
454 e 455 (129" sessão em 20 de outubro) . 

Manoel Fnlgencio : 

P1•n;eoto n. 224. Pag. 18 •1 (USa sessão em 7 
de outubro). 

Re(o,·ma dos Correios (projecto n. 203) . Pag . 
· 261 1.122a sessão ·em 11 de outubro .) 

E. F. Centml do Brazil (projecto n. 19.2 C). 
Pags . 392 a 394 ( 126a sessão em 17 ele ou
tubro). 

l\lartinbo Rodr·Jgnes : 

0 1° tenente Ca1·neiro llt[onteiro. ·Pags . 127 a 
129 (115• sessão em 5 de outubro). · 

Matta 1\Jacbado: 

Explicação pessoal. Pa" . 33 (H2a sessão em 3 
de outubro). Pags. 679 e 680 (138a sessão em 
28 de outubro), • · 

Eleições de M·incis Ge!'Ctes . Pag- . 209 (120a sessão 
em 8 el~ outubro). 

He{o;·mct bcmoa,·ict ( pl'ojecto n . 183 ). Pags. 
620 a 635 ( 136" sessão em 27 ele outubro ). 
Pags . 697 a 698 (139a sessão em 29 de outu

·bro) . 

1\liaton: 

E leições de il1.inas Gcraes (par~cer n . 9:J). Pago. 
21? a 216 (12()a sessão em 8 de outubro). 

Pro;eato n. 19 9. Pags. 705 a 706 ('139• sessão 
0m 29 ele outubro). 

J:\oloraes e Barros: 

Na.vcgação de G(tboi:a.gem (projecto n. 48 C). 
Pags. 412 a 414 (127n sessão em 18 ele outubro). 

Nilo JPeçanba : 

Re(ormcb dos Correios (projecto n. 20;3) . Pa.g . 
261 (i22a sessão em 11 de ontubro). 

. Dist>·ictos elcitomcs (projecto n . 209). Pag. 453 
('l29a sessão em 20 de. outubro). Pag . 507 
('131• sessão em 22 ele outubro;. Pag . 616 
(136a sessão em Z7 de outuh t• o) . Pags . 669 e 
670 (138" sessiio em 28 de outubro). 

N ogueira l'i'"aranag·nã : 

Orçamento dG M i nistc'•"io clct Indu.stria, Viaçüo 
e Obras Publ{c.os (prn,i ecto n. 1\)2). Pag . 197 
(l19a sessãu em 7 ele outubro). 

Pra,jecto n. 1 9 2 N. P ag . 273 ('l22a sessão em 
H de ontubro). 

Novaes e Mello: 

Al(andegiÃmc?ito .das mesas de rendas cte ItajaJty 
c L a.r;una {Pt'OJecto n. 127). Pags. o30 e o31 
('l32a sessão em 24 de outubro) . 

Lloyd B ,·azilci!·o . Pags. 715 a 717 (140a sessão · 
em 31 de outubro). 

Olticica:. 

Projccton, 213. P ag . 3 (111a sessão em i de 
outubro). · 

Reforma bancaria (projecto n. 183). Pags. 288 
a 296,305 a 315 (123a sessão em 13 de outubro). 
P ag.>. 643 a 658 (137a sessão em 27 de 
outubro) . 

R eceite> geml dr.a Republioct (projecto n. 221). 
P ag . 337('124" sessão em 14 de outubro). 

P 1·ojeoto n. 2 26 . Pags. 400 e 401 (127 :~. sessão 
em 18 de outubro) . 

Negooios elas Alagôas. Pags. 689 a 691 (139a 
sessão em 29 de outubro) . 

E xplicação pessoal. Pags . 699 e 700 ( 139a sessão 
em 29 de outubro) . 

Oliveira .Pinto : 

Est?·ada de Ferro Central do Bra,zil (Crise de 
transportes) . l"ags . 124 a 126 (H5a sessão 
em 5 de outubro). 

Projecto n. 292 C (Respos~a ao ·discm:so do 
Sr . Viot~i). Pags. 3.29 e 33o (124a sessao em 
14 de outubro). Pag. 359 (125a sessiio em 15 
ele outubro). Pa.g . 537 (132a sessão em 24 de 
outub l'D) . 

Explioctção pessoal. Pags. 359 e 360 (125a sessão 
em 15 de outubro). 

P rojeoto n. 192 T. Pa.gs . 382 e 383 (126a sessão 
em 17 de outubro) . 

ProJecto n . 2 .26. Pags . 399 e 400 (127a sessão 
em :l :·; de .outu uro). 

Districtos eleitoraes (Requerimento do St•. Nilo 
Peçanha) . Pag. 616 (l36a sessão em 21 ele 
outubJ?o). Pags . 674 a 677 (138a sessão em 28 
de outubro). 

Oliveira Valladão: 

Reforma dos Oor1·eios (projecto n. 203 B) . 
Pag. 332 (1.24• sessão em 14 de outubro) . 

Pacifico Mas carenhas: 

Receita geral d·a Rcpublica (projecto n . 221). 
Pag. 336 (124" sessão em 14 de out ubt•o) . 

Pires Fe••reira : 

Pro,iccto n. 1 8 3. P ags . 81 a 86 (H3• sessão 
em 3 de outnbro) . 

Projecto n . 193 E. Pag . 4'12 (t2ia sessiio em 
18 de outubro). 

Projeoto n . 196 .. Pags. 5'l2 e 533 (132n sessão 
em 24 ele outubro) . Pa.gs . 661 e 66.2 (138" sessão 
em 28 de outubro) . 
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Orçamento do 1\liniste>·io da Guerra (projecto 
n. 193). P ag. 600 (1:35a sessão em 26 de 
outubt·o). Pag·s. 616 e 617 (136a sessão em 27 
de outubro). · 

P rofecto n. i 9 9. Pags. 659 e 660 (13Sn sessão 
em 28 de outubro). . 

Redacção do ]J''O.iecto de orçamento da ,·eaeitcb 
geral dco R epublica. Pa.gs. 692 e 693 (139a 
sessão em 29 de outubro). · 

Presidente : 

Pag. 184 (1t8a sessão em 7 de otttubro). 
Pags. 669, 670 e 671 (138a sessão em 28 de 
outubro). 

Retumba : 

Promoção pa?·a o GOI'PO a~ en,r;enhei r·os nrwa~s. 
Negocias da Parahyba. Pugs. 685 a 689 
(139• sessão em 29 de out'lbro). 

R.ódolpho de Abreu: 

Projccto n. 192 S. Pags. 430 a 43'1(128ases~ 
são em 19 de outulJt·o). 

R.odrigo de Arau.jo: 

P>·ojecto n. 226. Pag. 401 (127• sessão em 18 
de outubro), 

Sá e ··Andrade: 

Negocias da Parahyba. Pags. 122 a 124 (115a 
sessão em 5 de outubro). 

Seabra: 

Reforme• banca rio (projecto n. 183). Pags. 229 
a 24.2 (121" sessão em 10 de outubro}. 

Projecto n. 216. Pags. 275 a 278 (122a sessão 
em H de outubt•o). 

Demissão do ca>·go de lente de <'conomico politiaa 
dL& Fuculdade de Dil•eito do Reci(e. Pag~. 338 
a 343 (124a sessão em 14 de outubro). Pags. 
436 ~t 443 (128a sessão em 19 de outubro). 

Prnjeato n. 226. Pags. 403 a 405 (127• sessão 
em 18 ele outubro). 

Projec to n. 220. Pags. 405 a 409 (127a sessão 
em 18 de oulttb1·o). 

E. F. Centml do Brazi/ (projecto n. 192 J). 
PagR. 469 e 470 (130a sessão em 21 de ou
tubt•o). 

ca,·nes ·verdes. Pa.gs. 524 a 526 (i31a sessão em 
22 de outubro}. 

Effdtçs dtb amnistia. Pa gs . 54·1, 545, 548, 
549 a 550 ('132• se:;são em .24 d e outubro). 

Districtns cleitoracs (Reqnerim 2nto do Sr. Nilo 
P e.;a nha). Paw;, GJ::> w616 (l:)()a sessão em 27 
~!e outtlill'o). Pags. 677 e 678 (138> S!ssão em 
i".b clu i>·Lt !! Ül'O). 

Severino Vieira: 

ExpliccGção p?ssocol. Pedido de demissão de 
memb,·o da com.missão de orçcmwnto. P ags. 101 
e 102 (1i4• sessão em 4de outubro). 

Di·1s. fe?"ÍL&dos (projecto n. 195). Pags. 26.2 e 263 
(122• sessão em H de outubro). 

Contractos ent,·e lavradores e bancos. Pag. 285 
(122• sessão em 11 de outubro). 

P1·oJecto n. 2 26. Pags. :!99 e 403 (127• sessão 
em 18 de outubro). 

Receita geral da Republica (projecto n. 221). 
Pags. 422 a 423, 428 a 429 \H8• sessão em 
19 de outubt·o). 

Districtos eleito,·aes (projecto n. 209). Pag. 507 
(i3ta ses~ão em 22 ele outub1·o). 

Reforma bL&?tc r~ria (projecto n: 183): Pag.'>. 523 
e 524 (131" sessão em 22 de outubro). Pags. 
5\J8 e 599 ('134a sessão em 25 de outubro). Pags. 
609 e 610 (135• sessão em 26 de oatubro) . 

Alfandegamento das mesas de ,·eu das de Itaj,~hy 
e Laguna (projecto n. 127). Pags. 531 a 532 
(1~2a sessão em 24 de outubro). 

P1·ojecto n. 15 5. Pag. 534 (132• sessão em 
24 de outubro(. 

1\1oção Sea,b,·a. Pags. 547 e 5Hl (13.2• sessão em 
24 de outubt·o .) 

Acta da 13 ga sessão em 2 9 de outubro. Pags, 
·Tt8 a 721 (HOa se~ são em 3t de outabt·o). 

Theophilo dos Santos : 

N egocios da.s :1lagôas (Resposta ao discurso elo 
Sr. Oiticica). Pags. 71·1 a 714 (140• sessão•em 
31 de outubro). 

Thon1.az Delfino: 

R e(o1·mados Correios(projecto n. 203 B). Pags. 
90 a 92 (114• sessão em ,f de outubro). 

A,·,·endamento da agiw dL& cidc•de do Rio de 
JL& neiro. Pags. 193 a 197 (119• sessão em 7 ele 
outubro). 

Reaeit(J, ge1·al de• Reptoblica (pl'ojecto n. 221). 
' Pags. 449 e 450 (129• sessf'co em 20 de ou

t clbro.) 

Thomaz Flores: 

Negocias do R io Grande do Sul. Pags. 246 e 
247 (121• sessão em 10 de out ttbro). 

Tost.a: 

Imposto do fwno (projecto da receita federal). 
Pngs . 1:34 a '[4~ (H6" séssão em~ ele outubro). 

VaHadares~ 

P1·r~j'.!c to n. . 22 G. :_·'ags . . 401, ,10.? :: ·10') 027·l 
i)P-::.;siio (~~1! 'V) dd ontul.~J.·u) ; 
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Receita geral da Rep1~hlioa (projecto n, 221l. 
P<Lgs. ~46, 4-H e -!49 (129• sess:i.o em 20 de 
outubro). 

Distrioto< eleito>"aes (projecto n. 20'3). Pags. 
536 e 537 (D2" sesslio em 2-1 de oatubro). 
Pags. 67"1 a 672 (138a sa;sâo em 28 de ou-
t tlbro). · 

Vinhaes: 

Vencimentos do pessoal da Est1·ada de FeJ"1'0 
· centml do B,·azil (proJecto n. i75). Pag. 7 
(1.Ha 8essão em 1 de oumbro). · 

Est1·ada de Fen·o Gent1·al elo Brazil. Nc_gocios 
mwiioipaes. (Pags. 126 e 127 (115" sessão 
em 5 de ontubro). Pags. 168 e 169 (H7a ses
são em 6 de outubro). Pag. 329 (124• sessão 
em 14 de outubro). 

Carnes verdes. Pags. 343 e 344 {124a s~são 
em 14 ele outubro). Pag. 637 (136a sessão em 
27 de outubro). 

Prajeo to n. 192 T. Pag. 382 (126a sessão em 
17 de outubro). 

p,·ojcoto n. 192 .J. Pags. 474 e 473 {:l30a ses
sao em 21 ele se tembru). 

Explicação pessocll. Pags. 603 e Q:)! ( 135a sessão 
em 26 de outubro) 

Negooios eleito1·a~s . Pal;"s . 635 a 6:37 ('136a ses
são em 27 ele outubro). 

Vio'ttl: 

Estrada de Fe,-ro Cent1·al do Brazil. Pags. 
279 a 284 (122" sessão em 11 ele outubro). 

Zama: 

Eleições de lvlinas Ge1·aes {parecet• n. 99). 
Pago. 210 e 211 (120a sessão em 8 de ou
tubl'O). 

Etcplicaçãa pessoal. Pags. 700 e 701 ([;}\)a ses
são em 29 de outubro). 
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DA~ 

Matorias contiuas no volnmo ao moz ao outubro ao 1892 

Amnist;ia. Pags. 544, 545, 548 a 550 (13.2• D e clarações de voto : 
sessão em 2·1 de· outttbro .)' 

Colonia Correcclnnai na Parahyba do 
Sul. Vide prújec to n. 151 B, 

· Çolonias nacionaes. Vide pr Gjec to n.192 D. 

Co na missões: 

PMa estudar o· plano de viação da Republica. 
Pag. 271(122• sessão em H de Ol ttub t·o). · 

P a ra r evisão da lei das soc.ie[lades anonymas, 
du processo ele fallencias e para úl'ganiz :tção 
d~ um curso commercial. Pag. 610 (135• ses
sao em 26 de otltltbro). 

Declarações : 

.Do Sr . Gabriel de Magal hães, justificando 
uma falta . Pag . <H7 (127" sessão em 18 de 
outubro). 

Dos Srs. Annibal P'alr:iio, Aristides Maia, Gon
çalves H.amos, Gabr1el de Mat:'alhães. J;'er
reJra Br andão, Francisco de Mattos, França 
Car valho , Al varo Botelho. Fróes ela Craz. 
C. Zama, sobt•e a votação do snbstitu1ivo do 
S.r: Giicerio ao pt·oj ecto n . 18:3 (reforma 
bancat'Ia) . Pag. 6\):l ( 139"- sessão em 29 de 
outubro) . 

Do~ Srs . S. Vi eit·11., L. ,]e Bul ltõ"s· . ~ . Rios e 
mnit<Js outro.;, sobre a ansenci:t do> mes mos 
na 139a sc'ssão de :20 de ou: nbt•u. ?a c;-. 722 
( 140" sessão em 31 ele outubro). ~ 
Camat•a - ll 

Do Sr . A. Olyntho, sobee .as emendas qne 
mandavam feaccionar, com seeviÇos discr imi
nados, a verba destinada á constrncçilo ele 
novas linhas telegraphicas . Pag. 318 ( i23a 
sessão em i3 de outubro) . 

Do Sr . . Leovigi lclo Filgueiras, sobre o projecto 
11. 183. Pag. 417 (127a sessãC' em 18 de ou
tubro). 

Do St·. Brazilio dos Santos e do St·. G. Pires. 
sobre' o projecto n. 183 e substitutivos . Pag. 
417 (i27asessão em 18 de outubt·o). 

Dos Sl's. Lniz de Andrade, Virgilio P es sôtt e 
Oliveira Pinto , sobre o proj e' cto n. 183 e sttb
stituti vos . Pag . 417 (127a sessão em 18 ele 
outubro) . 

Dos Srs . M. F1!1gencio e Chagas Loba to, sobre 
o pt•ojecto n. 192 T . Pag. 443 (128a sessão 
em 19 de outubro). 

Dos Srs . Antonio Olyntho, F. Badaró e outros 
sobre o projecto n. 1\!9 A. Pag. 680 (138"
sessão ern 28 de outubro). 

Do Sr . 'Frederico. Borges, sobre a emenda do 
proj •cto n. -199 A, qu•• determina seja a no
meação dos pre tot·es feita por meio de cc>n
·cursu . Pag. 681) (I38a se3são em 28 ele outu
bro). 

Do :S r .. José Be,·ihH[UD. sobt·e o snbstii ntivo elo 
Sr . Pit·es Ferreiw ao proj ecto n. :l8:3 ( re 
fol'ma bancaria). Pags . 709 e 710 (13\Ja ses
s5.o em 29 de 01!\llb t'o). 

VoL VJ .. 
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Dos Srs . L. ele Bulhões, s.·Vieira. Al'thur Rios, 
A. Maia e outros, sobre o pt·ojecto reorga
nizando o Banco cb. Repnh lica . Pag. 710 
(t3[)a sessil<J em 29 ele outuüro). 

Dos Srs . Cesario Motta, A . Ellis, B. Santos, 
Mursa, D . de Morae~ e Paulino Carlos, sobre 
a emenda do Senado, suppressiva elo art. so 
do orçamento da F azenda. Pag. 527' ( 13P 
sessão em 22 de outubro). 

Do Sr. Theophilo dos Santos, sobre a emenda 
do Sr. Pires Ferreira, augmentando 30 °/o 
sobre os ·tecidos de algodão. Pag. 550 (132a 
sessão em 24 de outubro). 

Dos Srs. Fonseca Hermes , Oliveira Pinto e 
Yirgilio P essoa, sobre o requerimento do Sr. 
Nilo Peçanha. relativo ao projecl.o n . 209 A. 
Pag. 612 (135"' sessão em 2.6 de outubro). 

Do Sr. Pires Ferreira, sobt·e o substitutivo do 
Sr . França Carvalho ao projecto n. 123. 
Pags. 637 e 638 (136a s ~ssãó em 27 ele ou
tubro). 

Dei Sr. Homero Baptista, sobre o substitutivo 
do Sr. Giicerio ao projecto n. 183 (reforma 
bancaria) . Pag. 723 (140"' sessão em 31 de 
outubro). 

Do Sr. Gonçalo ele Lagos, sobre o projecto 
n . 183 ela comrnissão ele orçnmerlto . Pag . 723 
(140a sessão em 31 ele outubro) . 

Do Sr . F1·ederico Borges sobt·e Ó projecto n. 1.83 
e substituti•os. Pag. 723 (14Qa sessão em 31 
ele outubrC\) . · 

Dias :f'eriados. Vide projecto n . 195 ele 1892. 

Ditl! trictos eleitor·ae.s . Vide projecto 
n . 209. 

Eleições: 

De Minas Geraes. Vide parecer n. 99. 

Da B.ahia . Vide indicação, á pag. 191 (118a 
sessão em 7 do outubro). 

E1nendas: 

Dos Srs. J acques Ourig:ue, Seabra e Bellarmino 
de Mendonça ao pro.Jecto n. 193, fixando a 
clespeza elo Ministerio ela Guerra, Pag-. _ 8 
('lHa sessão em 1 ele outubl'O) . Pag. 188 
(USa sessão em 7 de outubro) . 'Pag. 219 (t 20a 
sessão em 8 ele outubro). 

Do Sr. Dionysio Cerqueira, ao projecto n. 193. 
Pag . 8 (1Ha sessão em 1 ele outubro). 

Do Sr. Severino 'Vieira, ao projecto n. 193. 
Pag. 8 (i:lia sessão em 1 de outubro). 

DoSr. Paula Guimarães, ao projecto n. 19q . 
Pag. 8 (111a sessão E>m i de outubro). Pag. 
190 (USa sessão em 7 ele outubr o) . 

Do Sr. Badaró, ao projecto n. 19~. Pag. 8 
(iHa sessão em 1 ele outubro). P2.g . 190 
(HSa sessão em 7 ele ou t ubro) . 

Do Senado ao pl'Ojecto n. SG l~, fixando a eles· 
peza do i\l ini.'J~ et•io Ja Jn::;~H.;a t~ do Inte~·1or 
p:ll'a . o exer<:icio de 189:.3. Vide w·oj2ctos 
ns. SG F e U. 

Do Sr. Barlaró e outros, ao pt·oj0cto n . 198 A, 
concedendo creditos dA 500:000:~ a cada um 
elos Es(ados c\a .Parahyba, Goyaz e Piauhy. 
Pag· . 9 (H ia sessão em 1 de Olltui.Jro). 

Da commissão respectiva ao projecto n. 151 B. 
creanclo ·uma colonia co rreccional na P:~.ra
hvbv. do Sid, Rio ele Janeiro. Pags . 9 e 10 
(fita sessão em i de outubro). 

Dos Srs. Urbano Gouveia e oukos, ao p,.ojecto 
n. 15iB. Pag. 10 (lHa se~são em 1 d'l ou
tubro). 

Dos Srs . Jacques Ourique e outr os , ao projecto 
n . 151 B. Pag . 10 (tlta sessão em 1 ele ou
tubro). 

Do Sr. Azereclo e outros, ao projecto n. 151 B . 
Pag. 10 (HF sessão em 1 ele outubro). 

Do Sr. Milton, ao projccto n. 151 B . Pag . 10 
(iH• sessão em 1 de outubro). 

Do Sr. Jacques Ourique, ao projecto n; 155 A , 
autorisando o governo a contractar com o en
genheiro '\'Iel vi lle Hora as obras propostas, 
na ilha elas Enxadas, no porto do Rio de Ja
neiro. Pag . 10 (tii• sessão em i ele outubro). 

De diversos ao projecto n. 192, fixando a des
peza .do . Ministerio ela Indus·tria, Viação e 
Obras Publicas. Pags. 23 a 31 (111 a se~s~o 
em 1 de outubro). Pags . 45 e 46 (1.12• sessao 
em 3 de outubro). l'a.gs. 93 a 9:3 (114" ses·são 
em <1 de ou tubro) . 

Dos Srs .. M. Vallaeliío, Epitacio Pessoa, J. Re
tumb:t , Pit-es F et't'eira, Nogueira Paranagná, 
ao projecto n. 203 B, reorg<tnizando os set·
viços dos Correios da R epublica. Pago. 3/k 
(H2a sessão em 3 ele outubro). Pag. 332 
(124a sessão em 14 ele outubro) . 

Dos Srs. Fróes da Crrtz, Baptista da Motta, 
França Carvalho. Nilo Peçanha, VirgiliO 
Pessoa, Urbano Marcondes, Oliveira P into, 
Cyt•illo ele Lemos, Frederico Borges! A thayde 
Junior Thomaz Delfino, .Manhaes Bar
reto, B'ellarmino de Mendonça, A~ Fialho. 
Joaquim Breves, Fonseca e Silva, ao p1•ojecto 
n. 203 B. Pag . 35 (1i2a sessão e m H ele ou• 
tttbro). 

Dos Srs. Cesario Motta , Brazilio elos San·tos , 
Paulino Carlos , Mursa e A . Ellis, ao pro
jecto n. 203 B. Pag. 36 ( H2a sessão em 3 de 
outubro). P<tg. 330 (124a sessão em 14 de 
outnbrú). 

Dos Srs. Can tão, A. Montenegt·o, Matta Ba
cellat· Indio elo Brazi l e Pedro Chermont; 
ao pr~Jecto u. 203 B. Pag . 39 (J.12a sessão 
em 3 de outubro). Pag. 331 (124a sessão em 
14 ele outubro). 

Do Sr. Francisco Veiga, ao projecto n . 203 B. 
P~ g . 40 (H2a sessil:o em 3 de outubro). Pag. 
330 (t24a sessão em 14 de outubro). . 

Dos Srs. Sú. e Andrade, Epitacio Peso;oa e 
Cassiano do Nascimento, ao pro,iec to n. 175, 
n.n"mentando os vencimentos do pesRf)al da 
E.°F . G·, ntraldo Bntzil. P ag. 87 (1.'1<1" scs
Rfio em 7 rle ouLtthrü). Pag . ib:J (LJt)a ses são 
em 7 de ott lnbro). Pag. (j!Ji {1:3õa se:;'S5,o ern 
20 .ele ontnl.>t'o) . 
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Do Sr. Augusto Vinhaes, ao projec·to u. 203 B, 
reorganizando os servic;os dos Correios. Pag. 
90 (114• sessão em 4 de o•ttnbl'o). Pag-. 330 
(12-Ja sessão em 14 de outubro) . 

Dos Srs. Urbano Marcondes e Athayde Junior, 
ao projecto n. 203 B. Pag. 90 (114n sessiio 
em 4 ele outubro). Pag. 332 (124"- se~são em 
H de outubro). 

Dos Srs. Antonio Olyn tho, Leonel Filho e i.J
varo Botelho, ao projecto n. 203 B. Pag. 92 
(114"- sessão em 4 de outubro). Fag. 332 (124"
sessão em 14 de outubro). 

Do Sr. Pires Ferreira ao pro.) e c to n. 193, fi
xando a despeza do Mínisterio ela Guerra par::\ 
1893. Pa~s. 105 e 106 (i i6"- sessão em 5 de ou
tubro). Pag. 188 (11Sn sessão em 7 de outu
tubro) . Pag·. 217 (120"- sessão em 8 de ou
tubro). 

Do Sr. Retumba, ao projecto n. 193. Pag. 1.06 
(i1.5a sessão em 5 ele . outubro). P~g-. 190 
(i18n sessão em 7 ele outubro). Pag-. 220 ('120a 

. sessão em 8 ele outubro). . 

Do Sr. Paula Guimarães, ao projecto n. 1.93 
(115n sessão em 5 ele outubro). Pag. 1.90 (118a 
sessão em 7 ele outubro). Pag- . 219 (120n ses-
são em8deoLüubro) . ' 

Dos Srs. Dionysio Cerqueil'a, Alfredo José Bar
bosa, Urbano ele Gouveia, F. ScbmicU, Flores, 
Azeredo, Lauro Müller, José Bevilaqua, Paula 
Arg-ollo,Fm·quim Werneck, Paula Guimarães, 
França Carvalho, M. Vallaclão, ao projecto 
n. 193. Pag. 106 (115a sessão em 5 ele outubro). 
Pag . 190 ('1'18• sessão em 7 ele out.ubro). 

Dos Srs. Paula Al'gollo, Pires Ferreira, Caetano 
ele Albuquerque, Urbano ele GoLLveia, Baptista 
ela Motta, Barão ele S. Marcos, Fonseca e 
Silva, F. Schmidt, Lam·o Müller, Dionysio 
Cerqueira e outros, ao projecto n. 193. Pag. 
106 (H5a sessão em 5 de outubro). Paf!'. 189 
( 118" sessão em 7 ele outubro). Pag. 214" (120a 
sessão em 8 de outubro). 

Do Sr. Homero Baptista, ao pt·ojecto n. 193. 
Pags. 115 e 1'16 (115• ses~ão em 5 de ontubro). 
Pag . 190 (HS• ~essão em 7 de outubro). P;.>g , 
219 (120a sessão em 8 ele out;tbro). 

Dos Srs. Aug-usto Montenegro, Homero Baptista, 
Lauro Müller, Matta Bacellar, CesaL'Ül Motta 
Junior, B .. dos Santos, J . . Retumba, J. Per
nambuco, Garcia Pires, A. Stockler, Uchôa 
Rodrigaes e muitos outl'os, ao projecto n. 221, 
orçando a receita geral ela Republica. Pag·. 
155 (iiG• sessão em5deoutubro). Pag. 270 
(122•· sessão em 11 ele outubro) . 

Dos Srs. Urbano ele Gou vê a, Paula Guimarães, 
Laüro Müller, Alfredo Barbosa. ao projecto 
u. 193, fixando a despeza do Ministeri•.> el a 
Guerra. Pag. 15:) (117" sessão em 6 ele ontn
bro). Pag-. 189 i1i8° ·sc~são em 7 de outubro). 
Pag. 217 (i2Qa sessão em 8 de outubro) .. 

Dos Sr . ..: . Jacc1ue :'> Ourjq q ~ . Se ;·th ri.l e Epikte io 
Pes<; íh , ao P'' '>.it> eto n. I;l3 . P a!l's . 137' e 158 
(1:[7 ~ orW;ito «lll () rJ> OI!! tbt•o). Í;:tg- . 180 (iJéJa 
~e~sn.o ,~ 111 7 do outHbro) . Pw~· . .217 (12~_);\ :~ e. f.; stlo 
en1. S do ou tubro) . 

Dos Srs. Almeida ~ogLteira, Leite Oiticica, 
Severino Vieira, Aristides Maia. Moraes 
Ban·os e Demetrio Ribeiro, ao pt·ojecto n. 193. 
Pag. 159 (117a se~são em <i ele outttlJro). 

Dos Srii. Moraes Barros, Severino Vieira, L. ele 
Bulhões, Almeida Nogueiea e Arthur Rios. 
ao projecto n. 221, orçando a receita geral 
ela Republica. Pag . 159 (117" sessão em 6 de 
outubro). Pag. 270 (122a sessão em 11 de outu
bro). Pag. 570 (133"- ses~ão em 25 ele ou
tubro). 

Do Sr. Almeida Nogueira, ao projecto n. 221. 
Pag. 159 (117"- sessãv em 6 ele outubro), 
P ag-. 270 ( 1.22n sessão em 1i ele outubro). 

Dos Srs. Americo Luz e Leonel Filho, ao pro
jacto n. 221. Pag. 159 (117a sessão em 6 de 
outubro). Pag. 270 (122" sessão em 11 de 
outubro). 

Dos Srs. Casimira .Tuniol' e B. Carneiro, ao 
projecto n. 221. Pag. 159 (H7a sessão em G 
ele outubro). Pag. 27'1 (122n sessão em 11 ele 
outubro). Pag. 569 (i33a sessão em 25 ele 
outubro). 

Dos Srs. Ignacio Tos~a. Manoel Caetano, Mil
ton, P. Par<tiso, Augusto de Hreitas, San·tos 
P ereira, L. Filgneiras, Seabra, Paula Gui
marães, Caetano de Albuquerque, Carlos 
Campos, J. Ouriqlle, Casimira Junior e 
oc:~ros, ao projecto n. 221. Pags. 159 e i60 
(117a sessão em 6 de outubro). Pag. 270 
(i22a sessão em 11 ele outubt•o). Pag. 544 
('i32a sessão em 24 ele outubro). 

Dos Srs. Baelaró, Bella t·mino Carneiro, Lauro 
Müller, Schmiclt, Thomaz Delfino, Luiz ele 
Anclri1. de, Furquim \Verneck, Vinhaes e ou
tros, ao proj ecto n. 221. Pag-.160 (117a se ssiio 
em 6 ele outubro). Pag-. 270 (122a sessão em 
11 ele outubro). 

Do Sr. FL•ancisco Veiga, ao projecto n. 221. 
Pag·. 160 (117a sessão em 6 ele outubro). Pag-. 
270 (1.22a sessão em H de outubro). 

Do Sr. Almino Affonso, ao projecto n. 19.2• 
fixando a despeza do Ministerio ela Inclustria, 
Viação e Obras Publicas. Pags. 1GO e 161 
(117n sessão em 6 ele outubro). Pags . 298 e 
.299 (i23a sessão em 13 de outubro). 

Do Sr. Demetrio Rilniro, ao projecto n. 192. 
Pag. 161 (117a sess ,i.o em 6 ele outubro). 
Pag. 298 (123"' sessão em 13 de outubro). 

Dos Srs. Alves ele CastL-o, Alfredo Ellis, Ce
sario Motta, Moraes Barros, Paulino Carlos, 
JYLursa, Aline iela Noguei ra e Costa Junior , ao 
pl'ojecto n. 192. Pàg·. 161 (117a sessão em 
6 do outLtbro). P ag. 300 (123a sessão em 13 ele 
outubro). 

Dos Srs. Alfredo Ellis, França Carvalho, Al
meida Nogueira, Paulino Carlos, Oliveira 
Pinto, Costa Junior, Alves de Castro, Urbano 
ele Gouvêa, Erico Coelho, Nilo Peçanha e 
outros, ao pt·ojecto n. 192 . Pag. it)1 (117° 
SPS!;;io e n1 Gele out;,i!H'n) . Pag·. 300 ("123a sos~ão 
em ·13 de outubro). ~ , 

Do Sr. Nilo Pe(~- an ila , ao lW;)j ::'Clo n. t 02. Pag.:;. 
iôl c -lii2 (117 " ~e>s:'io em G de nntn ln·o) . F': t~·s . 
~~çn :-1 .209 (_J.23:.t S0S.3';.tO ern. t1 de (•utu l1 r.o ' ~-
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Do Sr. Horacio Costa, ao projec·to n. 192. Pag·. 
162 (117a sessão em 6 de outubro). Pag. 297 
(123a sessão em 13 de outubro). 

Do Sr. Urbano Marcondes, ao projecto n. 192. 
Pag. 162 (117a seSôào em 6ele outubro) . Pag. 
297 (123• sessão em 13 de otltttbro) . 

Dos Srs. Urbano i.VIat·coneles e F erreira Pires, 
ao proje.cto n. 192. Pag. 162 (117• sessão em 
6 de outubro). Pag. 297 (i23•sessãoem 13de 
OLttubro). 

Dos Srs. Urbano Mat·condes, Fen·eira Pires e 
Oliveira Pinto, ao projecto 11. 192. Pag. 162 
(117: sessão em 6 de outubro). Pug. 297 (122a 
sessao em 13 de oatubr·o) . 

Dos S:·s. Fllrquim \Ver11eck, .Jesuíno de Albu
Cjuerque e 'l'i10maz Delii11o, ao projecto 11. 192. 
P ag . 162 (H7a sessão em 6 de outllbro). 

Dos St·s. Fnrqnim \Veeneck, Nilo Peça11ha, 
Nogueira Paranag-uú e outros, ao projecto n. 
192. Pags. 162 e J63 (1t7a sessão em @ de 
outubeo). Pag. 297 (123a sessão em 13 de ou
tubro). 

Dos Ses. Caetano de AlbuquerquA e A. Aze
redo, ao projeclo 11. 192. Pag·. 168 (117" ses
são em 6 de otllubro). Pag-. 298(123a sessão 
em 13 de outubro). 

Dos. Srs. Mot·aes Ba rros, Leopoldo de Bulhões, 
Arthue Rios, Sevel'ino Vieira e Almeida No
gueira, ao peojecto n. 192. Pags. 179 e 181} 
(118• sessão em 7 de outubro). 

Dos Sra. Alvarcl Botelho, Dutra Nicacio, Pa· 
l etta, Leo11el Filho e L. Gndofeedo, ao pro
jecto n. 'lD2. P a g. 180 (1-lí:ia sessão em 7 de 
OLltubro). P;1g. 30~ (123• sessão em 13 de 
outubro). 

Dos Srs. Francisco de Mattos, Nilo Pe.çanha, 
Paub Arg-ollo, ~eubra, S. Marcos , Baptista da 
Motta, Prisco Pal'iÜzo, Thomaz DeHino, Paula 
GLümaeães, Tolen·Gino de C;crvalho, Dio11ysio 
Cerqueira, A. Milton e Filgueirao, ao pro
jecto 11. 19.2 . P a. g- . 180 (118• se:;siío em 7 de 
o utubro). 

Dos Sr.s._ Nngueir<:l. Paranaguá, Pires Fet·reira, 
Anfrisio Firllho e Nel:;on de Vaseonc" llos, 
ao projecto u. 19.2. Pag. 180 (118" sessão 
em 7 ele o ttui .. •ro). Pag. 298 (123a sessão em 
13 ele outubro). · 

Dos Ses. B"ptista ela Motta, Fróes cln. Cl'llz, Nilo 
Peça•1ha, Feança Cm·valho, Urbano i\íat·con
des, Erico Coe lho, Vügilio Pessôa e Cyeillo 
de Lemos , ao projec~o n. 192. P~g. 180 (11Sa 
sessão em 7 -.le oulubro) . Pa g:. 299 (t23a ses
são em 13 ele outubro). 

Dos Srs. NogtDira Pae~n~g~:á, Püe~ Fel"reira, 
Anfl"isio Fia!Jw e ~:elsc111 de Vasconcellos. ao 
peojeoto 11. -1\12. Pag . 180 (H8a S 0SSàt; ern 7 
de ou tullro). Pag-. 298 (123" se~siío em t2 ele 
outttbro). 

Do Srs . Dionys i-. > C:e t' CftL>il-a, Ti : o: n : ::~ Ilelfi:w, 
Fl'anc i.1co de i\1n t ~OS 1 .i.J\~ovigil ~.I(.> Figne ir:ls r; 

F:Lrqaim \Vcerneck , ao )Jl'uj ·cto !>. 198. Pa~··. 
180 (USa se;;siio e m 7 cl,, u•tt:Jbc·o). Pag. 2D9 
(:1.23" sessão em 13 ele Otünbro). 

Dos Srs . . Glícerio, I11dio do Brazil, Luiz Murat, 
Alves de Castro, Cados Campos, A . Mon·te
ne""t'O, João de Siquréira, MaL• tinho Rodri
gu~s. Joaquim Pernambuco, !!:rico Co~iho, 
Homero Baptista e P ires F erreira, ao pt'O.Jecto 
n. 192. Pa;:;. 181 (HS• s~s>iio elll7de outubro). 
P wg. 3!JO (-[23a sessão em 13 de ontubro). 

Do Sr. l<'. Glicerio, ao projecto n. 19.2. Pag. 
181 (lisa se>são em 7 de outubro). 

Dos Srs. Nilo Peçanha, Fróes da Cn1z e Ba
ptista da Motta, <lo projecto n. Hl2. Pag. 
t 81 (118• s~ssão em 7 ele outubro). Pag .. 298 
(t23a sessão em 13 de outubro). 

Dos Srs. Frederico B~t·ges e Dem etrio Ribeiro, 
:\O projecto 11. 192 . Pag-. '183 (H8a sessão em 
7 de outubro). PJ.g. 301 (i23• sessão em 13 
de otünbro). 

Dos Srs. Augusto Vinbaes, Matta Machado, 
· Lamo Müller. Lopes T rovão e Casimira J~
nior, ao projeclo 11. 192. Palí. 193 (H9·~~essao 
em 7 de outubro). Pag. 30u (I23a sessa.o em 
13 de outubro). 

úos Srs. Moraes Barros, Leorvolclo de Bulh~es, 
L(lite Oiticica Almeida Nogueira , Severmo 
Vieira e A. Ri~s, ao projecto n. 192 . Pag. 193 
(119• sessão em 7 de outttbro). Pag. 300 (123• 
sessão em 13 de outubro). 

Dos Srs. L . Müllet·, Carlos Camp'•s e F. Schmidt, 
ao projec to n. 1\!2. Pag. i\l::l (1l9• sessão em 
7 de outubro). Pag. 299 (123a sessão em 13 de 
outu.beo). 

Do Sr. Pereira de Lyra, ao pt·ojecto 11. 209, 
a.pprova ndo as divisô:s ele clistl'ictos eleito-:
r :•e' p<cra dtversos l<.stados. Pag. 198 (119• 
sessão e m 7 de outubro). Pag. 267 (-L22" ses
são em H de O!ltubro). · 

Do Sr. Vi11haes , ao projecto 11. 209. P~g. 199 
(119a s~srJão em 7 ele otltubro). Pag. 267 (122• 
:;essiio em H el e o:. tLnbro). 

Do SL'. Virg-ilío Pessôa, ao projecLo n. 209. 
Pag. 19\1 (11.9• sessão em 7 de ou Lnuro) . Pag. 
267 (122• sessão em 11 ele outubro). 

Do Sr . Fl"ancisco Gli cel'io, ao par ecer n. 99, 
sobre eleições de Minas Ger:tes. Pag-s . 208 e 
216 (120• ses>iio em 8 ele ontubro) . 

Do Se. Pires Ferreira, ao pal'ecer n. 99. Pags. 
208, 216 e2i7 wna sessio em 8 de outubeo). 

Do SL'. Chagas Lobato, ao parecer n . 99. Pags. 
208 e 217 (120" sessão em 8 ele outubro}. 

Do Sr. Vinb[ces, ao proj~cto 11. 203, reot·ga n i-
7.a ndo o s~rviço dos Correios da Republic<t. 
P <tg-, 222 (1 20a sessão em 8 de otttubro). Pag. 
330~ (124a oessão em 1! de ontubro). 

Do Sr. F. Glicerjo, ao projecto n. 183 A (sub
stitutivo do SL". E. Coelho), sobL"e a reforma 
banca.t·ia . Pag·. 243 (12 la oes;n.o em iO de 
ontn bro). Pag: 410 (127" sessão em 18 ele ou- · 
tubro) . 

Do Sr. João de 8 i:jUt' ier,, ao projecto n. 203, 
ecoe::;n nit.a.nclo o Si \l'Yit_~.o elos C~· OL'r(-! i(ls da. 1\.e ... 
puulica. Pag· . 24'1 (12la sessão em 10 ele ou
ttJbt•o). Pa g . 33;) (12-Ja sessJ,o em i4 ele ou.
Luhro) . 
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Do Sr. André Cavulcanli, ao projecto n. 203. 
Pag . 259 (i22a sessão em U ele outubro). Pag. 
333 (124a sessão em 14 de O!ttnbrn) . 

Do Sr. J. S8abra, ao prnj ecto n. 203 . Pag. 260 
( 122" sessão em 11 de outnbro) . P8 g·. 33:3 
(124" sessão em 14 ele ontnbro). 

Dos Srs . Fróes da Ct·uz , Nilo Peço1. nha e Baptista 
da Motta, ao projecto n . 203 . Pag. 2GO (122" 
sessiio em 11 de outubro). Pug· . 333 (124a ses
são erri 14 de outubro) . 

Dos Srô. Ol iveira Pinto, Bapt.ista da MoLta :e 
Nilo Peç:anh a, ao p t•ojecto ·n. 203 . Pag . 250 
(122" sessiio em 11 de outttbro). Pag. 332 
(12'1" sessão em14 ele outubro) . 

Dos Srs. Fróes da Cmz e Bapti~ta ela Mo ~ta, ao 
projecto n. 203. Pag·. 260 .(122• sessão em i1 
ele outubro). Pag, 332 (1.24° sessiio em 14 ele 
dutubt•o). 

Dos Srs. Americo Luz, Aris tides Maia. Leonel 
Filho e Manoel l<'ulgencio, ::w projecto n. 203 
Pago . 260 (1.22" sess:io em H de oatubro) . 
Pag . . 33:3 (1'Ma sessão em H elo o : l~ ubt· o). 

Do Sr. LaHl'o Müller e Rocll'i go de Araujo, ao 
projecto 11. 203 . Pag. 261 (12.Za s~s~Ko em 1l 
de outubro). Pag. :333 (124" sessu.o em 14 de 
outubi'O). 

Dos St·s . Nogueira Paranngu:;. e Alva ro Botelho, 
ao projecto n. 1\!.2 ~ . a.utorisando a revisão 
do con'éracto ele navegaçii.o a vapor elo Alto 
S. Francisco e Rio chv; Velha.s Pags . 278 e 
279 (t22• sessão em H ele ontnbro) . Pag. 349 
( i:?5a sessão em 15 de ou ~1! bro). 

Dos Srs. Chagas LobJ to, Violti, Ferreit·a Ra
IJello, Cost.a ilíaclnclo e m nitos outros, a o pro
jecto n. 1\J2 C, m:111clando c.xecuta r diversas 
obras na Estrada de Ferro Ceni;L·al do Brazil. 
Pag. 279 (12.2" sessão em 11 de oHtnbro) . 

Do Sr . João ele Siqaein~, ao proje.ctq n. 183 
(El'ico Coe lho), r e lu:tiva á r el'·u·nu:. ba ncaria 
P ag. 328 (12ta sessiill em H ele ou wbr 0). 

Do Sr. Gonçalves Ciw.ve.>, ao projecto n.192 C, 
mandando executar diversas ouras na Estt·aela 
ele Feno Centt·n.l elo Bt· ~tzil. 1-'ng , 32\J (124• 
sessiio em 14 de mttttbro) . 

Dos S1·s . Cesario Motta Juni or, MorC'e8 e Barros, 
A. gnis, Paulino Carlos, Mu1·sa, Almeida 
Nogueira, Carval !Jul, Gli cerio e Lopes 
Ch•:.ves, ao Jll'oj ecto n. 221, orçando u rec2ita 
geral ela Rc•publ ica . Pag. 335 (12-ta sessão em 
14 ele outnbru). Pug. 5 !4 (182a se5Scto em 2-1 
ele outubro). Pag. 571 (133• sessiio em 25 de 
outubro). 

Do Sr. Goncalves Ramo~, ao projecto n . 221 
P:tg. 336 (1.24> sessio em 14deotttnbro). Pag. 
569 (13:3• sessão em 25 de outubro) . . 

Do St· . .Leovig i Ido I? iJ gneiras, ao pr ojecto n. 221. 
P ag· . 336 (12'1• sessão em14 de ontubro) . P 11g . 
544 (1;32• sess:Io em 24 ele outauru) . 

Dos Srs . Joio Luiz, Pacifi co Iviascarenl >as, 
Amet·ico LIJZ, c\ !YrJS tk Casko, Manoel Fnl
s·e ncio, Chagas Lollato, Fran L~ i sco V'e iga e 
nn~iLos onlt'os, ao pt·oj ot.:Go n . .22 L Pags. :3:3G 
e :n7 (l2J~ s"ssi\o em 14 tle o" ~niJt'o)~ Pag-. 
570 (1:3:3a :oo."io em :!5 ele outtllJro) . 

Do Sr . Chag·as Loba to, ao projec to n. 221. Pn.g- . 
355 (125• sessão em 15 de O'ltubro) , Pag. 570 
( t33a sessào em 25 ele Olü,lbro). 

Dos Srs. Aug 11 R!O de Fr-úLas, Fleur y Curado, 
Garcin. Pir0s , P r isco Pac·aiso, Pa1!la Ar.~·o l! o, 
Aug11Sto Vinhaes , Nelson de Vasconcellos , 
'l'lleophilo elos Santos , Casimira Junior e 
mui! os ont•·os, ao pt·ojecto n. 221. PaQ· . 35',.1 
(125° sessão em 15 de outubro). Pags. ·· 54.2 e 
54:3 (132• sessiio em 24 de outubro). 

Do Sr. Vinhaes, ao proj ecto n. 192 'f , autor i
sando o govet·no a con trn.ctar com F. D1tn cker, 
on a companh ia por elle orga ni zada a con
c3ssiio de uma linha fet•raa , qu ~ partindo ela 
Capi l.a l Federal vá encontt·at· - se em !•:ntre
H.ios com a Estr·ada ele Feno Centt•:tl elo 
Br8.zil. Pag. 38.2 (t26a sessão em 1.7 ele ou
tulll'o). Pag . 424 (t28a sessiio em 19 ele ou
tulwo). 

Dos St·s . O!iveir;t. Pinto e. Virg-ili o Pessor1 no 
[Wojecto n . ·!92 '1' . Pag. 383 ~(126• 8"ss::to' e m 
17 de o·,tuln·o) . Pags. 424 e 425 (128a sessão 
em t9 de outubt'o) . 

Do~ Srs. Homet·o Bnptista e Borge.s ele Medei r os, 
ao prc,iecto n. 1\}:3 H, ~leva n do á ta classe o 
Ars:~nal de Guer ra de P orto Alegre. P ag· , 385 
(126a sessii.o em 17 de outubro) . Pa i ·. 4.\!G 
(128• sessiio em 19 de O!ltubro) . 

Do Sr. T o.>t.a, ao p1'ojecto n. 221, or çando :1 
rece ita li<~ t·al da Repahlic<t. Pag. 38;:; (1 26" 
~essão em 17 ele outulwo). 

Dos Srs. Pires Fct·reirn., n.o proj0c~o n . 221. 
Pi>g. 385 (t2f3a sefls:io em 17 ele outubro) . Pctg. 
420 (128a ses,ão em 19 ele outubro). Pa.o;;. 540 
a 5·12 (I:.l2" sessilo em 24 de outubro)."' 

Do'l S rs. Pires Ferreira., Ign:ccio Tost.a, Paula 
Guimarães , Sant0s Pere1ra, Matt.a i\I~chado 
Ba l'iiO de S . .Marcos, F. Sodrê, M:.•.noel Caetan o: 
Cost :~ Rodl' ig ues, ao pt·ojecto n. 221.. P a!!· . 
3:i:'i (126• ~essã.o ~m 17 ele outubro). Pag . 571 
(l3:3ase'lsuo em 2.) ele otliu bro) . 

Dos Srs •. Rodolph o de Abreu, J oão de Siqueil·a, 
Anton1o Olynth o, Cas.umro Juniot• . Nc'cesio 
Tav~1rê.s, ao pi·ojecto n. 221. Pvg. 385 (12Ga 
sessrco t\11117 de outubro) . Pag. 571 (133a sessiio 
em 25 de outubro). 

Do Sr . Home ro Baptista, ao projecto n. 22-1. 
Pag. 385 (l26a sessão em 1.7 ele outubro). Paa- . 
569 (133° sessão em 25 ele outubr o) . ~ 

Do Sr. Ca~im i1:o J ~1!li9r, ao pt•ojecto n . 221. 
Pag. 38o (12Ga ses<ao em 17 de Olrt ;tl)rO). 
P<1g. 569 (133a sessão em 25 de outubro) . 

Do Sr. Chagas Loba to , ao projec t~ n. i92 C, 
rna•~clanclo executar d i ver~ as obrits na Est1·arla 
ele l<'e ri'O Centt-al elo Brazil. P ag . 39~ (i26" 
sessiio em 17 de outubro). · 

Do Sr. J\Ian~el Fnlgencio, ao projecto n. ·i92 C. 
Pag. 394 (l26a sessão em 17 de outnbt'o). 

Do ~' r. Olhoir,l. Pinto, ao prnjcc :o 11. :?2G, con 
ec .. d.cnclo l1 cc ·tça 8.'} lJaelt.n•,_,l ~ \.tu~·nsto c1. .. CosL:~ 
E:,mos. P:1g. 3\ID (127<> ;;essiio em 18 c!~ ou
Lil bl'o). I'ag. 427 (1.2.)" sessão em 19 d e ou· 
Lni!l'O) . 
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Do Sr . lu·thur Rios, 8.0 projectn n. 22J, man
danclo abonrw, para t.orlos os eli'ei tos, a~ faltas 
commr ttidas p 3lo c:~ pit:'io ele fr.1c;·at a Dt·. 
João Nepornnc•mo Bttptista, lente ela cact ·ira 
ele physica ela l~ sco l rt Na vai, dadas de H ele 
abril de 1892 ?. le :i ·cl :ta em que apresento u-se 
á mesm a escola, ne volta do de,ter r o, _ em 
virtud" de amnis ti-1 . Pa~· . '105 (127"- S •~ssão em 
28 de u;It•1bro). Pag. 427 ( !:28"- sessão em 19 
outubro). · 

Do Srs. Fróes da C•·nz e Barão de S . Marcos. 
ao · projecto n. -193 E , ant•Jt'isanclo o governo 
a ecp iparar oq 2os patl'ões c[) Arseti<tl dz 
Guc,·t·a desLa capital aos ma:·h inistas elo 
J)le.=Hl10 ars2nal e a ehwar c:i.. C ; t ·~g 11'ia de 
3os pacrões os at·vorados. Pag. 41 Z ( 12 i" se-;são 
en1 18 de outubt·o) . p,,gs. 427 e 423 (128• sessão 
em 19 ele outttbro) . 

Do Sr. Pit•es- Fr. rl'e it•:J.; a·o projecto n . 193 E. 
Pag . 412 (127"- sessão em 18 ele out··,bro) . 
Prtg. 427 ("128• sessão em 19 de ou tubro). 

Do St· . Cassiano do Nascim~- nto, ao projecto 
n. 22 1. Pag. 420 (12.3"- sessão em 19 de o•t
tubeo). Pag. 5-13 (132a sessiio em 24 de ou
tubro). 

Da Camara dos D~p ••tados, ao peojecto do Se
nado n. 48 C, r"g·ulando a navegação de ca
botagem. Vide pt·oj ecto n . '18 C. 

Dos Srs. Illor;les Ba•.·ros, Severino Vieira, Ar
thur P..i os, Leopoldo ele Bulbõ ~ s. Ari;;ticles 
Maia, F. ~;oc!ré, ao pro,J -·c to n . 221. Pa~. 42J 

· (128" sessão em 19 de outubro ). Pag . 570 (133a 
sessão em 25 de outubt·o) . 

Dos Srs . i\iorae" Bart·o~, Sevedno Vieira, Leo
pol do de Bulhõe" . Arthur Rios, F. Soe! ré, 
ao pt·oject.o n . 221. p,,gs. 429 e 430 (128• 
sessão em HJ ele outubro) . P ag. 570 (133• 
sessão em 25 de outubro). 

Dos Srs. Severino Vie ira. M.oraes Barros; Leo
poldo ele Bulhões, Arthur Rios , F. Soclt·é, 
A:·isticles Maia, ao pro,Jecto n. 221. Pag . 430 
(128a sessão em 19 ele outttbro) . 

Dos Srs. Baptista ela Motta e Manoel Fnlgencio, 
ao projecto n. 221. Pag. 445 (129" sessão em 
20 ele outubro). Pag. 543 (132• se.<> são em 24 
ele o.1tubro). 

Do St•. J o tio ele Siqueira, ao projecto n. 2:21. 
· Pag . '145 (12\:P ses~ão em 20 de outttbro) . 

Dos Srs. Antonio Azereclo, A. Stockler, A. 
Montenegro , Lauro Müller, Carlos Campos, 
Rodolpho ele Abreu, Nilo Peçanha, .João de 
Siquei ra, ao projecto n. 221. Pag. 445 (129• 
sessão em 20 de outubro). 

Do St· .. Vallad<tres, ao .pt•ojecto n . 22L Pag. 
449 (129• sessão em 20 ele outubro) . 

Dos Srs . Ftu·ctnün \Verneck, Jacques . Ourique, 
Thomaz Delfino, J esuíno ele Albuquerque e 
Augu~to Viuh aes , ao projecto n . 22L Pag. 
550 ( 12\J• ses,ão " m 2;) ele o•ltubro) . Pag. 
571. (133~ s,_,ssão em 2.í ele outubt•o). 

Do St' . L'wt·o Müll el'. ao pt·njecl;o n. 122 B, 
reorganizando o Supremo Trtb:ma l i\lilital'. 
Pag. 450 (12\Ja sessiio em 20 ele outu bro) . 
P ag. 515 (131a sessão em 22 de outubro) . 

Dos Srs. Bellarmino de Mendo nça e .\.m~rico 
Luz, no pt·o,j ecto n. 12.2 B. Pag . 4:)0 (j29a 
sessão em 20 de outttbro). Pag. 515 (131a 
sessiio em 22 ele outubro). 

Do Sr. 1\.l'thm Ri<•s, ao proj ~dO n. -122 B. 
Pag. 45'' (120• sessiioem ;20 ele outubro) . 
Pag . 515 {'131" se.>silo em 2.2 de outubro). . 

Do> Srs . Manhães Bat·t·eto; Fonseca e Silva 
Oliveit•a Pinto e outros, ao project.o n .. 209; 
approv,tndo as clirisões ·d" elistrictos eleito
rue$ para diversos l~staclos. Pag. ,135 (129a 
segsào em 20 ele outubro). 

Do Se. Henrique de Carvalho, ao proj~cto 
n. 192 J . autorisanclo a ·separaçli,o do serviço 
dos suburbios elo de ·transporlo'S de P'-' ss·otgeit·o'l 
e mercadol'ias da H:stc-acla de Ferro Central do 
Bra.zil. P ag- . '17.;3 (130• ses são em 21 elq ou
tubro). Pag. 516 (l31a sessão em 22 de 
OlÜUbt•o) . 

Dos Srs. J acques Our iqme e Bellarmino Men
donça, ao fJt'vjecto n . 192 J . Pag . 4 i4 (130° 
se>são em 21 ele outubro) .. Pag. 5'16 ( lJta 
sessão em 22 de outubro) . · 

Dos Srs . Sá e Andrade, Martinho Rodrigues e 
Epitacio Pessoa, ao projecto n. 19~ 1:<', auto
risanLlu o guvet·no a con tr actar com o ;:lr. 
I:Uehal'd j. Reidy, ua com q tem melhores 
vantagens utl'e l'eC<ll', a c:Htstril<:çit . .- da linha 
telegt·.,phiea õttb-fhvial, entre as cirlad~• de 
Belém e i\lan:í.us. Pag. 477 (13Qa sessão em .21 
de ou •. ubro}. · 

Dos Srs. Iuclio do Brnzil, Matta Bacellar e A. 
Allmqueeque, ao projecto n . 192 l!'. Pag . 4Sl 
(130• se~sào ern 21 ele outubeo). 

Dos Srs. J acques Ourique e Augus to Mont<>
negt•o, ao prujecto n. 192 F . Pag: 431 (130a 
s~ssão em 21 de outubro). 

Do Senado ao projecto ela Camar a dos Deputados 
n • . 54 Cele ·!892 que lixa a despeza do i.Vlin >s
terio ela lt'aze.ncl:t para o ex.ercic io ele 1893 . 
Pags. 482 ~ 483 (130" sessii:o em 21 ele outubro). 
Pag·. tiOS (131 "- sessãn em 22 de outubro). 

Do Se-nado R. o projec to n. 31 A ela Camara dos 
Dep 1tados, sobre ftu·to de gado. Vide projecto 
n. 31 B. 

Do Sr. ArthurRios,_ ao projecto n . '175, aug
mentanelo os vençimentos elo p~ssoal ela J<~s
·tt•acla d~- Ferro Centeal elo Brazil. Pag· . 4\JS 
(13ia sessão em 22 ele outubro) . P ag. 571 
(133• sessão em 25 de outubro) . )?a.,. . 602 
(135a se~são em 26 de outubro) . " 

Dos Sr~. Jacques Üttl'ique, Seabra e Henrique 
de Car valho, ao pt'O.Jecto n. 175. Pag. 49\l 
(l31a sessão em 22 de oi>tubt·o). Pao-. 60:2 (135a 
sessão em 26 de outubro) . " 

Dos Srs . Garcia Pit·es, Henrique ele Cat·valho, 
J acques Ü!lrique , L . Gocloft· ~do e outt•os, ao 
pr jecto n 175 . Pag . 501 ('131" sessão e:n 22· 
ele ouLnl,ro). Pag. GOZ (135• sessilo em 2G ele 
outubru). 

Dos Srs . Lamoun ier. Prisco Pal'aiso, Pi reA 
li'et'l'eira c Vinhaes, ito projecto n. 175. Pag-. 
503 (i 81a sessão em 2.2 de outubro). 
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Do St·. Chag·as Lolmto, ao projecto n. 175. Pag. 
G04 (131." sessão 0m 22 ele out,bro). Png. 602 
(135a sessão em 26 ele outubl'o). 

Do' Srs. França Carvalho, Fróes ela Cruz, Nilo 
Peçanha, Baptista da Motta, Urbano Mar
condes e Almino Afl'onso, ao project') n. 123, 
augm8ntanclo ele 40 o f 0 os saln rios elo pesso;d 
cl:t Imprensa Nacional e Diario O{fioic~L. Pags. 
505 e 506 ( 13F sessão em 22 ele outubro). 
Pag. 607 (135a sessão e til 26 ele outnhro) 

Dos Srs. Bellarmino ele Mendonça, Nelson de 
Vasconcellos, Inclio elo Brazil e outros, ao 
projecto n. 127, autorisanclo o alfancleg-a
men to elas mesas ele rendas ele Itajaby e 
Laguna. em Santa Catharina. Pags. 506 e 517 
(131a sessão em 22 de ,outubro). 

Do Sr. Lamounier, ao projecto n. 209, appro
vanclo as divisões ele clistrictos eleitoraes 
para diversos Estados. Pag. 506 (134a sessão 
em 22 ele outubro]. 

Do Sr. Casimira Junior, a:o substitutivo elo 
Sr. Glicerio e ·outros ao pl'ojecto, n. 183, 
restabelecendo a: lei n. 3403 de 24 ele no
vembl'o de 1888. com as moclificacões rela
tivas á regula:risação elas emissões bancarias. 
Pa:g. 523 (131 a sessão e.m 20 de outubro). Pag. 
696 (139a sessão em 29 de outubro). 

Dos Srs. Novaes e Mello e A:tha:ycle Junior, ao 
projecto n. 127, autorisanclo o alfandega
mento elas mesas ele rendas de Ita:jahy, La
guna, em Santa Catha:rina. Pa:g. 531 (132a 
sessão em 24 ele outubro). Pag. 602 (135a ses
são em 26 ele outubro). 

Dos Sl's. Vallaclares, João Luiz e P. Mas
carenhas, ao projecto n. 209, approvanclo as 
divisões ele districtos eleitora:es para diversos 
Es ta:clos. Pag. 537 (132" sessão em 24 ele ou-
tubro). · 

Dos Srs. Leovigildo Filgueiras e Bella:rmino ele 
Mendonça, ao projecto n. 122 B, reorgani
zando o Supremo Tribunal Militar. Pa:g. 515 
(131a sessão em 22 ele outubro). Pag. 539 
(132a sessão em 2'1 ele outubro). 

Do Sr. Pires Ferreira:. ao projecto n. 183 
(reforma: bancaria). Pag. 569 (133a sessão 
em 25 de outubro). Pag. 69G (139a sCEsão 
em 29 ele outubro). 

Do Senado ao projecto n. 193, fixando a des
p~za: do ~linisterio da Gt1erra:. ,Pa:g. 588 
( 133a sessa:o em 25 de outubro). Pa:gs. 600 e 
ti07 (135' ~essão em 26 ele outubro). Pag. 663 
(138a sessao em 28 ele oububro). 

Dos S_rs. Feneira Pires e Homero Baptista, a:o 
proJeCt_? n. _1.83 (reforma bancaria). Pag. 
60,9,(13oa ~essao em 26 ele outubro). Pa:g. 616 
(I36a sessao em 27 ele outubro). 

Do Senado ao pt·ojecto da Camara dos De
putado~, que manda: rectificar as patent3s elos 
reformados elos postos ele generaes, volunta
riamente ou não. Pa:g. 551 (132" sessão em 
24 ele outulJro) 

Da: c0mm:s;âo 1'0Spectim á reclact:ã~ final elo 
pm.Jeeto n. 221, orçando a receit:t geral da 
Rcpublica, Pag;;. 617 e 618 (13Ga sessão em 
2/ ele Ot\tllbl'O). 

Do St•. l\Iatta Macha:clo, :to projecto n. 183 
(reforma bancaria). Pag. G:l'í (136" sessão 
em 27 ele out;bl'O). Pag-. 696 (139• sessão em 
29 ele outubro). 

Do Sr. Antonio Olynt.ho, ao pt·ojecto n. 183. 
Pag. 659 (1:3:3• s,·ssão em 28 ele outubro). 

Dos :Srs. Moraes Banos, Leite Oiticica. Leo
poldo rle B t!hõese outl'os, ao proj2cto rÍ. 18:3. 
Pa:g. 659 (l38a sessão em 28 ele outubro). 

Do Sr. Nelson ele Vasconcellos, ao pwjecto 
n. 192 F, auturisandc) o contracto dct 'con
strucção da linha telegrapllica snh-fhvial 
entre Mana:os e B,>.lém. lJag. 659 (138• sessão 
em 28 ele outubro). 

Do Sr .. A. Milton, ao projecto u. 199, provi
clencwndo sobre a nomeação elos pretores e 
elos jaizes do Tribunal Civil e Criminal e 
sobre o modo de contar a antiguidade elos 
mes~10s magistrados. Pag-s. 659 e 663 (138a 
sessao om 28 de outubro). Pags. 706 e 707 
(I:39a sessão em 29 ele outubro). 

Do Sr. Leopoldo ele Bulhões, a:o projecto 
n. 192 E, autorisa:nclo o ~:;oven10 a: conteactar 
a eonstrucção e prolongamento ela estrada ele 
ferro ele Camp:cnha nos Poços ele Caldas. 
Pag. 665 (138a sessão em 28 de setemlJro). · 

Do Sr. Almino Affonso, ao projecto n. 123, 
augmenta:ndo os vencimentos do pessoal d[c 
Imprensa Nacional e Diario Offioic,l. Pan·. 
705 (139a sessão em 29 ele oULubru). 

0 

Escolas agricolas. Vide projecto n. 234. 

Exposição elo engenheiro Dilermanclo ele 
Aguiar, ex-clirector ela estl'acla: ele ferro de 
Porto Alegre a Urug·uayana e documentos 
relativos e a que se refere o requerimento 
ele informações do S1·. Demetrio Rib:·il'O. 
Pag-s. 46 a: 51 ( 112a sessão em 3 ele ontubt·o). 

lnd.icações : 

Para que a commissito de policia seja auto
risada a revet• e consolidar. no interval!o que 
decorrer elo encerramento ela presente sessão 
até á a:borLura ela proxima futura sessão le
gisla:ti v a, as disposições reg-imentaes cleskt 
Ca:mara:, suhmettenclo a sua: approva:ção um 
projecto de codigo regimental com a3 mocli
Jicações e acltlitamentos q11e ju]o·ar con
venientes (Dos Srs. Severino Vielra De
me·trio Ribeiro e Thomaz Delfino). p~n·, ;)4 
(112" sessão em 3 de outubro). Pag."' 271 
(122" sessão em 11 ele outubro). 

Para que se convide a commissão ele consti
tuição, legislação e justiça a dar parecer 
sobre a . constitucionalidade ela portm·i:c ele 
6 de ma10 ele :!892 em que se .nomeia: um go
:ernaclor _ele _Estado consbituido para cargo 
tecleral, nao somente no seu respectivo Estado, 
nia:s em div2rsos outros Estados da União 
(Do Sr. Sá e Andrade). Pag. 124 (1153 sessão 
em 5 ele outubro). 

Para qne seja nomeada n1na coiilnÜssão par
lamentCLr, compoôh ele um presidente c mais 
cl9us membros para, no intePVallo da ses
S<IO a et1cerrar-se e a proxilila de 1893, 
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medeante o concurso necP.ssario q ue o go
ver no lhe prestar (t, e~tudar o plano de via.ção 
ela Republica. el a l.>or al-o de finitivamente e 
submettel-o á appr·ovaç;lo do Conp·esso 
(Do Sr. A. Olyntho) . Pag . 181 (H8n sessão 
em 7 de outubro) . Pag. 271 (i22a sessão em 
H de outubro) . · 

:::>ara q ne a commi~são de constituição ejusLiça, 
attendendo á votacão da · Camar a, que re
conheceu a validacfe cLt eleição procedida no 
Estado d<1 Bahi<1 e annul\ou o diploma do 
Dr. LycUt·go J o;:é de Mello. por motivo de 
incomp<1tib ilid<1de eleitoral , e tendo em 
vista o ar t . 46 da lei de .26 ele jane iro, que 
manda proceder t\ eleição sômente qu<1ndo, 
do voto da Camara, a nnullando o resultado 
ele qn<ti q 'ler collegio eleiton\1, rasulte ficar o 
candidato diplomado, infe l'ior em numero de 
votos. inunediatam et1t·; emitta o seu parece r 
sobr e' o reconhecin,e;Jto do Di' . Jos,\ cht Rocha 
Leal. te rce iro cantli•la to sol)i·e o qual r e
cahil;am votos vali dos (Do Se. .Jacob ela 
Paixão e ontros). Pag . -191 (ilSa s3ssão em 
7 de outubro). 

Lazaretos . Vide projectos ns. 163 e 235. · 

Loterias. Vide projccto n . 221 I. 

Mens agem elo Sr. Pc·esidente ~a Republica 
pedi ndo para, n o orçamento do du1 1steno da 
Agl'icu lt .tra ser consignada o. verba de 8!l :ll00;$, 
destinada a despeza.s com · os teah<1lhos rla 
nova Capi tr,l Federal. Pags . 9) e 100 (ii4" 
ses>ão e m 4 de oat" bro). 

l\loção sobre os e fi'., i tos da arn nistin. (Do 
Sr. Seabra). P~tg. 545 (132" S3ssão em 24 de 
out Llbro) . 

Monumento {c 
Vide proj edo n. 

A' de Benjamin 
n . 171 A . 

memorià cl-3 Tiradentes. 
164 A. 

Constant. Vide projecto 

Na-vegação de cabotageJn. Vide pro
jecio n. 48 C. 

Officios: 

DO SENADO 

Communicanclo que foi devolv_iclo áque!la C1-
mara, sancciot1ado, o cleceeto do. Congresso 
autorisanclo o g-ovemo a a iH·it• r.redito na im
portancia ele 3, 471 :209$2 i4 para occorrar a, 
despeza ele diversas verbas elo orçamento 
do Minist<wio d a Marinha . Pag. 13 (111• 
sessão em 1 de OLtt11bro ). 

Communican,lo que fo i devolvido áquella Ca
mara, sanccionac'o, o auto:;rapho do decreto 
do Congt'PSS ' antorisaad<> o credito ele 160:000:) 
ao cambio de 27 d. por 1-;~ . para 0ccorrr' r a 
clospeza da rubdca i!"-Lega:.;ões e Consnl:t 
clos-clo orça mento elo Mill iSledo das Rel ações 
l<~xteri ores. Pa;;·. 1;3 (lHa se.>s:Lo em 1 de ou-
tubro . I 

Communicando que foi devo! v ido áquella Ca
rnara, sanccion aclo , o a utographo elo dec reto do 
Congresso, autorisando o governo a abrir um 
crrdito snpplementar ele 540 :000:S (c verba 
n. l7 do ·1rt. 7o da lei n. 26 de 30 de dezem
bt•o de 189l. Pag. 13 \111" sessão e m 1 ele 
outubro). 

Enviando a propos1çao de~ta Camara, autol'i
sando o governo a conceder dispensa elo ex
cesso de idade até 25 annos. aos of!ic iaes e 
praças do exercito que deséjarem se matri
cular nas escolas militares da Republica, e. 
qae por circumstancias alheias á sua vontade 
não o tenh a m podido fazer dentro elos limites 
fixados pelos respectivos r egulamentos, pro
po si ,,ão <1 q ue aquella Camar a não pôde cla t· 
o se a consentimento. P ug., 13 (i H " sessão 
em 1 ele outnb \·o). 

1<~ n viando a proposição desta Camara, declaran
do qtlg a pe nsão de 12:J.$ mensaes, conce.tida 
a D. Maria Augusta Ferl' ~i r a ele Souza, viuva 
elo bt·igacleiro .~nto nio 'l'iburcio Ferreira ele 
Souza, ser-lhe-ha paga desde a data cl0 fall e
cimento elo seu marido e á qual aq uella Câ.
mar'l n_ão pócle da1• o seu consentimento. Pag. 
13 (111" sessão em 1 de outubro) ; 

Rem ettenclo a proposição desta Camal';t, deter
minando qtte o dect· eto n. 1030 de 14 de no
vembro t1e 1890, não revogou , ne1n a. lterou 
o clispostr> no art. 79 do clec t· e to n. 2433 de 
15 ele j1mho ele ·18:39, propo~ição a que aquell a 
Camar a. nii.o pôde dar o sen coasetltimento. 
Pag. 13 (111'sessiio em 1·d~ outubro) . 

Remettenclo a proposição desta Camara auto
risando o governo a con ver·ter os juros de 
4 °/o em ouro das apol ices ela divida publica 
íntern<J,, emittidrl em virtude do decre·to 
n. 823 A d(l 6 ele outubro ele 1890, nos jlil'OS 
ele 5 °/ 0 p:lpel que serii.0 pagos semestral
mente, proposiç.ão a que n.quell r, Caman•. não 
pócl3 dar o seu consentimento. P ag . 1:3 (iii" 
s·:• ssão em 1 ele outubro). 

Commuuicando que fo i devolvido áquella Ca 
mara sancc ionatlo um dos au Lographos do 
Congr·esso Naciona l, autorisanclo o govern o a 
cont t·acLar com quem mai s va nt:1g2ns ofl'ere
cer, o se r viço ele re/Joq,;e por me io de vapor es 
nas barrM elos rios Itapemerim e Benevente, 
no l~s tacl o elo Espírito Santo, e bem assim nas 
de Itajaby e Lag-una, no de Santa Catharina . 
Ptlg-. ~G (112• sessão em 3 de outubro) . 

Commuriicancb que foram enviados á· sáncção 
os autographos elo decreto do Con gresso, era
anelo coi1junctamen te com a ~sc ola de machi
nis·tas um CLtrso de nautica no ll;staclo elo Pará. 
P ag·. 99 \H 4"- sessão em 4 de OLttubro) . 

Co mm nrüca ,;do qne foi devolv ido áquella Ca
mara, sanccionado, o autogTapho da r eso
lução do Congresso, concedendo a D. Anna 
Maria cli.t s Neces Damasio a pensã.o a nnual 
de 1 :200.~ em attenção o os relevantes serviços 
pt•estados á patria por seu Jinado marido 
o Dr. J não José lhma.sio. Pag. \)0 (1Ha 
scsõo\•J em -Í d e Otttubro). 

Commnnic:wclo terem s ido onviaclo'l •i, ~anC GÚ-O 
f>S an tograpbos da resolução elo Congresso 
Nacional anlorisando o P oder Execut ivo a 
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abrir o credito necessario para indemnisar 
a Augusto Francisco Maria Glaziotl. Pag. 168 
(117~ sessi.i:o em 6 de outubro). 

RemeHeudo a proposiçi.i:o desta Camara, conce
dendo D.o 1o escripturario da The,ouraria 
de Fazenda elo Am·azonas Emiliano Olympio 
de Carvalho Rebello, um anuo de licença 
com os vencimentos a que tiver direito, pro
posição a que o Senutlo não pó de dar o seu 
consentimento. Pag. 168 (1·1.7• sessão em 6 
de outubro). · 

Communicando que aquella Cam nra enviou á 
sancção os autographos do dect·eto do Con
gresso, que re :n·ganisa o corpo de engenhei
ros navaes. Pag. 223 (120~ sessi.i:o em 8 de 
outubro) . · 

Communicando que foi devolvido áquella Ca
'-lnara, Ranccion:ldo, o antographo ela resolu
ção do Congresso, qtte concede a D. Olympia 
Rodrigues Vaz, irmã do alferes de volunta
rios ela patria , Francisco 'Vencesláo Rodri
gues Vaz, a pens5.o de 30$ mensaes. Pag. 223 
(120• sessão em 8 de outubro). 

Devolvendo a proposição desta Camara que 
dispõe sobre a legi tiniaçã.o dos filhos espurios 
por subsequente matl'imonio, proposição a 
que ttquella camarà ni.i:o pórte dat· o seu con
sentimento. Pag. 223 (120• sessão em 8 ele 
outubro). 

Comrnunicando que enviou á sancção o auto
grapho do decreto do Congresso , que approvu 
o accordo.celebraclo entre o governo e a socie· 
dade anonyma de guz, pelo rlecreto. n . 826 
de 24 ele ma io ele 1802. Pag. 245 (121a ~.~ ssão 
em i O de outubro). 

Commuuicando que foi devolvido áquella Ca
m~H' a, sanccionado, o autographo do decreto 
do Congt·esso, abrindo o credito de 400:000$~ 
para collocetção de poços artesianos Ot) con
strucç_ão ele aç •1des e reprezas ele ribeiros nos 
Estados elo Piauhy e Parahyb::t. ·Pag. 2-15 
(12ta sessão em 10 ele outubro) . 

Co mm uuicanclo que aqucl! a Camara approvou 
algumas emendas desta Camara ao projecto 
do Senado q nc r eg tlu a navegação ele cabota
gem. Pag. 245 ('121 ~ sessão em 10 de out•.tbro. 

Communicanclo qu~ foi reniettido ao Sr. Pre
sidente da Repnblica, para set• promulguda, 
a resolução elo C"ngresso, . prorogando nova
mente as sessões legisl ativas até 31 (le ou
tubro. Pag· . 284 (122• ~essão em H de ou
tubro). 

Communicanilo que foi devolvido áquella Ca
mara, sunccionado, o autographo elo decreto 
do Congresso aut.orisanelo o governo a con
tractar com Jullo B~uevides· o servi co de 
·naveg,lção e transport} de mercadorias pelo 
rio Içá ou Putomayo. Pag. 337 (i24a sessão 
em 14 de outubro). 

Communica nclo que enviou á sancção os auto
graphos do decr·eto do Congresso, autori
'D.t1Clo o P ode r· l~x.'cntivo a conced~r ao cubo 
<le esquadra rel'ormado João Coelho de i.\1ello 
a pensiJ.o de 500 rs . diuios, sem pr ejuízo elo 
respecti vo sol do. Pag. 337 (124a sessi.i:o em 
H de outubro) . 

Camara-3 

Enviando, com emendas, a proposicão destaCa
mnra, qtre regula u concessão de aposenta
doria aos fanccionados publicos. Pag. 337 
(124a sessão em H de outubro) . 

Commttnica ndo, que foi clevólvirlo áquella Ca
mara, sanccwn aclo o uutographo elo cl0creto 
elo Congresso, creanclt> conjnnctamente C'Jlll a 
escola de machinistas. um curso de nautica· 
nn Estado elo Pará. i'ag-. 338 ('l24a oessão 
em 14 ele outubro). 

Communicando que foi devolvido áquella Ca
mara, promulgado, · o autographo elo decre tn 
do C_onil'resso q.ue pr~roga novamente a actual 
sessao teg1slat1va a té ao dia 31 de outubro. 
Pag. 3130 (125a sessão em 15 de. outClbro) . 

Communicando que aauella Carnara envioa 
{t sancção os autographos elo decreto do 
Congresso determinando que o § 2• do 
art. 1• elo dec,reto ri. 1420 D, ele 21 de fevereiro 
ele 1891, não comprehende o tempo ele oet·
viços que foram prestados nos curgos ele ma
gls"tratura ou semelb an t2s ate a organisução 
clc•s Estadcs, o qual para os efl'eitos do art. 39 
elo decreto n. 848 ele i1 ele outubro ele 
18JO, será con; pu tado ü1~eg-ralmente nas apo 
sentaclorms J<l. conced1das 0'1 que o forem 
aos Jmzes fe:ier·a.es . Pag. 435 (t2Sa sessilo 
em 1\J de outubt·o). 

Corn-municando que atJUe lla Camara enviou :í. 
sa ncção os autog-raphos do decreto elo Con
gresso Nacional, autol'isan do o go vern o u 
tl'ansfer:l' pat·a as armas ele infan~ria e 
cav.11larw. os vctllaõs to e 2• tenefl!!'es da 
arma de m·tilhat'ia que por falta de hà.IJilita
í!Ões scientitica • e es tando imrcdidos de 
obtd -as, não p:Hle rem seguir os postos ela 
respect1va arma, e chqne.llas paru est.u, nu 
mern correspondente ele ofllciaes com o res 
pectivo curso da a1·ma de artilha.r iu sem 
prejttizo ila antiguidade . Pags. 435 ~ :J8G 
(128" sessão em 1\J ele outnbro). 

Remette nclo, com emendas. a proposição desb. 
Camara; que provideociu sobre o fudo do 
gado de qua lquer especi e. Pug- . 43G (128~ 
sessão em 19 de outubr·o) . 

Communicanclo que foi· devolvido áque lh Cu
mara, sanccionado, o au togra~10 elo ele• 
eret o tlo Congresso Nacional l'eorganiza. nclo 
o corpo de engenheiro;; navaes . Pag _ 43G (128"
sessão em 19 ele outub1·o). 

Remettendo, com emendas, a proposição de; ta 
Camara, que fix<l u despeza do i\linisLerio rht 

.Fazend a para o exe rcicio de 1893. Pa(!· . 
455 (129a sessão em 20 ele outubro). ~ 

Communicando que fo i devolvido áquella Ca
mara, sanccionaclo, o a utographo do cl ect·eto 
do Congresso Nacional, mandando perdoar 
a D. Rozalina Pires de Bitteacourt Bar
cb ll~s a di vida contrahida por seu falleciclo 
martelo o Dr. Israel Roclr.ignes Barcellos, 
com a Fazenda Nacional. Pag, 455 (12\J"
sessão em 20 ele outubro). 

Communicanclo que foi devolvido úquella Ca
mura, sanccionado, o uulogrupho da rcso
.lw;ão do Cong-resso, au torisando o g·o vrr11 o 
a eonceder á Companhia F~.bril Industrial e 
Co nstructora os favores constantes cl<J aviso 

V o!. V [ 
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n . 75 de 30 ele julho de 1889 em clue se esta
beleceu para a Companhia Indu;otJ"ÜÜ de cal 
e mar mores ele Carandahy, hoj e Progresso 
Indnstt·ial de Carandahy, a tarifa especial 
p <~.ra a exportação de caL Pag. 455 (129• 
sessão em 20 ele outubro). 

Remet.tendo, com ·emencl<t, a propostçtw desta 
Camar<t, que wanda r ec tificar -as patentes 
dos reformados nos postos de genern.es, vo
luntariamente ou não, effectuadas ou compre
henclidas c )mo compulsoJ."ias, nos termos 
do decreto n. 193 A ele 30 de janeiro ele 1890 
e d<t resolução do Congt•esso Nacional n. 29 
de 8 de janeiro ele 1892. Pa.g . 5.24 (131a 
sessão em 2.2 de outubro). 

Conum;nic<tnelo que foi devolvido áquella Ga
roara, s<tnccionado, o autographo da reso
lu r,iio elo Congresso que au torisCt o governo a 
conceder ao cabo de esquadr<t reformado João 
Coelho de Mello uma p~nsão de 500 réis 
diarios. sem prejuízo do respectivo soldo . 
Pag. 52-! (131" sessão em 22 de outubro). 

Communicando qn9 foi devolvido áquella Ca
mnra, sanccionaclo, o autographo ela reso
lução do Congresw, qu<'l autorisa o governo 
a mandar abonar a D. Constança ]!)phige
nia Coelho O· meio soldo correspondente á 
patente de seu fallecido pae, o tenente-coro
nel Vicente Coelho. Pag. 5.24 (131• sessão 
em 22 de outubro) . 

Remette ndi>, com emendas, a proposição desta 
C<l.tnara que !ixa a despeza. do lVIinist>rio ela 
a(i1erra para o exercício de 1893. Pag . 550 
(13.2a sessão e m 24 de. outubro). 

Communicando q'te naquella data enviou á 
sancção os auto~raphos da resolução do 
Congresso, autot·isando o governo a conceder 
prorogação do prazo para te:min ação da~ 
ubt,.as de clesobstruc~ao do rw das Velhas; 
sendo a subvenção annual de 150:000:~ paga 
dut·ante todo o prazo elo privilegio. Pag . 574 
(133" sessiio em 25 ele outubro). 

Com municando quP. foi devolvido áqnelLl Ca
mara, sanccionaclo, o autographo da resolução 
d0 Cott::;ressso, autorisanclo o Poder Execu
tivo a abrir o credito necessario para in
demnizar a Augnsto Francisco Maria Gla
ziott da qmmtia de 9:425$144, importancia 
de clespezas feitas na conservação do jardim 
da Praça ela Republica. Pag. 610 (135« ses-

. são em'26 ele ouiiubro). 
Communic<tndo que foi devolvido áquella Ca

mat·a, sanccionado, o <tutographo do decreto 
do Congresso, au torisando o governo a trans
fel'ir para as armas ele infantaria e cavallaria 
os actuaes i o e 2° tenentes da arma de ar ti
lharia, que por falta ele habilitações scienti
ficas e est<tndo impedidos ele obtel-as, não pu
derem seguir o~ postos da: respectiva arma, e 
daqudlas para esta, numero correspondente ele 
oiliciaes com o respectivo curso da arma de 
artilharia, sem prej •tizo da antiguidade. Pag. 
610 (135a sessão em 26 de ou tubro). 

Remetlendo, com e menda~, a peoposição desta/ 
Cam~tra que institue monte-pio para o ope·
rario effecti v o. ou elo q ttadt•o exlrauumet:ario 
e ~erve ntes eUect tvos elo Arsenal de Marmha • 

da Capital Federal, os operarias e serventes 
nrts mesmas condicões das directorüis de ar
tilharia e to J•peclos. Pag. 635 ( 136a sessão em 
27 de outubro). 

Remettendo o pt•ojecto claquel.la Camara pro
rog<tnclo a presente sessão legishtiva até 
o dia 12 ele novembro de 1892. Pags. 678 e 
679 (138a sessão em 28 de o;1tubro). 

Communicanâo qu!) foi devolvido áquella Ca
m<~.ra, sanccionndo, o autographo do decreto 
do Congresso N acionai determinando que o 
§ 2o da ar t. 1 o do cle~reto n. 1420 D, de 21 
de fev ereiro de t89t, não comprehencle o 
tempo de serviços cjue foram prestados nos 
cargos ele r;:;agis tt·ados ou semelhant.es a té á 
organizaÇão dos Estados, o qual, para os 
eifeitos elo art. 39 do decreto n. 848, ' de 11 
ele outubro ele 1890, será computado itltegral
menle nas aposen tadorias já conceelid<],S ou 
que o forem aos .i 1tizes federaes. Pag. 679 
(138• sessão em 28 de outubro). 

DOS MINISTERIOS 

Do ·Ministerio ela Instrucção Pttblica, Cot•t•eios 
e 'relegraphos, remettenclo, em aclditamento 
ao aviso ele 9 ele agosto ele 1892, cópia do 
parecer da 2a sub-clirectoria elas rendas pu
blic;J.S do 'l'hesouro Nacional, na qual ·consta 
a imoortancia das taxas de matricula ela 
gscola Polytechnica, Faculdade ele Medicina 
e ele Direito arrecadadas pelas Recebedorias do 
l~stados ele S. Paulo, Bahia e Pernambuco, no 

.anno de 1891. Pag. 1:3 (iiia sessão em 1 de. 
outubro). 

Do Ministerio dos Negocias da Justiça, transmit
tinclo cópia elo telegramm<t em que o gover
n<tel.or do Pará prestou as informações ex
igidas,_ em virtude dos motivos por que não foi 
attm g1do pelo dect·eto de amnistia de 10 de 
setembro do anuo ele 1891 o cádete Francisco 
José Pereira Pa.checo. Pag. 13 (iHa sessão 
em 1 ele outubro). 

Do lVIinisterio dos Negocias do Interior, resti
tuindo, sanccioaada, a resolução elo Congresso 
declarando que o subsidio elos senadores e 
deputados, durante a prorogação da ac~ual 
sessão legislativa, será p<tgo com os s<ddos 
das respectivas v8l·bas. Pag·. 168 (H7a sessão 
em 6 de ou tuh ro) • 

l.lo Ministerio da Jnstrucção Publica,. Correios 
e Telegraphos, en vianclo o o !li cio elo presi
dente da Associ<tção Commercial da capital 
do Es tado do Amazonas e a representação de 
grande numero de negociantes que solicihm 
providencias no sentido de ser melhorado o 
serviço do correio daquella capital, visto 
a?har-se em dí~cussão o projec.to que reorga
mza os . Córrews da Repubhca. Pag. 186 

· (H8a sessão em 7 ele outubt•o). 

Do Ministerio dos Negocias do In terior, decla 
ra ndo que não existindo na secretaria 
claquelle 1\iinisterio as actas ela eleição efl'e
ctuada no Estado de 1\linas a 30 do junho de 
1891, par<t o Pt:.eenchimcnto de quat.eo vagas 
na t•epresentaçao nacional, otficiou ao [Jres i-
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dente claquelle Estado aftm de remettel-as 
com a precisa brev1dacle a quem fez a reqm
sição. Pag. 186 (118" sessão em 7 ele outubro). 

Do mesmo i'viinistel'io, communicanclo que, no 
intuito de dar cumpl'imento ao decreto n. 1320 
ele 24 ele janeiro ele 1891, que instituiu hon r~s 
e homenag·ens á memoria do eminente Cl
cladão Bel1jamin Constant, entre as quaes a 
estatua de que tra·t<t o projecto, incumbe 
desta missão o cidadão Rodolpho Bernarclelh 
de organisar o modelo da dita estatua e de 
um ma usoléo e orçar as respec tivas despezas 
ele accordo com o artigo especial que sobre o 
assurnpto foi inserto no r ela torio apresentado 
ao Sr. Vice-Presidente da Repubhca em 
abril de 1892. Pags. 186 e 187 (118" sessão 
em 7 de outubro). 

Do i'viinisterio dos Negocias ela Guerra,_ ::emet
tendo o requerimento em que . o capltao re
formado do exercito l\Ianoel Lmo X a v1er elo 
Amaral pede a sna reversão para a 1~ clas;se, 
Rendo classificado na arma de artllhana. 
Pag. ·187 (i18a sessão em 7 de setembro). 

Do Ministerio dos Negocias da Fazenda, devol
vendo o projecto impi·esso n. i28, reg11lando 
a compra do Olll'O levado por pa,rlicuiar á 
Casa da Moeda para ser a moedado ou trans
formado em moeda do pa iz, e remettenclo por 
cópia as informações pt·estada$ sobre o dito 
pr.ojecto pela Directo ria ~eral das Ren_das 
P11blicas do Thesouro Nacto.nal e pelo dire
ctor daquelle estabelecimento, bem como um 
exemplar do projecto ele r eforma monetaria 
elaborado pelo di.to funccionario. Pag. 223 
(t20a sessão em 8 de outubro), 

Do 'Ministerio ela Agricultu.ra, Commercio e 
Obras Publicas, prestando as informações 
por cópias em officios ao inspector da nav~
gação subvencionada, do pres!Clente da Unt
ted Stcr,tes And Bm,zil J.l1ail 'Steam Ship 
Company e do gerente. do Lloyd Brazileiro, 
que tratam da renda elas mesmas companhias· 
o Diario Offieial de 3 de agosto de 1892, no 
qual se acha publicada a tabella das demoras, 
fretes e passagens da Companhia Americana, 
um exemplar impresso elas tarifas do Lloycl 
e mappa elas companhias de navegação sub
vencionadas, contendo o numero de viagens 
mensaes, escalas, subvenções, valor miliar, 
distancias, etc. Pag. 223 ('120• sessão em 8 ele 
outubro). 

Do mesmo Ministerio, communicando que, na 
fórma do art. 37 § 1o da Constituição Federal, 
clevolvett ao Senado o autographo do decreto 
do Congresso, que determina que os f os e2"' 
cirurgiões elo Corpo de Bomueiros do DistrlCto 
Federal g·ozarão das honras, vencimentos e· 
mais vamagens inherentes aos pos·tos de 
major e capitão e ao qual o Vice-Presidente 
da RepLtblica negou sancção, pelos motivos 
constantes ela exposição que acompanhou o 
referido a;utofSrapho. Pag. 223 (1.20a sessão 
em 8 de Olltubro). 

Do Ministet· o da Aa-ricuitiU'a. Commercio e 
Oht'as Pub1 ieas,res ti'tuimlo o antographo sctnc
ewnado dit lei que perm; tte ;t livre cntr;tda 
de immig·f·antes chilWZé.S e japonezes no ter-

ritorio ela Republica. Pag. 245 (12ia sessão 
em 10 de outubro). 

Do mesmo :Ministerio, enviando o autographo 
do decreto do Congresso Nacional, que cleter
.mina que os i os e 2os cin1rgiões do Co_rpo de 
Bom beiro~ elo Distnc to Federal goza r ao ~las 
honras, vencimentos e mais vantagens In
herentes aos postos de major e capitão e _ao 
qual o Sr. Vice-Presidente da Repnbltea 
nagou san cç<io. Pag. 245 (12ia sessão em 10 
de outubro). 

Do Mitüsterio dos Negocias da Fazenda, en
viando o r equerimento em que o podeiro 
aposentado da Thesouraria ele Fazenda elo 
Estado d e Pernambuco, Alexandrino Alves ele 
Mendonça , pede lhe seja pago o seu ordenado 
por inteiro. Pag·. 245 (i21a sessão em 10 ele 
outubro). 

Do Ministerio dos Neg-ocios ela Marinha, en
viando o requerimento em que os operaria~ 
civis elo ~stabelecimento naval ele ItaqU1 
pedem ser classificados em um quadro á se
melhança dos do pessoal artístico do a r senal 
do Ladario e com as mesmas va.ntagens. 
Pag. 245 (121' sessão em iO de outubro). 

Do Miuis terio dos Negocias elo Ip.terior, remet
tendo o requerime nto em que o cidadão Fran
cisco Borges das Chagas, allegando invalidez, 
pede que em remuneração de serviços pr~
staclos á patria durante 33 annos, lho seJa 
concedida uma pensão com que possa man\er 
sua numerosa família. Pag. 284 (i22a sessão 
em 11 de outubro). 

'Do Minist~ rio dos Negocios elo Interior, decla
rando que communicou ao presidente do Es
tado de Minas Geraes a decisão desta Cam(tra 
sobre a eleição a Cf ue alli se procedeu, afim 
de preench.erem-se as vagas abertas por 
aquelle Estado, para as quaes fora m eleit.os os 
cidadãos Rodolpho Ernesto de Abreu, Bene
dicto Cordeiro de Campos Vallàdares e An
tonio Belfort Ribeiro Arantes. Pag. 315 (123" 
sessão em 1.3 ele outubro). 

Do Minister io da Insirucção Publica, Correios 
e Telegraphos, enviando o autogr11pho do 
11rojecto do Congresso Nacional, que manda 
considerar lentes substitutos das fa culdades 

_ele medicina os adjuntos que passaram a pre-
paradores, os adjuntos actuaes que não foram 
contemplados pela ultima reforma e os pre
paradores que, tendo feito concurso para 
a djuntos, foram classificados, ao qual o Sr. 
Vice-Presi.dente ela R epublica negott sancção 
pelos motivos exi':<?Sios. Pag. 315 (123a sessão 
em 13 de out11bro) , 

Do Ministel'io dos Ne;rocios da Guerra, enviando 
o requerimento em que os empregados admi
nistrativos elo Hospital Militar do Parv. pedem 
augmento ele ver.'Cimentos, Pag. <!60 (i25a 
.sessão· em i~ ... de outubro). 

Do i'viinisterib d()s Negocios da Fazenda, r emet
t<, ndo o rNjuerimento em que Philomena 
Ferreira Gomes. viuvD. do g·w1rcla da All,,n
dt'P;:t elo Rio ele ,Janeiro, J\Ielchiacles Fencil':t 
Goincs, fa llecido ele asphyxia por suhn1er;;i'io. 
n~c noite de 2\J de agosto de 1.8\\2, no d<,sem-
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penho de suas funcções, solicita uma pensão 
para si e seu;; filhos.· Pag. 360 (125" sessão 
em 15 de ou tubro). 

Do Ministerio elos Negocias da Jnst iça , pt·e
sta ndo, pur cópia , as in fot·mações relativas 
ás disposições dos codigos e regn lamentos das 
sociedades sportivas desta Capital, referentes 
a pro hibição de appellarem as partes para as 
justiças do paiz, quando se julgarem prejudi 
cadas em seus direitos, e sobre a applicação 
dada ao producto das vendas das poules . 
P ag . 360 (125a sessão em 15 de outubro). 

Do Ministerio elos Negocies elo Interior, commu
nicando que, po r decreto ele 9 de janeiro de 1890, 
concedeu-se a pensão ele $400 diarios ao so l
dado do 6° batalhão de i.nfantaria Mariano 
Antonio de Lima, invalidado em· combate; que, 
appro,·ada a pensão pelo decreto n. 1778, 
ele 28 de julho daque!J e anno, passou-se carta 
pat·a o respectivo pagainen to em 3 de agosto 
seguinte ; que mais tarde o Ministerio da 
Guerra solicitou, em 22 de fevereiro de 1889, 
que na dita cat'ta se accrescentasse ao nome 
do referido soldado o appellido -Grosso
que alli fôru omittido; que o Governo de 
então fez a rectiiicação, decla·rando em de
creto de i3 ele abl'il que a pen são ele que se 
trat a devia entender-se confet•icla ao soldado 
Mariano Antonio ele Lima Gt'osso , e em aviso 
de 16 do mesmo mez, que submetten esse acto 
à Asaernbléa Get·al, a!im de que esta pwmo
vesse por sua vez a rectificação do s tipracli~o 
decretrJ legislativo n . 1778, no qmtl dera- se 
igual omissão ; que, proclamada a Republica. 
o Governo Peovisorio confirmou, por decreto 
n. 27 E ele 30 de novembt"<> de 1889, as pen
sões que tinh am sido concedidas n o clominio 
do antigo regimen · e ach avam-se ness<t época 
pendentes de approvação da mencionada 
Assembléa, fica ndo, porém, adiada a con fi r
mação não só das que haviam sido conferidas 
a , dous parochos, por não terem estes satis
feito, como até agora não o fizeram, a clau
sula, estabelecida nos ditos decr etos ele con
cessões, ele renunciarem o bÉmeficio das col
l ações, mas tambem. da alludida rectificação. 
E, como ó GovP.rno não tenha competencia 
pa.ra resolvet• sobre este assumpto, submett.e-o 
à Ca mara, afim de resolver sobre o citado 
decreto de 13 ele abril ele 1889, no sentido rle 
entrar aguelle soldado no gozo· da referida 
pensão. Pag. 41õ (127• se,são em 18 ele ou
tubro). 

Do Ministerio da AgriculLu t·a , Commercio e 
Obras Publicas, enviando os ol"iginn.es ele 
todos os projectos e pl·ópostas refa tivas ao 
melhoramento elo por~C'\ 1 do lüo ele J an eiro. 
Pag . 41õ (127a sessão Mn 18 de outubro). 

Do mesmo Minís te rio, ..i-emettendo o r equeri• 
mento, com infot'maçõJ{õ, em que os engenhei
ros 1'orquato Xavier Mbnteiro Tapajo z e J. ele 
Oliveira Castro prupõen{' ~9 a canalisar aguas 
dos r ios Xet•em e MantiC!tiei ~a para o reser
vatorio do P cdt·egulho. req uer imento que foi , 
contra as praxes r Pgnbmentares, no intnito 
de abreviar o ex pediente daqn0llo. secretaria, 
a despacho, pot· equivoM, devido a não se I 
achar acompanha elo do offic io desta commis
~5:o . Pag. 415 (1~7" sessão em 18 do outubro). a, 

Do mesmo Ministel"io, declarando, por infor
mações , gne pot· avisos de 24 de julho e 17 ele 
ckzembro de 18gO foram feitas ao commissario 
d~ compras na Europ:c encomm enclas de duas 
dr agas, dO !.lS rebocad,res e q ur.tro batelões 
para o serviço de desobstrttcçilo dos portos do 
Desterro e P :w a nn.guá , as quaes, s,•gundo 
info t·m a o di to con.missario, já S 3 acham 
promptas, depende ndo unic ,tmen te o seu 
tra nspo.r te ao Bt•azil, P.:ua o qual está ella 
chamando propostas ; e quo, quanto á verba 
dA 300:000$, acha-se a mesma depositada no 
Thesouro Nacional, para ter o devido. emprego 
opportu namen te. Finalmente. d~clarando 
mais, que pelo inspP.ctol' elo 50 clistricto de 
portos marítimos foram apresentados os es
tudos para melhoramento do por to elo Des
terro, es tudos e pl~nos esses que es tão depen
dentes ele approvação claguelle Ministerió e 
que poderão set• forn ecidos a es·~a Camara, 
logo que se conclua . o competent9 processo. 
Pag. 466 (130n sessão em 21 de outubro) . 

Do Ministerio dos Negocias ela Guerra, requisi
tando o requerimento que acompanhou o 
aviso claqu elle Ministe rio, ele 18 ele agosto de 
1892, em que D. Fra ncisc.>. ela Sena Carneiro 
D 1tra reclama contra o at·bHramento, que lhe 
foi feito, elo meio soldo, como fi lh a elo a lferes 
(j.i fallecido) .Alvar o ela Ser ;·;\ Carneiro, c 
pede r elevação ela prescrip-;.ão em qu e i ncorreu 
pelos meios soldos não recebidos até 1877, 
afim ele que po~sam sei' liquidados os q; ce não 
dependem ele tal r elevação. Pag . 466 (130• 
sessão em 21 de outubro). · 

Do Ministe,·io elos Negocias da Fazenda, devol
vendo um a elas vias elo autog·raph o da reso
lução do Congresso Nacional, já sanccionado, 
que autorisu. o Governo a mancla t· re{ormar 
os calculos re ferentes ás aposentaçõe ;; dos 
ex-secre ta rio e sub- secretario da F aculdade 
de Medicina da Bah ia Drs. Cincinato Pinto da 
Silva e Thom az de Aqaiuo Gaspar, para o 
fim de consicleral- os aposentados com todos 
os vencime11·toa, de accordo com a tabella então 
vigente . Pag. 524 (131"' sess5:o em 22 de ou
tub ro) . 

Do Ministerio elos N~Jgocios da Agricultura, 
r emette ndo todos os papeis existentes, reJa
ti vos ao pedido elo pagamento ele indemnisação 
qu e é. devida a D. Maria Cat•olina Rhein
gantz; deixando cl ~ ser enviado o contracto 
celebrado, em 3t) ele dezembro de 1856, com 
J acc•b H.bei ngantz, marido ela peticionaria 
(já falleeiclo), por ter sicto esse acto lavrado 
n a extincta r epar tição de terras publ icas, 
sub')rclinada naquella época ao Ministerio do 
Imper io ; e env ian do cópia , pat·a complemento 
elas inform ações , de um trecho do r ela torio 
do Ministerio do Imperio, publicado em 1857, 
pelo qual se ve rifica t> summa daquelle con
tracto. P ag . õ50 (132a sess5:o em 24 ele ou
tubro). 

Do . Ministerio da Agricultura , i Commercio e 
Obras P nblicas, devolvendo, ~a:-tccionado, um 
dos el'e mplat•es da lei que li xct os casos do 
compe t,, ncü>. dos poderes l'edel'~·.es c es tacloaes 
])ara resolverem sobt·u o esLahe lecimento de 
vias de commu 11icaçi'lo íltivia l ou terrestre 
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entre a União e os Estados ou dest9s entre si. 
Pag. 574 (133a sessão em 25 de ontubro). 

Do Minísterio dos Negocias da Fazenda, en
viando o reqnerimento em que a Compo,nhia 
de Saneamrnto do Rio de Janeit•o reclama a 
restittlição da quantia de 51:795$885, elos 
direitos q•te tem pago pelos materiaes empt·e
gaclos, segundo al!ega, nas obras a seu cargo. 
Pag. tí79 (138a sessão em 28 ele outubro). 

Do Mitüsterio dos Neg·ocios da Marinha, en
viando cópia da consulta do Supremo Con
selho Militar, relativamente ao caso ele poder· 
ou não ser promovido um officia.l, a quem, 
por ser chefe de classe, cabia a promoção por 
antiguidade, mas que não contava o tempo 
ele embarque, exigido por lei, etc. Pag. 67\J 
(138a sessão em 28 ele outubro). 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, ácerc•x 
do requerimentu, que devolve informado, de 
D. Rufina Candicla ele Castro. Pag. 685(139a 
sessão em 29 de outubro). 

DE DIVERSAS PROCEDENCIAS 

Do presidente do Estado de Minas Geraes, 
communicando que, nos termos .elos arts. 59 
e 60 ela lei n. :35 de 26 ele janeiro de 1892 
designou o dia 15 ele novembr·o de 1892, para 
proceder-se á eleição por aqudle Estado, para 
pt·eenchimento da vaga existente na repre
sentação desta Camara, em consequencia elo 
falleci~nento do deputado Dr. Francisco Corrêa 
Ferreir,t Rabello. Pag. 13 (Hta ses-;ão em 1 
de outubro). 

Da In.tenclencia Municipal da cidade ele S. João 
Marcos, felicitando esta Camara p?la passagem 
da lei que autorisa a immigra,ão asiatica., 
como medida salvadora e util f\ lavonra. 
Pag, 13 (1Ha sessão em 1 ele otltLJbro). 

Do Sr. deputado Anton.io Adolpho ela Fon
toura Menna Barreto, commnnicanclo qne, 
tendo-sR recolhido do desterro gt·avemente 
enfermo, deixa por esse motivo de compa
recer ás sessões. P~g. 99 (114a sessão em 4 
de outubro). 

Do Sr. deput~clo Antonio Joaquim elo Couto 
C~rtaxo, communicando que, por motivo ele 
mo!estia em pessoa ele sua familía, deíxotr ele 
com parecer · á sessão e deixará de com pa
rece~ duraqte alguns dias. Pag. 168 (117a 
sessao em tj de outubro). 

Da Camara 1!\Iunicipal da cidade ele Arêas, pa
tenteando/os seus Mnc2ros applausos e ag·ra
decimento'!l pdos projecto ele lei que esta 
Camara vrbtou relativo á immígração chineza. 
Pag. 223 r120a sessão em 8 de outubro). 

Dos lavraclqres, agricultores e moradores da 
cidade do !Bananal, E>taclo de S. Paulo, con
grMulando-se com es~a Camara por ter sido 
sanccirJnacJo o proyJc~o de lei qlle :tutorisa a 
introclnccã,a ele inlinio.Tantes asiaticos no 
territoriÓ ch Rept<blica. ~Pctg. 338 (124a sessão 
em 14 ele ftttubro) . 

Do governador do Estado elo Pará, accusanclo 
o recebimento elo officw desta Camara e de
clal'anclo que vai providenciar para que, 
dentro ele curto prazo. tenham log· tr as 
eleições para preenchimento das vag-as abertas 
nesta Cam ara pe I a ren 1.mcia feita pelo mesmo 
Sr .. governador e pela vaga elo Dr. Nina 
Ribeiro. Pag. 415 (127a sessão em 18 ele 
outubro). 

!Pareceres : 

N. 45 - Indeferindo o requerimento ele D. Ma
noela Marques ele Souza, viuva do tenente
coronel Sebastião Marques ele Souza, pe
dindo uma pensão. Pags. 7 e 12 (1 H a sessão 
em 1 de oumbro). 

N, 98 - Declarando não haver que deferir na 
petição de Galdino Femandes da Silva e 
outros, commer·ciant2s no Estado da Bahia, 
sobre arrecadação inconstitucional elo im
posto de estatística, que deve ser cobrado 
sobre o valot· official elos generos ele producção 
estadoal que forem exportados e elas merca
dorias que entrarem em gyro commercial, 
ficando salvo aos requerentes e a todos os 
contribuintes, que forem lesados pela arreca
dação inconstitucional do imposto, o direito 
de :requererem á justiça federal, nos termos 
da Constituição, ar·ts. 59 e 60. Pag. 22 (1Ha 
sessão em i ele outubro). 

Da ·commissão ele orgamento, sobre as emendas 
apresentadas ao pl'ojecto ele orçamento da 
clespeza elo Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas. Pag. 23 (111a sessao em i 
de outLtbro). Pags. 249 a 254 (121a sessão em 
10 ele outubro). 

N. 99 - Approvando as eleições procedidas 
no Estado de Minas Geraes, a 30 de junho de 
1892 nos colleg·ios que enumera, reconhe
cendo deputados por aquelle Estado os 
Srs. Roclolpho Ernesto ele Abreu, Benedicto 
Cordeiro ele Campos Vall~clares e Antonio 
Belfort Ribeiro de Arantes (Visconde de 
Arantes), e adiando o reconhecimento elo 
4° d<epntado. Pags. 175 a 177(117a sessão em 
6 de outubro). Pags. 208 e 216 (12Qa sessão 
em 8 de outubro). 

N. 100 - Concedendo licença ao deputado 
João Severiano ela Fonseca Hermes para 
ausantar-se desta Capital. Pag. 177 (117a 
sessão em 6 ele outubro). 

N. 101 - Concedendo licença ao deputado José 
Mariano para ir ao Estado de Pernambuco. 
Pag. 177 (l'l/a sessão em 6 de outubro). 

N, I 02 - Concedendo licença ao deputado 
Pedro Americo- para. ausentar-se para a 
Europa. Pag. 177 (1i7a sessão em 6 ele ou
tubro). 

N. i03 - Indeferindo o t•equerimento das 
Companhias Uni:lo InclustriC~l S. Sebasti:lo, 
tliação e Tecidos Corcovado e outras, pedindo 
varios favores. Pag. 177 (H7" sessão em G ele 
outubro), 
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Da commissão de orçamento sobre as emendas Projectos: 
apl'esentadas ,em 3' discussão do proj ecto de 
orçamento ela despeza elo Ministerio ele\ 
Guerra para o exercícin de 1893 . Pago . 188 a 1891 
190 (HSa sessão em 7 de outubro). 

N. 104 - Opinando no sentido de mandar pro
ceder a nova eleição, quando for dMlarada 
pela Camara a incompatibilidade do candi
dato mais votado. Pag. i9l (118" sessão em 
7 de outubro) . Pags . 660 e 665 (138a sessão 
em 28 de outubro). 

N. 105 -Indeferindo o t•equerimento da Com
panhia Industrial ele Crystaes e Vidros, pe
dindo isenção ele direitos para os machi
nismos que imporktr , e resti tuição dos que 
pagou pelos importados. Pag . 191 (11 8a ses
são em 7 de outubro). 

Da commissão de orçamento, sobre as emend·as 
apresentadas na 2a discussão do projecto de 
receita geral da Republica p:tra o exercício 
de· 1893 . P ags . 224 a 226 (12Qa sessão em 8 de 
outubro). 

Da commissão ele orçame nto, sobre as emendas 
apresentadas ao projecto n . 203 B, que reor
ganiza os serviços dos Cot·reios da Repu blica 
(em 3" discussão). Pags. 255 a 257 (121a ses 
são em 10 de outubro). 

N. 106 - Declarando a competencia do Con
gresso para resolver sobre o objecto do reque
rimento elo Dr. Francisco Duncket• e outros, 
que se propõem executar um projecto de sanea
mento da cidade do Rio de Janeiro ; e 
ind,~cando que sejam enviados ao Ç}overno os 
proJectos r elativos ao assumpto, allm de que 
resolva de accordo com a Intendencia Muni
cipal. P ag . 323 (123a sessão em 13 de 
outubro). 

Sobre as emendas offÚecidas na 3a discussão do 
projecto n. 203 B, que reorganiza o serviço dos 
Correios ela Republica. Pags . 324 e 325 (123a 
sessão em 13 de outubro). 

N. 107 - Ind~. ferindo o t'eqnerimento ela Com
panh ia Fa brica ele Tecidos elo Riok, pedindo 
indemnisação por prejuizos r esultantes da 
baixa do cambio com o forne cimento de pau
nos para o fardamento do exercito durante 
o ultimo exerci cio . Pag . 345 ('124a sessão erq 
14 ele outubro) . 

Da comm issão de orçamento, sobre a · emenda 
apresentada pelos Srs. N. P at':l. nag-uá e 
Alvaro Botelho, ao pr ojecto n . i92 N. -Pags. 
340 e 374 (125a sessão em 15 de outubro) . 

Da commissiio sobre as emendas oil'erecidas 
em 3a discussão do orçamento da receita 
teral ela Republic:J. par.t o exercíc io de 1893·. 
I ngs . 492 a 495 (130a sessão e~n 2 1 de ou
tubro). 

N. 108 - I ndefei'indo os t•eqaerirõl entos do 
commendacbr Agost inho Aclolpilo de Souza 
Guimarães e outros. de Odi lon Benevolo e 

ontt·os, .To~to d3 :VIa ~ to~ I-te3·u e ú!Itt'o , qae ~oli
ci laJn :1. c ;)nces~:.to de nrna í~~:; tl':.J..da de ferro 
ele Ma11uos. no Es tacln cln :\.mnon;ts, a S. Joa
qnim e ft•o .tteims cl:J. RepuiJ iica . Pag . 554 
('1 32• sess~to em :24 de out·rl> ro), 

N. 203 G - Sobre montepio par ,~ o operaria 
effec tivo ou do q ttadro extl'anumerario do 
Arsenal ele Marinha da Capital F ederal e 
outros arsenaes de mal'inha da Republica. 
Vide o projecto n . 230 de 1892. 

. N. 204 - Mandando contar a D. Maria 'l'ho
mazia de Oliveira e Silv:J., para sua jubi 
lação, o tempo em que serviu como adjunta 
da escola ela freg-uezia do Sacramento . Pags . 
662 e 667 (138a sessão em 28 de outubt·o). 
Pag . 7i1;("139a sess~o em 29 ele outubro) . 

1892 

N • . 10 - (não sanccionado) Dispondo sobre o~ 
proprios nacionaes nos Estados, nos termos 
do paragrapho unico do art. 64 da Col)sti
tuição . Pag . 450 (129a sessão em 20 de ou
·tubro). Pag . 476 (130"- sessão em 2i de 
outubt·o), 

N. 23 F - (additi v o destacado do elas forças 
de terra para o exer cício de 1893) que m:inda 
rectificar as patente" elos reformados nos 
postos ele gen·e1·aes; voluntar iamente ou não, 
effectur.clas o: r compl'ehendiclas como com 
pulsor ias nos t ermos do decre to n. 103 A. de 
30 de janeiro ele 1890 e da resolução elo Con· 
gresso Nacional , n. 29 de 8 ele janeiro ele 
1892. Pags. 55 i e 552 (132"- sessão em 24 ele 
outubro). 

N . 31 B - Emenda elo Senado ao projecto ela 
Camara dos Deputados n. 31 A do cor rente 
anno, dispondo que a lei n . 21 de 24 de ou
tubro de 1891, comprehende, quanta ú acção 
publica, o furto de gado de qualquer especie. 
P ag·. 491 (130a sessão em 21 de outub1·o)~ 

N. 32 A .- Dando diversa s providenci!J.S no 
intuito de . animar as industrias agricola e 
pastoril. Pag. 574 ('133a . sessão em z5 de 
outubro) . Pag·s. ü05e 606(135' sessão em 26 
ele ontnbro). Pag. 707 (i39a sessão em 20 ele 
outubro) . 

N. 48 C -Emendas da Camara dos Deputados 
ao projecto do Senado., n. 48, de 1892, c1ue 
r egula a navegação de cabotagem , as quaes 
foram rojeitad~. s pelo mesmo Senado. Pag. 373 
(125• sessão em 15 de outrd)ro) . Pag- . 412 
(127a sessão em 18 dP. outu~ro) . Pag . 428 
(128' s~SRão em 19 de outubro). Pag. 440 
(i29a sessão em 20 de outttbt·o)\ 

N. 52 _B - Etn,endas elo Sen acl,P ao projecto 
· n . 52 A cln Camara elos Depttitarlos, de 1892, 

que regul:J. a conces,iio de {aposent:tdorias 
aos funccionar io.> publico3, clé accot·clo com 
o art. 7:> da Cnnsti tai<;iio Federal. PJ"'. :>96 
(1 2()a scss<iu em 17 ele outrii >IC'u). Pag? 4!-l:l 
(CH 1

\ sr:l~são ern 22 1le ouLnhl'o) . P~1g- . ;j:)O 
(132a sessii.o em .24 de ou:.ul'·ro) . P ag. 5G9 
.033a s~ss;'\.o em 25 de out11. •ro) . 
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N. 59 B - (Emendas do Senado ao projecto da 
CamaJ;a dos .Depu~ados n. 59 A, de 1.892, que 
concede á Companhia Piscatoria Sul-Ameri
cana os favores do art. 3o, §§ 2o e 3o do re
gulamento mandado observar pot• decreto 
n . 8338 dP. 17 de dezembro de 189 i. Pags. 179 
e 185 (ifSa sessão em 7 de ou~ubro). Pag. 224 
(1.20• sessão em 8 de outubro). ?ag. 237 
(121" sessão em 10 de outttbro). 

N. 69 - Autorisando o Gover110 a conceder a 
José Augusto Vieira e outro a «onstrucção, 
uso e gozo, durante 30 annos, de uma estrada 
de fel'l'O deSapopemba.á ilha do Governador, 
medeante certos favot·es. Pag. iO (lHa ses
são em i de outubro) . 

N. 82 A - Autor isando o Goyet· no a r eformar, 
n o posto ele tenente elo extincto corpo ele 
policia desta Capital, o cap1tão honorario elo 
exercito, ex-tenente desse corpo, Antonio José 
Alves. Pags. 6, 11 e 12 (iiia sessão em 1 ele 
outubro), Pag . 41 (112a sessão em 3 de ou
tubro). 

N. 86 F - (EmendM do Senado ao projer.to da 
Camara elos Deptttaclos n. 86 C,. ele 1892, 
aclclitivo destacado do orçamento ela des
peza elo Ministet·io da ~ustiça e Negocias 
Interiores, para o exercíciO ele 1893. conside
rando como len tes substitutos das faculdades 
de medicina os ex- adjtlntos que passaram a 
prepat•adot·es e os adjuntos actuaes que não 
foram contemplados na ultima reforma). 
Pag. 9 (Hi• sessão em 1 ele outubro). Pag. 41 
(112• sessão em 3 ele outubro) . Pag. 450 
029a sessão em 20 ele outubro). Pags. 475 e 
476 (130° sessão em 2~ ele outubro). 

N. 86 G - (Emenda_s do Senado ao projecto ela 
Camara dos Deputados, n. 86 E, que fixa a 
despez:t elo Ministerio da Justiça e Negocias 
Intet·iores para o exercício de 1893. Pags. 8 
e 9 (Hia sessã0 em i ele outubro). 

~. 98 - Autorisanclo o Governo a concede L' a 
Honot•io Lima a consbrucção, - nso e gozo ele 
uma estrada de ferro elo porto ele Angra dos 
Reis, no Estado do H.io ele Janeiro, á estação 
elo Cruzeiro, Estado de S. Panlo. Pags. 6, 
10 e 11 (1 11• sessão em i de outubro). 

N. 105 A·- Elevando á categ-oria ele al fanclega 
a mesa ele rendas de Sant'Anna elo Livra
mento, no Estado do Rio Grande elo Sul. Pag. 
574 (133a sessão em 25 ele outubro). Pag·. 606 
(135• sessão em 26 de outubro). Pag. 707 ('139• 
sessão ·em 29 de outubro) . 

N. 122 B-Reorganisanclo o Supremo Tribunal 
Militar (vide subs titutivo). Pag. 450 (129a 
sessão em 20 ele outubro). Pags. 5t 1, 512 a 514 
(131• sessão em 2.2 ele outubrO). Pags . 529 e 
539 (13.2• sessão em 24 de outubro) . Pag. 584 R 
588 (133• se.ssão em 23 de outubro). Pan-, G18 
(136> sessão em27 ele outubro). " 

N. 123 - Augmen·tando de mais 40 o/0 os ac
tuaes vencimentos e ·saJarios do péssonl ela 
Imprensa Naciona l e do Düwio Officic&l. Pag·. 
504 (13ta sessão em 20 de outubt•o), Pago _ 60(i 
(135~ sessão _em 2ô ele ouLuhro). Pag~. t}lc(ll3G" l 
scss:w em 2J el e outubro). Pag. 70o (13\h ses
são em 2'J do o<rtubro) . 

N. 127 - Autorisanclo o Governo a alfandegar 
as mesas ele rendas ele Itajahy e Laguna, no 
Estado ele Santa Catharina. Pag. 285 (122• 
sessão em H de outubro). Pag. 348 (125a ses
são em 15 ele outubro). Pag·. 424 (1.28• sossão 
em 19 de outubro), Pags. 506, 517 e 527 (!31• 
sessão em ~2 de outubro) . Pag. 5:30 (l32a ses
são em 24 de outubro). Pag . 602 ('l35a sessão 
em 26 ele outubro). Pag. 618 (136a sessão em 
27 de outubro). 

N. 151 B - Creando uma colonia correccional 
. no proprio naciona l Fazenda da Boa-Vista, na 
Parahyba elo Sul, Estado do Rio de Janeiro; 
especilie'tndo os individuas que a ella podem 
ser recolhidos e dando outras providencias. 
Pag. 9 (H1a sessão em i de outubro). Pag . 
1-29 (115a sessão em 5 ele outubro). 

N. 154- Fixando a despeza do Ministerio ela 
Fazenda para 1893. Pags. 482 a 490 (130" ses
são em 21 ele outubro). Pags. 498 e 508 (13la 
sessão em 22 de outubro). 

N. 154 D - Additivo destacado do pi·ojecto 
n. 154B sobre despeza elo i\finisterío dtt Fa
zenda para o exercício de 1893, autorisanclo o 
Presidente da Republica a providenciar sobre 
tar ifa elas al fandegas, consolidação elas leis 
d as mesmas, confeccionar regulamento g·eral 
de repressão do contrabando e es tabelecer, 
sem augmento de despeza, nas mesas de ren
das fecleraes, caixas economicas de depositas 
particulares. Pag. 187 (flSa sessão em 7 de 
outubro). 

. N. 154 E- Additivo destacado em 3a discus
são elo projec to n. 154 B, sobre despeza do 
ll1inisterio dR Fazenda para o exercício dé 
1893, aut.orisando o Governo para vender, in
dependente de concurrencia ou propostas, to
dos os propl'ios nacionaes que não derem 
renda correspondente .ao seu custeio e os ju
ros elo capi~al que elles representarem. Pag. 
17-! (117a sessão em 6 ele outubro) . 

N. 155 A - Autorisanclo o Governo a contra
ctar com o engenheiro Melville Hora as obra~ 
que se propõe a e:s:ecntar, por si, ou companhia 
que organizar, na ilha das Enxadas, no porto 
do Rio de Janeiro, medeante condições que 
estabelece . Pags. 2 e 10 (fUa s~ssão em 1. de 
outubro). Pags. 462 a 464 (129a sessão em 20 
de outubro). Pag. 533 (132a sessão em 24 da 
outubro). Pag. 602 (135• sessão em 26 de ou
tttbro). 

N. 163- Autorisando o Governo a despender 
até á quantia ele 300:000$ com a creação de 
um lazaret.o no Estado de i\'fatto-Grosso I vide 
substitutivo). Pag. 229 (12!a sessão em 10 ele 
outubro). Pag. 271 1122a sessão em 11 ele ou
tubro). Pags. 506 e 518 (13ta sessão em 22 ele 
outubt·o). Pag. 619 (136a sessão em 27 de ou• 
tubro). Pags. 661 e 667 (138• sessão em 23 de 
outttbro). Pag. 694 (139a sessão em 29 do ou
tubro). 

N. 164 A- Au~oris !t ndo o Governo a abr.ir con
currencia publi ca pat·a um proJecto de monu
m ento á memori a elo precursor ela Repttld ica 
no Brazil. alfe1•es Joaquim .T osé elo! Silva X8-
,·ier- o Tiraclon t.os - e ct•e:mclo premi os :1.os 
rloas nwll10r0s T'ro}.'ctos chssilkados. Pags. 
G e H (111• sessão em J ele outubro) . 
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N. 168 - Au·torisando o Governo a aposent.ar o 
porteiro da Tltesouraria de Fazenda de Per
nambuco, Alexandre Alves de 1Iendonca. 
Pag. 322 (123• se,;são em 13 de outubro). · 

N. 17i A - A !ltorisando o Governo a mandar 
abrit• concu!·so publi co , no pajz e no estran
geiro, para o pt·oj2CIO ela rstat.ua de Benjamin 
Constant e a despender para esse fim até á 
som ma de 30:000~, e dando outms rwoviden
ciss. Pags. 6 e 11 (lHa s:ssão em 1 ele ou
tubro) . 

N. 175 - Augmentando ele 30 °/o os . actuaes 
vencimenLúS do;; empre,;ados cb. Estrnda de 
Ferro Central elo Brazil, que percebem 
menos de 6:0008 e autoris:1.nclo o Governo a 
abrir o necessa ri o credito. Pugs. 7 e 12 (1 H a 
sessão em 1. de outubro) . Pag. 87 (±14' 
sessão em 4 de outubro). Pag. 185 (118• 
se,são em 7 de out•1bro). Pag-. 224 (120a 
sessão em 8 de outullt'o). Pn.g. 408 ("i31• 
se;;são ·em 22 ele outubro ). P<1g. 571 (133> 
sessão em 25 do outtlbrol. Pag-. 601 (135~ 
8essãq em 26 ele ou tub ro). 

N. 175 B- Antorisando o Governo a rever as 
tabel las dP. todas as estradas ele ferro, re
duzindo o pessoal e attenclendo aos venci
meu tos dos mesmos . Pag. 618 (136• sessão 
em 27 de outubt·o). 

N. 176 -Autorisanclo o Governo a contractar 
com o Visconde de Carvalhaes, ou com quem 
mais yantagens offe t'ece t•, a ligação do pot·to 
de S . Francisco ou outro. com 'l f•·onteira 
heazileira limitrophe con1 a Republica do 
ParaQ·nay. Pags. 4 e 10 (!H• sess:\o em 1 
de otttnbro) . 

N. 177 - Autorisanclo o Governo a di>pensar 
do exame de trigonometria .Toão Ribeiro, 
par:1 m:1trícu lar-se na Faculdade Livt·e de 
Direito da Capital Federal. P:to-s . 7 e 12 
(iH a sessão em 1 de ontu bt·o). " 

N. 183- Rest-nbelecenclo a lei n. :3403 cl~ 24 
de novembro ele 1838, com as modi!\cações 
que indica, e fixando o prazo dentt·o do qual 
deYem os actuae;; bancos ele em issão entrar 
no. l'eg- imen desta lei. Au·torisando o Governo: 
a assumir a responsabilidade d<'.s notas dos 
<1ue não pudel"em ou quize rem submetter-se 
ao mesmo regimen ; a providenciar, quanto 
:\ snbstitui,,ão, por notas do Thesouro, das 
C(lle fot·em recebirlns, e a rescindir o con
't\"acto com o « B;lnco da Republica ,, para 
o resg-a te do papel-moeda, limitado esr.e á. 
som ma actu a J e feito u 1'esg·a te conforme 
aqtlella lei e com os recursos annnalmente 
decretados (vide subsptortivo>) . Pa~. 73 
(113" sessão C\m :)de outubro). Pag. 199 (H9• 
sessão em 7 rle outubro). Pag. 229 (12la sessão 
em -lO ele otltllbl"o). Pag. 28d (12:3• sessão em 
.13 ele outubr o). Pag 327 (·!2-l~ sessão f.m 14 
d" oukibt"o). Pags. 3,19 c 350 (125a ~tssão em 
15 ele outubro). Pag .> . ·10\l a <Ui (L27a sessão 
em 18 de otlt :Jllro). Pag. 557 ('132• sessão em 
24 de outubro). Pag. 5'.1(} ( 1:34' sassão em 25 
de outubro). Pag. 6.J8 (135• RJssão e:n 2(} ele 
outubro). Pag. 620 (136• s3ssiio em 27 ele 
outttbro). P:Lg. 641 (J37a s%,ão em 27 ele 
outubro). Pag~- a GJD e GG4 (1 3S:t ses.::.ão em .28 
d'l oniubro). Pag. 605 (1:3Ja sess:lo em 29 de 

outubro). Pags, 723 e 724 (140" sessão em 31 
de--outubro). 

N. 190 - An~orisando o Governo a conceder 
licença para matri cular-se nu Escoh i\iilitat• 
de Porto Alegre ao alferes Joaquim Pereiea 
i\Jae<"cl o Couto Sobrinho. Pags. 7 e 12 (lHa 
ses~<lo em 1 ele outttbro). Pag. '11 ('112" ses
siio em 3 de outubro ). 

N. 1\ll- Autorisando o Governo a alterar, de 
accorclo com o Banco União de S. Paulo, o 
traçado ela Es trada ele Ferro de Uberaba ou 
Uberabi·nha a Coxim, concedida ao mesmo 
banco por dect·eto n, 832 de 16 de ontubro 
de 1890. Pag. 1 O (iH a sesqão em 1 ele 
outubro). 

Ns. 192 e 192 B- Fixando a clesp~za do Mi
nistet'io da l~tduskia, Viação e Obras Pu
biicas para o. exercicio de 1891. p,._~·s. 23 a 
31 (IHa sessão em 1 de ou·ttlbro). Paga. 42 
a 46 (l12a sessão em 3 d8 out_nbt•o), P<~g. 92 
(1l4a sessã.o E•lll 4 ele ontubro). Pags. 129 11 

13":? (il5a sessão em 5 de ou·tubro). Pag·. 160 
(H7a s~~são em 6 de outnbt·o). Pags. 179 e 
186 (118• sessão em 7 de ontnbro) Pag. 193 
( l19" sessão em 7 de ottttÜlro). Pag. 249 (i2ta 
sessão em 1U de outubro). Pags. 297 e 304 
(123a oessão em 13 de outnbro) . Pags. 36:~ a. 
367 (125a sessão em 15 ele outubro). Pag. 383 
(126a sessão em 17 ele outubro). 

N. 192 C- AclclitíYo destncado elo orçamento 
da clespeza do i\lin iste rio da lndustl"ia, Viação 
e Obr:Ls Publicas. mand:1.nclo execu~nr diver
sas obras na Estrada de Ferro Central do 
Braz.il. Pag. 1:;;3 (115" ses_siio em 5 ele 
outubro). Pug. 27\? (122• sessao em 11 de 
oi1\ubro). Pàg-s. 328 e 335 ("124• sessão em 14 
de outubro). Pag. 359 (125" ses_são em 15 de 
ou tub ro). 'Pag , 392 026• sessao em 17 de 
outnbro). P8.g. 414 (i27a sessã<J em 18 de 
outubt·o). Pag-. 5:37 (132• sessão em 2-l de 
outubro). Pag. 574 (i33a sessão em 25 de 
outubro). Pags. 659 e 664 (1 38a S2ssão em 28 
de on ~ubro) . 

N. 192 D - Addítivo destacado do orçamento 
ela despeza elo Ministerio da Inclustria, 
Vi açiio e. Obras Publicas, autorisando a 
creação ele colonhs nacionaes . Pags . i32 e. 
133 IH5a sessão em 5 ele outubro). Pngs, 288 
e. 305 (123• sessão em 13 ele outubro). Pag. 334 
(124a sessiio em 14 de outubt•o). Pag. 367 
(125• sessão em 13 de outu two). Pag-. 383 
(12ti" sessão em 17 de outubro). 

N. 192 E - Aclclitivo destacado elo or0amento 
d:t ckspeza elo Ministerio ela Industria , 
Viação e Obt·as Publicas para o exercício ele 
18\J .J, autorisanrlo o Governo a conlractar com 
a Companhia Muzambinho ou com quem me
lhores cJnrlir;õas offMecer a constr•:ccão elo 
prolongamento da estrada de ferro ela ·c idade 
da Campanha aos Poços ele Caldas, etc, 
Pag. 172 (H7• sessiio em G ele outubro;. 
Pags. 660 e 665 (138• S3ssão em 28 ele outubro). 
Pag . 7\0 (130• sessão e:n 2\J de outuht·o). 

N. Hl2 F- Aclcliti v o destacacl:J elo orçamento 
elo Ministerio ela Inel usLria, Viação e Obras 
Publicas para o ex:ercicio de 1892 . anto1·i
saneio <J Govetno a r.ontractar corr. ó ::>r. R : 
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chard -J. l:üiidy, ou com quem melhores 
vantagens offerecer, a constl'Ucção ela linha 
tele~~raphica sub~fluvial entre as~ cidacl~s 
de J:Selém ·e Manaos. Pag. 171 (111• sass::o 
em 6 ele outt;bro). Pag. 4713 (130• sessao 
em 21 de outubro)_ Pagos. 659 e 66-1 (138• 
sessão em 28 de outubro). 

N. 192 G- Ad lilivo destacado do orçamen~o 
da despeza elo Ministerio ela Indus~ria. Viação 
e Obras Publicas pal'a o exercício ele 1893, 
autorisando o pagamento ele 3•J:OOO$ como 
premio ao Dr. Crockatt ele Sá, pelo mappa 
por elle ultimamente editado. Pag. 172 (117• 
ses8ão em 6 cl_e outubro). Pag. 383 (126• 
sessão em 17 ele otitubro). Pat;. 448 (129• 
sessão em 20 ele outubro.). Pag. 665 (138• 
sessão·em 28 ele outubro). 

N. 192 H - Aeldi:ivo destacado elo orcamento 
ela clesp·oza elo Ministerio ela Industria: Viação 
e Obras Publicas para o exercicio ele 1893, 
autorisanclo o Governo a comprar ao cidadão 
Alfredo Moreira Pinto a propriedade clo'se 1 

Diccionario Geographico, Historico, Ethno
graphico e Administrativo elo Brazil. 
Pag. 173 (117• ses~ão em 6 de outub•·o). 
Pag. 288 (123• sessão em 1a ele outubt'o). 
Pags. 334 e 335 (124• sessão em 14 ele outu
bro). Pag. ~67 (125• sessão em 15 de ont.ubro). 
Pag. 383 (126a sessão em t7 ele o'rtubro). 

N. 192 I- Aclclitivo destacado elo orcamento 
ela despeza do Ministerio ela Inclustria- Viacão 
e Ob!'as Publicas, para o e exel'cieio 'de 18-93, 
autot·isanclo o "ccurelo com a Companhia 
« S. PMtio Railway, limited, » no sentido de 
modificar os c,·,ntrnctos existentes. Pag. 171 
(117• sessãn em 6 de ou;''bl'o). Pag. 469 (130" 
s~ssão em 21 ele outuut'o). Pags. 515, 5i7 e 518 
(131• sessão em 22 ele ouúubro). 

N. -!92 J- ,\clclitivo desLac1do elo or~-amento I 
ela clespna elo Ministerio ela Industria;Vi·1ção 
e Obras PtúJlicas para c xercicio de 1893, 
antorisando a separação ele serviço de subur
bios do ele transportes ele passageit·os e met•
caclorias da Estrada ele Fer!'o Central elo 
Brazil. Pxtg. 172 (H 7• sessão em 6 de outnbco). 
Pags. 469 e 47() (130• ses~ão em 21 de 
outubl'o). Pag. 515 (131• sessãc, em 22 ele 
outubro). Pag. 551 (132• sessão em 24 de 
outttbro). Pag. 569 (133• sessão em 25 ele 
outubro). 

N. 192 K-Aclditivo destacado elo orçamento 
ela despeza elo Ministerio ela Inclustda, Viação 
e Obras Publicas para o exercício de 1893, 
autol'lsanclo a revisão das tabe!las elos ven
cimentos elos empregados s·tperioNs elas· 
estradas de ferro. Pag. l72 (117• sessão 
em 6 de outubro). Pag. 468 (130~ sessão em 
21 ele outubro). Pags. 660 e 666 (13S• sessão 
em 28 cl~ outubro). 

N. 192 L- Adclitivo destacado elo orcamento 
da despeza elo iVlinisLerio da IncltlsCria; Viação 
e Obras Publicas para o exercício ele 1893 
aulorisanclo o Governo a at·rendar todas a~ 
e.stradas ele ferro, excepto a Centr:d. Pag-. 171" 
(ll7" sessão em 6 de oacubt•o). Pags. 660 e 666 
(138a sessão em .28 de outubro). ' 
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N. 192 M- Additi v o destacado do orçamento 
da clespeza elo iVrinisterio da Inclustl'ia, Viação 
e Obras Publicas par2. o exercicio ele 1883, 
autot•isanc!o uma gratificação ao director do 
Jardim Botanico e ao sea D.J!ldatlte. Pag. 173 
(117" sessão em 6 de outubro). Pag-s. 660 e 666 
(138a sessão em 28 ele outubro). 

N. Hl2 N - Aclclitivo destacado do orçame11to 
ela clespcza elo Ministerío ela Inclustria, Viação 
e Obras Publicas para o exe!'cicio de 1893, 
autorisando a revisiio do contrac10 de nave
gação a vapor elo aHo S. Francisco e Ri,o das 
Velhas. _Pag. 187 (liSa sessão em 1 ele 
outubl·o) . Pag-. 278 (12:2• sessão em i1 de 
ou·tubro). Pag. 304 (l23a sessão em 13 ele 
outuhro). Pags. 34D e 367 125• sessão em 15 
cl~ outubl'o). Pag. 383 (126• sessão em i7 de 
outubro)-

N. 192 O- Aclditivo destacado do orçamento 
ela despeza elo Mirlis~erio ela Incluslria, Viação 
e Obra'l Publicas para o exercício ele 1893, 
autorisanclo o Governo a conceder á Compa
nh.a mstracla ele Ferro e Minas de S. Jero
nymo a pl'O!'ogação ele prazo que for neces
sario para c.onclusão das estradas a euja 
construcção está obrigada. Pag. 187 (HSa 
sessão em 7 de o tt tu bro). Pags. 660 e 666 
(138• sessão em 28 ele outubro). Pag. 710 (139a 
sessão em 29 ele outubro). 

N. 192 P- Aclditivo destacado elo orçamento 
ela despeza elo Ministerio ela Industria, Viação 
e O bras Publicas para o exercicio ele 1893, 
au.torisando a prol'Og-ação ele prazo deter
minado á Companhia Industrial e ele Con
strucções Hyclraulicas para dar principio ás 
obras' do po!'IO Ja.rag-tlá, no Estado das 
Ala.gôas. Pag. 187 (I-18• sessiio · em 7 de 
Otltubro). Pags. 288 e 304 (123a sessão em 
13 de outubro). Pag. 344 (124" sessão em 14 
ele outubro). Pag, 349 (125a sessão em 15 ele 
ontubro). 

N. 192 Q ·- Additivo destacado elo orçamento 
da clespez<t elo Ministerio ela Industria, Viação 
e Obras Publicas para o exet·cicio ele 1893, 
autorisanclo o ÇJoverno a conceder á Compa
nhia ele Viação Fel'l'ea e Fluvial do Tocantins 
e Araguaya a prorog-ação, por um anno, elos 
prazos estipulados no s2n con tracto. Pag. 188 
(1:18• sessão em 7 de outubro). Pag. 515 (131• 
sessã0 em 22 ele outnbro). Pag .. 551 (132a 
sessão <Jm 24 de outubro). Pag. 569 (133a 
sessão em 25 de outubro). 

N! 192 R- Adclitivo clestaca.do elo orçamento 
ela d<espeza elo Ministerio ela I ndustria, Viacão 
e Obras P-tblicas para o exerci~i_o de 1893, 
autol'!sando o Govl')rno a contractar a intro~ 
clucção e loca!isação ele immigrantes europeus 
com particulares, on emprezas que para e.sse 
fim se orga;nizarem Pag. 188 (1'18• sc:ssão 
em7 ele oulttbro). Pag-s. 660 e 666 (i3Sa 
sessão em 28 de outubro). 

N. 192 S'- Aclditivo destacado Bm 3a discussão 
do pt'Ojecto elo orçamento ela Inclustria, Yia
ção e Obras Publicas p•wa o ex:ercicio ele 
1893, autorisando o Govemo a concede!' á J~m
preza Inclus·tl'inl dté ~ielhoramentos elo Bra;
zil o privil<'gio para a construcção, uw e 
gozo ele um ramal que, partindo da Estiva; 

Vol, Vl 
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vá tt cidade de Mar de Hespanha. Paoo. 367 
(125a sessão em 15 de outubro). Pag. 414' (i27a 
sessão em 18 de outubro). Pag. 430 (12Sa se
são em 19 ele outubro). Pagos. 468 e 476 (i30a 
sessão em 21 de outubro). Pag. 508 (131 a ses
são em22 de outubro). 

N. 192 T- Additi v o destacado em 3a discussão 
do pro.Jecto do ot·çamento da Inclustria, Via
ção e Obras Publicas para o ex.ercicio de 
1893, autorisando o Governo a contractar 
com F. Duncker, ou a companhia por elle 
organizada, à concessão de uma linha ferrea 
que, partindo da Capital Federal, vá encon
trar-se em Entre-Rios com a Estrada ele 
Ferro Central elo Braz i I. Pag. 368 ( 125a ses
são em 15 ele outubro). Pag. 378 (126a ses
são em 17 ele outubro\. Pags. 424 a 426 (128a 
sessão em 19 ele o:rtubro). Pag. 447 (120a ses
são em 20 de outubro). 

N. 192 U- Additivo destacado em 3a discussão 
do projecto do orçamento ela Iudustria, Via
ção e Obras Publicas pat·a o exercício de 
1893, mandando continuar em vigor, no ex~ 
ercicio de 1893, a concessão já votada para 
a construcção de dons pharóes de 6a classe 
nos portos de i\1acáo e Mossoró, do Rio Gran
de do Sul. Pag. 308 (125a sessão em 15 de 
outubro). Pag. 469 (1:30a sessão em 21 de ou
tubro). Pag. 515 (131a sessão em 22 ele ou
tubro). 

N, 193- Fixando a despeza do i\IIlnisterio ela 
. Guerra parCL o exercício de 1893. PCLgs. 8, 

14, 15 e 16 (111" sessão em 1 ele outubro). 
Pag·. 105 (115" sessão em 5 de outabro). Pa.Q". 
156 (i na sessão em 6 de outubro). Pags. 217 
e 220 a 222 (120a sessão em 8 ele outubro). 
Pag.;. 247 a 249 (121• sessão em 1.0 de outu
bro). Pag. 271 (122a sessão em 11 de outubro). 
Pag. 588 (133" sessão em 25 de outubro). 
Pag. 600 (125• sessão em 26 de outubro). 
Pag. 616 (136• sessão em 27 ele outubro). 

N. 193 C- Adclitivo destacado elo orçamento 
da despeza do Ministerio ela Guerra para o 
exercício de i893, autorisanclo o Presidente 
da Repttblica a sapprimir o commando geral 
ele artilharia. Pag. 173 ( 117a sessão em 6 de 
outubro). 

N. 193 D- AdcliHvo destacado do orçn.mento 
da despeza do Minis•erio da Guerra para o 
exercício de 1893, marcando os vencimentos 
elo 1° p:t trão do Arsenal' ele Guerra. Pago • 

. 173 (i17a s~ssão em 6 ele outnht·o). Pag-. 412 
(127• sessão em 13 de outubro). Pago. 427 (128a 
sessão em 19 de outubro). Pag. 448 (129• ses
são em 20 ele outubro). 

N. 193 ~- Additivo destacado elo orçamento ela 
clespeza do i\Enisterio clCL Guerra para o ex
ercício ele 1893, autorisando . o Governo a: 
equiparar os 2os pCLtrões elo Arsenal de Guer· 
ra desta Capital aos machinistas do mesmo 
arsenal e a e.levat· á categoria ele ::Jos patrões 
os CLt'vOt"aclos. PaQ·. 1Tl (117a ses,ão em li de 
Ot!tnbro). Petg. 413 (127" sessão em 18 de on
tabl'o). Pag·s .. f2/ e 42i3 (i?S" sesúo em 1') Lle 
Oilhtb~·o:. Pag. 4f7 (129• se:;são nm 20 ele ou
tubro,. 

N. 193 H - Adclitivo destacado elo orçamento 
ela despeza do Ministerio ela Guerra para o ex
ercício de 1893 e approvado em 3a discussão, 
elevando ele categoriCL o Arsenal ele Guerra 
de Porto Alegre. Pago. 344 ( 124a sessão em 
14 de outubro). Pag-. 384 (126a sessão em 17 
ele outubro). Pag. 426 (128• sessão em 19 de 
outubro). Pa.g. 448 (129" sessão em 20 de ou
t,tbro). 

N. 194- Autorisanclo o Governo a considerar 
nos q uaclros effectivos elo Corpo ele Machi
nistas da armada todos os machinistas ex
traordinarios que contam mais ele 10 8,nnos 
de set•viço na marinha ele guerra, com. todCLS 
as informações. Pags. 287 e 304 (123a sessão 
em 13 ele outubro). · 

N. 195- Deterru inCLndo os dias ele festa nacio
nal e como taes feriados nas repartições pu
blicas unicamente. Pag. 16 (111 a sessão em 
1 cle.outubro). P~gs .. 261 e 271 (122• sessão 

. em 11. ele ontLtbro). 

N, 196 -Mantendo a subvencão destinada a 
auxiliar o serviço de exploráção e navegação 
do rio Parnahyba e autorisanclo o Governo a 
contractar o mesmo senico nas co tldições que 
estabele~e. Pag- 384 (i26a sessão em 17 de 
outubro). Pag. 426 (i28a sessão em 19 de ou
tubt'o). Pclg, 53.2 (132a sessão em 2'1 ele outu
bro}. Pags. 619 e 620 (136a sessão em 27 de 
outubro). Pags. 661 e 668 (t38a sesão em 28 
de outubro). Pag-. 710 ( 139a sessão em 29 ele 
otltubro) • 

N. 198 A -Autorisanclc> o Governo a abrit• ct•e. 
ditos especiaes ele 500:000$ n. •cada um dos Es
tados da Parahyba, Goyaz e Piauhy, para 
occon·er ás clespezas com os divel'sos serviços 
a seu cargo. Pag. 9 (lHa sessão em i de ou
tubro). Pag. 4i (112• sessão em 3 de outu
bro). 

N. 199- Providenciando sobre a nomeação dos 
pretores e elos juizes do Tribunal Civil e 
Criminal e sobre o modo de contar a anti
guidade dos mesmos mag·istraclos. Pag-. 322 
(123" sessãq em 13 de outubro). J>ag. 572 (133" 
sessão em 25 de outubro). Pag. 604 (135• 
sessão em 26 de outubro). Pags: 659 e 665 
(138" sessão em 28 ele outabro). Pag. 705 
(139a sessão em 29 ele outubro). 

, N. 202 A.....:. Autorisanclo o Governo a mandar 
reformar os calculas .referentes ás aposenta
dorias dos ex-secretario e sub-secretario ela 
FaculdadE, ele Medicina ch Bahia, Drs. Cin-· 
cin:J.to Pinto ela Silva c Thomaz de Aquino 
GaspCLr. Pags. 6 e 11 (1Ha sessão em i cb 
outubro). 

N. 203- Reorg·anizando os servicos elos Cor
reios ela Rep:'lblica. Pags. 16 a 20 (IHa ses
são em 1 ele outabro). Pag. 34 (H2a sessão 
em 3c1e outnbt·o). Pags. 9.) eUB (-114a sessão 
em 4 ele outubro). Pag. 222 (120a sessão em 
8 ele outubro). Pags. 2!>3 o 255 (12ta R~ssão 
c•m 10 de ontnlwo). Pag. 25D (l22a sessào em 
H de outubro) Po.g':. 329 a 333 (124" sessii:o 
em H d•' o:ttnbro). Pac;r:. 3GS n. :3Tl (l2'í"· ses
sft.o en-1 15 de ontubl'o).c_Pag. 383 (i:ZiJa sessão 
em l7 ele outubro). 
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N. 204 - Autorisando o Governo a contractar 
com Ft•ancisco Lobato Lopes ou a empreza 
por elle organizada, a construcção elas docas, 
ci1es on outros · melhoramentos elo por·to ele 
Pelo tàs, no Estado elo Rio Grande elo Sul. 
P ags. 6 e 11 (111• sessão em i de outubro). 

N. 205 - Autorisando o Governo a pagar ao 
bacharel Manoel José Chaves, professor jubi
l ado de plülosophia do curso annexo ~- Fa
culdad·; de Direito de S. Paulo, os vencimeq- . 
tos integraes que percebia durante o exercirio 
desse cargo, o a indemnisal-o das g ratifica
ções que deixou de receber desde q11e foi jubi
lado, abrindo para esse fim o necessario cre
dito. Pags. 6, 7 e 12 (111 a sessão em 1 de 
outubro). Pag. 41 (1i2a sessão em 3 de outu
bro). 

N. 207 - Autorisando o Governo a validar os 
exames prestados no Seminario de S. José 
desta capital, por Anttoro Olympio de Siquei
ra, afim de matricular-se em qualquer insti
tuto official de instrucção superior. Pags. 6 
e 1i (Hi• sessão em 1 de outubro). 

N. 209 - Approvando as clivisõe·s de distdctos 
eleitoraes, organizados pelo Poder Executivo 
para os Estados do P a rá, Maranhão, Ceará, 
Pernambuco, Alagôas, Rio ele Janeiro, São 
Paulo, Minas Ge.t·aes, Rio Grande .do Sul e 
Districto F edera l , alterada a elo Estado da 
Bahia de accordo com a organização proposta 
pela respectiva repr·esentação. Pugs. 198 e 199 
(119• sessão em 7 de outubro). Pag-. 22.2 (120a 
sessão em 8 de outubl'o). Pag. 237 (121• 
sessão em 10 ele outubi•o). Pag. 266 (122a ses
são em 11 de outubro) . Pag. ·373 (l25a sessão 
em 15 de Olltubt•o). Pag. 153 (129a sessão em 
20 de outubro). Pags. 506 e 518 (131a ~essão 
em 22 ele outubr o) . Pao-. 534 (132a sessão em 
24 de ·outubr o) . Pag. 6'Õ4 (135a sessão em 26 
de outubro). 

N. 213 - Concedendo a An·tero Diniz Lagat·de 
e a Emílio Duceux ·privi legio por 15 annos 
para o es tabelecímen to da .l!]mpreza Propul
sora da Propriedade T erritorial Agr·icola 
))Ol' meio de oorigações beneficiarias, isentas 
de ~e llo ou do qualquer imposto. Pags . 3 e 10 

(iH" sessão em 1 de outubro). 

N. 2'14 -Autorisn.ndo o Porler l~xecutivo a en
trar em accorclo c•>m Silvestt•e de i\in.galhães 
e a Baroneza de. Villa MarUt e outt·os, no sen
tido de liqu.idar, com a t·esponsabi lidade ela 
União, os titulas ele divida que r eceberam 
do Parag-uay, depois ela g-uer 1·a entre /aquelle 
paiz e o nosso . P ags , 662 e 667 (t38a s~ssão 
em 28 ele outubro). . 

N . 215 - Autorisanclo o Governo a indemnisar 
o J<Jstado do Mara nhão d<t q nan tia de .... . . 
4'39:49ô$532, difl'erença da qne foi recolhida 
e m deposito no The ,ouro Nac ional destin~ída 
ás ou r as do Furo ou ca.n:d do Arapapahy. 
Pag. 249 (12-la ses~ão em 10 cl .o outubro) . 
Pag. 3c18 (125" sessão nm 15 de ontubro) . Pag. 
42-1 ('128a s~ssão en1 10 ele outulJl'O). Pag. 498 
(C::lla scssfto G:n22 d,, oat ttlwo), 

N. 21G- ,\n Lol'isando o Por ler Execulivo a abl'it' ~~ 
nm credito extr~ot·rlinario ele 267 :041;?600, 
par a pag-amento •.la.s despe1.as realizada s com 

as occu~rencias havidas em Matto Grosso e 
com o desastre elo encouracado Solimões. 
Pags. 20 e 21 (lHa sessão enÍ 1 de ontubro). 
Pag·. 87 (H4a sessão em 4 ele outubro). Pag. 
185 (118a sessão em 7 de outubro). Pags. 2153 
e 272 (122a sessão em 11 de outubro) . P ag . 
348 (125a. sessão em 15 de outubro). Pag. 411 
('l27a sessão em 18 de outubro). Parr. 423 (U~8a 
sessão em 19 de ontubro). P ag. 448 (129a ses
são em 20 de outubro). 

N. 217 -Mandando incluir annualmente na 
proposta da despeza do Minislerio da Fazenda 
as quantias necessarias para pagamento ás 
vi uvas e herdeiros ele officiaes fallecidos do 
meio-sold·o a qne tiverem direito,' nas condi
ções que estabelece. Pag. 21 (IHa sessão em 
1 cleo!ltubro). Pags. 498 e 517(131a sessão em 
22 ele outubro)'. Pag. 530 (132a sessão em 2c1 
de outubro) . Pag. 619 (136' sessão em 27 de 
outub1•o). Pags. 661, 667 e 668 (138" sessão 
em 28 de outubro). Pag-. 711 (139a sessão em 
29 de outubro) . · 

N. 218 - Autorisando o Governo a abrir o cre
dito de 12:317$174 que solicitou para paga
mento ele despezas feitas pela verba - Soe
carros publicas - do exercício ele 1891, com 
indigentes variolosos no .Estado de Santa Ca
th a rina . Pags. 41 e 42 (112a sessão em 3 ele 
outubro). 

N. 219- Autorisando o Governo a abrir, n o 
exercício ele 1893, o crecl i to necessn.rio par· a o 
melhoramento do porto de S. João da Barra , 
Est3.clo elo Rio de Janeiro, ele accorclo com os 
est tldos feitos por ordem elo governo elo r efe
rido Estado . Pag. 42 (112• sessão em 3 de on
tubro) . 

N. 220 - Mandando abonar para todos os e f 
feitos as faltas commettidas pelo capitão de 
fragata, Dr. João Nepomuceuo Ba~tista, lente 
ela cadeira de physica da Escola Naval, dadas 
de 11 de abril ele 1892 n:té á data em que apre
sen ton-.se á ·mesma escola, de volta do cles
tel'l'o, em virtude ele amnist.ia. Pag. 42 (H2a 
sessão em 3 de outubro). Pags. 334 e 335 ('12·ta 
sess;to em 14 de outubro) . Pag. 405 (127a 
sessão em 18 de outubro) . Pag. 427 (128• 
sessão em 19 ele outubro) . P ag . 448 (129• 
sessão em20 de outubro) . 

N. 221 - Orçanclo a receita geral da Republica 
cl.os Estados Unidos do Brazil · pam o exer
cicio ele 1803 e dando outras providencias. 
P ags. 63 a 72 {H2a sessão em 3 de outubro) . 
P ttg. 134 (1:1.6• se'ssão em 5 de outubro). P ag. 
159. (117• sessão em 6 de ou·tubro). Pa~r. 224 
(i20a sessão em 8 de ontub.ro). Pag. 267 (I22a 
sessão em 11 de outubro). Pags. 319 a 322 
(1233 sessão em 13 ele outubro). Pag . 335 ( 124~ 
sessão em 14de outubro). Pags . 348 e 352 (125" 
sessão em 15 de outubr. ·). Pag. 385 (126a scs
siio em I7 de ou tubro). Pags. 420 e 429 ('128" 
sessão em 19 de outubro). Pags. 445 e 449 
(l 2i)a sessão em 20 ele outnb l'O). Pag . 5:39 
(132a sessão em 24 de outubro). P otgs. :JG9, 
531 a 584 (133a sessão em 25 ele ou tub1·o). 
Pag- . 017 (13fja sessão em 27 de o11tubro). 

N. :!.2 1. F - .\clcli livo des tac ado na 3'' di scns
sflo elo projecto n. 221 D, ot·,~am e n to c! r, reecí tu, 
ger á! da Repilbli8::t , que estabelece o clepo-



30 INDICE 

sito ele 30:000$ para os estabelecimen tos q•1e l 
venderem ll:nt/cs ou qtne~q11er otltras accu
mulações. Pag~ 61 2 (1:35' sessão em 26 de 
outub l'o). 

N . 221 G- AcJ,Jiti v o destacado na 3a discuss5.o 
do pro.iecto n. 221 B, orça mento da t•eceita 
geral da Republica, que delib~ra sobre sello 
pt·oporci unal federal. Pag-. 612 (l:35a Ressão 
em 26 de outubro). Pags. 659 e 664 (138• sessão 
em 28 ele outt!bl'o) . 

N. 221 H- Aclclitivo destacado na 3• discussão 
do pro.iecto n. 221 B, orçamento ·ela recüta 
geral ela R epublica, que mand e. continuarem 
vigor a d ispos ição do art . SI) das condições 
regulamentares da Estrada de Ferro Centt'al 
do Brazil. P ,1 g. 613 (135a sessão em 26 de ou
t ti bro). Pags. 659 e 664 (13Sa sessão em 28 de 
outubro). 

N. 221 I- Aclelitivo destacado elo orçamento 
da r 0ceit<t gel'al da Republica , na 3a discus
são, relarivo á abolição das loterias . P ag . 
613 (135• sessão em 26 de outui:Jro). Pag. 722 
(140• sessão em 31 de outtlbro). 

N. 222 - Autorisando o Governo a conceder 
seis mezes d~ lice nça cpm Ol'denarl.o a Edaardo 
Macedo ele .<hambuja, engenheiro-Jiscal de 
4• classe da RepMtição de Fisca lisação das 
estradas de ferro da União, para tra ia r de sua 
s<eude onde lhe convier . P~g. 174 (H?• sessão 
em 6 de outubro). P ag. 377 (l26• seqs[o em 
17 de outubro) . Pa:<. 424 ( U8• sessão em 19 
de outubro) . Pag. 448 ('129• sessã o em 20 .de 
outubt•o) . 

N. 223 -·Ma rcando os vencimentos dos offi
ci<ees de jusliç<e da Côrte ele Appellação e a u
torisando o Governo a abri r os credi Los ne
cessarios pat'a occorrer a essa despeza . Pags. 
174 e 175 (ll7a sessão em 6 de outubro) . 

N. 224- Prorogando a sessão legislativa até 
31 ele ou tub l'o . Pags. 184, i85 e 188 (118• 
sessão em 7 de oulttbr o) . · 

N. 225- Autor·isa nclo o GCJverno a equiparar 
os vencimentos dos machinistas elo a rsenal de 
g11e rra ela Capilal F ederal aos do a1·senal de 
marinha. Pag. 185 (11::l• sessão em 7 ele ou
tubro). 

N. 226 - Autorisando o Governo a conceder 
ao bacharel Fra.ncisco ela Costa Ramo.q, juiz 
seccio nal elo f~stado ele Alagôas, um<e licença 
de seis meze .; , com todos os vencimentos. para 
trat<w de sua saude. Pag . 874 (1.25a se:ssão em 
15 ele outubt·o). J:>ag. 399 (127a sessão em 18 
de ou Lubro). Pag. 427 ( 128a ses~ão t>l11 i9 . ele 
outnbro). Pag. 448 (129a ses,;ã o em 20 ele ou
tubro). 

N. 227 - Pl·o,· idenciando sobre as operações 
dos co t'l' etot·es, eealizadas nas bolsas offi
ciaes e autoris<enclo o Governo a reot·ganizar a 
corpo t•ação dos corr etoras ele f Ltn dos publicas 
e dar-lbe novo r ·g nlamento. P ag. 417 (127a 
sessão em 2d clé ontubro). Pag. 449 (129a 
sessão em 20 de oatnbro :. 

N. 22.3- Atü<H'i sa n ,.lo o Governo a · abrir os 
creLlitos cb 12:31.7317! pa r:·l. o paQ·:•men to <las 
des p:3z:l s con1 o tL·ata.!nen to ele i ildig-cnt"'s ata
cados d e moles tia s ep idem ica.s no l~stado de 

Santa Catbal'ina, no exercicio de 1891, e ele 
2:000$ para pagamento elo.> vencimentos du
rant,. o ex ercic'io ele 1893, elo continno da se
ct•et:tri<e da Camar" dos Deputados, Luiz 
F'er t•,eira de. B:Lt'l'llS , clisp, nsadu Llo ·serviço. 
P;<g. 491 (130a sessão em 21 el e 0tltubro) .. 
P ag. 532 (taza sessão em 24 ele ontub ro). 
Pag . Gl9 (186• ~es .> ão em 27· ele o ·1~t1bro). 
P<tl!S. 651; 667 e 680 (138• sessão em 28 de ou
tu b'í·o). Pa:gs. 664 (139a sessão em 29 de ou tu
bro). 

N. 229 - Autorisando o Governo · a contractar 
com q •J em melhores concliçõ2s offet·ecer a 
constt" tcdt0 de um ramal l'en·o de Sant' Anna 
do Liv t·a-m ~ nto a entronca ~·-se na 11stracla 

·de Ferro ele Porto Alegre á Urnguayana e de 
Bao·é a Ut·uo-u~yn:t, de accorclo com os es·tuclos 
qu~ se es tã~ prr>cedenelo. Pag. 5~2 (132• sessão 
em 24 de outubro). 

N. 230 - Emendas rlo Senado ao projecto 
n. 203 G ele 1891 ela Camar<e do i Deptltados, 
que instiL;e mont~-pio para o oper ?..rio efféctivo 
ou do quadro extranumerario e sen entes effe
ctivos do Arsenal de Mar111hada Capllal Fe
deral, opera rios e serventes t.l<tS mesmas con
d ições das directona;: de ctrttlhana e torpe
dos. Pags. 681 ~~ 68,! (133a sess~o em .28 de 
ou tubro). Pag .. 722 (140• sessao em 31 de 
outubro). 

N . 231 - Concedendo ao Poder Executivo um 
credito ex;raordinario ele 10.0CO:OOO$, ao cam
bio de 27 d., para seL' empreg;:do na · renova
ção r epa ros e nol'<tS contracçoes de maten :l.l 
da ~sqaadta nacional. P ag . 638 (136a s_essão 
em 27 de oatubro). Pag. 701 (139a sessao em 
29 ele outubro). 

N. 232 - Autorisando o Podar Execntivo a 
conceder ao cidadão R aul Cavalcante e Vereza , 
3" escripturario da Alfandega d e Santos, seis 
mezes ele licença. Pag. 6iH (138a sessão em 28 
de ontubro). Pag. 701 (139a sess5:o em 29 de 
outubt'o). 

N. 233- Proroganclo . B sessão legisl;:tiva até 
12 de novembro. Pag. 700 (139a sessao em 29 
ele onlubro). 

N. ~34 - Autorisando o Governo a c r e~. r na 
fazanch do Bairt·o Alto, na cidade ela Cam
panha, uma escoh\ inclus·tl' i<t l de engenharia 
agricol<t e um instituto agronomo no Rio ele 
Janeiro, 0u em qualquer outro ponto que o 
Governo entender mais conveniente. Pag. 401 
(129" sessão em 2<) de omubro). Pag. 668 
(13,3• sessã o em 28 de outubro). 

N. 235 -Cl·eando elous lazar~tos marítimos nos 
Estados do P a rá e P er nambuco e autorisando 
o Governo <e a brit• os necessarios creditas. 
Pag. 669 (I38a sessã o em 28 de outubro). 

Quest;ão bancaria. Vide projtecto n. 183. 

Il.eo•·ganização elos serviços elos Corre ios . 
Vide proj ecto n. 203 f3. 

üo S·.tpt·em J Trib tm al :'llilitac·, Vide proj ec~ 
n. 122 B . 
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Represenl:ações : 

Dos proprie larios e anendatarios de preclios 
contra o projecto de arrendamento do ser· 
viço de abastecimento ele agua . P ag . 122 
(115a sesoão em 5 de outubt•o). 

Da Companhia de Navegação contra o art. 8o 
do projecto n. 48 , de 1892, regulan elo a na
vegação de cabotagem . Pag. 4:36 (i28a se ssão 
em 19 de outubro). 

De Francisco Manoel Esteves e outro, contra o 
art. 20 da lei n. 69 de 1 ele agosto cle.18 2 
que altera diversas disposições da le i eleitoral 
n. 35de 1892. P ag . 685 (139a sessão em 29 de 
outubro). 

Requerimentos 

De Maria Luiza de Abretl e outra, pedindo uma 
pen .~ão . Pag. 46 (H2a sessão em 3 de outu 
bro). 

De Cal'los Hargreaves e outro, pedindo diversos 
favores para construcção de uma estrad11 de 
ferro de S. Francisco a Porto Alegre, pas· 
sando por Lages on 011tra cidade, etc., etc. 
P ag. 46 (112a sessão em 3 de outubro). · 

Do engenheiro fiscal de 4a classe, Eduardo 
Macedo de Azamlmja, pedir.do seis mezes de 
licenp com ordenado para ·tratar de sua 
saude. Pag. 46 Cl12a sessão em 3 de outubro). 

Do Sr. Lamounier Godofredo, para que seja 
adiada a discassão do projecto n. 20\l. Pag. 
199 I H9a sessão em 7 de outubro). P~g. 222 
('120a sessão em 8 de outubro). Pag. 237 (121a 
sessão em 10 de outubro). 

De Carolina Schort Belleza, pedindo uma pensão. 
Pag. 245 (12ia sessão em 10 de outubro). 

De A. Mattos Cos1;a. propondo-se, n1ediante 
Ci'l .. tos favores que solicita. a construir uma · 
via-ferr,a entre Paraty. Esta do. do Rio de J a
neiro, e a eapi tal d0 l!; stttdo de S. Paulo. 
Pag. 316 (t23a sessão em 13 de outuljro) . 

Da Companhia Fiação e 'l'eciclos de Porto Ale
gre, J!:;:t<tdo do Rio Grnnde do Sul, pedindo 
isenção d!l dic·eito~ para machinísmos destina· 
dos Íl$ sqas fabricas estabelecidas uaqud le 
Estado. Pag. 316 (123a sessão .em 13 ele outu
bro) . 

De Luiz Fer1·eira d0 Barros, continuo dispensado 
do serviço activo ela Camara. pedindo· que se 
cl.ecret3 verba para pagamento de seus ven
cimeutos. Pag. 316 (123a sessão em 13 de ou
tubro); 

Dos Srs. Badaró, Cez'1r Zama e outros para que a 
Illesa nomaie uma commissão para ex;unínar 
o modo po t· que tem sido exectllado o de.creto 
n. 181 ele 24 de janeiro de 1890 (ca.sa.mento 
civil), devendo apresentar o seu trabalho na 
ses~ão rio . an no proximo· e suggeri r as me
didas que julgar necessarias. Pag-. 318 (123a 
sessão em 13 de ontubro) . 

Do Sr . Sevel'ino Vieira , par:1 que seja ouvido o 
Gov.e rno sobt·e a co nve ni<"lcia da aclopçiio do 
pt'O.J CCto n. i92 C. P:L"' · 328 (1.24a sessão em 
14 d~ ontubro). " 

Dos Srs. J . Ourique, J. de Albuquet·que e 
Seabra, para que seja nomeada nma com 
missão desta Camara para estudar e dar pa
reeer sobre o estado administrativo e finan
ceiro da lntendencia Municipal da Capital 
Federal, etc. Pag . 334 (124" sessií.o em 14 de 
outubro) . 

Do bacharel Francisco da Costa. Ramos, pe
dindo seis m zes de licença. Pag. 3ô0 (125• 
~essão em 15 de outubro). 

Da r:abrica de Tecidos do Rink, pedindo que 
sep affecto de novo ao estudo da commissão 
de fazenda o seu requer imento pedindo paga
nwnto de uma porcentagem, como indemni
sação da média dos pt·eJuizos res11ltantes da 
b.aixa do cambio, com fot'necimento ele panno 
para fardamento do exercito. Pag. 395 (126" 
sessão em 17 de outubro). 

Da Companhi a Industri a l de Crystaes e Vidros 
l'eiterando o pedido t'elativ C> á isenção de cti2 
r ei tos ao mat·oríal importado da Europa. etc. 
Pag·. 395 (121)• sessão em 17 de outubro). 

Do~'> Valla.ct a:e~ . pat•a qu" o projecto n. 226 
va, a comm1ssao de orçamento. P ag. 402 (127a 
sessão em 18 ·de outubro) . Pag. 427 (i28' 
se8são em 19 de outubro) . 

Do Sr. J. Bevilaqua, em nome da com missão de 
obras publicas e colonisação para que a 
emenda destaca da elo orçamento dtt Agricul
tura, sou. n. 192 S, do Sr. dep ;tado Gonçal
ves Ramos, vá i\. m<>s ma commissão para dar 
parecer em vista dos papeis e docum~ntos que 
acham"se em seu poder. Pag. 415 (127a sessão 
em L:í de outubro). 

De Luiz Gomes Pereira, pedindo a concessão 
ele um a estrada ele ferro de bitola de 1m 60 lí
gaJldo pelo percurso mais cur to possi'vel a 
cidade de Nitheroy á do Reci fe mediante 
certas condiçõ e.s e favores qne soÚcita. Pag 
'H5 (127a ses8ão em 18 de outubro). . • 

De Mar_ia Rosa de Cast,:o Lobo, pedindo uma 
pensao. Pag. 415 (121 3 sessão em 18 ele outu
bro). 

Do Sr. Bellarmino Çar:_neiro, para que a Mesa 
nomete tre_s comm1ssoes que sej am incumbi
elas ~le, no.urtervallo a decorrer até á seguinte 
ses~ao leg1slat~va, confeccwnar e ap resentar 
pt'DJCCtO O~'gamzanclo .um CUrSO para ensino 
elos ctdaclaos qu!l . quetra~n dedicar-se á car
r eu·a commei'c~al planeJado segtlodo os me
lho,res estabelecimentos congeneres, e rever 
as !ets que regulam a constituição das sacie
danes anonzTas e_o processo ctas rarrencias . 
Pag. 416 ( 111 ~essao em 18 de outubro). Pag. 
436 (128" sesstco em 14 de 01rtubro) Pao· 
449 (129' sessão em 20 de outubrC>) . · "' · 

Do .Sl' .. Pires, Fe_rreira, .Pa:a quo o projecto 
n. 122 B va a comnussao ele marinha e 
guer ra. Pags. 450 e 451 (t29a sessão em 20 ele 
outubro). Pag. 511 (131a sessão em 22 de ou
tubro). 

Do ,sl'. N ilo Pe<;a nha para q!t e o acto do P oder 
.~.xe cutJvo r <'ferente á r,,visiio dos clisteic tos 
eleiGoríl,c•s da Republt ca .vá ao Senado para 
f~epo 1 s ele approvaclo ser pt·om ulgado pelo 
~~·. presidente, uma vez que se trata ele 
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uma resoluçiio do Poder Leg·isla·bivo com uma 
só discussão. Pagos. 453 e '±54 (129• sessiio em 
20 ele ouLubro). Pag. 604 (135a sessão em 26 
de outubro). 

Dos Srs. Francisco ele Mattos e Cassiano elo 
Nascimento, para qne fiqne adiada a votação 
do projecto n. 155 B até que sejam publicadas 
todas as informações elas reparbições de Hy
clraulica, e ele Hyclrographia, clP. Obras Ptt
blicas, capita:nia elo porto e chefe elo clistricto 
elo porto sobre todos os projectos ele obras no 
porto do Rio de ·Janeiro, e que sejam requisi
tadas, par,\ terem o mesmo fim, as informa
ções que ainda não foram obtidas. Pag. 533 
(132a sessão em 24 de outubro). Pag. 603 
(135a sessão em 26 de outubro). 

De João Findal, pedindo privilegio por 90 
annos para construcçiio, uso e goso das obras 
de melhoramento elo porto de úbatubct. Pag-. 
550 (132a sessão em 2c! de outubro). 

De :Manoel Nogueira,· negociante e industrial 
· no Estado do Parriná, pedindo privilegio por 

60 annos, para por si ou companhia que or
ganisar , construir e explot·ar uma estrada de 
ferro que partindo de Porto Costante, á mar
gem esquerda do rio Paraná, ou do pon·to 
mais conveniente, vá terminar na sena de 
Santo Antonio, entre os rios Uruguay e 
Iguassú, em logar conveniente. Pag·. 574 (133• 
sessão em 25 ele outubro). 

Do Dr. Jacintho Alvares Ferreira da Silva. 
apresentando um projecto sobre organização 
dos syndicatos ag'!'icolas,. etc. Pag. 574 (133a 
sessão em 25 ele outubro). 

Do bacharel F .. C. Cohanier, pedindo, me
diante certas condições. e favores, privilegio 
por 40 annos, pat·a a construcção, uso e g-oso 
ele uma estrada de ferro elcctrica on a vapor, 
de Juiz de Fóra a entroncar na Estrada de 
Ferro Central elo Brazil. em Entre-Rios. 
Pag. 574 (133• sessiio em 25 de outubro) . 

Do desembargador aposentado Antonio ela 
Cunha Xavier, pedindo melhoria de aposen
tação. Pag. 574 (133a sessiio em 25 de outu
bro). 

De Raul Cavalcante e Ve!'eza, 3° escripturario da 
Alfandega de San·tos, pedindo seis mezes ele 
licença )Jflra tratar ele sua saude. Pag. 574 
(133a sessão em 25 ele outubro). 

De Francisco i\larque.s Teixeira, pedindo di
versas concessões. Pag. fiiO (135a sessão em 
26 de outubro). 

De R. U. Baptista e outro, solicitando do Con
g-resso Nacional li concessão de uma estrada 
de ferro , mediante certos favores e llondições, 
da Capital Federal iá cidade do Recife , con
cessão esttt que pelos mesmos foi solicitada 
do Governo Provisorio de 1890, cuja petição 
lhes deve por justiça assegurar a prioridade 
sobre quaesquer pedidos posteriores. Pag. 
635 ( 135a sessão em 27 de outubro). 

Dos Srs. Oliveira Pinto, Bellarmino Mendonça 
e outros, partê que se.J<lm snb!lni·ticlus {, vota
~.~i:Lo, ern vista, da delibr~ração sobre o reqnerj- J 

n1enljo do Sr. 1\ilo F\~çanha, as 01nendas 
apresentadas 8111 cl" diSCllSSii:O, [lO jll'Ojecto 

n. 209. Pag. 677 (l33a sessão em 28 de outu
bro). Pag. 694 (1.39" sessão em 29 ele outu
bro). 

De Carlos Alberto Ribeil·o de :Mendonça, pe
dindo o alt'anclegamenbo dos trapiches q11e 
possue nos portos de Angra dos Reis e São 
Sebastião, mediante certos favores que soli
cita. Pag. 679 (138a sessão em 28 de outu
bro) 

De Ale:mnclre Augusto de Lima, pedindo que lhe 
seja permitticlo prestar os exames exigi v eis 
para a matricula do curso juridico antes de 
effectuar o acto ela la serie do referido curso, 
Pag. 679 (13Sa sessão em 28 de outubro). 

Do tenente João Hol'acio da Silva Pal'anhos, 
pedindo transferencia da arma de infantaria 
pal'a a ele arLilharia, nos termos da 2• pllrte 
do regulamento de 31 de março ele 1851. 
Pag. 679 ('l38a sessão em 28 de outubro). 

De AugusLo de Almeida Torres, propondo-se, 
mediante certas condições, a construir e cus
tear a rede complementar do systema ele 
viação ferrea nacional, de accorclo coin o 
plano geral de. viação adaptado pelo Con
gresso. Pag. 679 (138• sessão em 28 de outu
bro). 

Do Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro do 
Amaral, pedindo que sejam respeitados os 
seus direitos adquil'idos como preparador, 
por concurso, da cadeira de chimica inorga
nica medica, ela Faculdade de Medicina elo 
Rio de Janeiro. Pag. 679 (138" sessão em 28 
de ~utub1·o). 

Requerimentos de inf"ormações: 

Para que o Governo informe que providencias 
tomoú. para reparar injustiçlls e annullar os 
actos lllegaes publicados co1rbra o pessoal da 
Estrada de Ferro ele Pol'to Alegre a Uru
gnayana, cluran·te a aclministraçiio do Dl'. 
Dilermando de Aguiar (Do Sr. Demetrio Ri
beiro). Pag-. 46 (112" s'2ssão em 3 ele outubro). 

Pedindo ao Governo iaformac;ões sobre o trans
porte de mercadorias na l!istrada de Ferro 
Central do Brazil. _Pag. 57 (112a sessiio em 3 
ele outubro). 

Pedindo ao Governo informacõe,~ sobre o facto 
que se deu em Ma,náos coÍn o jornal - O 
Uomme>·cto - e que obrigou toda a imprensa 
daquella capital.a suspender a publicação por 
faltl\ de garant1as legaes (Dos Srs. Jacques 
Ourique, l~pitacio Pessoa e outros). Pa"'. 101 
(H4a sessão em 4 ele outubro). "' 

Pedindo ao Governo informações sobre negocias 
da Parahyb_a ( D_? Sr. Sá e Anch·ade ). 
Pag. 124 (Uua sessao em 5 ele outubro). 

Peclinclv informações ao Governo sobre a cl'ise 
ele transporte da Es brada ele Ferro Central 
do Brazil (Do Sr. Oliveira Pinto). Pag. 124 
(i15a sessão em 5 de outubro). 

Pedindo informações ao Governo sobre o ser
vi(;o de trrtnsporte de mercadorias né\ lt;stracla 
ele Feuo Ce,ltral elo Bl'azil (Do Sr . Americo 
Luz). Pag,s. 284 o 285 (122" scssiio em H de 
outubro). 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
SEGUNDA SESSÃO DA PmiRA LEGISLA:TURA 

111 .• SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1892 

P.residem:kt do 8 1'. JDl1D Lope$ 

I bello, Ferreira Pires, João Luiz, Glicerio Ce· 
sario Motta. Junior , Moraes Barros, ~pes 
Chaves, Morsa, Paulino ca.rlos, Alfredo El· 
lis. Brazilio dos Santos, Leopoldo de Bulllões 
Alves de Castro, Urbano de Gouvêa., Caetan~ 

Ao meio dia procede-se á cha.mada, a qual de Albug.uerque, Marciano de Magalhães, Fer· 
respondem os Srs.: João Lopes, Azeredo, Pau- nando S1mas, Lauro Muller, Scbmidt, Pe
la Guimarães, Carlos Çampos, I adio ~o Bra. reira. da Costa, Julio de castilbos, Borges 
zil, Cantão, Pedro Chermont, Matta Bacellar, de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flôres 
Augusto Montenegro, Costa Rodrigues. Casi- Homero Baptista, Cassiano d0. Nascimento J 
miro Juoior, Henrique de Carvalho, Anfrisio Demetrio Ribeiro. ' 
Fialho, Nogueira Para.naguá, Nelson, Pires Abre-se a. sessão. 
Ferreira, Martinho Rodrigues, Frederico Bor-
ges, Jcsé Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nas- . ~ixam de comparecer com causa. par-

. cimento, Alfredo Barbosa, Almino Affonso. t ictpada. os Srs. Athayde Junior João 
Epitacio Pessoa, Couto carta.xo, Sá Andrade, de Avellar, Uchôa Rodrigues, Rodrigues 
Retumba.. Tolentino de carvalho, Joaquim F~rnandes, Justinia.nodeSerpa., José Avelino, 
Pernambuco. Juvencio de Aguiar , André Ca- Mtguel Castro. Amorim Garcia. Pedro Ame
v 1 ti n . d B d · J - d s· · rico, Rosa e Silv&, Gonçalves Ferreira. José 

a can • ""'ymun ° an etrn., oao e lquet· .Mariano, Annihal Falcão, M"'ra de va' soon• ra., Luiz de Andrade, Espírito Santo, Bellar- ~· 
no C · Th h"l d Sa t o·t· · cellos. João Vieira, Pontes de Miranda 

arnetro, eop 1 0 os n os, 1 lCtca., Euclides Malta. Leandro ""aCl·el, Felisbello' Rodrigo ue Araujo, Ivo do Prado, Oliveira .... 
Valladão. Augusto de Freitas, Pa.ula Argollo, Freire, Francisco Sodré, Nova.es Mello 
Tosta., Seabra, Za.ma., Artbur Rios, Garcia Fonseca. Hermes, Nilo Peçanba, Ul'ba.no lfar: 
P ires, Ma.roolino Moura, Séverino Vieira, San- condes, Viria.to de Medeiros, M.a.yrinck, 
tos Pereira, Milton, Diooysio cerqueíra, L€0- Antonio Olyntbo, João Pinheiro, Matta ?!fa
vegildo Filgueiras, Ba.rã9 de s. Marcos, Ma- chado! Adolpho Go~do, Ca.rvalbal, Angelo 
noel Caetano, Francisco de Mattos, Horacio Pmhe1ro, Costa. Junwr, Carlos Garcia, .M()
Costa, Fonseca e Silva, Manhães Barreto, Oli- reira. da. Silva, Almeida. Nogueira, Julio de 
veir;:. Pinto, Virgilio Pessoa, Frao.çn. carva- Mesquita, Bella.rmino .de Mendonça, Eduardo 
lho, Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Erico Gonçalves, Lacerda. Coutinho e Menna Bar
Coelho, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Fur- reto. 
qulm Werneck, Jesuino de Albuquerque, Deixam de comparecer sem causa pa.rtici
Vinhaes, Thomaz Delfino, Badaró, Pacifico, pa.d.a. os Srs. Pereira de Lyra, .Sebastião La.n
Mascarenba.s, · Leonei Filho, Chagas Loba.to, dulpho, Villa Viçosa, Prisco Paraízo, Cyrillo 
.Alexandre Stockle.rLamounier, Alvaro Bote- de Lemos, Alberto Brnlldão, Joaquim Breves, 
lho, Gonça.lves Chaves. Americo Luz, Viotti, Luiz Murat, AlcindD Guanabara, Sampaio 
Dutra. Nicacio, Manoel Fulgencio, Aristides Ferraz, Figueiredo, Jacob da Paixão. Ferreira 
Ma.ia, Gonço.lve!'>Ramos. Carlos das Chagas, ·Bnndão, Costa Senna, Montei!'O d& Silva, 
Domingos Rocha, Costa. Machado, Francisco Martinbo Prado, Domingos de Moraes, ~ 
V~iga, Doll!ingos Porto, Pa.lleta:, Ferreira Ra.· nato .Braga., Fleury Curado, Vieti>Pill& Mott• 

Cam11111 V. vt 
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teiró, Assis Brazil, Rocha Osorio e Fernando gia necessaria. e que não me falta. nestas 
Abbott. occas:ões. (Apoaidos,) 

E' lida e sem debate a._ppro•·<tda. a acta. da Só posso, pois, atti'Íbuir à entrelinha do 
sessão antecedente. jornal, a algum ,,a! en!e1ulu do represen· 

tante do mesmo, quando apanhava os debates. 

ORDEM DO DIA 

0 S:a. PRESIDENTE-Não havendo ainda UU· 
mero para sa proceder ás votações indicadas 
no começo da ordem do dia, passa-se a;; ma-
terias em d iscussã.o. . 

Continuaeão da 3' discussão do pr :jecto 
n. 155 A. deste a.nno, autorisando o ~.wverno 
a contractar com o en.·enheiro M~lville Hora 
as obras que se prop~e a executar. por 
2i, ou companllía que organistw, na ilha da.s 

. Enxadas, no porto do Rio de Janeiro, me
deante condições que estabeleee. 

O Sr. Francisco de Mattos
. Sr. presidente, não pretendo discutir mais 
este projecto, porque creio ter adduzido os 
al'gumentos ma.is que sufficíentes para d(
monstl'ar que elle vae prejudicar o regimen 

. do nosso porto. 
O meu 1lm neste mom~nto na trihuna. ê 

· desfazer um ent relinhado de um jornal desta 
capital, que Íoi uma verdadeira surpreza para 

.. ruim. 
Diz o jornal a que me refiro que, dando o 

Sr. F. de M. o seguinte aparte : «Este pro
jecto e immoral », o Sr. O. re>pondeu: 
« Immoral é v. E.x:. ». 

Ora. Sr. presidente, tendo eu, na verdade, 
qua.Ilfica.do esse projecto de immoral, aando 
posteriormente as razêes que me levavam a 
a.ssim fazer e sendo F. de M. a.s minhas ini· 
ciaRs, me Pí!-rece que e a mim que se refera a. 
entrelinha do jorno.l. 

Tendo o nobre deputado pela Capital Fe
deral. o Sr. Ourique, tomado pa1·te na dis
cussão e sendo O. a sua micial, parece ta.m
bem que é a S. Ex. quo se retere a resposta 
que, diz o jornal, me foi dada. 

Sr. p~inente, ignoro que me tivesse sido 
dada esta resposta . . . · 

0 SR.. ÜITICICA E OUTROS ...,... Não se disse se
melhante causa aqui. 
. 0 SR. FRA..'iCISCO DE MATTOS ••. e faço jus

tu;a. ao nobre deputado peta. Capital F. dera.l, 
cujo C3.1-actel' e ass .• s illibado, não crendo que 
S. Ex. fosse capaz de avançar à seme.hante 
proposição. 

. UM SR.. DDP1iTAno-Nào se pronunciou se
melhante phra.se neste recinto. 

Eram esta.s as palavra que e'!.l dese).Wa pl'O· 
t'el'ir. 

O Sr. Espirito Santo (para wna 
explicação pe.·soaf)-0 DiaYiO do C'OIIf/'!'"i!S•o de 
hoje attribue-me ter hontem pedido a pa· 
lavra, quando o presidente da Camara. suiJ
mettia a votação uma em1•nda. 

PrecisJ apenas rectítl.car e.ste ponto, para 
não p;1recer que meno~:prezo a lei que 1·ege 
os no~sos trabalhos. 

Pedi a p!i.lavr·rL antes de ser 8Ubmettidrt iJ. 
votação a emenda em questão. 

Naturalmente por não ter o honrado presi· 
dente da casa ouvido o meu pedido, ou talvez 
devido a preoecupac;ão e ao sus~urro, que 
havia na octa~ião, foi que parE>cm ter eu sido 
d~sa.ttencio;o a prescripção regimental; mas 
assim não costumo proceder. Ao r~ntrario, 
antes mesmo do incidente, quando s. Ex. 
tratava de responder a reclamavão do Sr. Pi· 
res Fel'l'eira , os meus apart s, em vez de se
r·em imper1inentes, eram devidos simples
mente ao zelo pelos dit·eitos de minha classe, 
visto como, pouco tempo antes, tra.ton.se das 
prerogativas de meus companheieos de classe 
e de garantit• vencimentos a ess~s compa.
nbeiros que foram deiles expoliados íujW;ta· 
mente. 

Nota.va entre os companheiros do Congresso 
uma certa intransigencia.comojá havia. acon· 
tecido quando se tratou desta questão. 

Fiquei, poi5, um tanto excitado, o que es· 
pero que a Camara me r. levara. por•que o 
mett sentimen;o . ão era. mao. Apena.s reve· 
Java o amor que tenho á. lei e o zelo que ligo 
a. esses sagrados direitos. 

Eis aqui a exptica~ão da. minha. excitação 
com a anterior vo ação, que foi justamente 
no momento em que "Via certa syiitematisação 
em ú~spreza.r direitos que ja es1ão tem reco
nhecidos, mas que, por· um sentimento que 
não me compete investigar, estão sendo 
o e~ prezados-

C1·eio que tenho assim explicado niio 
haver a meuor d"sa.ttenção para com o 
uigno p1·esiderite da Camara, que tão solidto 
é no cumprimento do regimento; mas, tendo 
sido desattendido o meu pediUo, eu, com a 
min!la insi~tencia, provava. a minha. bome· 
nagem ao regimenLO, em cuja ~xecução 
S. E~c sempre se tem mostrado desvellado, o 
que me é muito agradavel reconb.ecer neste 

O Sa. Fa.\..'1\ClSco DE MA.nos- Sr. presi- momento. 
detJte, si algum Sr. representante teve a Ninguem ma.is pedindo a pa.la.vra, fica en
ousa.dia de digirir·me ta.I p?cha, com ce!'teza. cerrada a discussão e adiada. a. vo~. · por 
não. ouvi, porque ~beria. repellir com a ener· i.fu,.lta de numero, 
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1"' rliscmsão do projecte u. 213, de-te a.noo, 
~ncedendo a Antero Díni:r. Lagart.le e a Emi· 
lio Duceux privilegio por 15 :mnos para o 
esta.\,eiec'ment.o da Empreza Propulsora d3. 
Propriedade Territor;al Agrícola por mrio 
de obrigll.I;Ões bPneficiarias, isentas de scllo 
ou de qualquer imposto. 

O nobre deputado por S. Paulo cbegou· 
'' eo>mo a dizer que o orador esta.va na. obriga. 
<;ã.o de di;;cutir com franqueza. o estado do 
Banco, provando que eltt!.não se acha.V'll. nas 
c~H:rlições de poder o..~sumir hq;e a responsa
blltda.de da enca.mpação das emis~6e$ dos ou
tros bant·os. 

Chamado por es>e mOdo a discu,;são o ora- · 
O Sr. Oi'ticica >em pedir escl:1reci- dor teve nece.-;sidade de estntlar fr:m<~mente, 

.mentosã honrada. commis>ã.o de obras publi- em rac ' dos ba lanços, dos doct•ments.> publi
ca~. visto como a exposição que precedeu o cos do Banoo, a. sua. situação, ~ .do a. nu to~ . 
projerto não é tão clara como fôra. para de- elas as difficuldudes, todos os crrus e violações 
seja.r. O projecto com.agra ou não uma. ver- de lei" que o '&lnco havia commetLidti, de 
dadeira loterin. isenta. de impostos e sob o en- modo a e vitar t1Ue o Con)..'1'e.sso losst• levado 
volucro de nma. empreza propulsora. da pro· na .. ~ corr •·ntes das iueas emittidas pelO'S no
priedade territorial e agrícola, por meio tle brE:s deputados que qnerem reor:;<mis.1r o 
acções bent-ilcia.rms 1 Parece tora. de duvida Banco da Repub!icw., confiando lhe a emissão 
qne a. propriedade territorial entra nesta e pas:;anuo·lhe a responsu.bilido.de !las notas 
questão como aquelle decantado Gabél entra do governo. 
na. historiao w.gr:u1a. D~pois de est·,dar detidamente a situaç-lo · 

Dispensar de impostos as loterias e conce- do Banco e a d • no~sa :praça, o orndor decla
der fran~amPnte o jogo, actival·O, incital·o. rara que a continuar-se neste ~ystem;; .. o paiz 
Si a idea vencedora. é acabar con• as lote- devia c·he:;-ar à uancarrota, isto e, á situação 
rias, impedindo o sen desenvolvimento E.' ta- de não p..Uer paga.t· os seus compronlis~os no 
:xantio-a.~, como ê possível que ~e queira obter exterior. 
do CongrPS'O a dispensa de sellos e de todos Foi o que disse na sessão nocturn:l e ap
os mais impostos para uma verdadeira lote- pella para os collegas que estavam presentes 
ria~ 03 modos de formular peditlos desta. or· e para. a mesa que ta.mbem ouYiu o orador. 
dem ~ã.o muito enganador es: é ~abido que ( A poia 'os. ) 
nesta capital existe uma verdadeira loteria Ent retanto, certa. imprensa interessaria, 
di~fa:rçada. rom o nome de carta-patente pa.ra qu~ não tem o direito de aconselhar nesta. 
uma invenção de cobranças de qualquer d.scmsiío, porque pel'tence ao numero dos 
qunntia. cau~aclor<-s desta situação; estes homens. ~api-

B stou que o governo provisorio, illudido taliota s ue papel sujo e de quem o paiz está 
com es:<a miragem de privilegio tle invenção, can;:ado, fal;e ram as palavras do orador e 
conCP.desse !1. carta-pa.tcnle, para que e~te in- viroram dizer ao publico que o orador havia 
dividuo explort\sse o m~mo pcidlegio que decla!'atlo que o paiz l'Stã. fallido ou que em 
não era outra cousa mais do que facilitar o pouco tempo virüt declarar-se fullido. 
rec.ebimentode todns as quantias. O oradOJ', desviando-se, trata do que .diz 

Si a em's•ão de bilhetes de lot~ria sa deu ta.mbem cer t.1. im}lrensa. sobre a att.ituue do 
oom a carta-patente, o que não "Virá a. aconte· ongr.-sso. quanto à autodsa.ção ao gov-erno 
cPr com a em preza. que s·• prop'·e a explorar para. .r&olver <J. crise: a Camara, porem, ·in
lotes de torra. para. sor~,al·a depois? dE>p?ndente como é, não passará. a. si propria. 

O orador, d•pois de combatee t:-tl projecto. como querem por ahi, um attesta.do de inca
pede permissão para dar uma ex'Plic:açiio pes- pacidacle. 
soal e muito nece •saria. nãn tanto aos ~eus EntrPlanto esta. impren;:a é contradíctoria 
cr<'ditos de homem particular. mas prlnci· comsigo mesma: hontem aconselhava. e exigia 
palmente aos creditos de .re;•rt> • .:centa.ntc do a dl$c:U&<âo d • projecto e a. apre.«entação tio 
estado a que se honra de' pertencer. substirutivo ; hoje gr.ta contra. a dí;;eussão e 

Dlsrutindo a questão financeira na. sessão acha que elh• e pre u<.licial c enfadonha. Por
nocturna, o orador t~ve de enfreutal-a. no que 1 Porque hou1·e quem levantasse a voz 
terreno pa.ra que a trouxeram os nobre;: pa!'a denunciar os e'cnnualos commettidos. 
deputa.•tos que o precerlE>ram e impugnaram o Pois bem ; o orador não se desviam uma 
proj"cto da. commis-ão de orçamento. linha. ~'o caminho que se traQOu. embora. esta. 

A Camara. comprehendP que, depois de ter imprensa. desesfl('rada atíre·lhe os insulr.os 
falla,;o um illustre membro da commis~ão, qne I]Uizer, inverta as sua.~ opiniõts ; neste 
em ·identidade de 'Vistas com os demais, Pra ~mio h<> está, muito distanciado .:lesses pa· 
d~ esperar que subisse ã. tribuna um im- trioras do curso forçado, desses capitalistas· 
:pugnador .. do projecto: isto não acontec!!u e o lempa.nturrad.o.:; de papel sujo. ( AI!Ai to btM~ . ) 
orntlor vm-s!\ na neci>ssida.de de cli7.er all);uma. 
oou~ sobre a. solvabilidade do Banco do. Re· O Sr. Ba·<'laró·-J>eili a palaTI'a, Sr. 
publica.. · presldenre, \Uli'Càmente para dizer á. O<~.ma.ra 
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dos Srs. Deputados que o projecto Of'<l. em dis
cuss~o. concedendo a Anthero Dlniz Lag::tr
d,e e a Emilio Duceux, privilegio por 15 an
n~s. para a em:preza:-proptds,.ra d.a p.-oprie· 
d_ade terrilol"ial 6(11"icola, por meio de obriga
ções beneficiarias, isentas de sello ou de qual
q~er imposto; ou ante~. IJara a organisaÇ{io 
de o.ma kermesse com o fito de auxiliar o re
talha.men,to do :solo e o seu IJOVoamento, não 
:Passa de uma verdadeim loteria com todos 
os seus caracteristicos. 

A Oama.ra, como melhor meio de ver de· 
monstrado este meu asserto, póde let• dou~ 
tre<lboa da expo~iç:,1o <J.Ut> estes mesmos inJi· 
viduos apresent~ra.m a. commi~&\o. 

Buta n. leitum d08 trechos para. vcriftcar ·se 
~rteltamente que a ~obre commissão foi vi
cttma de um verdadell'o conto do viyario, en
campando com sua respeit.a.vel opinião um 
Jlla.no de jogatina. 

Alem disto. Sr. presidente, a empr~za e a 
con<lesfio permittem que os representantes 
1\a. Republica. no estrangeiro, seus consu!es e 
ministros sejam os fiscaes e os protectores 
desta empreza. 

Acredito que está. no, animo da Camar-J. dos 
Srs. Deputados nãr; conceder loterias, guer· 
real·as por todos os 'meios ; e, assim sendo, 
eremo3 Q desprazer de votar contra o pare

cer d& commissiio. ( rlpoiados; ,,, ~,ito /Je,•.) 
Ninguem mais pedindo a palavra, fica a 

d~ussão en.l<-errada. e adiada a votação. 
Primeira. discussão do :projecto n . 176, des

te anno .• autorisandc o governo a. contractar 
com o Viscon.de de Carvalhaes, ou co u quem 
~ais vantagens ofl'erecer, a. ligação do porto 
de S. Francisco ou outro, com a fronteira 
b.razilei.rà. limitrophe <lOm a republica do Pa-

··,~y,, nas condições que estabeleoo. 

OSr. Arthur Rios lamenta que 
<>relator' deste parecer esteja ausente, porque 
não ha. sobre este :serviço informações que 
o orador reputa indispensaveis, de modo 
'a orientar a Ca.mara. no Yoto que tem. de 
dar sore a. ma teria. 

Trata-se, oa::la. mais nada menos, tio que de 
dar garantias ou favores /.egaes a uma es
trada que se vae emJ>rehender-
confe~a ao Sr. presidente que não conhece 

ainda, s.pezar de ter estudado a ma teria, os 
favores legaes a. que se reíere o parecer e 
adn:)ira que a cam3,ra, tendo de legislar e 
legislar sobre assumpto tão importante, en
cerre a di~ussão do projecto que tem de ser 
(OOV~rtido em lei, com disposições tão am~i· 
guas, tã.o. vagas que poderão da.r loga.r a. s&
rios & desoladores ~busos, 

Q ora4Qr nã:O ÇOJ1hece -na.da mais ambíguo 
e~ mell<lS ~i,t&vtl-por esta cama.ra.. 

O SL S!MWN'o Vnmu.-Apoi!Ulo. 

0 SR. ARTUUR RIOS- A ambiguidade em 
que estão concebidas as disposiçlies deste pro
jecto, obri'"aram o orador a estudai-o com mais 
algum cuidado e convencer-se de que a ca
mara, dando o seu voto a semelhante pro
posta, virâ. pl'ejudica,r consideravelmente o 
Thesouro Nacional. 

Sabe a Camara que no estado do Paraná 
existe uma estrada de ferro jã ern trafego 
com garantia de juros sobre o capital apprO· 
xlmado de 20.000:000$000. 

Est3 estrada começou por ligar o :porto de 
Paranagua i1 capit.1.l daquelle estado, a cidade 
de Curytiba, e posteriormente, por concessõe.~ 
que !ilram feitas, esta estrada encetou di· 
ver.;;os pt'olongamentos, alguns dos quaes 
estão sendo jà. tm.f~>ados, outro~ em tra.· 
lialhos adea.ntados c outros finalmente em. 
estudos. 

A garantia. do estado sobrt3 este capital 
ainda ê etrectiva apezar da renda crescente 
que aquella. e:;trada a]n•esenta. de anno a 
anno corno :se vê do seguinte ; 

Saldo em 1887 ........... . 
Dito em 1888 ............ . 
Dito em 1689 ............ . 
Dito em 1890 ............ . 
Dito em 1891. ........... -

122:937~75 
23! : 388$654 
236: 38~'7 45 
217:51JiS054 
447:73:5$861 

Convém antes notar que os esclarecimentos 
que o ministro da agrkultura dá sobre o as
sumpto referem-,e i1 primeira conce55ão da es
trada. que partindo de Paranagv.<'. se dirige a 
Curityba. 

Por'consequencia. vê a casa que :se trata. de 
uma estrada. de futuro e que dentro em breve 
despensará o auxilio do Thesouro, porque 
as suas rendas crescem e os seus saldos avo
lumam-se de anuo a anno. 

E' de esperar que dentro em breve entran
do em traf.-go todos os ramaes d34uella es· 
trada, cheg-ar-~ a sua receita a sol ver plena
mente a garantia de juros e dará m~~oiores 
vantagem aquelles que comprometteram seus 
capi!AC$ nella,. 

Ora, entorpecer de qualquer modo a marcha 
ou a vida desta esttltuia que assim se a.pre..o.enta, 
confiado em pi'ome~sas enganadoras e fallazes 
de uma outra e;:trada de resultado mais que 
prolJlematico e que nos vem pôr em relação 
com um estado que não tem industria e que 
está em um estado perfeita.mente rudim~ntar 
como e o Para:,'Ua.y , não e cousa meri
toria que excite os applausos da Camara. 
(Apoilldos.) · 
, 0 Sa. MORAES BARROS - A lig~o oom O, , 

P.al"agnay conve;;n,ma,s deve ser teifu. ~la es, 
trada de Pa.mna.guâ a. Curytilw, q1,1e já está. 
m.uitoadeantada. (APQiados.) 

• 0 Srl . AM'H'OR Rros - Além disso, si ba. 
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vantagem na. ligação da.s estradas bra.zileiras 
com as estradas do Paraguay ... 

0 Sn. MoRA.ES BARROS ·-· Grande vanta
gem. 

0 SR. ÁR~HUR RIOS .•• O que n[o contesta, 
parece que e de_ 1Jorn aviso antrcipar essas 
vantagens, e sera mais facil antecipal-as fa
zendo->e a. Hgaç:ão p •r meio de uma e>trada 
que já. tem longo percurso em tmfego (ap··i
ados), como a Estrada de Ferro de Parana«ná 
a Curytiba, ílo que por meio de um;t estJ:.;_da 
nova, cuja conce$sã.o se pede agora. (.1/!tilo~ 
Clpoi•lrln.~.) · 

A estrada. a que se refere o pi·njl•cto \'n1· 
prPjudica.r e pr!liutlicar proí'unü:une~t." a P~
trada do P:tran;i.. Pr~judica-:1 dl.'l'{ll! o ponto 1l11 
pa1-ti!la, em primejr~ log:u porque ~~ ""tl~i
ilera r.mos as rond1ç• ;es ·los portos de Pa m· 
nafrll<t e ~. Francisco Yeriticnremos que (\ 
}Jorto dr ~. Fr;Ln,.jsco e incont.tH.:\Vt'llllent.l'. 
superior ao porto de Pa.mna"nti o o l'Otnmer
cio. trnn~:\llllntico hn. de ineYltaH!mente Jll'e· 
fer1r o mEllltor porto; em ."e"'Uildo !O"UI' por
que ~c·ndo OQjecti \'O de anÍ!ms ILS e;tra:llls o 
va\le rio I:,rmi.S,a\, e sendo menol' a dígt.ltncht 
de S. Francisc(llt esse mlle do qne tle Para.
nagu~ ao me~r~;1o ponto. é claro que o com
mercio prefet'Ira a ~stra.da de S. Franei-:co 
lbe offerecer:'t economia de tempo e' de trans: 
port~. prejudicando assim a estrada do Pa
raná., o que quer dizer :Pr<\jUdicando os in· 
teres~es do Thesouro. 

E demais, nós não esta mos em época de pro
speridaoe para que a Camara. ande a distri
buir estes fav0res que naturalmente trazem 
no futuro certa. compensação, mas que em
quanto essa compens<J.ção não chega impõem 
pesados onus ao The.~ouro. 
-~Não ~arece ao orador que seja esta. a occa

s1ao ma1s aza.d.a paro. que a Camo.ra se empe
nhe em a-utonsar estas companhias, e entre· 
gal-as, como quer a illustre commiss:.l.o tle 
obras, sem discriminar quaes Bão os onns a 
que sujeitam os concessionarim, ~etn tix:a.r as 
regras da concessão, sem definir q uaes sejam 
os favores leg aes. 

0 SR. BEVILAQUA-Estâ. na lei. 
O SR. ARTHUR Rros-Isto é uma cou~a 

muito vag,a. Em ma.terit\ de estradas de fetto 
a_ Camara encontrará primeiramente a ques· 
tão da garantia ·de juros, que por sua vez 
apresenta. a questão do tY:Po da garantia, 
sendo certo QUtl os governo;; as teem conce
dido de 4 1/2, 5, 6, e ate 7 • 1 o· Qual deltas 
dev;e ser applica.da ao projecto actual? O juro 
sera pago em ouro ou em papel? 

OSR. BEVILAQUA. dà um aparte. 
O SR. ARTRUR. Rros-Por quantos annos ha 

dE_l Pe:rcebel-a o concessionado, alem do pri· 
V'llegw? 

o SR. BEv"'ILAQUA-A resposta. está. no pa.· 
recer. 

O SR. ARTHUR Rtos-Esse coneessionario 
ter:i. d~reito as zonas marginaes da estrada, 
como us vezes 'e concede a outras estradas 1 

NadR disso diz a illustre commi~são • como 
e, pois, que a. Camara vae votar o projecto 
assim concebido? 

Rep~te as~im hoje o que tem dito na Camara. 
m~Iis de urna vez : o~ nobres deputa.dos 
fJU:tndo legislam, quando elaborampareceres 
proj!!do~. nilo se preoccupam ('Offi o futuro: 
p~rsnmtb~am tmlo,o seu horisonte ê o momento 
ad.unl. Os nobres deputados suppõem que o 
lli0111ei\Ül llctual e o mel.hor dos mundos, que 
" p: ··--.~:;1 r1o governo e o mais honesto, o 
mais itlon~o. o mais ba\,ilitado pa.m promover 
o m~:nan1!ecim~nto u:: patria. Mas o pessoal 
ntl'ta, o governo vana, o governo bem inten· 
eionado ue hoje pótle ser substituído ama.nhii: 
put· governo condescendente e por oonse
quencia o Porler Legi~lati vo tem olirigação de 
nã.o r~tar delegando esta faculdade que lhe 
pertenc~. ao Executivo, tão vagamente, como 
fez o nobre deputado. (Apoiarias.) 

Agora. Sr. presidente, não pense V. Ex. que 
no que o oratior vae dizer ha o desejo dê o!· 
render, censurar a mesa na distribuição dos 
trabalhos da casa ; é apenas um simples re
paro que aproveita a opportunidade de fazer. 

A_ Cttmara esta no meio da prorogaçãc da 
sessao e tem ma. terias importantíssimas a dis· 
cutir, materias que exigem prompta solução, 
entretanto, o orad11r vê que na. organísação 
da ordt>m úo dia e:>siLS materias são deixadas 
de lado, para nella ter entrada. projectos de 
meru in teres se in di vid ual (numerosos apo i"
do ) ,q "e não de veriam ter acc~sso na C8.trl&.ra. 
no principio do. sessão, quanto mais, -quando 
falta tempo para delib~rar sobre aquellas a 
respeito das quaes a Camal'3. recebe uma in· 
cumbenciJ. improroga. vel. (Muitos apofa.dos.) 

Sabe que uma objecção justificada pôde ser 
le~antada a esse reparo que acaba de fazer, e 
é que presentemente os orçamentos estão en
terrados. 

Valera mai.s neste caso, a bem dos interesses 
do paiz, que a ordem do dia se limite â. V'Ota.
ção, sendo o re~to do tempo destinado a.os 
trabalhos das commis~ões, do que occupar--se 
a Camara na discussão deste e outros pro· 
jectos que não honram nada a. assemblea. 

Falia porque todos os dias trebalha. na 
commissão de orçamento e apesar de todos os 
es:orços não ha tempo de estuda.r e esclarecer 
certos assumptos de importancia, porque as 
reuniões da commissão são interrompidas 
constantemente por este e q ueijand()S pro
jectos. ·na· sessões nocturnas que privam· 
a commissão de reunir-se á noute, como ante
riormente, A commissão e obrigada a. reunir· 
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se no decurso das sessões, mas quando está 
ju~tamelite estudando matcria. importante, 

. precisa interromper 03 seus trabalhos para 
comparecer na sa.la e fazer numero para as 
votações. 

O Sa. ZAMA-Fui membro da commissão 
de orçamento, e nu11ca fiz orcamento no pe. 
r io do das ses>ões. 

O Sa. ARTlltiR. R1os-Mas o nobre deputodo 
.comprellende que nii.o se Y~e confecciono.,· 
orçamo·nto~ na s:t.la liils commis~i ~s : o r.' la.· 
tor de cll.th\ mini~tcrio Ih:~. o S~·n t.r:tb:tl!:o í'tn 
co.~a. mfl8 esse trttiJalllo n~o púde ser :occo ·it.o 
pelos companhr.it·o~. sem pri!l' in. dL~cu;;.<:lo.s!•m 
que s~;o. operlei~-o;,Liu p:u·a ser suhmett.iuo :~ 
con!~idcnu;ilo tl ;L Cam;tr;L, 

Niio ~Uppnnham o~ nobre<: tlcpu t~dos qur, 
l!Or mni(l!' que ~: ·j:L a I'OII~i lera(,'fio tr·ilmto.!la 
n. cndo. um dos relai.tJI\'!! 1los orçn.mentos. 
os seus culH;as sulJllere\'iio ia limi~tc os p::.· 
receres, ~em um exo.me minucioso e completo 
de suns dlspDl>içues. 

O Sit. ZAMJ\- Mn.s, então hoje cadn, um 
tre.bo.lho. separ-ada.mente? · 

O S:a. Motv.r:s E BARnos- Cnda um traba.
' lha, nãO só em casa, mas percorrendo as re
partiQues par;\ colher informações. 

O Sn.. ZA)lA. rl-.·~ um aparte. 

I• riiscus~o do projecto n. 98, deste anno, 
autorisando o g·overno a concfder a Honor io 
Lima a con~tr. cção, uso e goso de uma. estra· 
da de ferr·o do por:.o de Ang•·a dos Rei~. no 
estndo do Rio de Janeiro, á estação do Cru
zeiro, no estado de S. Paulo, medeante as 
conrl.içi":es que estipula. 

1\ào havt>nuo quem peça a palavra, fica en
cer·rada a discussão e adiada. a votação. 

Dis :us&io un ica do pro.ecto n. 202 A, deste 
anno, aut.or·isanclo o goYerno a mandar relbr
mur o~ calculo~ l'eferrntes its apo!!;•ntatlo•·ias 
11",: c·x- :.<L>cJ-elnrio <' :-ulr sec:ret;J.t·io da Fctcul
d:ule de 1>1\'tlidmL da Bah:a, Dos. Cinciuu,to 
Pinto tia Silm e Thomaz de AquinoGul!par. 
~inguem pedindo a palavra, fica. encct'l'nda 

o. dí:>Cns...;;lu e adiada a \'Ota\~· . 
I,, uis.·n~;ào do projeeto D. 204, deste anno, 

autnri~a.ndo o governo a contractar com Ft·an· 
ci·co LolXt.to Lopes ou a empreza por elle or· 
g:mi:>ttda, a con~trucção das docas, ~:aes ou 
vutros melhoramentos elo porto de Pdotas. no 
estado do Rio Grande do Sul, sob as condições 
que t>stabelece. 

Não havemlo quem peça a pala.•·ra, fiCIL n 
discussão encerrada e adiada a votação. 

1 • di~cus:;ào do projecto n. 164 A, deste 
anno, a.utot·i~onclo o go.,erno a abrir concur· 
l'encia ~ublica para um prt,jfcto de monu· 
mento a memoria. do precursor da. R·publica 
no Brazil, alfet·es Joaquim Jose da Silva Xa-

0 SR.. )foa.AES E BAtmos da outro aparte. vier- 0 Tiradentes_ e 1·rea premios aos dous 
O Sa. ARTilUR. Rros- O nobre d?putado ml:'li:ores projectos dassificados. 

pe!a Ballia. refere-:;e ao8 t~·mpos idos do impe- Ninguem pe<lindo a palavra., fica encerrada. 
rio, em qut• cada ser·viço e<ta.•·a o1·gani~o. e a d. sc1os .. .-~ão e adiada a votação . 

. em que (> orç<tmento de um anno não era mais I• dl;cu·~ão do pro~eeto n . 171 A, Mste 

. do que o orçam.•nto anterior com algumas ai· :wno, autari>ando o govt·rno a mandar abrir 
terações. Mas, actualmente tudo está se reor· concurso publico, no pa.iz e no estrangeiro, 
ganisandn; cada dia que decorre é uma nova. p.1ro o projecto da estatua. de Benjamm Con
modifiMc.;ão que se introduz nas praxes a.do· stant e a d, speoder p.ll'~ e$e fim até â. SOrn!Jla 
pta.d~ ; t: da.hi vem a. ne~s.~idade de muito de 30:1100$. e dá. outras providencias . 

. esforço, de muito e.>tudo. Nem s?mpre se Kão havendo quem peça a.. palavra, fica. 
póde e$perar que as repartiQé)es mandem rs encerrada a diocussão e adiada a votação. 
seus chefes a camara .. p.:\ra conf.··ren,·iar com Di:;cus,ão nnica do pro.ecto n. 20i, deste 
a. commissão de orçamento; isso leva.ria o anno, autorisando o governo a. validar os 
duplo do tempo. Por isso a. comrtiissão p•·ocura, exames prestadv:> no Semina•·io de S . Jose 
já conferenciar com os chefes das repartiç~es, desta eapital, por Antero Olympio de Siqueira, 
já ir estu,!ar pessoalmente cada serv1ço, e as afim de mutricular-se em qual quer iustituto 
modificaç.jes que elle;; exigem . Parecia ao o.tiL·ia.l de insLrucção supel'ior. 
orador que esté procedimento, longe de me- Não l:avendo quem peç~ a palavra, fica a 

·r ecer os rera.l'os do nobre. deputado, devia disr,ussão encerrada e adiada a votação. 
merecer o seu appla.uso, pelo modo por que a Discusssã.o unica do proj <cto n. 82 A, auto· 
commissão de orçamento procura cumpi'ir o I risando o governo a re!brmar, no posto de 
mandato que a Camara lhe confiou . teneo e do extincto corpo de policia d~ta ca· 
· Alongou-se mais do que dese.ava na dis· pital, o cap.•ii.o honor·drio do exer~'tto , ex

. CUSsã.O d~ste pro;~to. Si em uefesa delle não • tenente des,e COL'pJ , Antonio Jo.;é Alves . 

. ouvir ontras razões que o convençam de que Niuguem pedindo a pa!axr-.1, fica. encerrada 
està em erro, espel"a que a. Camara làrâ. a a. di~cu:ssão e adiada a votação. 
devida just.iça, r~jdtando-a.. lJbcus;ão unica. uo projecto n. 205, autorí-

Tem Ct:otlcluido. (Muito bem, muito bem.) santlo o govel'no a pagar' ao bacharel Manoel 
Ninguem mais pedindo a paluvra., fica a Jose Chaves, p l·ofes..."''r j ul.illll!o de phi losophia 

discussão encerrada. e ailiada a. votação. I do curso anncxo á. Faeu.Ldade de Direito de 
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s. Paulo, os vencimentos integ1•n<'s que per
cebiil. durante o ~xercicio desse cargo, e a 
indemn snl-o dt1.s gratificaç!;es qu~ deixou tle 
recel.er desde qul" foi .íulilado, abrindo para 
esse fim o necessario credito. 

Não havendo quem pe~oa palavra, fica ;.., 
discussão encermda. e adiada a votaç-d.o. 

I• discus.<ã.o do projecto n. 175. deste anuo. 
augmentando de 31l•f. os a.M.uae!' vencimento;; 
tio~ empregados da Es rllda de F~rro Central 
do Br-azil. que p·rcebem menos de 6 :000~ e 
nu torisa o governo a :tbriL• o ne~essario cre
dito. 

O Sr. Vinh.ne!OI lembra que e~te 
prQjecto é o comrJiemento do acto !le .illstJç;l 
que a Camar-a dos Srs. Deputados fez qua1 •l· 
votou o melhota.mentn de orrlenn.clos dos em
pregados dos telegrapbl's do Estado. 

Os tele:rr&phistns da. Estrada. de F'erro Cen· 
t ro.! do Brazil.Pm document.o que foi distri
buído em profusão, pro~·aram oxhu\Jerante
m('nte, por meio de a'ga rismos.que e~te pro
,iecto, longe de prejudicar os cofres puo!icos, 
dava renda. 

Naquelle estabe!eeimento o telegraphistl. e 
um dos funccionarios sobre o qual pesa. maio I' 
responsabilidade. além rio serviço ~r pe..o;;adis
simo e exigir uma attençã.o de muitas ho-
ras. • 

E' sabido que ao longo de toda linha.. desde 
a capital Federal até Sabarã, tmnsmittem·se 
diariamente cerca de 2000 te·egrammas. 

Como se sabe, qualquer trem não póde partir 
de uma e~ta.ção a outra sem que h3,ja l)l'i
me!ramente aviso por meio do telegrapho. 

Bn.sfa esta cir.·um1'tancia.Sr . pr~idente,paro. 
se pr0\'111' que ~obre os telegraphista' pPsa. 
gra.vi ~ima resronsal ilidade. por terem em 
suas miios a Yida dos pas.'11lgeiros. 

Po:s estes. 'runcciounrio;; que tl'll ba.lha m dia 
e nout.e. são, permitta-sea expressiio, mbera
velmente pagos. 

Um telegraphista de I' classe, que cb(lf!a a 
este logar, derois de longos annos de tiro
cínio, tem 250$ mensaes. 

Eis, na linguagem militar,o almirentado de 
um homem qlle, para ~nhar 250$. tem de 
trabalhar 16 dias e muitas vezes 20 e 30 em 
um serviço <~.~-abrunhndor ,pesado e cheio de 
responsabilidades. 

Quando na C:lmara se diseuiiu "' impor
tanda dos. •en·iços dos tete:::rapl1istas d:l. 
l inha do Estado, levantaram·se eloqu~ntes 
vozes, provando que essa funrção, quando 
não se tivesse úe nttender nos ;.eus s~rviço~ 
naquella. r~partic;ão, bastava. um e impor
tantissimo que. elles prestaram, qual foi co-

adjuvand··-nos effi.cazmente para a consolida
ção da Re publica . 

Ora. as mE-smas c!rcumstAncias, os mesmos 
neto~ de patriotismo que manife~taram os tele
grapllistas do Estado, tambem fizeram·. os da. 
E~trada de Ferro Central do Bra.zil. 

O orador a.pp• lla para. a representação de 
M:ioas. que sahe que no di\f- 15 de novembro 
qu::tsi todas as cidade,; do interior d:Lquelle 
estado. lig:~dns pela E.-tro.da de Ferro Central 
rlo Br~ zil. tinham a n.,ticia do advento da 
Re1Jublir·a. 

Sente nrio estar presente o nobre deputado 
o Sr Antonio Olyntho, a quem o orudor, 
como dit't'ctor t io~ tt>legTn.phos. tmnsmittiu (!. 

gt·ato. noticí~ t.lo ru.lventn da nepnblko. e dlt! 
réspnnd~u ne;:,"e mesmo dia pelo telegrapilo 
pertencente á. E~tr".r.dt\ de Ferro Centr;LI do 
Bt·~zil . 

Não quer fazer aos seus nobre co!legas a 
inju,:tit;n. de suppor qu~ elles fazem ju;;tiça 
por n·el.nde 

Os Megro.phista.Q do Estado eram muito 
melhor I'f'ITIUnera!los de que os seus collegas 
da E~kada de Ferro Centr>~ l; e, nii.o obstante. 
a Camara. dos Srs. Deputado.; reconheceu que 
seus orden3rlos eram deficientes e que para. 
o' seus serviço;; pesados aremunemção deve
ria ser melhor. 

Poii'l O!" homens que veem hoje, por assim 
dizer, imploi·ar a ju~tiça da Camara,. estão 
em peiores circumstancias de que estavam 
seus collegas do telegro.pho do Estado. 

Nestlls condições e como · a Camaro. já fez a 
devida justiça a. uma classe importante como 
esta, o orador està ce,.to de que tomará na 
··evida consideração o justo pedido dos tele
g-raphistas da Estrada de Ferro Central do 
Brazil. (Muito bem.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
fica encel'l".tda a discuss,'lo e adiada a vo
tariio. 

Discussão unica do pro~ecto n. 190, deste 
nnno, autori,~ndo o gowrno a conceder li
c- n(~t pa!'a matr:cular·se na escola militar de 
Po1·to Al~gre ao alieres Joaquim Pereira. de 
.Macedo Couto Sobrinho. 

Ninguem ped1ndo a pala.vra, fica encerrada 
a di>cussão e adiada a votação. 

Continuaçãoda discussão unica doprojecto 
n. 177; deste anno, antorisa.ndo o governo a 
disp<·nsar do exame de trigonometria. João 
Ril e· .. o. paro. matricular-se na Faculdade 
Livre de Dir('ito da. Capital FederaL 

Não havenuo quem peça a. palavra., 1!ca en· 
cerrada. a discussão e adi~da a. votação. 

Discnss.io unica do parecer n . 45, deste 
anno, indeferindo o requerimento de D. Ma· 
noela Marques de Souza, viun• do 'tenente· 
coronel Sebastião Ma.rques de Souza, pedindo 
um:~. pensão. 
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Vem a mesa, e lido, apoiado e posto con
juncta.mente em discussão o seguinte 

Su~stituti"'~ a conclusão do parecer t1. 45, 
que indefer~ a petiçao de D . Manoela Mar
ques de Sou;a; 

Art. 1.• Fica o governo autorisado a c ou
ceder uma. pensão de 100$ mensoes a D. Ma
noela Marques de Souza, -viu va. do tenente
coronel Se'fiastião Marques de Souza. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõa:~ em co:t
trario. 

Sala. das sessões, 28 de setembro de 1892.
Fernanáo Simat. 

Não ha.vendo quem :peça a pala:vra, fica a 
discussão encerrada e adiada a Yotação. 

O SR. PRESIDEXTE declara que estando es
gotatl.as a.s materia~ em discuss-lo e havendo 
numero, vae-se"proceder a votação das ma
terias da ordem do dia. 

Continuaçiio da votação, em 2• discussão, 
da.s em~nda.s ao proj ecto n. J 93, fu:ando a. 
despeza do Ministerio da. Guerra pa.ra o exer· 
cicio de J 893. 

Sul5mettida a votos a emenda dos Srs. Jac
ques Ourique. Sea.bra. e Bellarmino de Men
·donça, e regeitada: 

Submettida a votos, é approvada a se
guinteemenda do Sr. Dionysio Cerqueira: 

«...1\la.s verba.s destinadas it Bibliotheca do Ex
ercito, augmente-se-para. a compra de livros 
2;000$; na gratificação do porteiro, 80$ men
saes; na. gratifica cão do guarda, l $ diarios; na 
gratificação do servente, $500 . » 

E' submettida a votos o regeitadaa emenda 
additiva do Sr. Severino Vieira. 

E' tambem regeitad.a a emenda addítiva do' 
Sr. Paula Gllimarães. 

E' finalmente regeita.da a emenda apresen
tada pelo Sr. Badaró. 

O projecto assim emendado e approvado 
~ra pa.~sar a 3• discussão e enviado à. com· 
missão de orçamento. 
. votação, em discussão unica, do projecto 
n. 86 G (emendas do Senado ao projecto da 
Cama.ra dos Deputados, n. 86 E, do coa-reute 
anno, que fixa a despeza. do Ministerio da 
Justiça e Negucios Interiores para o exe.rcicio 
de 1893). 

o Sll.. PKEsiDEI>o"Tl: - va.e se proceder á vo
tação das emeDda.s do Senado ao projecto da 
Camara. 

Submettida a. votos, é approvada a se.,ouinte 
emeno~a. : 

.'\o n. ll -Faculdade de Direito de São 
Pa.ulc; 

0 SR.. MORAES BARROS {Jlela ordem.) pede 
verificação da votaçã.o. 

Procedendo-se á. verificação, reconhece-se 
que a emenda foi approvada por 57 votos 
contra 51. 

São successivamente submettitas a votos 
e approvadas a.~ seguintes emendas : 

Ao n. 13- Faculdade de Direito do Re
cife: 

Restabeleça-se a consignação de ôl :200$ 
para. as aulas preparatorias. 

Ao n. 16 - Secretaria, bí!Jtiotbeca. e Jabo· 
ratorios da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro: 

Reduza-se a 7:000$ a verba para acqubiçiio 
de livros e assignatW'a.s de jornaes, a 30:000$ 
a de reactivos e utensis para labora torio~. e a 
3:000$ a. do Muse~) Anatomo-pathologico. 

Ao n. 17 - Faculdade de Medicina da Ba· 
hia: · 

Reduza-se a 5:400$ a verba destinada a an
tigos adjuntos, e a 2:100$ a de enfermeiros 
para as clinicas. 

Ao mesmo n. 17 - Secretaria, bibliotheca. 
e laboratol'ios da Faculdade de :Medicina da. 
Bahia: 

Reduza-se a 7:000$ a verba para acqui~ição 
de livros e assignaturas dejornaes; a 30:000~ 
a de reacti v o> e utensis para laboratorios ; a 
3:000$ a do Museo Anatomo-patllologico ; a 
5:000$ a de aluguel de edificios a a 5:UCJO$ a 
de asseio e reparo dos mesmos. 

Supprimam-se: a verba de part~ira, l :800$ 
e a de modeladm• do Museo Anatomo·p.1.tho~ 
logico, 4:800$, ficandu este ultimo serviço a 
cargo de um dos substitutos addidos á Facul
dade. 

Aos ns. 21 e 22- 1° e 2• externatos do 
Gymnas:o Nacional! 

Substituam-se pelo seguinte: 
Gymnasio Nacional, peb :tusã.o dos dous· 

externatos, 265:680$000. • 
Ao n. 35 - Secretaria do Senado: 
Accrese2n tg-se 
Elevada a ll:OOO$mensalmente a. consigna

ção pam publicação dos debates, annaes e pu
blicações avulsas; e 3:679$988 para paga
mento, desde já, ao bacharel Mareiano Gon
çaiYes da Rotba e a. Seba.stião Guim;orães 
Passos. da gratificação por serviços pl'€stados 
a.o Senado, de I de janeiro a 18 de maio do 
corrente aiÍno, sendo ao primeiro na razão de 
500$ mensaes, 2:299$888, e ao segundo ra de 
300$ mensaes, 1:380$ .. 00. 

Ao n. 46. - Obras -Depois das palavras 
«Minis-terio do Interior, etc.» accrescent~-se
«devendo s~r applicados desde já ao3 concer· 
tos do ediftcio do Senado e acquisição de al· 
guns moveis-70:000$000.» · 

Resta.bell'\~-se a consignação de 62:100$000 Ao mesmo numero 46.-«Em vez de 300!000$, 
para as a.ulas prepara.torias. diga.-se:-250:000$ para as obras do ext.incto 
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Minist€rio do lnierior; e em vez de 1!:"..0:000$ concursos anteriores e as convcniencias do 
para o Ministerío da Instrucção, diga-se:-
200:000$, sendo 150:000$, r~pa.rtidu.me ·tte, 
para a Ma.ternida.de, In,tituto Brnjn.min Con
stante Faculdade de }ol:·dicina dtt Bo.l!itP> 

Restabeleça-se 1. scguinte verba da pru· 
posta: 

Pedagogi um-4r> :200$00U. 
Ao communic:tr o Sr. prcsiut·nle o re

suluulo ~.t.~ vot ç;io da ultima •·lnt•mla, o ::i!". 
Severino Vieira. pela ordem. pede que SI\\'~· 
r i fique a vot.'l~ào. 

Procedendo· á vm·iflc;t~<lo, •·econltecn-su c1uc 
a. emeud~~ foi 1Lppruvau<L por ;u vutos con
tl:u. 41 • 

Submett.ido. o. Yotos, é appt'Ovndo. tL se~uintc 
emendtL: 

Aos 4~-Suhstitull.-Sc pelo srguinte: 

ensino. 
A emenda e enviada com o projecto U. com

mis•ii.o d~·. retlae<•ão. 
Voh\~ii. o , em 3' cliscm,ão, do pt·ojecto 

n. 198 A, des:e anno. aut01·isando o governo 
a. t\bri1· creditas especiaes, no corrente exerci· 
cio, de GOO: 0008 a ea~a. um do~ l!.•tados da 
P;ol'~hyha .. Goyaz e P1auhy pam occorrer 
á~ rlcspcza~ t'Om os di versos set•viços a seu 
Ci1l'l:íll , 

O SR. Pl(EStDR:'\TE dccl:wa que h:t uma 
r·nwmla. tio !SI'. Ba.dat·ó e outros, que vae sub
mcttot• a \'Otos. 

SnlHnettida :\ Yotos, e rejeitada a emenda. 
do St·. F1·;md~co 13.'\r.lOI~·,, 

SulimettidQ a Yt.>tO,<, e approvado <>m 3• diS· 
cussiio c enviado i• conunbsào de ndaL"<,:ão o 
'SUguinte 

I'RO.JEC'l:O N. 108 A 

« Fic:1 o govet·no anwris ulu a rea.li~~t· a 
fusão do~ dons cx:t.ct·n;ttos, :- }m l'>eitando o 
acturd pt·ofc"-.'<Orlt!lo P não preenchendo as 
vag:Ls <·xistcntl!;l. 1> 

E' ftmtl tuentc approvauo o seguinte :lddi· o congresso Nacional resolve : 
tivo: 

Accrescrnte-se: Art . 1." E' o Potler Executivo a.utorisarlo, 
§ 6." Fica 0 governo au l:orisado a. mandar üe con[orm~dade com o art. 4" das disposições 

po.gat• os }Jremios jfl devidos e pelo me~mo tm.nsitoria.~ tia CLn~titui~;ão, a abrir creditas 
gove1·no reconhr•ddos. aos pro!'e~sores que 0 especiae~. no exercicio cor·rent~ . de 500:000$ 
haj:Lm req>wrido ante~ •c:l data da pr!:!Sente a cada. um dos estados da Parahyoa. Goyaz e· 
lei c na li•rma da.~ leis em vi~or·. abrindo Piauhy, pai'. occorrer em á5 d~spezas com os 
par~ es8e fim 0~ necessarios credítos. dh"0r.,os serviços a sPu cargo. 

Art. 2." Revogam-se as clisposiçijes em 
0 SR. YIRGILIO PES~OA (J-ela ord~;l:) pede contrario. 

vet'iftcaçiio d 1 votação . Votaçiio, em 3' discussão, do projecto 
Procedendo-se á verific.'\Ção, reconhece-se n. 151 E, ur!Ste a.nno,_ cr, ando uma colonia. 

que. a. emenda foi approvada por 71 votos corr. ccional no proprio nacional Fa<~•nda da 
coutra 41. _ . . . Boo. Vista. n~ Parahyba do Sul, e.-tado do Rio 

As ~menda.s sao e_!lVIad .. s com o proJecto a de Jalieiro; ~:specifi~lndo os indivíduos que !1 
commw~_ão de red~cçao._ . . . .~;la podem ser rccothido;; e dá outr".t.'! provt-

Votaç-d.O, em diSt:US:>a.O umca, do ~ddtbvo denciM. 
n. 86 F (emendas do Senado ao proJecto da '> 
Camara dos Deputados n , 86 c. do c0 rrente O SR. PnESmE.-;EE ~eclara que -~a u~ -~b
anno, additivo destacado .do orçamento da ~tit~:t1vo d?s Srs. urbano Gouvt:a, Oln ma 
clesp ·za do }1iniste1·io da Justiç: , e Kegocios Pinto e Cyrtllo de Lemo> a? art. 1•, que vae 
Interiores, para o exercício de 1893, conside· submetler a votos em pr1metro Jogar. 
rando como lentes substitutos das faculdades O SR. FRA:s"Ç;\. CARVALUO (p<la ordem) re
de me(licina os ex-adj 1~ntos que passaram a ~uer preferenci;1, na vutaçiio para a emenda 
preparadores e os adJuntos actuaes que n»o da commissão, visto como é incontestavel
toram contempla.dos ua. ultima refor·ma). mente mais lata que o substitutivo dos. 

O SR. PRESIDENTE ded ara que ba uma Srs. U•·bano de Gouvea e outros . 
unica emenda qlle vae submétter a votos. Consultada a casa, e concedida a :prefe· 

Posta a votos, é a.pp rovada. a seguinte renda· 
emend' : Submettida. a. votos, é approvada. a seguinte 

Ao art. l •-Redija-se assim : emenda da commis..o.ão : 
Art. L• Serão considerados lentes substl· 

tutos das faculdades de medicina os adjuntos 
· que passaram à preparadores, os 'a.d)untos 
actua.e;; que não foram contemplados n , ulti
ma. reforma e os p1'eptzl'ad ... r es qtt~ , te»clll r~:to 
concur-.~o pa;·a. a·ljun!ns, foran• c!assi fica ·lo<, 
devendo ser distribuídos pelas ca.deiras ou 
secções seglWdo as habilitaçõe> provadas em 

C&mar& V. VI 

Ao art. 1• 

Onde se diz - A crea.ção de uma oolonia 
correccional no proprio nacional Fazend<L da 
exi~ten e na. Parahyb& do Sul - digil.-se : -
Bo L Vista, A cr.eação de uma colonia correccio· 
nal no proprio nacional Fazenda. da Boa. Vista, 
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existente na Pa.ra.hyba do Sul. ou onde ao go- a. José Augusto Vi•ira. e outro a. constrncção, 
verno melhor parecer. uw e goz.), durante 30 anno,, de um e Pstrada. 

Fica nre:jndicada a emenda elos Sr>. Urbano de ferro de Sa.pop~mha. a ilha do Governador, 
GouvêaP outt·os. mediante certos tavores 

Submettida a votos, é rpprovada a emenda O SR . RESIDI!:'ITE declara que não ha 
do Sr. Jacqnes Ouri~ue e our.J•os, na se ~uinte ement.la~ ao pr0jecto e que vac submetter a 
parte, por 1er ficado p"e.iudkacla. ~• pt·imeil'a : votos o art. L" . 

• . . devendo-•e ~prove i ta r par<\ i~so, alem, Po•to a. votus ê rejeitado por 5i votos con
da. (azenlla da. Boa. Vi,ta. existente na Para- tr<t52 o a.rt. r• do pro,j•.'cto. ficando prejudi· 
hyiJa do Sul, as colonías militare,; :wtuaes que Clldos os dema·s at·t• ){uS. 
a í-1so se pre.~tnrem. Votaç;i.o. em 3• diS<:ussiio, do pr~jecto n. 155 

Fica. pre.jtulicrula. a emenda. do Sr. Azeredo A. de,;te :Lnno. autor ~-ando o govE-rno a. con-
e outros a.o a.rt . r·. tra.ct.;n com o · n.:ren!1eiro Melville Hora as 

E' :<ubmettido a ,·otos e rl',jPitado o S\lb$t i- o';r<t.S que se pt·opõe a. executn.r. por si ou 
tut.\'0, a.pre.~e::tado pelo Sr. Milton. aoart 2'. companhia que ot·gonizat·, na !lha das Enxa-

Submettid:1 a Ynt~. ó u.pprovada. a seguinte da~. 'o por·to do !Uo de Janeiro, meúeante 
emenda do Sr. 1\liltun: comltções que e'taiJelece. 

O ::.R. PRESlllENTE declara que ha uma. 
emenda do Sr. Jacqu s Ot<riqu .. s ~obre o pro
Je<:to, que vae submettet• a votos. 

Ao art. 3• 

Onde ~e diz - pnd•nrlo o juiz - diga-se : -
podendo a.s mesma.s juntas. 

SubmPttid:t a. voto<, e rPjeitada a emenda 
do Sr. Miltt•n, supprimindo o parographo 
unico do nrt . 3" 

Submett'da. a votos. é approva.da a s~guinte 
emenda. do Sr . .\lilton : 

Ao art. 5• 

Supprima-se a palavra-· Grande. 
Submet1ida a votos, ê re jeitada. a emenda 

do Sr Mílton, $Uppressi va. do a.rt. 6' . 
E' igualmente re"eitadt> a emenda. do mesmo 

senhor, que manda supprimir o art. Sn, 
Submettüla a voto~. é a pprovada a. se

guinte emencla da. rommiss.\o : 
· Art 8." :<ubstitua-se pelo se!!uinte = -O 
c •nllecime ·to e julgamento do:s factos ele que 
cura esta lei , são da comp~tencia das junta; 
correccionaes. 

Subme•tida, fina 'mente. a. voto;; a emen~a 
do Sr. Milton, que manda supprimit· o art. 9• 
do projed.o. e rejeitada.. . 

As.~im emenua lo, é o ;pr~jecto a.droptado {'m 
s• di(:Cussã.o, e enviado a commissão d~ re
dacçã.o. 

Votal)ão, em 2• di>cu~o. do projecto n. 191, 
deste anoo, a.uto1·i:;a.ndo o governo a a.h:era.r, 
àe accorU.o com o &nco União de S. Paulo, o 
traçado ela Esti"a.Oa de Fet'l'O de UberalJa. ou 
Uberabinha a Coxim, concedidt\ ao mesmo 
banco ror decreto u. 832 de 16 de outui:>ro 
de 1890. 

Submetrida a votos é a.pprovada a seguinte 
emenda: 

Propomos que volte á commis.<:ão de obras 
publicas o pr'Ojecto n . 155 A. afim de que ella 
•·equesite tto(los vs project.O:ii e propostií.s que 
existam a. , e,:p?.ito no M•t1i>terto da. lndus
tria, Viação e Obras Publicas e apresente pa
recet· sobre o que melhores vantagens offe
recel' ao pa\z . . 

Sa.la. tl!I.S sessões, 30 de setemtro de 1892.
.Jacq,,es Otc l'iqt•e.~. 

O SR. VI:>;HA.ES (pela. ordem)-Pede que se 
ver·itlq ue a. vota.ç o. · 

Proce-lendo-se á. verificação reconbece-se 
que a. ementla. Lõi a.pprovada por 68 votos con
tr<\ 42. 

O SR. PR.ESJDE:\'l'E -Em vista da approva
ção d:J. emenu;L do Sr. Ja ,quesOnr.ques o pro
iet:to \'ae ser rernettido :i. commi~siio de obras 
'publicas. 

Vor.a.çio, em I• disctlssão do projecto n. 213, 
deste nnno, con~ oendo 11. Anter..~ Díniz La
garde e a Emílio Duceux pl'ivilt·gio P•>r 15 
annos p:\l'a o estabelecimento da- Empr·eza 
Propulsura da P opri<·da.tl:: Tt-.ni•oria.l .A;,'l'Í· 
cola, yor me.o de-obriguç/.e-: benetlciarias
isentas de ~ellt•S ou dot qualq uer imposto. 

Su bme\tit.l. • a. votos e rtjettado o projecto. 
Yoto~ã.o, em !• discussão no projecto n. 176. 

deste anr;.o, utorlsaudo o gove1·no a. contrac
mr com o Viscond<" de Carvall:iae~. ou com 
quem mais vantagens otrerecer, a. ligação do 
porto de S Fl'anci!'Co ou outt·o, com a fl'On
v:=ira ;.ra.zi!eiril.rimitc opbe com a Rep,;b}ica do 

O SR. PnE>IDESTE declai'3. que niío ha Par-,1guay, nas condii,."te> que estaôdece. 
emenclas ao pl'Ojec,o, e qu, v~ submct:el' S~ .. rn_ t ic.b a V•JtOS é ~3.eitado '? pro~ecto. 
a. votos o art. 1 • v o.a.çao,, ro I• dt>•:tt~av do p rvJet.:to n. 98, 

Pust.o a votos. é l't'jeitado o art. I•, ficando de te anuo. a.Ui.Ot'ÍS<•Ddtl o :;roverno o t onceder 
prejud.cado o art. 2'. l :• Honor·io Lim_:~. a ro.lHr·uccão. llSO e gozo de 

Vot~ ção em 2· di seus 'ão. do projecto n. 69, u~a est.tõto.l.i:!. t;e t~ , to. du porto ~e Angra ti?S 
d~ste anno, autottsandll o governu a conceder RclS, no e~tatlo <lo lao d~:: Janeuo, a escaçao 
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do Cru1.eiro. no est~do de S. Pnulo, mediante . ferf's Joaquim Jose da. Silva Xavler-:-o Tira-
as condiç:"es que e..~ti pula. . . i dt>nt s . . . 

submettido a. votos e rejeitado o pro.iedo. 1 Art ~~O mo:mm~ntoseraerrgulo no local 
OS L T .- (· 1 • 1 ) -Pede 1 do suppllc.o. · . 

venficaça.o da vo~u,:ao . _ melhores p;·oje. tos em desenho: de 13:000$ ao 
, K • :- m:ES .a<:"''AO pe a 

0
"·"'

11 I Art. 3." Ser-ão concedidos premias no Jous 

Proce:t~ndo-se. a :e~dbar;ao, :ec.onhece-s: primell·o e de i :OOO$ ao segundo classificado. 
{~e 4~piOJecto fm rPJel.tado por 61 "'Ot.oS con ! ALt. ~·o Firom rtrvog-Jdas a.s disposições em 

" t - d. • - u . " 1 proiecto contrat·to. ,oaçao em tscu.sao ~ 1<'"' ( O • votação em l "di<cussãodo projecton l i! A. 
~· 202 A, destP. a.t:no, _a.utorl<and_o o .gover~o I drstl> anno. :J.utor.'Ís.'tnilo o governo "· t~andar 
a mandar _reformar o~ calculo~ 1efe1entes ,\S al r·r nctlrso J>llblico no paiz e no estran
an~>entau?r.las. dos ex-~ec:~tat·to e ~u~-sec·r:· g~i:o. ;~ra 0 projecto ua e~ta.tua ele Bcnja":Iin 
~~~da Faculdade d~ ;redtctna L~~ Bt~.lua, ~r •. Consrant e a. dl'spender pàl'a esse fim a.te a 
Cmcma.to Pm to !la Sll~a e Thomaz de Aqumo somma. de 30:000S e da outras prol' irl~ncias. 
Gu.si:t~~ettido a votos é approva\lo e vae ser Sub~t>ttil!_o a. I'Oto~ é <~Joptadv pam passa.r 
remettido á. sancçilo, officiando-se au Sem\uO, a 2• dlscussao 0 segurnte 
O Seguinte PROJECTO N, !71 A. 

PRO.TECTO N. 20:?,--189'~ A1·t. 1. • Fi<'a o Poder Executivo autorí3ado 

Do Scn<1do 

a. mandar nbl'ir concurso pul>lico, no paiz e no 
es:.t·(Lng~ iro, pa.t a o projecto da. esta.tua de 
Benjamin Constant e a de.<:peuder para esse 
fim alé a quantia de 30:000SOOO 

§ 1.• Es~e monumento serâ. levantado no 
O Congresso Nacional rlecreta: centL·o do quarlrilate>ro Oil 1e teve Jogar a ~ro-
Art. I. 0 E' o governo autorisado a. mandar clama(;âo da Repu !dica, rep:esentando o crd,a

retormar os c~lculos re:'ermtt-s ó.s aposenta- dão Benjamin Constant naquell~ momento de
darias dos ex-~ecretario e sub-secre:ario da cisil•o. 
Faculdade de Medicina. da Bahia, Drs. Cínci - § 2." O jury que houver ele dec dir ~obre a 
.~?ato Pinto da Silva e T~omaz de Aquino Ga.:s- escolha do :projecto do monumt'nto sel".i. com· 
par, para o fim de cons1deral-o~ apos<'llla.tlos posto de um representilnte de cad:~. uma dí!S 
com todos_os ':enc·imentos, de a.ccôrdo com a I casa< do Con~re~so Nacional, de um mem~ro 
tabella então Vli:(Pnte. . da. Eocola Nacional ue .Belbs Artes, e;colh1do 
A~t 2.• Revogam-se as disposiçõe~emcon- 1 pelo governo da l:11iiio, de ur.n a ti.<ta twazi-

trarJO. leiro pintor ou esc, ;Jptor, alheiO a es...:a. escola. 
Vot.ac;:ão em l• r!i~cussão do pr<1ecto n 204, indicàdo pela mesa tia Camara.,e de ~m adepto 

deste anno, autor1san .. o o goremo a contra· reconhecido da doutrma a que se filiava. Ben· 
ctar <:om Fra.n~ifco Lobato Lop s ?u a E>~n~reza jamin Constant . _ 
por clle orgalll$aua, a construcçao das docas, Ar·t . 2. o Revogam-se as dlsposiçoes em con-
caes e outros meHtoramentos do porto dP. Pe- trario. 
lotas. no <'Stado do Rio Grande do Sul, sub as Votação em d'scussão unico. do projecto 
coudiçõe~ que estaLele~e. . . n. 207, de.<te a.nno. autor·isando? gove1:no a. 
Suhm~tt1do a Y<lt s ~ rege~tado o pt'(lJ~Cto. validar os exame; prest.:ldus no ::>emmar!o de 
Votaçao em 1" à 1scu:;s~ elo proJecto s. Jo:é desta cnpita.l, por Antero Olympto de 

n . 115:4 A, do~te al!no •. a.u·om:amlo o gov~nlo Siqut>ira, afim tio ma.tdcUlaz:-.>e em 911: !quer 
a abrtr t·onl:urr·encta publtca para. um proJ cto instituto official d.- ins!.t'ucçao supertor. . 
de monumento i mcmorht do pre~m·sor da Submettido a vot0s, é rejeitudo o projecto . 
Repub!ica no Brazil, alt~rcs Joaquim José <.la Vota;;ão em discu~são unica do projecto 
Silva Xavier-o Ti~dent.es,_ e _crea. ill·ernios ao n. 82 A, autorisaodo o govet·no a reformar. ~o 
dous melh?res proFcto~ cla~stticados . po:;to de tenente do extincto co~po de poh~!a. 

Sub!Uett1~0 a votc-~s e adoptado para passar des•.a capital, o capioão honor:arto ~o exercuo 
a 2> d1scussao o segumte ex-tenente d«SSe corpo Anoomo Jose Alves. 

. :-ubmettido a votos e approvado por 61 
PROJECTO N. )64 A 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1 .• Fica o Poder Executivo autorisa.rlo 

a abrir concurrencia. publi<:a. pat'a um pt·o.-t!C'to 
de monumt nto á nl<'rnoria uo i.mmor t.a f p i'C· 
cursor e ma.rLyr da Republica no Brazil- al-

votos co.ltr•a 50 e remettido â. commfssâo ue 
redacção o se~uinte: 

PROJECTO N. 82 A 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I' Fica o Poder Executiro autor~sado 

a reformar no posto de tenente do exuncto 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em t B/0512015 11:59- Página 24 de 64 

f2 Sessão em 1 de Outubro de i892 

corp) de polícia. dest.1. capital. n:1. fôrma. da. 
lei vigente, o capitão honora:·io do exercito; 
.ex-tenent'~ desse corpo, A:• tonio Jose Alves. 

Art. 2· Para os e!Ieitos da re.forma é con
tado ao mesmo Autm~io Jo~e AI vei! o tempo 
deeorrido de 15 de maio de 18i2 a 30 de maio 
de 1878. em que serYiu nos consel\\0~ de 
guerra do quartel general, e bem a.~sim o de 
22 de outubro de 18Gô a 16 ele d.e7.embro de 
1869. contado este pelo dobro. na. ío1'ma da. 
lei, por ser serviço de camp;mha.. 

Art . 3· ReVOf,'<Lm·se as di.,posiçúes em con
trario. 

Votaç-ão em dlicussão unil!a do pt•o.iccto n. 
20\ autoris~ndo o governo a pag;tr :to lm.
charel ,\lalloel Jose Chave~. profe~wt· jubilado 
de p!Ji losopllia. do cur:>o ann ~xo l\ Fa~uhlatte 
de Direito de S. P<ttllo, 03 vencimentos inte
gracs que pcrcebh~ durante o exercido de;:se 
c:trgo, e a indemtliz;\1-o das zra.tífica.ç~•es que 
deixou de receber d<'Sde que foi juhilado, 
abrindo para esse fim o neces~al' io cr:.:dito. 

Submettido a votos é approvado e etwiado 
á comtuissii.o de redacç.ão, o seguinte 

PR.OJECTO N, 205 

Art. 1· E' o Poder Executivo autorisa.do a. 
pagar ao ba.chal'el M~noel José Chaves, pro
te..c:sor jubilado de pbilo•ophia do cut'.<O anne
xo á Faculdade de Direito de S. Paulo. os \'E'n· 
cimentos integraes que percebia. duÍ>anr..e o 
exerclcio dess2 cargo, bem oomo a indemni
sal-o da. importa.ncia das ~ra.titlcnções que dei
xou de r~ceber desde a da.t-<1. em qne !oi juhi· 
lado, a.bi:mdo p:~.ra esse tlm o creilito que tor 
neces>a.rlO. 

Art. 2· Revoga.m-se as disposicões em con
t rario. 

Votaçãc. em I" discussã-O do projecto n. 175 
deste a.nno, augmenta.ndo de 30 ''lo o~ actuaes 
vencimentos dos empr€'-f,"ll.dOS da. E:>t.r<tda. de 
Ferro Central do Brazil, qu · percebem menos 
de 6:000$, e autoris-<~. o governo a abrir o na
cessaria credito. 

Subrnettido a votos e adoptá.do para. passar 
a 2' discusoã.o, por 57 votos contra 50 o se
guinte 

PROJECTO N . 175 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . l. • 03 empregados da Estrada de 

Ferro Cenkal do Brazll p~ree.berão mais 30 
por cento sobre os seus accu:tcs \-~ncímentos. 

§ l ." Niio terão direito a este augm~nto 

aqueUes empregados que perceberem actua.l-
mente d(\ 6:000.1; para cima. .. . 

Art. 2. " Fica o go1"a'no d•sde Ja autorl
sado a n.brir um credito necessario para fazer 
J;\c:; a est.<t de;:!Jeza. 

Art. :~ ·· R.e\·og::tm-se as disposições em 
contra.l'io. . 

Vot:H·<l·' em discus,ão llDica do prQjecto 
n. 190,' 1leste nnno. u.utorisando o gcwerno a 
t'Onceder licença, p:~ro mMricular-se na escola 
militar de Porto Alegre, ;~o alferes Joaquim 
Pereit-:1 de ~-f~lcedo CQuto Sobi'inho. 

Suhmct.tido a votos e approvado e remet
tido à com missão de re(h.w;ão o ~eguinte 

l'RO.JECIO 11; • !90 

o Congresso Nacional resol>e: 
Art . 1. • E' o go,,ez·no a.utorisa.do a conce· 

d l'l' licença,.par•~ m:•tricular-se na escola. milí· 
tarde Porto Alegre,ao alferes do lZ• batalhão , 
de inlhntari:L .Joaquim Pereim de Macedo 
Couto Sobrinho. 

Art. 2 . • Revogam-se as disposiçõe~ · em 
contrario. 
Vot;\~.ão em discussiio unica do :projecto 

n. 1 ií. de$te anno, au toris~\ndo o go_verno ~a 
tli~pensar do ex<tme de tr1gouometrta JOH;O 
Ribeiro. para matricular-se na. Faculdade 1~1-
>'re de Direito da Cap:ta! FederaL 
Submettido.~ a votos o projecto e rejeitado. 

fieM1dO 1): ejudi\Ãld(L.<; as emend~ aprescnta.?-as 
ao mesmo e o subStimtivo do S1·. Severmo 
Vieira. 

Votação, em di,cus~ão unica., (lO pal'ecer 
n 45, de;te anno. itltleferindo o requerimento 
de D. ;'.lanueh\ Marqttes de Sou1.<l., viu,·3. do 
tenente·cDt'Onel SeOO.Stião Marques de Souza., 
peditldo um;t 11ensão. 

O SR.. Pn~IOE:'\TE decla1<t que l1a um stib
stituti ,·o do St'. ~'e t•nando Simas,que vae sub
met~er a votos. 

Posto a. votos ê rejeitado o substitutivo. 
Submettülo a votos e approvado o se

guinte 

PARECER U. 45 

A commissão de fazenda e industrias, tendo 
examinado -os documentos a.prescnta(Jos por 
D Manuela. ~1arque:; de Souza, viuva. do te· 
nente-<X>t'Onel Seba.s&ião Marques de Souza., em 
que :ped~ uma pensão em recompensa. dos 
serviços pt'estados ao püz 1>or seu finado ma.
l'ido. en tenue que não deve ser a supplicante 
attend.lda, :porque não prova o q_ue a.llega. 
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O SR. AC\TON!O AzERV.DO (pela ordern)-Pede 
disp2nsa de imlJres>ão 11ay~ ~ prQjecto 193, 
fixan(\o a despBta do :>.ftnJst"rJ() do. Guerra. 
afim de que seJa dado á discus..<;iio na pf'oxima 
sessão. 

Consultada, a camara conce1te a dbpensa 
requerida. 

O SR. PRESIDE:\TE-Estanclo esgotada a or
uem do dia passa-se ao expeuiente. 

O SR. 1• SECRETARIO, procede á leitur•• do 
seguinte 

EXPEPlEJ\TF.: 

Officíos : 
Do Sr. l" secretario do Senado, de 30 do 

corrente. communicando que com officio do 
;'víini,terio da l\Ial'in li~-. de 24 do corrente, 
foi devolvido il.quellr~. Camar:J., s..'l.nccionado, o 
decreto do Congressoautorisando o governo o. 
abrircreditos na importl.nci<l. de 3.471 :209S"214 
para. occorr~r no exercício vig~·me a de~p_ezas 
de U.iversa.s verbas do orçamento do ?vllnlSLe
rio da Mal'inl!a.-ln-eimtla; 

Do mesmo senhor,, ele i'!ual data. commu
nica.ndo, que com oíficio do 1Iin:sterio elas Re
lações Exteriores, de 27 do referiuo m:·z, lbi 
de,·oh•ido àquella. Cama.ra, sa.nccionado, o a~t
too-r<Lpho do d~·creto do Congre.<so autot'i,;<Lndil 
o ~redito de 160:000::; :'0 caml;io ele 27 d. por 
1$. para OCCOl'rer no e:xercicio cor1 ente a. des
pezada rubrica. 2 '-L~gaç::es e Consulados-do 
orçamento do :Minlstet·io dus R~laçõ8,; Ex:t8-
riores. -Inteirada. 

Do me.~mo senhor, ds I do corrente, com
mnnicando que com officio do Ministerio da 
Guerra. de 26 elo dito mer., foi dcvolvitlo 
áquella camara, ~anccionado, o <Lutographo elo 
decreto do Congr·esso, autorisando o glm:r:10 
a abril· um credito supplement"tr de 540:000:';. 
a verba. u. 17 do are. 7" cb. lei n. 26 de 30 
de dezembro de 1891.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de i i-:ual r!àt:J, envian•lo 
a proposii;ão desta camara., autorisando o go
vet•no a concede· r d tspensa do excesso de idade 
.até 2."5 anuftS, aos officiaes e pruç~s U.o exercito 
que desejarem ~i matricular nas c>>colas mi
litlres ua Republica, e que por cir,·umstancia.s 
alheias a sua vontade, não o tenh<J.m podido 
fazer dentro dos limites fixados pelos re;pe
ctivos regulamentos, propo5iÇão a que aquella 
cama.ra não póde dar o seu consentimenlo.
Inteiradr.. 

Do me~mo senhor, de igual data. enviando 
a propo~içiio, desta cama.ra, declarando q tw 
a pensão de 120$ mensaes, con<;edida a 
D. Maria Augusta Ferreira de Souza, viuva 
do brigadeiro Antonio Tíburcio F!}rreira de 

Souza., ser-lhe-lla pagtL desde a data. do falle
cimt!ntü üe ~eu marido; ~.que1l::t Cnmara não 
podo dar o seu consentimento.-Int2irada. 

Do me,mo senhor, ele igun1 data, rcmctten
do fi. propo~ição dc·st.'\ ca.m:tra, determinando 
que rl d ct·eto n 1o:30 de 14 tle n- .v~mbro de 
1890. não revogou, nem alterou o disposto no 
arr .. 79 do decreto n. 2433 de 15 de junho de 
1839, p~oposiçiio a que aquella camara nãG 
pocle dar o seu consentimento.-lnteit·ada. 

Do mesmo se1~lwr, de igual data, remet
tendo a. proposição cle>ta camara a.utori:3.'1ndo 
o governo a ~onvertcr os jura:; de4 '/u em 
ouro da> apolices d<t divida publica interna, 
cmittida em ·virtu(le do ú»creto n. 823 A de 
6 de ou~ubrode 1890, nos juros de 5"/o papel 
que ~<el'iw pagos semestralmente, proposição a 
a que aquell<1. camara não :p6de dat' o seu 
consentimento.-In teil•ada. 

Do :\Iinisterio da Instruc~iio Publica, Cor
;·eios e Telegraphos, de 29 do corrente, remet
tendo, em aclditamento ao aviso de O de a!!o<to 
pt•oximo findo, cópüt do pttrecer d~< 2• "sub
dir-edoria das rPnd;J.S publicas do Thesouro 
Nadomll, na CJ.Ual con~ta a import ncia. das 
tu.Jw :< de matricullt da E>cola Polytechniro, 
Faculda•.lede :'1-ledicina e de Direito ar-r.-rodados 
pela l'ecebetloria do estado de S. P,mlo, Ba
itia e Pei'nambuco, no anno pro\imo findo. A 
quem fez a requ i;;i\'ilo (a commi~siio de in
stl'Ucção publica.) 

Do i\Iinisterio dos Negocios de Ju~tiç,a, de 
ignal data. em re>posta ao de~ta c:i.mat•a 
n. 200 de !6 do corrente, transmittindo c{>pia. 
do telegmmma em que o governador do PaPá 
pt•cstou as inform<w(ks exigida~, em vir
tude dos motivos por que não foi attingido 
pelo decreto de amnistia de lO de setembro 
do anno pa»ac.l.o o cadete Francisco José Pe
t'eit•a. Pacll~•:o.A quem lez :1 requisição. (O Sr. 
deputad•J ~Iartinho Roddgues.) 

Do prrsidente do estado de Minas Geraes, 
de 28 do corrente, communic~1.ndo em res
po5ta ao oflicio desta cornmissão n. 166 de 10 
i.le .cg·osto ultimo. que nos terrnos dos arts. 59 
e GO da lei n. 35 de 26 de janeiro deste anuo, 
designou, po;· acto de 19 do corrente. o dia 15 
de no\·embro vindouro, p 1ra proceder-se á 
eleição pot• aquelle estado, para o preenchi
mento da vaga ex'~tente na representação 
desta camara, em consequencia do fall >ci
mcnto do deputado Dr. Fl"J.nc.sco Corrêa Fer· 
reira Rabello.-A' commiosão de petições e 
poderes. 

D<1 Intendencia Municipal ela cidade de 
S. João i\!at·CO$, de 28 do corre11te; felici
tando ~sta camam pela pa>sagem 1la lei que 
auUJris::~ a immigração a,siat.ica, como medida 
sal•.-adora e util á la.voura.-Inteirada. 
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Vae a ímprímír a seguiute 

REDACÇÃO 

N. 19.'1 B-1892 

Re1.a~çao p~m 3" ri~«:H<.<r'o do projecto n. 193 
da ear!"eAs arMo I'J.••c fi;~;,,'' de pr!::a: do Jli · 
nistúio rJ,u Gue,'JYG l'm·a 11 <•J:•JI cicio de 1893. 

O Congresso J:'\<tcion:ll de("rda.: 
Art. O Pres1dente d:\ Ht.•pnblica ó autori

sado n de;:pendllr, nn exet···i~il) 1ll~ IH93. pelo 
Mini~terio 1lo~ 1'\egoci.r~ tia Gucrm a quantia 
de 27.975:163$361. 

Assim di,tribuida: 
1 Secreta.Tía de Esw.tlo c re

partições annexas, como 
na woposfu. 

2 Conselho Supremo Milit.nl' 
de Justiça e auditoi·e~. 
idem. 

3 ContadoJ'iiJ, Geral da. Guerm, 
reduzida a 3:000$1\ ver· 
ba.-FornecimP.tlto tle :ll'· 
tigos de expediente . . . . !8G:G;08000 

4 DirPctoria. Geral do Oum~ 
Militares, supprimitlas,no 
exerci cio, as Vl't·' u...; da 
proposta : Constrncc~o 
de um ho~pit::\1 na nta uo 
Jockey Club, l50:000S; c;J.· 

nalisa~ão da. ILJ!\la pal'a o 
novo()uartel d'' Realcngo. 
150:000$; continna(;li.o do 
edificio par<~. tt R<co-
1;), SuperiO" dl' Guerra., 
200:,!00$; construc~iio tle 
um sobr·ado no funJo do 
edificio da. praça da Re
pt:blica.. 90:000$; ('dificio 
para a intendencin. no 
quartel do largo uo !\I ou
ra, 160:0008; cons~rucçiio 
de uma t>nferma.ria para. 
beribericos na praia. do 
Leme, 80:000~; r~con
strucção lle dou~ edifleio:; 
na fortaleza de S. João, 
10:000$; ohr"n~ CO!lccr· 
nentes a intl!rl'UJ'l~'àO d::t 
pas~a.l.(·em de par tlculares 
que se diri"cm 4 r.~zentl.o. 
da Juru.ubn, pelo inte
rior da fort~leza. Flol'illnc 
Peixoto, 10:!~1$-100; cr>n
cartos na. 1\hrica. de u.r
ma~:da Canceição.l 0:000$. 
Reduzi~a~ O.$ ~eguintes 
Yerbas da W.bella: conti
nua.ção de um qull.l'ttd 

typo de cavallaria, na. 
Qrl!ntà da. Boa Vist(l. a. 
30:000 ~; construcçã.o de 
tJ-es :pequenos paióes de 
po!Yora na ilha do Bo
queirão,a 45:000$; obras, 
couserYaçã •, reparos, as
seio e pintur-a, em quar
tei.~.est;Lhele~imentos m li· 
ta res e proprios nacionaes 
a 50:000f;; .ilmazona;< -
rep<:~ro~ de quarteis c for· 
ti ficaç. es e outro.s l.raha
lho; i :previstos a 5:00U.S; 
Par'à -Obl'as nos quarteis 
de HLiltt<Joria e in!ilnt,uia 
26:801$094-Supprima-s3 
es a. ver-OO.,ficilndo ~ubsis
tentes i1S duas outras con
~ignnçõ"s.na irnpnrtancia 
d~ 20:000$ par obras mi· 
litares nesse estado; Ma
mnrrão-Obr·as, (•oncertos 
e limpeza em proprio~ na
cio na ·;:,reduza-s~ a 5:000$ 
e e-limine-se a verba
Obt·a.s na.enfePrnari1l- mi
lit<<r 10:000$; Piauhy 
- Reparos , n.sseio do 
qu:trtel, erc., a 4: 000.~ ; 
Ceara- Reparos. asseio 
etc., a. H):OIIO$; Rio 
Grande do Norte- Repa.· 
ros etc. 4:0\,0$; Para· 
hyba - R e p a r o s, Ptc. 
5:000$ ; Pernambuco
Red11zam-se a 20:000S a~ 
•e!.'ba~ )Jara ::ts obras mi · 
Ji"'l.res; Alà.gôas- Sup· 
prima.m-se as verbas
O bras no quartel e des
aproprial;'ào de casas con
tüutls ao mesmo,l4:000$; 
Sergipe -0 !'as uo quar
tel do 33' ha.talltão de 
inlantarít~, e em edificios 
militares, re<htzida a 
verba a 4:0008; Baltía -
ELmitl~da a v e r b a
Obras no quartel do !6° 
bat.:ü'rão de infantaria. 
3:0()(10 ,. reduúuaa5:DUO$ 
a de concertos, a~~e o de 
q uarte s e estabeleci· 
mentos militarx·s; Espi· 
rito Santo - Obras em 
esta bel •(·imen tos milita
res, reduzida a. verba a 
4:000.$; Rio de Ja.neiro
Obr-as em dh·er.sas forti· 
fica.,;õe<, retluz'd~ a \·erba 
a ô: ovo;;;; .Mi.na.s Gera e>-
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Obras no quartel. etc., 
reduzida a verba a 
2,:000$; S. Paulo-Sup
prim~ rn-se a.s vcrbas
Re}X\ros do edifie:io e da
peudencin da fort.~ Ieza da 
l3ar!'a. 9:000:5 e obra~ em 
estabelecimentos •mJita
res 6:000$; Pa,ran~t-Re
duzam-se.-·ol>ra< no qnar
tl'l do 8'' rPgimento <le 
ca.vallat•ia 10 : 000.~ e r e
pa.ro• e a..~eio em esta.
belecimento:< milita!'eS tt 
5:00!18; Santa. Gatharin<~o 
- Reduza.· e a ver!;a.
Reparos, ass~>io, etc., 11. 
10:000$; Rio Grande do 
Sul - Constrm·o;.ão de 
quartei~.olJ~ de r·eparos, 
asseio. etc .. a 70-00U$; 
Goyaz- Obras inn·r~vb
ta.s, melhor-amentos de 
qua.rreis, J·t>)Xlros e O.."Sf!io 
etc. , a. 4:000$ ; Matto 
Grosso- Ob1·as impre<:is-
tas. etc., a 20:0000;$01•0. . 544:79j$50Ci 

5lnstrucção Mili tar Supp:-i
mam-;;e a.s 't"erbas da pl'·J· 
posta : Alu~uel de ca«a 
para. o d1rector da Escola 
Supeeior cteGuerm1:400$ 
e exerci cios praticos. gra
tificações aos lent~ e 
P"S •o:tl administra.ti v o 
4:000$000 .. . . ... . ..• . . 1-598:7158000 

6 lnten ieucia.. Reduzid<t :1 -

24:000$ a. Yer·i,;a. consigna.-
oana tabella para ~er· 
ventes braçaes •. _ .. ~. . . . 133:390$000 

7 Arseoaes. Como na. :proposta. 
8 D:pos tos de art gos bellicos. 

Idem 
9 Laõoratorios. Idem 
10 lnspectoria. Ger'a.l do Serviço 

Sanita.rio do exercito. 
Eliminalla. a verba "'rati
ficação para creados, 
40:000~0 .. . . ··· ··· •• 1.0!9:543$000 

ll Hospitaes e tnfermarias. 
Reduzida a. veeba na im
portancia de 51 :6.">3$000 
oom a. l'ODVf'r:.ào, em en
fermar:as, dos hospitaes 
de 2• clas;e das cid<J.dcs 
do Rio Grande. Jagua.rão 
Ba..gé, Urugua.~~a1S. Ga.· 
brtel e Curum.:a... ... . •• 800:531$000 

12 Esrado-ma.ior gon~ral Eli-
minada. a. v~rl~S.-Gratitl
eaçãopanczoeados 10:140$ 428:~ 

13 Corpos especiaes. Eliminada 
a verba - Gratific:1çã0 
pa. rtt creados 90.00U$QUO 1. 30 I :29 45,'000 

14 Corpos arregimentado.~. Eli- · 
min:}Lla a v.rba- Gratifi-
ficac;ão para. c 1' e a. d os 
400:000$000 ........... 4.Wl :l06$000 

15 Pra~s [L pret . Reduzida a. 
ve1·ba a .............. 2.672 :155:;;200 

16 Etapa. ::eduzída a verba a 5.4G0:400SOOO 
!7 Fardamento. R~duzida. a ·· 

verba. a ... ........... 2. 706:2.42.,";294 
18 Equipamento earreios. Re- ' 

duzida a ver!>a. a... .. . . 150:0005;000 
19 Armamento.·Como na pro- · 

posta. 
20 Despexa~ de corpns e quar

t e,s :Supprimiua a. verba 
- jlanut.ent;iW ua couole-
lariã. dome,tica 5ô:500.). . 743:050$000 

21 Companhias militares.Como 
na proposta.. 

22 Comrnis cões m: litares.Idem. 
Z3 Cl~ inacti o:a.s. Idem . 
24 Aj .Idas de custo. Iúem_ 
25 Fab1•il.:as . SupprimidiLs as 

seguintes verbas: Fa
brica de armas da Con
cei~~. 4 :0&1$500. Fa
bl·ica de ferro·d,> L ane· 
ma., 205:175$800 .. .. . . . 237:401$300 

26 Pr<M .dios e colonias mili-
tar~s. Como na propo.tu. 

'.!:7 Diversas despezas e e \•en
t ua,-s: Reduzida a ver lia. 
d:! tram;pol·te de tr opas 
e comedorins de embar-
qnc a. 500:00u$()00 ... .. . 760 :000$000 

28 Bibliotheea do exerdto ; 
augmente·se - para a 
compra. de livros2:000$ ; 
na :,:ra.Lifica ao do por
t ·,o i ro 80$ mensaes; na gl"J.
ti fi cação do g 11arda l$ 
diar.os; Oil. gi·at.i~caçào 
do ser>'ente 500 re1s .. . . . 11:109$500 

29 Ob,oerva.terio do Rio de Ja
neiro: ~:Uminada a verl;a 
da tahel!a.. Escola d ' ;J.$· 

tronomia. e de en~enharia 
geograptü:a 48: i60.)UOO . 133:480$000 

Ar·t. Fica. <J.Utoi'i·ado o governo·: 
1. A vender ou arrendar- a qu"m melhores 

vantagens otrerecer· a fabrica de ferro do Ipa.
nellia compreheodidas ter ras, editi~s. 
me.chinas, bemfdtoria.s e todas as dependen• 
cias daq ueu~ propriedade naciona.l ; . 

H A vend~;r ou permutar o ettificio do 
quartel de C4~·auaria., sito na chiada de SãD 
Paulo e o da. capiul.l oo estBt-o ® MiRas Ge
ms; 



camara dos DepLtados - lml)"esso em 18JU512015 11:59· Página 32 re 64 

iô Sessão em i de Outubro de 1892 

m. A converter em enfermarias militares 
os hospitaes de 2• classe das cidades do Ria 
Grande, Ja.guarão, Ba.gé, Uruguayana., Sã.o 
Gabriel e Corumb:í.. 

Sala d!l.'l commissões, I de outubro de 1892. 
-ilf-; r-a~s Barro.9.-Denwt•·io Ribr:iro .-Leo
poldo áe B ulhões .- Sel)el·illo \o'h-iru.-Leite 
Oiticica.-Arthw· Rios . 

Vão a imprimir para entrar na ordem dos 
tr-abalhos os se,"'Uintes 

P:ROJECTOS 

N. 195 A-189-:2. 

(SEN'ADO) 

Determina 0 .1 di<!! de (esta !lacioaa.l e como 
ta.es {e~>iarlos tUlS rP-partiçiies publicas uni
camen!e 

A commissão de constit uiç-ão, leg;isla.ção e 
justiça, a quem fo i presente o pro.iecto de lei, 
approvado pelo Senado, que determina. quaes 
devem ser os dia..« de festa. nacionaL e de 
parecer que esse prQjecto sej(L rejeit.".do pt>la 
Ct~mam, conservandn- se o que a r espeito foi 
decretado peto governo provisorio. 

Sala dél.s sessiíes, 29 de setembro de !892-
Gliçerio, presidente.-relator, Jtt'io liiesqttit", 
- F1·ança Ca•·Mlho. - Dv;tr(' Nicacio. - C. Fal-
1eta •. 

N. 195-1892 

O Congresso Nacional decret.a; 
Art. J . • São dia~ de festa nacional e como 

ta.es feriados na.s repartições publicas unica
camente, os seguintes: 

1• de jMDiro-consagrado á commemoração 
na fraternidade universal e a festa do tra
balho. 

24. de fevereiro- anniversario da promul
gaç.ã.o da Consti.&uiç'd.O da Republica. 

3 de maio-annivel':>ario da. descoberta do 
Braz i L 

13 de maio- anniversario da libertação •los 
escravos. 

7 de setembro- anoiversa.rio da lndepen
dencia:. 

15 de novembro-a.nniversa.rio da promul
gaçã.o dá. Republica. 
. Art. 2.• Revogam-se as disposições em con

trario. 
senad11 Federe.l. -13 de ~etembro de 1892. 

- P r u.dentG l . de Moraes Ba.1·r.?$< vioe-presi
dente.-JlJ!JiJ P ed'f'a BeL{ort Vieira, Josecreta· 
rio.-Ga Di11i:: .Goulart , 2° seeretario.-Th.o
ma:; Rorlrigues dCl. Cruz , 3• sect-etario interino. 
-loii.c Soares .Neiva, 4• secretario. interino. 

N. 203 .8-189'2 

Redacção para 3• discussão do projecto n . 203 
do corrente anno. que reorga.nisa. os serviÇOs 
dos Correios da Repuhlica. 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art . 1 . o O serviço dos Correios e reorga

nis:J.d.o de conf.1rmidade com as tabellas ns. 
1, 2, 3, 4, 5. 6 e i, fica.ndo constituida a Di· 
rectoria Geral como repartiçâ.o ~ntral en
carregada da inspecçií.o e tisca.Hsaçã.o de todo o 
serviço na Repu blica, do estudo e resolução 
de trabalhos JIOStaes e da correspondencia re· 
servadn- e creada. para o ser~·iço propriamente 
postai na Capital Federal e estado do Rio de 
Janeiro uma sub·directoria, sendo o poder 
executivo autorisaào a expedir o r~gulamento 
necessario a todo o serviço, devendc·; . 

a) attender a todos os encargos e se1•viços 
creados pela. ultima. con vençi'io postal ; 

b ) supprimir a.s formulas de franquia. que 
a pratica tiver demonstrado não ha-rerem sa.-. 
tisfeito os fins de sua. creação e emissão, ou 
que trouxerem inconvenientes ao ser>iÇO. 
considerando supprimidos os sellos especiae.S 
para os jornaes expedidos pelos respectivos 
editorr:s e sub'.Stituindo·os por outro systema. 
que melhore esse serviço e melhor o fisca
líse ; 

c ) tomat• metlidas contra o abuso da fran
qu ia official creando para esse fim uma for· 
mula especial e determinando os casos em 
que a correspondencia official nos estados 
deve gosa.r dessa. franquia. ; 

(L ) rever a tarifa. postal alterando-a no 
que jul~r convr-nicnte, submettendo as alte
rações que fizer ao Congresso Nacional, sem 
pr~ui~o de sua. execução; 

c ) estabelecer penas para 1> repressão do 
contraba.ndo postal; ficando nessa parte ore
gulamento dependente da. approvação do Con
gresso Naciona.l ; 

f) c.rear nas cidades de Santos, Rio Grande 
e Campanha ~ecçõe~S JlOstaes com o :Pessoal 
necessario, destacado das sub-directorias dos 
respectivos estados. nomeando para. cada. uma 
dcllas um thesoureiro e um ftel com os venci· 
mento~ fixados para. taes funccionarios nas 
sub-directorias de 2~ classe ; 

g J crear nas sub-directorias ou dos estados, 
nas seeçOes e agencias postaes caixas- eco
nomicas postaes. reguL'\mentando·as. 

Art. 2. o Revo,g3m·se as disposições em con· 
trnrio . 

Sala da.s commi~ões da Ca.ma:ra dos Depu· 
tados, 1 de outubro de l89'Z.-Mm zes Barros. 
Leopoldo d9 Blllhües.- Arth•.tr Riru .- Leite 
Oilieíca ~ - Se1lerinõ Vieira. · · · 
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TABELLA N. I 

DIRJ::CIORIA GERAL 

Gabinete 

1 Direcl.or geraL ........ .. 
1 1 o oft\cial. .. . ... ...... - . 
-~ Praticantes a 2:00<$000 ... . 
l Po1·t iro .. ....... : .... .. 
2 Continuas a I :400.3000. • .• 
l Servente, diaria 3$500 ... . 

I Chefe •. .. . ....... .. ... . . 
Z I • officia.es a. 4:8()0:-';()00 .... 
3 2•• ditos a. 3:100.::.000 •. . ... 
4 3'" ditos a 3:000~000 • ...• 
8 Pra.ti -ant-es a. 2:000$000 ... 
1 Continuo.. .. . . . ...... 
1 Servente, diaria 3$500 ..•. 

1 Chefe .•.• ................ 
2 I • officiaes r. 4:800~000 .... 
2 2 • dito; a 3:><00.sooo •••..•• 
2 3 • ditosa. 3:000$000 
8 Praticantes,, 2:000$000 .... 

, I Ar<::.hist.a ......... , . • .•. 
1 Enca•·regado do museu e 

bibl ,oth~ca •. . ... •..• .•. . 
1 Continuo ........ ....... . 
1 Servente;.diaria. 3~0, ... . 

1 Contador ............. : ... 
2 I' • olficiaes a 4:8005000 , .. 
4 2 .. d tos a 3:800$000 ...... 
4 3" ditos a 3:000HJOO ...• ... 
12 Prat!ca.ntes a 2:000$000 .. . 
l Commuo.: ....... ~---·· ·· 
l Ser>ente, diaria 3$500 ••.. 

Thesourco-ia 

l Tbesoureiro ............ . 
2 F e.s .a 3:000$000 ..... . 
2 Prat~cantes a 2:000$000 .. 
1 Contwuo ............... . 
1· Servente, d.iaria 3$500 . •.• 

Alnw:x:arifado 

1 .Almoxarife . . . ... · .. : ... . 
4.. Prat;cantes a 2 000$000 . . 
2· Serventes a 3$500 diarios 

Camil.ra V, Vl 

TABELLA N, 2 

StiB·DlR.EC'I'ORlA DA CAPlTA.L FEDERAL E 
~'STADO DO .RJO DE JANEIRO 

l2:ooosooo 
4:800$(J01l 
II:OtiU$l()() 
:3:000"1100 
2 :800:l,;OOO 
I :280.j0u0 

6:000$000 
9 :GOO;;()OO 

11 30().~011 
12: ooo:sooo 
16:(100.-:; 00 
l: jiJO:~IIO 
1: 280$000 

1 Sub-·iirector ............ . 
I Contador .............. .. 
1 Ttlesoureiro ............ . 
7 Cheli·s de s~o a 6:000t 
8 I"·' ofilci t•S a 4:R00$000 . • 

16 2"' d•t s a 3:ROO$oOO .... . 
32 3 • dir.os a 3:000$00() . .. .. 
5 Fi•·is do T .. esoureiro a. 

3:ooo::---ooo ......... ... .. 
10 Ventl•·dores de sellos a 

4::.->00 (}.a.rios. . . . . . . , . 
300 Pl·a.tican·esa 2:000$000 .. 

L Almoxa.•·ife ...... . ..... . 
I A.i udant.e ............. .. 
l Porteiro ................ . 
I A,iudante .• , •••..•..••. 

270 Carteiros a I :800$000 •.. 
IR C"ntinuo~ a I :400$000 .... 
18 G~ rim h~dm·es a 4$ t.liarios 
75 Serventes a 3$500 diarios 

TABELLA. N. 3 

9:000$000 
7:200$000 
6:400$000 

42:000SOOO 
38:600!WQO 
60:800$1)00 
96:000$000 

15:000$?00 

16:470:9)00 
600:000 sooo 

4 : 0CX>$0()0 
2!400$000 
3:0!10$000 
2:400$000 

486: 000$000 
25:200$000 
25:680$000 
Q6:000$(l00 

t5:000$0ll0 
g: (i00$!101J 
7:400SOOO 
ô:OOOSOOO St.:B•DlRECTO:\US DE l• CLASII!: 

16:0U0$000 
3:000$000 

2:000$000 
l :400.$000 
1 :280$(100 

8. P,n,lo 

1 Sub-director .... . . ...... . . 
1 Co11tndor .. . .... ..... . ... . 
1 TI tesoureiro .. .... .. ... .. . 
2 Fieis do thesoureiro a. 

2:400.$000 .. ... ....... .. 
2 Chefes de secção a 4:001),$. 
3 1•• officia.e.-: a. 3:600$000 ... 

8:000$000 52 • di:os a 3:000$- ...•.• •. 
9:600.'WOO I" _3 .. ditos· a 2:400$ ....... . 

15:200.$()00 90 Pr-<~.ticantes a 1:800$ .... .. 
12:011()$1!00 l Porteiro .. ..... .. ........ . 
24:000$000 .96 Carteiros a 1:600$ .... .. 

I : 400$'l00 2 Ca.t-imba.Jores a. 4$ dia.rios. 
l :280$()00 14 Se• v~1 t ~ a 3$ diarios •..•. 

7:200$000 
6:000$000 
-4:000$000 
1:400~0 
1:280$000 

4:800$000 
8:~00 
2:~ 

1 Continuo ..... ........... . 

Mi,,as Geraes 

1 Sub-direztor ........ , .••• 
I Contador .• ••• .•.• .....••• 
I Thesour·eiro ............. . 
2 Fieis do thesoureiro a. 

2:400$000 •. ..• ..•..... • 
2 Ch fes ~e secção a 4:000$ •• 
2 1 ... o~c1aes a 3:600$. . • .. • • . 
4 2•• thto; a 3:()()()$ .. ...... . 
s s-• ditos a. 2:400$ ... .. .. . . 

12 Pralicantee de I• classe . a. · 
!:~ . .. · . . ......... ~··· · . 

7:000$000 
4:800$000 
4:600$000 

4:800$000 
8:000$000 

10:800$000 
15:000$000 
24:000$000 
162:~ 

'>•400$000 
ls3; 0($'100 

2:9'>..0$000 
15:330$000 
1:000$000 

7:000$000 
4:800$000 
4:·ti~ ::m 7• . 

12:. 
19:200$000 

21:~ 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 1810512015 11:59. Página 36 de 64 

i~. ies$&o ~11l!l . 1 ·de Outubro de t892 

24 Ditos de 2• cla.s~e a. I: 400$. 
1 Por teiro •.. •.••.. . ... . .•• 
8 Carteiros de 1 ~ classe (;\ 

'1 :'6o0$, '' ' ..... ·. ' .. . .. 
H5 Dito~ de 2• classe a. I :400$. 
~ ~llti!ll)O .. · ... · ·" · :. ".' · 
~· ~r;(llba.dor a. 2$-"''l()(l. dt~rtos 
8 ~ef~i1Jl.t.es a 2$500 dta.rws .. 

11(1.!•"-' 

l Sub-diN~Ctor .... . ..... • •• · 
1 Contador .. , , , .... . .. , . . . . 
1 ThGSOure!ro ............. . 
1 Fiel. ..•. ••.....•.•..... 
I Chete de secção • . .. •. •.••. 
! l "• oftlcia.~ a. 3:600$ •••. . . 
• 2"~ ditos a 3:000$ •..•... 
8 3'• dito~ n. 2: 4.00$ 

lO Praticante> de I" classe a. 
1:8011$ ... •. . •.. • . .•• .. 

ro Ditos da 2' classe a. b4()($. 
1 Pol'teiro. .. ......... , .. .. . 

10 CarleitQ.i de 1• classe & 
. l:60Q; ... .... . . . . ... . . . 

20 Di tos de 2> classe a. I : 400$-
1 Continuo . . •• ·; ...... ~ '''P 
1 Carimba.dor a 2$300 uiarios 
4 Serven~ &,~ d.WtlÍQi; ., 

Pernam~~ 

l . ~'b.4~rector .. ... . · ·. ·. ,. · 
l· Go,n"r. . .... . ' . .... . .. 
.l- 1\\~.qreiro .... .. . . . . .. .. 
I Fiel ..... .. ... , •.. , , .. ·.·.• 
l ~~(e d~ se~o ... . .....•. 
$ l!f'· ~c1aes a 3:QQQ$ ••• " ·' 
~ ~~ di\ÓS. a. 3:000$;. ' .. ' ..... · 
a. 3~· ~i~ a 2:400$ . . ..• .... 
I~ P.t;~~ir.a~.:tes de !• c1a.ss.e. q. 

l~!:l~ .. . · •.....• .•. , .... • 
~ ~~~. ~ 2• ~-se a. 1 :400$. 
l: RQJ:teir<). .•• ••• •.. • • • • • • .. •.· 

lQ C~t,rt~ilus de 1~ cl.aslle a. 
l-:60()$ .. . . •...... .. ' •. ' 

~- l;)i,~de2• cla.ssel!o 1:400$ ..• 
I Continuo ... .. . .... . . .•... 
1 Cariinbador a 2$5()0. dJ;!.r~ 
4 Serventes a 2$500 dia rios .. 

PCltà 

I Sub-director ............ .. 

t ~:$~i~:::~·-:··:·:: ... :::.;_:.: 
~ Çfl~ l,i.e secção •••• •••.•.•• • 
l 1" o1ftcÜI,I . . .......... ... .... • 
3·'·2' .. ditos a. 3:~ .. ..•..... 
6 ~u• ditQ3 a. 2;~ ··•· • • • • • 
._: RieJ:·lio tnesoureiro •.. •... . 

33:600$000 l PortP.iro .............. .. 
2;400$000 5 Pra.tír.tn tes de l• classe a 

I :SOO.'S .... ... ..... . .. . 
12:800$000 10 Ditos ?-e·2, classe a. 1:400$ 
22:400$000 6 Ca.rtetros de I• classe a. 

l :000$000 I :000$000 ............ . . 
915;;;000 1~ Dit~J.e 2, classe a 1:100$ 

7;320$000 1 Contmuo .. .. , .......... .. ; . 

7:ooogooo 
4:800$000 
4:600S.OOO 
2:400~00 
4 : 000801'...0 
7:200ii000 

12:000$000 
19:200.$()00 

18: 00()$000 
28 :001~ 
2:400$000 

16:000$.000 
28:001$000 

I :000$000 
915$000 

. ~:660$000 

. I Ca.riml;ador a 2$500 diarios 
3 Serventes a 2$500 diarh1s 

Rio GraiJde do S«e 

I sub-director ........... , ... . 
I Conta.llor . .................. .. 
I Tllesom·eiro . . ........ ... .. 
I C hei~ lh~ ~cção ......... .. . . . 
2 !•• u!Hciaes n. 3:61)0~ .. .. 
5 2"' Li i tos a 3:0oo-· 00 ..... . 
6 3''• ditos <L 2:400~ ... . . . . 
I Fi ·1 úo thesout•eiro ..... .. . . 
I Porteivo .. .. .. ............ . .. 

I O Pra1 ican tes de I • classe a. 
I :8000$000 .. .. .... , .. . , .. .. 

20 Ditos de 2• classe a I :400$ 
12 Carteiros de 1 • classe a 

1:600$000 ... .......... .. 
U Ditos de 2• da.sse a 1:400$ 
1 Contjnuo. . .. . . . • , ... , .•. , 
1 Ca,rimbil.dor a 2$500 dia.~ios 
9. Serve~tes a 2.~ dia.ríos ... 

TAB~LLA N. 4 

I Sub·director.. . . .. ... .... . 
I Contador . .. ... ........... . 
I Thesourdro .. . ...... , .. • , • 
1 .1•· oftk.ial. ..• •• . ... , .... : ... 
2 ~- ditos a. 3:000$ •.... •. .. 
~ s·~ d_itos a. 2:400$ . ... ... .. 
I Porteiro ...... . ... ... ... . . 
4 Praticantes de I • cla-sse a. 

. 2: I 00.$000 .. . . , ..... .. . .. 
6 Dito' de 2• classe a. ! :800$ 
6 Carteiros de l • classe a 

1:500$000 . .......... . . .. 
12 Di.tos. de 2a chsse a. 1:~ 
1 Con.unuo ... , ....... . .... . . 
\ C3.~\ml!ador a 2$500 dia.rios,. 
3 ~entes a 2$500 diariOQ.. 

Para.n..d 

l Sulr.director . .. .......... . 
1. Conta.rlor ..... . .... .- .. . . .. 
t thesoureiro . . •••. , •.•.• . : •• 

l · ·ro otttcia.l ........ · . ....... ,' 

2:400$000 

9:000$000 
14 :000$000 

9:600$000 
1 6:800~00 

1:000$000 
915$000 

2:745$000 

7:000$000 
4:800$000 
4:8~ 
4 :0~ 
7:200$ :00 

15:000$()00 
14: 41lOS000 
2 :400$0()0 
2:400$)00 

18:000$000 
28:000$000 

19:200$00Q 
36.: 400$1)00 

. 1:000~ 
~15$)00 

8 :235$!00 

5.:400$X)e 
4 {800$000 
4:2ÓoSeOO 
3.:.60~00 
6:.~i00 
4~800$000 
1:.800$000 

8:400$000 . 
10:800$000 : 
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2 2•• officia.es a 2:000$000 . ••. 
2 3·• ditos a. 1:800$0JO . ..... . 
1 Porteiro . . .. .. ....... .. 
4 Praticantes de 1• classe a 

1:600$000 . .•.• . .•.• 
lO Ditos de 2• classe a 1 :401)$ 
4 Carteiro• de 1• cla.sse a 

1:500$000 . ... . .. . . .. .. 
8 Ditos de 2• classe a. 1:400$ 
l Continuo ................. . 
l Ca.rimbador a 2$500 diarios 
4 Servente!! a 2$500 dia.l'ios 

M(l.ranMo 

l Sub-director .......... .. .. 
1 COntador . ........... .. ... .. 
1 Theaoureiro . .•. .. .. • ••.•• 
I 1'' offlcial... .. .... .. ... . 
2 2"' offl.claes a 2:000$000 .. .. 
2 3"• ditos a. 1:800$000 . .•.• • • 
1 Porteiro •... ... •. .. . . ..... 
4 Praticantes de 1• classe a 

I :6(.1()$000 . ••• • • • • ... . .. 
lO Ditos de 2 · classe a. I :400$ 
3 carteiros de !• classe a 

1:500$000 .. .. . . . .... . 
7 Di tos de 2• classe a. 1 :400$ 
1 Continuo ..... . ........ . 
1 Ca.rimba.dor a. 2$5011 diarios 
4 Serventes a 2$500 diarios 

~ará 

l Sub-director ....... ... ... . 
l Contador .... .. ............ . 
l Thesour-eiro ... . ..... . .. . . 
l 1 • offirial. . • .. .... .. . ... . 
2 2°1 officía.es a 2 :000$000 .•.• 
2 3"& ditos a. I :~ ... . .. 
1 Porteiro ..• . • • ... .. ...• 
4 Praticantes de l • classe 

a. 1 :600$000. .. • . . . . • . 
lO Ditos de 2• classe a. I :400$ 
3 C&rteíros de 1• classe a. 

. I :500$000 .. .... . . ... .. . 
7 nitos de 2"' cla.Sse a 1:400$ 
1 Continuo .... . ......... . 
I Ca.rimbador a 2$500 diarios 
2 Serventes a 2$500 diarios 

TABELLA N. 5 

Alag8a.s 

1 Sub-director . ............ . 
l Cont.adtlr •.• ~· ••••• • , .... . . 

1 Til~.~···········- ·· .. 

4:000$000 
3:600$100 
1:600$000 

l I • oftlcial .. .... ... ..... . . . 
1 2• dito •....•••• •. . •. ...• 
1 3• dito ...• . .•... .. . ~ .. .• 
1 Porteiro ... . . ... . ....... . 

) :800$?00 
}:700$000 
1:600$000 
1:400$000 

6:400$000 
14:00()$000 

; O Praticantes a l :200$()00 .. . 12 :~ 
18; 000$01}(} 

800$000 
915SOOO 

3:3ó0$000 

15 Carteiros a I :200$1)00 .... . 
1 Continuo .. . ..... .. ... .. 

6:000fl000 
l):~ 

900$.00 
915 000 

3:660$000 

5: ()I)(J$000 
3:000$000 
2:601$)00 
2:400$000 
4:000$000 
3:6009')00 
1:600$000 

6:400$000 
14:000$000 

4:500$000 
9:800$000 

900$000 
91~~00 

3:660$000 

5:000$0':0 
3:0W-;OOO 
2:600$000 
2:4 ·0$;l00 
4 ·000$000 
3 :600$000 
1 :OO.l$000 

6:400$000 
14:000$000 

4:500$000 
9 :800$000 

900$000 
915$000 

1:830$000 

1 arimbadora2$500 dia.rios. 
4 Serventes a.2$500 diarios .. 

EspirUo Santo 

1 Sub-director ........... .. 
I COntador ... ....... ..... . 
1 Thesoureiro . ......... . .. . 
1 I• otDcial .............. .. 
1 2'' dito .. . . . .............. . 
1 3' dito .. . . .. ... ... ..... . . 
1 Porteiro ....... .. .... . .. 
7 Pra.ticantes a I :2QO!WOO •• 
7 Carteiros a. l :200$00(l .••.• 
1 Continuo .... .. . , . ...... . 
I Cat•ímbador a. 2$500 dia.rio~ 
2 Serventes .. . .. . . . . ..... . . 

Sart:a Oaeharim 

l Sub-dirt>ctor ............ . 
I Contador . .. ............ .. 
I Thesoureiro . ....... .... .. 
I I• otllcial. ......... .... .. 
1 2' dito .................. . 
1 ::l" dito .. .. ..... ... ..... . 
I Porteiro . .... . .. .. . .. .. . 
8 Pra ti antes a. l :200$000 ••• 

10 Ca.rteil'OS a 1 :200$000 ..• .. 
I Continuo • . .. • .. . .. ... .. 
l Cariruba.dor a 2$500 dia.rios 
2 Serventes a. 2$500 di.arios .• 

Parahyba 

1 Sub-director ... . ...... . . . 
I Conta.dor . . .. ... . . .... . . ... . 

. I Thesour·eiro ...... . ..... , • 
I 1• offidal ........ .. ...... . 
I 2 dito . . . ..• . ••. ..• ••••.• 
1 Porteiro ............... . 
9 Pra.ti~ntes a. 1 :200$000 ... 
9 Cartetros a. I :200$000 . •.• . 
1 Continuo .• . . .• •. . ••. .•••• 
l e&rimbador a. 2$500 diarios 
l Servente a 2$.')00 diarios .• 

Rio Grande do Norte 

4:000$000 
2:400$000 
2:000$000 
1:800$000 
1:700!;000 
1 :600~ 
l:400lfl0(1 
8:400$000 
8:400$000 

E 915 
1: 

4:000$.000 

2:=0. 2: . 
l i . 
1:700!00() t: 
9:600$000 

12:000$000 

~ 
r:ssb$000 

3:····· 2': i: . . . 
l :000$00(} 
1.:4.00$000 

1:=· noo 10:80 00 
10:800 

700$000 

g}= 

1 Contador. ....... . ..... .. . 2:000 
1 Tbesollreiro... .. ......... h 

l SUb-director ........ ; • • • • 3~~· · . 

!; t•· óftlcial ......... . · ••••• ; • . : ., 
1
:.. . . 

·}: ~t· ,tiltzJ. •••••••• ; ••••• · •. • ••• 
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I Porteiro . .. . ..... .. ...... . 
4 P!'aticantes a I :200$000 . .• 
5 Carteiros a 1 :2.00$000 .• •• . 
I CQntinuo . .. ... .... : . ... .. 
l Ca rim ba.dor a. 2$500 diarios 
1 Servente a. 2$500 dia.rios .• 

Pi~uhy 

I Sub-director . ... .. ...... . . 
1 Contndor ... ••..• •. •..... • 
1 Thesoureiro ••••..•. .. .••. 
1 I• officiat ....... . ....... .. 
1 2• dito •... . ••. •..• .. •....• 
l Porteiro ...... ... ...... .. 
-4 Praticantes a I :2009)00 .•.• 
5 Carteiros a 1:200.$1)00 .. . ... 
I · ·ontinuo . . . . . , ~ .• .. . . . . • 
1 Carimbador a. 2.$'j()() diari()S. 
l Servente a. 2,$500 diarios ... 

Sergipe 

1 Sub-director ...... .. : .. .. . 
1 · :ontador ............... . . 
1 Thesoureiro ....... ... ... .. 
1 1• oiHcial ...... ......... . . 
1 2° dito ............. ... ... . 
1 Porteiro ....... ... .... ... . 
4 Praticantes a I :2) '0~0 .. . . 
6 Carteiros a I :200$000 . ••••• 
l 'ontin'uo ... . ............ . 
1 carimbado r a 2$'500 dia.rios. 
1 Servente a. 2$500 diarios . . • 

Goya:; 

1 Sub-di.rector . .. ... ...... . . 
I Contador ...... ... . ...... .. 
I Thesoureiro ............. .. 
I I • oiHcial. ...... . .. ...... . 
1 2° dito .. ... . ........ ... . . . 
I Porteiro .. .. ..... ....... . 
7 Praticantes a l :200$000 •••• 
4 Car·teiros a 1:200$'l00 ... .. . 
1 Continuo .. ... ...... · .•.• • 
1 C3.rimba.dor a 2.~ diarios 
2 Serventes a 2$500 diarios .• 

Matto Grosso 

1 Su'b-director ... .. ...... .. . 
I IJonta.dor ........... ..... . 
I Thesonreiro . .. .......... . . 
I I • om.-ja.l . .. . .. ..... , ... . . 
1 2° dito .. .. . ....... .. . ... .. 
1 Porteiro . . ... .. .......... . 
5 Praticant~s a. 1 :200$000 •.•• 
5 Car :eiros a I :20J$uOu .... . . 
I Contin.uo. .. .. . .... ......... . 
l Càl'imba.ior· a 2.$500 dia.ri.os. 
1 Servente a 2$500 diarios .• ~ 

1 :300>;000 
4:800$00u 
6:000$000 

700$000 
9 !5~'()00 
915$000 

3:000~0 
2:000~000 
I :600.$000 
I :600:iOOQ 
I :400~000 
1:300~0 
4:800~000 
6:000~00 I 
700~1) 

915!'000 
915$000 

3:000$000 
z:ooo~ooo 
I :600$000 
I :600SOOO 
1·4QQ1t0Q() 
I :300~00 
4:~ 
7:200.$000 

iooroo, 
9I5$000 
915$000 

3·00/l:SOO!l 
2:000~0() 
1:6()05000 
1:600$ 00 
1:400~100 
1 :3'10<t.oOO 
8:4ll0$000 
4:800~0 

700~ 
915$000 

1:830$000 

TABELLA N. G 

AGE:.OIAS - 1• CLASSE 

Agente de 3:000$ a; ......... . 
Ajudante 3/-4 do ' 'encimento 

do agente. 
P1-atir.a.nte. 
C11r teiro . 
Carimbador. 
Servente. 

AGENCIAS - 2'' CLASSE 

Agente de 1:800$ a .. ....... . 
Ajudante 3/ 4. tb vencimento 

do agente. 
Carteiro. 

AGENCIAS - ;3:1 CLASSE 

Agente de 480'a . • • a. •... . .• 
Ajutlua.nte lt2 do 1enJimento 

do agente. 

AGENCIAS- 4~ CLASSE 

6:000$000 

3: 000$000 

I :800$000 

Agente de 180 a .. • .. • . .. • . • . 4~0::,'000 

Sala das commissões, 1 de outubro de 1892. 
Motoes J:Jarros.-L. 1111/k}es -Arthur K~as . 
-Leite Oitici. a.-Se~ericmoVicira . 

N. 216-1892f 

Aut~risa o Porle'l' &ecu'i vo a ahrir utn cre
dito e:ctraordinadv rle 267 :01·1$600, no cor· 
re.,te ez,,·cicítJ, para 'Jlf1{/a".e' to dos desp~ :as 
rea'i.<arlas com as occu• rencias haoi 'as em 
Motto Grosso e co1n o desastre do encom·a· 
ça.do Salim~ 

1ilro mensagem do Sr. Vice· presidente da 
R.epublica, de 2fl de agosto deste anno. foi so
l icitada. do CongrE'S.QO Nacional a. concessiio do 
credito axtraordinario de 26í:04l$600, para 
que o Ministerio da Marinha possa satisfazer 
aos pagamentos das despezas realisadas não só 

3 ~000$000 oom as occnrrencias havidas em Matto Grosso 
2:~000 e que obr igaram o governo a lançar mãos de 
1:600$000 navios mercantes para cond11zirem maeerial 
1:600$000 bt>llicn, vi\'e1·es, ete., como tambem com o la· 
I :4~00 I mentave! desastre do ~ncouraçado s .. imõe.~. 
1 : 30n~uoo I Na expo•ir;ão rle motivos apresentada ao 
6:000$000 Sr Vic ·":'Pres dente da Rt>pu11ica pPio Sr. 
6:000~000 ministro da. marinha e na. demon:;trHção da.-

i00$()00! qudlas despeza~, organi•a.da pela Contadoria 
911?$000 l de ·.Marinha: encontra-se a .l'ustiftcaç•o. com
IH5$)00 l pleta da. nece..."Sidade do credito 'Solicitá.do. · 
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Assim, a commissão de orçamento propõe 
que se.ja. convertido em lei o seguinte ' pro· 
je~to : 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1 • Fie.\ autorisado o Pod"r Executi

vo a abrir o C!'c:dito · cxtraordinario de 
267:04.1$600, no cmrente exercício, para que 
o Ministel'io da. Marinl1a. satisfllça os paga
mentos das despezas rea.lisadas não só com as 
occul'rencias havidas em Matto <il'osso. como 
tambem com o desastr~ do encouraçado Soli· 
mues. 

Sal<l das commi,;;s,jes, I tle o:1 tubro de 
189'~ - .11 ~·a·:s B·,rr··S .-A··i ,ti•lc., 1ll ''"• re· 
1&10!'.-/Je..,e!.·io [{jl;.;iro.-Leopolt/.Q d e B·•
U&uc'. -L•itc Oíticica.-Artht•l' Rios.-Se~l!
rillO Vieira. 

N. 217 - 189'2. 

Man·fo. iltcl uir (l tlll«al.merue na pro)Uista da. M·l· 
pe~a •l:o ~fiJiiStl!rio da Fu.~e,.,i/u a•· q,.ancias 
necc.<s•·rias, pa~·a ptJ,qameMo eis 1lit<v.~s e hi!t· 

deir<.~s de otficio.es (aller;•rlos do ;neio sot.io a 
q•tfl ti1J!! J'~"' di,·eito, nas condiçôr.•· qtte esta
belece. 

A' commissão de orçamento foi envia.d•\ pa.ra 
sobre elle emittir o seu juizo, o subst:tutivo 
otfepeci<lo p· ·lo Sr. deputauo Pires Ferreira. ao 
projecto n. 253, submettido ã con~ 'deração da. 
c amara pela. commiss·i D de orçamento <lo anno 
pas..~do, ao ser ouvid.~ sobre a peti,.ii.o de D 
Mal'ia .Joaquioa d~ Aluuquer(}ue, vi uva do Cll.· 
pitão La.urindo José da Silveira. D. Rita. de 
0assía Soares, vi uva. do Cltpitão João Antonio 
Soare<:, e D 1Sl1bel H()tfmann, mãe do a.lfer~s 
Henrique Hot!mann. 

No ref~ido proJecto, a. commissão propoz 
que fosse o governo autorisa.do a mandar pa
gar às peticionarias o meio soldo vencido e 
por vencer . 

No substitutivo agora presente "- a(\tua\ 
commissão, es:oa autori>Rção esrende-se aos 
ber·deiros le!.!itimos dos ofliciaes fallecidos, sem 
exdu,:ão' dos off:iciaes de voluntarios da [>a.tria 
que tiverem Jallecido até 1 de março de 1870, 
de accordo com as leis vigent~s. regulando n.s 
t.abellas de soldo que vigoravam na epoca do 
fallecimento dos mesmos offUaes.. 

A disposição geral contida no substitutivo 
vem em pat'te ao encontro do intuito da com· 
mis..~ do anno passa.do.si b ·m que manifesta~o 
em relação a casos particuhtres e determi
nados, intuito que é t.ambem o da actua.l 
-commi::são: 

Attendendo a conveniencia. de ser autori
sa.do o Poler Execut.vo a prooeder uniforme
mente em casos a.nalogos, evita.J1do assim que 
sejam constantemente perturbOO.os os tra.ba.-

l"hCS lP~Í~latiVOS COID pretenções individU&o'S 
qu~ poderão ser resolvidas mais prompta· 
mente oiesde que esteja o governo armado de 
pod 1r ·s esp ciaes para fazel-o; 

At · endendo mais a que o paga.mento de meio 
soldo aos bt·rd(>,iros leg'itimos do~ offlciaes con· 
stitue um direito que lhes assiste desde a 
data do fallecimento do ofticial, e que nã.o 
deve ser in va.Iída.do por círcumstancias muitas 
vezes fortuitas ; 
Attend~ndo ainda a que, feitos os paga· 

mentos de meio >oldo, segundo as t 1 boi La.~ q ··e 
vígora.va.m ã. epoca do fallecimentc dos offi· 
ci:Lt'll, ficam razoavelmente acautellados os 
cumpl'Omis~os do · hésouro para com os her
d~iros legítimos dos mesmos offlcia.es ; 

Attendendo, porém. a que o decreto n. 3371 
de 7 de janeiro de 1865, no art. 10, coneed~u 
o direito à. pensão ou meio soldo, conforme se 
acha v o. estabekocido para os otficia.es e praças 
do exe cito. sómente ás famílias dos volun
tariOl! que f;~.llecessem no campo da. batalha. ou 
em consequencin. de ferimentos recebidos 
nella; 

Attendendo n. que razão al~uma. justificaria. 
a menção 8:'-pedal dos herdeir-os legitimas dos 
voluntarios Jalleciúos ate 1 de março d~ 1870', 
porquanto o direito de todos esta. consagrado na. 
d i~po ;:ição do d' :ereto citado, que os equiparou, 
para o effeito do pagamento da pensão ou do 
meio soldo, aos otflciaes e praças do exer· 
dto; 

A com missão offerece, para ser convertido 
em lel, o seguinte >ub.<titutivo: 

O Congresso Nachna.l decreta.: 
Art. 1." Na pro~ta de despem qu~> pelo 

Ministerio da. Fazenda. tem de rer annualmen· 
te apresentada ao Conl!'rllS$0 N>\Cion&l • .-z.oi 
da.· lei n 23 de 30deoutub,·o de 1891. deverão 
ser incluídas as quantias necessarias para 
pa.,rramento ás viuvas e herdeiros de otficiaes 
fallecido~. do meio soldo :~.que tiverem di
reito. segundo a lei em vigor ao •empo do 
fallecimento. uma vez que a.quellas tenham 
provado o seu direito até a época da ela.bora· 
~,:ão d ~proposta . 

Paragr:!..pho unico. Re~larão, para este 
effeito, as tabellas de soldo que vigoravam ã. 
época. do tallecimento dos oftlcit\es 

Art. 2.• Rt!vogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala d s sessõs, l de outubro de 189'2 - Mo· 
raes Borros.- Demetrio Ribe:ro -L~· paldo 
rle Bulhões.- Alrneida Noyueira.- Seceri110 
Vieira . 

Sullstitutioo _ao projecto n._ 253 

Art. 1. • Fica o governo autorisado a. ma.n
da.r pagar o meio soldo vencido· e por vencer 
a.os herdeiro3 legitimos dos omcia.es fa.llecidos, 
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aem exclusão dos otllciaes voluntarios da pa.
tria que tiverem fallecido ate 1 de março de 
1870, isto de accordo com as leis que e.ctua.l· 
mente J>egulam es':la. m:1teria.. 

§ i." Regularão as tabellas dP soldo que 
vigora.va.m quando fallecera.m os offlciaes. 

Art. 3. • Ficam revo,oadas as düposições 
em contrario. · 

Sala. das sessões, 25 de junho de 1892.-
Pire$ Ferreir(l. · 

v-a.o a. imprimir os seguintes 

PARECBRBS 

N. gg -1892 

Decrara n-to haver que deferir na petiçao de 
Gal4ino Fernan-le~ da Si~va 11 outras, cam
merciantis .. o estado da, .Bahia. so~re arr~
co.rlação incon.~lilucional .-ro impaJ•o de esta
tútiw que de~~ ser cobraria ·O •re o va or 
official dos g6n.r..'Tos tl.e pro ft•cçao estad,la· 
g..e fortlm e:cporiados e das merca:iorias q e 
!lnlrar<:•(t em giJrO com·ll~rciat, {icaiVio sa -
tlO aos requert!mes e a tod1u os CiJrilriiJuin• 
tes, gue (u'l'em lesa,fas pela arrecaJaçt1o in· 
COn$1Ítr1Clonal do impc•to, O a 1rei:o áe r eco r· 
rerem d jurtíça red.eral, nos t~rmos da Con~ 
$liluiçdo, arts. 59 e 60. 

A' comm.i88ã.o de constituição, legi~lação e 
justi~ tQi pfesente a petição de Gaidiuo Fer
na.n~S$ ~,Silva e outro~, cidadãos comnwr
cia.nt& no esta.do da Bahia, pedindo que o 
Congresso Naciona.l declar.: derroga.da. a. lei 
n. 8 da 11 dt~ja.ne.t'O du correute anuo, ema.
QII.daa dps pP..iel'eS consti tucionaes da.quelle 
esWI.o, e que decretou o seu ur.,.amento. 

Allega.m os peticionarias que a. citada lei 
do Ol'()amenr.a estadual cont~m a seguinte dis· 
posição: c Art. 2" A receita e orçada em ... . 

«§ 1• .............................. . 
§ 2• 2 "/• de impGsto de estatística. 
Este imposto será ..:Obl'ado sobre o valor 

ofilcialf19d generoo de pmducção est.ad ual qu~: 
forem expOL·t.ados e da., me.rcauorw que eu· 
4'arem em gyrll commercial. l> 

All~~ liiaís: I•, que, a.ttenta a generali
dade ~ !l~posição contida no citalio § 2• da 
lei orçament.aria estadual, tem~se, na. arre
ca.daçã.u, torna.do exten:;i vo a-; mercadoria~ 
impor~:> do estra.ngeiru o imposto de2 •f ... 
senúo e:Jta lntel'pretav;w da repartição fisca 1 
con.I1.-111Jldl!. .P~ _pod~1· J.e ; isbtt..-J es adua J. 
confurUIB ~ ·va do lli1J.".-:Cet' ·da· com misSãO út:: 
~ ~ ~ do.i d6pUUI.d011 (Junto por 

certidão) approvado pela mesma camara, e 
que concluiu por um projecto de lei isenta.ntlo 
do referido imposto á Santa Casa de Mi~ericor· 
dia da. capital do E!l>lado ; e 2',que este impos
to, contrario a.o •wt. 1· da Consr.ituição Fede· 
ral, nã.o se póde justificar invocando-se em 
seu favor o disposto do § 3" do artigo 9• da 
me•maConstituição,porque em primeiro lagar 
a taxa. em questão não grava só mente as mer
cadoriu.s destinadas ao (;()nsumo no estado d11. 
Bahia, recahindo tambem sobre mercadol'ias 
estrangeiras consumidas em outl.'os ~sta.do! 
que se fornecem na. Ba.hia,e, em 2' loga.r,por
que o imposto assim arrecadado nã.o reverte 
para o Tnesouro Federal. 

A certidã.o exhibida pelos peticionarias cons
stata apenas o facto de ter sido a.pprovado p ·la 
Ca.mara dos f)eputa.do~ do e>ta.do um pnrecer 
d:~ respectiva commissão de ta.zenda., contentl.c 
um projec.o de lei que is nta do alludhlo 
imposto as mer<"!l.dorias importada.~ pele. San
ta Casa d,~ Mi~ericordJa., e, por con•eguinte, 
não pr'Ova. sufficientemente que se eatej11. nll.
que '" estado executa.ndo a lei orçamenta.ria. 
de modo !f. a.rreca.dar·se inconsLitucionalmente 
o impostu a. que se referem. 

Cumpriria, pois, que se investig sse a re· 
spetto, 

Deixa.. l!orem, a commissão de solicitar es
clarecimentos comproba.torios, do /a.cto alega· 
do, por t'ntender que,qua.udo mesmo se veri· 
fique a sua. exi$tencia., isto e, arr cade o es
tado da Bahia, a. titulo de imposto de es<atis
tica, um . mptl.;to de 2 • 14 sobre a.;; mercado· 
riaS importadas do estrangeiro sem destinar 
o produ ·to de. tal imposto a:s 1-endas da União, 
t.inda assim nã.u sfft'i<\. da. competencia do Con· 
gresso Federal declarai.' nulla. a díspo~ição da 
lei orçamenta.ria estadual qu~ o creou. 

Proceder de modo contra,rio, seria o Con
gresso Federal arro .. ar-se a faculdade de in
tervir no e:;ta.do em um caso em que tal fa.cul· 
dade não se poderia consi :ernr legitima em 
1ac~ da ConstituiçãQ, que, fóra da hypothe:xl 
do seu artigo 2> das - disp ;sir,i>es transitarias 
-·só permitte semelhante mtervenção por par· 
te dos poderes feJera.e~ nos casos pr~vistos no 
art. 6'. 

A commissão é, portanto, de parecer que 
não ha que d<!ferir na alludída pet~ção, fican
do salvo Ms requerentes, tem como a todos 
os contrilmintes que forem lesados pela árre· 
cadação inconstitucional do imposto, com~ al
legaJil, o direJto de recorrerem á j11stiça fe
dernl, nos térmos da Constit!lição Fede:r-c'.l, 
arls. 59 e 60. 

Sala das anm1ssões, 12 de setembro de 
189'-l.- Pt•e!!idente. Giice.·io.- D,f,-,, .Niçaci1, 
relatar. - O Púlo,tu..- Frur..;u. Catl)alh.o.
Casimiro ./1411wr. 
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N. 19'2 A-1892 Para ...•..... · ..... . ......... 150:000$000 
~{aranhão................ •. .. IOO:OOOSOOO 

Parecei· da cotnJ<Iis.~(ío de orçamento sobre as . Piauhy... . . . . . . • . .. . . . . .. .. . . 80 :000$000 
emen11JS a~resenta,lns ao projecto tle o1·ça- Ceará .... ..•...... .. ... • ·. . .. 80:00~000 
menta fia dcspr:sa rlo Mi>~istel'io rla Induslria , Rio Gramle do Norte..... . . . .. 80:000$000 
Viqç<1D e O~n·as P(,(óticas Pa.ra.hyba......... .... . . . . . ... 80:000$000 

A commissão de orçamento, exarnin:tndo 
as diversas emendas apresentadas n:t 2' dis
cussão do projecto de orçamento do Ministerio 
da lndustria., Vi:t.çio e Obra.-; Pu '.Jic:,s, veri
ficou que ellas destroem, em sua quasi totali
dade, o plano de economi:\ adopta.do pela 
commissiio na. eln.born.çii.o das leis annua.'l e 
que se im püe ao Congre.•so nas a.pt>r ta.das con
junr·tura~ ll.nn.nceira.s e I'COnomica.,; em que se 
O.l'lia. o paiz, como meio mai~ seguro rln rest.'l.· 
belecimento da ~onHo.nca e do credito pu
blico. 

Não póde, portanto, dar o seu n.s.~entimento 
á maior parte dllS cmend:ts em dis ·us<:io com 
o projecto. Julgando, po1•em, de seu dever. 
apresentar, além dos ue ordem geral, o~ mo· 
ti ;os espedaes de sua impugnac:.ão, pa.ssa. a. 
ndical-<~s : 

Ala"·oas............... .... . .. IOO :OOOSilOO 
Rio ele Janeiro................ 100 :OOOSOOO 
:Sergipe ... ;................... 100:00()$000 

Sala das sessõe3 de setemhro de 189'2.
Garcict Pires e outros. 

N . 2 

RE>..,ta.bel~-~ por inteiro a. vE>rba consi
!!nada na. proposta do govrrno pa.rn o serviQO 
de colonis:u;ilo nos estndO!l do AmazonllS, 
P:~rá. \larnnbiio, Pin.uhy. Ceará., Rio G!"lnde 
do Norte. Parahyba. AlagOO.S, Sergipe e ~latto 
Grosso. -Noyueir" Parana9uá e outros. 

N. 3 

A verba destinada. ao serviço de C•llonisaçiio 
dos estados será posta ci. disposição dos seus 
respacti vos governo~. dentro dos respectivos 
exercidos, á requisição dos governadores ou 
pra$ldentes dos estados que ,juatiflcarão o seu 
em prego exclusivo neste serviço. 

Sala das sessõa~. 16 de srtembro de 169'2.
No[J"eir(t P al'•'"Cf.Jt' i. e outros. 

As emendas r~lativa.s a. estes serviços sob 
ns. I, 2, 3 e 4. nã.o podem ser a.pprova.das por 
pr,>judiciae~ ao S'rviço da co!onisação. aos 
catres publicas e sem vantagem J)'\ra os est.'\
dos. O systema da. distribuição tle qu.1t.as pê&. 
a acção do governo, quebra a unidade d•1 ser· N. 4 . . . 
viço e póde_desa:credita~-o. all:'astando do pa.iz D . - d 500.0004 ,..,.,.a. 0 ser\· iço 
a corrente tmmtgra.r.orta. a. constgnaçao e · :) ...-:-- . . 

Fort,>a 0 governo a. d~pender dinheiro in- d~ co!?nisl.Çio do> est~do~. dtstrtbu~m-~e 
utilmente com agencias em estados onde o I ~-1:00 ·~ par<~.. Matto ~_ro;so, com .appl a.çao 
serviQO de ímmígr-&ção não tem realidade, em as suas co!omas de nactonaes. 
prejuízo de outros estndos onde elle sedes- Sala das s?ssões, 26 de setembro de ·189"2.-:. 
envolve espontaneamente. .-t. ,t;c,.cdo. 

Por ~tas ~ es, é de parecer a commi.ssã.o Pensa. a. commissão que deve ser r ejeitrula. 
qua seJam reJ~tt.a~a~.a.s emendas sob a.quelles a emenda :-Jeguinte, mb 0 n . 5, porque das-
numeras, a.batxo mdtcada.s: fillca a. verb~\ em prejuiso do serviço . 

N. I 

O art. 1•, lettra C. substitua-se pelo se
guinte: 

Serviço de colonisac.ão nos estados, sendo 
para: 
Pernambueo ..... .. .. . . _ . . _ .. . 
Bahia ...... ..... ............ . 
Espírito Santo ....•.•... ..• .. 
.Pa.ranã. .. .. - ' . .. . . . .. . .... - .. 
Santa. Cathadna ..... . . ...... . 
S Paulo . .....•.... • •...•..• . 
Rio Grande do Sul. .. . ~ .. .... .. 
Ma.tto Grosso .. .............. . 
Minas G: ra.es . ... . .. ........ . 
Amii20DQ.S . . . . . . . . .... . .... . . . 

3DO:OOOSOOO 
300:00U$000 
350:000$000 
300; 000$000 
450:000$000 
300: O O.'SQOO 
500 :000$000 

BO: 000$000 
225:000$000 
150: ()()()$)00 

N. 5 
Accrescente-se á. lettra C, do n. 3 do art. 1•, 

a.pós as palavras- Serviço de colnnisa.ção nos 
estados- o seguinte:- sendo 60:000$ pa.ra os 
serviços a cargo da commissão estrategica no 
Paraná. 

O ma.is como estã.. 
Sala (las se.."Sl>es, 15 de setembro de i892 •. ..

Bellarmino de Mendo1,ça • 

N.6 . 

Versa. sobre o mc;;u, ··sumpt.o_ do n. I. e 
tlcarã prejudicada, seuuv est;l. rejeitadà. como 
prop:3e a. oomml$i.o. · 
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Supprimam-se na. lettra- C- do n. 3 do ne'te sentido a com missão uma emenda na 
art. 1• as palavras seguintes: 3' discussão do pr~iecto. 

E reduzida a consi~nação de 1.042:0oo::; São a~ de 
destillada. ao mesmo serYiço nos outros esta- N. 8 dos a 500:000$000. 1 

Consequentt-mPnte eleve-se a verba respe- 2. o Restabe!eç.1m-~e :lS verbas que foram de-
ctiva a lO 938:456$667. duzidas nos ns. 9,E<tr-ada de Ferro do Sobral; 

Sala. das sessões 26 de setembro de 189-2. _ 10. Baturi '.e; 11,. prolongam nto da mesma 
BeUarmino de 1l1e~donça e outros. e.<tratla; 12, E~Lra.da i.le Fer~? Central de 

_ Pcrnumbu,·o; 13. E~trada de t• erro S:tl de 
Pertencendo hoje as terras publica~ ao~ es- Pema~nbuco; 14, pl'olongamento da Esr.rada 

tados. e tet?dendo o serv1ç>D _?.e colom_::aÇao a de F'erro tla Blhia; !6, Estrmla tle Ferro t.le 
ler tra.nsrendoaos me~mos, nao ha raro? pa~d. p0rr,0 Ale:rre :t Urngnayaun.: li, prolonga
que a Reparti~íi.o de Terras e Co!omsaçu.o menta tl<t me~ma e~t.mda, e 21 sobre obras 
continue a ter o numeroso pes$oal de ql1e diversu~. índt~imlu u qm· Jbi pedido para. <t 
di~põe. _ _ _ .. _ E~tr:ula 1lt1 F•;rt•u dl\ ~. Francisco 

Por lBSo, n. oo~tmssao propuc n rcwtc:to •la :-;, 11..-Mla dascommis~ues, 17 desetembro 
emendn. que SI:\ ,eguC' de .lHU~.-rim·cin p,·,.,, e outro,. 

N. 7 Cou~it.le:•nndn a ,·orntnissão r1ne o pt•olonga. 

Ao n. 3,lettra. a, Inapectoria. Gel'al da;; Terms 
e COlon h;açilo: 

RestnbPlP.ça-se o. verba da propost.1., dt>du
zindo·se 13:~00$, corre~pondent·s ao• log:ueo>. 
de um ajudante e um chefe de secQã.o já vagos, 
i'eita.s as demais snppressões. de que truta n 
lei n. 23 de 30 de outuhro d,~ 1891, a propor
ção que se forem dando as vagas. - San,os 
Pareira e outros. 

N. 7 

A commissão é de :parecer que seja appro
n.d& a. seguinte : 

Aoor&cBnte-:<e: 
E' transferida :para. este ministerio a parte 

do campo de S. Gabriel, munidpio de São 
Borja, Rio Grande do Sul, _jtl.dividida em lote.~ 
coloniaes e onde já existem barracões e de
mais edificios precisos para colonia.-H o ,,e,·o 
Baptista e outros. 

Estradas de fen-o 

·As emendas offerecidas ao projeéto de orça
ment.o com relação ~os serviços das estra as 
de rerro destroem sem razão plausível todo o 
plano da commissã.o, restabeleeen•lo as verbas 
reduzidas, propondo nove.s e indo alêm das pt·c
postas pelo governo 
·. A.commis3ã.O não teve ocasião de ouvir du
. rante a. longa di~U~O que teve O pro~ecto 0' 
fundamentos das emendas referidas e nPga lhes 
o seu a.."Sentimento, menos quanto a parte que 
diz respeito ao prolongamento da estrada 
da Ba.turité, a qual pela exposL;ão do seu 
.d rector, engenbeiro L&..csance, tem necei'Si
. dáde de um cN>dito para . _a conclusão das 
obras de QuiDr&mobim a Humaytá.. Propora 

mento ua Estt·«ua de I•'erm Central do Brazil 
dt; Sant:1. Luzi a Sete La.g-oas (711 ldlometros) 
'oi orç:ul:l em 7011:000.~ e que dura.nte o exet·
cício não s' de~p<!nderi • si•ulo isso, julgou que 
nfLO prej udicarht o set·viç adin.ndo pa!'él. l81N a 
voL:tçii.o üo cJ•edítode 1.300:0008 p&h lo pa.ra 
o prolongamento de Sete Lag .. as ao Curvello; 
mas tenrlo o Diao·io Ol(idat de 30 do mez pas
sado rmb!icn.do o decreto que approv.ou os es
tudos dos :30 primeiro., l\.ilometros ~!em deste 
ultimo trecho, é de p::m~cer qne sejam appro
va~la.s com a. sub-emenda que apresenta. as de 
ns. 9 e lO. 

Ao n. 20 do art. 1° : 

P?·olong(lme>ltn da E·tYarln de Fen·o Central 
rlo R,·,,:;:/ 

2.. OOO:DOO$, ficando autori;,a.do o governo n 
rever a tabe1ht de vencimentos do· pessoaL 
afim de attenLler á. reclamaçii.o d1rigida a Ca- _ 
mara em data de 

S. R-- Sa.h das sessões, lD de setembro de 
1892.-Anwnin 0/.yntho. 

Art. 2", n. 2.-Em vez de iilO:OOO$ para o 
prolon~.ment.o, di~a-se : 2.000:000$, conforme 
a proposta do l'overno. 

Sala das sessõeo., 16 de no~embro de 1892. 
-J. AwUaT. 

Em vez de 2.000:000$. diga-se-1.500:000$. 
Pe;a reducção aeima. propo4a não pode a 

commissão a.cceitara seguinte emenda: 

N. 11 

Da. verba de~tinada ·ao prri1ongamento da · 
Estrada. de Ferro Central~ o ·governo deduzirá. 
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aquantio. nec ssaria para a construcçáC'I <lo 
ramal de Santa Fe ao Aventu i·~il·o c·,jo:; es
tudos fOI'aiD int··rrompitlos por o:•d,m tlo mi
nistro !la agdcultm·n. uo g:oYerno provi
sorio. 

Snla. das seSli•'íes, 19 de setembro de 1892.-

a con~true<:.ã.o de obt'"-"' clispendio,;imas, como 
as que propõe :t emendn. e por i~o é a com
rni<~ão tle parecer que não se.)o. ella o.doptada. 
pcl~ C;lmM·a.. 

:\' l-l 

F,·,mdsco B~t ·ru·r). Artigo, Fica o Poder Executivo autori· 
Tendo tlc passnr ao Dístricto Federal a E>-~ S<Ldo a: . 

trada de Feern do Rio ,lo OuN, ni:o dP.\'e o § I." 'lilandar ex~cutar, com a maior ur· 
Con!!re:;so tra.ta.r d_o Sf•u ~le.,en v(!lvi~nenco e genci:t. na E~trada rlc Ferro c~ntral do Brazll 
por 1sso ;~ comrn s~ao prOp'Je a r!•Jelçao da Se· a~ sP.:!llint -~ o'•ras: 
guinte enumda: ·•) prolongar a vi<~ f!t~pln. pela <;an~trucçiio 

1la 2• linha.. de."tle Sa •Opemba. até onde for 
po•s.vd na secção Ja SeJ'rJ.; N. 12 

Ficll. :L\I tlv isa.cla. :~ despe'!.;\ •le z.ooo: ooo:; 
p:tr;l o pr·olon.!mmenfll tla. R •tl'ad:~ th: f.'er·ro 
do Rio tl .. Om·<~. a •é Rlllém. constr·uindo-~ · um 
ra.mal pai'<\ ;t iHta do.; l?mTI:!iros. outro ;~ t.G 
;i prac;a li t.ll.l .Junho. 1>econst.ru ·çãn e ml:'lllo· 
ramenro tle smt rede de viaçüo e do matet•i;•l 
rodtlnt.e. 

Sa.l d;ls 8e.;;s\í,~~ - 2fl t.le ~et~mht•o de 189?-. 
Ur/J(UI.o Ma• condes e oucro~. 

A Estrada de F'erro de Sotwal tem dadt:1 con· 
tinuos d~fic•ls e ape ar• cli:::<o o P<~det· L!'~i-;la
tivo não tt>m lhe negado r~.cursos par·u. o :::cn 
prolong mento. Ainda ne<ta se~~i10 vot ,u a 
Ca.ma.ra. attt>ndemlo a uma men~agem do 
Poder Executivo. um c:CJ!ito de 773:2{)2~3tl0 
para con··lu~o das obra> tio .rolong<tmeuto 
a.té o lpú · por isw aconselha a. commi>são a 
rejeição da. emenda. 

l\, 13 

l1) pt'Olon:, .... ment.o de Cachneiran.tê S. Paulo 
úa J:nha de :,itola. Jarg;L {l 10,f.JO) conservando, 
pol'úrn.a :J.ctualJinhiLole bitol:l estrei~1. d '•.OO} 
tl~ 111\1\lu a. tic;uo,,m as tlUM linhas con.:en
:.l'ic:LS; 

c) pt•olong:tmenl:o cln Car.hoeira ntê Cruzeiro 
•h lnh01 dt\ bit.ol;L e~Lrcil;\ (1"'.00), po1· •lent.ro 
da actnal lal'~:t, con;tituindo as~im duas li· 
n h:l.S concen trica~ ; 

tt) t:on~:r;tc•;;io tle nm ri.1mal d t! i'" tle bi
tol:t, de Cruzeil'll até n porto de Ang1·a. dos 
Rei$; 

e) atlupv:i.o dt.l mesmo iÜYitr~ de duas linl1as 
concent:•ic:ts en tre as estações desta capital a. 
Luli~yette e a, Cruzeiro. 

~ 2.' Appl'car á rciJ.lisação destas obras o 
seguinte p•·uces:::o: 

o) ext•cução dos mtudos. prQjectos e orça
rn < ·nto~ af.imitüstratiYil.meme por pessoa.l te
cltnJ(:() d:1 confiança; 

Prolongamento da. Estrll.lh 
bral :1. Cr-<~.tehus: 

/,) ex:ec:1ç.ão das obras de preparação de 
leito, fornecimento e assentamento da. super· 
struct.ura mer.a.llica, obra" dt arte, estações, 
•u-muzeJJ~, depo,ito~ e ma.:s accE>->sorios por 

ue Ferro tle So- m io de empl'eitada.s geraes ou parcia.es,adju
the<ula." m ·dirult.e ooncurrencia. publica, ver
sando sohre: Ct>m a exploração de 120 kilometro;36:000$. 

Com a con~trucção de 15 kilú1netros, 
75:000$ 00. 

Sala. dM; sessõ~. 16 de setembro de lS9Z.
.Mm·<iw oRo riJ••cç . 

Reconhecendo 11. commi~são .~s V<tntagens ··1o 
plano bem c')rnloinailo e e•turhdo ara a re~o
lução <lO problema cto c\es€>.!1VO!víment.o da, Es
trada Centt·al do B.-a.z.l, synt'tet.isa: lo na 
emencla i F' wb n . 14. di$êOrd<t do seu au
tor quanto a ll!·gencia de sua. l't>al sação. 

A c r s~ ue tl'an 'PIIrte ,::era resol v id:L com as 
proviclencias jli ton1ada.~ pelo :.roverno com · on
siderawl t\!lgmento do ma.terial rodante con
tractado para a Centr·al P com a ' o •:;;.truc~;ão e 
alar;:ramt·nto tl<\ S ~tações e a.c·mazens, con
strnc~;ão ,ci, project.aola. e ~ra a. qual o Con
g l't-S«> '·t-aba. d., \totar um credito avultAdo. 
· As condições financeiras rlo p·•iz nilo p?r
mittem absolutamente, .no momento p:resente, 

Cam~n V. Vl 

I", a itloneidade dns concurrentes ; 
2", a" rt!du~ões ol!erecídas ao~ pre<;.os esta

I 'e1ec: dos no; Or\.~meuto~ officiaes ; 
3", os pl'azos improrogavds para o inico e 

a conclusão Jas obr;\S. 
§ :~." Eff~c:.uar os pagamentos das obras e 

fornecimentos contract.aclo' pm meio de apo· 
tiCP.S eSpeCh\eS Úa ui Vitla pll blica int •rna, dOS 
valores nomino.es de L :OOO.S e 500$ tle ,1uro de 
5 "/• annua.es e arnortisa.veis em 30 e.nnos 
por sorteios atmuaes. as quaes serão ernitr,i
o.ias :•o pa.r, á. rnedid<1 que forem ~endo neces
:sa.rias. 

Sala das sessõe8, 24 de setembro de 1892.
C/tcerio. 

N. 15 

A deste numero està. prejudicada pela.s de 
n. 9 e 10. 
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Restabel~-se a verba de 2.000:000$ pro
posta pelo go•erno. para as tauellas do pro
_longament" da Estrada de Ferro Central do 
Brazil- -Gonçalves Clll:!ves. 

Tendo o Cong-resso votado o anno pa..~sado 
verba par:, $e iniciarem os estwlos do ramal 
.de Cacequy a Livramento, da Estrada d? Ferro 
de Porto Alegre a Uruguttyana, deve ~el' a c
eei ta a emenda. seguinte que consigna fundos 
para a. conclusão daquelles estudos. 

N. 16 

Restabeleça-~e a verba de 120:000$ IJltra. 
completarem-se os estudos do ramal de Cac!'· 
quy a. Livramento, na estrada. de ferro de 
Porto·Alegre a Uruguayana. 

Sala das ses:>ões, 15 de setembro de 1892.
Alcides Lin1a e outros. 

A commissão dá o seu assentimento ás 
emendas sob n. 17 e 18. 

Fica. o Poder Executivo autorisado a entrar 
em accordo com a companhia S. Pw<l•> Rai
tway, Umilr.d. no sentitlo de modificar os con· 
tractos existentes, pooendo a.mplía.r definiti
vameute o -pra; o ele ncampação. 

Sala das sessões, 23 de setembro de 1892..-
Glicer•o e outros. · 

Artigo. Fica o goyerno autorisado a sepa
rar desd" já o serviço de suburbios do de 
transporte de passageiro~ e mereadorms da 
estrada de ferro Central do Bri\z l. 

Artigo. Não sendo possível fazer a. s9para· 
ção d11ntro dos limites da verba. para o cus
teio da E,trada de Ferro Central, fica o go
vel•no autorisado a contractae com o IJar·ti· 
cu1ar que maiores vantagen3 offJl'ecer o ser
-viço de suburbios desta ca.pit,ü. 

Sa:a das ses~ões, 24 de setembro de 189-2.··
Ferreira Pires e outros. 

.M~lhoramento de portos e 1·ios 

N. 19 

Ao n. 21 do projecto n. 19"2, restabeleça-se 
a verba de 100:000$ para melhoramento do 
Rio Parnahyba, no Piauhy. 

Sala das ~essoes, 15 cte setembro de 1892.
Pi,·e., I;eí'rai>·a. - ~Yog~'eira p(,r<.maguá e 
outros. 

Sv.b-emenda 

Onde ss lê- 100:000$. diga-50: 000$000. · 
Ja tendo :<í(lo reduzida a verba de~tinada 

nos melhortlmentos do S. Francisco, não 
convem que delh~ se destaque a q11nntia de 
50:0GO,:;Jla.r.~ melllorar :1s condiçõ~s de nave· 
1-(abilida e do Rio Preto; ma..; da.s inl"urma.~ões 
colhidas verifi,·ou a. commissão a grande \'an
tagem do melhoramento proposto, que se rea
lisarà <·om pequeno dispendio, facilitando o 
commercio e especialmente a impor1a.ção de 
sal dos centros ele criação de gado. Por eli'Sll 
ra1.ii.o, acceita a emenda com a modificação 
seguinte 

N. 20 

Da verba consi.~nada pam melhoramento 
do S. Francisco, seja a.p-plicada a de 50 000$ 
para melhorar as condiçOes de navegabilidade 
do Rio Preto, affiuente do Rio Grande, no es· 
tado da Bahia. 

Sala. das sessões. 17 de setembro de 189:?
Nogue~ra Parunag•<á.-Dionysio Ccrqueira.
Ah•es de Castro e outros. 

Na. verba- Obras diversas nos estados
consignem-se 50:000$ para mrlhoramento do 
Rio P1·eto aílluente do Rio Grande, e~tado da 
Bahia.. . 

E' tambem a commis'ãO de parecer que 
s<>ja approvada com a modificação que propõe 
a emenda. 

N 2.1 
A commissão propoz a suppr?ssii.o de 100 

contos P' didos para desobstruc,·ão do Parna
byba. attendendo a que já se acham mdhora.
das a.s dua.s primeiras secções desse rio desde 
o porto da Amarracão até acima. da vilh da. 
Colonia., em uma extensão de mais de 200 le
gua.s, podendo ser addíados os trabtllhüs da 
3• sec~ão, orçados em 197:000$. de S. Este
va.m até a VJ!la. de Santa Pl•ilomena. 

Da. ronsignação-o:-ras di"ersas nos estados 
-destaque-se a quantia de 20:000$ destinado. 
a estudos :para. desobstrucção dos baixios do 
rio Uruguay .-Homero Bapri~ca. 

Na consignação para os serviços hydrauli
cos do 6° distrl~to. accresceute-se a. quantia dé. 
20:000$ destinada a. estudos -para desobstrue
cão dos baitios do rio Uruguay. 

Considerando, porém, que o material para 
o sez·viço se inutilisar,a com a. su.~pensào totd 
das obras, e de narecer que seja a emenda 
acceita. com a sub-emenda que a segue. 
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N. 22 

A navegação do rio Tocantins f.'l.Z parte do 
plano de viação federa!, já tendo o governo 
feito a concessão de uma estrada de ferro de 
Catalão a cidade da Palma. O rio reclama 
melhoramentos na secção que d~;:mora entre 
a cid<tde da Palma e a do Pnrt(l Na,:ional e 
e~tudos na s··c ,~o do Porto Nacional a cidade 
da B(la-V.sta. e povoação de Sama Thereza, 
tendo a commissão dirigida pelo engenheiro 
Lago estudado toda a secção d.o baixo Tocan
tins e o rio Araguaya. 

Acredita, porem, a commissão que a me
tade da quantia pedida s~rá s. :fficiente para 
os necessarios estudos ·urante o futuro exer
cício e por isso propõe a seguinte su!,. 
emenda: 

Emefl.da 

Na consignação-obras diversas nos estados 
-n. 21, diga-se-mdhoramentos no Alto 
Tocantins entre a cidade da Boa Vista e a clu 
Porto Nacional e estados na see·:;..'io entre-
Porto Nacional e a. cidade da Palma a da Pal
ma á Cachoeira do Maclladinho---100:000$000. 

Sala. das sessões, 24 de setembro LI e 189 t. -
Urbano Gouviia,·-·Alves de Castro. 

Sub-emenda 

Em vez de 100:000$ diga-se 50:000$. 

N. 23 

Segundo as informações prestadas á com· 
mis<ão sobre as obra~ do' portos d,; P<~.rana
guá e Desterro, parece-l:Le desnecessarüt a 
emenda seguinte, tendo o ~overno pedido 
yerba para ellas. Nesta; condições e de pa!'e
cer que sej J. reJt itada ! 

Art.. O Congresso é autorisado a d·spen-
der no actual exer.:icio pa1·a a comp!\t de 
dragas destinadas ao.; portos de Paranagu~ e 
Desterro a qua.ntia que f<J.lt·J empregar para 
o cowpler.o da verba votada no exercic.o de 
1892 para. o mesmo firn. 

Sala da< ses.•ões, 26 de setembro de 1892.--
F. Schmid' e outros. 

SUBVENÇÕES 

N. 24 

A emenda sob este numero . contem um:t 
proviLlencia. ijUe foi solic1tatl .. o pelo governo e 
a que devi! a Cam .• ra attender, 'isto ter.·m 
j~ sido apprm·ado~ os estudos para. as obra• 
dos portos tle Jara.gua e La una, coutractaua~ 
com a ComPi!Jlhia. Hydraulica. 

Verba - Obras div-.rsas nos e.<taios 

Para occorrer ao serviço de garantias de 
juros, consigne-.<e a.~ verl,as de 120:000$ e 
60:000$ respectivament?. para as obras dos 
por'tos de Jar Jguá e Laguna. 

S. R.-Sala das sessões, 27 de setembro de 
1892.-Lauro M"lle1·. 

N. 25 

Está. a commissão informada de que o ser
viço de na.vegaç;in nas duas secções desimpe· 
didas do do Parnaltyha, rlispen~a i'!llaesquer 
auxil:os, mas iJUe estf's são nece<sa.dos par11 o 
dt se,·çiío de Coloni<t a Santa Philomena.; é de 
pa~ecer quê seja, portanto, approvada a. se
;;mnte emenda: 

Aoditi v o ao proiecto n. 192 : 
A subvenção de 72:000$ consignada. no or

çamento para o serviço ue na.ve;;açã0 do Rio 
Pa.rnahyloa. seja somente do porto da Villa. da. 
C;•lonia o d:t Villa de Santa Pltilornena no 
Piauhy.-Rio 16 de setembro de 189-2.-Pires 
Fe1·reira. -Nogueira Parartagua. 

Ns. 26 e 27 

As emendas sob estes numero5 tendem a 
sobrer·arre;!:ar a. União com despezas de cara.c
ter estadoal. Na.s condiçõos financeiras actuaes 
o orçamento Federal não as comporta P por 
isso devem ser reje.tadas. A chacara do Tíeté, 
pertencente á U niiio deve ser Yendida. ou 
ar-rendada., como adeante se propõe. 

Restabeleça-se a V~Jrba. de 150:000$000, des
tinada a auxiliar o lnstituto Bahiano, a Co
lonia Blaz·ana, o Lyceu de Agronomia. e Ve
wrmaria de Pelotas, a Escola AgTicola e Vi
ticula de Taquary, o Asylo Agril'Ola. Santa. 
Iz.abel, a Col<mia Agricllb e Orplmnologica. 
Izabel, a Escola Central de Maceió e a Ctt<icara. 
em Tietê. 

Sala das sessõe.~. 15 de setembro, de 1892-. 
-()JS>iano d·, Noscimento e outroE. 

Additivo ao orçamento do Ministerio da 
Agl'icultura, ond' couber: 

Art. Fica o poder executivo autorisado a 
de-:pende1· a. qu~nt a nece~~aria com a ct·eação 
e manutenção da Escola Agrícola de Per
nambuco, de conformidade com as bases do 
decreto n. 6·10 de 31 de outubro de 1891. 

S. R.- Sala das sessões, 15 de setembro de 
189;?,.-flellarucino !hrneiro.- H~racio Gosta 
e outro5. 

N. 28 

A catll~ch;:>se de índios e um serviço que de 
''a muito tempo só existe no m•çamt•nto. A 
vei'bJ. que s~ lhe d~.-tina Ya. era applicaua. em 
serviços de nêl.tw-eza. inteiramente cW!erente 
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no estado de Goyaz, como o11ras no semina.rio 
episcopal, e c. Em Matto Gro<So, como affi,·
mou tb1 tribuna o Sr. depur.auo. Caetann de 
Albuque,·qne. a, despna eL'<I. contraproducen
te. No regimen monurchlco competia CUIJlU· 
]ativamente ;i; União c lls pt>ovinci,ts a C<J.te· 
che:se mas no acr.ual par:>ce {t commiss8,o que 
guardando silencio a res1)eito a constituição, 
aos estados incumbe esse serviço. Por estas 
razões deve ser· i" li mine rejeitada a seguinte 
emenda: 

R~s,abeleça-se a verba de 60:000$,destinada. 
á catechese de índios. 

S. R.- Em 28 Lle setembro de 1892.-Gon
ça{~:es Chaves. 

N. ~9 

A primeira parte de, la. emenda estil. preju
dicada,e a segunda não tem razüo de ser por
IJUe no ,)rça.nJento con.<ig11a-se ve,·ba p:tra a 
Estrada. de Ferro Conue u'Eu. Deve ser r<jel· 
ta.dc.. 

Emendas 

Ao n. 5do art. I•: 
Rest.'\beleçam-se a~ verba-s nclle eliminadas, 

e que são destinadas a subvencionar o Insti
tuto Ba:liano de Agricultura, a Colonia Bla
~iana, Lycêo r!e Agr-ono1nia. e Veter·inaria de 
Pelotas, Escola Agricola e Viticula de Ta
quary. Asylo A,!frieola ~anta l•ahel, a Colonia. 
AgJ·icola. e Orphanologica. Isabel. a Escolt~ 
c~ntrd de Macdó, a Chacat·a do 1'i ·tê. li ccm
signando-se para a Est-raúa d ~ F'~rro Ctmde 
d'Eu no estado da Para!Jyba a Yerba üe . . 
300:000$. 

Ns. 30 e 31 

As sob estes nu meros e~tão pl'e.jud'cada.s, á. 
vista <lo pa.rccer sobre ns de ns 26 c 27. 

Ao art. 1•, n. 5 A- Supprima-se a deduc
ção relativa ao auxilio i Colonia. Orphanolo· 
gica. IsaLel, no estado de Pernambuco. 

S. R.-Sala das sessõe~, 15 de setembro de 
1892.-To encin.o de Car'l)al/w.-l. 01-'rigue.
Jes~tino 1/ e Al.bugwm;me.-Lauro M:iller. 

Com :. creação de uma escola d~ ag-ricul
tura e zooteclmia, .no estado cio Cem, 50:00 J$. 
-Martialw R<driy«e<. · 

N.32 

Ao ~rt. 1", n. 6, accrescente-se 60:000$, 
sendo 3Q:OOU$ para suüvenci,mar o s~rviço de 
r,.buq ~;-de lCa.pemL•im e Benevent ·,no E~pi
rit•J Stnto, e 30:00 •$ para igual serviço em 
Sant;t Catharina. · 

Sa!a das sessões, 17 de setembro de 1892.
lforacio Costa.- .4.tha.yde Junior.- No~aes 
1\felto.-Lauro Muller.-Schmidt. 

N. 33 

A emenda. sob este numero deve ser re]et
tadu,, tendo o oeu proprio <J.utor reconhecido 
que, si a s~cie la-i~< Arai! ia I ora precisa de au
xil os, este;; deYem ser dudos pdo Di:str•ic;to 
Fed~ral. 

R~stabeleça-se na rubri!lt 7' a. proposta do 
Poder Ex~cutillo: 

7'- Sociedalle Auxiliadora da. Industria. Na
cíonu.l 13:000::5000. 

Sala das se.•súes, 16 rle setembro de 1892.
F!uqui~• Wem~ck.-Tho.,,a~ .Delfino.-Gar
cia Pi,·es. 

NS, 34 e 35 

Enreade a commissã.o que o Horto Yiticolo 
e Est;\ção PiJilox ·r ca. da Penha, bem Mmo a 
ci1acar~ do Tiete devem ser arrendadas ou 
vendidas pela. Uuià.o e por isso acceir.as as 
em~ndas que se seguem com a. modificação 
que p[·opõe: 

N. 5 - Auxilias á agricultura, engenhos 
centl'aes. etc. (mantido do ser·viço da União 
Horco V1tico·o e Esraç:i.o Ptliloxerica. da Pe· 
nha),, supprimida. a destinada ao pes~oal e 
mater:al do .:ardirn da Praça da Republica 
40~440$, a destinada. ao pessoal e material do 
Passeio PLLbliei> 10:300$()00. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1892.
T/tom~ ]}d(ilw, 

E)!E:'<DAS .A.O PROJECI.'O :'\i, 192 

Art. Fica o governo autorisado a vender 
a quem mais vantagens ofl'~recer o esta.bele- . 
cimento t!o Tíete, S. Paulo, que se de-stinava 
a uma. estação viticola. 

Sub-emen!ir! 

Fica o governo a.utorisado a. vender ou 
arrendar o Horto Viticolo e E$ta~o Philo.. 
xerica e bem a:;sim a chacara do Tieté. 

COR.RBIOS E TELEGR.APHOS 

Deve ~er a1Jprovada. esta. emenda por ja t~r E' de parecer a commissão. que seja a.ppr~-
aido sancmona.do o projecto que concedeu as vada a. emenda sob n. 36 com a. sub-emenda 
subvençõeiJ a que ella se refere. que o!l'erece, ampliando a verba. 
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A' administração cabe a di~tribuição da 
verba.. segundo a.s urgencias do serviço, 
não convindo, portanto. que s<•jam sancc•o
nada.s pelo voto da Camara as d~ ns. 37, 38 e 
39 que dividem e sub-dividem a refer.da 
verba. 

N. 36 

Art. I•, n. 23- Redija-se assim: 
Telegrapho electrico, sendo 365:0008 tles

tinados á. construcção de novas linhas-
5.672: 78\J$500. 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1892.
Manoet Fulgencio. 

Em vez de 365:000$ diga.-se 4G5:0008000. 

Ns. 37, 38, 39 e 40 

Por conta. da consignação-Para est,bele
cimento de novas linl,as telegra.phicas, c uu
tórisado o governo a ligar S. Luiz e a. colonia 
do Alto Uruguay aos pontos mais convenien· 
tes da linha. geral. 

S. R.-Sala das $essões, 16 de setembro d<' 
1892. - Horne1·o Baptista. - Perei1·a dct 
Costa. 

Da verra votada para construcções de E· 
nhas telegrapbi ·as. o governo desi;mari a 
quantia de 20:000$, sendo 14:000$ par<t o 
material necessarío a ligar· a vilia L'n.ão d!l. 
Victoria á de 'almas e 8:000$ para Iiorar a 
vill:~ de Guaratuba., ''o estado do Paraná, 
partiRdo da linha ge1·al no lo~ar Victoria ou 
outro mais conveniente. 

Sala das sessões, 19 de seiemhro de 1892.
BeUarmino de Mer,dr.nça.- Eo~tt rrlo G""~·al· 
ves.-J. A:oe/l1LT.-F.o,·es.-Alcides Lima. 

Emendas ao projecto n. 192 

Da verba votada para construcçõe~ de li·. 
nhas -telegrapilicas, o govemo desrinarã. a 
quantia de 80:000$, sen• o 54:000$ para ligar 
a capital do Piauhy á cidade do Arnarante e 
16:000,'; para a ligação da estação da Serraria 
á cidade de Mar de Hespanba, em :Mina~< 
Geraes, e 10 000$ para uma da Victoria a 
Santa Leopoldin;t, no r.spir.to Santo. 

Sala das srssõa~. 15 de setembro de 1892.
Pires Ferreira:-.Ga •. çai'l)eS F~n·dra e outro;;:. 

N. 2:J-E.tab-lecimento,le no,asti11~as 

Da verba re~pectiva destinem-se 21 :000~ 
par~ o· ramal de Mauã. a Thl'r~sop lis, no e~
ta.d.o-do 'Rio de Joneiro, e 50:000$ .pa.ra estu~ 

dos e começo de constrncção de ra.ma.es de 
Hlumenau a Lag<>s r- JoinvH!e a S. Bento, no 
rsta.do de Santa. Cathal·ín ... 

Sala. da.~ sessões, 26 de setembro de 1892.
Latwo J,fuUm·.-F. Schmidt. 

N. 41 

Está prejudicada pe'o ntlditivo da commis· 
~ão, autorisando o governo a contractar a 
construcção ua linh:t de Belém a. 1!anaos. 

Art. Fica o gove1·no autorisadu a abrir o 
credito nc c~snrío a.o pros('guimento e conclu· 
são dns obras da linha telegra.phíca terrestre 
e sub-fluvial üe Belem a 1-htnáos. 

N. 42 

Prtjutlicada pelo projecto de rerorma dos 
correiM prop0~'lt pr.[., commissão e .h a.pvro
nula pela Cllmttra. 

Art. Fim o gover·no autorísauo a rt'for· 
mar :os administra,Õ<>s tio~ cor1·eios federaes 
no5 estado<, dando-'hes a organis-ac;ão e pes· 
soa! compatiw,is com as necessidades dos 
serviços respectivos. 

Sala das sessõe~. 17 de setembro de 1892.
Uchoa Ro(h·igue.~. - Al(reda J, Ba'riJO>a e 
outros.· 

Ns. 43, 44, 45,46 e 47. 

Prejudicadas pelas de ns ..•.• 

Art. O ser·viço de terras e colonisação fi. 
'·ará a cargo dos estarlos, ao~ quaes serão en· 
trri!'HC' :t~ QU3.ntias a esse fim destinadas, do 
~eguinte modo : 

Rio Grande do Sul. ... , . . . . . . 500:000$000 
Santa C•ttl1arina, Paraná, E~-

pirito ~auto e Minas, qua-
tro, a •·ada. um. . . . . . . . . . . . 300:000$000 

Bah·a, Pernambuco, Amazo-
n s, Matto Gro~so e Goya.z, 
cinco a cada um . . . . . . . . . 200:000$000 

Para, 'Maranhão, Piauhy, Cea
rá, Rio Gra.nde do Norte, 
Parahyba, Alagôas, Sergipe 
e Rio de Janeiro, nove, a 
cada um.................. 150 000$000 
Da verha. de 40:000$ destinada a aux:I ar a. 

viação entre a cidade de Matto Grosso· (antiga 
Vill:t B · lla.) e Cuyabà. d' stina-se a quantia de 
20:000~ para o melhoramento da viação eutre 
Cuyabá. e a villa do Diamantínf'l. 

s. R- Sala dassrssões, 17 de setembro de 
1892-Ca..tanD ./e Albuq,•erque,-A, Azeredo. 

Da verba ~oba rubrica-Obras nos e~tados, 
--·0 go\·err.o de.•tinara.a quantia ue quarenta 
~onr.os para o e8taA.lo de }lat· o Gro,so, sendo : 

t!) 20 contos,· repartidamente, para os re• 
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JarOS de que n~sit.am os açudes, d~ cidade 1 ainda es+ão por conduir-se e com eRas des
de Poconé e villa do L1vramento ; l penrler:tm os cofres fede~es perto de .... • · • 

b) 20 contos para os concerros de que neces.- 30.000:000$, e, por me10 _do arren~ame?nto 
sita a. estrada. que liga a cidade ~e Cuyabil. l proposto aquell3;S obn.s se~ conclu_ulas sem 
ás villas d~ Nossa. Senhora da Gma e Brotas. onus para. o D;strrcto Federal, mdemmsando-se 

S. R.-Sala das sessões, 16 de s?tembro de a União.. . . ·. . 
1892 -Caetano de Alln.111uet'glle- A . de -~=eredo. Snppr1ma-se o a.rt1go ~d1t1vo que a~tonsa 

• o arrendam?nto do sernço de a.Ja.stootmento 
Accrescente-se á lettr~ C, do n. 3~o a.!t. J&, •le agua ao Districto FederaL 

após as pala.vr~-Ser·nço de colomsaçao nos 8 1 d - 1g d ~mbro de 1892. _ 
estados-o segu·o~ :-sendo 60:000$ para. os a. a. as sessoes, · e se • 
serviços a. ca:go da commissão eatrategica no Thoma; Delfino. 
Paraná. N. 50 O ma.is como está. 

s. R -Sala das sessõ~s. 15 de setembro de 
1892.-BeliarmiM de MenJonça. 

Prolongamento da estrada de ferro de SoiJral 

Exploração e coastru·.-çã.o 300:000$00(). 
Sala das sessões, 17 de ~etemhro de 189"2. 

-Jo.,é !le'llilaq'I1{1..-Nogueira Pa.rana.gud .-A.t
fredo Barbosa. 

Ao n. 20 do art. l•: 

~rolimgamento da Estro.il_a de Ferro Central 
do B raz:t 

2.000:000$, ficando autorisado o !!'Qverno a 
rever a t.abella de vêncimentos do pessoal, 
afim de attender a reclamação dirigida. á ca-
mara. em da.ta de · 

S. R.-Sala das sessck<l, 19 de setembro 
de 18\12.-Antonio Oly~~ ho. 

N. 48 

Postoreconheca o tzrand~> merítodo traba.Ib.o 
do Dr. rockat de Sá. contra.ctatlo pelo elltado 
de Minas, e a que sr. r~::fere a. emenda. sob 
n. 50, a commissão, attendendo ás difficulda· 
des financeirasactua.es, sente nã.o poder dar o 
seu assentimento a essa emenda.. 

E n:oia.da.s d commissao de orçamento 

· Accr&oonte·se 30:000$ como premio ao Sr. 
Dl'. Crocka.t de . á, pelo mappa. ultimamente 
por elle oraaniAA.do no estado de Mini&S Geta.es, 
parte de S. Paulo, R.io de Janeiro e Espiri to 
.Santo e como incentivo a trabalho eemelha.ate. 

Sala das sessões, 2-3 de setembro de 1892. -
Antonio O!yntho. 

N. 51 

Impõe-se extraol'dinariOS' sa.critlcios o .D.r. 
Alfredo Moreira. Pinto, ha muito tempo, para 
da.r a lume o seu importante tra.ba.lh.o Dic· 
ci01l•.rio G-·ogr ·p~ico, Historie••, Et~nO!J1'11" 

. phico r1 .4.rl ··•i••i•lrrrri1)odo Bra:il. Certo:de que 
Esta emenda deve ser rejeitada. por ser m- pl'esta um serviço a.o paí '. contribuindo para 

constitucional. O Congresso não põde legísla.r (J:Ue seja acceit.a pela ca.mara a emenda. que 
sobre minas. que pelo are. 64 da Constituição autori;;a o governo a comprar a.quella obra, 
pertence aos estados, tendo já condemnado como meio de da.r-lhe publicidade, a commi&
um projecto na sessão do a.nno passad.Cl, que são unanime subscreve a dita emenda.. 
continlla. a di~ posição ora. apresentada como Fica. o g~>V<"t'no a.utorisa.do a oomprar ao ci-
emenda additiva.. da.dão Alfredo Moreira Pinto a propriedade do 

Artigo additivo: seu Diccionarió Geogmphico,Hi•torico,. Ethno· 
Emqua.nto não fot• votuia. pdo Congresso ,·qraphi.<·o e Admini.stratio~ do Brazil, pela. 

Nacional a. lei regulando a ; ropriedade e pos:::e . quant!a de 60~000$, a qual lhe ssri paga. eni 
das min:·•s, fica o governo execut! vo autori- 1 prest:~.çiies, ~endo 20:000$ no começO da. pu9li· 
sa.d(}a ultimar ·a.s concessões pa.m exploração, cação, 20:ooot no m.-io e o restante oo t\in; 
cujo andamento ficou interrompido por falta. ' ficando o a.útor obrigado a rever todas as 
deliaa lei, em virtude da disposição constitu- provas ate a fiDaJ. publi~o do referidO 
cmnal. tra.balho. 

S: R.--sala das sessões, 19 de setembro de Se.la. das sessões; 26 de setembro de 18~.-
1892.-Anlonio O!yntho: Dion-~~io Cergueira.-Indir; do B1·azil. - :L• 

N. 4.9 Midler.-BeUarrnino C<zr,.~iro.-Lu~ M'1.1r.!"• 
Ns. 52 e 53 . Impugna. a. commissã.·) o artigo additivo 

seb.·o n. 49 e pelas ra.zOOs ... xpoS'..a.s no parecer Est.a! emendas devem ser rejeitada!. 
que fundamentou o projecto de ol'Çamento d& r Ao·n. I· do art. ~· restoibel~·~ a consi~ 
isJci1lltl'ia.i a.& obras, ®a.ba.ttec.imtin~·d&agua.lgD.I9io de·3;600f~inma· &â·~' c& 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em t 810512015 11:59 • Página 62 00 64 

Sessão em i de Outubro de !892 31 
~~---------------------------------------------------------
gratificação de calcnlos a empregados da 2• 
se(ll,li!.p daDirectoria Central. 

Sala dassessOe;:. 26 de setembro dP. !892.
Antom:o A ;eredo. 

Ao n. 3.lettra. a.Inspectoria Geral das Terras 
e Colonisaçã.o restabeleça.-se a -verba da pro
posta, deduzindo-se 13:200$ correspondentes 
aos rogares de um ajudante e um chefe de 
sscção j& vab'OS, feitas as demais suppre:~:<iie:• 
de quet!'"&ta. alei n, 23 de 30 de outubro dt! 
1891, á proporção que se forem da.ndo as va
gas. -Santos Pereira e outros. 

N~. 54, 55, 56 e 57 

Os quatro additivos seguinte..; merecem o 
apoio da Cam~ra: o J•-porquereduz a tnspe· 
ctoria. de Terras e Culonisa.ç o a uma agencia 
de serviço de lmmigração, tendo em vistA 
que as terras passara.m aos e' tados e a. eolo
nisa.ção vae se descentralisando a pouco e 
pouco: o 2'> contem um principio de equidade. 
o a•. de justiça., e o 4° um principio e~'Onomioo 
que &>~ impõe. 

Art. E' o governo autoriS<tdo a modificar a 
aetual Inspectoria de 'f•·rra.s e Co1onisa.ção, 
reduz·ndo·a. a. uma. repartição estricta.mente 
destinada. a. tra.tar da r·ece~o. aga.~ .lho e 
tra.nsporre de immigra.ntes. 

Art. Os empregados dispensados por força 
de lei e -com direitos adquiridos ser-ão addi
dos a )Utras repartições e irdO occupando os 
Jogare$ que. forem va,aando, na ordem dP. 
antiguidade e segundo as bal•ilitações de 
cada. um. · 

Art E' o. governo autorisado a rever as 
tabellas dos vencimentos dos empregados su
periores da.<; estNda.s de ferro, excepto a da 
central, de modo a que o maior vencimento 
não- •·:tceda de 12:000$ annuaes. 

Art. E' o governo- a.utorisado a. arrendar 
todas a.s estrad3.s de ferro. excepto a Central, 
a. quem m.elbores condições offerecer, a. prazo 
nun.ca. maior de 30 annos. obriga.nd()ose o ar· 
rendatario a construir os prolongamentos e 
rama.es já. a:pprovados e estabelE>Cendo-se clau
sulas: de con.serva~:ão e rever>ão em estado 
perMto, findo-o prazo de arrendamento. 

Sala.da.ssessües, 22d.esetembro de l8íl2.
Urbano d$ Gau1:>eia. 

N. 5a 

do Rio Grande do Sul, será consagrada uma. 
pa.rte aot>stabeleciment·) de nucleos e colo
nos nacíon .es em U!rrenns do proprio federal 
- Saycan.- no mesmo esta. 'lo. ai.ljacentes á 
Estrada de Ferro de Taquary !i Cacequy, ob· 
servando-se pa.ra este serviço a.s di~posiçiies 
da lei n. 163 de i6 de janeiro de 1800, refe· 
rentes a colonisação nacional no territol'io da 
Guyana. Brazileim. 

Sala das ,;es;ões, 28 de setembro de 189-2~
Demetrio Ribeh·o. 

N. 59 

A commi~sã.o não póde a.pprovar a emenda 
que se se;rue: 

Ao§ 5".(11} :tcct-e~~Cent.e-se : 
Das econ"m ias feo tas na verba 24 : 3!1i\.:;s30 

tl~Hinnd . t ú. conclusão das o'.lra. do Jt1rllim 
Bot.'l:-ico, nã.o excedentlo de 4:395$-~. dll-1!6 
ao Ull'ector 3:00u;;;; e o excesso ao seu o.ju· 
dante. a. titulo de gr<ltificação. 

Sala. das sessões, 28 ds setembro de l892.
BaL,Ii$ta d01 Mot!a, 

Ns. 60 E61 

Os additivos sob este.~ numeras precisam ter 
discussão especial. . 

Ao projecto n. 192 

~rt. O governo da. União promoverá. pelos 
me1os ao seu alcance que os-governos dos es
dos cedam t~:rras publicas, pelo preçn mínimo 
ou gratuitamente, aos nacionaes que nellas 
estiverem e:-ta.be1ecidos ou se quizerem esta,. 
l>elecer, como propriPtarios. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1892.
Demetr io i(i.l;eiro. 

Artigo addittivo-E' o governo aut1risado 
a garantir juros até 6 "I., pelo pra.zo maximo 
de 15 anno;:, sobre o capital de 10.000:000$ 
paril. ser effect·vamente empregado e parcel• 
ladamente distríl>uido na. fundação de , olooias 
naciona.es. em quaesquer pontos do territorio 
da Republica, que a.s:>egur.~rem aos ootonos 
1avores no roinímo eguaes ao~ maximQS que 
sã.o ou forem conferidos aos imm.:gra.ntes es· 
trn.ngt iros 

ParagraphO unico. Pa.ra o estabelecimento 
destas colonias,e conferida a. tàculdade de des- . 
apropriar, nos termos do decreto n. 1664 de: 

· tad 27 de outubro de 1855, os terrenos agriCOlM 
Si for reJei o! CO!llo . propoz a commissão, adjacentes aos caminhos de ferro de proprie-

o systema. de distrlbulção de quotas ~ra. ~ daô.e da. União ou aos que IX~r e1La. ftlrem 
serviço de coloni~ação nos estados, preJud.i-. auxiliados, com subvenções ou garantias- de 
cadaesbl.râ. a emenda. sob este numero juros. 
Emenck aa prcjeaa n-. 192-0rçamento túJ Sala. das sessões, 28 de setembro de 1892.-

'lliação · Demetri.. lti.beiro. 
Rio, l·deoutubrode 1892.-Moraes Barros-. 

Onde couber-Da. consis~ação _que for vo- -L. tte Bulhões .-Severin'' Vieir~.-Leíte e 
tada pa.ra. O serviço de coLo~ » eatad.o QitWca.._-.4. Maia.-Arthw RW#, 
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O ~R. PR.ES!DENTE designa para 3 a se
guinle ordem do dia: 

Votação. em 2.• discussão, do p1•oj~cto n. 19-2 .. 
1ixando a de.~peza do Mini4erio da InJustria. 
Viação e Obras Publ,cas, parn, o exercício ue 
]893; 

3• discussão do projecto n. 203 B, reorga
nisando o s<·r' iço dos correios da Republica ; 

I' discus!;á;o do pr•1ecto n. 186 A, <~stab le 
cendo a~ penas a a.pplicar e o pro:·e~so a se
guir no crime de tonLo commettido nas cir·
cumstancias que determina e da outras pr·o
-..·idencias; 

2• di~cmsão do projeeto n. 1!15 A. dest · 
anno (do Senado ), dete1·minando os dh1.~ ole 
festa nacional e como taes feriado~ nas repar·
tições pub:icas un .c:1mente ; 

3• discu 'SÜ.O do projtl··to n. 193 R, fixando ns 
desp!•zas !In Mini~terio da Guert-,Lpam v exer
cício de 1893 ; 

3• diS<·us;ã.o do pr~jecto n. I 22 B, rcor;;a.ni
ll&ndo o Supr ·mo Trib;mal Milita.1·; 

I• •li:<eUl'Sâ.o do pt·oj~cto n. 194. deste 
anno, a.u1orisa.ndo o ,.ove1•no a considerar· 
nos qulldros e rec~ivos do cnr_po tle maclli
nistas da armada. todos os ma.ct.inist:' s ex ~.ra
orúina.riO!! que contam mais de dez: a.nnoR de 
aerviQO na ma~nha. de guerra., com todas a; 
lnformaeõe!; 

l• di~cussã.o do projecto n. 214, deste annn, 
autor.sando o Poder Ex: cutivo a entrar em 
aecôrdo com Silvestre da Magalhães e a Ba.ro
neza de Villa. Maria. e outt-os, nc senttdil df;! 
liquidar com a responsabibdade da União os 
titulos de divida. que recet!E'rarn do Paragu .y. 
depois da guerns. entre a.quelle paiz e o nos:><>. 

.Levanta-se a. sessão iJ.s 2 e l i2 horas da. 
ta.rde. 

112> SESSSÃ.O E~I 3 DE OUTUllRO DE 189-~ 

Presi-'ltmcia do s,·, João Lopes 

Ao meio dia. procede-se á chamada, â qual 
respondem os Srs. João Lopes, Antonio Aze
redo. Atbayde Junior, Pauh Guimarães. 
Fleury Curad.1, In!lio do Br·azU,_ Can:ão, Pe
dro Chermont,Matta Bacellar, Augusto Mon
tenegro; Costa Ro'!rigues. tiasimiro Junio , 
Henrique de Carvalho, Anfrisio Fiali10. No
gueira. F>aranaguà, Pires Ferreira, Ma.rtinho 
Rodrigues, Frederico Borges, José Bevilaqu , 
Gonçalo de Lagos, Nascimento, 'Alfredo Bar
~sa. Almino Affonso, Epitacio Pessoa. Sá An· 
drade, Retumba., T-Iemin • de Ca.l'va.lho, Joa· 
qUim Pernambuco. Andre ca.vaka.nti, Ray 
mundo Bandeira., Pereir-<~. de Lyra,João de Si
queira., Luiz de Andr-<~.de, Espirito Santo, Btl
la.rmino Ca.rnPiro. Tbeo_pl.ilJ dos Santos, Oi
ticica-, Ivo do· Pradô, Oliveira. Va.lladào, 

Fili~bello Freir e, Au?usto de Fr·eitas, Pn.uhL 
Argollu, To~ta . Seab1·a, Z:'IM, Arthur 
Rios. Garcia . Pit·e~. .\larcotino Moum, 
Severino Vieir·a, Santo~ Per· ir•l. Milton. 
Diony~io Cerquei;·a., Leovi~:;ildn Filgneiras, 
Bar;io de S Marcos, Pris··o Paraíso. Mano~l 
Caetano. Francisl'o de Mattos, Horacio Costa, 
Fonse,·a e Silva. Manhães Barr~;.to. Oli veira 
Pinto, Jooquim Br••v:·s. · Virgilio Pessoo., 
F'r·anc;a Car,·aHLo, Luiz Mnrat. Ba.pt is a da. 
Motta. Fr0€s da Cr11z, Erlco Coelilo, Sampaio . 
FeL·raz. Lope< Tro•:ão, Ja.cques 0 11r .que, Fur
qu m '\-Vernf't:k. T ornaz Delfino. Antnnio 
otyntho . .B;tda.:·ô. Pacifico }fa.,c tu·enha..,, Ga
briel de -la:..alhiies, L. O!lel F.lho, Chagas 
Lo!:ato. Jaco!, da Paixão. Alexaud ·e Stockler, 
M;:tta M:L.:h;rdo Lamnunier, Alvar·o Botelllo. 
Americo Lu;~,. Vio ti, DUt1·a Kicacio, ~anod, 
Fulgencio, :\r·i:;tide:; :\iaia, Gonç;[\·~ Ramos, 
t 'al'lus das Gh ga..~. Doming-os Rocha. Cosra 
Mnchado, Ft·ancil:'Co Vd;;a, DutHin;ro.< Por1o, 
Palie-r" . Fer·r·e ra Ralll'lto, Ft>l'l'ei ra. Piri.'S, 
João Luiz, Glicrt•in, O·Z:irio Motta Junior, 
Mo;•aes Ba L't·os. Lrope~ Chaves. Mut-sa., Pn.u
Lno C<tl'los . Alft·,,uo Elli~. Almeida Nog-neit•a, 
Brazi!io do~ Santo~. L opoldo de Bu!hc':es, 
Alves de Ca.st.ro, Ur·bano de Gouvêa, Caetano 
de Albuq ut'rque, Mariano de Magal 1iies. 
Fernandn Si ma.~, L:•Ut'O Muller, Carl s Cam
po~, S~himidt, PereiN da Co~t.a • . Julio de Cils· 
oilho~, B,1rges de Med i:·os. AlcidPs Lima, 
Thomaz Flur.· s, Homet•o Bapti.>r.a, Cas~iano 
do Na cimento e Demet1·ío Ril;eiro. 

Abr1··s :~ a ses..<:ã • 
Deixam de eomp:\recer com causa p~rtici

pa.da Ol! Srs. João de A vellar. Uchôa Rouri
:.,rues. Ro~t·;gues Ft·rna.n ' fr', Nelson, Ju•tinia
no d · Serpa.. Josê A nlino, MigUI·L Castro, 
Amorim Ga.I·cia. Pedro Americo, Rosa e Sil
\'3., Gonçah•e,; Ferreira., José Mariano, Anni
lJal Falcão, Meira de Vasconcello:-, João Vi
eira. Pontes de M!rand.; , Rodri~o de Araujo, 
Euclide< Malta, Leandro ~la.<:iel, Francisco 
Sodr é, Nov;:es Mello, Nilo Pe~a.nlta. Urbano 
Ma.rcond ·s Vir;at.o de Medeiros, Alcindo Gua
nabara, ~n.y,·ink, João Pinheiro, Gon:,:alves 
ChaYes, A<lolp :1u Gurdo C11rvalhal, Angelo 
Pinh iro, Carlos Garda, Moreir·a. da. Silva., Ju
lio de Mesquita, Bellarmino de Mendonça, 
Eduardo Gon~,:alves, LacerLla. Coutinho e Men
na Ba.rretto. 

Deixam de comparecer s ·m caUR<!- os Srs. 
Couto Ca.rtaxo. Juvencio d~ Aguiar, Se!'<l.~tião 
Landulpho, Villa-Viçosa, Fon~· ca Hermes,Cy
rillo de L~m"~• Alberto Brandão, J suíno de 
Altuquerque, V.n bae.~. Figueiredo. F~rreira, 
Brandão, Costa &nna, Mom~iro da Silva, 
Mar t. nho Pr-i!.do, Domingo~ de Moraes, Costa. 
.Jun ior. Cincina·o Br-<~ga, Victo.r.no Monteiro, 
Assis Bra.zil, Rocha Os- -r .o e Fet·na.nLlo Abott. 

E' lida e sem debate a.pprovada :a. acta da. 
sessão · a.n teceden ie·. 
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' O Sr. Mat:ta. Maclu-.•lo (pa,.,e uma dente ate ao fim do periodo presidencial. Esta 
c ~plícaçao pe.<soal) resolver;~. t"l.'!l!:{llllr o lo~ar pcrmanencia, pois, ê hoje legal e a opposição 
d.o represet -~ do estado de Minas, po1• mo- o reconhece, niio crea.ndo embu.ra~<os á marcha. 
ti vos que a '- . ...ra conhece e que jít tl!ve oc· do governo e limitando-se a cumprir o seu 
casião de patentear <i. naçilo, eru manifesto. dever de fiscalisar sempre com toda a severi· 

A Garoara, porém,tomando conhecimento do dade os seus actos, para denunoitü-os U. na.ç:.ã.o, 
seu. a.cto, votou uma. moçã.o convidando-o a todas as vezes que julga.l -os attentatorios quer 
deststir do seu intento, tendo em vista, dizem ' dos principiosda constituição, quer dos inter
os termos da moção, os serviÇOs que o orador esses da patria.. 
tem prestado á causa da Republica e i conso· Ora, si tal é a. orientação e o dese,io da 
lida.ção das instituições. opposição, é necessa.rio que aquelles que aqui 

O acto de resh.maçãs do orador tinha mo- representam o governo e o proprío governo 
tivos de ordens diver~as. Primeiro, uma ques comprP.henda. que é preciso tàzer alguma 
tão pessoal que todos <.'Omprehendem-o facto cousa para. que esta politica da. conciliação se 
de haver sido arr.tilcado violt>ntamente do ex- consolide em bases solida.s e rea.es . 
ercicio de suas funcçücs de deputado : o or:t- O orador mostra. a. ille~alidade da reforma 
dor acreditou que não podia voltar a este re- dos generaes e da. demissão de lentes, que nã.o 
cinto com a. forca rnor<ll necessaria para de· estão comprehendidos no art. 80 da. Consti
sempenhar o seu mandato, sem que t ivesse tuição, como medidas de repressão da compe
de pedir ao eleitorado de que é representante tencià. do executivo ; e. sendo assim, a :tppro
um voto expresso de confiançaede adhesã.o ao vaçã.o dos a.ctos do 10 e 12 de abril não im· 
seu procedimento, invocando um recurso de plica.m a. approvação dessas reformas e de
a.ppeUa~o ao voto da Ca.ma.ra, que tinha ap- missões, que aliàs são anteriores ou poste· 
provado os actos do governo de 10 e 12 de riores ao estado de sítio. 
abril. Si porventura naquelle momento o governo 

Quanto a esta. questão pessoal, o orador não foi obrigado a pra.tical·os, porque julgava 
pód.e deixar de orgulhar-se e de dizer com que assim salvava as instituições e o pa.iz, 
plena fr3Jlqueza que não podia ter ma.nifes- pela suprema lei da salvação das nações, a 
tação mais solemne do que o voto da Camara: Camara póde e deve tomar uma. medida., es· 
está, pois, completamente de parte. ta.belecendo assim uma verdadeira polit.ica. de 

Mas, no manifesto do orador havia. um lado pa:t:, de concordia e de confraternisaçãogeral 
político, porquanto appella.va da Camara antes de enoerrar as suas sessões; tomar, 
para. uma. importantef!'acçã.o do povo bra.zi- emíim, providencias neste sentido. Por que 
leiro que constitue o eleitorado m\niero, que encobrir com palavr~ aquillo que é real e 
desejava saber si sancciona.va. ou não os ac!os verdadeiro ~ 
do governo. Emquanto tal acto do go'larno prevalecer, 

O illustre deputado Glicerio, Zeader da maio- a opposição não pOderá deixar de ter preoc
ria, no discurso com que fundamentou o seu cupações serias sobre os seus direitos, sobre as 

. voto, bem claramente manifestou o seu pen- suas garantias e liberdades. 
sarnento, que e tambem o dos amigos que o Terminando, o orador agradece ainda. uma 
acompanh:Lm, dizendo que a intenção da Ca· vez i l)a.mara a manifestação pessoal que 
ma.ra e-ra prestar uma manifestação de apre- deve a ella e faz os mais ardentes votos para 
ço e consideração âquelle que tinha tido por que realmente não só a opposição como a. ma
cinco l ongos mezes a honra. de diri?ir seus tra- ioria desta casa, comprehendam que de 
ba.lllos, pelo voto quasi unanime aos membros parte a parte é necessari.o que sejam feitas 
desta casa. ; e mais a.inda porque convinha concessões no terreno da lei, da justiça e do 
néSte momento não agitar-se a opinião do direito, afim de que possamos vencer as diffi
pa.iz, consultando-a nas urnas sobre questões culdades que nos assoberbam, para que pm;
ile tanta gravidade. · sa.mos fazer calar as paixões pa.rtida.rias e os 

o orador. comprehende quão séria. e a situa.- interesses pessoaes, que são sempre os que 
ção da. nossa. :pa.tria, porque realmente o pa- mais compromettem. 
triotismo obriga. a. todos e principalmente Assim poder-se-ha. abrir novos horizontes 
áqnelles que teem maguas profundas, a. d:~or o para. este Brazi.l e vencer a crise que nos 
exemplo do esquecimento completo, demon· ameaça e fazer esquecer para sempre ao povo 

. stração cabal do seu patriotismo, esquecendo brazileiro as sauda,des que porventura exis
tudo quanto possa ser pessoa.l, para occupar.- tam do tempo da. monarchia, que não póde. 
se simplesmente daquillo que interessa. a. não deve e nã.o ha de voltar. (Mt~ito b~m. O 
causa. da patria. _ orwlor e muito cumprimentado,} 

O terreno em que foi collocada a. oppos!Cão 
ao actuaJ. governo na camara foi o da eleição O Sr. Presiden-te - A Ce.m&ra. 
presidencial: o Congresso interpretou a. COn- acolhendo as ~I&Vl'88 do nobre·de_putado por 
sti.tuicão no sentido de 1icar o Sr. Vic&-Preei.,. Minas, não póáe deinr de considerar como 

Ca121ata. V. 'f{!, ' f 
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um testemunho de sen patriotismo o facto 
!le S. Ex. haver voltado a esta. casa., em obe· 
1tiencia. ao voto da Cama.I'a, para collaborar 
com os representantes do JKÜZ nll. obr<• da. 
consolidac;ão da RerlUblica e da felicidad~ da. 
patria.. 

ORDK\i DO DIA 

O SR. Pn.t:~IDI>WE-Não luwendo ainda nu
mero pn,m se proceder ó. votação indicada no 
começo da. ordem do dia. passa-se ás mate1·ias 
em di~cussiio. 

3" discussão do J:ll'Ojecto n. 203 B, organi· 
sa.ndo o serviço elo.~ correios da Republica. 
v~m á. mesa., e lida., a.poiada. e enviada;\ 

commissão a seguinte 

EME~DA AO i'ROJECTO ~ • 203 ll 

.1.' vista da. emenda appt·ovacb em 2' dis· 
CU$SÜO, supprimindo as sub-directoria.s de 
4" classe, st>jn alterada a tr,beUa n. 5 do 
seguinte modo : 

Par~'tyba 

O Sr. Fróe8 da Cruz- St•. pre· 
sidcntc, representante do c~t:ulo do ruo do 
Janeiro, corre-IUe o dever de apresentar ;\. 
Camnra dos Srs. Deputados uma, emenda ten
dente a conceder úquelle e~tado aquillo qu11 
todos os outros estados da. Republica puderam 
obter na no,'a le1 d.e reorg<1.nisa.ção do serviço 
dos correios. 

Os mais insign_ificaute~ est.tdos d<~: Republíca, 
aqu_elles que, amda lm poucos dra.s, vieram 
ped1r an:dlio.aos cofres da Uni.io,aftm de que 
pudessem viver, obtiveram 11ma. sub-directu
ria do correio, :w passo que o florescente es
tC~.do ele Rio de Janeiro mereceu a triste sorte 
de continuar agarrado á sub-dil'ectoria. da. 
Capital Feder:Ll . 

O argumento invocado pela. nobre commis
l'ito c q11c a su b-directoria do est:ldú do Rio de 
Janeiro atmsaria o serviço, a.lêm de acarre
tar de.spe?..as. 

D~~-o informar .~ Gamara que sô a ll.gencia. 
de ;i1tl:eroy a.necu.da. r enda. superior á renda. 
de lnUlto:l e~tados da. União. 

No 1 • semestL·e de janeiro a junho de 1891 
foram arrecadados só :peln. agencia. de Nithe-: 
roy 161:000$000. 

1 sub-director ........... . .... .. 
1 contador . .. . . . •. . •. . •..• .• •.. 
l thesoureiro ................. .. 
I primeiro official. . ...•. ...•. .. 
I segundo official.. ... . ...... .. . 
1 terceiro official.. .. . . . . . . ... . 
1 porteiro ..... . · ........... . •... 
8 pratiCJ.n tes, a. I: 200$ ...... .. .. 
8 carteiros, a 1:200$.: ....... . .. 

Ora. Sr. presidente, si o estado do Rio de 
f~g~~~ Janeiro . 5<i na s~a. agencia: que soft're con
;: :t ?Urrencm. _das ca.txa.s da. Caprtal Federal, por 
~-000~ Isso que mnguem ignora que aquella cidade 
l :800!;;000 de ~itheroy é como que um arrabalde da 
l:iOO~OOO Ca}lltal Fedeml, que os rnot·arlores de lá fa-
1 :6008000 zero sua vida. ch·il e commercial n esta capi
~;=Jg ta.l c que, portanto, IJOl' aqui expedem su3. 
l1:600sOOO correspondencia, si se observar i;;to, Sr. p1·e· 

840:!;000 sidente, nca. desde já demonstJ•arlo que o e•-
915:"'. ""' tado do ruo de Janeiro comporta e deve ter 

::wvv t.'\mbem uma sub-directoria. 
I continuú . •. , ....•• . •.•.•.•• .• 
1 carim ba.l:lcr, a. 2.'5500 diarios ..• • 
2 serventes, a 2$500 diarios .... •. 1:830$000 

O SR . PIRES FERREJRA.-Tem muita I'a7..ão . 
Rio Grande do No~·te, Piav.hy, Sergipe, Goya: O S.a. Fn.óES DA CRuz-A perturbacão de 

e 1\iatto Grosso serviço, Sr. presidente, não é argumento que 
rolha, que pt"OCedn. 

1 ~ub-director ......... .. ... ,... 4 :000$000 Diz a. commissão que as m:l.las ter-d.o de ü• 
1 contador .• , ..•....••.. , .,... .. 2:4008000 da Capital Federal ao esrodo do Rio de Ja~ 
1 thesoureiro..... . . . . . . . . . . . . . . 2:000$000 neiro e de lá Yolta.rem, para de novo segui
I primeiro official... . ........... 1 :SOOSOOO rem pela. E."t~ada de Ferro Central. 
1 segundo of!icial • . , ••• .• :. • . • • . 1 :700.';000 , Este argume':M nã.o procede, porque a pro
l terceiro official.... . ..... •• . • . 1 :6~000 ceder procederra rJelo menos contra S. Paulo. 
6 prati~ntes, a 1:200$... ...... . 7:200SQOO e contm Mit:a.s; visto que ter-se-hia necessi-
6 cs.rtetros, a. 1 :200S............ 7:200.SOOO \ dade de env.Iar as malas tambem á. cidade de · 
l con~inuo ....•.. . :...... . ..... 840$00o,S. Pauloea deOuro Prcto, ~\quede lá. 
1 e&rJmbador, a 2.5500 diarios.... 915$000 voltassel}l ~ra os pontos mtermediarios. 
2 serventes, a. 2$500 diarios.... .. 1:830$000 q~ando e sab1do, que, apczn.r da administm-
S~iam ele,·a.dos a. 840S annuaes QS venci- çao,. c~mo se chama nctualm~nte, existente 

mentos do continuo nas· sub-directorias de na e<~plta.l ~e S. Patt!o ~de M10_as, as matas· 
.Ala.gôa.s, Espirito Santo e Santa Ca.tharina. das cidades mtermedJarlas serVJda.s pela Es-

' tmda de Ferro Central, eram mandadas 
Sala. C!as sessões, 3 de outubro d.e 189'2. - directa.mente pela estação central se.m neces

M. yauadao.-;-Epieac~o l~e~soa.-J. Retu~nba, sidade de i.re~ à administrac:.ão da. c.1.pit.a.l o 
-.P1res. Fer.l'Cira .-.i'Vogue~m Pc.ranagw.1. tornarem as Cidades intermediarias~ . 
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Si o _argum~nto ?ão colhe pa.ra S. Paulo e economica.s, contribuindo, portanto, para o 
para. MIDO.S, nuo se1 por que hade colher para bom andamento dos negocies publicas e desen· 
o astado do Rio de J:tneit·o. volvimento da riqueza nacional. 

S_t·. presidente, o estado do ~io de .Jnneiro EntrQtanto, Sr. pre8idente, força é confes· 
rnats do que nenhum outro esto.do da Repu-~ sa.r, a illustrart.a comrnissão, procur,,ndo a.t
blíc_a. tem o dir.::~to de se q ueixn.r da centra.li- t~<!lcler a.s e~igencias do . se~ ~-i~ publico, não 
sa,..w e ahsorpçao; nuncn. nenhum outro es· fo1 bem eqmtati va na dtstr1bmçii.o que fez em 
tado, quer no Imperio quer ntt Republica,so1:. relação ao augmento dos empregados dos di
freu mais do que o nosso os gi-avissimo;; versos estados, como se ver-.i. na tahella. que 
inconvenientes pela. proximidade da Ca.pital tenho em mão>. 
Federal. Si e "''erda.de que o au~mento dos rendi-

Si o 15 de novembro foi o raiar de nova au- mentos deve ser proporeional ao serviço das 
rora, de u~1a vida 1'ederwtiva para os e8tados repartições, é claro que as repartições que 
da. Republlca, por que e>:tr~. Camara ha de mais renderem são aquellas que teem mais 
ma-nter pre.~o o estado do Rio de Janeiro ~\ ser·viç.os e, portanto. maior numero de em· 
Capital Federal'? pregados exigem pu.ra satisfazer a este ser· 

Assim fundamentada. a. minha emenda, que viço. 
se acha su bscript.." por qu:;si todo; o~ com- Lançando os olhos sobre esla ta.bella, v~jo 
panheiros de depul.i1c;-ão, a envio {~ mesa. que o da Capital Federal e do e:;tado do Rio, 
afim de set• tomada na devida conside- que tem uma receita de 1. 190 cotlto5 ; tem 11o 
ra\'-ãO despeza. de I 863 e 1a•1tos contos; Alagoas, que 

Vem ;i. mesa, é lida, apoiada. e enviada á t~~m de receita. 26:258$690, te1n de despeza 
eommissão a seguinte emenda: 63:564.'3258 ;o e.~t.ado de Minas,quetemdedes-

Ao art. 1• suppríma.m·se as palavras - e peza. 533:429$498, tem de receita 322:303$730; 
estado do R.io de Janeiro . Espirito Santo, cuja. des~ de 46:767$152, 

.A' tabella n. 3: tem como receita 14:351$396 . 
Accrescente ·se : sub-directoria de l, classe O Pará. é o que menor despeza tem em relação 

-Rio de Janeiro. á sua. receita: tem de despeza 120 contos e de 
1 sub-Úlrector .•. , •.•... , ... .. 7:000SOOO rece!ta 95:174$840; Pernambuco,· que te~ a 
1 Contador .. ........ .••. :. .. . 4:soo8ooo rece~ de 127 contos, tem de despeza 228 
1 Th1'1ioureíro... ..... .. . .. .. • 4:600SOOO co~ · d . - ta 
1 Fiel ... . . ... ..... . ..... .. .. Z:400$000 -'fi • ~o o ~~~ o

1
u
8
mcop qulue na.o a.&rl'1ien 

1 Chefe de secção. ... ......... 4:000SOOO r~ e c:t e o E'1i....uO c e - a. o, que m uma . 
2 Jo• offi.ciaes a.. 3:600$000 7:200$000 rccetta de 760 ~ntosQ e de des~? ~o3.con~~s, 
2 2"' otHcitJ.es a... 3 :000$000 G:OOOSOOO Ora,_ S_:. pres~denL, o corrdo nao e des~as. 
3 3•• officiaes a.. 1 :800$000 5:400~000 reparttçoes destmadas ao augmento da. rece.tta 

10 Praticantes de ~ubllca, ao _contrano, todo o producto deYe 
1• classe a . .. .. · 1 :800$000 1 s: 000$000 di~ preferenc~at tender ~ mhelhora.r_ suas con-

18 Praticantes de . çoes, P.O~' 1s o _que_ na.o a: um tcr~o para. 
2• classe a.. . . . . 1:400$000 Z5:200SQOO dLZer: Ja o _serviço nao prec1~ ?e ma1s nada. 

1 Porteiro... . ........ .. .... . 2:400$000 Sendo ass1m,_ o n03S0 fim n~oe procurar re· 
30 carteiros a.. .. l:SOO::;ooo 54:000$000 cursos ou ~~1ta, mas apph~r osaldo me-
l carimbador a 4$ diarios .. ·. • • . 1:460$000 Ih orando tão Importante serv1ço. 
2 Serventes a 3::;w0 diarios... . 2:5558000 O SR. JoÃO DE SIQUEIRA.-Mas nã.o com des• 
1 Continuo .••. :. . . . • . . . • . . . . . I :200$000 peza.s inutcis. 
Sala. das sessõ1'1i, 20 de setembro de 1892.- O SR. CE?.A.Rto MoTTA- Sendo as:!im, Sr. 

Frões da CJ"t,;,- Bapt:sta da lll•,tta. - França presidente, vamos ver si houve proporcio
Cai"Mlho.-Nilo Peçrmlw .- Virgílio Pessoa.- nalídade no augmento de empregados no ser
Urbano .illw·conde~.-Oliveim Pinto .-Cyrillo viço dos correios dos diverso3 estados. 
à e Lemo~.- F,·ederico Borges. - Atluu1de ltt- Na. directoria geral da. Capita l Feder al a.ug
,~io1· .-Thoma: Ihl{ino .- Manhaes Rn.r1·eto. mentaram-se 87 empregados, havendo por
-Btlla1·míno de .Oientlo•lça • ..,- A. Fic,lho . - tanto a.ugmento de 11 •/. dos empregados 
Joaquim B•·e-oes -Fonseca e Sitm. existentes. 

O Sr. C e sa.rio 1\.lott.a.-Nada. mais 
justificavel, Sr. presidente, do que o de,;~o 
m:l.nifestado por alguns collegas repl'esenta.n· 
tes dos estados do Brazil em querer melhora.r 
a.s condições do seu correio. 

Todos sabem o quanto influe esta. institui
~o, facilitando as nossas relações socia.es e 

Em 1\finas Geraes, onde havia. 75 emprega
dos, passou a. ter 9-2; na. Ba.hia. havia 72, pas· 
sou a ter 86 ; no AmazonilS havia. 25, passou 
a. ter 47; emfim a Capital Federal tem hoje 
43 empregados meno~, apenas, que o total dos 
3 estados de 1 a, 2~ e 3> classes. 

O Pará. não teve augmento algum; entre- . 
tanto os estados de Minis, Bahia, que ti vera.m: 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 1810512015 1201- Pâgina 5 de 55 

Sessão em 8 de Outubro de t892 

os maiores deficit<, tiveram tambem uma 
proporçãu roa.ior nos seus !!mpre,uados. 

Si é verdade, como já demonstrei. que 
S.Pa.ulo é o que maior renda t;·m dado. é o 
que precisa de maior numt·ro de empregados 
·para. satisfazer os seus serviços. 

OSa. ART!lUR Rios. -Tem grande augmento. 
O SR. CESARio MOTTA - Não teve grande 

augmento; vou most rar a v. Ex. ( .. mstra.t·'" 
uma ·a eU") por e~ta ta!Hlit que o :tugmento 
que tav~ f01 de 27°/ ... ao passo que o Rio 
Grande do Sul 30 '1•• P ·rn;~m b· :co 48 ·;.,, Es· 
pirito Santo ti"! •• Goyaz 9<q. e Ma.r·o Gru.•· 
so 48 .,y. Vê, por con;t>gu111te, V. Ex. que 
S. Paulo foi o menos aquuli1oauo. · 

O SR. Joio DE S•QUElRA.- E3te projecto 
mata o estimulo do a.ccesso. 

O SR. ARrHUR Rros- N&.o apoiado; onde 
V. Ex. encontrou isto 1 

ment'ls e com as necessidades do crescente 
desenvolvimento e progresso daquelle estado. 
(M11ito bem, muit" be;n .) 

W m á mesa. e lida, apoiada e enviada à 
commissão a seguinte 

E menàtz CtO p1·ojecto 203 B 

Tnbr·lla n. 3-sub directoria de P clasoe de 
S. Paul,;,. 

Em vez de 2chP.fes de serviço, 
cli:,ra-sc 4 . . . . . . . . . .. . • . Hl:OO~O 

3 p1·imeiro~ ' !Iiciacs, di~a-se 5 IR:OOO:<OOO 
5 .< gundo~ dito~. LIga-se 8 .... 24:000~000 
lO t~rc~>irns dto.;, d1ga·.~ 12.. 2S:sno~ooo 
90 pt'ath:a.nte:::. tli;;a-~e 100.... 180:000.~0 
96 carteiros. diga.-se 120...... 192.:000$000 

Sala. das sessões, de outubro de 189-?.. 
Ce:;;ario Mo&trt-B-ra:;ilío tlos Santos-Paulino 
Carlos-~llursa-.4 .. Eilis. 

o sri. CESARIO MOT'l'A- Para V. Ex. ver 
quanto a. renda da s Paulo tem augmenta.do 

.. e tende a.ugmeata.r. basta dizer que a. renda 
· do 1889 exCedeu a de 1890 em 43:800$; a de O Sr. Oantã.o-sr. presidente, na. 
1890 a. de 1891, em 155:276$000. segunda discus;:ão deste projecto tive a. honra. 

Por consequeucia, a renda vae cresceu" demandar á mesa. uma. emenda,assign,.da.por 
do,. e isto quer dizer que o serviço augmeu· tod a. representação do Pará, pedindo a.u
ta. constantemente. gmento de alguns empregados para o correio 

Ainda. mais ; justifica-se este fa.ctD, Sr. pre- desse estado, e precurundo de tal modo re
sidente, com a. esta.tistica. do movimento da.- parar slnão no toUo, ao menos em parte, a. 
quella repartição. in_justiça. relath'a. de que foi vlctima o meu 

Veritit!a-se que a. corres])Ondencia registrada estado na distribuição dos funr.ciona.rios dos 
foi, em 1891, de 78.440 ohjectos, havendo au- correios feita pela commii'são de orçamento. 
gmento sobre a do anuo anterior de 3.146 A n, ·Ssa emenda foi submettida. a ill•1stre 
cartas. commissão de orçamento a. qual não accei-

A esta.tistica demonstra o progressivo au- tou-a. unica.mente sob o fundamento de que 
pento aindn. no numero das malas tra.ns- trazia algum augmento· de despeza., e certa.· 
portadas. mente baseada n .•$te parece · da commissão 

Tivemos ainda a que se refere as encom- foi que a. Camara. niio ~pp,·ovou-a.. 
mendas, e outros serviços autorisar!os e ape- Ora, :o;r. presidente. lOU \'O muito os 
nas iaicia.dos. intui tos da illustre commissào de OJ·çamento 
'. Port -nto, Sr presidenw. tudo demonstra de procurar o mais pos~i vel o equilíbrio orça-

,. · que as necessidades do serviço ~·ão augm ... n- menta.rio, e nin~uem negará que es::n mesmo 
ta.ndo e que d vemos dotar u. repartição de intuito teem t,,do> o:> m·ombro.; desta camat·a. 
pessoal compatível com os necessidades do ( Apoia 1o ) Mas não devemo:~ levar o nos~o 
meamo serviço. empenho ao ponto de des rga.nisar os servi-

Foi por es:se motivo que, com alguns colle- ços publicos, nem me5rno taro.bem deLur de 
·.ga.s, e tendo em Vista o relatorio do digno di· occnrrer ás necessidades representadas por 
rector do correio, um dos homens mais com- esses serviços. 
patentes nessa. especialidade, tenho a honra de A illustre commissão de orçamento me 

'· &presentar uma. emenda, pedindo a V. Ex:. a permittirá. que diga. que ella, para justificar 
:OOndade de a remetter á. commissão respe· plenamente a nã.o acceitação de nos.•a emenda 
cliva. devia trazeraoconhecimentodaCa.mara.oservi-

E' claro que seria incapaz de pedir qual- ço que corre pela. repal'tiç-~o do correio do Pará. 
11uer cousa. que onerasse os cofres puhlicos; e comparai-o com a despeza feita, e a fazer 
-acompanho os desejos dos meus honrados co1- em virtude da nossa emenda, para. most l'ltr 
legas na aspira~ o de equilibrar o or\a.meoto, que não havia justiça. da nos..oa parte. Mas 
mas sendo a.qu~Ua repartição a u dca que dá; não; a comm ssão limitou-se unica.menw a. 

. 'saldo, e 2>aldo avultado por que monta a qu : n· ' dizer que não -a.ccl!ita,·a a. emenda porque 
· tia de 144:000$. é justo que ella teolla. o st::u j trazia augmento de despeza. Ora, parece-m 
. 'ArViQO feito de acco.rdo oom os seus rendi· que esta razão por si só não é bastante p&re 
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não ~<e r nccel ta pela commi~~ão a emenda,e p,trn. 
que esta deixasse de SCl' approvada pela (Ja. 
mara. 

O essencia-l é ,·er si a emenda traz ali!U
ma util.dade, si concorre para. melhorar o 
serviço a que se refere, e atê a augmentar á 
remla, como ,iu.;:tamente concorreria <t emenda 
q!le nós offerecemos, e ha de concorrer a Que 
amda vou ter a honra de offerecer nesta dis
cussão. 

A commissão. diz no seu parecer que o dP
fi.cit do correio do Pa.râ foi de25 contos no 
exercício de 1891. · 

Entretanto a commissão me permittira que 
diga que não e exa.cta esta. asserção. o rlefici t 
r eal Glle teve o correio do P'<~.rá. no exercício 
pass~d.o , segundo. o relatorio do respectivo 
admmi~tr·a.r!or , for de 8 conto::: e tanto; pm·
quanto a receita lbi a ré ao mez de dezembro 
de 99 conoos desprezadas as t'racç ... es. de· 
-vendo aind'L juntar-se o I\'ndimento do tri
mestre addicional, c;llculado em 3 r,onto•, que 
elevaram a r ;,ceita em JO , contos, temlo ~ido 
a _despeza de 110 c:ontos, ternos qu , o daficit 
nao pa....:..«<u de 8 comas e tanto. 

Portanto pa.rece que a cornmissão não co
nhece o relatorio do administrador do correio 
do Para. 

Talvez tambem a commissã.o não se desse 
ao tr-<~.ba.lho de ver qual ê o serviço que corre 
JlOr áquella repartição. Darei uma pequena 
demonstração áesse serviço. 

Durante o exercício findo de 1891 foram ex
pedidas 5.516 malas, contendo 657.569 objec
tos, e foram recebida.s 5 .282 malas, contendo 
8ô8.ti80 objectos, ao todo 10 .798 malas e 
1.526.249 objectos. Isto somente em relação a 
cartas e objectos franqueados. 

Ainda a esse numero deve acrescentar·se 
. mais 114.066 objectos expedidos e recebi· 
dos pela secção do registro. De sorte que o 
total dos objectos que correroio por aquella 
repartição durante o exercic~o ultimo foi 
de 1. 640.315 obj~ctos. 

· Ora. me parece que uma repartição onde 
corre tal numero de ohjectos, é uma re· 
partição que já tem bastantes serviços a seu 
cargo, ·e ser viços que o administrador do cor· 
reio explica perfeitamente no seu relataria, 
que abstenho de ler para não tomar tempo a 
Camara. · 

Mas não posso deixar de referir-me a um 
ponto desse relo.torio, para o qual chamo a 
a~tenç-dú da ca~a, porque se refere a um ser
ViÇO especial que existe ~cimente no correio do 
Para, em conseq uencia. das circumstanoias 
especiaes daquelle estado. 

Esse servko e feito em virtude de Uffi9. 
acertada medida tomada pelo zeloso adminis
trador e approvada pelo director geral dos 
correios, e consiste em o correio fazer acom
panhar os -vapores que fazem a na. vega.ção 1lu-

via! de um empregado,est.'tbelecendo como que 
uma e·Jle ·ie de caixa. postal em c..~da. um delles 
para ahi serem s~Uadas as cartas que trans· 
i tM por e.;;tPs v a pores. 

Esta medida for tomada com o fim de evitar 
o defraudamento da. renda, e augmentar esta, 
como se tem verificado. 

0 S&. AUGUSTO MO:\TE!'.'EGRO- Deft'II.Uda
mentos inevitaveis. 

O SR. c ... :srXo-lnevitaveis si nã.o se to
masse aquella providencia. . 

A renda eft'ecLivamPnt.eaugmentou de então 
para cá. Da.ntes, milha1·es e miihares de car
tas eram transportadas nesses vapores ~>em 
serem sellada,; e outr'llS vezes Jl<'lS~I1vam sem 
que os sellos foNI ·m carimbados vindo mais 
tarde S:!r novamenl.e mílisad.os. 

O SR. A&THUR Rros -Isso era deleixo d~ 
agencia. 

O SR. CANTÃo-A Bahia e Pernambuco po· 
dem ter maior na,·egaçã.o de alto m:lr: mas 
nave::ação tl!rvial não ~m tanta como e~ta.do 
do Pàrã.. E acontece que 0 4 vapores que fa· 
zem esse navegação, não tocam sómente nos 
loga.re..:; em que ha. agencia.; tocam em muitos 
estabelecimentos particulares, levavam pois 
estes vapores as cartas e correspondencia. 
destes legares em que tocavam e em que não 
havia agencia. sem que essa correspondencia. 
fosse sellada. . 

Em vista disto, o administrador do correio 
tomou esta medida. de fazer acompanha.r estes 
vapores por um empre,n-ado do correio, o qual 
fiscalisa as cartas que são remettidas pelos 
mesmos vapores, obrigando os portadores a. 
sellal-as e dahi resultou no primeiro a.nno em 
que foi a medida posta em pratica o rendi
mento por ella. determinado de 11 contos e 
tanto. · 

No exercício seguinte.já esta renda. elevou· 
se a 18:000$000, calculando-se que no exerci
cio de 1892, ella. se eleverâ. a 24 ou 25 con
tos. 

No a.nno de 1891 foram feitas 403 yia.gens 
acompanhados por 33 empregados do correio. 
Destes empregados, alguns eram ate os 3ot es
criptura.rios e praticantes, cujo serviço,como a. 
nobre commissão sa.be, ê na repa.rtição e não 
fóra della . 

Entretanto, como o numero de carteiros era. . 
insu:fficiente para essas viagens, o administra.
dor viu-se obrigado a. ordenar que as 3'•es· 
cripturarios e praticantes as fizeSsem,de modo · 
que nas 403 viagens feitas por esses vapores 
foram occupadns 33 empregados e já., no cor· 
rente exercicio de janeiao a junho.foram feitas 
duzentas e tantas viagens, em que tambem 
foram occupados esses empregados ; e mesmo 
assim ainda ha vapores que não_ levam esaes 
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.'· empregados :fiscaes do correio, porque o nu
mero destes n[o e sufficiente paro. isso. 

Vê, portanto, a. commissãúqne deste facto 
resulta. não pequeno desfa.lq ue nas rendas do 
correio daquelle estado. 

E' por isso, que digo ser de necessidade 
augmentar-se o numero de carteiros e de 
praticantes. porque des1e augmento resulta
rá melj,wr fiscalisação e consequente augmen
to da. receita. 

Ainda. assim, Sr. presiuente, o estatlo ~ de
fraudado, porque ha. tambem muita- navega
ção em ca.nôas e barcos a. velrs que nilo po

, dem ser fiscalisados pelo correio. 
O administranor tem reclamado uma lan· 

cha. a. vapor para estabelecer essa fiscalisaç-:io, 
porém o governo não o tem attendido e dahi 
resulta que milhares de cartas transitam por 
essas canoas, sem que possa·lwver fiscalisação 
da parte do correio e sem que paguem o l'e
spectivo sello. 

O a.dmini,;tl·a.dor ate diz que o producto 
desse serviço, que elle chama ttuviai, tanto 
que elle propoz que fosse creada uma. classe de 
carteiros fiuviaes, o adminisirador, repito, 
d.iz que o resultado deste serviço relativa-

. mente é su:perior ao resultado que dão todas 
as agencias do esiado. 

Nestas condições, Sr. presidente, é íncontes
t(tvel que este serviço deve ser conservado é 
melhorado quanto possive1, e não póde ser 
melhorado, digo eu, sem que se augmente o 
pessoal, sobre tudo nas classes de carteiros e 
p·raticantes. 
Occup~trei a. attenção da ca.sa, com a leitura. 

do que diz o administrador a respeito deste 
serviço. 

<Em 1891 foram feitas 403 viagens ~sca.li
sa.das por 33 empregados, apresentando-se a 
sé,"Uinte receit" : venda de sellos a bordo 
15:739~00; \"enda (le sellos, ta:x:a fixa 
3:007$300 ... (Contim~<>a tê;-). Total, a quan
tia. de 18:739$760. 

Cartas para o interior, 105,585. Offi.cios, 
892. Jornaes, 9,5il. 

Cartas do interior :para a capital, 90,371. 
Total, 206.425. 

Já. vê a commissã.o que é um serviço muito 
extenso e que si não fosse fiscalisado, como 
tem sido, pelo meio que acabo de indicar. to
da.s estas cartas, offi.cios e jornaes deixariam 
de pagar o respectivo porte, e da h i resulta. ria 
uma diminuição da renda do correio. 

.Entretanto a. renda. que no primeiro anno 
foi de 11 contos de réis, no segundo foi de 18 
r~ntos e tanto. Houve :portanto no exercício 
findo um accressimo de mais de 62..000 obje
ctfls sobre o exercício de !890 e um accres-
cimo de receita. de 8 contos e tanto. 

·Quanto ãs viagens tambem te9m augmen
tado. No anno de 1890, que foi o primeiro em 
que s& esta.beleceu este serviço, o correio deu 

empregados para tisca!isar 28G viagens, en
tretanto qne no exercício de 1891 fora.m feitas 
403 viagens. 

Parece-me que á vista destes dados, que 
são officiaes e constam llo relatorio tia illus· 
trada e zelosa adminbtração do correio do 
Pará, a commissão não se recusará acceitl\r o 
augmento qlle propomos no pessoal, sobre 
tudo de carteiros e praticantes. Aquelle au
gmento trara uma pequena despeza ..• 

O Sa. ARTIIUR Rros-Ma.is augmentará a 
receit..'l. 

O SE. CA;o;rXo ..• mns augmcntariL a re
ceitn, sem duvida. 

Creio que não é preciso dizer mais para jus
tificar a minha emenda, mas não deixarei a 
tribuna sem acerescentar algumas palavras. 
Parece-me que o que de•·e estabelecer a ordem 
e a categoria das diffet>entes repartições e o 
serviço que por ellas corre, e a. importancia. 
de:::se serviço. 

Ora, desde que uma. repartição é conside
rada como de I• classe, é porque os seus ser
viços são taes que exigem que ella seja collo
cada. nessa categoria, devendo, portanto• ter 
o correspondente numero de empregados . 

O SR. ARTIIUR Rros-~ão se póde applicar 
essa. regra a.os correios. 

O SR. CANTio-Por que não? Infelizmente 
para o meu estado. ainda nas circumsmncias 
actuaes, na Republica em que estamos, con
timi.a elle a ser victima da injustiçCJ. e talvez 
melhor da iniquidade dos poderes geraes. 

No tempo da. monarcbia a provincia do Pará 
era sempre, quando se tratava de sacrificios 
de sangue ou de dinheiro, igualada a outras 
províncias consideradas de primeira ordem, 
como Bahia, Pernambuco, S. Paulo e Rio 
Grande do Sul. Assim se deu quando se tra~ 
tou da guerra do Paraguay. 

Concorreu com maior contingente de seus 
filhos para esta. guerl'a, talvez em maior es· 
cala do que alguns outros estados de primeira 
ordem. 

Mas quando se tratava de algumas medidas 
beneficas, o Parâ. era sempre considerado em 
segunda ou terceira ordem ; mesmo em cir
cumstancia.s especiaes quando era conside
rado de primeira ordem. como, por exem
plo, aconteceu com a. thesouraria de fazenda 
e alfandega. Foram consideradas estas im
portantes repa.rtiçõ~s pelos serviços que :por 
ellascorr·iam como repartiçõ·s cuja. cat?goria. 
era de primeira ordem . Entretanto lJão st~ 
lhes deu o pessoal que, segundo a t~J.toella, de
viam ter todas as repartições desta categoria; 
não se lhes rleu o pessoal que tinham Pernam
buco, Bahia e S. Paulo. 
· Conservou·se o mesmo pessoal que tinha. 

quando aquellas repartiçõ~ er~w copsider~· 
das de segunda. ordem, 
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Entretanto que pela thesoura.ria de fazen
da corriam muitos outros serviços que algtms 
outros estados. pela. natureza de suas condi
ÇÕ€S geographica..s, nã.o podiam ter, <~o mo -por 
exemplo S. Paulo. que não tem arsenal de 
guerra, arsenal de marinha, não tinha dous 
corpos de linha, nAm colonias, :presidias ou 
fortalezas cómo tem o Parit. 

No emta.nto a Thesourari<\ de S. Paulo 
tinha um pessoal muito m;J.lor do que :'1. Tlle
;;ouraria do Par;·~. 

Esta mesmo. injustir;a continua a ti,tr-seoom 
o meu estado. 

O Sn.. Al~Tllt:R Rios - E a escola nautica., 
escola. na va.J. 

0 Sn.. P m.E; FERREm.\ - Isto nprovcita to
dos os erta.dos do n01·tt~. ate a Ra.hht. 

O Srt. CA:-;T.\o- V. E.-.:. t t·uz esla.~ dnas 
medidas que aliits agradeço it Ca.mara. de ~.Ul' 
votado pot· eHu.. 

Mas o augmento de 25:ooosooo que tra
zem estas <luas mctlitlas, cuja.s vanta.gen~ o 
nobre deputado não póJe contesta.1·, nem t\m
l~em poderiL conte~tar q uc c mnn. d espeza pro
uuctiva. 

O Sn.. Aunmn Rros - Eu nilo estou con
testando ; estou cí tando mn ·facto . 

O SR. CA:sTÃo- Como quer que. sejct, Sr. 
presidente, creio ter dito o sufficiente pa.1•a 
que a nobre commiss[o se üigne acceita.r esta 
emenda, para a qual espe1•o a. Ca.maril. dará o 
seu voto favoravel. (Muito b.m, m~tito b~m. 
0 OJ'lldor e cumpr-imentado . ) 

Vem ã. mesa.. é tida c a.:poiada. c enviada. á. 
commissão a seguinte 

Na ta.bellt\ rel:.ttin\ ao correio do Parit 
diga-se : 
4• 2"• ofliciaes a. 
1 3" ditos ..... . 
7 pm.tica.n tes de 

!" cl<ISse ...... 
14 ditos de Z• clas-

se •..... . ..... 
I O carteiros de 1> 

classe .•....... 
18 dit.os de 2• elas-

3:000~000 
2:400$000 

1:800$000 

1:400$000 

1:600$000 

12 : ooo:=;ooo 
lG:SOQ$000 

12:(]00$000 

19:600$000 

l li:000$000 

se. . . . . . . . . . . . I : 400$000 2.5:2008000 
Sala das sessões, 3 de outubro de 1892.. 

Can t<io .-A. ,lfo>ttCnel}l'O.-3ft.ttla Bm·cellal' . 
-I1~riio do B:·a;it. - f>cd, ·o Cltcrmo nt. 

O Sr. Fra-n c isco Vei;;·3. con
fe;;..~ que entl"J. profurrda.menre de.."'l.len"/,ado 
uo de~te. porque :1 marcha t t·iumpha.l do 
.vrojecto nfto enco:;trou a mais ligeira obrer ... 

va~;ão llll- 1• e z• discus~Gese esta sendo emen· 
da.do :~.goru. paru. a.ugment.ar m(l.ÍS as despezas 
que elle acarreta. O ot·o.dor esti convencido 
de que e inteiramente phtonico o desejo dcst:J. 
camflra de l'azer economias e a. Jll'OIJria. com
missü.o de orçameato est:í. ~e collvencendo 
disto. 

De duas or(lens slo o.• con.~ideraçves que 
VM razet• em relação ao projec:to, uma. de 
ordemeconomica e outrll. de ortlem coustitu
cion;~.I. Qu;tnto á primeiro, con!'~s.o::a. que 
apenas add~1zirá algumas consi<leraçiícs para 
desencargo da eonsciencia., um<t vez que a 
Carnal'<~ , "Uia.da. pel<t commissão, está, dis
postl\. a vota.!' o augmento de mil e 1;.'\ntos 
contos mt dest~'.a publica. 

No curlo e:op:u;o de dou:; a.nncs ê esb :1 ter
ceira. reforma que se vot:.t no serviço dos cor-
1'eios; c isto hast.1. }l:.tt-:t provar que es:>'as ~e
Jormas urro são feitas com e~tudos e atten~-ao. 
Nenhmn melhoramento importante se tem 
introduzido. entretanto, no serviço dos cot·
reios: n uniea. cou'a que tem sido constante 
nas rclbrmas ó o augmento de despeza. 

O prc.;ecto uctual cre;t mais 17~ logo.Te~ _su 
n:;1. Capital Felteral, 11m verdai.leuo e:x:erclto 
de empregados, [l.Ugmentando V.$ despezas, só 
ahi, em 522 contos. 

Em S. Pa.t1lo, o :tugmento é de ll em].lre· 
~ados e 57 coutos e foi o menos aug-mentado; 
no r.st.ndo do orador, u augmsnto é de 70 em· 
pregados c \J2 contos de réis de 1les1m.a; na. 
Ba.lüa e de 7[ empl"ega.dos e 86 o:ontos. 

Ora, este augmento geral, que importa ~m 
mil e tantos contos, não tleve. nas o.ctua.es Clf· 
cumstancias. ser Yotado as.~im de :J.íbgadilho. 

N<'í.O lla. tal urgencia absoluta. 
Approveita a. oportunidarle para. responder 

a um aparte proferido pelo nobre deputado 
por Alagoas, m~mllro da commissã.o de or~
mento, no qual S. Ex. affirmu. que a 1.U'g<!ncl.a 
provém do compromisso que tomou o Bra.zil 
nn. convenção postal de Vienna. Respondendo, 
object<l o orador que o nosso repre:;entante 
não tomou compromisso de tempo parll. o;; 
melhoramentos que e5tão julgados uteis ao 
servi~o do correio universal. 

Acerescent1. que o proprio director geral do 
cot•reio decl<trou que nos é impossivel, ao me
nos por emqtmnto, realisar os me!hora.men
tos em que se accordou na convençao. 

Do mesmo modo pensa o ST. ministro dos 
correios. 
Re~umimto as suas ol:senaç:;Jes, diz que, a. 

seu v~r. a commissão não se justifica cooiplt7 
tamentc, pois n;.~.da disse sobre o a.ssumptc de 
des~eza.. 

No regimen parlamenta.r,comprehenderia. a · 
delegaçao que se propõe o Poder E.tecutivo; 
pois er:~. esta uma cama.ra. parta.meutar;mas,no 
system!\ que nos rege, delegar ao gov~rno illll ·· 
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direito que pertence exclusivamente ao, :eon- Sr. presidente,sería e sou incapaz de ter pro-
gresso, é uma negação do regimen. nunciado tal aparte;não é isso da minha indole, 

A commissã.o nem siquer deu os traços ge- da minha. educação nem do rei>peito tradicio· 
raes. violou manifestamente a Constituição nal que,quaesquer que sejam as circumnst.a.n· 
da Republica dando ao governo o direito de cias, estou haoituado a observar em relação 
crea.r empregos, marcar attribuições e fixar ao parlamento brazileiro. 
vencimentos. Foi talvez um equivoco da imprensa, mas 

Adduz considerações e examina o proje- doloroso ; um escandalo provocado não sei 
cto, corroborando essa a.ffirmaçã.o. pa.ra que fim, mas que infelizmente só alcan-

0 projecto reduz a Camara ao papel do pe· ca um: tentar trazer para esta casa o descre· 
d.inte ante o Poder Exeuctivo, rogando-lhe hu- dito contra o qual devemos todos protestar. 
mildemente que legisle por ella ; traz o ani- Garanto, pois, sob a minha palavra de 
quila.mento do Poder Legisl.a.tivo. honra. que não proferi semelhante aparte, e 

Faz justiça á commis..<ão : tal project<i, si isto e intuitivo ~rque esto.va. de a.ccordo com 
não tivesse sido re:to de afogadilho, não pode- o modo de pensar do nobre deputado ; e não 
ria dar tão importante autorisar;oão ao go- podia portanto dar um aparte tii.o desencon. 
verno. tro.do e incoheronte. 

Combate energic.tmente o art. 1", lcttro. D, o SR. PRESIDEXTE- Havendo numero,vae 
como encerrando autorisa.ção ao governo para se proceder á. votaçã.o indicada na. ordem do 
cobrar impo!lto ao seu livre arbítrio, autori- dia. 
sação que em 70 a.nnos da mona.rchia nunca 
houve no Bra.zil. 

Termino, dizendo que a P,'l.Sllagem do pro· 
jecto importa a condemnação do systema, 
& proclamação do imperio do Poder Executivo 
na Camara. 

Vem â. mesa., é lida, apoiada e posta con
untamente em discussão a seguinte j : 

(Co1"1'eio) 

Emenda ao projecto ~~ . 203. 
Ao a.rt. l•, Iettra D.-em vez das palavras 

-!ubmettendo as alterações que se quizel:" ao 
CongressoNacionai,sem prejuiso de sua ex:ecu
çã.o-diga.-se-:ficando dependentes de appro
vaçã.o do Congresso Nacional M alterações que 
1lzer. 

Sala das sessões, 3 de outuhro de 1892.
Francisco Veiga. 

O Sr. Jacques Ourique (para 
uma explicação pessoal )-Sr. presidente, na. 
sessão de sa.bbado, o nobre deputado pela 
Bahia, o SI:". Francisco de Mattos, referiu-se 
a um incidente publicado por um jornal desta 
capital,em que se dizia que um deputado que 
·tinha a inicial O havia em aparte classificado 
S. Ex. de immoral. 

Não .voltaria a esta questão porque não 
tenho por habito tomar em consideração a.s 
contas dos jornaes, para traze! -as para á Ca
m.a.ra., a, qua.l muito respeito e acato. 

Mas, desde que a. questão foi trazida a este 
terreno e o aparte a. mim attribuido, devo ao 
meu illustre collega a mei>ma consideração 
que eU e teve a. gentileza. de tributar-me e que 
devo e tenho mantido com todo os meus illus
irados co~, representantes de qualquer 
~estado. .. 

O Sr. Ahnino Affonso (pela or
dxm)-Julgo que e pela ordem e facilidade 
methodica que sou forçado a tomar um in· 
stante a V. Ex. 

A lei, que nos rege, coma,o-ra a permissão 
de poder qualquer deputado pedir que se dis· 
cuta nesta ca.mara um projecto de lei sobl:"e 
que não tenha tido tempo de dar o conve· 
niente conselho á commissão respectiva. Ha 
mais de dous mezes se acha nesta casa um 
projecto vindo do Senado, por unanime voto 
da.quella veneranda assembléa., no qual pro
poz o Sr. Amaro Cavalcanti, nobre senador 
pelo Rio Grande do Norte, o augmento de ven· 
cimentos dos empregados de todas as classes 
da. Imprensa Nacional e .Diario 0/ficiat, por
que e..~es vencimentos são os mesmos que 
eram ha cerca de 20 annos. 

Estando V. Ex. fôta da mesa, por motivo 
j ustificado, tive a honra de apresentar um 
requerimento, em que pedia fosse dado para 
a ordem dos trabalhos, e entras...oe na discus
são, sem o parecer da. commissão respectiva, 
prescindindo-se do seu voto esse projecto, ou . 
sena.tusconsulto, ha bastante tempo, demo
rado. 

Não foi votado ainda. esse requerimento, 
que 'tive ense.i o de fazer_ 

Agora.. V. Ex. annuncia a votação das ma
terias consignadas na ordem do dia, ou ven-
cidas na. discussão. · 

Rogo a V. Ex. que, terminada essa. vota· 
ção, consulte á Oamara si consente que esse • 
:projecto seja dado pam ordem do dia, inde
pendente do parecer da respeitavel com· 
missão. 

O Sr. Preeiden'te- Antes da re
clama(ão de V. El:. já havia. providenciado 
para que fosse presente á mesa o projecto e 
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requerimento a que V. Ex. se refere, a.ftm de I Do projecto n. 190- 189Z. 
poder a Camara pronunciar-se a. respeito. O Congresso Nacional resolve: 

O SR. AM,nxo AffoNSO - Agradeço a. Art. L • E' o governo autorisa.do a. conceder 
V. Ex. · licença. pa.t·a matricular-:se na Escola Militar 

de Porto Alegre ao alferes tio 12" batalhão de 
infantaria Joaquim Pereira de Macedo Couto 
Sobrinho. 

O SR. A;oo;roro.'JO AzEREDO (pela onleln ) pede 
dispensa de impressão para. que entre em dis
cussão diversas redacçOes que se acba.m sobre 
a. mesa. 

Consultada, a Co.mara concede a d.ispensn 
requerida. 

São successiYamente posta~ em discussão e 
a.pprovadas sem debate as seguintes 

REDACÇÕES 

Do projecto o. 82· A- 1892. 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado 

a. reformar no posto de tenente do extincto 
corp 1 de policia desta capital, na forma da 
lei vigente, o capitão bon .• ro.l'io do exercito, 
ex-tenente desse corpo, Antonio Jose Alves. 

Art. 2." Para os effeitos da reforma e COil· 
tado ao mesmo Antonio Jose Alves o tempo 
decorrido de 15 de maio de 1Si2 a 30 de maio 
de 18í8, em que serviu no~ conselhos de 
guerra do quartel general, e bem assim o de 
22 de outubro de 1866 a l G de dezembro de 
1869, contado este pelo dobro, na fórma da 
lei, por ser serviço de campanha. 

Art. ·3.0 Revo;:am-se as disposições e:n con-
trario. · 

Sala. das commis~ões, 3 de outubro de 
1892. - Alcide.< Li um. - Fróes r/(1. Crt<; . -
L~ ovcrpldo Filyueiras. 

Do projecto n. 813 F. 2 - 1892 
Redacção do additivo destacado do orça

mento da. despeza. do Ministerio da Justh;a e 
Negoeios Interiores, para o exercício de 1893, 
emendado pelo Senado. 

O Congresso Naeional decreta: 
Art. 1.0 Se!":io considerados lentes substi

tutos das faculdades de mt dicina os adjuntos, 
que passaram a. prt·paradores, os adjuntos 
actuaes que não foram contemplados na ulti
ma reforma e os prepamcl<n-es que, tendo f~ito 
concurso para adjuntos, foram classificados, 
devendo ser distribuidos pelas cadeiras o..t 
secções, segundo as habilitações provadas em 
concursos anteriores e as conveniencias do, 
ensino. 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçues em con· 
traria. 

Sala. das conunissões., 3 de outubro de 
1892.- Ale ide,~ Lima.- Froes da Crtt-:.-Leo
-.,egiEdo Filgueira.s. 

C:amua v. V[ 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

S<tla das commissões, 3 de outubro de 
1892.- Alcide< Lima. - Fróes da c,.u; ,-Leo
vegildo Filgtteit·as. 

Do projecto n. 198 A-de 189'2 
O Congres>o ~acionai rerolve: 
Art . 1.• E' o Poder Executivo autorisado, 

de conformidade com o ll.rt. 4• das llisposi,líes 
tr;ansitorÍll!'> da Constituic:üo, o. a ul 'i1· l'l'Ct.Hto:; 
especiaes, no exercício cor1·r.nte, de 5 '0:000$ 
a. cada um dos e:;tadol': do. Par:\hyb::L, Goyaz o 
Piauhy para occ01·rerem ás de~pc;,us com o.:< 
ui verso~ serviços :t seu cargo. 

Art. 2." Rcrogam-~e as disposições em con· 
tt~\rio. 

s •. ta. tlas commis õcs, 3de outubro de 1892. 
-.\lcid•:.< Li,.tn .-1-'nics d<t Cru= .-Le•J'C f!9i/.r(o 
Fil!Jt!Citas . 

Do projecto n. 205-de 1893 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. I." E' o ~'ode1· Executivo autorisa.do a 

pag-ar ao bacharel Manoel José Chaves, pro
fessor j ullilado de philowphia do cursp anne
xo a Faculdttde de Direito d(l S. Panlo, os 
Yenclmentos íntegraes que percebia durrante 
o exercício desse é:.trgo, bem como a indem
ni~nl-o da importancia. das gratificações que 
deixou de receber de> de a data em que foi 
jubilado. abrindo para eS>e fim o credito que 
to r necessttrio. 

Art. 2. ' Revogam-se as ilisposiçóes em con
trario. 

Sala. das commisões, 3 de outubro de 1892. 
-Alcides Lima,-Fróes da Cruz .-Leovegitdo 
Filgueiras. 

São julgados objecto de deliberação e en
viados à commissão de orçamento os se
guintes 

J>:ROJBCTOS 

N. 218--1892 

Autorisa o gover-110 a abri1· o credito de 
1:2:817$17 4 rpt,e solicitmt paru 'f'lZ!jamento rle 
despe:: os feitas pela 'IJerba- .' >ccorros Pu
blicos-do exercício de 1891, c~.~.n imlige11t ~ts 
variolosos 110 estado· de Santa Catlur.ri11a 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 . • Fica o governo autorisado a abrir 

o credito de 12:317;1174, solicitado pelo Minis
e 
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terio do hterior em aviso de 26 de março ul
•.imo â. Cama.ra dos Srs. D~puta.da.s, p::wa. plL· 
gamento de despezas feitas por conta <la verba 
- Soccorros pubiicos- do exercício llc 1891, 
com indigentes variolosos no estado ile ~anta 
Catharina e requisiwh :to mesmo ministel'io 
pela. thesouraria. de fazendo. em o!licio n. 2 
de 10 do mesmo mez. 

Art. 2.• Revoga.m-;;e as tlispo~içtlt's etn con
trario. 

S[l.Ja. das sessões, 2G de setembro lle 1892. 
Carlos Caí11pos. - F. Schiilidt.- Costc• Rodl'i· 
yues.-Lmu·o .llulle;·.-Lrrcc1'da Car,lin1w. 

x. 210-1802. 

Autm·:sa o yoc,'J'JW a ahrir, 11 0 c:t:e1·cicio tlc 
189.'], o ct·C'Iito flCcc.t~·uio l)(tl'fl /) 11telho,·a
mc!1tn do p.o1·to de 8, .7rJ•7o d" BmTa, c.<trvla 
do Rio de Ja>~uil·o. d.: acco1·•(a c n.11 o.~ e.,·taclos 
(ciiD.~ J>Ol' Ol·tf~III .ÚO !J01.'Crl'lO do l'CjiJ;•ido CS• 

ta do 

O Congresso ~aciona} decreta.: 
Art. I. • Fica;o Poder Execut il'O autorisaLlo 

a abrir, no exercício de lS'J3, o credito neces· 
sa.rio para o melhoramento do povto de S:To 
João da Barra, estado do Rio de .Ja.neü·o, de 
accordo com 03 estudos feitos por ordem do go· 
>erno do refer ido est..<t(lo. 

Art. 2. • Revogam-se as disposiÇt1es em con
rario. 

Sala das sessües, 2 de setembro de 1892. 
Bl~ptista rla .J[atta.- E;·ico Coelho. - França 
Ctwva!lto.-OUvcira Pinto.-C!p·il!o de l41•!M. 
-Frries da Cr'L!.:;.-Urbano Jlal·condcs.-Vir
gilio Pessoa . 

E' julgado objecto de deliberação e fnviado 
ás commissões de orça-mento e de constituição 
legislaç;.1o e justiça o seguinte · 

PROJECTO 

~- 220- 189Z 

Manda a/Jonar pam todos os e(fei!os a.~ fa!fas 
c.ommettidas pelo capiWo de fmyata 1J1·. Joiio 
Nepomt!Celt? Baptista, . lente ela cctcleil·a de 
ph!JSica da Escola ~Yavat. àa1as de 1t de 
,drril do COl' l'et'!te anno até a data em que 
apl·esentou-se à mes-ma escola, de volta do 
desterro, em "'l'twle de manist:a . 

O Congretso Nacionaldecrela: 
Art. I.• Sii.o abonadas )?::Lt·a. todos os effei

tos as faltas commettidas pelo Cll.pitão de ü·a
gat.a Dr. João NepomUl'Ãlno Baptista, lente da 
cadeira. de physica da Escola Naval, da.llas de 
11 de abril do corrente anno at(; a. data em 

que apresentou- se á. mesca e..c:cola., de volta. 
do desterro. em virtude de amnistia.. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
tr·ario. 

Sala das sessões, I de outubro de 1392.
A?·tllw· Ril)s . 

SubmPttido a ;-otos o requerimento do 
Sr. AI mino Affonso, para qu;; entre na. ordem 
do dia de a.ma.nbii., independent~ do parecet• 
da. P.Ommissi!-O o projecto n. 12:3, deste anno, 
do Sen[l.do, l! [I.PPI'O\':J.do. 

Votação. em 2'1 discu:<&io, doprojecto n. 102, 
fixando a dcspe;r;t do ivrini.~terio du. !ndnstl·la, 
\' i<u:ão e Obr:.ts Publicas, parn. o cxcrc ido do 
J8D3. 

Sils succc~i ~·amente submCJUidos a votos e 
:lppt'OYn!los. ~alvo a~ emcnd<\.">, os ~guintes 
aNigo~ tio pr0j ccto: 

O Con:,:!'CSó<O Nttciolli\l !lccrci.!\: 
Art. 1> O Presidente d;t Repull im & n.uto

l'i;;ado :1. de,;pendet• pela. Rt<parti~ão do ).Iini~
terio c.ht lndu~tri;t, Viação o Obras Pnblica.s, 
com os ~rl'Í(;OS designado:> na,; se~uintes ru
\n·icas a quantia. de 68.973:SO~iG, a. saber: 
1.- SeCI'c!a;•ir4 de E sttr.do, 

deduzida a. quantiu. de 
3:000.~ p"ra. gratificação 
:tos auxiliar~.s de gabmete 
e 3:600$ a emprega..dos da 
2• seCÇ'.lo da Directoria 
Central..... .............. 3i4:110$000 

2.- Ecentuac.•, deduzida. :l. 
quantia de 10:000$. .. . . . . 10:000$000 

3.-T~;·ms pu7Jlicas e coloni
saçr7o, Sl.tpprimidas : 
a) Ntt Jnspectoria Ger-.11: 
um ajudante, um chefe de 
secção technica.; um chefe 
de ~ecção, um official te
clinico, tr<>s oiUciaes, seis 
a.mannenses, dous ditos 
tcclmicos do dcsenhist..ts, 
somma GJ:'200~000 
b) DeLlnzida. ná. consigna
ção p:tra. obras na. ho3pe
daria de Pinheiros'30:000S; 
c) Serviço de coloni83.\'ão 
1105 e~tados,deduzída. a con
signação para os serviços 
em Minas Geraes e Espírito 
Santo, por terem ficado o. 
cargo dos mesmos, -
512:533i;333 e reduzida. a. 
con.signà.ç.w de l :042$()00 
destinadc. ao mesmo ser
viçO 11os outrps · e:;tados a 
500:000$000 ; 
d) Deduzida da consigna
çii.o para introducção de 
immigmntes em burgos 
agricolas 50ú;{)()G$000 .. ... , 10.300:466$007 
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4.-Cate~l~se, supprimida. a 
'"erba de 60:000$000. 

5.- Auvilios a t.l;?l"icultw·a, 
eHgcnlioB ccn!raes, etc., 
deduzidos: 
tt) Auxilias a.o Insí.ituto 
Fa.hia.no, <i. Colonia Blazia
na..n.o Lvceo de Agl'onomia 
e Veterlmui:~dePelotas. á 
Escoi;t .Agricoht e Viticoh~ 
de T:Lqua.ry .:to A:,;ylo Al!ri
cob S:tn ta fz:t iJel, ú. Colon i:t 
A"ricoht Ol'plumolo;..rill:L I· 
~~~'bel, iL R~col:\ L'ontrul de 
M:!.Ci'iú , iL Ch:tcôli~L em Tic
tt!, l50:S~Jflfl ; 

" ) rotl uzido n. 25 o numero 
·:lc trn.hn.lhatloreo-; d:1 olil.l'· 
dim Bota.nico. htLYcmlo di· 
minuir,:ão de 8:000$()00; 
supprimida. a. consign:u;iio 
pm-a murar o mesmo-
36:000$000; 

c) l'eduúdn. a quantia pedkht 
pnmo a garantia de juros 
aos engenhos ceoiraes-
12:000$; supprimid:t a 
conslgnacão destinada a 
premios a.os fu.brica.ntes rle 
de assuear - 95:000$000; 

d ) supprimid'' o. destinada 
ao pessoal. e matel'ia.l do 
Ja.r dim da Praça da Re
puhlica-40:440$, a desti
nada ao pcs~oal c ma
terial do P asseio Publico-
10:300$. e bem a..'lSim a. de 
36:3:U.-:;800 para o servi<:<> 
da Estáção Philoxerica da 
Penha, por passarem estas 
dcspezas ao Districto Fe-
deral .........•. •...•.• • 

6. - Subvettç<lO ds compa
rJcias de ruzveryaç<1o d ·va
pol·, deduzidu. da. consig
nação ã. companhia. Ba
lüana., por nã.o ter cum
prido a clausula. 21 .. do 
r espectivo contracto -
16:500$; suppr imida. a con
signação pedida paro a 
responsabilidade de eon
tracto.> legalmente feítos-
130: iJOO$;:J.~gmentada com 
a. q\m.ntia para. subven· 
cio na r o ser vico de r~> boque 
da Associação Sergipense 
- 24:000$ •.••.••. •·••• •. 

7.- Sociedade Au:ciliadora 
da Indv.stri!J. l\7ac!~l,sup. 
-prima-se - 6;000$. 

1.659:362$330 

2.463:7408000 

8.- Corpo de Bombeil·os
supprima-se por pertencer 
este serviço a outro mi
nt~terio. 

9.-E.,trada de Fa1·;·o dn 
Sobml, <leduza-se no ven· 
cimente do director e en
genheiro cltele 3:0000~. nn. 
conslgmuo{\o pilt"J. peS$0:'1 
tle conserv~.ào 8: R89S.')()(). 
na de mil.teria.l ü:300.~ ... 

[0,-Eol0ltarltt rlc li'e1'1'0 rJ~ 
Ilohr>'itc , tlc•um:atn·SA : no 
veneimcnt.o do ditocdot· u 
un"cnhcit'O cherc 5:000:;;; 
n. quantia ptoo,·cnicntc d;t 
~t!pprcs~;1fl de nm fie!, do 
:3:llOU~ o de Llotts umann
en~c~i a do i:302.~iSS da. 
consignação mater ial pa.t't~ 
n. a.:lminí»tt-ac:;ãocentral e a 
1l~ 2!:09is;)G0 de evcn· 
tuae~ ..... : ..... ... .... . 

1!.-P,·oliJnqamenlo àa E.<· 
tra.dr~ de Feuo rk Baturile, 
~upprima-se aqu:mti<l. de .. 

12.- Esu·ad,. de l"<J•·ra Cen
tral de Ptwnambuco, de· 
rluza-se no vencimento do 
director e tlo engenheiro 
ch~:~fe a quantia de 5:930$; 
na consignação para ser
vente::, que ficam redu
zidos a 6. a de 4:007BOQO; 
com a :"Uppre;;sã.o de pr-a.
ticantes e auxiliares du. 
1• e da 2• secções 
de contabilidade a de 
6:667$; a de 30:000~ nas 
ditfet•entes verbas decven-
t uaes. o. o .... . . o o .. .. .. . 

13.-Est1'CIIta de Fenoo Btd 
de Pernm,zbuco-<leduza-se 
a. quantia de 4: 0008 na 
consignaçiio pedida para 
ma.tel'ial da. admlnistmção 
cent ral ; a de 40:000$ em 
i ooual consignaç-d.o para. lo· 
c~moç:ão; a de 20: 000$ em 
i"U[I.l CLlllSÍgll<UiiiO para. 
cÓnserva.c.~o da linha, e a 
de 714:000$ no. pedidn. 
pm'a construcções de ra
mae~.mantendo·s~, a quan
t i<\ de 350 :0008 para con· 
clusão dora.mal de Paque
>ira a Imperatriz •.. o • •• • 

15.-Estra:ta de Fenoo Paulo 
Affonso. o .. o. o: .•......• 

15.-P ·rolo11rJamento da Es· 
trada de Ferro da Bah;r:r.
det.t~~~-se a qua.ntia ll~ 

4-3 

Gl5:74S$457 

1.1G8:4 l5$8l0 

1.978:850$4:14 

2 .S29:0G1$185 

142:566$000 
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2:590$ no vencimento do 
director e engenheiro 
chefe; a de 526$027 no do 
recr t~-rio; e. de !95$616 no 
do 1• officia.l: a de 1:065$ 
pela. suppres~ão do cargo 
de pr-atica-nte ; a de 
1:198$356 pela. d·~ um con
tinuo; a de 3:600$ pela de 
um medico ; a de 5213$027 
pela diminuicão do venc;i
mento do guard<1-Iivroc:; a 
de 3:023$02 1 pela suppres
sii.o de um lo~:at• de liel do 
a1moxarilc: ã do i65') no 
venci mrmto dothcsoureiro; 
a de c.oo~ooo da suppt·e"
são de um ~Cl'Yente; a Il,J 
l :22-1:; no vencimento du 
che le rio troa!'ego ; a de 
2:929$314 dn. suppressilnde 
dous n.manuenses ; a de 
4:120$546 com a suppres
são dos quatro pratican· 
tes ; a de 495$ no venci
mento do ajudante do tl'a
fego; a de 526$ no venci
mento do cont<tdor; a de 
195$616no do olll.cial: a de 
1:225$ no vencimento do 
do chefe da locomoção ; a 
de 195$616 no vencimento 
do officia1 da. locomoção ; 
a de 2:130$410com a sup
pl'essão dos praticantes do 
escriptorio da locomoção ; 
a de l :464.$657 com a sup
pressão do 1ol!"ar de a.j u
dante do deposito de ma
terial; a de 1:225$ no Yen
clmeuto do chefe de linha; 
na consignação para -
obras novas-deduz-se a 
quantia de 59:219$694, e 
da verba- Eventuaes e 
ser.-iços extraor linarios
a quantia. de 3:359$708 •.. 

16-Estrad!l d~ {erro de Por
to-Alegre a Uru.guayana, 
deduza-se a quantia de 
55:945$885 ; snpprima-se 
a quantia de 2.00$000 da 
consig-nação para obras no
vas, para pontes e cami
nhos do accesso ás Esta
ções e a de 120:000$ para 
estudos do ramal do Gace-
quy a Livramento ...... . 

{7.- Proltmgt.tmento d~.t Es
trada de Ferro de Po?1o
JJ.egre a Uruguayana, de-

1.100:422.~13 

2. 479:773$666 

duza.-se a quantia de . 
90 000$000... .. • . . . . • . • • . • 2. 000 :000$000 

18.- G•.<ru.ntins rlejv.ro> às 
estradas de (er ro, dedu
zam-se dois -mil contos 
para. difft·enças de cambio 
por estarem incluidos na 
respectiva verba no orça
mento da faz<:nda ; a 
quantia de 400:000:5 des
tinados a estradas de ferro 
em estudos Au,.meme-se 
a consignação de 575:530$ 
para. fiscalu;ação de estra-
de f. ·rro............. .. 11 232:005$666 

19.-Estmda ria Ferro Cen-
tl'!l. tio Bm=it, custeio.... 14.252:431$501 

20 -Pr••lO>Ul!lmeH!o <Ü< Es
tra•la de F~tro Central do 
B··azil, e reduzida a verba 
de 2 000:000$ a 700:000$ 
para conclusão do rreclto 
de Santa Luzia a Sete La-
gôas. . . . • . . . . . . . • . . . . . . • 70Ll : 000$000 

21 . -Obra< rlüJer.,as nos esta
do.,, l'eduzida a250:000$ a 
consignação para poços ar· 

. tesianos no Cear·á ; supiJri· 
mida a de 97: 000$ para 
melhoramento do rio Pa
rahyba : reduzida. a ..... 
252:000$ a •·erba para me
lhoramento do rio S. Fran
cisco ; SUIJIJI'imida. a. de 
129: 49Z.$ destinada á. es
trada. de rodagem de D. 
Francisca.. . . . . . . . . . . . . . . 5. 098: 956$625 

22.-Correios (como na pro-
posta do governo)........ 5.468:882$500 

23. -TeJeqra,/io electrico,
sendo 200:000$ da. con&i
gnação de 365:000$ ·para 
estabelecimento de novas 
linhas, destinados â con · 
strucção da linha de S. Fe-
lix ao Rio S. Francisco... 5.692:739$500 

24.-Directoria Geral de Es· 
tatistica................. 242:180$000 

Art. Organisado o Districto Federal e feita 
a transferencia dos serviços que lhe compe-
tem. considerar-se-hão supprimidas a Ja dire
ctoria das obras publieas e a 2• secção da 
Directoria da Agricultura, ficando o governo 
autorisado a reformar a secretaria e a fazer 
outras reducções que julga.r necessarias no 
pessoal. 

Art. Ficam pro hibid.a.s desde já. as conces
sões com garantias de juros ou subvenções 
sem especial autorisação do Congresso. 

Ao Poder Executivo não é permittido reno
var em favor de individuo ou empreza de 
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qualquer natureza a<; concessões com garan
tias de juros ou subvenção que tiverem cadu
cado, venham a caducar ou fiquem sem 
eífeito por quaes ,uer causas de direito. 

Reputa.m-se caducas as conce sões com ga· 
rantios de j uros ou subYenção que não setor
naram eff~tiTa.s nos prazos das concessões ou 
dos contractos, não sendo licito a renovação 
desses prazos. 

O SR.. UnB."-1'\0 GoUVEA. (pela o.-,lem) pede 
preíerencia na votaçü:o da emenda n. 43 pag. 
7, porque é mo.-is arnpl.<l.ti\·a. um<1 v ez que 
estende os impostos aos estados de Goya.z e 
Rto ue Janeiro. 

Consultada a cas:~. sobre n. prefercnr.ia pc· 
dida. ê rejeitada. 

Submnttiua a voto>. n. emenda n. 1 ao a.1t. 
1." lettra C. a:>:>i:rna.da. pelo Sr. Go.rcill. Pires 
e outros, ê rrjei~tla .. 

O S1· . BAD,\RÓ pede veriflcaçiio de vota~;ão . 

ProcPdenolo-~e it vei·'fica.;ão, reconhece-se 
que a emenda foi rejeitada :por 57 votos con· 
tra. 5!. 

Art. As companhias ou emprezas que go
zarem de garantia. de juros ou subvcn~;iio são 
obrigadas a entrar para o The:<ouro ;\'acionai 
com as quotas que tiverem sido determina· 
da' pPlo Poder Exec,lti vo ou que constu.rt>m 
da> tabellas, para occurrencia du.s d<!Sp~z:.ts de 
ft<calis:l <:ào pelo d"creto 1302 de 1891, in~ti-
tul•la sob a clausula da d~peza. não cx•·crl~r São consiueradas prt>judicn.t!as : 
á receita proveniente daquella. an·Ec:.u.la~';i.o. 

§ De•ta obri~ta.ç;io estão isentas as cm:lpn.
nbias ou em prezas cujo~ contr-a.ctos anterior
mente celebrados !mpuzerem expt>essamente 
ao governo as d~pezas com a respectiva 
fi~calisação, não sendo permittido, pol'tm. ao 
governo conceder a essas campanllias ou em
prezas nenhuma novaçãoou favor de qual· 
quer especie sem que ellas se subordinem á 
exigencia. da disposição anterior-

Art. Aconces~ de privilegio de qualquer 
natureza não se tornara e:trect;iva sem a ap
provação do Congresso_ 

Esta disposição é a.pplicavel aos contractos 
de navegação com subvenção e que forem re
novados. 

Art. Continúa em vigor o art. 14 da lei 
n. 3.397de 24 de novembro de 1888, que au· 
torisou o Poder Executivo re~gatar as Es
tradas de F<>rro do Recife a. S. Francisco e 
Bahia a S. Francisco . 

Art . Fica. o go,·erno autorisado a provi
denciar de modo que, sem pr~juizo do ser\·iço 
de immigração seja transferido o de colonisa· 
ção aos estados á. medida. que cada urt. de;.tes 
se ha.billte para assumir a. responsabilidade 

A emenda. n. 2 Llo Sr. N"ogueira Parana· 
guli. e Ollt i'OS ; 

A de n. 3 do mesmo senhor e outros; 
A de n. 4 do Sr. Antonio Azerecb ; 
A de n. 5. addi t1va. à let.tra C. do n. 3 do 

a.1·t. l. •, a.s.•igna.da. pelo Sr . Bellarmino de 
Mendonça.; 

A de n. 6, do mesmo senhor e outros sup
primindo algumas p.•la-vr::.:; na lettra C do n. 
3 do art., l.' 

Submettida. a votos, é rejeitnda a emenda 
n. 7. a.o n. 3, lettro a , Inspecooria Geral de 
Ter ras e Colonisação. 

Submettida a "Votos, é approvada. a se· 
guinte emenda. : 

A ccrescen te·se : 
E' transferida para este ministerio a parte 

do camlJO de S. Gabriel, município de S . 
Borja, Rio Grande ds Sul, já dividida em lotes 
coloniaM e onde ia existem barracões e de
mais edificios precisos para. a colonia. - Ho••lero 
Bapti,ta e outros, 

O SR.. P REESI DE.'\"TE annuncia. a votação da. 
emenda. n. 8. 

de um tal encargo. 
Art. Fica. 0 governo autorisado a arren· O SR. SE\'ERINO VIEIR."- (r.ela ordem) pede 

dar o serviço do abastecimf:'nto de agua á. que a emenda. seja votada por por partes. 
Capital Federal, inclusi"~"e a Estrada de Ferro Submflttida a votos por partes, ê a.pprovada 
do Rio do Ouro, nas seguintes bases : a seguinte emenda : 

P, de não exceder o contracto do prazo de 2.' Restab&leça.nt-se as ~·erbas que foram de· 
trinta. e tres annos; duzidas nos ns. 9, Estrndn. de Ferro do Sobrn.l; 

2• , de imp5r ao arrendatario a. obrigação da 10, Ba.turité; 11, prolongamento da mesma 
conclusão das obras ; est•-ada: 12, Estrada de Ferro central de 
~·. de não alterar as taxas actualmente Pernambuco ; 13, Estrada. de Ferro Sul de 

mstentes; _ _ Pernam~ouc;o ; 14, prolongamentos da Estrada 
4•. de conservaçao e reversao das mesmas . de Ferro da. Bahia · 16 Estrada de Ferro de 

obras em perfeito estado ao actual Districto I Porto Alegre a ur'ugu~yana; 17, prolonga· 
Federa.l,ftndo o contracto. mento da. mesma estl'adJ., e 21 sobre obras 

o SR. . I o SECRETARIO procede a leitura do I diversas, incluindo o que lbi. pedido para a 
parecer da commissão. Estrada. de Ferro de S. Fran01sco. 

E' annuuciada. a. votação da. emenda. n. 1 S. R.-Sala das com.missões. 17 de setem• 
a.o art. lettra. O. bro de 18~.-Garcia Pires e outros. 
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E' ignalmente posta. a. votos e approva.da a. 
seguinte emenda : 

Ao n. 20 do art. to ; 
P1'0longa1nmto da Es~1·aâc( de F~;·ro C~ntra! 

do Bra~it 

2. 000:000$. nc:mdo autori;;ndo o govel'l10 a 
:revel' a talJel!a de vencimentos do pessoal, 
afim t.le attender à reclamação t!it·igiu(.t ü, Ca
maro em data. de ... 

S. R.-Sala. das sessões, 19 de setembro de 
1802.-AlHOnio 0/yntho. 

Fica prejudicada a. emenda ao art. 2' n. 2, 
assignada. pelo Sr .. r. A vellar. 

E' submettida a votos e a11proveda a se· 
guinte 

Em yez de 2.000:000$ diga-se : 1..'500:000$a 
Subrnettida a votos, é rejeitada a emend. 

n. 1 ; , assignada pelo Sr. Bad[l.ro. 
E' ta.mbem rejeitaua a emenda. n. 12, assi

gnada. pelo Sr. Urbano Marcondes e outros. 
Fica pr~judicada a emend...'l. n. 13, do Sr. 

Martinho Rodrigues. 
O SR. PREsiDE~TE- Annuncitt a votação 

da emendan. 14. 
O SR. VlOTTI (pela ordem) pede que a 

emenda seja submettida a votos por partes. 
"Submettida a votos a. primeira parte da 

emenda, o Sr. presidente declara ter sido ap
provada. 

O SR. JA.cQCEs Ot:RIQt:E {pela o1·dcm) pede 
verificaç'.ãO de votaçã.o. 

Procedendo·sB a verificação votam a favor 
55 Srs. deputados e contra. 48. 

O SR. PRESIDE"'TE- Não ha numero. Vae
se pwceder a chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se que 
se retiraram os seguintes Sl·s. : Ca.simiro Ju
tüor, Nascimento, Ivo do Prado, Fe!isbello 
Freire, Arthur Rios, Joaquim Breves, Luiz 
Murat, Lamounier, Francisco Veiga, Fernando 
Simas, Pereira da Costa e Julio de Castilhos. 

O SR. PaESIDK\'"VE-Responderam à cl!a· 
mada J 06 Srs. deput'ldos, mas a lista da porta 
accusa a retirada de 1 O Srs. deputados. 

Não haven<lo numero, fica adíada. a vo· 
'fação. 

Estando esgotada a hora destinada a ordem 
do dia., passa-se ao expediente, 

0 SR. 1° SIXRET<\R10 procede a letLUI"J. uo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. l" sec~'etario do Senado,. de 3 
do corrente, communicando que com officio do 

Ministerio da. Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, de 30 do mez proximo "findo, foi de
volvido aquella. Camara, sancciouado um dos 
autogr.'lphos elo congresso Nacional. autorí. 
sando o gov~rno a contractat' com quem mais 
vrmtagen,; ,,fferecer, o servi~o de reboque por 
meio de vapores, nas barms dos rios It.apeme
rím e Benevente. no estado (lo Espírito Santo, 
e bem assim nasde Itajahy e Laguna, no de 
Santu. Ca.tharma.--Inteira.da. 

ReQuerimentos! 
De Maria Luiza. de Abreu e outra, pedindo 

uma pensão.-A' commissiio de iã.zenda. 
De Carlos Hm•greaves e outro, pedindo di· 

Yer~os favores para conskuc~ü.o de uma es· 
trada de ferro de S . Francisco a Porto Alegre, 
pa..o.sando por Lages ou outra cidade etc., etc. 
-A's commissões de orçll.mento e obras pu
blic.'\s. 

Do engenheiro fiscal de 4• classe, Eduardo 
Macedo de Azambuja, pedindo seis mezes de 
licenç.a. com ordenado para. trata.r ele sua 
saude.-A' commissão de petições e poderes. 

Fica sobre fl. mesa., ate ulterior deliberação 
o seguinte 

Reql<<JJ'imento 

Tendo o Dr. Dilermando de Aguiar, ex
dírector da Estrada de Ferro de Porto-Alt>.gre 
á Uruguayana, inserido no Jornal de 25 de 
julho do corrente a.nno, uma. exposição doeu· 
menta.da com que demonstra violentas 
irregularidades contra sua administração e 
direitos garantidos em lei aos funccíonarios 
da mesma estrada, requeiro que o governo 
informe que providencias tomou para repa
rar .injustiças e annullar• os actos illegaes en
tão expedidos. 

Sala. das sessões, 3 de outubro de 18Q2. -
Demetrio Ribeirc. 

Documen.toSI a que se refêN o requerimento 
SllJH'Cl. 

EsTRADA DE FERRO DE PORTO ALEGRE A 
URUGUAYAl'iA 

O engenheiro Dile1·mando de Â_!JUÍal' ao p tl• 
blica e es_pecialmente a se11s coUegas 

Algumas folhas desta ca.pital noticiaram à. 
minha. ramOÇão do car-go de director da. Es
trada. de Fe1·ro de Porto Alegre a. t"ruguaya· 
na. para. a de chefe de linhtl. da Estrada. cen
tral do Brazil. 

Ao serviç:o do Ministerio da Agricultura, 
desde que deixei os bancos da escola, jamais 
recusei-me a. aceit~r oommissües do governo 
do meu paiz, convencido de que o empenho 
de iodos os m1mstros não podia ser outro 
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sinão o do bom andamento dos trabalhos que· Cumpre notar que a tomada da estrada. 
correm sob a direc~:do do refericlo ministel'io. deu-se no 17, horas antas <le ltavcr n~bentado a 

Jamais discuti as vantagens resultantes da. 1·eMtuçao aa CapitaL 
maior ou menot• commodidade dos encai·gos Procurei imme<.liatamente o Sr. general 
que me teem sido confiado~. pl'ocurn.ndo ~em- Vasquc.~ qne se mosr.ravo. inclignado com ta.es 
11re desempenhai-os do melltor modo }lOssivel. t!ctos (le viotencia (pal<tvras ~u:.tS) . mostrando-

Recuso. porém, agora. a. remor;Jo que me i~ 1 nH\ cúpia de um telegr-..tmma que affirmou ter 
dacia peln l~x . Sr. Dr. S2rzedello Correa. c as-· dirigic\o no major Tollcs. ortlcnando-lhc a res
sim p1·ocedo. niiD por e~cl'npnlos de ordem titnição tios cargo~ aos runcciono,rios civis. 
pessoal, mt\S parn. que est..'\ minha. re~oltl!;Jo Cuntinu ... ndo, porem, o mesmo esr.aJo de 
sirva de protesto contra as novas praxe~ a.U- cons.'\S, olficici, <t I O. ao SI'. Vasques, peditl
ministloativa..;; que se tent:l. est.abelecer,!lisvir- do-lhe torn~--se elli . .'ctiva a. reÜI'lU.h~ elo~ mili
tua.ndo-se o systema federativo pel<t suborui- t<tres, afim de que os empreg-.u.los ua e:;trada. 
na~ão da '-'Onveniencia dos ~crvi\'ÜS da Uniiio pude~~em exercer Hlrcs íuncç:ôes, não se (lig· 
ao;; pequeninos e ahasta,rdo.do5 itlterc;;ses cb nando S. Ex. re,;ponder·me. 
politicagem loc:\1, aos qu::Les !Xl.l'ecem ir olxte- Pot• i,;,o. no clia. 20, no;•a.ment~ officiei-lllo. 
ceudo :<em t-eluct<~nci<t o iUustr;: ministro da protestanclo contm taes Yiolencias o declamn
a.gricultUl':l. do ter 1><1ra S. Ex. pas ... "ll.do de;;cte o diu. 11. 

Mais pam Ol'ient'l.r o })UlJlico e eschwecer todu :\ rc,pons;tbilidade do serviço, mio só 
os meus colleg·as do que pilra.ju~tificat' a atti- quantoú seguran<;a. e policia da. linhtt e seu 
tude que assumo peht t•ecu,:u. do novo <::1rgo movimento, aarrecadaçJ.o e a.utorisação das 
que me querem confiar, You expor os r~,ctos de~pe7..a.s , como tamb2m quanto <~ gua.rd<L. e 
que determinaram a resoluc;iio U.o go\·erno a tra.nspor te doo valores e bens, quer 1Cderae:;, 
meu respeito. quer estatloaes, quer particulare:; sob minha 

No dia 17 rlejunlto findo,::i.s duas horas ch guarda. . _ , 
tarde, informado de estat• imminente uma. re· Prevem-o tambel!l.de que leva v;: imto aoe 
volu~ão em Porto Alegre, dirigi-me ao Gene- conllectmento do llll~\stro da a;gr·Iculturo. ~ 
ral Bernardo Yasques, comma.ndante do 6• de 11ue tor~<tVa pubh~o. vot• edttai, afim d 
districto militar , para. soliciw,r uma. forç.a que todos tzvessem SC!enc1~ ~c llaYer por ~!li
afim de gu:w~ar .a esta.<;.ão inici<\l da e~trnd:t, p let~ c~s~ado a responsa.blltdnde da admlll1s-
fl mar"'em do Tnquar\~. traçao ClVLl, 

"' · · A 21 contestou-me o general, declarando 
. S. Ex. pr?mpta.mente deelarou attencler não acceitar um~ tal re~ponsa.bilidade que de· 
ao meu ped1~o affirmando que, manten_do via c.'\ber-me, por quanto o ma,jor Telles e os 
toda a !leutrahda.d~ ~ra.. entretanto, sou Jc1 cr outros oiiiciaes que violentamente haviam as· 
garant1r as repartJÇl:es fedel",\es . sumido o~ diversos cargos, atfirmava. in!Jcnua· 

A's i horas da noute me foram entregues ;H ente o Sr. Vo.sques, estlwam "7'enas incnm
dous officios assignados pelo Sr. general: um lJidos da fi$calisaçfio do serviço de transporte 
dirigido ao cornmandaute do 4" batalhão de das forças ~ob seu commando. 
infantaria. ordenando· lhe que deixasse na re· Este oillCJo do comma.ndnnte do 6• districto 
fer ida estat:ão um oflicia.l e vinte praça..:; p::tra milit:J.r podeda ser long;uneni,c commentado, 
guardai-a, outro, a.o agente, declarando-lhe si 1bsse preci~- Não o é em ·vista dos do-
que ta.l força ahi ficava ó. minlw. disposição. cumcntosablttXO publicados . 

Nenhum destes officios foi entregue porque Lem?ro apenas que: no dia 18, o Sr. Ya.~-
o portador delles, o Sr. cbele do t rafego, ao ~ur;s, sn~ulou ~u sentm re.'\lrnente pro_runda 
chegar ,i. margem encontrou ;l esta~..'io tnmada m< o~8·~~0 qt a~~o soube do . acto .t::ole11to 
por 25 praças de linha., 1 cadete e 2 officiaes, (pl!I'"-<>e ~ua.): 'Pl'll.teüd~ por ~ llHltta~e~. 
exercendo um destes o tenente Xavier de ao:: quaes otdenou, seotmdo d!~e. que re~tt
Brittq, dcsdd o meio rü(~, as funcçõe~ ~le chele tmssem a. es~:·aga. aos seus legt;t~nos encarre· 
do trafego por nomeação de outro militar, o ~ados e no d_I:J. ..,I • .~·pezar de ~a ver o Sr ·.ma
major Joaqmm Pantaleão Telles tle Queiroz, JOr T~l~es. di~ectox :t forç:.a., fetto !lomeaço~ e 
dírect or da Escola de Tiro em Rio l?a.rdo que dem•~s..;es, al"'umt~.., de competencu1. exclmnva. 
as"-umira as fcncções de cllrector <la est;ad:1 d_o muustro, S. E~. a.ffirmaYa. que elles nada. 
J.. - d . d ~ 1 ,,. , : twham com o serv1ço .. _ 
<.oman o _com \1 for~a e 5-U CO!Ilmanc 0 ..,ner O St•. general não andou bem, 
sas estaçoes. Ou S. Ex . ordenou a restituiç.ãodos cargos 

Destas occurrencias dep!Ot'll.veis fui infor- aos empeegados civis e ne::te ca..<O mal pro
modo por telegra.mmas recebidos no <lia. 18, o cedeu não punindo seriamente aos olliciaes 
primeiro assignado pelo Sr. ma:iot• Telles. o que, pttblica e ostensivamente mantinham-se 
se.,oundo pelo engenheiro chefe do tt"J.fego. q ne nas posições a.ssumidr..s pela. violenria.. o que 
dizia nad~ poder fazer deante da. violencia. Lla. demonstra falta de prestigio milito.r,em virtude 
torça armada.. do que devia. abandonàr o cargo que não 
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podia bem exercer; ou S. Ex. era. cumplice em 
taes attentados e nesta hypothese cumpria
lhe, por dever de bonestida.de, assumir in
teira a. responsabilida.de do-; fa.ctos . 

Não se demorou a recolher-se á capital o 
major Telles, assumindo, :i.s barbas do Sr. 
Vasques, a direct.oria da estrada. e demittindo 
o secretario, funcciona.rio de nomeação e de
missão do llt ill i:;t;·a da a'tricul!wa e pra.ti
caórlo outros actos pa.ra. os quaes lhe faltava 
com~tencia 

De tudo fui dando conhecimento ao minis
teria, sem r eceber uma. só con testa~-ão aos b
legea.mma.s que expedi. 

Sei boje, por intormacúes do Sr. Dr. Antão 
de Faria., que S. Ex. respondeu as min has 
primeiras communica.ções, ordenando-me que 
insisti~ em solicitar proviclencbts do ge
neral Vasques e communicando-me que 
abandonava o cargo de mimstro da. agricul
tura, estando apenas a espera de substituto, 
a.o qual cabia tomar pr-,,videncia.s mais ener
gicas sobre o facto ; mas est.e telegra.mma 
não me fo1 entregue por ter sido, com certeza., 
apprehendido pelos rnilit.J.t>CS que gw•rda·uam 
a estação telegraphi.ca de Porto Alegre. 

Em l de julho corrente dirigi-me pela ul
tima vez ao Sr. ministro, confirmando alguns 
teleQTammas e declarando, com o respeito de
Vitlu, não comprehender o pro~edimento que 
t inham tido para. com a administ ração da es
trada. o commandante do ô• districto militar 
e o ministerlo a seu cargo. 

No dia 5, isto e, 18 dias a pós minha pri
meira communicaçã.o, recebi de S. Ex. o se
guinte tel<>gramma: 

« Dr. Dilermando de Aguiar, director da 
E>trada de Ferro de Porto Alegre a Uru
guayana, venha a. esta. capital para objecto de 
serviço, no pr imeiro vapor.- Ser;;e.Jetta, mi
nistro da agriculmra.» 

Como era na.r.u ral, mandei este tele,nra.mma 
para o escri ptorio da estrada. aflm d& ser ar

. chivado, ao que se oppoz o major Telles, que 
prompta.mente se dirigiu pa.ra palacio e 
dahi me o devolveu com a seguinte declara
ção: 

«Gabinete do presidente do estado, 
em 6 de julho de 1892. 

Devolvo-vos o telegramma junto, a 
vós dirigido e que não pOde ser archi
vado na estrad~J. de que foste~ dir ector 
e que é actualmente por mim diri
gida.. 

Tal telegramma. só a vós diz respeito. 
- .Major TeUes . 

Não tomei nem Podia toma.r a sério este 
a.cto do Sr. TeUes, em vista dos termos do te
l egra.mrna que me dirtgira. o illustre ministro. 
Por isso, e ainda em õt&lrva.ncia a. disposições 
regnla.menta.res em vigor, passei, no diaS, a. 

administração da estrada a.o chefe da. linha, 
Dr. José Joa,quim de Sá. Freire, que a recebeu 
nos termos do edital por mim publicado, isto 
é, sem ficar responsa.vel pelo serviço, em
quanto a. estra-da e~tivesse em poder dos mi
litares, Telles e outros. 

Emb:wquei em seguida e no dia 15 apre
sentei -me ao Exlll.. Sr. tenente-coronel Ser
zedello. 

Na. ligeira confer encia, que me foi conce
dida, ex.puz ra.pidamente alguns factos mais e 
rembrei o a.l vit l'e de <Lpresentar um relatorio 
das occurrencias h a vidas ; S. Ex., porem, 
não manifestou por i8so o mirúroo interesse, 
limita.ndo-se a. propOr-me remoção para outra 
qualquer estrad•~- · 

A situação pa.ra mim tornou-se perfeita
meni~ clara.. 

O honrado ministro sentiu-se fraco para 
Luctar contra os militares, que no Rio Gr•ande 
do Sul desrespeitaram publica c ost.ensíva.
mente sua. autoridade, e por isso cedeu, talvez 
a. contragosto, mas cedeu. 

Eu e que não de>ia ceder . 
Antigo funcciona.rio publieo. habituado a 

respeitar e a ver respeit1.do o governo de meu 
paiz. não posso, com pêzar o digo, continuar a 
prestar seviços na ac~ual situação, depois dos 
factos que mccintamente narrei e da attitude 
assumiàa pelo Exm. Sr. Dr. Serzedello. 

A' proposta que S. Ex. se dignou fazer-me 
re;;_pondi que, eu era tão livre para. recusal-a 
como o nobre ministro, para propor ao Vice
Presidente da R.~_L)ublica a minha demissãu, 
unica solu\.ão ace1ta. vel. 

S. Ex. insistiu em N:mover-me. 
Persisto em minha resolução. 
Recuso o cargo. 
E' possível que volte mais tarde a servir 

ao meu paiz no exercício de funcções publicas 
de caracter federal. 

Para isso, porem, esp~rarei que o respeito 
ao pr incipio da autoridade S?.ja. restabelecido 
e que um governo, capaz de libertar-se da 
acção dileteria. e dissolvente da politicagem 
local, que tudo desvirtua e oifereça. se.,o-uras 
garantias de respeito aos preceitos constitu
ciona.es e de fidelidade ao regimeu federativo. 

AD. DILERMANDO DE AGUIAR, 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 1892. 

Commando do ô> districto militar. Estado 
do Rio Grande do Sul Quartel-g-eneral em 
Porto Alegre, 17 de junho de 1892. N. 2895. 
- Cidadão. Cumpre que deixeis :.:~a. estação da 
Margem uma. for~ composta. de um o1flcial e 
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vinte .. pmças,. que . ahi ficará. para guardar a 
mesma estação. · 

Saude e fraternidade.-Bernardo Vasques, 
general de divisão.-Ao Sr. commandante do 
4• batalhão de infantaria. 

Commando do 6° districto mil.itar.Estado no 
Rio Grande do Sul. Qua.tel-:::eneral em Porto
Alegre, 17 de junho de !8\fZ. N 2898.-Ci
dadão. Communico-vos que ahi :ficará uma 
força composta de um official e vinte praças, 
que deixará o primeiro corpo qu~ ch~g~r de 
Cacequy, cuja força esta.ra a dispos1çao do 
engenheiro chefe da estrada. 

Outrosim, peço-vos que, por telegramma, 
me communiqueis a chegada a essa estação, 
dos corpos vindos daquelle ponto. 

Saude e fraternidade.-Ao Sr. chefe da es· 
tação da Ma.rgem.-Bemardo Vasques,general 
de divisão, commandante do districto. 

Repartição geral dos telegraphos. Estação, 
17 de ,junho de 1892. Procedente do Rio Par
do. Dilermando de Aguiar. Com torça a1·ma
da tomei diversas e~tações estrada de ferro e 
assumi o logar de director da mesma.-Majo:r 
Joaguim Pantateao Telles de Queira;. 

Repartição geral dos telegraphos, 17 de jU· 
nho' de 1892. Procedente da Margem. Do chefe 
do trafego ao directo:. Aqui chegando_, en
contrei tenente Br1to exercendo rnmhas 
funcções por nomeação major Telles Queiroz, 
que exerce as de director. Nada posso fazer 
ante violencia força ar!ru).dada . - Mim
tojos. 

Administração geral do trafego. Margem 
do Ta.quary, 18 de junho de 1892.-Sr. d~
rector. Confirmando meu telegramma de hoJe 
pela madrugada, communico-vos que che
gando a esta localidade me foi mostrado pelo 
Sr. tenente João Xavier de Brito um tele
gramma assignado pelo commandan~e da es
cola de tiro major Joaquim Pantaleao Telles 
de Queiroz no qual este senhor declarava ter 
assumido a directoria da estrada e nomeado 
o referido tenente para o cargo de chefe do 
trafego. 

Entendendo-me com o tenente Brito disse
lhe que não podia reconhecer nelle U!_ll su~ 
stituto legal, porquanto sua nomeaçao nao 
emanava da autoridade competente, e pelo 
mesmo facto não reconhecia a nomeação do 
Sr. major Telles, feita, creio que por si 
mesmo. 

Camara. v. VI 

Disse-lhe ainda que não podendo resistir á 
força. armada abandonava o cargo, visto o 
mesmo tenente ter tomado conta desta esta.
ção e da do Rio Pardo que se achavam guar
dadas por soldados da tropa de linha de um 
destacamento do Rio Pardo. . 

Cumpre ·me mais dizer-vos que o major 
Telles declara assim proceder em nome do 
governo federal, e como nã.o tivesseis com
munica.ção alguma em tal sentido, levo este 
facto ao vosso conhecimento pat·a proceder
des como julgardes conveniente e par<J. tirar 
da nossa -administração qualquer responsa
bilidade que possa. se dar em conseq_uencia de 
taes violencias. 

Saude e fraternidade.-0 chefe do trafego, 
Manoel Conceição (le il[ontdjos. 

Telegramma n. 183, de 18 de junho-Ao Sr. 
minisi.ro-M ojor Joaquim Pantaleão Telles de 
Queiroz me participou em telegramma de hon
tem, procedente do Rio Pardo, mas só hoje 
entregue, que com for~a armada tomou diver
sas estações da estrada e assumio o logar de 
director da mesma. Fui dar parte ao general 
Va.sques, que me mostrou o tele.,c-raJnma. a 
elle dirigido, reprovando o acto violento. e 
determinando que restituisse os cargos aos 
empregados da estrada para, por clles, conti"' 
nuarem a ser exercidos.-nilerma.ndo. 

Offi.cio n. 70. de 18 de junho-Ao Sr. mi
nistro da agricultura-Confirmo o meu. tele
gramma de hoje, em que .vos participo te.r 
recebido telegra.mma do maJor Telles de Que~
roz, cuja cópia. vai annexa, me commumcando 
haver assumindo u. direcção desta estrada. 
Como era natural, pois, a violencia havi<L sido 
praticada por um empregado fede~al, . sujeit_o 
as ordens do commandante do 6o dtstriCto ffil· 
litar, a elle me dirigi pedindo providencias 
sobre o occorrido; immediatamen!e me mos
tron o telegramma, que havia dirigido ao 
referido major, estranhando o seu acto de 
violencia e determinando que restituisse os 
cargos de que se tinha apossado aos empre
gados da estrada, para continuarem a ser por 
elles exercidos. E' o que tenho, por emquanto, 
a vos communicar. Saude e fra.ternidade.--
0 director, Ad Dilermando de Aguiar. 

Telegramma urgente-Ao chefe do trafego 
-:Margem, em 18 de junho de 1892.-N. 185 
-Ao de hontem- Genérat.Vnsques ja tele-
graphou major Telles de Queiroz, repro-..ando 
seu violento procedimento e determinando 
que deixasse os cargos, para continuarem.a 
ser exercidos pelos respectivos empregados da 
estrada.-nilermando. 

7. 
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Telegra.mma de 17 de junho. Procedente do 
Rio Pardo. Tenente Brito. Margem. 

Telegra.mma de 19 de Junho. Procedente 
de Rio Pardo. Tenente João XB.vier de· Brito. 
Margem. Em vista. de v-osso telegra.tnma.. n. 
Çf.f deveis dar. posse no loga.P. de chefe do trafe
go ao Dr. Manoel Coneci.ção.deMontójos. Nesta. 
data. vos exonero do legar de chefe do trafe
go e muitissimó vos agradeço os relevantea 
serv.j~ que prest~te,s ~ 9 res~belecimen· 
t9· ~ l~ali434e+t<\ vosspamado esta.d,o. Deveis 
conM. tu~u~j' T.a"!ü CQ,Cfl a. for~ ~t\1 segunda. qrdeni. · 
= . a.~Of,. eJles~ 

~eieg~ma pro~e~te do Rio Pardo, 19 
Sciente v~ telegramml!-. Esta.~o. ~.qui de Junho, Dr. Ma.p.o~! Qonçei~ão de Montqjós~ 

ta.Jribem nosso poder. ~ul\o Castilhos 'ass~mju Margem. ~ss~~ voS<o log~r de cller~ do tro.· 
hoje quatro noras governo. Mil abraços . . fego_, ~- qua,J.i.dade de ant1go e multo bom 
Ass~mi lo,a-ar. director estrada. e vos nomeio republtcano conto ç,om: o vo~so valioso serviço 
directpr trafego._ Nom~ie .Pessoal vossa. co.11-.. em sus.terltar (1, legalidade. restabel~cida em 

· ~nça., afim de. na.o haver. inter.rupção .. -Ma_,. f\OS$0 amado. estaão -MaJOr Joaquml Pun
~ Tetles. . taleúll T~~ d~ Q!leiroz, director da. estrada.. 

. Te~egrlJ.~ma procedeu te do Rio Pardo, 22 da 
Jlll.lhO. Te~enie Brito, chefe do trafego. Mar
gem. 'Fica. seni eifeito meu telegramma. n. 49 
de 19 d:o . corrente, no qual vos· exonerei do 
lo~.r d~ ç]lefe · do t'ça.fego . DeveiS eontinua.r 
nesse sem~·.- Major Pe!les. . 
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desta estrada por ur,na yiolencia. da. força. ar
mada fede·ral, sob as ordens inimedia.tas do 
oommando do ~· districto militar. 

Saude. e fraternidade . ....,. O director, A.d. Di· 
ler'QUU'ido. rU Aguiar. 

Offl.cio de 10 de junho de 1892. Ao Ex. Sr. 
general comma.ndante do 6' districto militar. 
Levo ao -vosso conhecimento pa.ra. que tomeis 
as providenci~ que entenderdes necessa.rias, 
que a.te hoje nã9 tive communil!al'.,ão de ha· 
'Ver sido cumprida. voSsa. ordem, determi· 
nando ao Sr. major Telles de Queiroz que res· 
tituisse aos empregados desta. estrada. os car· 
gos de que se tinha. apossado e seus auxilia· 
res. Como nii.o p~so me responsa.bilisa.r pelo 
serviço que actualmente se faz na. estrada 
sob as vistas do referido ma.jor. e seus a.U:Í· 
lia.res, que dizem. agir, ora. em. nome de V.EX. 
ora. em nom& do gnv.erno federal. de quem 
son delegado de confiança, e não tendo-eu 
recebido ordem alguma. em ta.l sentido, peço· 
vos me informeis o que b.a. de fundado das a.lle· 
g<J.Ç_ões dil.quelle major, nas quaes b3.Sea. seu 
procedimento. · 

Sa.ude e fra.temidade.-o director, A.d. Di· 
ler.mando de .Aguiar, 

Telegranuna de 20 de junho, ao Sr. mi· 
nistl'o.-: Acabo de enviP.r cóm.mandó" 6• dis· 
tricto seguinte ofll,cio e :pu blica.r edita.laba.íxo: 

( Transcripção do officio anterior ) e edital. 
- Tendo no dia 11 do corcente, á frente do 
eontingente do exercito o Sr. major Joaquim 
Pantaleão Telles de Queiroz se aJX)9SadQ da. 
direccão e a.dministra.ção da Estra.áa. de Ferro 
de Porto-Alegre á. Urugua.ya.na, torno publico 
que desde aquelle dia. ces.'!OU a responsa.bi· 
lida.de da administraQii.o civil, quer quanto à. 
segurança e policia do movimento de trens, 
quer quanto á. guarda e transporte de bens, 
valores e mercadorias. 
· Para. ulterior<l5 ·escla.recimentoll devem os 

interessados se dirigir ao coaunnndo do 6• 
õ:istricto militar, a. quem é immadía.f.a.msnte 
subordinada. a.queua. administração militar. 

Vou mandar fechar reps.rtiçio e aguardo 
Tossas ordens.- Dite~. 

Commando do 6• dlstricto militar. Estado 
do Rio Grande do Sul. Quarlel-general em 
Porto-Alegre, 20 de junho de 1892.-Cida.dã.o. 
- Sciente da. materia. contida. em vosso otncio 
n. 132, de hoje- da.tado, su"ggere~me declarar· 
vos q_Ue não· aceitO e. respo1188.liilidade que a. 
vós pertence, e me quereis dec!iri&r pelo: tooto 
de estar servindo lia Estrada. de· Ferro que 
dirigia e cuja admibistta.çãó é toda voils&, o 
major Joaq1llm Pailtaleão Telles de Quiliroz. 

Offieio de 20 de junho de 1892.-Ao Erxm. porquanto, esre oftlcia.l e outro~ que o ·a1ln· 
Sr. geneJ:al commallda.nte do 6• districto mi- l.Íão; só · alli se a.c-bão fucunibid(Jg dai 'ftscia1i
nta.r. -Em vis~ dOS dociunentOO em meu pe· sàção do transporte daS forcas sCib tnetr ciiin
d~tr~comproba.tm:ios de nãO terem~se rea.lisado mando, qne'serecolliém &'eSta capital, viSto 
nenhuma. das Dráens, que verbalmente Die que a.l'grins às·vosso5 ~m:Pre~oi., e nõmeada.
ãffl.rmastes ter eXpedido a.trm lia me·set man· mente Barros, encarregado da. estâi;ã.O· de 
tída. a. diticção e administracão da. estr.a.da~ a CMequy, manéommunà.dos confüns e· · m~-
11 do· correu te; sem: o menor fmidamento ou fiados por ··_ outros sediciOsós. de · ha. Iiniito 
motivo CC!'l\oné.$.dor, assilml~a nylitarrri~nte conspiram contra a boa: ordem do seriiÇo' das 
-pelo Sr. major Joaquim. Pa.nta.leao Teltes de mesmas forças, já. no acampa.mente de Sàyca.n, 
Qiieiioi, é de ri\eú dever protéstà.r ~ dec~~- já. no em que se achã.o, e ultimamente pro
V03 ter naci v'ó$ passá4o1 desde a rqe'*Ciôn$ curão im:ped.ir a. Vinda.- por mim determinada. 
dia., toda a ininliiL respi>nSa.oilldade e a: do dos corpos a q_ua.rtei~. pretextando imagi
pessQ. al __ iUego.l e violentamente de:!tituidi> pela. narios movimentólt rew1uciontiri011 _ m; . es· 
to.rç&' a.riiiádá. da vosso esmm:ando, rlãa só . trada., para. que não sa.hisse· o trem:: ~preSso 
qliáJito á. se.,ourança e. policia d3. estrada. e seu destina.do á sua. conducçiõ e a~ mesmo o 
inovuneD.tO; á arreéaClação e à:il.tOris!ll;ã.!i de ordina.r.io de sabba.do rutilli.o, dizendo inter· 
dês~. ' como ta.rii.bem quantO á guarda 'e· .ro~~a.- a.lioba ~lell!.a.phica; pàra.imj)e!iiJ: a.s 
transporte dos valores e bens, quer federa.ea, ·w . !)OiniDUm~. com: .-. fhl'QQ.Bilem 
quer estedoaes, quer particulares, até en~ acampadas- que'politico9amipileus t.&ntal!IIIIl 
sob minha. guarda. Deste meu a.cto dou cq- subleva.r. 
nh-ecinwnto pelo te~pho a:o·sr-. niinistro Ao Governo Bed~, jâ> d&u disto ClOnheci .. 
da a.gricwt~ •. á. thesour:Lria. de :!Uenda., mento este colllJilalido, que outro" i.ni&nto Dão 
vendo,me forçado a tornaJ.,o publi<io, adm. de tem senão o de manter a boa ordem. 
~1~! a. resP.Gnaa.bilida.de da. a.dmil~i"stl:&- Sa.~de e ft'aterÍijda.de.~Ao Sr. !ll~r da. 
~o ClVll. 1~ de- Ferro ·ite J?"o"f". A,T.ÔI.,._ á. uro-

Saude e · :termdàde • .- 6 ~; . ..td. · · ··YáliL.;_.B'im.il'CW V'ai ·~ ·'!'f .. ~ .. ~~-jli· ~cinilil~ 'A~r'~ --· . -~ ...... . . ·. . ~. ~r< ....... • •·· 
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Escriptorio do director. Porto Alegre, 21 
de junho de 1~ . . Exm. Sr . comma.ndante 
do 6° districto militar . Neste momento. 9 1/4 
horas da manbti. do dia. 21 do corrente, acaba 
de me ser entregue o vosso otfl.cio n. 2.937 
de hontem. A-tudo quanto nelle se contém se 
oppõem a verdade dos factos e os documentos 
em meu 'POder. Cabe-vos, portanto, perfeita
mente toaa. e inteira responsabilidade. 

Sa.ude .e fraternidade. -o director, Ad. Di
lermanclo de Aguiar. 

Telegramtna., em 26 de junho de 1892. Ao 
Sr. ministro da agricultura. Rio. Niio posso 
cumprir vo~sas ordens da.das ;:~m telegre.mma, 
(") v1sto direcção e a.dministra.çiio desta. estra
da. ainda. ser exercida. por major Telle.~ de 
Queiroz, como dil'edor. capitão Jayme Tellt:S. 
cher.• d:t linha., e tenente XBvier de Brito, 
chefe do trafe~o. conforme vos communiquc·i 
telegramma rlla~ 18 e 20 do corrente. O di
rector, Dilermanclo, n 

Pot·to Alegre. 27 de junho de 1892. A S. 
Ex o Sr. ministro da a.gricul1ura., commet•cio 
e obras .p~bli~•s~ Confirmo meus telegra.m

. mos de 20 e 26 tio corrente, de que vos re
metto cópias,. bem como . do officio que me di· 
rigiu o genPia.l Vasques, em 20 . do cor
rente, e da. resposta que rlei. Vos confe~se, 
Sr. ministro, que, de tõdo não comprehendo o 
procedimento · do commando do 6° districto 
pa.ra. com esta administrnção, do q ua.l vos dei 
conhecimento pelas clipias remettído.s em 20 
do corrente com o officio n .. 71 ; igualmente 
tmii.o contestação dos telegrammas que vos 
e nho dirigido desde 18 do ci>rrente. Saude e 
ftoa.ternida.de.-0 director, Ad. Dilem:ando de 
.Agl6iar. 

Telegra.mma. em 29 de junho de 1892.-Ao 
Sr. ministro da. .agricultura.:-Até a.gora. não 
tive resposta. de nenhum dos telegrammas 
que v.os tenho.dirigido, desde o dia 18 do cor
ren~. participando que no dia 17 o ma.jor 
Telles <fe Queiroz, à frente de for~ armada., 
se apossou da direcção e a.d.ministra.ção ®sta 
estrã.da. Como continue este estado de causas, 
eu vos peoo ordens para meu governo.-0 
director, Dileromando. · · . 

. . (') O telegranima :referido é mandando 
cumpri1'9rdens doDr. Victorin9 enio do ge-
neral n.vare.. · . . · . ' ·; . - •·. 

Tele,oramma. em 30 de junho de 1892.-Ao 
Sr. ministro da agricultura-Major Telles de 
Queiroz tomou hoje posse do ·escriptorio ·cen
t ra.l. que eu vos cammuniquei ter· mandado 
fechar, em telegramma de 20 do corrente. Con
tinuo a esperar vossas . ordens para meu go
verno, nesia. questão de tomada. da estrada. 
por forças federa.es.-o director, Dilermando. 

Telegra.mma. em 1 de julho de 1892.-Ao 
sr. ministro da. agricultura..- Communlco· 
vos que o m~or Telle.'! de Queiroz ma.ndou 
eft'ectun.r hoje l,l!loS&mento pe:!&Oll.l escriptorlo. 
-0 dlrector, DslernH:IIdo. 

Officio no Sr, ministro, em 1 de julh9 de 
18~.-Conflrmo meu telegro.mm& de 11~1', no 
qual vos cummuniquel ter o ma,íor Joaquim 
Pantaleií.o Telles de Queiroz mandado efi'ec
tua.r o . pagamento do pe&•oal do escriptorio 
cec1tral. Saude e fraternidade.-0 director, 
Ad. Dilcrmanclo de Aguiar. 

Otncio do Sr ministro da. agricultura. em l 
ele julho de 1822. Confirmo meus t.etegram· 
mas de 29 e 30 do passacl.o; no primeiro vos 
dizia que ainda não tinha resrosta de nenhunl 
dos telegrammas a vós dirigido sobre a. Jl(lSSe 
da. estrada. tomada. pelo major TeUes de Quei
roz, a. frente de força. armada. e vos pedia. 
ordens em relação para meu governo ; no se
gundo vos dava. parte que o mesmo maJor se 
havia apossado ao escriptorio central, e que 
continuava. a esperar vossas oroens. As duas 
cópias annexas destes telegrammas. com as 
minhas outras, já remettidas desde 18 do pro
ximo passado e ainda. não contestadas até 
ho,je, referem-se a correspondencia. trocadiL 
sobre a. pa.•~se da. estrada tomada por força. ar
mada. Sr. ministro, com dP.sgosto eu vos con
fesso, e pela. segunda. vez, que não a.cbo ex
plicação aceiiavel do procedimento que teem 
tido para. com esta administração o commando 
do 6• distrícto militar e o ministerío a vosso 
cargo. . 

Terminando, vos decl.aio que não sou pa.r
t idario, e que, como funcclona.rio publico, só 
trato do cumprimento dos meus deveres. 
Sa.tide e fraternid.ade.-0 director, A. Diler• 
mano de Aguiar . 

- · 
-Escriptorio central da Estrada. de Ferro

Apeza.r de ter ha dias o Sr. engenheiro Diler· 
mando de Aguiar ordenado o fechamento do 
escriptorio central da Estrada de Ferro de 
Porte Alegre á. Urugua.ya.na, que . abandonou 
e deixou e~t:regue á poeira. e ás moseas, aca.r. 
retandO com esse ~ pr~ento gra.ndia· 
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simo prejuizo ao serviço publico, amanhã.; ás 1 sem que eu o presentisse, pois estava de por
·lO horas do dia, será de novo aberta: a mesma tas fechadas. 
repartição, que funecionarà. regularmente are . .Antes m:esmo, . se não levei-lhe os pil.peis a 
que o governo federal nomeie habil enge- despacho foi para. não interrom'{ler o trabalho 
nbeiro que a deva. dirigir com mais zelo e lJS.rticular em que estava com mais pessóas 
competencia.. ile mim desconhecidas. 

A .Pós o acto da.s aberturas das portas serão Depois de se retirarem. ficou na. repartição 
específlcados em uma. relação todos os papeis o Sr. Fernando Borges Fortes, que me ma.n
e mais objectos encontrado~ no escriptorio. dou, pelo porteiro, pedir um livro de memo-

E, como isso vae al!'ectar seriços que estão randwn, dizendo ter de expedir algumas ar
sob sua. guarda, l'esponsa.bilida.de e direcçã.o, dens. Respondi que não podia sa.tisf<lZel-o, 
conveniente é, partanto, que na OC<ltl.Bi&o do visto ser extranho á repartição e não ter re
arrola.mento est~a presente o mesmo Sr. cebido nenhuma ordem superior a. seu res
Dilermando, que fica. a.ssim. informa.do do que peito. S. S. retirou-se, satisfeito çom estas 
va.e a.contecer. allegações. 

(Extra.hldo da. Fcderaçc'Jo n. 145 de 29 de . Conservei-me até á. ultime. ho~ na. secr~t.a-
junho de 1892.) r1a, para encarra.r o ponto, depo1s da. sahtda 

do pessoal. 

Conforme hontem noticiá.mos, procedeu-se 
hoje, ils lO horas do dia, á abertura. do escri· 
ptorio central d& Estrada. de Ferro de Porto 
Alegre á. Urugua.yana.. 

O engenheirO Dilermando não quiz oom
parecer. 

A repartição reencetou os seus trabalhos e 
està funooionando r~<rUlarmente. 

Compareceram muitos empregados do es-. 
críprorio, entre elles o contador e o gu<trda
livros. 

Na porta. do escriptorio encontrei o Sr. 
major Telles. o referiJo Sr, Borges Fortes e 
varias outras pessoas. O Sr. m~ol' Telles in
tillJou-me a. que lbsse entregar o livro de me· 
morandum , e quando eu ia cumprir a. ordem, 
disse mais que me considerasse demittido do 
meu ca.rgo ; protestei, respondendo que não 
podia reconhecei-o como director da e~trada, 
principalmente para demiitir-me, sem a.lle· · 
gação de um só motivo. · 

S. S. exa.cerbado, a.filrmou-me que era o 
director á (orça; que visto não ·reconhecel!o, 
ma.nda.va incontinenti metter-me na. ca.dêa. 

(Extrahitlo da. 
junho de 1892.) 

Federação n. 146 de 30 de (pa.la:vras ~xtua.es); repliquei que zela.va. os 
meus interesseg, em presença. de t3manba in· 
justiça., visto ser um empregado antigo e 

Telegramma de 6 de julho, procedente de 
Porto Alegre. Sr. agente da. es~ da. Mar
gem-Mande prevenir ao tenente-coronel Bs· 
tevão Ta.tnlno Rezende que Lindolpllo Waich 
foi nomeado chefe do trafego.- O director, 
Tclies de Quelro::. 

nunca. ter dado cu. usa a. essa. desconsideracão, 
e accrescentei que, na presente data., existia. 
na. repartição um telegra.mma. do Sr.ministro 
da agricultura. reconhecendo o Dr.Dilerma.ndo 
como director. . 

s. S. então, ·em um aooesso de colara, 
disse: «o Dr. Dilerma.ndo que se fomente" 
que nada tinha com elle, necn como o minis
tro e perguntou-me em mão de quem. estava 
esse telegramma, de que elle não tinha co

Sr. Dr. Ad. Dilerma.ndo de Aguiar ,directol' nhecimento ; respondi-lhe que·. estava· em 
d& Estrada. de Ferro de Perto Alegre a. Uru· poder do arcbivista. Então, chamou um por
guayana. teiro e mandou que fosse buscar quatro 

Tendo, hontem, 6 do oorrente, comparecido praças para. metter o mesmo arcJ)iVista. na. 
ao escriptorio, e, por motivo Je maiestie., cadea., por lhe ter mostrado o referido tele-
havendo o secremrio deixado de comparecer, gra.mma. . . 
desempenhei a.s suas fun~es. como era. de Repliquei-lhe que fosse jusro, pois, o empre· 
meu dever. A I hora., mais ou menos, da. gado em questão não tinha commet~?do .làlta 
da. tarde apresenrou-so o Sr. maJor Joaquim a.lguma.: que o telegra.mma. estava. Junto aos 
P8.nta.leão Telles de Queiroz, em compa.nhia. demais pa.peis, os quaes.não lhe apresenta.ra.. 
de mais cinco pessoa.s, estranhas á repartição; ao principio para não interrompel-o, viSto 
e todas encerraram-se na saJa. ela. directoria, estar trabalhando secretamente com pessoas 
mandando pe11ir-me os livros onde se lavram estranhas ao serviço, e depois por nã.o tel:..O 
titulos de nomeações e demissões. visto sabir da repartição. S. S. então mo de

. ·Achava-me com expediente prompto pa.ra. rou·se·mandando que fossem.· buscar as chaves 
ap~~ ao mésmo Sr; major T~lles {q:U:e para. ver o. telegra.mma .e· orde~a.ndo ao ~r. 
se diZ 'direetor dá estrada),- o que nao Ievet·li BGrges Fortes --que · .no. dia··.segum~. tomasse 
e~eito por ter o mesmo senhor se retirado I couta de toda. a. secreta.ria, e .. que n.os outros 
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antigos empregados, nos sa.fassemGs (t.e:t- ma;ra. COl!l uma protellaçã.o calcula.damente 
tuaJ.). . empre,"ad.a. · 
• E' tudo q~to . tenll.C? a ~rral'·V~, Sr • Faz jus'tiç.a. a eom.missão e ilã.o lhe empresta. . 
~ec~~· sobre.a.s V).olencl~de qu~, hon~m. esse odioso :pensamento. Mas o qúe é certo 'é 
fui VlCtllll.a., sendo, pqr a.ss1m, corr1dos de úilla. · • · d ·s · ·ad· · · · • • to h · · · ' ... 
reparli.~o federal eu e meUs compa.nhéi.i'os que vem o eu o um pr?Jec . • :3: . S'egQ.ra· 
antigos servidores dO estado e . CO tra · ' mente dOUS mezes, que ate hOJC na.o. Ob~ve 

· ü • . • . • n , . .os parecer. Tra. ta-se doS _ empr~os da . Im..; 
qu&E?S, &w hoje nao ha. sequer uma nota de prensa Nacional, que 0 orador denomi.Ji~ 
culpa.. _ . verdadeiro pa.riado da. fazenda publica, par 

Saude e frateniidade.-1• secretario ManueL qua.nto, ao passo que todos os funcêionarios 
Antonio Sü'Oa de 4lbuquerque, Porto-Aleg.-e deate pa.iz teem sido augmentadoíi nos seus 
7 de Julho do 1892~ vencimentos, elles, deSde 1850, a.inda. nlo 

ilveram o mala pequeno a.ngmento de eeua 
honorarlos. 

~~ a:cto ªe _)lqntenl foi rei~tegft.4o n'o o pesaoe.l da. repartição dD.? oorrel~ e te• 
ea.rse. de 1• ~tltnrario da~ de htro graphos mereceu, como de'Vl& J1l~r, a at
dé Porto Alegre á Urugua.ya.na o n'OS!IO eo-re- tençio d& illustre commissão ; mas, não por 
ligi.ona.rio Ferna;ndo Borges Fo~..ea •. qtie e111 objecto d& mesma. consideração o projeeto que 
~eguilla fof designado; J)elo ~r. dir~r ui~ ee refere aos empregados da. Impr~DS& Nacto
JOr ~~d.cl Telles de Que!~ para. &xer<lér nal; portanto, pede 8()_ . S~. p~~ente que, 
intérllla.men\e o ·~gc il.e .secretario. attendendoaopra.zo lleeomdo~ SUJelt.e ã. conSI· 

l"ora.in mah rmn~ó9 os noesos c.)..re. deração da -o requerim'e!l.tn que lhe faz 
ligiOn!l'ricia Jpnatha.> Bé.J.tar. Abtonio COelho o orador. aftlli de que entre na ofdem do dia; 
de )rello, :RaUl A~orlm, Alcides Cruz, LopO independentemente de parecêr, oomo det&r
Tiburcio, Antom~ . Maria Coelho, Antonlo mina o regilnentoi o projeetó vindo 'do Senado, 
Jóe.Q.Iiim Teixeira. JUnior. e Pedro ·Ferreira. augmentando os venClimentos dos empregados 
Porto, que fbi noméado Chefe dó ·depllâi~ de da. Imprensa. NMion8J.. 
J~uhy • . . . ._.; . . . -· , . . . o S;J:~.. PRl!Bmii:NTE ~ Sobre este 8$SWDpto a. 
. {~tl'a~ 11.11. 21-l!tUraçtfo 11; 152 de 7'de ca.ma.re. já. se pro'liunciou h~e m~lno e ~m 
Júlho d.e lo..,."'.) Yirludé de requerimento do nobre dépütad'o 

" . .. ~~io Grande do Norte, o Sr. Alnlillo .Af· 

E' lidá" Àca wobm a me a seguin~ 
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pede a s .. Ex. que ll;lallde publi~l-os no jor
nal da. casa, para que 8ejam êlles cdnheciil.ós 
da. Camara. dos Srs. Deputado;;; 
. Veemá mesa,sã.o lidos e enviados áS êom

missões de Or'~mento e dipi6ma.Cia. e trat.adós 
os seguintes · 

. . Q Commercio J'euni!lo. dirigi~ . r~la.t)l~~o 
49 jjr(i~tq ·~ cama:~ aos representantes ~
tr~ ci.pfojecto t~tádo ~o ·Senado à:'f3?find~ â 
lel. de faduras cons\}lare~ e. a excepçao odi_os~ 
feitâ. ào · bomTiierciO dà rronteira.·e. ~speralliôS 
o vosso decidido apO-io para a; fronteira . 
. Vos .sa.udamoS.~,- lose Pi»to Soa1·es;- Emi
licmo Al'Dares;-· Emiliano Ogayo.a. 

Uriigua.yana, 28 de setembro de 'i8Q2- Ui'tigtia.yaiia., 28 de setembro de 1892~ 
Deputados Homero BaJ.>~ista e_ A)cides Lima. DJ.'S. Homero 'Baptista e lieides Lima. .vice~ 
COngresso Rio.Comlhei.'eio fronteira SO!lbe púr presidente R.io,-Ca.riiara. dos DeputAdos . .:.:. 
telegramma ter Senado a.jiprovado projecto Esta oorporitÇãb scienteSenado tár aprovado 
a.nnullando fucturos consulares menos pa.ra.· proj~to ànimli~tido 1kCtura.S consulares, inê~ 
commercio fronteiro este estado, Tilo odiosa. nos commercio fronteira deste estado prot.~stn. 
exceP.Qão destoo. princípios proclamados ·pela. eoritra excepção odiosa. attentatoria lil!erdade 
Repub!lca. Brazileira ignaldade liJ:erdade; Se· éarhllierclo licito e moralidll:de administrntt: 
nado praticou clamorosa. injustiça. contrn. va. Este conselho ccirivicto vtlsso pa.triotísmêi 
qual protestamos; . jlede vos não consintaes semelhante attenta.-

Fronteira sempre a primeira. nos sacrifl· Cio representa.ndo contra..- Juoer.cio .Josd 
cios de se.ngue vida. .e proprieds.des ·!iefet!a. })oaga,-preaidente.-Dr. Fra.nciscoda. Síl~a 
inteçida.de p~~otr!a., protesta. e~se act.o que e:x- Mdfaes,-Este~o i.úi. Cclli1ara M'aehado • ...:.1ol!o 
clue da communhã.o brazírérrà. a -º_~pressão Pe;;õ tul~ Bstiinelli. 
centra. nós em favor de outros. arrefere eri· Urugua.ya.nã., 28 de 8etêmbró de 1892. 
thnzia.Smo pàtriotrco governo forte ~ exê-
cuta.r suas leis sem distinoçõeil ooiililiercio li:; , Drs. Homéro Baptista. e Alcideê Lima.
clit.o luct.ando com o contrabando que 0 a.nnl- Congresso.-Rec~l!e.rei!'! ,t~legra.mmu.s commer
quil&, não deve ser .victima. da. fraqueza. dos Cio tronj;e,i:ra. agradece VOSS!l solicitdde.-Ser~ 
governosque n&o podendo punira crime atacam IJiO OUueira. 
a. ~~da.de do commercio, o progres~ a vida ·Qaa;ra.hy. 29 de setembro de 189-2; 
fronte1ra. ga.ra.ntia ~- s~riti.n:~Ua .a~a.nçad$. . Ja 1J;;.,.enié=--benutaaoo Aimdeiie Hóiliero,.;.;.Rió 
integrida,de brazileira ru:turáS ctJnsul~féS .n~o -:-c8~sdhó MUÚicii;lin áqui protesta. ·eoij't~ 
evita.ni. contrabando~: es ooiltra.l:iã.-ndii!tas a. ex proj~:wao sená:do a.rin:nla.Jl.do ractur~s co)l$]i
pr~itada introduçãocla.ndestina. não precisam lares é~ooptuati.do f'ronteiras . ...:Espera con~~ 
tactur:~· . . . . . , · "· . . . .. .. . ~ndo em vossos sentimentos republicanos 
Sócom_me~jC?Jicito ~ solicita .ónera.ndo-se ~mha.tereis injusto 0 projecto que vem crear 

de de:.'"peza.s e eii;l.barca.çõesdesnece~a.ria.s . .. _ · il · ·• · · t' · Re b" · 1 .. . Nomea.n40:-v: .os seus 11'PJ:~Sen~ntes ~.deff:en- prlV :egxo., lllCOmpa. lVeJS pu uca. pe o pre-
so-s de seu:; -'lireit.os confiam os abaixo a•si- !Mente do consellio:-Em.itio Meyer, secre~ 

"' ..., · · "' tario: 
~~t:e~~w~~ t!t~~3ct:t:P~!;:fJà~~ Qun.rahy, §D ~e setembró <te is92. 

SergiO: Majo; Kra.mer. Bettil!ello, Jor~o. Dr. ÃlCides i iüia ã Homero .- eomnierciio 
castro, Pedro, Va.llente Surraea.ux, Asceever: aqui vo5 deÍe.~ pod. eres.· para cpmba.. ter inde-: 
reQ. I}ramer e ca.c11rtoy ,Rebés,Ferna.ode M3-Cia. <ioroso J?roj~W Se]fado . ~nnullando facturas 
Gera.l..t Piter~en,A:llegre. Norat, Rich!traJ; Jose consulares com excepção fronteira . Espera 
J~ro, Paulino; Oliveira. e Machado, Emilio empregareis esforÇos evitar, se converta..em 
Gefatt.. ..... .. , '" .. :.. .. , . te~_() _od,iOSQPI'!"Jl~ioinco~pa~i!e.tRep~bli~. 

O. commerci.9 .de São, Borj<i.. sa.ben~o .. que o E l!rra_ Irma os • . - . ;To.!ó ,Ilerogenes . v,,dal.-: 
Senado a.pprovóu o. prl>j!?.Cto annullan~o a..lei ancis~o P. :lUbeiro & Comp. = Pãulliíó 
de facturas consula.res sujeitando en.tretanto nao·.-Al{redo dos Car~alkos, . 
o , .C9~!ller!lio. da.. fronte.i.l'a. . .ta.l mE)(llda.; vmn · , · · · · , .ll' • ·;;. · :...Q'.t 
rer,~~r .. con~.fíl, a .odi.osa. ~~9e~o a.ttllndeu itá.qúi; 30 ae Setkmbro de ·~~~ . 
a Ji!.s~ tectama.ção . do .w.mmercio Aa rron· . êíciã.dão fioméro &i>~ e 4idà~ ~tm&;;;. 
teiF<J. perseguidQ _e sup_pl/l.ntaâo. sempl'!! .pela ~, conselho mupicipa.l . de .ltliq.ui <lei~ ·~ 
infl.uenci~.pod~I"QSf\, .tendencia. abSorvente do "ós liOderes para protestar .cotl.ti'a proJeC:ro 
coq1mercio d9.litto~Ll .. ,., .. ,, _ . Senaao; excluindo eommercio ,fronteira.. dà 
.• A,credit.a.ndp .. . ~P.irito . da jJ~Stiça. que pre- ~n.n.úllaeiiofa.ctur.a:s . ~nsulares~. ~is .J;epübl~~ 
SJd~m ~-4$~~s .d.a. ~ma,ra.; _os .r.epre· CJ.I10S )l•dc,"TT pernuttir 'SIW exeluída,commerrul? 
san1;1Wt(lS :º'ª-.. çomiili,s.,~. <!.baixo. •. ..protestam ~nteira . .U~.melhora~ento geraL.A~lla.mos • 
cop}r;~o a_ ~l,m..;ex~~<t~u.e o a)ll~quinha e :tosso.pa._;tiotistno e, cOl'lll;ãp ~publi'cano, .P~lo 

-~- confiado ll• <7U~ti~ . d& sua ~~a-,: =·~~~\~t:o:: W~OJ . 
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ITA<.!trr,30 de setembro de 1892-Homero Ha- porque esses factos a1fect&m a moralidade da 
ptista..-Commcrcio Itaqui sabedor a.pprova- alta administração do paiz. 
çào SenadoiJrojecto a.nnultando factura.s con- O orador foi hontem :procurada por uma. 
suiares, menos para esta fronteira, adherindo commissão de respeitaveis negociantes desta 
ao protesto commercio Uruguayana, de expe- capital, a qual, relatando-lhe abusos que se 
diçãiJ injusta. odiosa., que o exclue da com- teem dado na central nestes nltirnos dias, pe
munhão brazileira. Nomeando-vos seus re- dira.m-Ihe para vir ao· parlamento a:fim de 
presentantes, e defensores de seus direitos, ver si do governo se obtinha. uma proVidencia. 
esperam os abaixo assignados que :por ser qualquer afim de sustar-se semelhantes a.
attentadores dos princípios republicanos, des- busos. 
apparecerá essa excepção. O SR. PACIFICO MASCARENHAS- O governo 

Marcellino Lacroix,Antonio Santos Pereira, não se importa. absolutamente com a estrada. 
Freitas Valle Bonet, Soles Manoel Fernandez, de ferro. 
Ascoverita Schenme, Aluz Piffer, Pedro Cro- o SR. A~rearco Luz-Depois de ouvir a. 
haril, Viuva Saiam, Narciso Pilernante, De- commissão, e depois de rellectir bastante, fez
grazia Irmão, Fra.nciscú Hosrispe Morretti, lhe sentir que 0 parlamento nada podia fa •. 
Plechodle Joaquim Arronda. zer. 

LrvRAME:'."TO, 30 de setembro de 1892.-Al- Infelizmente, o governo que temos é um 
cides Lima. governo caprichoso, um governo que só se 

Centro une-se protesto commerclo Drugua- dirige por odios e por atreições. 
yana factura.s consulares .seja. fa.cto para. todos, Os Sas, OLIVEIRA. PINTO E VIRGILIO PEs· 
Senado disvirtua preceitos igualdade .Pedimos soA-Apoiado. 
vosso -reclamação congresso.-MaH?e.l Quci- o SR. FRANÇA CA..RVALao E o SR. BEVILA· 
rog.;., presidente. · QUA-Não apoiado. 

JAGUAR.Ão, 30 de setembro de 1892.- o SR. AMEruco Luz-o governo não re
Alcides Lima, vice-presidente.- Rio-Ha- speita as l~is e nem ao menos tem considera
vendo Senado approvado project o surprimindo ção para com o parlamento ... 
fa.cturas consulares exceptuando commercio 
.._ te· ec1· t · ti d •~ - · 0 SR. FRANÇA CARVALHO-E' uma grave uon 1ra, p 1mus pa r10 ca epu .... çao r10- inJ"ustíça que v. Ex. lhe faz. 
grandense protestar excepçã.o odiosa prejudi-
cial.-Av.gusta Leiças, presidente da. Associa- O SR. ÜLIYEIBA PIN"J:o-E' uma -verdade. 
ção Commercial.-Arnaldo Franco, secreta - o sa. AMERrco Luz-Na. crise que atll.ige 
rio. ha mezes a população e todo o commercio 

desta capital, com a ma administração da 
estrada central, vemos, eom infracção da. 
lei, a. pasta da agricultura sem ministro. 

O 81:". An:~.erico Luz solicitou a 
palavra, na hora do expediente, para sub
metter à consideraçãGJ da casa. um requeri
mento, que julga de maxima im:portancia. 

Ao Sr. presidente, bem como á. Cama.ra., 
não deve ter passado despercebido o que foi 
publicado hontem n'O Pai::, e hoje no Jornat 
do Conm1ercio, sobre grandes abusos que se 
dão na alta administração da Estrada de.Fer
ro Central do Brazi.l. 

O SR. PACIFico MAscAREi\"HAS- E' o f!a
gello da lavoura., do oommercio e da iu-
dustria. · 

O SR. A.lu:Eruco Luz- Ha. muitos dias, é o 
assumpto forçado de todas as discussões nesta 
casa a anarchia, a desordem e o relaxamento 
que .se notam em todo o serviço da Estrada 
de Ferro CentraL 
Ma~, todos cs membros desta casa e o paiz 

acreditavam que os factos que alli se davam 
eram devidos unicamente a falta de disci
plina do pessoa.l.e a. falta de um administra
dor ; .ll),as os :!ll.c:tos que são trazidos agora ;w 
conhecimento do Poder Legislativo devem 
impressionar desagradavelmente a. Ca.ma.ra, 

O SR. BEYILAQUA-Não apoiado, tem um 
ministro interino e muito distincto. 

0 SR. OLIVEIRA PINTO - Por que não tem 
efi'ectivo? 

O Sa. BEVILAQUA.-Mas não está acephala. 
0 SR. AMERICO Luz - Ha muitos dias 

tarobem que a pasta do exterior está igual
mente sem uma pessoa que a represente, de 
modo que, pol' assim dizer, o pa.iZ está en
tregue a uma junta militar. (Apoiados e não 
apoiados.) 

Diz o nobre deputado· pelo Cearà que a 
pasta da agricultura. esta administrada por 
um ministro compet.entissimo, e o orador está 
do accordo perfeito com S. Ex.; mas o hon
rado ministro, apeza.r de muito illustrado, 
de muito intellígente, de mu<to activo, de 
mUito trabalhador tem necessida.de de Otl
cupar-se exclusivamente dos negocias finan
ceiros da. pa..ta. da fa.zenda,que tomam actual
mente a attenção de todo o parlamento" e-qiJe 
bastam, portanto. para occupar toda. a sua 
a.ctivida.de. 
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Não quiz fazer nenhuma censura ao nobre 
ministro, nem pôr em duvida a sua capaci
dade e a sua illustração; referiu-se s:'Jmente á 
falta de respeito á Constituiçiio e as leis. que 
determinam que o governo terá. secretarias em 
numero certo e que cada um administrara 
um dos ramos do serviço publico. Portanto, 
si a lei divide a administração publica em 
certos ramos, o Presidente da Republica não 
póde por longos mezes deixar vagos as re
spectivas pastas. 

Voltando ao assurnpto que o trouxe a tri
buna, vae refer•ir il. casa o que acaba de dar-se 
na central. Ha muitos dias, lln. mais de um 
mez, que se acha fechado o trafego de merca
dorias para as e~tações do interior; entret:tn• 
to nesse periodo de suspensão do trafego, ho. 
nesta capital tres ou quatro casas ... nesta 
capital tres ou quatro casas que não se sabe 
por que meios conseguem embacar as suas 
mercadorias. . 

o Sa. VmGILIO PESSOA-Isto e grave. 
q Sa. BEVILAQUA-V. Ex. ha de ver que 

o director da Estrada de Ferro Central não 
tem a menor responsabilidade sobre qualquer 
abuso desta. natureza. 

O Sa. AMER.ICo Lt:z-Era inc..'tpaz de vir 
iJ, tribuna e fazer estas obseryações sem que 
tivesse as informações dignas da. maior fé. 

Os commercíantes que reclamaram junto 
ao Presidente da Republica, requerer1i!Ú cer
tidão dos embarq_ues feit'ls .em opposição ao 
que havia sido declarado nos editaes da Es
trada de Ferro Central. 

Mas, estas certidões lhes foram negadas. 
Entretanto, e;;tes commerciantes puderam 

verificar e examinar os li v r os da Estrada de 
Ferro Central onde con.ta:va que os Srs. 
Mendes, Maia & Comp., no dia 12 ou 14 do 
mez passado, despacharam varios Yolumes 
para. a Vargem Alegre e tempos depois des
pacharam outros tantos volumes para. Ca
xambú. 

Em additamento ás considera.çíJes que está 
fazendo, pede licença. para in se rir no lJiario 
do Congresso o artigo d'O Pai::: que traz as 
assignaturas dos commerciantes mais impor
tantes da capital reclamando contre o facto 
escandaloso que se está dando na Estra.da. de 
Ferro Central do Brazil. 

Passa a ler a representação dos commer
ciantes dirigida ao Presidente da Repu· 
büca.. 

O facto que succede na central é uma 
repetição de factos passados a1guns mezes an
tes; quer estabelecer-se allí o monopolio de 
uns commerciantes em prejuizos de outros. 

Desta maneira, o melhor é o governo bai· 
xar um decreto e dizer: fica. autorisado a 
com.merciar na pr~ do Rio de Janeiro este 
ou aquelle commerciante. 

CAlDPh V. Vl 

0 SR. SAMPAIO FERR-.\..Z-0 facto é deplora
vai, mas não é por culpa do director da es
tmda. (Mutto bem, muito bem). 

E' lido e fica sobre a mes11. o seguinte 

Reqv.erime~to 

Requeiro que se peça ao governo a s2guin· 
te informação: 

Si, não obstante ter a Estrada de Ferro 
Central declarado por editaes não receber 
mm·cadot•ia.s para di versas estações do ínte
rim•, a algumas casas commerciaes, por ex· 
cepçlio, se tem ~onccdido o embarque e qual 
a razão de ordclll publica dessa excepção. 

S.R. So.b das sessües, 3 de outubro de 
1892.-.·lmerico Lu;, 

O S:t". Bevilaqua. -Sr. presidente, 
este facto lamenta.vel publicado pelos jornaes 
e que acaba de ser trazido ao conhecimento do. 
Cama.ra pelo meu illustre collega ropresen· 
tante de Minas Geraes. asseguro a V. Ex., 
Sr. presidente, desde ja independentemente 
de qualquer informação, que. confes~o, a.inda 
não tenho a respeito do a.ssumpto, virá mais 
uma ve.z patentear a confirmação da. probi
dade absoluta, da conducta. irreprehensivel 
não só do digno director da Estrada de !"erro 
Central, como do bonra.do c l1efe do Estado. 
(Apoiados.) 

O exemplo que o meu illustre collega apre
sentou é facto virgem nos annaes da historia 
deste :paiz e o nobre representante não o con· 
testara. 

Nunca, um intimo ou soi disant intimo do 
chefe do Estado, recebeu castigo tão severo e 
t1to merecido como o apontadú pelo nobre 
deputado por Mina.s Geraes relativamente a 
questão do sal; e estou certo que, veri:fi.cado 
o novo abus o que S. Ex. tão justamente 
profiigou, na hypothesa de ser verdadeiro, 
mais um novo exemplo de energia, de probi· 
dade , de honradez administrativa., ha de 
enaltecer a administração do actual chefe do 
Estado e do actual director da Estrada de 
Ferro C<lntml. (A.po iados.) 

Agora, Sr. presidente, permitta o meu 
illustre collega que aproveite a opportuni
dade de estar na tribuna., pa.ra dizer algumas 
palavras sobre as insinuações, creio que não 
digo bem, sobre as observações do nobre depu· 
tado por Minas Gera e~. 

S. Ex.· deslocou a responsabilidade desses 
abusos, do funccionario subalterno, que ba 
de ser forçosamente submettido a todo o rigor 
da lei, si for culpado, para. atirai-a exclusiva· 
mente aos ultimas degraos da administração. 

E continuando, S. Ex. lastimou que o paiz 
estivesse rigorosamente entregue a. uma junta 
mili~r •. , 

8 
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O Sa. AMERico Luz- Não censurei, nem 
desconheci os merecimento3 dos ministros, 
mas disse que ns pastas não estão preenchidas. 

O Sa. BEYILAQUA. -E' verdade que duas 
pastas nãu se acham at:tualmente providas ; 
mas não é menos certo que ellas não estão 
acephalas e que o serviço que corre por cada 
uma dellas tem tirlo todo o andamento neces· 
sario e pelo menos tão bom como nas me· 
lhores épocas em que tinham sido adminis
tradas pelos ;mtecessores dos actua.es mi
nistros .•• 

0 Sa. MARCIANO E OUT.MS SRS. DEPUTADOS 
-Apoiado. 

O Sa. BEVILA.QUA-.Apeza.r de não terem as 
pastas ministros c1Iectivos, nem por isso o 
serviço oom deixado de ser feitO com toda. a 
regularidade. 

O SR. OLIVEIRA. PINTO-Então proponha 
que sejo.m reduzidas. 

0 SR. BEVIL.\QUA-Si V. Ex. quizer dar-se 
ao trabalho de fazer um estudo compara.· 
tivo dos serviços realisados neste período, Cl 

em igua.Es períodos de todos os tempos pas
sados, estou certo de que S. Ex. hade re
conhecer commigo que, ap;)Zar dessas pastas 
estarem occu padas interinamente, todo o ser
viço tem sido feito com â maior r egularida_de ... 

o SR. OLrvEIR.A PINTO-A deducção Jogica. 
e de que bastava quatro ministro;;. 

0 SR. BEVIL!.QUA-Pórle tambem tirar- se 
outra ooncluEão : é que os dous honrados mi
nistros que occupam interinamente aquella.S 
rl.uas pastas, desenvolvem uma actividade in
telligente, digna de todo o louvor, em vez ·~e 
merecer as censuras do nobre deputado. 

O S&. Aln:arco Luz-Censurei o Presidente 
da Republica. por manter ministros occup!Jldo 
interinamente duas pastas, o que ê contrario 
á lei. · 

O SR. BEVILAQm: -Isso é uma apreciação 
individual do nobre deputado; nem pretendo 
comba.tel-o nesse pento. .Mas. em defesa do 
serviço public) é que me considero no dever 
de recordar a V. l~x., que, apesar deste 
facto, o serVIço não tem sido sacrificado, e 
a.ppello, repito, para um estudo estatístico e 
comparativo do andamento dos diversos ser· 
viços puhlicos que correm :por essas :pastas . . , 

O Sa. AMERico Luz dá. um aparte: 
O SR. PAciFICO MA.SCARENH.o\.S dá outro 

aparte. 
O SR. BEVILAQUA.-0 nosso honrado com

mercio tambem uma vez ou outra prAga des
tas peças á administraçã.o. 

Vou cita.r· a. V. Ex, um facto que é ~nibem 
dó dOlilinio publico, que foi tratado pelóS jor· 

naes, e incontestavelmente não abona a COl'· 
recção de conducta. de certa. parte do com
mercio, que illude com má fe os rotulos de 
destinos das mercadorias. 

0 SR. MASCII.RENHAs-Dê-se V. Ex. a o tra; 
balho de visitar as casas commerciaes, 'e vem 
que elli18 estão cheias de mercadorias~ sem po• 
derem despachai-as. 

O SR. BEVIL.o\.CQUA - Não cOntestO que J!~ 
irregularidades e serias; minha divergeneta. 
e no modo de a.precial·as. 

0 SR. AMERICO Lv-z dá. um aparte. 
0 SR. BEVILA.QUA....;.Nessa parte, dé á.Céór.dô 

com V. Ex. E' preciso a.verigus.r ó fa.eto, .e no 
caso de reconhecer-se que deram-se ~s 1rr,e· 
gularida.des, estou certo qllé o castigo severo 
e rigoroso não se fará. 63péi'a.i'. . . 

o SR. OLIVEIRA Pni'io- Coi:no ha d'e vir o 
castigo, si até a certidão foi negada. t 

o SR. BEV1LAQU4- -Não posso . ~u~ida.~ de 
asseveração tão cathegoi'ica.. de q!-113 fo1 rtegada 
a. certidiio. Não comprebendo .como o fuc~o 
po>sa. ter-se dado ; mas como set quanto o dt~ 
rector da Estrada. de Ferro Central é cum
pri dor zeloso e rigorisíssimo da lei, & pp'Blló 
para inrormações mais precisas e deta:.lha· 
das ... 

o sn.. AMER.tco Luz-V. Ex~ nã.o pode negà.r 
o fclcfu. 

O SR. BlilVILA.QUA - Nem negúei~ó . ÁPI!!l~~ 
aguardo informações mais_comple~ pa.ra Qt}~ 
possamos verificai' qualto1 o motlvo deterem 
sido negadas essas certidões, como asseveram 
os nobres deputados. . .... 

o que é fa.eto. é que a. Est~ de ].i'err:.o 
Central está desde muito em pess1ma.s c?ndt: 
ções; porém, nos discursos pronWlClWOS 
aqui ... 

o Sa. OLIVEIRA PJNTO-l.'rao se a.c~eita.m ge• 
neros para embarque ba dous illezes. 

o SI~. DIOi\Tsxo DE CERQUEIR,A.-:-l.~so .~ostrli. 
o grande pr<gr~o ~ué ~lll ttd? (). p~1z . .!!:. 
erise t.lé transportes provem da grande quan
sidadé de cargas. 

o SR. OLIVEIR.-1. PINTO-As causas são com· 
plexas. . . to 

Houve augmento de movtmen co.mmer
cial· mas ha. to.mbem outrascau~<1.S: mas con
diçÕes de machinismos, falta tlu carros de 
transporte, etc. 

o s11. DroNYsro IiE CERQUE!RA-E eri~P.· 
querem atirar tudo sobre o director da ~
tra.dà. ~ 

0 . Sà. BEVILAQtJA...:...Sr. préSi~erité, êPJD..· 
prehendo o a.fan iJati'iotico co~ q~e os no~N!S. 
députados.que tem os seus . dtstJictós ~!a~ 
taes serVidos pela. Eslirada. de }ferro Oênfá'â.l: 
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~~ba.lh~m pa~a que- este serviço, realmente Isto é facto incontestavel. 
1mp~rfe1to, ~eli:ando muito 11. desejar na ac
tualidade, seJa melhorado; mas os meus no
bres collegas devem convir commigo, que 
a~tes de fazer uma. accusaç.ão tão gra. Wl como 
diVersas que aqui tem sido feitas se deve 
Pfocurar estudar cuidadosamente' e impar
czalmente quaes as causas. _ . 

O SR. ÜL!VEIRA PllliTO-A principal é que o 
Estado é um pessimo administrador. Portanto, 
deve arrendar ou vender a Estrada ·de Ferro. 

O S:a. DroiSniO DE CERQUErRA - A!loiado. 
O SR. BEviLA.QUA - isto queria. o governo 

passado, o Sr. Lucena, e tanto que negava 
recursos a estrada, para cada vez m11.is aggra.· 
var as difficuldades e justificar 1.1. nc~ociata. 

VARIOS SRs. DEPtlTAnos dão a.pn.rlcs, 

Além disto, outras causas vieram a.ggravar 
as difficuldades que já eram muitas, para as
soberbar toda a boa vontade do mais habil 
administrador ! Basta citar alguns factos : 
Com a crise de transporte$ que concomitan
temente se deu em S. Paulo, o que se verifi
cou i'oi que um gr11nde numero de negocian
tes importadores, o commer•:io emfim, não 
encontrando sufficiencia na. estrada de ferro 
ingleza de Santos a Jundiahy, !}ara. dar vasão 
ás suas mercadorias, mandaram que ellas 
fossem remettidas pelo porto do Rio dCl Ja· 
neiro, dando, ].Jor conseguínt~. maim· incre· 
mento ao tr;tfego da Estrada de Ferro Cen
tral, já excessivo para as condiçõc~ em quu 
se achava! 

Por sua vez a~ estradag de ferro que man~ 
toom tri'J.fe;..:o mutuo com a Ccntml niio est~
vam 1.1.pparelhll.das, para. dar voslio ... 

o Sn.. FLEUil.Y Curado- E' uma das cau-
l!l\8. ' • -

O Sa. BEYIL~QvA- Muito importante e 
que !lãO tem sido devidamente a.ttendida .... 

0 SR. FLEURY CURADO- Mas, não e unica. 

O SR. BEVZLAQUA- Jâ tem sido aqui muitas 
vezes repetidos q uaes os mo ti vos geraes per
turbadores do serviço d:~. Estrada de Ferro 
Central, e si os nobres coUegas quizerem ser 
jus~os, b'ão de reconhecer commigo que a. 
responsabilidaà:e principal deste fa.cto la.men
tave1 não cabe ao a.!tuaJ dir'~ctot• ; e entre
tanto o que tenho visto com pezal' e que em 
geral todas as invectivas são atiradas contra. 
este distinctissimo fucciona.rio publico,,. ( Outros Sq. DqMo.dos d<lo ape~r~es.) 

O SR. OLIVElRA PINTO- Ninguem se refere O SR. 'BEviLAQUA •••. e de um momento para. 
ã sua. ~oa. Censuramos o funcciona.rio, outro o director da. E~trada. de Ferro Central 
simplesmente sem ver a sua pessoa. que precisava, na estrada ingleza, pelo menos 

O SR. BEVlLA.QUA - Entretanto os nobres de 80 wagons diarios, para mercadorias esta 
oollegas não são p6r!eit.a.mente justos ; devem só lhe pode fornecer 14 .•.. 
Se lembl.'ar que de 1889 para 1890 houve um 0 SR. FLEUR.Y CUR.UlO - S·e V_ EX- qui?.er 
accrescimo de cerca de 140 milhões de kilos embarcar amanhã. para s~ Paulo, encontraril. 
no trafe,<To da Estrâda. de Ferro Centrai e nu- difflculdades no transporte de sua bagagem. 
msro enra:ordinario ·de passageiros a mais. tal é o estado a que se acha reduzida a estra· 

De lSOO a 1891, ·o augmento tlinda foi maior da ferro Central. 
~ t~m sido sempre nesta progressão assam- · o SR. BEVILt\Q1lA-Mo.s, sr. presidente, a 
rosa.-· Estrada de Ferro Central, procurando com a 
'O:SR. AN:OR.li: 'CAVAL"CAN'l'I- Mas isso não maior boa vontade possível e no menor prazo 

quer dizer que o serviço seja ma.l feito. reparar os seus carros, transiJorta o que póde 
O Sa. BEVJi.A.:QUA- E no ·entanto ·os nobres para. a. ec;tação em que tem de dar-se a balde

deputa.dos, ·estudando as oondiçõe:s em qu·e a ação, ou para S . Paulo ou para outros pontos 
estrada. de ferro !foi surpreb.endida por este de Minas, na. bitola e~treità, e o que acontece~ 
desenvolvimento imprevisto, não querem re os carros são insufiicientes e ella não tem re-
coltliecer a vêrda.de; que -sai ta. aos olhos. • • media sinão deixat· armazenadas nos pro-

. . .. . . . _ . . . prios wagons aquellas mercadorias, que se 
VARias SRs. DEPuTADOS dão apartes. acham debaixo de sua res}lllnsa.bilidade, atê a 
O SR. BEYILAQUA- .4Est:rarla de 'Ferro Cen- sua entrega deiinitiva, porque tambem são 

tral não estava appa:relhada para. comportar I insuffi.cientcs os armazens, embora já augm·en· 
esté ·desenvolvimento en·orme 011e se deu e tados em sua capacidade. 
quê não fôra previsto pelos an"tigos minis· Não póde ser adoptado o conselho que foi 
tros_, não esque'céüdo a preoccupa.ção que ave~ltado de de~p0jo.r-se dos carros as merca
bavla ·à:e apresentar grandes rendas ficticias,[ dor1as. sem ma•s exame, porque ~ responsa: 
pórque à i~p'orta.ote quota da conservação e bilidadr; cabe a estrada. central: nao temos lel 
l'ettova.Qã;o do material. uma verbii, sa,<>n>da : reguladora. neste sentido,e, apesar da vigilan· 
em toda estrada. de !erro séria, não era suf- ; cia ext ,--cida., uma vez por outra sur;!'em accu
tl.cientemen'te liotadà, e ao contrario crifuiim- i saç(!es deestravios. Mas, oom:pr~bende-se que 
BOOn:énte dêspreza.da 1 (Apliiadus e ajam$,) l haJa 'lUll homem que se multJplique ao IJOnto 
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de esta.r no mesmo momento em díver~s 
logares? Esta. ubiquida.de seria ... 

O SR. Al\"DRÉ CAVALCA .... ~r -Mas então 
quem e o culpado? E' o chefe ou os seus au
xiliares~ 

O SR. MAR.cu.No DE M.'t..GALHÃ.Es -Um ho
mem sô não póde fazer tudo ao mesmo tempo. 

0 SR. ANDRE CAVALCASTJ-E' um enygma: 
não e o chefe, não são os auxiliares ..• 

0 SR. FLEURY CL'RAllO-Não se sabe n. .)Uem 
a.ccusar Por ventura a nccusaçã.o devera ser 
levantada. contra o Presidente da Republica? 

O SR. BEVILAQUA-Mas, Sr. presidente,pa.s
sando a. outro facto, o meu nobre colleg;t re
presentante de Minas estranhou que houvesse 
nma junta militar no governo ; segundo a 
sua. opinião e naturalmente no pensamento 
de S. Ex. estava tambem a espada de Dn.mo
cles levantada sobre a fat•da que honra. o digno 
director da Estrada de Ferro Central e o por 
seu turno por elle nobilitad:t ... 

O SR. A:blERICO Luz-Não me lembrei dessa. 
circumsta.ncia. 

O SR. BEVILAQUA-Eu explico a. S. Ex. a 
razão de ser desse facto. 

Quando se tinha de realisar a nomeação do 
director da Estrada de Ferro Central, muitos 
dos engenb.eiros civis aponta.ndos como os 
mais nota v eis do paiz, consultados, recusaram 
acceita.r esse cargo espinhosis~imo precisa
mente em vista. das pessimas condições em 
que iriam encontrar a Estrada de Ferl'o 
Central, e recusaram expressa e declarada· 
mente :por este motivo ... 

0 SR.. DlONYSIO CERQUEIRA-A}lOiOdo. 
0 SR. BEVILAQUA~Não queriam sacrificar 

seus nomes acceitando a.quella commissão ... 
O SR. AMEmco Luz- Porque não acooi

ta.vam? 
. O SR. BEVILAQUA.-Porque o serviço estava 
desorgani.sado .•. 

O Sa- AMERJ.co Luz-Não senhor; porque 
a.l.li reina a política, e um homem superior 
nã.o se sujeita a. ser instrumento politico. 
(Apcwtes). 

O SR. OLIVEIR A. PINTo-Faz-se politica em 
todas a.s repartições e alli em larga escala. 
(Apa.rtes). 

O SR. DroNr.Gio CERQUEIR:I.- Mas não por 
parte do governo, porque o governo condemna. 
que se faça politica. a.Ui. (Agartes}. 

O SR. O.l.IVEIEA PINTO - Não me refiro ã. 
directoria., ma.s sei que lá se faz politica.. 

O SR. BEVILA.QUA- O a.ctual director sendo 
cllamadopelo marechal Floriano, sem conhecer 
para. que :fim, soube de S. Ex. que o governo 

deseja. va colloca.l-o como direetor da estrada 
Centra-l. E' bem de ver que este convite nãO 
pode ser simplesmente um convite gratuito. 
A verdade é que o nctual dírector estava na
turalmente mdicado para oargos desta natu
reza, apontado como um dos homens mais 
distinctos para a administração, por servicos 
valiosos já por elle pre.>tados ao pa.iz em 
muitas outras commissões importantes ..• 

O S.a. DIONIZIO C'ERQUEIRA.- Apoiado. 
O Sa. BEVXLAQUA- Elle, modesto, com

prehendendo o gro.nde alcance, o grande peso 
da responsabilidade que assumiria, e compro-
hendendo que a sua qU11.lido.de de milit.a.r 
pod~ría servil• de pretexto para hostilidades, 
embora inJustas, recusou form11.lmente acwl· 
tar essa commi~sii.o. 

Not1tndo-~e que a iulia. de nomear um mi· 
lítu.r foi índicltrla por um distlncto protlssio· 
nal civil ••• 

O SR. AYitP!Rtco Luz- V. Ex. está se ín· 
commo~ando com a qua.iido.de militar do 
director, mo.s ninguem ainda tllllou nisto. 

O SR. BEVIUQUA- Eu não me refiro ao 
nobre deputado, mas ha muita gente que faz 
qu~,t:to disso ... 

0 SP.. OLIVEIRA. PINTO - E aliàs eu não 
meadimiro: a estrada já teve eomo director 
um marinheiro, agora. tem um soldado. 

o Sa. BEYILA.QUA.- Mas que e um en
~enheiro distindissimo e o aparte do nobre 
deputado comt!rma a. e:x:istencia das pre
venções a que me refiro ... 

0 SB.. OLIVEIRA. PINTO - Eu não contesto 
que o director da estrada ~eja um engenheiro 
muíto dístincto, estou apenas repetindo um 
tacto. 

O SR.. Dlo:-.-r:z.ro CERQUE IRA - O Sr. SO· 
leragy tambem era ea.pitão de engenheiros e 
foi di.rector da. estrada. 

OUTROS SRs. DEPUTADOS dão apartes. 
O SR.. BEvlLA.QU A. - O Dr . Souza. Aguiar 

usou de toda. franqueza e lealdade proeu
rando eximir-se de a<Jceitar a commi$sã.o de 
dirigir a Central, achando-se alem díst.o no 
corpo de Bombeiros, onde prestava. serviços 
relevantissimos ( apoiados ). 

o Sr. marechal Floriano, declarou ao Dr, 
Aguiar: A Estrada de Ferro CeDtra.l acha.-se 
em uma situação melindrosa, está em :pessi
IDa.3 condições, o serviço desorganisado; (Vs. 
Ex:s. recordam-se das greves que tinham ha
vido entã.o) preciso de um homem de toda. 
confiança e d.e toda competencia como reco
nheço em sua. p2SSoa. para confiar a espínhosa. 
t.a.refa da administração daquella estrada. 

Já ·alguns engenheiros civis· foram consul~ 
dos e não aooeitaram, justamente }lela.s pessi-
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mas condições em que está a Central, o que e 
preciso a todo o transe corrigir. 

Appello para o senhor como dístincto ca
marada e como patriota para :prestar mais 
este serviço a naçã.o. 

Pergunto a S Ex:. e á Camara: si em vista 
de declarações tão formae~ e em taes termos, 
elle poderia recU$ar a iucumbencia tão hon
rosa quão dífficil ~ 

O SR. ANDRE CAVALCANTI- Creio que elle 
devia ser sincero para com o Presidente da 
R;epublica, reconhecendo a. sua incompeten
Cla.. 

O SR. BEVILAQUA- Infelizmente S. Ex. não 
se deu a.o trabalho de estudar as causas e 
tem o gosto de fazer accusação; infelizmente 
como S. Ex:. ha. muito~ ... 

0 Sa, OLIVEIRA PINTO- Não apoiudo, nós 
sabemos quu.es são as causas. 

0 Sa. ANDRADE CAVALCANTI- Eu n~o es· 
tou s.ceusando, mas acho que esta. é a pum. 
verdade. 

Desde que não podia corresponder ao con· 
vite que lhe fôra fe1t<J, de~ia ser franoo. 

O SR. BEVILAQUA. - Sr. presidente, em 
quanto o terreno estava eivado de urzes, em 
quanto as diffieuldades eram a- maior-es pos
síYeis ninguem quiJ:: nem pretendeu a. direcção 
da Estrada de Ferro Central. 

O actual director daqueUa estrada, assegu
ro a V. Ex:., foi capaz do sacriftcio de ir lon
gas dezenas de dias cilnseoutivas entregar-se 
aos·traballlos mais "Penosos que se podia exi
gir d~> um IJa.triota.. 

·Passava o dia inteiro na Estrada vol· 
tava a noite e retirava-se depois de 2, 
3e até 4 horas da madrugada e isto du
ra.nte longas dezenas de dias seguidos ate q_ue 
foi accommettido de uma infermidade, pro
dueto inevita.vel de. tantos excessos L •• 

0 S&. OLIVEIRA PINTo-E a.pezar disso não 
conseguia melhorar o serviço. 

Alli ha ca. v eira de burro. 
O Sa. BEVILA.QUA-Procurou pôr em dia o 

expediente que estava bastante atrazado; 
procurou estudar as causas daquelle montão 
de ditl:i.cutdades para indicar os meios de cor· 
regil-os. . 

A má vontade de muitos daq_ uelles que ti· 
nham o dever de auxil\al-o com toda a. dedi
cação e lealdade .•• 

O SR. JAOOB DA P A.Itio--Comeca. agora V. 
Ex., a fazer-lhe a.ccusaçãv. 

O SR. BEVJL.AQUA. • • • porque dedicar-se em 
auxilio de um director n~s condições é 
prester um serviço não a elle pessoalmente 
mas a Patria ! 

De semelllante má. vontade ou remissão ao 
mera cwnprim.ento do dever, tudo aggravado 

pelo estado de indisciplina de grande parte do 
pessoal, resultou que o director da &tra.àa 
de Ferro Central tivesse de fazer por si mes
mo, pessoalmente, muitos serviços ... 
. O SR. OLI.YEnwl. PrNT? -:- Consigne-se que o 

da•ector esta sem auxüiares na opiniões do 
Sr. Bevilaqua.. 

O Sa. BEnLAQUá-V. Ex. pet•mitta que con
clua as minhas considerações. 

0 SR. ALFREDO ELLlS - Realmente O dire
ctor da Estrada Cen tra.I tem sobre si euormes 
serviças, porque antigamente a linha de Ca· 
choeira. a S. Paulo tinha a direcção separada, 
e hoje não se dá o. mesma. cousa; duplicou-se 
as;;im o serviço ... 

0 SR. OLIVEIRA PINTO-Ent~o faça.-se a se
paraçiio. 

0 SR. AJ,FREDO ELLIS- A resolução do prO· 
blema. e essa. 

O SR. BEVll"\Q.UA- Sem haver boa vontaole 
e dedicaçiio de pll.rte a p:1.rte, sem lealdade e 
com este espírito mesquinho, tacanho de des
peito e rivalidade de classe, nada se conse
guira! 

O director estava bem colloca.do em uma es· 
pinbo5a e importante commissão, que desem· 
penhava com appla.usos unanimes e mais 
que satisbct.oriamente; elle não solicitou a 
posição em que acha-.;e agora. .• 

o SR. OLIVEIRA. PINTO- Mas quem e que 
disse isto~ 

0 SR. BEVILA.QUA. - •. foi -pa.ra alli fa.z.er 
verdadeiros sacrificios ; no entretanto espíri
tos pequeninos murmurão não poderem tole
rar o mando do soldado patriota e honesto; no 
entretanto foram os proprios civis que se re~ 
cusaram a prestar seus serviços na estrada. 
de ferro e, como disse, indicaram o militar t 

E é esta uma das causas da grita, da.s en
trigas que se teem levantado contra. o dire· 
ctor nos a pe,lidos dos ,iornaes, etc.!. .. 

O Sa. AMEruco Luz- V. Ex. colloca.ndo a 
questão nesse pé póde a.utorisar que ~e à.iga.: 
que J?or se~ militar o director não pMe ser 
censurado. 

O SR. Bl'Jv~QtrA- Os nob:rei de_putadog 
apontam osfa.ctos mas não an'll.llisama.s ca.usa~, 
cabe~me portanto apontai-as para fazer a 
defesa do dirertor, e disso estaria dispen· 
sado, com muito gosto, si os meus honra-. 
dos collega2 não e~q_uece~sem as ca.usa.s. 

Passarei agora a. outro ponto ; a accnsação 
que fazem ao administrador de ser politioo na. 
Estra.d.a. de Ferro Central, prov-oca.tJo com 
esse seu procedimento um àiluvio de desgos
tos ! (Apoiados e na o apoiados.) COlliO OS pa
peis se envertem ~ ! (apoiados) 

Parece iucrivel ! 
Mas ella, a politicagem plantou-~e. na ~s

trada. de ferro muito antes da admmlStraçao 
actual e e justamente porque o director pro
cura colloca.r-se dentro da. lei, do regul!Ullenta 
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para só remunerar serviços de accardo eom a direitos de qualquer empregado. lste é pro
lei, e não a.ttendendo a conveniencias ou con- clamado com toda a. justiça pela. maioria, si 
siderações politicas de especie alguma e seja não pela totalidade dos empre..:a.dos. Ainda 
qual for a procedencia, não promovendo em- ultimamente quando constou que o Dr. 
pregados com preterição de Outros somente Aguiar pedira demissão furam expontane
para attanderao Sr _ deputado Falarw e ao Sr. amente os chefes de servi\lo, grande numero 
senador Sicra.no... emtim solicitar ao honrado mawchal sua can-

O SR. A. L v"Z - V. Ex. f.tUando em depu- servação.E vem apello recorda.r um à declai'a-
tado é bClm declt.ra.r a quem se rerere. ção que em aparte fez um nobw representante 

O SR. BEVILAQUA.- Não me refiro a V. Ex.. de Mina~ Geraes,estado d'ond~justamentes ur-
mas mantenho de pé a minha a.lllrma.ção. ge o maior numero de reclama.ções.Disse esse 

O St~. Or..IYE!R.\ PI"To- Mas em todo caso Ulustre deputado:-Eu estava muiro contra
fique consignado que da nossa parte não houve rio a este director; mas em vista- de tanta 
pedido. grita levantada contra elle, já estou inclinado 

O Sn.. BEVU,.~Qu,\. -·Isso vae a quem toca., a crer que elle é realmente muito bom. e que 
e n.~.~e!uro a V. Ex:. quem Camnra ha. de sem ~pazdeendireítar a.quillo que não vale 
haver quem nã.o po,s[l. rechtmar... nada, está tudo desorga.nisado ... Aquelles 

o SR. OLrnm,\ PI:~o"Ta-Nós recla.mamos e que a.uferem, nã.o digo beneficios. ma,s que 
protest:J.ma;;. veem as suas necessidades a.ttendidas,a.quelles 

O SR. BEvir...tQUA -V. Ex. reclama. ·com qull encontram justiça da -parte d,o director, 
mnit;J. razii.o, c4ou certo, mils por si, não se não clamam nem fazem alarde destes fa.ctos; e 
ai!oite a faze l-o por todos .. - (Traca•ll·se ou· parece que esta grande massa que éxi!!te e!· 
trus ltp<trtcs,} fectivamente não pesa na outra concha da 

E como o director da E;;trada. de Ferro Cen· balança •.. (Muitos apoiados do Sr. Diony.sio e 
trai prefere o regulamsnlo em vez das consi- oufros Srs. dcp•~taclos.) 
dera.çues e condescendencias de ordem política. Mas aquelles que sentem-se. feridos em 
que oara elle são completam!'lnt · importunas qua.esquer interesses legítimos e muitas vezes 
e extrallha.s ao serviço da, estrada ; não os illegitimos, es;;es gritam, clamam e multipli
attende de mod.o algum seja quem for, desde cam·se por tal modo, que muitas vezes, redu
que não venha. na lettra da lei ... (Apartes .) zidos em numero, pa.re<:em.ser milhões e mi-

E' por causa disto, Sr. presidente, que mui- lhões de vozes, em summa, em· nwriero mUi-
tas vezes se levanta grito contra elle ! tissi..rno superior ao real l · · 

Muitas vezes os pedidos chegam até elle e Este é o facto. (.4.poiados.) 
são radicalmente repellidos. Asseguro a V .Ex . O SR. ALF&EDo ELLIS -:-·o que é p-ceei.B.o é 
que tem feito isto muitas vezes. dividir a administração da estrada- (Dutr.os 

O SR.. OLIVEIRA PINTo-Mas elle encontrou Srs. dep~<ta.1.os dão apartes~), ·- · 
jà O meio viciado. 0 SR. BEVILAilUA -Perdão, VV. EExs. o sa.. BEVILA.QUA.-E para fazer o sanea- t- ad te 1 -t - fi · 
mento, v. Ex. comprehende, elle não póde es ao engan os ; por que es a Vl re nao ot 
deixar de levantar contra si um grande nu· apontado, sa.J.vo si. · · 
mero de descontentes; aquelles que f>.Stava.m O SR. ALF&EDo Et:.L!S....,.Antigamente. quando 
acostumados a empre,aar os seus afilcados a a. administração da estrada eira. nossa, quando 
despachar as suas mercadorias fóra de tempo pertencia aos accíonistas, a estra.da. era mo-
e outras concessões, que sã.o outras tantas delo. . 
Jrregularida.des. e não est(i. na meu pl.'opasito O SR. BEVILAQUA:-,.Mall quando 'Venderam 
a.ttribuir á. todos os antecessores do actual. a estrada par'lee que qua~to ~·suas coudi
director a. annuencia a. taes abusos... ções de coose1:vação, el.la deixa.v~ ba.$tante 

Muitas vezes incon veniencias praticadas a. deseja.:e · · . 
por empre,aaà.os subalternos vão retlectir so- ·o SR. AL~lilDO EtLill....,.~. wn. ser'lti.çn per-
bre o chefe, quando na realidade elle não feito. · · 
tem responsabilidade immed.iata alguma. O SR. BEVILA.QUA.':'"' O m$terial não era. 

ü SR. OLIVEIRA PLvro-Quem diri3e é sem· muito bom nejll ••. · · · 
pre responsavel. O SR. ALF&EDO ELLIS-Era escasso; mas a 

O Sa. BEVILAQUA- V. Ex. sabe muito bem estrada era. uma. estrada. modelo; e e.té lhe 
até onde Yai essa. responsabilidade. E i3,nto chamavam ingleza. po:c cauSá. do seu horario 
isto e assim, tanto é elle inflexivel no cum- exatíssimo. 
primento da lei e justo, embora severo, que 0 SR. BEVIIu\.QUA,..-Esta.rão então erra.daa 
a.ctualmente os empre,cra.dos em gel'al apre- as informações. que ouvi a. este respeito, Dis· 
ciam im.mensamente o director, porque elles serão-me i'sto e mais que era insufilaien~ e a 
são os primeiros a prodamarem, fazendo· lha substituicã.o dos dormente. s !lm ger:!.l .•• r 
JUstiça., que o director é inaccassiyel a q~s-
quar pecudos .. estmnhos que.possa.m.preterdr.' m O S&,.~ Ews~Não:c ~ ezaoto ... 
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O S.B. P.&ESIDEr\'TE-Lembro a V. Ex. estar 
a. dar a hora, :portanto, que abrevie as suas 
considerações. 

0 SR. BEVIL!QUJ..-VOU jà terminar. 
U11r Sa. DEPuTADo-O director da Estrada de 

Ferro não tem força para castigar os seus 
empregados. 

Si poi'ventura elles não cumprem com os 
seus deveres, elle deve estar no direito de 
substituil-os. 

O SR. BEVILAQOA.- Tem feito as substi
tuiçõos que lhe são conferidas p~lo regu
la.mento. 

O SR. OLIVEIRA Prr-."To-0 que se deduz de 
tudo isto e qne O governu COllfl•SSa. a, Slll\ 
incapa.eidade pat'a administra,r. E' preci<o 
vender ou arrendar a Estradtl.. 

nobres collegas ; mo..a muitas vezes a paixão 
pol!tica, outras vezes umacreilulidade exces-
sivamente bondosa.... . · 

ALGU~S SRS. DEPUTADOS-Não ha nada disso. 
O SR- AMERrco Luz-O facto que se deu na 

Estrada de Ferro Central provocou indignação 
geral do commercio do Rio de Janeiro e pro
porcionou occasião de o go.,erno justlficar os 
empregados superiores da Estraõ.a de Ferro . 
Central do Brazil. 

0 SR.. OLIVEIRA PL..,TO-E~tão sitiando O 
estado do Rio de Janeiro e o de :-.11nas com 
a fome. 

O Stt. BEVIT,AQtll\- ... e por e;te modo Sr. 
presidenle, :1. gravidade dos Htctos SCl'lL natu
mlrnrntl~ redusid01 pelo eonhccimcnto des-us 
irreg;ularilladcs que int'eli~meutc se vcritlcam, 
obtido por c~tudo ú, lu~ dtLS cu. usas ren.es. c mut
típlas que desde muito tempo ~e tem vindo 
acummulanuo. 

E logo que lhe cheguem os recursos indíspen
saveis. as cncommcndas da Europa. verão 
que tenho toda ra.1llo nt~. deleza do distincto 
cídaáilo e digno director da central. Eram 
estl.s as considerações que tinha a fazer", 

(.li1.1ito bem. M-uito bem.) 

O Sa. BEVILAQUA -Concluindo, Sr. pre
sidente faço um a.ppello a-os meus nobres 
collegas, que ás vezes com tanta vehe· 
meneia tem verberado as irregularidades 
que se tem dado na. Estrada de Ferro Central, 
afim de que deem-se mais ao exame dos f11.ctos 
que constituem sua• accusações para que 
não sejam trahidos nos seus desPjos patl'io
tiC()S de encaminhar a alta administração do 
paíz para o bom andamento do serviço pu-
blico. O orador 6 comprimentado 

E' esta, estou certn, a preoccupação dos deputados presentes. 
por algtms Srs, 

vae a imprimir, para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte 

PROJECTO 

N. 221- 1892 

Orça. a receita geral da Republica cios Estados Unidos do Bra::a para o exercicio de 1893 e 
dà outras pro-videncias 

A commissão de orçamento da Camara. dos Srs . Deputados, no estudo e avaliação da 
receita necessaria para fazer face as despezas decretarias com os di-versos serviços da União 
no proximo futuro exercício, começou por examín~r n. prop0sta que a esta Garoara foi n;prc
sentada pelo Miuisterio da Fawnda, de conforinidade com o art. 3•n. 2 lla lei n. 23 de 30 
de outubro de 1891, e de outras disposiçi'Ses que regulam a contabilidade publica. 

Verificou a commi~são que, segundo esse trabalho, a despeza proposta, com os ~ervi
ços ]lUbliCDS que correm pelo~ diVeL'SOS ministerios, inclusive a importancia de 10.000:000$ 
pedida. para. ditferenças de cambio, sobe ao total de 2l!.ô49:921$640. 

Sem duvida, por não estar ,ao tempo da elaboração e publicação da proposta, -realiz::ula a 
operação de que prov~iu, não foi incluída nessa somma a despe~a com o se_rviço do empres
timo aderno contrah1do em .JUnllo deste anno com os banque1ros Rotschlld, em Londres, 
na importancia de :ll 1.000.000 ou em moeda bra.zileira, ao c:~.mbio rle 27 d , 8.890:000$, 
paga.vel eni tres pr-estações a vencerem-se todas n? prox~mo futuro anno financeiro, i~ to é, 
em 2 de março, 2 de junllo a 2 de setembro e ma1s os JUros dassas pre~tacoes, que a taxa 
estipulada de 5 °/0 importam em 445:000$, ou total de capital e juros, pagavelno correr Jo 
exercício futuro.- em ouro,-,- 9.335:000$000. 

· Este eneà.rga por si Só, sem levar em linha de conta a. sua elevaçã.o, consequente do 
pa!;'3mento da. taxa para. acquisição do ouro, eleva a despeza -proposta pelo Thesouro a 
220.984:921$640. 

Esta somma, porem, ainda está longe de exprimir a importancia exa.cta. da despeza pu
blica; a cargo da União Bra.zileira, no exercício .de 1893. 

Rar:a e.videncial-o, baSta attender a que o calculo da verba de 10.000:0000$ para occor~ 
rar aóS "imca.rgos das ciitf{lrenças da cambio, em· vez de basear-se em dados que assegurem a 
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sua a.pproximação da verdade, alou-se na esperanÇa fagueira de arrojado optimismo fi
nanceiro, desde que parn. sua e:-.:actidão suppõe, oa t:ua cambial, durante todo aquelle 
exercício, uma médb, nunc.t inferior a 21 d. por mil réis. 

Affirmando convictamente a aggravação da cifra total da despeza, pela insufficiencia 
notoria e evidente desta verbn, não se acha, entretanto, a commissão habílitada, mesmo a 
esmar o quanto dessa insufficiencia que· serã. o equivalen te exactó daquella aggravação, 
principalmente porque as probabilidades para qualquer calculo, neste sentido, aependem 
essencialmente da questão do meio circulante, cuja solução, urgentemente reclamada e agora 
na tela da. discussão, vac dccidit dos destinos financeiros da Republica e da possil!ilidade, ou 
lmposs!.bilidade de or~uni.zar-se orçamento para o exercicio de 1893 e seguintes. 

Estudando a receita publica para esse exercício, orçou-a o Th<"souro em 213.000:000$, 
inclusive 3.500:000$ de m ldos de deposites_ 

sem demorar-se na apreciação do valor dos elementos que forneceram o criterio para 
este calculo, a commissão, pelo simples confronto da receita orçada com a dcspezo. proposta, 
accrescida da i.mportancia necessaria p<~.rn o pagamento inadiavel do emprestimo acima 
referido, verificou um deficit, quP. monta a i.984:921$640. 

Não é po!' de .mais assigna lar que esta ci ft':l será mais elevada na hypothese, aliás pro
vavel, de não attingirem algumas verbas rle r~eita o valor em que fonun arbitradas na 
proposta do Mmisterio da Fazenda. 

Prescindindo, porém, de n.vent.'\r conjectur:1s para. o c:tso, confessa francnmente o. com
missão que, na incerteza da solução que possa ter a questão da regularisação do melo 
circulante, e na n.lternati't'n de S<>r e lia. resol\·id:~ no sentido de uma. ou de outra tias opiniões 
e:x.tremas, 1:111 na eveutua.lirJntlo de contínu!lr aiuua. pendente de decisão, vacillam comple
tamente o> dados para um calcnlo, n indt\ approximado, da. importancia real do de(icit. Para 
demsonstrar este aeserto, basta tomar em consideração a osci!lação que póde soffrer a 
despt!za publica por int!uenci;t da taxa cambinl. 

Pensa a commiEsão qne, si aqnella que~tr.o for sol vida, conforme o estão a Indicar a. 
origem. do mal e a opinião dos compe1r.n tes, eonseguir-se-~::t por este meio, torn.ando-se 
menos mcertas HS relaçõ,·s da nossa moeda com a ex.trangc1ra, uma. tax:a, de camb1o favo
ravel, que permitta fazer o serviço da rubriea-dltrerença.s de cambio-com importancia 
que não excederá de 20.000:000$000. 

· Si, porém, a solução for contraria, ou permanecer o slatu quo, esta despeza pode 
elevar-se a 90 _ 000: 000$000. · · 

Na impossibilidade de indicar providencin efficaz para esta difficillima e entristecedora 
conjuncturo, e ao mesmo tempo confiante em que o criterio, a sabedoria. e prudencia dos 
representantes dos poderes· publicos hão de iospirar os meios de evitar o seu desastroso 
evento, a commissão, contando éom a realidade do deficit, embora não possa avaliai-o ainda 
approximadamente, em vista da inconsistcncia da sit uação em que nos encontramos no 
tocante à. questão financeira, ten. procurado fazer-lhe face: primeiramente pela reducção 
de algumas despezas propostas pelo Thesouro, e em segundo logar pela ereação de 
receita.. 

Essas reducções nas despezas, :lte agora propostas pela commissão nos projectos de 
orçamento dos div~rsos mioisterios, e algumas d'ellas já votadas pela cama.ra, fazem o 
total de 13.775 :992$(168, como se demonst ra no quadro infra. 

Y~"lSTBRlOS 

Jastiç:l e Interior ...................... . ... ... . 
E>:terior ........... , ........ , ---···,,. --·. -·-. 
Marinho. .............................. . ......... . 
Guerrn .......................... ,., .....•..... 
Jndustri:. e Yueção ....................... - .•• 
Fazenda ......... , ................ _ ....... - •• ,. 

PROPO~TA. 

no _oov&a~o 
PROPOSTA D.'l. J)!l"FEB.ENÇA. 
CO~MISSÃO PARA !Hg.NOS 

25.619: 91M2!2 i3 .2!2: iõ2-~000 t2.407 :7õ'$212 
1. ~'>8:725$000 1.6!7:300$000 4i:125$000 

DIFFERENÇA 
PARA MAIS 

!.'>.~7~ ;2~0.;1101 !5.~56:755,.;3!0 189:47< 800 
30-"5.).3o~Gi 28.095:555$361 2ASI3:72~300 
b5.7Si:~0!$678 58.973:8l<\)$076 ................ 2.188:9~8~398 
7!.354:765S670 6'~-822;205~25 i.53'.2:559$SS4 

211.M~:~21$640j :lln.20S:S2?~572 1&.629:~0~1.66~~== 
Dif!'erenç:> ......... . U .H0:992~0SS 

A deduzir : Excesso de tO.OOO:OODt incluídos na propost.> do Thc~ouro o não 
coiJtemplados pela commissão, sob re 9.335;000$ ineluidos pela com-
missão e não contemplados na propost.>. ·-- .. ..... -- .... .... ....... 

1 
____ G65_·:_~----

Economia realizada ...... , .... , ., ..•... . ....•• .•..•.. •.. ..... • .... • · • :13.77S:~ 
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Cabe ponderar que a r educção co:rsider:wel que se notn. no orçamento do Ministel'io d,a 
Justiçtc e Negocio~ Interiores é proveniente de tor·om p.\SS< ... l rJ rleste [l>t r<t o Miuisterio da 
Ind ustria, Viação e Obr~s Publicn s, ex-vi da lei n. 23 de 30 de óutubro tl1J 1891, as srguintes 
rubrica~ : 

Correios ... : . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 
Te! egra phos .................... . •. .. . ........ . . . .. .. . ....... ... . . . ... 
Dieectoria Geral ele E;;t'ltistica . . ; . : . . . · . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. .... . 

So:mn a. .............. . ..... . 

5 .098:966$625 
5.468:882$500 

242 ; 180$000 

10.810:029$125 

Em compensação, pas$oll de;;te ]Jara aqu8ll tl mlnist?ei o a l'tlbric:a - Corpo de Bombeiros 
- com a consignação de 700:942$'300. . 

Ha. ainda a notar que, na llespeza. do Minbte.rio da Fuzemla, n'ão sendo incluída, pelos 
moti;,,::; já expostos, a ver ba ele 10 .000:000$, petlid<t pcn'a. - differen on s de cami,Jo- oi, ao 
envez, coutempl<•tla, como t <l mbem jà f1cou dito , n cif·m de 9.335:000$1]ne não tigura na 
proposta do Th•csoueo -; de oude re~ulta que a redu cção que apparece na clespeza do men
cionado ministerio e!;tá accrescida Je 665:000$, impor·tancw. do excesso da verba nã, contem
plada sobre a inscrípta . Pela cleducçi'io desta itll por• tancin ,como o.e fez no quadrü ofl'ere;;iLlo, 
obtem-se o resultado exacto elas eeonombR prorost::u; pe·a commissão. 

lncluit.la a verba de lO.OOÓ:OOO.~ , pediJa p <H;\. • liffe :·e nça~ de c:Jruhio, na S' •nlma. elas 
despezas propostas pela commissão, isto e-197. 2 0 :3:9 ~9$'S7i-, elev<~r-se-ha estn. a -

· 207.208:929$572-, que, c0ntrontada com o total da de:;peza calculada na proposttL do 
executivo, em 21l.f'.49:921 $640- , mostra um [). differ·ença . pJra. metJos, que importa etn 
saldo a favor do Thcsouro, na irnportancia de '!.44.0:992$068 . · 

S ia. este sa.1tlo Mldicionar-se o da receita c:. leu h da na. proposta d .> exe~utivo sobre a 
respecti v·"· despeza, na impor·tancüt lle 1.350:0i8$t28, evid•;nci a-se que o saldo dessa 
receita, computada em 213. OOO: üO:.l$ - sobre o to ta I dns dcspezas vropo ;tas pela co:nmissão 
-é da. importancia. lle 5 . 79 J :070$428. 

Todos estes calculos repousam nos dados ministrados pelo Tl!esouro. 
A commissão de orçamento, pol'ém, não podia fi cn. r ;,a.tisfeita ante este resulta.do. 
Quando é certo que a ltepublica tem compromissos do. pne;arnentos em ouro, para o 

exercício , na sonima de cerca ele 55.000:000$, não ll<t illudir que e~ses compromissos 
demandam, para aequistçilo lh especie em q11e hão de ser· solv ido:i, no estado aetual do 
cambio, à. taxa de 13 ~f , exactamente o clobf'o da. süa. im por tancia, em moeda. corrente 
do paiz .. · 

Nesta desanimadnra perspecti va, a sat iii!àção detises comp1·omissos ab~or-ver i <i o saldo 
indicado, deixando o Tbesouro ameaçado por um deficit de cerca de 50 .000: 000$000 , 

Dependendo em maxima parte do criterio e do patriotismo dos que representam os 
poderes constituídos evitar esta situação, a commissão, que, alias , confessat'Üt a sua 
insuíficiencia e inhabil tação par:.t iudicar os meios de rebater os males rle tal situação, além 
dos que já tem proposto, confia que esta. :;erá prevenida pel<t c!irecção ma.is acertada dos 
negocias publicos; e' ass im j ulga de seu imperi<iso dever ir ao er.contro do governo, ofl'er.e
cendo-lhe meios que o auxiliem em sua ingen te tarefa. 

Nesüls condições, esgotado o a lvitre de bmcar o equilibrio orç.anentario pelo:; col'les 
. nas despez(IS, teve r• com missão de recorrer . :w meio de· combater o deficit pClr compen

sação na receita. 
Para cheg[l.r a este resultado, começou pelct revi~ão das taxas de impostos passiveís ele 

elevação . . 
Por estudos a que procedeu, tendo em vista. as iuformações que lhe foram Lia. melhor 

vontade prestadas pelo Sr. in:;pector da alfa.ndega e po1' alguns dos seus intelligentes au
xiliares nuque\la repartição, chegou ao resultado de que, sem inconveniente algum , e 
antes harmonisando-as com o actual estado ele causas, podiam ser elevadas: 

1°- a 10 °/o a taxa de Expediente dos generos livres de direito:> de con
sumo, devendo assim produzir a mais ....•.. , . ....•.......••... . •. 

2°- a. 100 e 50 réis as taxas que ora se acham em vigor para o .expe
diente das capatazias, e que produZirão •• ; • .•... • . ; ..•..•....• ; .. 
Cainara. V. VI 

I . 300: 000$000 

530: 0'00$0DO 
9 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12:01 +Página 35 de 55 

Sessão em 3 de Outubro de 1892 

3•- a 1, 2 e 3 o /• as taxas de armazenagem, q ne deverão produzir um 
angmento de .......................... , ....................... . 

A este :J.CCI"escimo de receita co!"res!)onde, na taxa addicio11al de 10•;., 
sobre estes impostos uma differença. a mais de .••.....•....•..... 

Total •..........•..•..••...••..•..•••.... 

923:000$000 

275:300$000 

3. 028: 30(,$000 

A commissão, julgando conveniente revogar a prohibi~ão de venda de bilhetes rle lote
rias dos estados na Capital Fe l~ral-, ate pc;rque essa prohibiçã.o é d~ facto completamente 
illudida-, entendeu que, em compensação, podia elevar de mais 2 •;. a taxa a 
que estão sujeit••s estas loterins, taxa que r·everte ern f<~ vor das instituições a beneficio das 
qu •es s:i.o conce-Jidas, quando estas s;lo casas dtl caridarle, estabelecimentos pius, ou insti
tuto~ de instrucção, e applicou o exce5so ao reforço da receita geral. 

O accrescim , J.e l'eceita oraveoieote desse augmento da taxa está calculado em 
99(l;000$0LO. 

Acceitando as criter!osns indicaÇ{íes,que em seu relataria fez o illu;;trado ex-ministro da 
fazenda, a commissão l~entou do imposto de con~umo o fumo bruto nacional ; modificou 
o morio de inciuenr~ia das taxas e autorbou o governo a decrehr a apprehensã.o cootra as 
mereadorias. que forem encontradas em contra.venç'io; assim como, indo por deante das me
dida:> !ernhradii.S, e tendo em Vi$ta conciliar os interesses do tl~co com os do commercio, 
ju:gou conveniente habilitar o mesmo goveroo a conceder na ven(lagem de estampilhas um 
desconto rasoavel, que poderã. ser' no maximo até de 12 °/o, em relação aos sellos de m.enol' 
valor, CO'nO nm;n~ompens·•ção do pag•m~nto Jc.. im[Jasto, a .. !eantada, por assim dizer, pelo 
negociante, dos prejuízos que a este 1JOS3am re~ultar da. ioutilis~ção do sello pela perda ou 
deterioração da merc<\doria sollada, antes de effectuada a sua venda e finalmente como urna. 
contribuioã<J fisca.! para auxiliar' o trabalho úa apposiç:io do sello. 

Pelos dados que pôle colher da arrecadllçào imcial e deficiente que deste imposto 
comecüu a ser feita, apenas do uia 15 de ~gosto preteri to a esta. parte, está convencida a 
commissão de qua a su·t renda, no eJter~icio de 1893, ha de pt'Oduzir nunca. meuos da 
4.000:000$ sobre o calculo do The~ouro. 

Além da revisão dessas taxas, julga. a comrnissão que devem ser escdpturadas na receita 
g~ral as seguintes rendas: 

Rendimento da Assistencia de Alienados ............................. . 
Contritmição de emprezas ou companhhs de estrada da ferl"o snbvencio· 

nadas ou não e de outras emprezas para o serviço da respectiva 
liscallznt;ão, lei ll. 2ô de 30 de dezembro de l89l e decreto 733 de 
9 de fevereiro deste anno ....................................... . 

Renda. arrecadada pelos consuladvs. , ............................... . 

200:000$000 

400:000$000 
250:000$000 

A Constituição Federal, na. ~istribuição e di-visão das rendas publicas, assignou expres~ 
sarnenta n.cs Estados o imposto de iariustrias e profissões, arrecadado nos seus respectivos 
territorios. Não havendo, paré!P, Estado algum que tenha jurisdicção ou interferencia no 
Pbtricta Federal, e antes, semlo certo que os poderes rederaes exercem, neste di~trictll, 
1\tncções aaa!ogas ás dos poderes esta.duaes nos respectivos Estados, entende a commissão 
que não ha. fundamento plausível para. se excluir' da competeacia da União a imposição e 
cobraoç-t deste imposto no districto de sua sede. 

A o~inião contraria levari;~., em suas ultim>~.s coosequencias, ao abandono dessa impor
tante fonte de renda, e a. iseutar' do imposto, contra os interesse3 fiscaes e os dictames da 
mais rudimentar equida.de, a materh que a fornece, desde que não se tira da Constituição 
argumento no sentido de attribuir-se a explc..ração, pelo imposto, dessa fonte de receita 
à competencià da autoridade municipal. • 

Dominada por' estas considerações, a commissão inclue na receita o imposto de in.
dustrias e profissões, calcnlado, segundo o lançamento feito para o actual exercicio, em 
3 .426:000$000. 

Como taxa inteiramente nova., a commissão entende inscrever na receita pa1•a o exercício 
de 1893 o imposto de consumo de phosrhoros de fu..brko nacional, estabelecendo a taxa- de 
$010 por caixa, para ser arrec~dado, od instar do imposto do fumo, por meio de estampilhas, 
flQe serão colladas pelas f • bricas. 

Este imposto, se_guodo os estudos e informaQ15. es obti.das_ _pela commissã.o, mw_· istra,da.s 
~~!S 49ila.s por .ra~i~n~~·-~• ~u.zir, c:lur~te o exercicio, 8,000:~-
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Apurando agora os resultados com que os recursos indicados poln. eommissão reforçam 
a receita orçadn. pelo Thosouro, veriflca~se 011~ esta é augrncntada de 20.268:300$ a. mais da. 
calculada pel() Thesouro, nugmento que pr~ das seguintes verbas : 

Expedient.. dos gerMros li" ros de dlNilot pua coll.lulllo . . • J>levnçin do. tan .•.••• , .•. , •• , .••. 
Dito das capato.zills .......... . . ........ .. ............ . .... l .Je"'"' ................. . ........ .. 
Arma.~a.&g"elll •• -· .. , •• 4.4 •• ,, •• •••••• • ••o .••••• , o, •. ,,, o ••, (dr.m,, o,,.,,.,.,,,,,,,,, •••. , •••• • , 
'l'au addieiona.l de to% ..... ; . .... , ...... ......... ....... Cor,.opnudonol• co•u o o.Uf!•nellto 

tJ:\.111 fA:t:l\~ llU(H'C\•-••••• •• •••••.,•• 
:'D:>. 3SSisl6ncin do Ali11no.rlos . .. .. .... ...... . .... ,. ... . , • , ~iio ln11Crlpta. ntt! ~gor• na. rocel\t.. 

!~E111olumonto~ a rreendo.dos polo• eon••l•do• ............ Idotn ............................. .. 
Contribuieões do eotnp:~.nhit~.s pRrn :RUas Usca.llla.çõe9o •••• , o. Idem .. ....... ... , ••• ,., ••••••••• o•• 
Imposto sobre lot.!ri•• ....... .. ............ , ............ . .. ~:lo•nçíio d•, tu~ .. ......... ... .. .. 
Co.a.au:no dl!l fu11o ••••. ••••.••• •• •• , ..... . . . ............. . • •• Dadr,a m&L~ "Pr<wa.v~is pr.-.-a co.lçulo .. 
I mposto de wdustl'iM 6 prodS!iõca llA C~ pite.! Fodor:Lt, ... Não oac:ripl.llradG " " recait<>. ...... .. 
lmpost.o da c:onsumo de phospho~:ol •••••• -. ...... ~ .... . , •• ,, Cre.llqio nGv~ ..... . .. . . ......... , •• 

j!;;O:O=OOO 
~oa: oo 
1!00:~ 
~.000:~ 
MOO:~ 
S.OOO:OOOiOOO 

21l.lõlll30040Q0 

Addicionado a, eN. eomma. o saldo de 5. 791:070$428 acima. indicado, resulta. um 
total de 26.059:370$428. · 

Re3oi vida a quvstão t:lnancefra de modo ro~iona.l e harmonieo com cs lagitimos inte· 
resses do pniz, e não se ~>frou;undo no J'E!<7Imen da mais severa ecooDUll&, acredita a com~ 
missão que este saldo, elevando a. 36.059:3~0M28 a. coasignaclo d ~ rubrica-dift'eren~ de 
cambio- produzirá. o suffieiente para. habilit&.r o governo a. f~zer ft~-oo ás diffi.culdad~ que 
se lhe antolbarem. 

Assim, pois, é a commíssàO de·pa.recer que seja adoptado o seguinte 

PROJEC'l'O 

O Congr(!SSO N~io~l decret& : 
Art. 1.• A receita. gera;l da. Republiea. dos Esta.dos Unidos do Brazil, para. o exercioio de 

1893, é orçada em 233.2ô8:300$00D e serà realizada- oom o protluoto do que for arrecadado, 
dentro do .:lxercicio,·sob os seguintes titulos : 

RECE.1T A Oll.roNÀRlA. 

Importação 

Direitos de importação para consumo, nos termos da. lei n. 25 de 30 de 
dezembro ae 1891 e disposições nella citadas; sendo, porém, elevados · 
ao dobro os direitos que pagam. os phosphoros .... .. . . .. . . .... .... . 

Expediente dos generos. livres de direitos de copsumo,alevada a. 10 °/oa.-
respecti"Va. taxa, ••••• •• •• , ••• • • •• •••••••• •••••••••••••••• • • • • • ••• 

Expediente das capab!,ztas, elevadas as ta%as a.lOO J.'$, e- a.-50 l'S • • • , •.• • 
Armazenagem, eleV1!.da.s a.c; taxas a 1, 2 e 3 °/ •. -.... . .. ... ...... .. ... . 

Desp«-c'luJ maritimo 

Imposto de ~baróe$ . ........... .. ... ... . ; .. . ....... . ... .. . ... . .. ... . 
Imposto de a oca .......... . .. , . ... . . ... .. ..... .. .. . .. ... ... .. ... ... . 

Addicionaes 

100.000 :000$000 

Taxas addiclonaes ~bre os direitos de import:~.ção pa.ra. coosumo, na 
fórma da lei n. 25 de 30.da dezembro de la!fl. . . •• . •• . • • . • . . •• • . •• M.OOO~ 

10 /;/ .. adolioioaaes sobre .os impostos. de. expediente do& ~l!OS li-vr•:dc>- _. •.. _,., 
direito de consumo, dai! ea.pa.t&zias, IU'Illllo~'i ~, .. ~~.: ' · ... •. -. ........,... 
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SaMrla 

Direitos de 2 l f2 °/. da polvora. fal>ricada. pot• conta do governo e dos 
metaes precioS<Js e~ pó, pinha, barra ou em obra. ; de 1 1/2 o/o do 
ouro em ba.rra. fundtdo na Casa da Moeda ................ . ....... . 

Interi~r 

Juros aas acções das estradas de ferro da Bahia e Pernambuco . •• , •.••• 
Renda da Estrada de Ferro Ceutra.l do Braz.il . •. ••.. .. ...• .. .••..•.•. 
Dita. das estradas de ferro custeadas pela. União •. ...• . . .... .•. ......•.. 
Dita do Correio Ger<~.l. . .... . . .. ... ......... .. .. .. .. . . .... .... . ..... • 
Dita dos Telegraphos Electricos . .. ............................ : . •.•. 
Dita da Casa ila Moeda •••••••••• , • •.•••.. •••.••••. .•. •••.••• •••• •••• 
Dita da lmpreosn Na~ional e Diario Offlcia.!. .•• ..• , •......••...••.••.• 
Dita da Fabrica de Pvlvorn ....... ... . ........ .. . . .. . ... .... ... .. . .. 
D!ta d tt Fabrlc11 •le Ferro de S. Jo4o do lpanomu. ...... . .............. . 
lt entlu. tlo~ A r~euae;; ..................... .... ... . . .. .......... .. .... . 
Dita :la ('aS:• ,J,. CorN·cçi'io ............. . ... ... ..... .......... ... , , ... 
D'ta tfo Gytfl lllls i<l :i•ociOit;l ) • . , ... .. . .. . .. .... ..... . . ,, ••• •• ,,, ••• , • • ,, 
J ita •:o 1n!'tituto dos ~urtlo~-,lu ~lo~ ......... .. , .. ... .... .. ..... . .. .. .. 
Dita do ln»tiluto Nad .. n;.t de !ltu~tca ....... ... ......... . ............ . 
Dita de matriculxs nos esútbelecinlentos offlciaes de in:;trucção superior •• 
Ditn da Assbtencia rie Ali"O'Hll•S.......... .... . . .. . .. • . . . . . • . ..... . 
Dita arreei\ dada no,; •.live~os con>;ulados em paizes e~tt•angeirO:> ..... ... . 
Di r a dos proprios na ·iona.es ..... . , • •• • .•... . ..•.••••• •. ....•••..••••. 
Fór·(ls rl~ terrenos e de marinhas .................................... . 
Lau•iemin'i> •..• .•• ••.••.••....• .•.•.• .•. •... . .... . •. . • . .••.•..••. , •. 
Premioll de depositos p"ublicos . .... · .................... . .......... . 
Contrll•uição das compaubtas ou emprez·•s de estmd:•s de. feiTo, subven-

ci~nad!•s, o_u n~o, e de outras com panbias, pa.1•a as despezas da respe-
Ctiva Oscahilaçao .......... ..... , , .. · .......... • . ... , ............. ,. 

Imposto do St•llo, de a t'cordo com as taxas estabelecidas pela. lei n . 25 de 
30 de dezembro de 1891 ..... ...... ..... .... .... ..... ... .... ..... . 

Imposto de transporte ............................ ... ... . . . . . ..... . . . 
Dito sobre vencimentos e subsidies, de accordo com a lei u. 25 de 1891. 
Dito de trant<mir.são de propriedade no Districto Federal, cot)rado na. 

rórma. da lei citada ........ .... . ... .. ..... . . ...... ............. .. 
Dito de industrins e profiSSões no Oistricto Federal, de aooordo com a. 

legislação que regula actnalmente a sna. arrecadação ............ .. 
Cobra.nça. da divida. activa. ........... , .... ..... .... ... ........ ... ... . 

CONSU.MO 

Fam.o em bruto de producção estrangeira, por 500 grammas ou 
!racção de~ta unidade........ .. . .. .. .. • .. • .. . .. .. . .. .. . . . $100 \ 

Fumo plcado, desfiado, ou migado,~r {de producção nacional. • $010 · 
~~ramllla$ ou f~CQão desta um· ) de produccão estrangeira. $020 

Cha.ratos,por U:.'l, .. .. .............. 1 de !a.brico.estrangeiro... $100 
Cigarros, por maço a. tê 20, e por I de fabrico nacional...... $010 

qu&lqner·fracção excedente de 20. de fabrico estrangeiro... $030 
Os cigal'l'os d~ morta.laa, ou capa de fUIIlo . pagarão o dobt•o destas 

taxas. 
Rapé, por 125 grammàs ou rra~ 1 de fabrico nacional .... . . 
.. desta ·unidade. ! de Ca.bricoestrangeiro •.• 

Phospboros. por ca.ixinba ............................. ......... . 
· .. :'llltll! ~Jaaltb.dobl'atlal:l e:austampHhas. . · 

$020 
$060 
$010 

40:000$000 

140:000$000 
19.500:000$000 
1.~:000$1.100 
3. 600:000$000 
3.000:00ú$000 

17.( :OOU$000 
000:000$000 

1:000$000 
70:000$000 
3U:OOU$WO 
41 I: OOIJSQlJO 
60: O I()$UUO 
4:000$000 
~:000$UUO 

360:UOJ$.U00 
20tt: úOú$000 
<5U:OJO$UOO 
120: U00$000 

3:UUO$UCO 
20:U0'1$00ll 
20:000$000 

400:00~0() 

1 o. 500: 0005000 
3ti0: 000$000 
900:000$000 

3.200:00/)$000 

3.4.00:000$000 
1.000:000$000 

10.000:000$000 

8.000:000$000 
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ii.'ECP.ITA El:TRAORDINARIA. 

Contribuição pQ.nt o montepio tla mar\nhc. •.....•..•....... , , ........•. 
Indemnisações. . . . • • • . • . . . . . . . . • . . . . .•.....•...•.•.....•........... 
Juros de capitaes nacionaes .......... .. .... . .................. , .... .. 
Venda de generos e proprios nacíonaes . . ....... ...... .............. .. 
Receitll. eventual, comprehendidas as multas por inrracção de lei ou t•egu.-

lamento ............ : ........................................ .. 
Imposto de 15 °/o sobre as loterias e~tr:~.hidns na Capital Federal, ele

vado a mais 2 •;,. sobre as loterias ctos estados que se afastarem do 
plano daquellas ..... . .... ...... .. ..... ... : .......... .. ..... . ... . 

Remanescenro dos premios de bilhetes de loteria. . ...... . .. •. . .•.. . .... 
Montepio militar ..........•.••......•.............•.•........••.••.. 
Montepio dos empregados prtblicos ...•......•...........•...•.....••.. 

n!'!POS!TOS 

Saldo, ou excesso entre os recebimentos e as t•est\tuiçõcs ..•.•..•....... 

DISPOSIÇÕF.S GBRAES 

Art. 2,b E' o Governo autorizado: 

69 

50:000$000 
1.200:000$000 

500:000$000 
100:000$()00 

2.000:000$000 

l. 000: 000$000 
10:000$000 

300:000$000 
600:000$000 

3.500:000$000 

· l.• A emittir bilhetes do Thesouro ate à sornma de 16.000:0~, como ant~ipação 
d~. receita no exereicio desta lei, devendo, porem, ser resgatados até o flm do mesmo exer· 
tlCIO, 

2.• A receber e restituir, de conrormidade com o disposto no art. 41 da lei n. 638 de 1~ 
de setembro de 1851, empregando os sa.ldos nas despezas da União e contemplando o excesso 
das restituições no balanço do exercicio1 ros dinheiros procedentes das seguintes origens : · 

a) de emprestimo do cofre de orphãos. 
b) dos bens de defuntos e ausentes. 
c) dos premias de loteria;;. 
d) dos depositas das caixas ooonomicas e montes de soceorro. 
e) dos depositas de outras proeedencias. 
3.• A rever as tarifas das a.J.fa.ndegas, e orgauisar uma. t.a.bella gera.l e outra. minilna. 

applicaveis aos diversos pa.izes estrangeiros, devendo a.bolir, ou reduzir o mais possivel as 
taxas rel.a.tivas aos instrumentos de Javour3 e de uso nas artes e officios mecanicos e elevar 
correspondentemente as taJras dos generos que puderem sup:porta.r a;ugmento, de modo a. 
harmonisal·a.s com as condições de desenvolvimento do paiz e com os recursos das differen
tes classes consumidoras, submetten·lo as mesmas tarifas á. approvação do Congresso na. 
proxima s~são legislativa, antes de entrarem em execução. 

4.• A rever o regulamento do sello,po!lendo estd belecer o uso do papel sellado e impôrao . 
contm.ventor a comminnção de perda do direito qoe lbe resultar do acto, ou for comprovado 
pelo documento, que não houver pago, em tempo, o sello devido ; 

S,o A expedir reguhimento para a cobrança do imposto do consumo '.los phospboros e a 
moditlear nos pontos que julgat' conveniente o reg·ulamento do imposto do consumo do 
fumo, podendo : 

a) determinar a. apprehensão das mercadorias enccmtradas em contra.ven~o. 
b) conceder em favor dos compradores dos sellos, para a cobrnnça. deste imposto, um 

desconto, graduado coarormt" o valor dos mesmos sellos, entre o minimo de 3 •;. , nos de 
maior valor e o rna.~imo de 12 °/0 , nos de menor valor. 

Fica. isento do imposto o f:uno em bruto de produeção nacional. 
6. 0 A arrend'lr os :ll"lllll.zens das a líandegas, resalvando as condições de etrectiva 

fiscalizaçã.o por parte da. Fazenda, correndo por conta. dos arrenda.tarios os serviços das 
Ca[Jatazias. 

Art. 3.0 Emquanto vigorarem as taxas addicionaes aos dírei!os de importação para 
consumo, o ealcnlo, pela factnra,. do -valor dos generos sujeitos ao imposto od -t~rem 
sera feito ao cambio de Z'l dinheiros por mil réis. 

Art. 4.• Nas propostas de orçamento das de.>peza.s dos diversos ministerios, as impor• 
taneias pedidas para pagamento de vencimen~os .do pessoal deverão ser ca.leulada.S de 
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a.cctlrdo com as leis ordinarias, segundo as qnaes tiverem sido organizados os respectivos 
serviços e marc!l.dos os vencimentos. 

Art. 5.• E' revogada a probi~ição da venda na Capltal Federal de bilhetes de loterias 
dos éllltadó!l, 

Antes, porém, de expostos á venda os bilhetes de qualquer dessas loterias, os seus 
tbeséursil"'S, contraetautes ou agentes são obrigados, sob as penas que forem comminndas: 

1.• A re~istra:r. perante a tlsealização das loterias da Capital Federa-l, a lei que 
houver· <lonc!e'dJdo a loteria, o seu plano e o contracto, quando o houver celebrado, para 
reglllar a. respectiva e:xotr~cção, 

2. • A recolher ao Thesouro Nacional ou á Estação Federal de arrecadação, no 
i'esi)'&<itito· Estado, a. importancia dos impostos ou encargos a que ficam sujeitas as 
iiléSêtrS 1oterias, ou série dellas. · 

~ J..o E' o governo autorisado a expedir regulameoto pRra tornar aífectivas as provi
lktioias indicadas, bem como para tomar as que julgar necessari.as oo sentido de impedir a 
entrada e venda, no paiz, de bilhetes de loterias estrangeiras, podendo, no primeiro 
caso, determínat• a prestação de caução e as penas ele multa até um conto de réis e de 
apprehensão dos bilhetes; e, no segundo caso, a apprehensão dos bilhetes e multa. corres
ponQ.~nte ao valor dos mesmos. 

§. 2."' Da importancia, arrecadada. i\ conta do accrescimo de 2 °/n na. taxa das loteri~s 
dos Estados, a qual serà computada na. receita gePal, sall ira a quantia que for julgada 
neeessaria até o maximo de 5:000$ pan gratiflcaçao do serviço que pelo n. 1 deste artigo 
é incumbido á. tisc;\lizaçã.o das loterb.s. 

Art. 6.• Continuam em vigor o urt. 4• da lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891 até 
detlnitiva. org-.J.nisação de todos os estados da. União e da Dlstricto Federal, e o art. 7• da 
Diésma lei. · · 

Art• 1.• Revogam-se as disposições em contrario. 
, .Sala das commiss~s, 1 de outubro de 1892.-Moraes Barros, presidente.-Se11er!no 
l'te,ra, 1"eiatQJ',--Leopolda de Buth?Jes.-Arth:u.r Rios.""":Aristides Maia-Almeida Nogueira . 
..;.;;. iJ~TIUtrió Ríbiiro, com restrição.-Leite Oüicica, ioem. 

PROPOSTA DO G01'ERNO 

R.ECEIT A GERAL 

Art. 1.• -~ rjl~i!~dl'eraJ da. R.epublica dos E.stad(!S Uli,dos do Brazil e orçad~ na 
qüãntiá- _de 213.001:000$ e Sétá. ftlaJiZádli:. com .o proauct~ dó qns for a.rrecádado dentro 
dO eiei:éiéià dá ptesen~ iét, so11 ôs seguintes titillós : 

REdEi'fA oRblltii:UA. 

lmptWftiÇ~o· 

:óirtilto-3 dli ltilpóiiação para oonsumo .• •••..••..•..• ' • . . .•• .•.•.••.••• 
!~~bté das géilerós livres de direitas de oonsumo .... • ... •. ••.•.•. 
Ex~ientedas capatazias •• , , •• -.. ··•·- _ •. -· _ .. , _ .......... . · ' •.- ' .. . 
Arü:l~iiagem .. , •. , .~. ;;,,, . _ ... • · ................ ._ ..... ; ., ....... .. 

Despacho marítimo 

Illlpos~ ~~ p'hilrões ............................... , ": ........ -..... -
lâi:P<Jllto tle doca .... _ ..... , ....... , ............................... .. 

Addiciotl(le! 

50 •1• iddiciónaes sdbre os dir8itos de importação para cons~~o, m~IlOi 
~':";;; bacalbáo e óutros peixes seccos, carne de xarque, fe!Jao, mtlho, 
arroz e vinagre oommum ou de cozinha, sendo de 60 °/o a taxa addi

l donal .sobl'!) 'finlios; oerveja.. bebidas alcoolicas, licores, algodão e 
artefla:tós W; algodão, ·lã e artefa.ctos de lã1 linho e al'tef~tctos de 
linho, seda. e arte factos de seda- ..... -- .. • , .. -• ' .••• •" -. " • . .. - -• • 

l&.V. áddiciGDiies 110bre o expediente dos generos livres de direitos de 
coiiÃilt()i li&sc&{l&t&tias; armatenageui, imposto de pbaróe8 e de doca.. 

IOO.OOO:Oootooo 
1. 200:000$000 

320:000$000 
].400:000$000 

360:000$000 
180:000$000 

50.000:000$000 

Si6: 000$000 
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E.r:prll'taçdu 

Direitos de 2 l /2 •;, d.t pol vol'a fabricada pot• conta do governo e dos 
metaes preciosos em pó, pinha, barra. ou em obra, de 1 1/2 •1. tl.o ou1•o 
em barr,~., fundido na. Casa da Moeda ...... •.. • •. . .. .....•..•...... 

Interior 

Juro;; das acções das estratlas rle ferro da Bahia e Pernambuco .•. •..... 
Renda cLt E~tmda de Ferro Central •lo Brazi!. .. .. ... ....... ........ . .. 
Renda das estradas de fer ro custeadas pelo Bstado .................. .. 
Renda. do Correio Geral ........•...•...••.•.•......•.••.•..• •. .• _ .•• 
Renda. dos Te!egr-,whos Electr·ico~ ................................. . 
Reod~:~ da Cã.s'~ d'1 l\1le'h .. •.. .....•... . •.......•......•......•.•... 
Renda da Imprenu Nacion:J.l e Dial'io Official .••.•.•.••••.••••••••••• 
Rentln. da Fallric:t d:; Po! v ora. ................... . ..... , ... . ..... ... .. 
Renda da F tbrica de Fet•rJ de S. João de Ypanem1 ...... ... ........ .. 
Renda dos arseoaes ................................................ . 
Renda. d'' C•tsa de Correcção .• ........ . ....•....•. .... ....••.•.. • .... 
Reml:t do Gymno.sio Nar.ion:tl.. ....... ..... ........................ .. 
Renda •lo lnstitato dos Surdos->fu•los . . . . ................. .. ... ... . . 
Rend•: do bstituto ~acion 1! de .\1usic~ ..... .... . . ..... .. . ............ . 
Renda. das matriculas dos estabelecimentos de i n3truer:.ã.ó superior .. . 
Ren.la dos proprio:l naáonaes ... ...... . .. .......... ... .......... .. .. . 
Fóros de terreno~ e de tn<triahas ........••.....•.....• . ..•...•..•.••. 
Laurlemivs •••.•••.....•.....•..•....•.. • ... · · ... • · · · · · · · • · · · · · • · · · •• 
Pl'emios tia •lepo.;ito~ publicas ...................................... . 
Sello_ de papel, aug:nentad'l.s as taxas com lO 0 / 0 e cobrada . a ta:tà 

de $200 por· 101•$ S•1bl'e as a.cC(los ao port.Ldor d•JS h:toco,; e socia~la.des 
anonymas, bem co:no aobre debentures ou obrigaçl:les ao portador, 
1 'f, •; 0 sobre os dividendos dos bancos, comp.1nhias e SJllíedades 
anonymas ............ ... ......... , ................... · . • . • · · ·' · 

Impus to de tl'aa:;porte ..... . ..•.•...••......•.•••.......•...•....•... 
lrop:Mto SQhre o subsidio e ·vencimentos, eleva•lo a. 10 •fo o imposto 

sobre o subsidio dos depit bl,[O> e sena:t •res .....•..•..•. . .....••. . 
Imposto sobre ti'tnsmi~;:io · I~ pt•opriedildC U>L Capital F'edoral, aug:nen· 

tado de 10 •;, d.ts respectiva; tn.xas ............................. . 
Cobrança da divida aC!tiva ...................... . ................. .. 

CONSOMO 

71 

40:000$000 

140:000$000 
19.500:000SOOO 

I . 200: 000$000 
3. 600: ooo.sooo 
a. ooo : ooo~ooo 

l i4: 000$0 lO 
ôOO:OOll$000 

I :000$000 
70:00:)$()()() 
30:JO:l$0JO 
40 :000~080 
tiO:OOO$nOO 
4:U00$00J 
2:0d0SQIJO 

360:000$00) 
120:000$01)0 

3:00~).~0 JO 
20:00)$:100 
20:000$000 

10.500:0:)0$000 
360 :000$()00 

900: 000$000 

3.200:000$000 
I .000:000$000 

50 réis por 250 gmmmas ou fracção de 250 grammas de fumo em bruto, '· 
que for cónsumir:lo .•........ , .... .... ...••. .•. . .. .......••. •• ... . 

1

. 
20 réis por 50 gramm·\S oa l'racção d~ 50 grámm ~~ de fumo pic:~do, 

. de;;tia.·lo ou mi~tarlo, idern ........... ' .... ; ........ .. ... ......... . 
~ réistpor_20l gr-JJ!lmas ou t'racçã.o de 20 gramm·•:; dJ fomo em ch.a.- . 6.oOO:OOO$ÓOO. 

10 r~-~s (). ~·o .. ~ e~ .. gl:~~~.~;. -~~. 'r~âcc~ ; de. ·~ô. g.;.~iri~~. d~-·~iga'rio's~.) 
tdem .•........•. , •......•......••......................... . ..... 

10 réis po r 30 gr-J.mmas ou t'racçã.o de ::!0 gra.mmas de rapé, tabaco . 
ou cá.co ..... , .. ... .... . ............... : ................. .. ... .. 
F..stns ta:ras serão cObradas em estampilhas. 

EX.TRAORDINARfA 

Co~tribaição para o monte· pio da li!ô.rinha. . ..•.•.. .... . . .•• ~ ... .. .... . 
lndemnizações .. • .. ...... . ; ; ..... ; . . ........................ . . ... ... . 
Juros de ca.pitaes naéiona.es ...... ; • .. .. : ... ; ........................ . 
yead_a. de geoerGs e proprios ila~iounes . . : ... : .... ; : .• ... :: -:· .-. ·.~ ••... ~. ·. · .• •: . 
ReCillta eveataa.l, comprebendtda,s as multas por !Qfra.::çOes de ler oa 

regulamento .. . . ...................... . . . .. .. .. ... ....... . ..... · 

w:: óooj)OO 
r ;2()0'; 000$000. 

500'; 000$000 
!'OU: Ol!0$000 

2. 000:000$000 
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lmprntn r1e 15 o 1. S"'hr~ 1 "t~riM .. . . .. .. . ... ...... .. .. , . . . • . . . . . . . ..•. 10:000$000 
10:000~0 

::l!JO: 000$()00 
liOO: 000$000 

Remr~ne~cenlt> tios pr.>.:nin< •I•:. l.t ilh~tes •le lotcri:-~ .. . . .. .. . . . ....... .... . 
Mnn te-pio milit'L'' · . ..... . .. . ...................•..•. . ............. 
~fonl!l·:•io ""' em:•r~';::~.rlo~ pnh l;,!o..: •.... .. . .. . •. •.•.•••••. . ....•. . •..• 

:; . ~,oo: ooo~oo 
DlSPOSIQÕE~ I;ER:'I.ER 

,\1·t. 2.'' E' •l .~o~·et•no :n\tori 1:vlo : 
1•. a. cmittir bilhetes •lo Thesout'O, :tte ;i, s•) n nt~ de :W.OOO:OJO~. co:no :•nteci

paç.ão de receit<t no exercício desla !ri, que ser.lo Ioes.mtudo< ate ;to fim ll() mrsmo 
· e.xereic o ; 

2", a. r~ceber e resti t.uir , na con liJrmidaA.!e do disjlO~to no ~-rt . 4! flu. lei n. 638 
de 17 de set~miJro de 1851, o; dinheiros proYenientes: 

do cofre de orphãos ; 
do~ ben> de de untos e ausente.,; e ti<) C\'lmto ; 
dos premirns de Iot~rias ; 
dos depositos das caixas economie;1s e monte.~ tle soccoi'l'O: 
dos depositas de outros origens. 
Os saldos que resulta.re:n do encon~t·o das e1:.tr·.tdas com as sahidas poderão ser 

a.ppHc-'ldos ás despezas pnblicas, e os excessos elas restitni(:~ies ~erão levado~ ao balanço 
do exercício. 

Art. 3.0 O Poder Exccntivo continna.râ :t. arrec;\tbr no. Ca.o\tal Federal e no ; Estados 
ainda não organi ados M rendas qu e lhe> pertencerem. -

Art. 4," Coutinua.riio em vigor todas :LS disposicües da.s leis dP. orçamento antecedentes, 
que não versarem particularmente sobre a. fix:v;-ão de rec~ita e de>peza, sobre a a.uto
risa.ção par<~. m :rcar ou a.u.;mentar v-enci1o:mtos, r<Jfol'lnai' rep •rtiçõe' ou 1e~isl(l(ià.O fiscal 
e que nâo tenham sblo exp1·essamente l'evogada.s. 

Art. 5.° Ficam revogadas· as disp:>3iç.ies em contr;1.rio. 
Rio de Ja.n<!iro, 26 de junho •le 1892.-Fta:•w'"';··' ,fe Pau!c R ?d rõ:,ti3S A. l,~.< . 

O SR. PRESID&'ITE designa para. 4 a se
guinte ordem do dia: 

Continua.çio da vota(;ii.o em 2' discus>ão 
do projecto n . 192, fiX'l.O([O a. de.,pe:tA'l. tlo 
Minsterio da. Intlustria, Viação e Obras Pu
blicas, pa'ra. o exercício lte I 893 ; 

2• discussão do prQjecto n. 2 16, deste unno, 
a.utorisa.ndo o P·Jder EKecutivo a abrir um 
credito e-x.traordina.rio de 2713: 041~00. no 
corrente exercício , para pagamento das 
desp~zas rea.lisadas com a$ occurrencia.s ba.
vidasem Ma.tto Gl·osso e com o desastre do 
encouraçado s.-,Liil1.!1 ·s; 

2• discussão do pr{)jecto n. 175, deste a.nno. 
augmeota.ndo de 30% os n.ctua.es Yencim3ntos 
d.>s empreg-aJ.os da. Estrada. lle Ferro Central 
do Brazil, que p~rJeberem meuos de 6:000.~ 
e a.utorisa. o governo a abrir o nzc~ario 
credito; 

Continuação da. 3• discussão do projecto 
n. 203 B, organisa.ndo o ser\"iço do' Corráos 
da Republica ; 
·r a .discussão do projec:to o. 186 A, esta.be

)ecendo as penas a. o.pplica r e o proce5$o a. se· 

guir no crime de roubo c ::~mmettido na.s cir· 
cumstaacia.s que det:rmina e dú. outra.~ pro
videncias; 

2' di;;cussiio tio pro.jecto n. 195 A. deste 
anno (do Senrulo), determinando o:::. dias de: 
{esta. nacional e como taes feria.do~ nas re· 
pa.l'tições publicas unica.mente; 

3 • discussio do projecto n. 193 B, fixando a 
despeza. do :\o!inist;rio da G-uerra. para o exer
cício de IR93 ; 

3• dis~ussão do projecto n. 122 B. reorgani· 
sando o Supremo Tribunal Militar ; 

I• discu~o do projecto n. 194, deste anno, 
autorisando o ~;o verno a c0nsiderat' nos qua· 
dros effdcti vos du corpo d~ mlchinistas da. 
al'mada. todos os machinista.s extra.~l'dina.rios 
que contam ma.b: de 10 armas de ser,·iço na 
muiaba de guerra. com todas as informa
ções ; 

I• discussão do projecto n. 214,' deste anno, 
autorisando o Podel· Ex:ecutivo a entrar em 
accordo com Silvestre de Ma.gaJ.tlães e a. Ba· 
roneza. de Villa. Maria e outros, no sentido de 
liquidar com a. responsabilidade da. Uruã.o os 
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títulos de divida que receberam do Paraguay, ! Guanabara, Mayrink, João Pinheiro, AI
depois da guerra entre aquelle paiz e o nosso; varo Botelho, Gonçalves Chaves, Viotti, 

2" discussão elo projecto n. 123, deste anuo, Dutra Nicacio, Domingos Rocha, Costa Ma
(do Senado), aug·mentanclo de mais 40 °/o os chado, Palleta, A!lolpho Gordo, Carvalhal, 
actuaes vencimentos e salarios do pessoal da Angelo Pinheiro, Carlos Garcia, Moreira da 
Imprenssa Nacional e do Diarío Official. Silva, Julio de Mesquita, Bellarmino de Meu-

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. cBlonçat, Eduardo Gonçalves, Coutinho e Merina 
arre o. 
Deixnm de comparecet• sem causa os Srs. 

Pedro Chermont, Matta Bacellar, Costa Rodri
guez Gonçalo de Lagos, Nascimento,Couto Car-

1 I 3a ~8SSAO (NOGTUH.:-IA) RM 3 DE OUTUBRO taxo, Sá Andrade, To!entino de Carvalho, 
DE 1892 .Juvencio de Aguiur, Raymundo Bandeira, 

p,·esidencia elo Sr. Joio Lopes 
Pereir[l, Lyra, Espírito Santo, Ivo do Prado, 
Seabra, Dionysio Cerqueira, Sebastião Lan
clulpho, Villa Viçosa. Prisco Paraíso, Fran-

A'::; 7 ~f horas d<J, noite procede-·;e á c~1a- cisco de Mattos, Horacío Costa, Manhães Bar
mada. à qun.J respondem os Sr.<. Jotio Lopes, reto, Cyrilo d·3 Lemos, Alberto Brandão, 
Azeredo, Paula Guimarã3s, Carlos Campos, Oliveira Pinto, Joaquim Breves, França 
Inclío do l:lr'azi I, Cn ntão, Augusto Montenegro, Carvalho, Lu ir, Murat, Fróes da Cruz, Sam
C<1Simiro Junior, Anfrisio Fialho, Nogueira paio Ferraz, Jacqnes Ourique, Furquim 
Paranaguá, Pires Ferreira, Martinho Ro- \Verneck, Jesuíno de Albuquerque, Vinhaes, 
drigues, l<'rederico Borges, Alfredo Barboscl, T!wmn Dellino, Figueiredo, Antonio Olyn
Epitacio, .Jo:,.qnim Pernambuco, '\ndrci Ga- tho, Leonel Filho, Ferreira Brandão, Costa 
valcanti, .Toão ele Siqueir-a, Luiz de :\.wlrade, Senna, Ferreir[t Pires, Monteiro da Silva, 
Bel la· mino Carncir1i, Pontes, cl J \1irandn., Mctrtinho Prado, Lopes Che~ve;;, Doming-os ele 
Theophilo dos Snntns, Oiticic<1. An[rusto de Morae3, Costa Junior, Alfredo Ellis, Almeida 
Freita~, Pnulo \Pgollo, Tostn, Arthnr Rios, Nogueira, Cincinato Braga, Fleury Curado, 
G8rcin. PirAs, M:Heolino Monrn., Sevel'ino Urbano de Gortvein, Caetano de Albuquerque, 
Vieira, S 1 nto:-; Pereiril, Milton, L"lovigilrlo Marciano ele \1agalhães, Fernando Si mas, 
Fílgueir'ns, Manoel Cnetano. Fonsec:1 o Si! v a, Julio de Castilhos, -Borges ele Medeiros, Assis 
Virgllio Pesr:ó:l, Baptitota d:t l\Lith, Edco ' Br.1zil, R.och<1 Osorio, Cassiano do Nascimento 
Coelho, Lop"S Trovão, Baclaró, Pa0ifiôo Mas- e Fernando Ab0tt. 
carenhas. GnhT·iel ele MngalhãGs, Oha;:;as Lo- g• licla e sem debn.te appt'ovada a acta ela 
bato .. Tacoh dn. Pnixã.o, Alexandre Stoc!{!er, sessão antecedente. 
Maita Me~ch:i.rlo, Lmnounicr, Americo Lilz, 
ManoqJ [<'n!gencin, r-;onçilves 1-l.nmo::J, Cru·los O SR. PRESIDENTE declara que, não ha
clas Chagas. Fra.ncisc0 Veign, Doming·ns vertdo expediente, entra-se na ordem do dia. 
Porto, Fel't''"ÍJ'c1 lüd>el !o, João Lu i ;o. Glic •rio, 
Cesario Motta., Moraes B1n·o~. Mnr·sa, i'H'l
lino Cat'los. B:":zilio dos Santo,,, L<:Jor•ni:1o de 
Bulhões. Ahcos de CH,'IIro, L ·JH'O .\íül.!or, 
S'!himidt, f'·mJif",'t rh Cnst1, /\!c1i•lr•s Lim'>, 
Thomaz P'lor ':<, Ho:mH'O l·ht,ti:;tll e D cnJ•;tr-io 
Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam ele comparer:er com cat:.<a. par

ticipada os Srs. Athayde Juniol', .Jo:!.o ele 
A vellar, Ucl1ó1. Rflclrigues, Ro.Jrigue3 Fer
nandes, Henf'ique ele Carvalho, Nelson, Jus
tiniano de Serpa, .José A velino, .I osci Be
vil<Jcqun, Almino All'onso, ~·fíguel C:1stm, 
Amorim Garcia, Pedro Ameríco, Retumb<J, 
Rosa e Si! v a, Gonçalves Ferreira, .Tos é Ma
ri~. no, Annibal Falcão, Meira ele Vasconco!los, 
João Vieira, Roclrigo de Ar;wjo, Euclides 
Motta, Oliveim Vallaclão, Leandro Maciel, 

ORDEM DO DIA 

Continuação da 2" discussão do projecto 
n. 18:3, deste n.nno, rest;tbelecendo a lei 
n. 3403 de 24 de novembro de 1888, com as 
modi ticações !JUlJ indJCa, e fixa o prazo dentro 
do qual devem os nctuaes bancos de emissão 
entrar no regimen dest''· lei. AntorizR. o Go
verno : a trssumír tt responsabilidade das 
notas elos que não puderem ou quizerem sub
metter-se ao mesmo r 'gimen; a providen
ciar, quanto á substituição, por notas .do The
sour·o, das que rorem recebiclns, e a rescindir 
o contracto com o <(Banco ela Republica >) para 
o resgate do pa,pel-moecla, limitado este á 
somma actual e t'eito o resgate conforme 
aquella lei e com os recursos annualmento 
decreta. dos. 

Felisbello Freire, Zama, Francis()o Sorlré,. O Sr. Casimiro Junior, ou
B,wã.o ele S. Marcos, Novaes e Mello,! vindo o exordio do cliscu>·so pronunciado pelo 
Fonseca Heemes, Nilo Peç,1n!Ht, Urbano I nobre deputado por Alagôas, na ultimll. ses
Marcondes, Viria to de Medeiros, Alcindo j são nocturna, encontrou-se na mesma dispo-

Camara V. VI 10 
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Slçao de espirito daquelle rei da Arabía de 
que falia a lenda e a quem ministros compla· 
centes tinham convencido de que fora elle 
realmente o autor d ' descoberta da polvora. 
Lisongeou-se muito o rei de que ftzess:m tão 
alto conceito do seu talentoinventivo e passou 
toda a noite attrihulàdo, receioso de que al
guem lhe viesse p2dir de novo a receita, caso 
ella ti v esse sido perdida. 

Aconteceu com o orador o mesmo : passou 
a noute realmente attribulado, imnginando 
que a!guem pudesse ir peLlir-lhe o seu plano 
reconstructor do Banco da Repuhlica, a custa 
do Thesouro Nacional e á custa do suor do 
povo, como lhe attribuiu o illustre deputado 
por Aia.gôas. 

E' por isto que, querendo ficar com a con
sciencia tranquilla, o orador resolveu vir 
declarar, alto e bom som, que não tem plano 
nenbum de reconstrucção do B Lnco da Re-
publi~ à custa do Thesouro e do suor do 
povo ; prefiriria abandonar o :seu posto. Si. 
p:>rém. o nobre deputado quiz apenas fazer 
rethoríca. e produzir um bello discur~o, en· 
tão desculpa. a S. Ex., porque reconhece os 
apuros em que se achou o relator da com
mhosão para defender um projecto que não 
tem por onde se l lle pe~ue. 

Ant?S de entrar na discussão do asmmpto, 
o orado!' julgou conveniente declarar que 
não e accionista de companhia alguma e nun
ca jogou na bolsa ; sendo summamente pobre 
como foi Job, contenta-se com a sua po
breza. 

No seu projecto, o nobre deputado relator 
da com missão propõe me lidas radicaes, sem 
Be importar absolutamente. que ellas p JS
sam trazer â. nação a.lgumas difficultlades ; 
depois, não tendo meio3 para defender o pr(!!
jecto, at1rou-se contra os que o impugna
vam, procurando deste modo produzir ef
feito. 

Não se pode metter hombros assim em uma 
reforma de bancos de emi5São, sem contar 
com os antecedentes, disse o orador histor·i
ando a actual crise finítnceira, a origem da 
caris tia dos geaeros e os precedentes dus ban
cos emissores . Mormente, quando a reforma 
do nobre depu~J.do di apenas seis mezoes para 
que os bancos de emi.osôes entrem no regimén 
da conversibilidade, sob pana de serem en· 
campa dês pelo governo. 

O orador julga que não se pode chamar 
para o governo o lastro dos bancos, retiran
do•lhes a emissão, por isso que era o proprio 
governo que tinha autorisado esses bancos a 
auxiliar as ind ustrias, a esta belacer negocias 
de toda a sorte. 

Ora, sendo a principal causa do atropello 
em. que r1os achamos a grande quantiuada 
de notas que ha em circulação, o orador pro
JlOZ que á primeira medida fosse diminuir a 

circulação e que o estado tratasse de recolher 
uma certa. quantidade de nota.~ em ctrculação. 
Tratando-se tarnbem da reconstituição do 
Banco da Republica, o orador convencido de 
que a unidade da emissão e uma necessidade 
llr;!ente, de modo que apparecessem mais ·em 
publico, sinão notas com o mesmo carimbo, 
todas uniformes, convencendo-se o particular 
de q ne tanto o Banco da Republica como o 
governo eram igualmente responsaveis por 
ellas. 

O orador lendo um di~curso do Sr Oiticica 
declara que nessa occaslão o nobre dep(ltado 
,inlA"ava o Banco da Republlca em boas con
dições; agora S. Ex. ,ia accusa o Banco de 
ter 45:000: 000$ de emissão a de:;co berto . 

Interessado, poi>, em saber a verdade, o 
orador mandou buscar um balanço no Banco 
da Republica e por elle se v e que da IJarte do 
nobre deputado relator da commissão houve 
apmas nm engano, que S. Ex. mesmo con
fessará., na maneira de estudat• a escriptura
ção ; alias isto se explica porque o nobre de
putado não e guarda-livros e pode equivocar
se em relação a um lançamento. 

Em reuniã.o de alguns deputados que pre
tendiam apresentar um substitutivo ao pro
.i ecto. a base da discussão versou sobre recon
strucção do Ban2o da Republica, ficando p •s
soa habilitada encarregada de examinar o seu 
machinismo. 

O orador, como se VB de suas emendus, jul
ga que se deve del ~gar ao governo poderes 
para solver a cri>e, porque ninguem mais do 
que eUe esta habilitado para isso e tem mais 
tempo pat•a estudar com calma a questão. 

Em S>guida passa o ora.dot' a estudar deti
damente a situação dos Bancos de Franca e da 
lng:aterJa, nos momentosde crise, compa
rando-os com o Banco da Republica. 

concorda que o conselheiro Ma.yrink tinha 
intuição um pouco errada do papel que cabia 
ao Banco da Repuulica e se deixou arrastar de 
mais pelo que se chama-intluxioni.smo. 

S. Ex. queria mostr<lr que a R.epublica es
tava com financeiros mais adiantados do que 
a monarchia e por isso atirou-se a essas ope
raç 'les, de que não log rou resultado. 

Entende q u J corn o jogo pagamos o mesmo 
tributo que as outras nações teem pago. 

Accusa o relator do projecto de illogicQ, 
querendo restringir as operações do banco, no 
momento em que sabe que o banco emissor 
absolutamente não se póde submetter a essa 
clausula. Qualquer dos bancos usou do seu 
credito extraordinar iamente ao ponto de te
rem elles duas partes da emissão sem o ouro 
correspondente do seu deposito, e, portanto, 
não podendo dentro de 6 mezes ir procurar o 
ouro correspondente a 2/3 partes da sua 
emissão. 

Conversibilidade e completamente imprati 
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cavel aqui, }JOis o portador da nota. conversí
vel, logo que tiver de fazer pagamento ao 
estrangeiro irá com a sua. nota bu~car ouro no 
oonco. 

Pensa. que a reforma que se projecta, não 
preenche os pretendidos fins, porquanto não 
t.ra.ta de estudar os meios de tornar o producto 
estrangeiro equivalente ao nosso, e um pro
dueto troca.,e por outro e não por dinheiro. 

Tomou a. palavra, apenas para justificar as 
emendas que olfereceu ao proje :to para que 
este não pa.-s>a.sse sem r~paro; e, como esta 
informat.lo de que ~era apresentado um substi· 
tuti vo, onde estarão consignadas mais ou me
nos as idéas olferecida.s ness:lS emendas, de· 
clara. que por es::"l!. uccasião as retirará. 

O Sr. Garcia Pires- Não tinhu, 
Sr. pre:;idente, o pensamento de t omar purl() 
nesta discussão, sou dos que presumem pouco 
de si . 

Sei que a sciencia das finanças não se 
a.prende lendo tres ou quatro auctores desses 
que :.tndam nas mãos d~ todos. E' ella uma 
~ciencia de observação, e eu nunca me deui
quei a esse estudo. 

Receiava, mesmo, tomar parte em uma 
discussão para a qua I, como ja disse, não es
tava. preparado; porque ella vae resvallando 
para fóra do tm·reno da calma e sereniuade de 
onde nunca devem ter sabido. 

Nestas questões que entendem com o cre
dito, quer nos· repOI·temos ao credito da nação, 
quer nos reportemos ao credito das iosti

. tuições, ou ao credito purticul<~r, devernos 
prOI'.eder com o maior criterio ; porque o ct·e
ilito ê mais sensivel do que a. pr:,pr·ia. sensi
tiva, podendo qualquer imprudente toque 
fel'il-o de morte. 

Entretanto, a. despeito dos meus temores, 
sou (orçado a tomar parte na discussão, obri
gado pelo discurso do uohre deputado -pelo 
Estado de Alagoas, pronuociado na ultima 
sessão nocturna. 

Declaro a illustre commissão do orçamento, 
que venho a tribuna com inteira isenção de 
animo, e só me move o interesse ela nação. 
Estou dispo~to a acceitar com a maior urua~ 
nidade, com irreprehensivel delicadeza todos 
os apattes com que me quizer honrar a illus
tre colilmissão do orçamento. Prometto que 
manterei até o fim esta calma, que julgo 
indispensavet ; ]IOrque em uma. discussão 
desta ordem, uma phrase mal formulada, uma 
palavra. mnl entendida póde tt·azer mà iotel· 
ligeocia do pensamento do orador, produzir 
profundo aõato uo credito da Nação. 

Tenho o exemplo no que se passou na ul
tima sessão com o illustre deputado por 
AlagOas. s. Bx. discutindo, deixando-se 
at'l"astar pelos vôos de sua eloquencia, pro
curando antes a. orá.toria do que o sentido 

exncto da phrase, disse cousa, que pare~u, 
não só, uma pnr'le da imprensa, como a pessoas 
extr.nhas a. elln, que :S. ~x. pro!Jhetisava. 
que até o tirn do corrente exercício o The· 
sou t'o N,1cional nii.o podet•ia satisfazer as suas 
oLrignções no estrangeiro. 

r.cceito a gratWcação feita por S. Ex. na 
~essão de satiliado. Estou conver1cill o de que o 
nobre deputado seria inc.1paz de a.nnunciar 
tãu gTa. v e ucontecimento ; mesmo porque 
seria uu. annuncio falso . Posso declat·ar a. 
Camara autorizado pelo illustre Sr. Minil:;tro 
da Fazenda, dccl<rrar não só a Camara, como 
ao J?;~iz, quo até 31 de t!ezemhro não temos 
nee~ts:;ida. le de mand<tr t~mo. Jib:r;\ sterlinil. 
para s:•ti:;façii.o dal; no~sas ohri:;açoes uo cs· 
tt':lllHeiro. ü Thesourn estil per reitamente 
a coberto, o credito da Republica. não so!Yrerá. 
abn lo. 

O SR. OlTICICA- Naturalmente ninguem 
póde duvidar disso; porque se sabe, que o 
GovernQ con traiu a pouco tempo um empres
timo p~tra. solver os seus compromissos. 

O SR. G. PJR~S- E' <'xactamente o que 
desejo evitar, que as minhas pahtvras tenham 
uma. iuterpretação m~. e repugnante com o 
meu pensumeuto. 

Examinemos, o proji"cto nest6 espirito de 
accordo, e com a n~cessaria. reftexão. 

O que se pretende Sr. presidente no pro
j e c to em discussão ~ 

Simples e unicamente, Sr . presillet;~te, a. 
liquidação forçada do Banco da Repubhca. 

O projecto est;.tbeleee, que os taocos de 
emissão, que no periodo de seis me~s não 
entrarem no regimen da conversrbthdade, 
perderão a faculdade tia emissão. 

Este é o pensamento capital. 
Estabelecer o praso de ~is mezes, em um 

paiz como o nosso, cujo regimen monetario é 
o regime? tiduciario, unicamente, o _papel 
inconverttvel ; estabelecer o praso de sers me
zes paL'l\. a conversão da moeda é o 1•equiote 
da crueidade. Seria mais seria, mais V<lrda· 
deiro o projecto se or·d<masse a immediata 
liquidaçao dos B~ncos emissores, rettran
do· lbes a faculdade da emissão. 

Sr. presidente, eu que não entendo nad11., 
que nada sei desta materia., tenho para mim, 
que a conversão do nosso meio circulante não 
póde ser feita por decreto legislativo. 

Ditlicilmente sae do regimen do papel o 
paiz que nelle uma vez entrou. 

Desde que um paiz t em saldos a pagar no 
estrangeiro, O}l por outr~, desde qu~ não se 
mar: t em perfeita a relaçao entre a. tmporla~ 
ção, e a exportação ou entre a producção e o 
consume>, desde que ba compeusação a. fazer 
pelo e:s:ce5so do consumo a. moeda me~alica 
neces:>ariamente serà. a compensador&, to
mando não o papel de representação de valor, 
mas pela. sua qua.lidade de mercadoria.· 
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E' o que acontece entre nós. a moeda meta
lica não pode fixnr-se pela necessidade que 
experimentRmos de salda!' as nossas conk<S. 

Como, porque meio os Bancos emissores fi
xarão entre nós a moe:la m·~talicv. ~ 

E' exigir o impossível, é estabelecer coudi~ 
çOes inexequiveis. 

Quando, Sr. presidente, a 15 ele nov<~mbro 
fundàmos a R.epublic<t 1"eder:1tiva, por força 
mesmo da revolução, as forças productor<1S do 
paiz tiveram uma grande expansão, a iaicia
títa individual, até enlào comprirnid·t nos 
velllos moldes, despet•tou com to·:i<\ n. forC<t 
que lhes prest;wam as e.>p~ranc;as ole umn. 
nova e feliz aurora. 

O illust:r~ mioi>tro rla fazenda do Governo 
Provisorio teve perfei ta e nitid;t compreheu
sào d1s circumstancias especilleS do momento. 

'Não el'a licito á s. Ex., não ern. licito a.o 
Governo Provi;;orio cruzar os braços, conser
var-se inactivo, lmmov·el no -~entt·o do movi
mento. 

A reforma economica det-eria. Mompa.nhar 
a transformação polltic;\. 

O regimen em que até então vivíamos, do 
abuso do credito, tinha de ceder o pas~o a um 
regimen li\rgo, ecooomieo, e que nos rudesse 
Jevar aos dous grandes !in>, qu~ devem set• o 
alvo dos no5;os esforços: ,, unidade dn. rurecla 
e a sua. coa ver~ão. 

O Banco dos Estadus Unidos do Bt'<tzil, de· 
pois BloCO da Republ ica, teve em ciua Ct'ea
çi!.o, ou antes, foi d)SlitHd<J de~de a sua erea
ção, a ser o c .-ntro de onde partisse a. re
forma. 

O illustre ministro da fa7.P.nda devi" desde 
logo firm tr o principio de unidade d·1 emis
são, si não tivesse de ce·l~r. de attcnder n. in
tere>ses outros tle muita valia. 

Quem esturlar com sereuid.,de •.!e a nlmo,rles
pido de pa.i xõ~s es;c momento de uoss 1 hi~to
ria. política. conhecerâ :•s difficttlda.descom que 
dev~ria !uct<tr o pr·imeit'O governo d:l. RerlU
blica. E:ra necessario contemporisar, ndiar 
muitas vezes a execução de idéas uteis, ou
tras muitas c~det• para mais tat•de rehaver o 

· terreno perdido. Sóment;~ o que não lhe er<~ 
licito ceder et•a o principio que deverh1 ficar 
desde logo tirmatlo. 

Assim foi, Sr. pre3idente, que não obstante 
ser idêa. c;1pibl da reforma a unidade rla mo
ed<\ tiduch r'~, o i! lustre ministro d•L Fazenda 
foi forçado n. acceitar 11. plut·alida.de dos bao· 
co! omlssores . 

Essa c?nces5ão, Sr. pt·esidente, porêm, nã.o 
modificou o seu plano e o Ban :o dos Estados 
Doidos do Brazil nasceu dessa reforma com 
todos os elementos uecessa.rios '[larã consti
tuir-se o centro rio movimento. 

Não ta.rdou mnito, Sr. presidente, qne co
meçasse elle a Oj)érar no senti lo da. unifica· 
ção do meio circulante peia sua. fu~o com o 

Baocn Nacional, pela. compra que fez da 
emissão do Banco do Brazil e do Banco Emis
sor r!o Sul. 

l'lão era esta a sua nnic:1 missão. Sabe V. 
Ex. qne nenhum governiJ concede a um esta-. 
belecimento a Faculdade de fazer moeda. sem 
g-randes compensações, sem grandes vanta
g-eo$. De ot•dina.rio essa faculdade e concedida 
nas crises provocadas por urna guerra.,quando 
O> govet·nos teem necessidade de fortes sub· 
sidios, qu~ náo podem obter pelas rendas or
dimu·ias. 

l~st ,vamos relir.mente mn paz, e um facto 
extrMrdiMrío se produzia no terreno das 
nossas reluçõe3 economicas. A despeito da. 
noss:1. revolução o nosso credito no estran· 
geiro m ontínha-::e firme. Não tinhamos ne
cessidade de supprimentoo, e essa qne é quasi 
sempre a vantagem que pro~ura.m os gover
nos, foi substituid<t pela. obrig9.ção do resgate 
do p<lpel do govarno. 

Paril conhecer-se !1. aceitação que teve a 
crenção dos bancos emissores, b<\Sta. consultar 
as in1tumet'<lS pretensões que se 1evant;tram, 
muitas della~ éxdruxulas e méras especula
ções. que felizmente fnram inutilizadas pelo 
e, tabelecimento dos bancos regionae3. 

AciH1va.mo-nos, dizia eu, em uma época 
mnite especial. O espírito de iniciativa, que 
so desenvolvia... era. e:\traor.linario. Sur
giam de to~os os lados as e:nprezas. 

Desgt·açadn.meote a especul:1çâo envolvea
s~ oesse movimento deturpando-o e per
turbando-o. 

Eu não venho dizer u Cama~. que no em
prego da$ emls:>ões procedeu-se com verda· 
deiro criterio. Não. Sr, presidente, nem to1la 
e:ni.ssã.o teve regula t· <1pplicaçio . 

o Stt . L' LTlCICA. - N•ttort\lmente, era um 
pleonasmo consequente. 

OSR. l}ARcia Prae~-5:abe V. Ex: . , Sr. 
pre~i•l •!nle, quf:' 1• Ba.no;o d,t Repubtica. teve u 
t';lculd>~.de de emittir no tl'iplo do seu lastro 
o~m ouro. 

Qunndo se diz embsii.o no triplo do la.stro 
metallico, comprehende-se que só uma terça 
p~.rte <ltts obrig,tçõ ~s emittidas está verda
deirr.mente gar•\ntitla. As õuas outras partes 
eucontr:1m-se representad~s na car teir;\ do 
est:Lbelecimcnto. sujeitas às condiçõe:> dos 
títulos qúe possue. 

O nobre deputado po~ Alagó~. acaba de 
coufessar q:~e aqneUas emissões foram mal 
empregadas, de fórma. que as condiÇões em 
que se deve achnr na. phrase de S. Ex. o 
Bauco da R.epublic;1 são as seguintes : Uma. 
grande parte do seu capital e1n deposito no 
t-he;,ouro para. gar.mtbt das emissõe> ;.ores
tante rio seu ca.11ita.l nestes titulas que S. Ex:. 
conde•nnon. 

Modifico, Sr. presidente, a. phrase do no-



Cfrnara aos Oep<.~aaos- lmiJ"esso em 1B/051201 5 12:01 - Pêgina46 ae 55 

SesSI1o em 3 de Outubro de 1892 77 

bre deputado. ':fenho par·a ~tim _que si o Ba!l- r govel'!lo t<lm simplesmente em seu favor ,~ 
co ~a. Repubhca tem tttu.os Imprestave•s, autor·idade do mesmo governo, que datermiua 
mmtos outros. possue, q~e parecem nestas o seu curso. 
con~lções por crrcumstanctas, que p~dem s~r Convém, portanto, ao paiz ac"itar est a 
ob:v1adas coro u!ll pouco de prudencta, rest1- prllbeuda, que Lhe quer •lar 0 nobre de
tumdo-lhes a v1da. c _o valor . putatlo, de augmentur 0 seu passivo com toJo 

. O Banco da Repubhcil, como outros bancos, o peso dessa emissão ~ 
prestou o concurso dos seus capitaes par-.\ a . : . _ 
c:eaçã.o de iudl;lslritls. que não pouem produ- S. hx: .• ~u~r por mm~s md1r~tos ll:utoriza.r 
z1r resultados rmmedratos. A crise que se ma- um emp1 esluno qne nao lhe f,lt pedtdo pelo 
nirestou fo i tão apressada, ucompaohou tão de i!Overno ; (IO!'Qlle a_ omissão nfto seJ'à mais 
perto a. fundação rle muit.'\S destas empre7,'l~, do IJUO _um emt•resttmo que o governo viril. 
que ellas não puderam constituir-se comple- C~!~tra.lu r·, e u:n eu1preslimo sem juros, preju
tamente. Dctermioa.r a morte destas empt>ezas dJCilll ao porta• lo!' qun é o povo. 
será. o passo mais grav~~ ma~s f.•t••l 9ue po- l>cr;;unto: :si . o nobre depntado, apresen
demos âar numa occas1ao tao dunc:l como tando P.ste proJe<,fo, tem em \'ista caminh:1r 
esta que atravessamos. Determinnr :;. morte p .• ra. a conversibilirlatle do meio circulante 
destas cmpre~as será aft'ectar não o capital tlo poriel'li const>guil ;1 tomr.ndo o ·~ore!' DO -~ si ~ 
ric~, mas a_ sort_e de muitos milhares rle op~- ~>m i >l::ft.O dos estabelecimento; b:~ncarios ·~ 
t-aJ•ro.-, rle c1dadaos que de! las r"cebem o piLo 0 S tt G ' l'Cl\ .,JltEs ' · r, 
qu n 11 t·· . I· · ' · '"' ' 1 .: - " mtnua presença e e "~ enco · t-•m 0 sa ,:r lo . . ne~ta tritmo·1 não si .. ·nificu. t.le~JM tal !P.· 

Deter·mmar a m~r-te tle.-;;;;~, emr~rer.as sera dmento banC<trio nu~ol uar qu - -~ P.S Je • 
r&tr·ogr.rd~or no cau,mho que Mmu.s tr·iJh,.n,Jo, ., q e :seJ ·· · · 
e provar nossa. iown:stancia, a t't1it(1. ole idé11s O Stc PIRES ~<'EttRElR.A - E p<l'li<t 1'-tzel-o 
de criterio, e"' nenHuma ccrnpreher;sào dos s·;m_quebra du sua Jig•li,lade. E~ta no seu 
negocws. dtr-etto. 

Como acabo de mostr·ar, Sr. pl'eshlente, n. O SR. ' ITIClCA - Quem duvida '.li~to 'I 
sorte de um !l'rande nur11e1'o ele empr~1.as 
acha-se ligaria a ~ .. JJ·te do Bu1CO da Repu
blica. E:xi;dr desse Banco que entre no l>l'ilY .. p 
de seis mezes uo regiumurla conver~iloili•lade, 
que por nmítos a1rnos so porlerà constituir 
umtt aspiração no.s:s&, exigir um <1t.su r·do, 
um ímpossivel, é determin<lr '' mort~ des.e 
establecireento, e consequentement~ a morte 
deSSOIS em prezas, a perda dessa somm>t enor
missima de sacrtficios que ellas representam. 

Convira isso ao nosso desenvolvimento 1 
O projecto determina que, si no prazo de 

seis mezes, os bancos uão entl'arem no novo 
regimen o Governo encnmpe ns emis\;Ões, 
apoderando-se dos lastros ouro e apolices. 

Convirá ao pa.iz augmenta.r com to,lo o peso 
dns emissões o seu passivtl, tendo em com
pensação o lastro exi~tente no Tb.esouro ~ 

Sl". presidente, não ha um econ••mbta, 
um fll:anceiro, que aconselhe ao governo a 
emissão do papel-moeda.. Basta comprehen
'der·se que o p•pel do governo não s~ fund1~ 
no credito do governo, não é elle que lhe dit 
-valor e acaitação. Sua ::teeitacãô como 
moeda. vem da autoridade do go\·erno. Sua 
aceitação é imposta, não é uma tran:;acção 
livremente consentida, eomo é a que se f01z 
com o papel do banco. Nioguem me póde 
fazer aceitar a. nota do banco que não me 
merecer coufianca, sori forçado a aceitar o 
-p3.pel que o governo ewitte como dinheiro. 
· o papel bancaria tem por garantia o valor 
de seu lnstro, tem ainda. a carteira do esta
belecimento emissor, tem· ainda a. responsa
bilidade individnal da direcção, 'o papel do 

0 'lt . liARCIA PIRE:$- , .. m;IS eu entendo 
']Ue quaudo se tr"ta de urna q•Jes•ão tão séria 
~ tiío _grave. 'JU~I I ttlo_ ataca-se até a probidade 
mrltvt.t ua l dos ctdadaos que dirigem aquelle 
estabeleci rnen to .... 

O. Sit. Or~ICICA - Está engn.oado, não nta
qUel ":. proti\~:Hle tle n iugneut; é uma ioj ustica 
qu~ nao acce1to. 
. o SR. D E::U)ÕI:I\10 H.lBJ:;lkO - Kão . r~~ ue

llhuma l'cferencia pessoal. 
o SR. B EI.LARMINO CA.K~EIRO- Nem e 

possivel fazer rdtlrencias gue possam atacar 
a. homens como os que compoem a actual 
dJrectot·ta daQilelle baLJco. ( Apoia'.los. ) 

O SR. GARCIA. PIRES- Senhore:, não nos 
illudamos. As nos:sas condições, as condições 
poltticas do paiz, a actu·• lidatle exigem antes 
de tudo o ma:cimo criterio, a maxima cir
cumspecção da parte daquelles que se acham 
á frente dos negocios publicos. Determinar 
umn. revolução destns no systema financeiro 
que iniciàmos ha poucos dias, trazer uma per
turbação economica tão profunda, não é nem 
mesmo de boa politica, 

Sr. presidente, eu não entro no exame em 
que entrou o nobre deputado, das operações 
do Banco da Republica. 

O SR.. OITICICA - Eu foi provúcado no
minalmente à discussão. O nobre deputado 
por s. Pau!o adeantou que era um dever meu 
fazer um exame no balanço do banco e for
çado por esta interpellação é que eu fiz esse 
exame. · 
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0 S'R. GARCIA PIRES - Eu jà disse, 
Sr. pre~idente, que não entro ne~te exame; 
o balanço apresentado pelo nobre deputado 
que me precedeu na tribuna. respo~de perfei
tamente a S. Ex. 

O Sa. OtTlcrcA. -Eu jà. disse que res
-poudel'ia amanhã. no Jornal do a ommercio. 

O SR ÜITICICA -Não fiz uma só referencia 
a directoria do banco, nem havia razão para 
isto. 

O SR. GAMIA PIREs- Sr. presidente, eu 
não sei que ctbtincç1'i.o é esta! Eu declaro, 
por decreto que o bnnco da H.epublic:t tem 
uma emissão superior t\ nquotlu. que lha foi 
concediJn por lei, e peço nos nnbres Depu· 
ta.dos que me digam so concol•dam ou uão 
com a traduação que vou fazer destas pala
vras. 

Os directores do banco da Republica com
metteram um crime, foram ímprobos apre
sentarlm uma emissão superior a aguella que 
lhes tinha sido facultada por lei. 

O Sa.. OrTICICA.- Por essa fórma. Y. Ex. 
nunca poderà verbarar da tribuna abuso 
algum. 

0 SR. GARCIA PIR.ES- Eu bei de sempre 
verberar da tribuna a qu:\lquer instituição on 
qualquer iodividuo, quando tiver as provas da 
criminalidade. 

O Sa. OITicrcA. - Essas eu tinha, Per
mitia V. Ex. que eulheinterrompa. Comeceia 
fazer o exame do balanço, e declarei que me 
encontrava logo com aquella duvida que ia 
ex~ôr á Camara e pedir explic,lção a respeito .. 
FOl o que eu disse., e está publicado no resu
mo dos debates, 

O SR. F. GLIC'ERIO- O nobre deputado 
· atllrmou que havia na circulação notas que 

não tinham 'fundo correspondente. 
O ~R.. OIT!CICA. - Disse que. constata do 

balanço, e o provarei. 
O SR; F. GLICEIUO-Não provaãrit jama,i.s. 
O SR.. OITlcrcA- Veremos amanhã.. 
O SR. F. GLICERIO - Daqui a pouoo verá 

a prova.. 
0 SR. GARCIA PIRES- 0 nobre deputado 

condrma as minhas pala-vras, isto é, que no 
balanço do Banco da Republica S. Ex. vê 
'E pl'ova de um crime, o excesso de emissão 
que não foi autorisada. por lei. 

O SR. OrTICíCA- Fallei tendo em vista o 
balanço, do qual tirei os dados; agora, si o 
balanço não exprime a verdade, tolUtur q!le
stio. 

.O SR.. GA.R.ClA PIRES- Eu não disse que o 
Bauco da Republlca tinha feito maior emissã.o 
daquella. que lhe tinha sido {>ermiUida.. 

O Sa. OITiCICA dá um. aparte. 
O Sa. GARcrA Pm.ilS- Mas, Sr. presidepte, 

o nobre de\)utado justifica es:actamente o que 
eu havfa dito. 

Realmente, a unica dift'erença e a seguinte: 
é que S. Ex. faz um trocadilho; o Bauoo t1a 
Republica tinha emittido enctamente aquillo 
Qlle tinha sido concedido por lei, mas, não 
tinha retirarlo da circulação as notas que de
viam ser substituídas. Portanto, o Banco da 
Republica tinhrt em circubção, nãC1 só as no
tas correspondentes á sua emissão le~al,como 
a. inda as notas que elle deveria. ter substituido 
lofl:o. 

(Tt"o~am-se apa,.tes protongaàos etltr8 os Srs. 
M atta Mncha.rJ,o c Oiticica.) 

Mas, Sr. presil1ente, os nobres deputados 
me interrompem. 

o Sa. OzrzcrcA - o defeito dos governos 
de~te paiz, desde a monarcbia. até hoje, é 
enganar a nação. 

O Sa. GARCIA. Prttlls- Sr. pt•esidente, o 
nol1re depntado illude-se quando suppõe o 
seu patriotismo superior ao patriotismo de 
seus collegas. 

0 SP.. OlTICICA- Absolntamente, não. 
O Sa. GARC1A. PIRES- Nós não· vivemos 

enganando a nação; nós o que não temos~ a 
pretenção de \)rovocar a bancarota para satiS
fazer caprichos individuaes. 

o SR.. OrTrcrcA - V. Ex. me dà o poder 
de arrastar a nação ao dascalabro 1 

O SR. MA.TTA. MA.Cl!ADO- V. Ex. calcule o 
efreito de sen discurso traduzido em inglez. 

O SR.. OrrrctcA. - Enl!'(lna-se V. Ex. sup
pondo que a empre1.a. não sabe disto. 

(Apartes e pro~estos interrompem por muito 
tempo o oradm:J. 

O Sa. GA.RCtA. PIRES- Sr. presidente, eu 
não me iocommodo com estes apartes (riso), 
tenho necessidade de liquidar este negocio. 

Eu quero Sllber o que se entende por Banw 
da Republica. 

Para mim é uma entidade moral, represen• 
tada. por sua dfrectoria. 

O edificio do banco não tem responsabili
dade alguma dos actos criminosos praticados, 
são os unicos responsaveí:l os seus directores. 

E não sei se dizenrlo qae o Banco da Re.. 
publica tem em circvlação mais quare·nta 
e quatro mil contos, além da emissão que 111% 
é permittida pela lei (Trocam-se muitos apar
tes). 

A questão é seria, affect11. a honra, a digni· 
dade da nação, quér isto diz~r que os dire- · 
ctores do ba11co são responsaveis, são crimi· 
nosos paio excesso de eomnús~ qaa exiat& 
em ~ira!Uaçio.. 
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Esperemos pela prova promettida, quedes
truiu o b<tlanço apresentado pelo Sr. Casemiro 
Junior. 

Sr. presidente, louvo muito o procedimento 
da illustre commissão de orçamento, quauuo se 
preocC!lpa do nosso estado liuauceiro, da ne
cessidade de r~zer-se economia, mas o que 
tenho notado é que a i ilustre cornmiSS<to do 
orçamento não tem verdadeira comprehensão 
do seu papel. 

0 Sl~ . ARISTIDES MAIA - E' injostiç.1.. 
0 SR. GARCIA P IRES- Pt)I.IB ser ate cm·o , 

a que vntl caminho er!'ado afast:~uclu-mt; <lo 
sy,lemn que quer est;!beleceJ• ti cummi~~ii.t•. 

Nas co .odiçOc:) uctl!aCS uo plli~. o intm·c:;>•' 
que dave-uos guiar é <> t.le tlesen1·oLveJ' o 
mais que nos for ~ossivel, as lontes Lia. l'lf)ueza 
publica. 

o SR. ARll>"''JDES 1\1:\lA - Nem sempre as 
estradlls de ferro são fontes tle ri•)ueza !'UIJlica : 
são instrumentos de traDSfJOrte : cou:>o 11em 
grande quantidade de capital circuluut"-

0 SR. GARCIA P lRES- E' para. mim tbeo
ria. nova. 

Até este momento cntenrlia que um !.lo~ 
meios de desenvolver a riquezt\ e m um pa1z, 
principalmente paiz a~ricola, VllStu COIIIO o 
nosso, era o eocul'tameuto t.las t.list;lncias, e 
facilidade de transporte, era a a.ppt•oximaçã.o 
dos mercados consumidores 'd..,s centros pro
ductores. Mas, com espanto, ouço um i llu~tre 
membro da commissâo de fazenda dizer que 
a P-strad~ de ferro não é meio do desenvolver 
a riqueza do paiz. 

0 SR. A RISTIDES MAIA-Chamo a attenção. 
Não di;;se isto, V. Ex. alterou o meu pensa
mento. O que eu disse é pria;cipio eleruentar 
de economia polttica e foi o seguinte: que nas 
crises deve-se evitar a ccoversã.o do capital 
circulante ou fixo até se produzir o eq uilibrio, 
porque, como disse, em economia, as crises 
são os resultados das precipitações destas con
versões. Por consequencia as estradas de 
ferro, sendo effeito de capitaes fixos, são 
empresas que se devem parar actuil.lmente. 

0 SR.. GARCIA PIRES - V. EX:. vai cahír 
em em verdadeiro circulo·vicio.so . Se nós 
não abrirmos estradas de ferro apez.:tr das 
difflc.uldades porque pas,amos, V. Ex. não 
consiguirá. o augmento da fortuna publica, 
n !l.o consizuirâ. o augmento do.s rendas do 
Estado, nao consiguirâ. o equilíbrio orçamen

orçamonto, em Jogar de "Procurar o equilí
brio O['Çilmentario no augmento ·das r eceitas 
pelo desenvolvimento de prorlução u nico meio 
regular que conheço, faz purar melhora
mentos que importam o deseovolvimento da 
riqueza. publica, e busca. o equilibrio nos 
impostos. 

0 Sn.. ARISTrDES MAIA - E creação . de 
novos impostos. 

O Sn.. GARCiA Pmes - Visto que o nobre 
UC!JlltU•iO me tlà este aparte, eu de<.:lat•o d eseJe 
.i :'1 a V. ":1:. que na (lb~nss ·i.n rio orl,'nrnento 
ria receit;t mo encor1 t r•ar•ü pala frante corniJa
temlo tot.lo~ os impu~to~ nov1's que quil~t·om 
crt!ar 

!~tt ontcn• lo que a co1umissão dovia ter sl<.lo 
nmiti pr·cvlileote, e não pr·ocur·a 1· o equil iiJt'io 
orr;·tmentttrio no eórte •lo ser1·i~'OS nece;~arios 
fl indíspcnsa.vois; o no <~ugomouto da. renda. 
por maio tios uupostos. Au::mento do renda. 
flOr meio fie impostos nunc:\ fui augmooto do 
l· i quezt~ pllblíca. Eu só acredito que a l'iqueza 
pttl>lica se nug'lllente com o desenvolvimento 
rh pro·l•1cçã.o, com n. maior expnnsãv da acti
vi,lade soci:ll, Procurar o augomento dn renda 
r·etira ndo da !ndustria o~ cup itaes uecess:uios 
ao sr.u de~onvol vimento. nã.o é economia po
litíca, não é t!nanças, não ri desenvolver o 
pa.iz . 

Eu tenho dito muitn.s vezes nesta casa que 
não sou financeiro, não sou economista; pelo 
contrario, pr&umo que não sei nada~~~ 
lutamente . Procuro estuuar estas questões 
prn.ticamente. Procurei estuda: a questã.J da 
retorrna. do Banco da Repubh<'a em sep.s 
ell'eitos. · 

0 SR. M ATTA. MACHA.DO - Si não fechar
mos os livros, uão a reconheceremos nuoca. 
A situação é e.specialissima.. 

O SR.. GARCIA. PIRES - A situação é es
peciali:>sima., e não a podemos resolver sinão 
em vista rlos factos. A situaçãc. polít ica do 
paiz ê ainda !!T~ove; não estamos ~r feita
mente consolidados; embora o esp1rito na
cional esteja calmo, atravessamos uma crise 
de trabalho; atravessamos tambem uma crise 
propriamente fiuanceira de capi taes. 

Eu ha pouco tempo, fallando aqui sobre 
immigr~cão chiD!!Za, disse : Temos g-randes 
riquezas, o só lo tem florestas magestosas, 
mas é uma verdade, nós não temos.o que 
comer, não produzimos para. com~r, iiem 
para vestir. (Apoiados . ) . 

tarío. . Ora., Sr. presidente, nestas condições, _pro-
. _ curar reformas violeiltas, abalar pro ruoda-

0 SR. ARISTIDES l\LuA - A comm1ssao de .meute a sociedade, é inqnestionavelmente 
orçamento niW mandou parar completa- um<1. ~r'linde temeridade. Determinar fi con
mente. ' versibilidade do meio circulante aos bancos 

O SR.. GaRCIA PIRES -Eu não tluha. pro- emissores com a certeza de que é impossiv~l 
nuncia.do esta pbrase- parar em e~tradas de wnseguil·a, não em s~is me~es, mas em sets 
feno. o que eu &ase !oi q~ .a. eommíssão de ou dez annos, é q!lerer determinar uma. crise 
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ainda mais profunda do tl'llbalho, atrophiar 
torlas as forças prodnctivas do pa.i<:, é, Sr. pre
sidente, não fazer s0mente uma guerra ao 
capital, mas levar a fome, a rniseri~. as clas
ses prolatarias do paiz. 

O SR. OITlCICA - Ellas jâ estii:o nessas 
condições sem far.er isso. 

0 SR. GARCIA PIRE:l-Eilns já. estão em S ?S 
fazer isso, Si nós fizermos is:;o, si paraliza.r· 
mos o pouco trabalho que a.índa resta, V. Ex. 

·'"''erá onde cbegar:i. a miseria. 
Sr. Presidente, quem tem assistido as !lis· 

cussões deste proJecto, de,re ter notado um 
facto. Não ha ainda. n:l idéa apre;;entnda, 
uma idéa. que tenha recibido o apoio de um 
grupo ti<'.. commissão pelo meno;;. 

O SR. OJTIC!CA-Perrlão, o projecto t e·n todo 
u apoio da commissã.o do ot•çnmento. 

0 SR. GARCIA PIRES-A comissão do orça
mento é a Camara; pol' muito respeilave! 
que seja a commissão elh\ não conse;;uio :~ in· 
da que a sua opinião se ímpuzesse â. camar-J.. 

O :=:a. OITICICA- i.'lem mesmo o sul>stitutiv 
mysterioso que tem si.lo tão f•) llaclo. 

0 S,R. GARCIA PIRES-Nem o subst:tntivo 
mysterioso que tanto preccup<t o no\Jre de pu
tado, 

0 SR. OITICICA-Da um a pat·te. 
0 SR. GARCIA PIRES - 0 que podemo~ 

concluir de tudo isto que vemos é q11c é lnl· 
possivel tazer.se um•t reform<l na C:lmara, por 
que não ba tempo sufficiente para isto. Náo 
tia verdadeira direcção na CaiDara. 

0 SR. 0ITICICA- Em todo O mundo e~tll~ 
questões t~em sido decididas no parlamento. 
E' mais uma originnlidade do Brazil. 

O SR. GARCIA PIRES- Nos já. temos tanta 
originalidade •.• 

O SR. OITlCICA -: E' mesmo por isso. 
0 SR.. GARCIA PIR.Es - Mas, Sr. presiden

te, dizia eu que, não obstan te a autoridade da 
commi~ão de orc;amei>to, não obstante o res· 
peito que lhe voto. a commissão de orça meoto 

· ainda não conseguiu trazer à convicção dn 
Camara. as suas idéas. Levaremos nesta dis
cussão eternamente, mesmo porque a propría 
commissiio rel·a descer a terreno onde nunco. 
devia ter sido atirada. 

O Sa.. OtTIClCA - Por que VV. EEx. pro
vocaram. Quem trouxe o Banco da. Republica 
â. discussão ~ 

0 SR. -GARciA . PIRES - Quem trouxe O 
banco a discussão foi V. Ex. 

0 SR. 0ITICICA- Fui forçado a isso. 
o s~ JÓlQ DE SI~'OEm.Ã-Desde o principio 

da sessão V. E:r està. discatindo o banco. 
\~~~- ,~, 

0 Stt. GARCIA PIRES - 0 nobre deputado 
tem coustnntemunte discutido o Banco da 
R.epu!)lica •.• 

O Sn.. 0ITIC1CA -- K5.o mhnlra; desde o 
anuo passado que eu previa esta crise. 

O SR.. J o .i\. o DE StQUEIH.A -· Eu tão não diga 
que foi forçado:\ discutir. 

O Sn.. .MATTA MAcHADO- E' certo que 
o nobre deputado :.1.nnuucíou, hn. mais de um 
armo, que o banco estaria morto dentro de 
seis rnezes. 

O :SJt . 0ITJÇJCA - li nfio 1JM'rcu porque o 
.~ovc,·no a uxiliou ·0. 

O S1t. i\l..s.TT.\ MACII.\OO- :\uxiliou- .)como1 
O SR. OJTICICA - C<>m •linhciro. ~om saldos 

1lo The~o.ut·o e ·~nm c:Imbiaes. 
O Sn.. l\IATTA :O.!ACHAilO- Quu.lqtH~I' ~n~ 

'I"•? r no faril~ i:;>o : e \'. Ex. sabe melhor do 
que eu que i~ >.o. não roi nuxilio no b;mco, 
at:emlen- se •• outro:; intere;;ses e n'io exclu
sivamente aos interesse:; do banco. 

o Srt. GAR:I,\ J:>mEs- St·. presidente, si 
•m t. i ,.~,:;.-• al,:;u 'tlil. autorid:Hle na. Cama.r;t 
:~c ' n~d \mrin ;\. illa~tre co:nmi:>Silo de orç~~ 
ffien tCJ ·~ (j(l e, em vez Lle propôr um<1. reformO. 
impo~sh·c!, e:nfJre.zasse melhor seu tempo 
tl':lzcntlo a. debate o orc tmento d ;t receitn., e, 
ri <) a.tt antlcur.lo a que temos u.~eoas nove dias 
~e::=são, propu1.essem qne tixnssemos as bases 
.zet~tes da t•eforma, tleixando ao PoJer Exe
cutivo:~ f':lCU\uade de CXCClltld-a. 

O S~-:.. On·lc!CA - hso mmc:l, Sr.liÜ nm:t 
prov:~ de incapacidade noss<\ . 

o SR. L,\uRo .MnLElt- (Apoiado). 
O SR. OIT!CICA - Por que o governo não 

coufel'encia. conoosco ~ Porque o Sr. miuistro 
da fazenda não declara seu pensamento á 
com missão. 

O SR. PinES FERREIRA - Naturalmente 
porque V. Ex. não o manda chamar. 

O Sa. Orttcrc,\- Est<\ enganado; o mi;.. . 
njstro ja este ve arrui. 

O SR. PIRF.S FF.Rn.Enu - .Mas em conversa. 
amigavel. 

O SR. GARCIA P!RJ;S- '>r. presitlente, esta
va, longe U.o meu pensamento molestar o no
bre deputado. 

O SR. ÜITICICA- V. E~. molesta, a Ga
ma.ra .. 

0 SR. GARCIA PlR.ES - A' commissão não. 
Eu tinha. dito que em logr.r de estarmos a 

discutir inutilmente uma reforma que uão 
sera feita, deviamos estabelecer as bases ge
rtl.es, deil:ando ao_ :llOder executivo :J. facul
dade de exeouta.l·a. 
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O SR. OlTlCICA - V. Ex. condemna a .. 
O SR.. flARcrA PIRES - Não. condem .. 

a níoguem.. A com missão não faz regu ... 
mentos, e e~t~beleci las assim ns b<<ses · . · 
racs, não h~ veria delegação alguma de nossas 
par·te. 

O St\. O!T1ClCA- Qunes silo as b:tses ? 
O SR. GARCIA Pm.ru-0 mais é susceptibi· 

litlo.<lc que não tem r:J.zi'ío ue ser. 
1l<\S o nolml deputado ententle que o ~Ii

n:stro d:~ F~z~nd;~ deve vil• perante a Ga· 
mar~ ... 

O St{. OtTlcicA. - Pe:·:\llte a Cam:>l'a niío, 
eu dis~llllet•ante a com missão. 

o Sn.. GARCI.\ PmEs- Perante 11 com~ 
missão c\lo te:n vindo um milhão de vezes. 

0 :)R. Ül'l'!ClCA- Q.llldO ! ! 
U St\. JoXu m: S1QOEtllA- \!.' Ce1·to qu~ o 

mini~tt•o não ['Ôcle ~-h·:\ C~m~n·ã, !UtlS a com
lllissiio to i <.1. ltamara ty. 

I) SIL ÜlTIClCA- 0 lllinisti'O th f'•z·m<l:l 
esteve U.nns vez,·s p~rante <I commi:isilo, e só 
•la segnnda vez, tt·a tando-se incidentemente 
d:l.qne.;!ão a pr•oposito do r•equeriment~ do 
Sr. Reab~a, S. i~x. disse rJUC não achava 
conve;;:iente a sua vinda iJ. Camara. 

Mas, Sr. presidente, eis o que eu havi:1 dito. 
O oohra deputado, que irritou-seum pouco, 

porque eu havia dito que, si tivesse autori• 
<.larle, aconselhn.va a commissão que, egtabele
cidas {tS bases cw wna 1·etonna, amot"izasse o 
Poder Executivo a r~alizal->l, :s. Ex., entre
tanto, que n1io Jesejol ceder os sens privil~-

1-fÍOS, asreg•tlias do Poder Legislativo, S. g:~;. 
dign, foi ao p;t!rtcio lt;lm<tmty coosnltar o 
Po·lor E:>:€cuth·o ~obre :ts i!l~~s f•m,lament;les. 

O Srt. O!Ttcrc.\-l\Ias (!nem lhe di~se isso '! 
OS~. G,\.RCI.\ PIRES - Si Y. Ex. não foi 

lá pedir in>~pirações, o que foi f.lzer ! 
O SR. OrrwrcA - Ora esta ! .•• 
0 SR. GARCIA PIRES - E ora aquella .• • 

(Risadu;s.) 
o SR. O!TICICA. - Mas :\ questão e que 

VV. EEx. nus accusam por não ter o~1vido o 
gove!DO e agor<\ uccusam por ter ouvrdo. 

O Srt. G1n.crA Prae~ - V. Ex. declarou 
q u2 o Sr. ministro da i'azend:\ não quer vir à 
camHa ~m commissão especial. 

O SR. OrTiciCA. - Eu di;se que S. Ex., em 
conversa, úis5e que nã.o convinha a sua vinda 
á. Camara. 

0 SR. GARCU. PIRES - V. Ex. não se re· 
tracte agora. 

O SR. Orncrc.\ (com, ~··gia) - Nunca me 
retratei. 

Camara Y. Vl 

0 SR. GARCIA PIRES- V. Ex:. disse que o 
Sr. !'.1inist ro da. Faze nua uão queria vir. 

O Sn.. Orrrcrc.'l.. (co;;~ fo;·ça) -Não disse 
tal. 

0 SR.. GAR.CIA. PIRES- Sinto não ter• uma 
mo.cllma parJ. steriotipa.r as pa!a:-;ras do nobre 
deputn•lo, afim de que S. Ex:. nã.o :;e retra
tasse facilmente. 

O Srt. ÜITICIOA (comct~ergia)- Não me re· 
tratei e uppello para os meus noln'es col
lega~. 

0 SR. GARCIA PIRES- Pergunto a S. Ex. 
o S. Mi11i-itro d;t Fazenda recu~otr~se a vir ã 
commissão? 

O Sn. OmctcA. - Niio lhe Nspondo mais. 
Tenho me,Jo que S. E;r. amanhã diga que cu 
assas~ínei o papa. 

O Sa. GARCIA PmEs - A Camar·a toda 
ouviu o quo o nobre deputado di~sc, e cu nada 
mesmo fiz do que repstir as suas palavras. 
O seu aparte lt<tde apparecer no discurso. 

O Sr.. OITtclCA - AlJpello }Jam a honra de 
V. Ex. mesmo ; peçCl que me mostre as 
notas tacbygraphicas e esse aparte. 

O SR. GARCLA Pmm- Nilo lw. necessidade 
•le appellaL" para as notas tachygravhicas, que 
llle serão aprese o tadas, e nem para a honra, 
penso que é ~' té fazer pouco caso da bom·a e 
dignidade quem appe!la em cous<lS tão 
futeis. 

O S&. OltiCWA - A h ! Não ha necessiuade? 
0 S&. GARCIA PIRES- Eu concluo, Sr. pre

sidente, não quero por mais tempo prolongar 
este incidente. 

A Camarn proceda. como Ant~nder ; eu en~ 
tendo que este projecto 6 um projecto desor. 
g-aniz tdor, entendo que elle será uma. bomba 
de dinamite lrtn~.ada no s~io da sociedade, en
tendo que elle importa simplesmente na. liqui
dação de todos os estabelecimentos ban::<tl'ios 
de emissão, que delle dependem, arra!->tando 
com::;igo a morte de outros, importa mais na. 
morte da todas as emprezas, que ainda. po· 
demos fazer sargil', podemos fazer viver, si 
houver iLt DGSSa. parte um pouco de criterio, 
um pouco d,~ prudencia e circumspecçiio ; eu
ten,lo que este vrojecto, si for adopt'tdo pe\2. 
Cam~ra, virá determinar urna. grande crise, 
crise n.ão só commercia.l, como 3 crlse uo tra
balho, virá trazer a miseria, a desgraça. á. 
maior ])arte dn. nossa. popula.Qão opet-aria. 
(Muito bcn•! Muito bem..) 

O Sr. Pires Ferreira--Sr. pre
sidente, o nobre deputado q_ue me ~ba. ele 
preceder na. tribuna., diseutindo o praeedi
Jlle!lto dll. tomaúseão ds or~ento, diã:,e Qlle 
!d,o en.m nm ou oí.to que eonsti••' mato· 

u 
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ria;respondeu o meu nobre amigo deputado 
por il.l3.gôas que esta.. maioria. era. de apaixona
dos. Si esta. maioria. tiver apaixonados. nem 
por isto me deixo de estremecer de desgos
to e ao mesmo tempo folgo de contentamento 

· :por ter ouvido estas palavrl\S de S. Ex .• por
que vejo que a maioria est~' apaixonada p2la 
ordem que nó$ daqui devemos dar o exemplo. 

A maioria egt;t apaixonada. pa.t•a de prom
pto e por um meio legallev:~.r a constituição 
de nos:;a.'itln 111ça.s não pela 11l.lta da producção. 
não pela falta. do trab~lho. mas lJela. :!á.lta. dós 
tran:;portes condemnada pelo nohre cleputado 
por Minns ... 

O SR. ArnS1'IDES MAIA-Não apoic\Lio. 
O Sa. PIRES F.ERREIR.\-... e por esses dis· 

cursos rJUe ordinariamente vão l~:~var a des
crença e a pet•turba~'ão no seio lla~ classes cotl· 
servadoras e o descredito da n<V}ão no exte· 
rior. 

0 SR. Auct:~"'l'O DE FREITAS-Sem duvida. 
O Sa. P IREs FERREiltA-0 meu nobre ami· 

go deputado por Minas. que em parte condem
nou as estradas de lerro, aconselha a para.
lysa,ção dellas. 

S. Ex. parece que não é 1ilbo da altiva 
Minas; parece que não vê no mappa dos Es· 
ta.dos Unidos do B~:azil, dos est.a<los de S. Pau. 
lo, Rio Grande do Sul. Pernambuco e Bahia, 
para compnro.r com outros que não teem vias
ferreas. 

O Sa. AlttSTlDE:> MAu.-V. Ex. applique os 
500 contos a estradas de fe rro. 

O SR. PIREs FERREmA-V. Ex. vá vet· en
genheiros que façam estradas de ferro a 500 
contos. (.Riso). 

Si ainda. nós temos vida neste paiz depois de 
tantàs discursos incendiarios, e devido ae.stm· 
das de terr a. 

V, Ex.. e seus collegas de Minas rech1m,1m 
tramportes e mais transportes pela. Estrada 
de Feno Central. · 

S. Ex. saoo que nií.o ha muito tempo foi vo
tada uma grande verba. para compra de ma,. 
teriaes pal'a aquella estrada de ferro, afim 
de nã.o deixar p~ra.lysar. S. Ex. sabe que pre
juízos tem causado á lavoura a falta de es
tradas de ferro. 

E' bastante S. Ex. ver a differenç.a do pre~o 
ue caie. 

Quem vae paga.ressesprejuizos da lavoura.~ 
· Ve S. Ex. que de>emos ter estradas de 
ferro e mais estt-a.das de ferro. 

Deixando as estradas de ferro, a. respeito 
das <;.Uaes V. Ex. não tem razã.o. vou me 

· Cil"ig;.r, especialmente, ao nobre deputado 
-por ·Alagôas. 
· S. Ex:. ha pouco disse, segundo me parece, 
·.que não tinha. declarado positivamente que o 
·&nco da. ·Republíca tinha emittido · 401Ilii e 

ta.ntos contos de mais e o tez com tanto ex
carcêo que quasi horrorisou os espectadores. 

Eu que ·c3t?.va certo de que as commisõões, 
de que S. Ex. accu~aea ao banco, niio exis· 
tíam, e não eram verdadeira:>, duvidei ele 
mim mr.smo e calculo o que terá. succedido 
com o; espect:tdores que niio ~abem o que se 
pa.o;;,-.a? 

Ora., o nobre deputado pel~ Bahia. declarou 
que e:;:-;.'1. proposiçiio de S. Ex. importava um•L 
a.ccu::<ação muito grave, e eu declaro que 
esta accu~ução b gravíssima, não so ao l)<tnco 
como ao gO\'e!'LlO, uo fiscal do governo e ma.is 
que tudo (tO parla-mento, que (ievía. t er to
mado providencillS ~erias. desde logo. 

l~ealmente emitth· ~em lastro· qmu·ent:t 
mil e t.mto~ contos é crime gra.ve que vae 
nus llesmoralisar no e>tra.ngeiro. 

Que garanti:~. poderão conttu· o~ capitaes · 
estrangeiros neste paiz, sabendo que existem 
nu. círculaçfta 4.0 mil e tantos contos sem 
lastro~ 

Contesto ao nobre deputado. e digo que si 
S. Ex:. é dedicado ao estudo de economia po
lítica,, foi m;ü informado, ou não ~aoo escri
ptur.u;·ào mercantil. 

O SR. OrrrczcA- Fa-l!o pelas minlms pro
lWia,s informaçi.ies. V. Ex. não é mai~ uo que 
o echo de uma, ca.lumnia que me !oi irrogad<t 
hontem. Em um artigo hontem publicado, 
j ;~ ~e disse que eu falla v;t })O r iniorm<tçõe.-; 
.. :heias. 

O SR. Puu;:s F.E:RRiillU - V. Ex. é t.:io ama· 
vel que hct·cle ui;pensa r-me de responder 
a v. Ex. 
· V. Ex:. vae saber uma coma. 

Não me occupo em ler clescomposturas; 
prefiro não lekL.<;; sei como se f:\ZMl (\logío$ e 
descomposturas. 

O SR. OITICIC.\-llla.:> eu estvu p r c:Ycn indo 
a. V. Ex. que est<~ . aqui se fazendo · echo de 
calumnia.~. 

O SR. PIRES FERRElRA.- No mesmo uia em 
que v. Ex. fez aqui aqucllt\ accusação a.o 
Banco da Republic.'l., fallei a respeito, com 
uma pessO<\ que então esta1-·a. presente e esti' 
agora, e uisse-lhe set· nece~sario Yir umo. 
demonstração detal11ada sob!'e emissUo. 

Recebi essa demonstrat;iio hontem e por 
ella é iacil a. V. Ex. wr que o,\·anç:ou lllll[l. 

proposição que nlLo estí. de uecoedo com os 
tàctos, provando isto que V. Ex. não e pe
rito em escripturação merca.util. · 

O SR. OtTICIC,\- V. Ex. terno balanço an· 
terlor ? 

O SR. Pnu:o FERRE.LR.1.-Tenho tanto o que 
serviu de accusaçã.o corno a demonstração 
que va.e servi[• (\e defesa. 

(Lc]'ld4.) Demonstrac:<lo das emissões toma.
d~ na totalidade. 
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Rsta aecusaçii.o oobre os 44.000 contos e 
como a histori<t do 1/.ejlcit, que ao JH'indpio 
era de cento e tantos mil contos e depois foi 
r·edu7.indo a 40.000 conto.>; e como a tlesper,a 
com o elwr·crto, que a pl'inciyio er.t de 4.0 .000 
c.:ontos e agol'a de 30.000 contos; e assim 
}lOI' ueante. S. Ex. t Qma grande apprehen:c:ão 
por qualcr.ue!' nuvem que vê, já $ttppõe qe llO 
puiz vae :t garra.. Mas não é com discursos ter
roristas e av~tnçandopi·oposições de~ta or·dem, 
que podem ser contestadas de um d ia. para 
outro, por um en~:Jo, ou por um S)"$temu. 
novo <le escriptura.çfu:J. __ 

O SR.OITICicA- Já dis.~e oue fa~~ amauhã 
a demonstra.~:ii.o do fucto. • 

O Su. PIRES FERIU;IR.A-Eu apenas est.Ju di
;:endo que o balanço orientou m;tl o, nobre 
deputado. 

Com a demonstr:v,;ã.o que acabo de ler V. Ex. 
deve estar satisfeito. 

O SR. ÜITJCICA- Absolr.lt&..nente não. 

0 S.R. PIRES FERRELRA-Contessa. que não 
ha os 44.000 contos~ 

O SR. OITIOICA-Pelo contrario; estou con
vencidí~slmo. 

0 SR. PIRES FERnEmA-Pois eu YOU explí
car o facto, e póde ser que V. Ex. concorde 
commigo_ 

O Banco da Republica. comprou a emissão 
do &nco do Brazil, emisslio que era !eita no 
duplo; entretanto como o Banco da Republica. 
tínba a emissão no triplo, desde que elle cha
mava a si o direito de emissão do Banco do 
Brazil , por interpretação que não mereceria 
<t minh11. R.pproYar:rw, mas qt1e o governo de 
então ueu, e ent.endo que estava no sen ui
rei to; o governo disse ao &mco da Republica 
que. desde que elle cba.maYa a si a emissi'io 
do Banco do Brazil, o Banco da Repub!it-a 
t inha direito ue emittir mais um te1·~o em 
vista dos lastl·os que tinl1a no Thesouro. 

Foi o que fez o Banco da Republica; tomou 
a re;ponsabilidade dll. emissii.o do Banco do 
Brazil, emittiu mais um terço e disse ; - os 
pot·tadores de notas emittidas pelo Banco do 
Brazil teem direito de vir troc(l.l-<\S no Banco 
dn. Republica. 

E' deste modo que tern procedido o Bance 
(l:t Repuhliea com todo:> os portadore• de 
notas do Banco do Brazil; immediatamente as 
t1·oca por notas depositadas nos seus cofres; 
llepois leva aquelln.s notas a Caixa de Amor
ti~-aç1Lo, apen<J.~ para troc;Lr um titulo por 
outro; isto e, dá uma. nota. do Banco do Bra.zil 
qu e fica ·recolhida, e t'ecebe um papel chama
do uor,a. do Banco da. Republica, que vem a 
e.sse banco receber c sacramento das autori
d:ules lega.es _ 

Estâ. substituída. uma. nota por outr~. sem 
~ue h~ja .emissão. 

O Sn. Orrrcic,l.- Onde est<i. isso no ba
lanço ? 

O SR.. PIRES FlmREIR,\- V. Ex. pensa. 
q_ue em um u11lanço se p ';de contar est:111isto
rta detalha(larnente ? O uatanço 6 um t•esumo 
de multip!icitla.de de conta; _ 

O SR.. OltiCrcA- Até ;;.o bala.tl~~ de ja
neiro esta. histnr ia estava toda cont.lda.. De 
fevereil'O em dean te é que a histot•ia nã.o se 
contou m•ú,. 

0 Sn. PIRES FERRF.lR.t-Entret<l.nto não ha. 
nenhumil. emhlsã.o clandestina. Ha apenas 
uma t roca. de notas, isto c. para dir.er <tue 
tod:~. a emissão pertence n.o Banco da. Repu
blica .. · 

Os 4.4 mil e t.a.n to:s coa tos, o Ba.nco da Re
pnhlica i-. res11onsa.ve1 por elles porque já. ti
nham sido emittldos pelo Banco do Bt•a.zil-

Mas, não f[ UEH' isto dizer que seja um<~> 
amo1•tisac;ão clandestlna, como V. Ex. chama-

O Sa. OrTrcrc.~ di um a.parte. 
0 SR. PIRES FER.ttElRA-Então V. EX ha de 

me dar licença, si o deseja., que eu lei:~, os 
balanços para. o convt-ncer. Si V. Ex. não 
acredita nos homens, então não ha hy_pothese 
de o convencer. . 

O SR. OrTrcrcA.-Pois e por ael'editar nos 
homens que eu digo isto. 

O SR. Pm.E;; FEI~RI!:JR,l.-0 Ban~ da Repu· 
bll<:a. tem cumpt'itlo os seus deveres perfeita· 
mente, e ate de mais. em vL>t:'L das pe.t•turba.· 
ções por que tem pa...~ado em conser[Uencia. da 
guerra. que alguns l he fazem. 

O Banco da Repuàlir-a H tiio sot:do que 
V. Ex. 11:1. nm :umo que luta c-ontra. elle, sem 
q uc nin1la a ti• hoje visse fP.cl!a.das as suas 
porta.s. 

O SR. O<nc!C.I.-- Si o dinl1eiro do coutri
huintc uiio ti ve~3e pu..-~ado pelas sua.s ar ();lS elle 
teria fechado >t pot·ta ha muito .. (Estabekce·se 
d:a.logu e>!li"e Q IJ <WIOí' e Q s.-_ Oiticica.) 

O S.&- Pm~:;~ FEimEr!!A- Adeteg~\'.ÜO é opi
uiiio minha e p:1rece-me que po>."o contar com 
o voto de V. Ex.; porque foi V. Ex. um dos 
que meacom1nnh<tram o unno passado quan
do (\\l. qui1. dar delegação ao ~r- Lucena. E 
niio devia. t~r-me arrependido. E si o :;!O· 
verno não obteve essa medida. é porque niio 
t2ve maioria no Congresso. Hoje, que o go. 
ver no tem maioria no Con~resso, e que a pro
pl•ia oppo~iç~o não faz questão politi<:a ne~ttt 
questão financeira, não devia. ter receio. 

0 SR. AUGUSTO DE F REll'.,\S dà. um apar te. 
0 SR- PIRES FERREIR..\.-Pe!a. YOZ autorisad~ 

da. maioria. representada aqul pelos nobres 
deputados w Perrumbuco e Ba!1ía., que con
sidera.m o go"terno honesto. cert:wlente ella 
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11ão teria duYida. de d<tr uma <tutorisação den
tro de certos l:mites e certas restricções. 
·o SR. CrrrctcA - Mas nós pedimos esses li

mites l1a bastante tempo, c atê a.gom não 
chegaraül. 

0 Sa. PlR.ES FERREIRA- Desde que Y. EX. 
veja. que tudo qnanto tem dito. c nr'!s tnrnns 
ouvido, não tem abalado os creditas do R:mco 
da Republica, nem tem 1eito fechar-lhe n.~ 
portas ..• 

O SR. OITICICA dú. um ap<~.rk 
O SR. Pm.ES F ERREIRA-V. Ex. h:t de con 

cordar commigo. Não podendo fazer com Q\lll 
as suus ideas vinguem neste Con~resso, pet·
a.ntc o qual bn mui~as pesso:~s que o con~i
deram, ba de votar pela autorisaç;"lo. 

O SR.. OITICICA.-Nii.o votarei. 
0 SR. PIR.ES FERREIRA-Bem COllYersado. e 

ínuíto possivel que vote. e ate ~t[vez V. Ex. 
tique isolado na commissii.o. 

O SR. OrtJCJCA.-Em nome do~ meus collc!!"d..~ 
declaro que não tlaremo; essa autorisa.ção.-

0 SR. PIRES FERREIRA.-V. Ex. de cer·to se 
lembra do p!'Qjecto do anno passado que nau
fragou. 

O SR. OITICICA -Qual foi 1 
O SR.. PIRES FER.RETRA-0 do anno p~ssa.do. 
Vou ler as emissões do Banco da Repu-

b!ica. (L'·.) 
Já vê V. Ex. que a.quantht que V. Ex. sup

pôz desfaleada de lastro, está comt•rehendida 
nos 270.000 contos. 

O SR. OITlClCA-Niio são modos de cnc<war, 
é o f<l.cto. 

o bal.,· · ·o diz-notas entregues pela. caixa 
de Am.. o;-ão, 217 mil contos. Sã.o essas que 
deviam t::>Lal' substituídas pelas notas do Banco 
elo Braz:l. Eu provarei isto t\manllil em ar
tigo que publicarei. 

O SR. G.mCI ·\ PmEs -Ser-:, ama.nltú. o meu 
café a leitura do Jo;·JUt! do Co"'mcJ·c:iu. 

O SR. OmcrcA-Leia. que ha de gostar. 
O Sn PIRES FEllREmA.-Como acabo de ou

\·ir de meus colltgas, é di fllcil convencer-se 
um homem sy,;t 'lll:l.t.ico; o nobre deputado 
por Alo.gun.s não q ner definitivamente ceder 
uma linlla no tcrr;•no em que se collocou; 
mas, S. Ex. amanhii.'})uhlicari o S2U artigoe 
eu peÇo licenç·a. t\ S. E:t. para não alterar o 
que penso a respeito, aintla. mesmo depois de 
lel-o, porque com certeza. não me demover·:\, 
do ponto em que m~ acho, ist.o e, que o banco 
r:ão emittiu sem lastro. 

o SR. 0JTICICA-Eu nf1.0 diSStl isso; ett Üi..o\Se 
que nií.o substituiu o que devü1, substituir. 
isto e ... 

O Sa. PIRE:> FMREIRA-E:~Ià substif.uido. 
onobre deputatio, com seu projecto apt·esen
tado a consideraÇ<i.o da. casa e que teve a, fe· 
licidade ou infelicidade-para mim de trazet• 
osespiritos um pouco alarmados diz hoje 
~im com ar de quem acha. que e coosa mnito 
simples; o ministl'o da fazenda uã.o vem 
apenas para palestrar sobre este as~umpto . 

S. E:\: . sabe que os ministros só sã.o obri· 
O SR. 0IT1ClC.>.-V. Ex. talvez não me poss:~. gados a vit• perante a.s commissões quando 

informar onde e que se acham estes 44.000 são chamados por ellas. 
contos do Banco do Brazil? Si estão para. sub· 0 SR. ÜITICICA ct;:1 um apal'te. 
stituir as notas elo &'tnco ela Republica. cor· 
respondentes a estes 44.000 contos. onde O Sr:.. Pnre:s FERREIRA. - E' o ponto<~ qm~ 
estão 1 quet•ia t:llegar e QUG me parece de maxim:t 

o SR. PmE5 FERREIR..~-Na CaixJ. Je Amor- conveniencia. D~sdejá.uecla.roque YOtocontra. 
t . - o requet·imento do no!)re deputado J)Or Per-
lSaçao. nambuco. 

O SR. ÜlTICICA - Entiio não se dib'a--notas t d 
entregues pela Caixa de Amortisaçã.J. Si ellas J;·~ ~e em prova o qne estas reuniões não 
estão na Caixa oomo figuram como entre- teem r~ultado algum e .s. Ex.)~ tem a 
gues ~ ' prova d1sto, q ne expendeu as suas uleas e rar-

. lo•1 esplendidamente cerca. de duas horas 
O SR. PIRES FERREIRA-Mas o portador vae sobre este assumpto e nós estamos na. mesma, 

com as notas do Baneo do Brazil, recebe as no . sinão um pouco peior. (Riso.) 
tas deste banco, e o Banco da Repul lica .-o.e I . - . . . · 
com estas notas á caixa. de Amortisação e re· O SR. Jo"-? DE Sr~vrntA-E~to~l co~1H11~1do 
cebe as do Banco do Bra.zil. Qual e 0 crime de_ qu~ devemos votar_e não dtscutu· m:us e 
que ha nisto y ate reuro o meu l'equenmento. . 

O SR. OrtiCICA-N<'sse caso esta verba- · nQ- O SR. Pr~ES F~REIR.-\- N~o e que o n~bre 
tas entregues p~Ja. Caixa d~ Ami•rtisa.çã.o-só depu~ad~ na.<? _queu.'IJ: ver r~a.llsada esta. cnsê; 
poderá. cbega.r a.o ma.ximo da. emissão, q uaudo faço J ushc.a. as suas JOtenÇQes. 
tiver 1-eoolhido tbdas as notas do Banoo do Mas, S. Ex. ha de comprebender que estes 
Btazil. a~a!lues às i~stitw~.ões e aos homens que as 

() SSt. PIR25 tmmEmA.-Sã.omodcs de enca· dmgem e até ao governo.. . . 
tl!.l'. · · O SR. Ommc-A-Não ataquei o governo. 
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0 SR. P IRES FERREIRA.- ..• collocam-os em 
posição n·ais difficil. Os àirectorc·s do Bttnco 
da Repuhlica. a-ssim como o propl'iO g-overno 
e o paJ"lamento, teem intere~se em ver tudo 
isto su.natlo. 

O intt>resse é o mesmo. sinão maior, e 
tc•rmOS 0 pro,zcr U6 dizer: )Pgi:>lámOS tlesta 
maneit'll. e demos uma boa autorisaç~\o ao go
verno. 

O SR. DlTlCICA - E<tou venrlo que V. Ex. 
conclue apresentando um substimtivo. 

O SR. PIRES FERREJR,\- Não apre~ento 
lwje, mas amanhã com certeza. 

O Sa. OlTICICA dá um :~.parte . 

O S~L Pn<ES FEll.HEIRA-V. Ex. não póde 
retirar-se da arena dest"' questão; V. Ex. 
tem dito tudo qmmto um bom patriota póde 
dizer. v. Ex. agora espere pelo re.<u ltaclo. O" 
a Camara. cede a V. Ex. nas ~nas ideas e as 
põe em pratica., ou reclama e apresenta. um 
outro meio. 

O Sa. OrrrctcA. - :Mas sou o responsa..-el po1' 
isto 1 

O Sn. PIRES FERREIRA -Ha outros respon· 
saveis ; porém ne~l<> ultirmt phase o unico 
responsavel por isto e V. Ex. 

O SR. I1IT!CICA - Neste caso, V. Ex. me dil. 
a. re,.:ponsabilidade da. subida do cambio. 

o SR. P!RF.~ FF:RREIR,\- Isto não e devido 
a V. Ex., mas â producção, â ordem e mais 
nada. V. Ex. não acredita QUe discm'i'o raç.a 
subir o cambio. 

O SR. 0I1'ICICA- Neste r.a.."'. V. Ex. não 
tem t-az,io de enraivecer-se por este modo. 

O SR. PIRES FERHEm.-~o- V. Ex . v~ qt1e ha 
lucta, não só no parlamento como nas chtsses 
conserYador-as, contra as üleas de v. Ex. 

O SR. Om ICA- Kiíoapoiado; nem o parla
mento,nem o commercio teem protestado; pelo 
contrario, o commercio tem sentido acçã.o be
ne1ica. 

Si o projecto fosse rle&'I.Stroso o cambio não 
teria subido. 

0 SR. Plll~S FERREIRA- Mas V. Ex. está 
convencido de que o cambio subiu em conse
quentia da proposta. da commissão de orça
mento~ 

O SR. DITrczcA-Não disse isso; mas, aue si 
o projoota tive.~eiMtosdesastrosos o cãmbio 
não teria subido. OndJ està o alarme que o 
meu discurso produziu ? 

O SR. PIRES FER~EIRA- Não se embale 
ne:<sa iliusão, o cambio não e::tá. subindo por 
effeito das theorias financeiras de V .E r .• nem 
pelos exemplos que nos -Yeem da Europa.; mas 
pela ordem que reina no pa.iz, pda. pouca im· 

porta\iiO, muita export.a.;;\o, cr•iterio do go-
veruo e pela honor-,tbilidade dclle . 

V. Ex. quer m;lis critet·io, mais moderação 
do C"[Ue te\'" o ex-mini:<tro dn (i\zenda, St•. 
Ro<.lri;.o;ues Alve~, procedtndo sempre com 
calma~ 

O SR. OrTICICA- Entrel3n,o ellc estava de 
accordo com as idêas da c'Dmmissão. 

O SR. PIRES FERREIRA-T<ll\·ez por medes
tia. por· cot·tezia pura eom V. Ex .. elle não ti
ves;;e quel'ido contrariai-{} e e>tivesse espe· 
r·ando pelos effeito;; de outras medida~. 

V. Ex . quer saber de um facto 1 Houve 
casas ingleZM que import:.vam dous ou tres 
mil contos por a.nno e p:.v:saram a importar 
onze mil e tantos contos no peri:.Hlo de torma
çiio de companhias. 

Pois bem, pessoa de confianr,'a assegura-me 
que essas casas niio teem importado cem mil 
francos. 

0 Sa. ÜITIC!CA-QUal 3. rozàO ~ 
O Sa. PIRES FERREIRA-V. Ex. sabe que 

uiminuindo a impor·ta~.ão diminue a procura 
1lo ouro pat•a as obrigações contralüdas na 
Europa. 

A produc~ão n.ugmenta rapidamente e si 
não augmenta mais e porque ainda ha quem 
condemne as estradas de le1·ro. 

~ú tenho motivos de sympathia por V. Ex. 
e por is>o preciso lll.llar-lhe com toda. a fran- · 
queza. 

Vamos ser patriotas. deixar de discurso~ 
violentos. de u.taques que vão pertm·ba.r os 
bancos e estabelecimentos bancarias ; façamos 
autorL~ação ampla. com certas bases ao go
rerno. 

O SR. OtTICJCA-Amplas~ 

0 SR. PlRES FERREIRA- Perfeitamente. 
V, Ex. está seguindo caminho odioso, e deve 
clt>ixar- se rlessas perturbnçõe.<~ qne não trazem 
proYeito. Nós estamos prorogados u.te 12 de 
outubro ; está a terminar o praso. e nada te
mos feito e nem ~"PCranças de fazer cousa. 
al,~uma. 

'o nobre deputado eomprehende que não é 
pequeno sacritlc:o sa.hir daqui ás 4 1/2 e vol
tar ci.s 1 horas. sem ter tempo de ler nem a or· 
dem do dia. E' preciso 11ôr um paradeiro 
nisto. A nação não póde estar assim n'uma. 
situaç-d.o indefinida. 3 espera que finan-ceiro 
da Camara se ponham de accordo uns com os 
outros. 

O nobre deputado não vê que esta perdendo 
terreno na opinião dn. ('_,amara e das classes 
conservadoras do .pa.iz ? Paro. que é esta roi
mosia ? O no)>re rleput.ado só tinha um par
tido a. tom~t'. Desde que vê qne as suas idéas 
nã.o a~radé.m, devia. retirar-se e espera.r pe· 
lo;; factos. Daqui a um anno o nobre deputado · 
saberia 3i tinha razão ou não, 
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O Sa. OrrrcrcA-Ha um anno fiz eu a mes
ma cous~ \ apresentei a.;; minhas ideas, que 
foram reJettadM ; calei-me durante um anno 
à espera que VV. EExs. apresentassem as 
suas idéa.s. 

O SR. PmEs FERREIRA- O nobre deputado 
não sabe as per·turbações que tem causado no 
paiz desde que foi derrotado no seu projecto 1 
Não sabe que o dinheiro estrangeiro se re
tralle á mais pequena. causa 1 :Kão :ro.be que 
o capitalista inglez não tem considera.ções 
CC!mnosco sinão emqua.nto puder tirar rle 
nos alp:uma vantagem ? Para. que é esta tei
mosia 1 Eu pediria ao nobre deputado um 
enorme favor·, quasi compa.ra.vel ao de sal
var-me a vida, era abandonar o campo, a 
ver sl .acabavamos com bto. O nobre depu
tado é nm do;; homeiL~ mais t rabalhadores 
desta. Camara, mas como homem svstemat ice 
que é. e apaixonado pot• uma idéa. nã.o se 
:póde vencer. O nobre rleputado pratiéaria. um 
acto de patriotismo deixando ver os eft"eitos 
que prOduziria a autori~ão dada ao rro
verno. O nobre deputado està vendo os ~x
forças que o nobre ministro da. Fazenda 
emprega para melhorar a situação, ent•n
dendo-se com as summidades financeiras 
que mais intere.~se teem no melhoramento do 
paiz. Mas o nobre deputado a nada cede. 

Nestas condições eu vou sentar-me fazendo 
um appello ao nobre deputado: vamos acal
mar as finanças, retitando o seu projecto e 
concordando naacceitaçã.o do substituti>o. 

O SR. 9ITICICA - A commic;.são de orça. 
menta re~u·a-se, mas não retira o projecto. 

0 SR. PIRES FERREIRA. - Pois é O caso de 
dizer: antes a 1·etirada da. commissão de or
çamento, do que o dezastre das finanças do 
Brazil. ( Muito bem . ) 

O SR. PRESIDENTe: desigoa p~ra a proxima 
~essão nocturna a seguinte ordem de tl"Jo . 
halhos : 

2• discussão do projecto n. 221 , fixando a 
receita geral da Republica. pa.ra o exercício 
tle 1893 e dando outras providencias· 

. 3• C.iscussão do projecto n. 122 s: r eor!!ll.-
msando o Supremo Tribnnal Militar. "' 

.Levanta-se a sessão às 10 e 1/2 horas da 
noute. 

I 14• SESSÃO EM 4 DF. Ot:Tl:BRO DE 189-2 

Pl·esidenciu do Sr. Joao Lop~s 

Ao meio dia procede-se á chamada. :1 qual 
respondem os Srs : João Lopes. Azeredo. 

·,,, Aihayd~ Junior, Paula Guima.l"le~. Fleury 
.,. 

CUr ado. Indio do Brazil, Cantão, P~ro Chet·· 
mont, Matta Bacellar. Augusto Montenegro, 
Costa Rodrigues, Casimira .Junior, Henrictue 
de Carvalho, Anfrisio Fialho, J:l.'ogueira Para.
naguá, Nelson, P ires Ferreira, Martinho Ro
drigues. Frederico Borges, Jos~ ·Bevilaqua., 
Gont;>.alo de Lagos, Nascimento, Alft•edo Bal'· 
bosa, Epitacio Pessoa., Sá Andrade. Tolentino 
de Carvalho, Joaquim Pernambuco, Juvenc.io 
de Aguiar. André Cavalcanti, Ravmundo 
Bandeira, Pereira de Lyra, Joã.o de Siqueit•a.. 
Luiz de Andt-ade, Espírito Santo. Bellar mino 
Carneiro, Theophilo dos Santo~. Oiticica. 
Rodrigo de Ar · ujo. Oliveira. Valladito, Au
gusto de Freitas, Paula Argollo, Tcsh. Sea
bra, Zarna, AtUmr Rios. Garcia Pires. Mn.r· 
colino Moura , Severino Yieirn. • Santo~ 
Pereira, Milton.Dionysio Cerqueira. Lenvigilrlu 
Filgneiras. Bax-:i.o de S. Ma,rcos, Pri~eo Pu
raiso. Manoel Ca.eta.no, Francisco de Mattos. 
Horacio Costa. Fonseea e Silva. ü l'bano Ma.r-· 
condes, Manhães Barreto, Oliveira Pinto. Joo· 
quim Breves, Virgílio Pes;oa, França Carva
llJo, Baptista da :lfotta. Fróes da Cruz, Erico 
Coelho, Lop2s Trovão. Jacques Ourique, Fur
quim ·werneck, Jesuíno de Albuquerque, 
Vinhaes, Thomaz Delfino, Antonio Olintho. 
Ba<l.aró, Pacitlco Mascarenhas, Gabr-iel de Ma.· 
galhã s, Leonel F ilho, Chagas Lobato, Jacob 
da Paixão. Alexandre Stockler. Matta :.ra
chado. Lamounier, Alvaro Botelho, Am~dco 
Luz. Viotti, Dutl"~ Nicacio, Manoel Fulgencio, 
Arist ides Maia . Gonçalves Ramos, Carlos d:ts 
Ch!l,aas. Domingos Rocha, Costa Machado. 
Fra.nciEco Veitra, Domingos Porto, PaHeta. 
Ferreira Rabello, Ferreira Pires, João Luiz. 
Glicerio, Cesario J,iotta.. Moraes e Banas, Lopr~ 
Chaves. Mursa, Paulino Carlos, Alfredo Ellis, 
Almeida. Nogueira, Bra.zilio dos Santos. Leo· 
poldo de Buthões, AlYes de Castro, Urbano do 
Gou vêa. Caetano de Albuquerque, )íarci:tno 
de Magalhii.es, Fernando Simas. Lauro )Hiller. 
Cal'los Campos. Schmíàt. Pereira da Cost.'l. 
Julio de Castilho, Borges de Medeiros. Alctdes 
Lima, Thomaz Flores, Homero Baptista. Cas· 
siano do Nascimento e D-"metrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de compat•ecer com causa: pal·tici
pada os Srs. João de Avellar, Rodrigues Fer
nandes, Justiniano de Serpa, Jose A velino, 
Almino Aít'onso , Miguel Castro, Amorim G:J.r- . 
cia. Pedro Americo, Couto Cartaxo, Rosu e 
Silva, Gon~lves F el'l.'eira, José :Mariano, An· 
nibal F:l.lcao, Meira. de Vasconcello~. JoãÕ 
Vieira, Pontes do :\-firanda, Euclides Malt.t. 
Ivo do Prado, Leandro Maciel. F~lisbello 
Freire. F t•ancisco &xlré, Noyaes Mello. Fon
seca Hermes, Nilo PB('~.nha; Vil'iato de ~fe· 
deil'CS, Mayrinl~. João P inheiro. Gonçalve~ 
Chave.~. Adolpho Gordo, CarYal11al, Angelo 
Pinheiro, Carlos Gal'cia, Moreira da Silva, 
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Julio de Mesqnitt, Bellarmino de Mentlonça, operarias: -tão ju8toe tão r<tzoavel e o pro
Edu:wdo Gon<;-al,'es. Lacerda Coutinho e jecto, que a imprensa inteira manitestou-se a 
11enna Barreto. ~eu favor. 

Deixam de comparecer sem causa pa.rtici· O SR. BADARó-Niío prov<J. muito em favor 
pada os Srs. Ucllôa Rodrig"Ues, Retumba. se· do projecto. 
bastião Landulpho, Villa Viçosa, Cyl'lllo de o sn. L~)IOt:XIER _ Dous são 0~ il.rgumen
Lemos, Albeno B1·andão, L ui~ ~Iut·at, Alcindo to;; ![lll\ se tem Jevant)trlo nesta casa contra 0 
G~amtbara. ~mpaio Fer~·a.z, Figuei1·e~o. Fet·- prqjccto: em IH'Imeiro logar, o ~tugmento ex 
z:eu•a Br>a~~lau, C~sw. :->en~<t,rr :Mont~tro. d<t ce~sivn r!;t dt~speza; e _em segundo logar, que 
:-;tlva, l\1:11 ~mho P_ta1o, Dom1~o~s de -~[OL~es,. estes empt•eg:ulos. nao são. merecedores dos 
Costa . !umo~~. Ctn.CJ!lato r.lag .. _. _vJCtOJ mo I fn.\'Ol'CS llc que fali~ o ]_)l'O.Jecto porque iliio 
)fonte!lo, As8ts Br.J.ztl, Roc.1a O~or1o e Fer- mitos emprl.\gat.los, m1o cumprem com as ~ua" 
nando Abl!ott. nlll'i;:;ar,,iíe~. com o~ sen,deveres. (',omosP.pude 

E' lida e sem debate approvada n. ach1 r.ln vir ;tt.l.t•ilmil' os crl'OR da u.uministração da 
:;e~~uo ant.er:edcnr.e. estra1la ao~ r•mpt·e:;aüos da mesma, porque 

ORDEM DO DIA 

O srr: PRESIDlli'>TE-Não l1avendo aintla nu
mm·o para se proeeder á votação indicada na 
ordem do dia, passa-se <i.s materias em discu;;
&10. 

2• di:>cussão do projecto n. 216, deste anno, 
:mtori~ando o Poder Executivo a abrir um 
credito extroordinario de 207;041$600, no cor
rente exercício, para o pagamento elas tlespe.
zas realisadas com as oc"urrencias havidas em 
'illatto Grosso e com o desastre do encoura.ç,1do 
Solim,jes. 

Não h::rvendo quem peça a Jlalana, são suc
ce:<si va mente encerradas as discussões U.e todos 
os al'tigos do projecto, ·ficando adiadas as vo
tações por falta de numero. 

niio cumpr·em o' ~~us dr.vere." 'I Si elles não 
o~ cumprem 1, porrtne os c;eus serviços são mal 
remttnerado~. 

P:tr:>. Jn·o,·~.r fJ.Il~ o pro.iecto s[) Yem fa.zer 
,instír:l1o, o ormlo1· '·'':tz estati~ticas que demon
stril.m quo ompr·e~:adns de iguaes categorias 
em outras rep:trtiçi>es publicas são melhor re
nmnem.tlos. 

O projecto trata tle favorecer simplesmente 
àquelle ... empre~ados ([lte. vencem menos de 
6:000;;:;; comer.:a .. portanto, pelo secretario, the
soureíro, g-uO.t'díl.·livros e contador da Estrada 
de Ferro Central do Brazil. Esse~ empregados 
ganham 5: 400S por anno; e, no entretanto 
esses mesmos funcciona.rios, nas di versas re
partições, ganhil.m 7:200~. não se fa.llando no 
contador do thesouro que ganha 9:000$000. 

Os 1"' escripturarios da e~trada ganham 
3: 120s. ao p;.t~o que no thesouro, na alfan
deg-a, na in~pectoria de terras e r.olonisação, 
e~fes me~mos 1"' escripturaríos ganham 
6:0008000. 

Os 2"' eocriptumrios da estrada ganham 
2:600i; e os mesmos escl'ipt1traríos do thesouro, 

il. discussão da. alntndega, d:t inspectoria de terras ganham 
4:800$ e nas outras repartições 4:000$; e 
assim por deante. 

2' tlíscussão do projecto n. 175, deste anno, 
augment111do de 30 n 1 o os actuaes vencimen
t.os dos empregl:ldos da Esteada de Ferro Cen
tral do Brazil, que percebem menos de 6:000~ 
P. autorisa o governo a "'brir o crelUto neces· 
Sl\rio. 

0 SR.. PRESIDENTE annuncía 
do art. 1". 

Vem a mesa, é lida, apoiada e enviatta á 
commissão a seguinte emend;J. 

AO PROJECTO l'\. !75 

Emenda ao 1:\ t•. 
Não terão dÍreito a este augmento aquelle~ 

ernpregaclos que perceberem, actu<ÜuJente, 
yencimentos superiores a 3:600$000. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1892.-Sr< 
Andrarle.- Epitacio Pessoa.- C(tssiarto do 
~Va.scimenlo. 

O Sr- La.:mounie:r tomando a pala.
vra para defender o projecto em discussão, 
que teve a hOU>'a. deapres:mtar.não se in$pira 
em sentimentos politicos, não o animam inte
resses individuaes; vem apenas defender umt:t 
caus&. justa,, a e11 usa dos pequenos, a c a usa dos 

A cht8se dos telegmphistas ê a mais mal re
munerada da gstradt' de Ferro Central, e o 
orador não sabe porque o~ da. re:pa.rtição cen· 
tral litio de perceller mais; os da estrada. alem 
de terem mais tra.b11.lho são mais habilitados 
do que os do E~t:\do. 

O augrnento leito pe~o mi::listro da, agricul
tura de 10 ue outuhro em dea.nte, nas tar1fas, 
augmenw. d~ 25 "t" a renda da. estrada em 
3.500 conto-<. 

~~om este augmento tle renda será pago o 
au"'mcnto UP vencimentos, que só visa alguns 
em"prcgados de nomeação, porque exclue da 
adminbtração da estra.da os trabalhadores e 
jomaleiros, que ganham por dia. de tra
bn.lho. ·: 

O oratlor julga necessario diZer que o actuo.L 
director da Estrada de Ferro Central tem 
prestado a este paiz e <Í.Quella estrada grandes 
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e relevant~ssimos sel"'Viços; a estrada estava 
completamente inutiiisaD.a. pela maldita poli
tica. e o Sr Dr. Souza Aguiar, pelo seu espí
r ito recto, pela sua. energia e pela ;,ua. moroli
dade. tem expulsado do trabalho di versos 
empregados e tem procumdo cer.:ar-se do me
lhor pessoal possível. 

O Sn.. EsPIR.LTo SANTO- Mas, jã. vê Y. Ex. 
que o meu intuito ê melhor ; desejava orien
tar-me sobre a importa.ncia. a que podia. mon- . 
tar o n.ugmento que ~e pede. 

O Sn. LA.MOUXlER GonoFREDO -Pois estou 
aqui para auxiliar Y. Ex. 

E po.:;so M.eantar a. V. Ex. o seguinte: lla 
um a.ugmento de dcspezas de cP.nto e tantos a 
duzentos contos; porém, tendo a estrada no 
a.nno de 1891 rendido 18.000:000:;, este a.nno, 
com o augmento de tarifas, da passagem, etc., 
a. renda. da. estrada que era. cte 18.000:000$ 
cleva.r-se-lta de 25 a J0.000:000$000. 

O SR. E::IPIRITo SANTO - Mas isto não ti que 
e enviado á il•:i. justificar o augmento de vencimentos dos 

empt·<>gados. 

Terminando, o orador ju'3tifica um substi
tutivo que julgou conveniente apresentar ao 
seu protecto, e espera que a Camara o appro
vará.; assim ,vrocedendo tem praticado um acto 
de justiça aquelle;~ operarios, que fazem do 
tra.ba.lho a vida, e da vida muitas ..,·ezes um(). 
serie não interrompida de sacrificios. (llftti'o 
bem; mui•o b~m.) 

Vem á mesa, é lido, o.poiado 
commi8são o seguinte 

SUBSTITUTLVO AO PROJECTO N. 175 

Aos empregados que vencerem até 6:000$. 
augmente-se lO •/.; 

Aos ditos que vencerem até 5:000$, 15 •/ .; 
Aos ditos que vencfrem até 4:000$, 20 •;.; 
Aos ditos que vencerem ate 3:0008. 25 • / o; 
Aos ditos que vencerem até 2:000$, 30 •J . 
Rio 4 de outubro de 189-2.-La•nOttnieJ' Go-

dofrerto. -Pire~ Fet•'(ÍI'a.-A~lyti-< IO Virdwes, 

O Sr. Espirito-S<lnto (1)- Pedi 
a. palavra. sobre o projecto em discussão. ape
nas para apt•esent.ar uma emenda ou requeri
mento. A materia. e de natur eza tal, que não 
exige grandes esclarecimentos. ao menos da
quelles que podem ser furnecidos pelos mem
bros desta camn.ro.. 

Careço de dados para o estudo deste pro· 
jecto, o~ qua.es não vi apre>ent.ados pelo 
orador que me precedeu ; sendo que esse pro
jacto, que acarreta. um a.ugmentoconsideravel 
de de~peza., sem que se nos diga qual o nu
mero de empregados a quem vae aproveitar 
a vantagem con~ignada no projecto. e, con&,
guintemente, qual a somma a que monta. 'o 
onus que deve sobrecarregar o Thesouro. 

O SR. LAYOVNIER-Fil-o muito claramente. 
O projecto trata de favorecer simplesmente os 
empregados de nomeaç.ã.o, que vencerem 
menos de 6:000$000. 

O SR. Esf>nmo S':';To-V. Ex. apresentou 
estes dados agora, nesta discussão ~ 

0 SR. LAYCUl\'lER GoOOFREOO-Nesta diSCUS• 
são, sim senhor. · 

0 SR · L Al!OU:-ilER GODOFREDO - Quero ape· 
nas justificar que este augmento de desp:·zas 
desapparece deante do aCCl .!l;Cimo das rendas . 

O SR. EsPmlTO SA:->TO- Não tendo mà von
tade contra o pmjecto ; não teJ?dO a menor 
pretençã.o de levantar popular tdade sobre o 
m~u nome; não tendo. em reverso, o menor 
receio de acarretar od-osidade pela posiçi10 qne 
l'Rnho de assumir em Cllmprimento de meu 
dever, apezar disto, o meu intuito não é le
vantar opposi~ão ao pr(tjecto. 

A' vista. dos esclarecimentos ap1•esentado:< 
pelo meu illustre collega a respeito tlas df's
pesas em que orça ~emellta.nte augmen~. clt;
sappareceu o mot t vo que me trouxe a trt
buna. 

Meu 11m era pedir esclarecimentos a r~s· 
peito e eu devia terminar estas r:uinhas con:
siderações. pedindo que o propcto f~sse a 
commissão de orça.menlo; entretanto, nao de
sejo ·~m bara~.ar a sua passagem e nem fazer 
a menor opposição. . 

Por í:SSo, des:slo do meu intuito, uma vez 
que está satisfeito o fim que eu tinha em 
vista. _ 

Nestas condições. termino as observ~es 
que ia fazer, aguat'da.ndo-me ~~ ma!liies
tar-me sobre qualquer outro pro.JE>Cto, st por 
ventura achar a respeito necessidade. 

O S.-. A.-t.hu.- Rios- Poucas oh
serva~'.ÕeS vem fa.u.r em relação ao projecto 
que ora ~e discnte. . . , 

Em termos tão vngo::; acha-se redtgtdo o 
presente \)rojecto que a Camar<.1 dos Srs . De
putados, a primeiro vista., nao ~ab:J e nem 
póde l'S.ber atê que ponto se es~ndem os com
promissos que semelhante medtda vem crear 

O SR. EsPIRITO ·sANTO - Devo apenas notar 
que eu nã.o e4a.va presente quando S. Ex. 
começou o seu discurso. 

O SR. LAMOUNIER Gor>OFREDO - Mas 
o1rerecer a V. Ex. os dados. 

para. a União. -
Estabelece·se um augmenw de 30 •;. sobre 

os vencimentos dos empre,.o-ados da Estrada. de 
po5so Ferro Central, que percebem annua.J.mente 

menos de 6:000$ o ot•ador des!'jaria. que o illustre au_tor _do 
"".. (1) Este dig'c;urso não t-oi lido pelo orador. projecto declarasse á. cama.ra., em prune1ro 
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lagar qual o numc.-D de empregados que ficam t de pe;.~oal, esse augmento esti fundado em 
:tHícitados por es~e me>mo projecto; e em J solidas razões; lm de demonstrnr que apezar 
segundo lagar a. quanto monta a despeza com de reconhecer que e exigno o -vencimento de 
que elle vae onerJ.r o jL oner-o.dissimo The- alguns funccion;H·ios (htqnella repartíi,'.ÜO, á 
zouro Publico. vi~ ta dns ciJ•curn~<andas lll':,r;aria~ do The-

E' n primeiro a conf€Ssar que ~ão gmnde~ som·o, a com missão nii.o se jul.ou autorisalla a 
as difficuldades tia. villa. especialmente no.~ :m~mentm· um vintem ne~ses V('flcimentos. 
centro~ de população como o Rio t1B .laneit·o e Ainda qnantlo a eomrni,;,;l.o tive•se, neste 
outrn.s cída.d!-'s, rf.conhece f}Ue lm. realm<'nt.e pt·•~jecto, r.rnzillo augmento tle dcspeztt quanto 
cxiguiu:W.etle vencim(·nt"s em al:.:um;ts ela:;- ;\~ l'ellllllwt·aç<'es f}lW percebem os !'tlttCCiOIHt
sns do runcdonalismo jl(tblicn; m:1s, como !'e- t'i<Js ,hqtu•lla t•cpnt·tiçiltl, esse aug-mento e:;t.1.-
1JrPsentante da na1;ii.o n:io tem n ot•:ul"'' o <li- l'Í:L claro '' detinirb mente dcseripto ll(J JH'O· 
reit.o de 1lar o ~t·tt \'Otn L' lll nt:lt•·t·i;t dl'sl a lll'th•flt .. i"d.''· ao 'l'(;J[ acutnpa.nh<L tabdla mittllci~sa ; 
sem perfeito muheeillll'nt.n 1lt\ <\:tll~a: t•, o pl'o- nw~ n:hJ ~e deve augnwntat• despezas em um 
jecto actmtl t'• C••llcebidu ('lf\ \,o·t•tnos ,,."' Y:tg"~ [H'ItiP•·tn t;io l'tt;m, (jl!IJ a C:unum nãu cuuhecc 
que não sabt~ ~u 11" mzlit·~ t•[lt't'~t'nlll<la~ p('[(l ~~ que ttr,·es>arhtmentl\ ''ít·ú. lazer gt·antle 
nolwc dt•pntado süo ~ul!lcientcs pa.t·a ju~tí· t•omlm no Tliesouro. 
flcal-o ·. . o ~It. LA~IoU:><IEtt tia um ap:ll'te. 

Conie,;~n.. p0rlttnto, ~Ire hc,qta mn <lal'·lh'~ o 
seu voto; de('lat•a nwsmu qno t·~l.:i. muit.11 rii~· 
po<to o. \'Ol:tt• conh·:•. elh·, ~ulvn ~i o rmktl 1ltl· 
llUt'ldo dl·r· o~ (•sela rl'ci llil~nt.u~ 'lt• q m• pl'eci><t.L. 

Alem tlb~o toda :t C;un:mL ~al.m fJllal e D <'~· 
tatlo tl~ •ltlSOt•g:wisnç:io em rJHe 'll achn. 
aquclla e~tl'itd<t; e niio s~l'i:L melhor r'per·at· 
Cjlle os ~BL'\'it;'O~ S<' L'e:;ulnl'i~;i~s~m. que S<' dcs
cr·eminn.~ern bem a~ r·,·~pol!,;aloitidtHh·s, par<< 
entiío pt·op•~•l' llUgrnento dt! \·endment.ns a 
quem realmente r:1~ merecesse 1! ( .tlmi.rtlos.) 

o Srt. L.\)JOUXIEr..-St~t·ia prelct·ivc! \'. Ex. 
au"rnentaP os nmcimentos par·a Jlwlhot•n,l' os 
sei':'viços. 

O SR.. Ar..TI!l'R RIOS-·· Ainda mt'~mo que qui· 
zesse acceitn.r o c•mselho dn nob1·e deplttado 
ver-se-hia o or<~dor em diificuhJa,l•s por não 
conhecer a quanto mont.nriL a quanti<L que 
S. Ex. se pro~õ:~ a de~pender com o seu pro· 
jecto. O orador n5.o sabe :1 o cert.o qtw.l e pes· 
'soal daque\la cstt't1.da, qu~ ê uma especie de 
mare, que ora IJaixu, ora cre~ce; dizem uns 
QUP. D pe~S0!tl e de 1200 hOmens. dizPm OlltL'O~ 
que e àe mais de 2000, aosim COmO lHl. quem 
gara.ntn. que é de íOOO, que é me~mo 
de 10000 ... 

0 SR. CASSIANO DO KASCI~IENTO-E' de mais 
deSUOO. 

o SR. ARTHUR Rws-... e em materia de 
despeza o or<ldor não embarca em canôtt que 
não sabe para onde vai. ( \pviados.) 

O SR. L.urouNIER-Mas na reforma do cor 
reio V. Ex. emba.t•cou em canila. que :1ug
mentou as despezas em mais de 1000 contos de 
réis. 

O SR. ARTRUR RIOs-Quando se discutir o 
projecto de refl9rma. dos correios demonstrari 
ao nobre deputado que a ~ommis:<ão não se 
affastou ahi da~ regra~ de er:onomia que Sf 
trocou desde o princip·o da sessão; lt<t de de· 
mons l"~l' que si aquelle projecto c:-onsigna 
algum augmento de despaa e algum augmen to 

V, VI 

O Stt. J\ItTHt:R R tos - Si V . Ex. não póde 
,[izl~r o llllllH:I'Ll le:.ral tlos funcciono.rius, nii.o 
p•'nle srtl~'l' (!Ual o acct'cscímo que tt·az. 

O Sn. LA~IoDmm - O lll'Oject.o refere-s~'! 
ao,; cmpr·c_,ados de nomeação. 

O Stt. ;\RTtlt;R Rws cr6 que n~qucLla estra
t.b\ não 1m sinüo emp1·egnuos Uí! nomeat.;fio. 
por'fllW de eh~it';''iO n~n lw. (lli.<o.) _ 

Elies ltiio de ser nom~ados, sem o que nao 
s1; 1·ão · Cünsidemdos empre:.,rados. 

O Sr~. L,nmt:l"IER-V. Ex. preste a atten
ç~o :J.o seguinte: os empr~gados d~ estrada d~ 
lcrt•o, por nomea~ão, que v~nccm de 6:000:>;: 
para baixo, a sua despeza. e de 900:000~: O 
al:gmento e de :30 "/. soure 900:000$, da a 
S•Jrnma de 2.70:000$000. 

0 SR. ARTHUR RIOS-SãO 270:000$ e mai~ 
nada. 

l\1a.s t:; preciso que V. Ex. me demonstre 
qu~l o qt:adro dos fnnccionarios que vão ter 
toste augmento. 

Onde está ess~ q u:t(lro e que lei o fixou ? ou 
estes quadros estão sujPit.os :1 variaç~:f-<', se
"Undo o modo de entender e administrar da 
~esp~ctiva administração ? 

Si o director da estrada tem direito de a.m
pl!ar ou rest.ringir rste quadro, então este 
;)alculo do nobre deputado niio repousa em 
bases solida~, porque as funcções daquPlla 
estrad<l são desempenhadas por indivíduos 
cu 'o numero 11ão e fixado na. ta.llella e varia. 
~c~nndo as hôas ou mits disposições da admi· 
ni~tr:tção ; por comequencia, o. ~rad1.1r não 
embn.rc;t nesta empreza, não SUJ8Jta. o The· 
,·ouro Nacional iL estas sangrias. 

0 ~R. LAMOUNIER-V. Ex. deve ser justo 
porque a Republiea exige justiça. 

O SR. ARTHUR RIOs - Póde ser que o pro
jeeto ~eja justo, mas não e opportuno. 

Tem concluído. (Mteit~ bem, 1lHtito ber-1.) 
~2 
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Ning-uem mais pedindo a paia\Ta, fica en· 
cerrada a discussão do art. 1" e Sl!ccessiva
mente dos demais artigos, tieando adiada~ as 
votações. 

:3" discussão do pr~jecto n. 20:3 B, organi• 
sando o serviço do;; correio:l da Repuhlk-a. 

Yaem à mes~<. são lidas. apoiadas e enYiadn.s 
a commi:ssão as seguintes emew.ln,s ; 

Tabella n. 1 « Directori:t Gcml- Gallin~·t.e, 
Diga-se : Tabella n. I « Direet.nri:1 !ieJ·a[-

~ecret;l.ria. \> · 

Director ~e t·n.l. .... , . 
Oficial maior secL'i"-
t'l.rio ........•..... 
\

0 omcinl .......... . 

1 2 : ooo,:;ooo 

fl:ooosnoo 
4:1-1()()$0i){l 

O ma i~ como est:'l no pro.leci o. 
Sala das se:::s:1es. 4 de outuhro 1\e 1892 .. -

.1ugusto Vi11hnes, 

Ao a.t>t. I" -accrescente-se: 
h) reduzir il. metade do que actualmente 

está em vigor a taxa de. porte para os j ornaes 
ex::p2didos :pelos respectivos editores dentro do 
ierrit.orio da Repul.>lica. 

Sala. das sessi'ie.s, 4 rle outubro de !892.
Thbano MaJ•co>Hl~.<.-Atlwycle Jwt!o;·. 

ueral, reorganisação que se impüe como :pal
pib•nt.e ner.e~siriade. 

Disse o rlistindo collega que o Correio era 
repartição que se re[ormarJ. e tornava a 
reCOL·mar sem vantagem ... 

O Sr.. FRA:"'iCisco VEJG.\.-Sem •:o.nta.gem. 
n~o. Sem e~I<U' demon~tl'a1h a vantagem, 
attentas as condições financeiras do paiz. 

O Sn. Tl!o:.rAz Dr-:r.rrxo-Ha duas part~s n<t 
ttt'::tnmentar,;l.o dtJ s. Ex. !", nii.o est<i. em ab· 
so!ilto rlPmonstr:lll:t n .vantagem de rcorg;tni
:><t(,'ào; :?i', não está demon,tmda a vantagem 
:\.tt.cntas a~ r•ondíCÕC~ fill:Lllt'eirns dO paiz. 

O :-;R. FRA;';CJ~co Vt:l".\- E' nm:l p:trte ~li. 
M.tent.;t:' "' comliçiies firwnc?iras 1lo paiz não 
c~iá rlemonstmd:t a va.nt.u;;em 11l1. rf!for·ma.. 

O Stt.' T!IO:\L\Z DEI.t-'I:o>o-P:tra ot·t!em lla dis· 
cns<i.o, peço permi~~iin ú. V. J~x. p<u·,, dividil• 
r~m d1ws a ;;na. nUega~ii.o. 

S'\hem totlos ftllc o movimento ind.usr.rin,l 
iniciado um }.lOUCO :\ntes d.a proclnma~·ão drt. 
RepuiJlice\, accentuou-~e n.pús est(" f;tcto; a 
immigt•n(•iLo n.cudin rapüh>mente o.o Brazil, e,
apezal' de tudo, e de suppor qu~ est~ corrente 
niio afi'rouxe ; a industria., o commercio, as 
trocas :::e activa.m e multiplico.m. 

O regimen federativo cre;;. tambem desen
Yol Yimento maior da vida. nacional .• 

Innegaveís estes pllenomenos como premi~ 
~ns, a conclusão se impue lne\•itavel ; a reor· 
ga.nisação do serviço antigo. 

Essas refot•mas do ser~·iço dos Correios a 
que o illustt·ado deputado per Mima se refe
riu, nada trouxeram de util lJOt' não ser<!m 

O Sr. Thom.az DeHino-Sr. pt•:ltic~J.S 
presi-"!ente; a di~a commissii.o de or(;flmento Nào as chamarei d.e precipitadas c írref!ecti· 
e merecedora de elogios peht defesa valente 1 da:>. Direi apenas QUe o lado em que o conhe· 
que fa.z dos cof1·es publicas. F.lta nii.o appro- cimento real e ell'ectívo elo serviço deve see 
Yl!-ria o plano que reorganisa os correios, si oh~ervado permaneceu na sombr~t em grande 
pelos moldes propostos, deixasse de vir bene· parte. 
ftcio :para o era.rio nacionaL Um;.~, nova ordem no serviço dos correios 

Muitas vezes os deput:J.dos se l'ebellam nem e recb.m::..da a.gora.. 
contr~~ a commissão, combatendo :!.S sua.s pro· As tentü.tivas repetidál:l e mal succedidas o 
posta~ que poem peí~.s aos reclamos doses- estão deixando provado. 
tarlos e lhes cerceiam os melllor::cmento5. Entret.'l.nto, allrindo o bem elaborado rela· 

Eu mesmo, 1'!1<\S com ,justa. razão, porque a torio do cidadão dircctot• dos correios, >ê-se 
commissão tem procurado equilibrar o orç~-~ coino se mai.lifestt urgente a approração da 
menta especi:llmente á cmt:1. de córtes nos proposi:;J. d:~ commissii.o [\e Ol'(':1rnfmtú. 
serviços orga.nisa.ttos do Districto Fedeml, ser· O regulamento que 1·ege o trabn.lho da 
viços que a torto e <t direito vae, ou supprí· repartição é compllcatlo, }JOI' elle o dii·ector 
ruindo. ou passando pa.m a cidade do Rio de m:~nietado, e o.; fun~cionaríos não possuem na 
Janeiro, quando não se rtpropria delle, si é lei metllodo e Linha certa. de pro~edimento. 
l'endoso, como o d:~s agnn.s ; eu mesmo tenho E' por demais aco.nhado o editicio onde 
dado comb:~te á dign:~ commissio e me r2- funcciona a importante r?p,~.rt.iç<io, como se 
bellado inteirn.rnente COntm ella. pode Yerificar, recorrendO aS Ínform:tÇÔCS do 

~:las neste momento estou n, seu lado, para relatorio. 
defendel·a e apoial·a. O espaço destinado á >enda de s21los e re-

Um nobre collega. por Minas f:ülou hout~m gistro t.la correspondencia. sem valor, p;J.r~\ 
::--.. ,com applauso solJr·e a proposta de reorganiM.· emiss;.to e pagamento de vales postaes ê ra

. '·~ão do ramo importante da administra~ão f~ .. dica.lmente acanhado e reduzido. 
·r •, 

. ~.-.>i 
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A posta. restante fnncciona dentro de dom 
metros em quadro 

Sep.waçiio da COI'respondencia, exportDl; ~. o 
de malas, museu postal, libliotheca, almo
xarifado, tudo isto soffre do mesmo mal e 
do mesmo inconveniente sobre o qual não 
me demorarei. 

Não rlm·o, comt.udo, Sr. pre~idrnf.e, ant~s 
rle concluir. deixar ele refel'ir-mc ao pc:>so:tl 
•la tep;tl'l..ic;üo, que desempenlta-se dos seus 
clevrrcs ncs:•a::~ condi(:àos lamcntaxeis e q nc é 
c•1Jn pens.'IAlo do seu trabalho na wrd~ll<~ c..l1• 
m•~lo i n~umcicntl•, como o reconhet:r• o PI'O
t•ritl dil'P.I~tcw. 

t,lucm iA"OOI':l. o que é o scrYic:o do Cor J•cio 
r•m hora incC\rta, :\.-; vezes coMernth·:unenh·, 
;;.nn •ICSC!llneu e sem alimenhu;-ão? 

. lu~t.o é que o fllllccionar io tle quem ~ <le
y., m:igir •uttitn ~>n~.ontre hn,<lll ;>te compcns:tc;~o 
oln :;eu labor e ene;q•;::o. . 

A necc~;;id:tdc tia reor,:rn.nísaçü.o tt pt•opor• 
t;ii.o que ~-ou e~t\l(lando o serviço rapid:t
mente nest1. tribLHHt :'.e me vae torna.n•.lo cada 
vez mais imperiosJ. e indiscutiYel. Augmento 
da activitlad~ nacional, pelo incremento da 
exploração lias fontes de riquez;:t uo nosso 
solo e po~·oamento mpido, pela federaÇ'ão, 
difficienci:t mais que evidenciada. da organi
sa.Ç'ão antig<'-· quanto á direcção do trabaiho e 
os meios de le'val-os a etfeír.o, enfeíxa-se em 
reorganisação i mpre;cimli vel. 

Mn.s, Sr. presidente, ainda. hoje vem puhli
cado no Di:.-rin Official o ado pelo qu;d o 
chefe d:\ nação d:i. conhecimento ás outrlk' 
nações que o Brazíl adopt<.t a conYenção pos
tai. documento cujos termos s:io solemces e 
que leio (Lê) . 

O compt·omi$SO tomado pelo Congret'so e 
pelo E.xecutivo, pelo paiz, consequentemente, 
tem de ser cumprido. 

Attende ao de>empenho da palavra de todos 
a pt•opost:t da. digna commissão de orç~mento· 

O noore deputado por 1\Iinas, Sr. presi
rlc~nt.e . combate a dign<~ commissão attent..'IS 
as difficuldades e angustias do Thesouro. 

A rend:t dos Correios. reporto-me aind:t ao 
rela.torio, em comparação com a ~ua. despeza., 
mostm um deficu de 100.000: 00()$. dcfici t que 
representa a correspondencin. official, e que 
vi t•tu:tlmen te desapp<\rece. 

Com a execução da convenção po.~tal passa 
n repartição dos Correios a dat• uma rend<t 
crescida., e talv~z nito exaggere muit0 o.ffir
mando que ser;~ das que ma.is produr,am p:•l'a 
"União. 

Por eS>.'\ convenGão o serviÇO Je encom
mendas torna o cot:reio uma especie rle suc
r.ursal da alfandega. e é de :presumir que as 
praça.~ commercia.es sa sit·vam da facilidade 
qua se lhes depara para. trazerem ao mercado 
ruJ amoskas dos 5eus productos. o decobran-

ças e de vales registrados COJl\'erte o cot•reio 
em ntriedadetle esT;ltelecimento ba.ncario. 

A importancia da rench1. a auferir por este 
simple~ enuuciatlo se deixa ver. 

Referindo-se. ao augmento d<\ desp~za pt·o· 
posta. para le~·ttl· ;~. ell'eito a no,·;t organisaç:io, 
o nobre deputado por Minas Hlo se e;;queceu 
de mostt·n.1· u. pm'te do a.ug:mento que cal! ia es
pecin.lmcnte :'t C:.tpiüll Fed,•t•id. 

E~te :tlll!'lllCnto de rlespPz;t não ,·, üio sr'J
mt·nl.c llat'it :t Capital r'cdet•al. Jll:l'llOI·-ntC 
S. F.x. f[UC llt'n di~;~ •• ~ t.'lmbt·m pai':• u o·:<i:tolo 
1in Hio rln .l;umirn, n ~ollt·•·tutl o) p;tt'>t ;t pl'o
pt·i:. l'ni;io. pois lx!lll o eonheCl' S. Ex .. ,,,~.~, 
~CI' I'ic·o ,·, li.>rler:tl " t'I.'TILr:tlis:Jtlo, e a ,.·,[!· olc•llr• 
ú a nie~ln(l. dns lK•clL' l'L'i; l< •tl,.ra• ·~ cl;t uao;;'eu . 

1'01' ultimo. o :llaquo clo ntJbrn •l<'[lllt:lllo 
con,·ergin p;~.ra :t ~""~-~~~ que ll!l.i:L o CIIH
gre,"St1 de n.ttl'ihUil,'ilCS qnc lhe :;."in pt'O[lr:a~ , • 
peculiares no Ex remi ,.o. 

s;on deliberada.telento um e::trPnuo clcfl!n~nl' 
das regalias t.ln CongTesso. Nf'm 11•'•s precisa
mos sahir da no&>:\ esplwt·:t de ncçiio,nem de· 
,·emoil permittir que outm pode;· a. invada. 

Neste pn.rticul<tr. ele accot·clo pleno com o 
nobra de1mtado. 

Mas con,·em ter em vista que si de facto 
ha cessüo de attribuiçües ao Poder Exe~uti· 
YO, e límit<:dissima, passageira, transitOI'la, 
Stljeita (). exame, verificação e approva.ção . 

Leio a lettra D d•~ pt·oposta.. (Lê.) 
O SR. FR.-I.XCBco VEIG.\.-Então jit V. Ex. 

vê ... 
O Stt. Trro~I.I.Z DELFii'>"O- Realmente ha ces

s-ao que fazemos ao Pode.r Ex.ecuti vo, não o 
np.go, não o nE>.guei; mas feita. em condições 
muito limik'tdas e sobretuclo muito claras e 
preci&tS. 

Ao abrir-se a. primeira se..-<São legislativa 
vamos approva.r as medidas que houverem 
sido tomadas. 

O Poder Executivo não pôde env-eredar por 
estrada. que não se saiba onde termine, em 
neqocio pratico como este, onde não penetre 
politicfl. . 

As condiç-Ões mn.teriaes em que se move são 
conhecidas e de :>ntemiio previstas . 

O n<h ·c deputado ~i em absolu to e em ge
ral tem razlio em reclamar lJelo principio 
constituciomtl, mt llypotheBe não me encontra 
junto it si. 

Procurei r esponder ás obse1•vações do il
lusLrado deputado por M.inas Geraes, que se 
resumi<tm em tres pontos princip<tes. 
D~snecessida.de d:L nov>'. org;tnisnção. inno

pot•tunidade p~lo dispendio,cessã.o de att,·ibili-
çües legislnti >a5 ao Podct• Executivo . . 

A uece:>sid<ede ele novos moldes :w serviço 
federal parece-me não carecer nem poc.ler sol~ 
frer oontesta.çã.o. 

A inoportunida.de igualmente ca.lte perante 
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as fontes de re!}da que se :tbrem par•a a União . da. Campanha, destacando para ella o pessoal 
com •\ conven<;.ao postal. 1 da. administração. 

O SR: ALFR.eoo ELus- O correio não deve Propondo uma. emenda para corrigir essa e 
produztr remia O seu saldo deve ser applícado ma.is algumas laltas do proiecto, o or•adnr jus
ao melhoramento do serviço. titica-as e termina. louv-àndr) o actual di rector 
· _0 SR. Tno~IAz DELFr~o- E'. questão de dou- doseorreios. (Muito l1em.) 

trm_a. ~m que por emqu.mto não ent-rn.rei; com Veem á. mesa, são litlas,apoiadas e enviadas 
os l!m1tes_e as _restl'icções o(lpostas <W exe· à commissl'ío as seguintes 
cutivo nao \'actllo em t~companllar a di"ntL 
commissão rle Ol'l(3.tnento. " E menrlas ao pl'lljecto n . 203 B 

A opinião que tenho do <.~.lto criterio do di
rector do Corr?io, que s:J.l.>era camin!nr com 
:prudencia e c:tutcia na estr.ub. que se lhe 
abre condicionalmente. e. r! contln.n~::t que me 
mere~ o ch~fe da n:w<io. sãu tam!:em m•Jtiv-o• 
parn. a minha.lleterminaç:ão.(.lfuilo bc'"• muito 
bc:m.) 

Nos i i tu los das ta.bellas ns. 3, 4 e 5. su 1lsti
tua.m-se a~ palavras Sllb-.:/i,·cctorirt-< por ad .. ,i
nisrra.r- :ic.~. 

O Sr. Antonio Oh-ntll.o julga 
que o nobre deputado p?la. Capital Federal 
respondeu c<lbnlmente ;i.s obsen&ção feitas 
pelo seu distincto cotlega. e c •mp·UJheiro de 
bancada, quundo disse que a re1brma. dare
partição dos co1·rei<•S não se impunha com ca· 
ractet• de urgencia. Ente nde o orW.or qu~ a 
reforma deve ser p:!r.~la e bem estudada 
para qur. a. Camara não caia nos mesmos 
erros e a.ccusa.çüe~ levantadas pelo nobre de
p utado por Minas 

Nã.o vem embar-a-çar a. carreira que por· 
ventura o p oject.o tenl1a tido nas duas primei
ras di.ocus,ões; desejando apenas contrilmir 
para. a elucid;\Ção dos assumptos importantf'.s 
que se a.:út a.m, vae o orador ter a h nr-a. de 
submetter algumas emendas suggeridas pela 
leitura d" projecto 

Não vê vantagens na d.~nomina~-<io de snb
directorias e a propl·ia. comm:s ã.o nã.o justi
fica. esta innovaç.ii.o; e a razão por que o ONldor 
propõe que, nos termos d:t tabella, ~ub,tituam
se as sub-directorias por a.dministraçõ:J,, bem 
como a suppressão das director·ia..s gemes. Mas. 
reconhecen1lo que a sub-directoria da. Capital 
Federal 6.ca. sobrecarregada com o tra.bal:to 
da expedição, o orador pedirá um accrescimo 
de cinco pal'a sete fieis do thesoureiro. 

Na tabe 1 • n. 2 vê o orador 18 contínuos e 
não encontra o ·cupação para tantos nas sec
cões;..,..o numero e excessivo e por isso p--o
põe que sejam reduzidos :;, lO os mesmos con
tinuas. 

Existe perfeita desproporcionalidaúe nos 
vencimentos dos contadores das respectivas 
administrações: a ditrerença. dos v~ncimentos 
dos contadores para os administradores vem 
a ser de 2:200$, qno.ndo nas outras classes não 
excede a. 2:000$; julga, pois, de justiça a 
emenda. que nesse sentido apresenta. 

A commis~o supprimiu em !IIinas urr, logar 
. . ,de 3' otDcíal. exa.ct.1.mente quando pede a ·. \ro de uma sub-secção postal na cidade 

Na. tabe!la. n . I suppríma- se a. secção T!•e
suurw·il, e denomine-se Coata·lo,•i<t ·e 3• sec
ção, que passarà a occupa.r o 1' logar . 

Na tabella n. 3 eleve-se o. •CI P: o numare de 
fieis oln thesoureil·o e rcdum-~e a d~= o nu
mero de contínuos. 

Na.s adminiskações de 1' cla.sse eleve-se a. 
5:400$ o vencimento do contarlor. 

Na admini~tra.cão de Minas Oeraes a.ugmen· 
te-se ma.ls um fiel tl ~ thesour dro e rPSt<Lb~l~ 
ça-se o numero d,J nove terceiros officiaes, 
como anti2<1mentc. 

Na suo-âi t•ectoria da Capital Feclem1 e na 
admíoistrac-;ão rte S. Pn.nlo, conserve-se a clis
tiocção entre praticantes e ca teiros de l• e 
2• clB.s:;es, na proporr;.ão tle um tet\'0 nn nu
mero total, pat•a a I" classe, e dous ter~s 
para, a2". 

Na. tabella n. 6 r Pduza-se u 5:4008 o venci
mento ma.ximo dos a.gent s de 1• classe. · 

O.;; praticantes, c:t.r'te ros. ca.!'imba.dores e 
servente~. de que falia. a tab·lla n. ô, terão 
vencimentos annual.nente fixados p lo Con· 
gres;;o Nacion I. no t"t-spectivo orçamento. 

Nil- lettra-F-do art. t• do projecto d'ga
se - de'e·.a.c:as- em vez de - secções posta.es. 
Essas detegaC'ias terão o pessoal fixo. tirado 
das respe.~tivas administ1•ações superiores e 
com o~ vencimentos indicados nas tab ·lias das 
administrn.ções rle 3• classe, sendo suppr imidas 
nas admioistmções de lo;rares dos emprega.dos 
removidos :p:~.ra as delegacias. 

Sala das sessões, 4 d•1 outubro de 189"2..
Antonio O·yn!lw. - Leo1tel Filho.- AI'Va1·o 
Botelho. 

0 SR. P RESIDE;o.."TE-FÍC<1. a discassã.o adia da, 
visto .iil. haver, no r ecinto, numero para se 
prnceder :i. votação dasma.teria.~ consignadas 
na ord~>m do dia.. 

E' pelo pelo S•·. presidente annunci 1d1í a. 
continuação úa votação, em 2• discus$ão. do 
projecto n. 192, .fixa.~do_a. desp' za do M~nis
terio da !ndustr1a, Vta.çao e Obras Pubheas, 
para o ~xercicio de 1893. 

O S•t. PRESIDE:)."'TE -A mesa faz uma rccti· 
ficação do que se deu hontem, quanto á. 
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emenda do Sr. Martinho Rodrigues. que foi c ) prolongamento da Cachoeh'll. atw Cru· 
declarada prejuclict~.da., em virtude· da votn-1 zeiro diL Linhl1 de lkola estreita ( [m.oo ), por 
ção que estabeleciil. a verba pam a EstrDda dentro da actual 1arg·a, constituindo ass1m 
de Ferro de Sobral. Verificou-se, entretanto. I cluns linhas concentrica:::; 
que a emenda de S. Ex. nüo se ref~ri<t <i. · d) construcção de u·,, rama.! de I'" de bi· 
Yerba para o tJ-afeg-o daquella estrada, mas iola, de Cruzeito ate o porto de Angra dos 
lXtra o seu prolongamento. Reis; 

Entretanto,com() l1a ou tt>a. emenu3. dos Srs . ~) adopc;.ií.o do mesmo iLlvitL·e de duas 11-
Bivilaqua. e NO!;'Ueir;~. Par:magu<i, que e mais nhas concentricas entre as ('St.açt~es Ll!!sta Ca-
restl·icti v·a.sel·ã prererida na Yotação. pittl a L~ lb.yet.te e a Cruzeiro. 

S ubmett!da a. votos t~ <'menda n. -!6. do § 2." Applica.t· il. rea.li s<J.~,~o destas obl"J.S o 
Sr. Bevilaqua e outm~. sobre pt·olongamento seguinte processo : 
da Estrada ~e Ferro de So~toal.é r•·.ieita.da_. ,, ) llXCCU\<1o dos estudo::;, projectos e on;a· 
,. Em ~e~mda o Sr. pre.~tdentc annun~~·~ a menlOl:' a._tmittist t':ltiv:tmenU. por pe:;soal tc-

crscussaoda emenda. n. 14. chni~'O de confia.n~~~; 
O SR . On'ICICA(pt:la ordr.Jil) diz que it I 'C- 'J ) execur,:iio d:.tS obt-a.' d:~ pr·eparo\":i.o de 

querimento de um llo~ nohre$ deputados lcit.O, fornedm"nto c :t.-;sentamento d:J. supcr
annu nciou que >ae pt·oc~..,!et· ú. votaç<i,o de.~ta stntctttra. m:•ta!lica, obras tle ar te. es~, 
emenda por pll-rtes. armtlzens, depositos c mais a~.:ce~sorios por· 

Pede a attençã.o tlo Sr. pre~i(iente, c do no· meio de empreiw1a.s g~m.es ou parciaes, 
ht•e deputado que requet·eu a. so.pa.ração (h adjudicadas medeaute c:oncunenci<~ publica, 
cmt:nd;t, pat•n. a se~uinte considcraçii.o: ven;ando sobre: 

A emenda é rt~. tu.! ordem que. na lorm:t I" t~ itloneidade dóS coHcUL'I'Ciltco ; 
do l'egimento, tem lle ~··r r;eparadét p;wa li.1r·- ~" as rr:ducçlies o!l'erecida.-; aos preços esta-
nuw pt·ojecto especial. ~elecidos nos orçamento,; officiaes ; 

A Pntenda contem plano completo rle auto· 3' os pr11zo;; improroga,·eis par•a o inicio e 
ris:tção de obt·a~ na Eslr•ada. \le Fe t•ro Centt•nl. :\ conclusãv das obras. 

Seda mai~ conn~uiente, pois, que a. Ctt-
ma.ra se p;·onuncia>se sobr·e a emenda em !'\ 3.~ Effectuar os pagamentos d~~ obras e 
sua. totalida de, porque si a, approva.l' ir(!. ~ornec;me~tos cont:actados por ~ew de apo· 
constituir projecto para discussão espe~.:ial, e hccs espectaE!" da Lln·1da pulJ!Jca mtern_a, dos 
então poderãoser alteradas as $UUS di versas· :·ai ores nommaes de I:~ ~ 500$ de JUro de 
parte!'- . o •·f" a nu ~1aes e aruor ttsa vets em 3~ ann_os 

P ronunciar-se porem a Camara sobt•e ~nas ~r sorte10s ~nua~s, as quaes semo emit
diversas partes lle:>de já.,não lhe parece ~on- ttdas a;o pa.r, <l medida qne forem .~ndo nc-
vcniente. ces..c;a.rias. 

Pedir.i, por i~o, ao uobt•e dP..putado que Sa.La. das sessões, 24 úe setembro de 1892.
pediu a. separ<V<ão, para.r:;tira.t•o seu requc~ Gli.:e>·io. 
t•imento, c ao Sr . president.c que ~ltbmct.t-1. <I 

r otação a emenda englobadamente. Fira prejudicada. a emenda. n. 15, do Sr. 
GOll\ íll 1•es Chaves. 

O Srt. Y!OTT! (pP.f(r u,-rl,,r.) pede a rdiradn. Submetl;ida. a voto3,e approvada a ::;~guinte 
rlo seu requerimento. d 

C'on~ultada a Camara, cons~me na. r etirada emen a : 
do requerimento do Sr. Viotti. Resrabeleça-se a verba de 120:000$ pai'a 

Submettido a. votos o requerimento do Sr. completarem-se os e:>tudos do ra.mal de Ca· 
Oiticica, é a pprovado. cequy a Livr~mento. na est~ada de ferro de 

Submettitla a votos,é app1·ovada a seguinte Porto Ale;!Te a Ul'Uguayana. 
emenda: Sala das s~ssue> , 15 de setembl'O de 1892. -

Artigo. Fica o Poder Executivo autori llci•les Lima e outroo. 
sado n: E' tambem <~ppf'ovada a seguinte emenda.: 

§ 1." Mandnr executa.r. com a. maior ur- Fica. o Poder Executivo autor~do a entrar 
gencia, na Est1·;: da de Ferro Central do Brazil em accordo com a Companlúa s. P a1.11o Rail
:is seguintes ob:·3-S : •catJ, l i fl titd. no sentido de modificar os cou· 

a. ) prolongar ;~. via dupla. pela coostrocr;ão tra.cto;; existentes. podendo ampliar definití
,J;J. ~·· lmha. desde 8apopemba. a.té onde for ~·ameote o prazo d~ encampação. 
po;:sm~l na. ~ecção da Serra; "·J d - 23 d te b d 18"" 

b) prolonga-mento de Ca-choeira. ate S. P3.uio ':"'a_ as se:,--soes, e se m ro e ""'·-
da linha. de bitola larga ( 1111,60 ),conservando, Gtu:c1'•0 e outros. 
porém, 3. actuallinha. de bitolae:>tl-etta (1"',00) :A.nnunciada a votação da emenda. n . 18, o 
de modo a. ficarem as duas liiilia.s ooncen- 1 Sr. Thomaz Delfino requer votação par 
tricas ; ~· 
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Submettida a votus, é approvada 110r partes 
a. seguinte emenda: . 

Artigo. Fica o governo ;l.Utorisado a sepal<l.l' 
uescle ji~ o s3rVi<:o de suburhios do de trans
porte de passageiros e mercadoria:> da Es~ra
d<> de Ferro Central do B1-a.zil. 

Artigo. Não sendo possivel fazer a sepa.ra
~~o den·tro dos limit~;s da. verba. pa.ra. o cust.eio 
d:J. Estrada d.e Feno Centml. fica o :;o>'el'IJO 
a.uwrisado a contractar com o particular que 
maiot•es vantc'\gens otrerecer, o serviç'() de 
suburbios de-,t.a. capila.l. 

Sala das sessões, 24 de setemhro de 1892.
F~~·• ·ei .·(t P i,·e8 e outro:>. 

E' approv:,da, salva a sub- emenda., :.1. se
guinte emenda: 

Ao n. 21 do pt•ojt'i:W n. !92, t·esta hele•:a-~e 
;L Yerba de lVO:OOO:-i p<H"<t mell1ot-alltl!ll tu du 
rio Pam u.llyba. no Phwhy. 

Sala d[l.:l se.;sões. 15 de setembro de 1892.
P ires Ftt•'l'eira, _YuiJIICi,·a P araaaJU•i e OU· 
tro;;. · 

E' em seguida approV<tua a seguinte 

Onde se lc- I 00:000$. dig,t-~a-50:000SOOO. 
Submett ida a votv~. e r~jeitath\ <\emenda. 

n. 20, do Sr:;. !'iogueim Par:maguâ. e OU· 
tros. 

E' approvadu. a segu inte 

~o. \·e,rha- Oura.s li\ ver;;?o.::; nos estmlos-,. 
cousignelll·Se GO:OOOS; par!l. melho1'a.mento do 
Rio Preto, afluente elo Rio Gr;~,nde, e$t.1.do da 
Ba.hia. 

São successivamente npprovadas :ts seguin
tes emenda. e sub-emenda: 

Da. cousignação-Olwas d iversas nos estados 
- destaque-se a quant;a. de Z·):OOO$. destinada 
a estudos pa~ desob~trucção dos b<úxio~ do 
rio 1irugua.y. - Jlo me;·o B aptista . 

S~tú-cmcmla 

N•t consigna~ão }Jara. os ~ervi<;:os hydt•auli
co:;: do 6• districto, accre;;cente-se a quantia 

· <.le 20:000$ destinada a. estt1dos p!\1'3. desobs
twcção dos ba.ixios do l'io Uruguay. 

·Em seguida. s:i.o sucee."'siv:tmente a:pprova
das as :>Eo"1lintcs e!llenda. e sub-emenda, ao 
n . 22. 

Na consign~J.o-Obra.~ de~·ersas nose~ta.dos 
-n. 21, dig-c~.-se-melhoraroento.~ uo Alto 
Tocant ins, entre a. cidade da. Boa. Vist.l e a do 
·Porto Nacional e· estados na secçã<1. entre 

Porto Nacional e a cirlade da Palma. a da Pal
m a á cachoeira do!lfachadinho-100:000$000. 

S•la das sessões, lM de setembro de 1892. 
-UI'lJI.!>ló Grnn;J~.-Aives de Caso·o . 

Em vez de lOO:OOO.S diga.-se 50:00~. 
E' suhmettida a. ' 'ot.os e TI'jeitada a. emenda 

n. '23, do Sr. F. Schimit t e outros. 
E' approv:tda a seguinte ememta: 

Para occol'rer n.o ser~·i<;o uc ~o.~rnnti;t~ ue 
juro~. con~igueuHc as ve~·has de 120:0008 c 
OO:oon;; l'e>~ctivu.ml:'lltc l)<W<t •t~ 1)\wa:s uos 
portos de .Jara.;;ui~ c La.;;un;~. 

Sal;~. da:; sessões , :!.7 \le 8elembt•o de 
18G-!..--Lnw·o Jfull.:•· . 

Submetticla. ;t votos, é appl'O\·ada pot• 9-2 
voto.-; a. ..;eg\linte emenda.: 

Additivo ao projecto n . W2: 
A suhvenç;1o de 72:000.S consignada. no or

'}a.mento para. o ~ervi~;o dll mwe.~<a.ç.ii.o do Tio 
Parnahyha seja somente do porto da Villa d<t 
Coloni::t o.o da Víll;t de Santi.l. Pllilomena., 110 
Pill.uhy . 

Rio, 16 de 8etembro de 189"~ .--Pi, ·cl$ l ·iJ,·. 
r eira .-Z..-ogucira Paranagtlà. 

Annuucia.du. a. vota\".:Í:O da. ememb. n. 26, o 
Sr. Tolent ino de C;l.l'valllo requer preferencia 
para n. emend'il. 11. 30. . . . 

Submettida. a. ·:otos e approv<tua a sc~umte 
e:nenda: 

Ao o.t•t. 1". n. !"í "\--.Supr-im:l·So? :1. !lcduc
ção rela.ti\"<~ <J.O :tm;:ilio i\ Coloni<t Orphanolo· 
gica Isabel. n0 estado de Pernambuco. 

Sala d<.\s ~e·ssões. 15 1le setemi.Jrv de 
189'.2. --J"ole,1tiao de Can:allw c out ros. 

Em seg'Uida ~ submettidv. a votos c appro
vada. por í 8 votos contra 33 t~ seguinte 
emenda n. 26. sn.lva a parte que trota da co
lonia. orpbanologica Isabel: 

Resta.beleça.-se a verb..<t df! 1 50:00~; ues
t inada a auxiliar o Instituto Bolüano, ::t Co
latlia mazi:.wa. o Lrceu de A gronomia e Ve
t erinarh de Pelot:.t~ . a Escola Agrícola e Vi
ticola. de Taquarv. o Asvlo Aaricola SanttL 
Isabel , a Colonia' Agricoia e Õrphan<Jlogica 
Isabel, a Escolil Ccnt.ra.l de :Maceió e a Chacr~,ra 
em Tiete. 

&tb das sessões. l5 rle :;eternbro de !802.. 
Cassiano do S (J.$cime>·t(J e outros . 
· Sllbmetti.da. a. voto~ é · r<!jeltada. a emen•la. 

n . 2i dos Srs. Bellai'rnino Carneiro e outros. 
E' fumbem re.ieitada a emenda n. Z9 do 

Sr- Gonçalves Chaves. 
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O Sn.. PHEsll>EXTE decl:tra Jm~jwlica.<.l:~ :1, 

:primeira prrde da emenda n. :~~~. do;; St·~- Tü· 
Ienti110 de Carvalho e out.r·o~. 

Submettid;~. a votos <1 scgnndu. p(l.r·tc ch 
emenda. e rej eit:Lda . 

Submettilla a. votos e r·rgeiix'1thl n. cmenll.(l. 
11. 31 do Br. Mt1rtinho Rouri~ne•. 

Submettída. u, votos e approvada a seguinte 
emenda: 

O SJt. LA t::IW ~!t;r.u:tt {Jlcl:t o;·rlcm) pede a 
rctir~uht ch: su<t emende~. 

ConsnlLatla a casa, (:Oncede a retirada da 
emenda. n. 40. do Sr. Ln.ur'O :llüller. 

O SR. Pm:siDKX1'te- Sobl'e a matcria do 
itthlitivo n. 41 lm uma emenda, cujt~ votação 
deYe ser adiado. J.Xtra. qmlllilO a C::..nlitra tomm· 
conhecimento elo atlditivr}. 

Em seg-uida é submettida a voto~ c rejei
t."1.da. a emenda n.42. dos ~r~.L'chúa Rodr·ig·ues 
n outt•o . .-. 

O SR. Prn:mmNT~ annuncia. " vottt~·ilo rla 
emeudct n. 4:3. 

Ao art. !", n. O, accr~scente-se 60:000::-, 
sendo 30:0008 p~tr<' wbvencionar o ,;erviço de 
reboque de ltapemirim e Benevente, no E~pi
rito Santo. e 3U:0008 p:tr:t jgu:tl serriço rm 
Sanh Catllarina. 

O ~R.CAE!.\XO DE ALHC•~:;ER'II.'E (pela uJ•dc,,i) 
Sala. das ses~üe>, 17 üe s:!L!\m lJru de !::>9:!.- diz q ne a commi~são declar<t que ilS emenda~ 

Ho,·acio Costi~ e outros. n~ .. J:-l. '1-L 45, 41i c 47 estão pt•e.iutlicntla~ 
Sulnncttkla ~~voto:; ê rc~;eit.ad:\ ~t em~nlb. pela~ de ns .. nilo diz qu<J.c~. L~ndo ~~~t:.• lon~" 

u. :l3, tlos ~~·,: . Furquim \Verncck e uutro~. rol tlc emc~~tla~. ,., Ol"il.tlOl' n:i,o t' ll•·onu·n, na,; 
E' <tpprovad;~ tt seguiu te emenda: ~IJH~itllll'>l<;(lc~ l'eiLu.:> lll'l:t commb<f(o um ~,., 
x "'>- ·\. ·T . .- . " .·. 1 . , ,., . 

1 
. i :.tr;.nunentu dt• f]tt:Ll ,e po~:;~. dept·eltentle!' lo-

·~e;lt~:t~S, ~t~~l(!~~nSdoa.~~~~~;~y~~ u.~ 1 \'='~\~~u~ ~ki1mente fJue e~tu.s emcn•las c;;tcjam pt'e,j udi-

Ho:·t? Vitic?_lo _e E.>taçiio f.hi.loxex:ici1 ~1:~ Pe- ca~t~~ deve :linda. declarar· ,1ue a. primeit·:t. 
n~a), ,· suppu~l~a a . de. tm~tl,t <lO pe~. o~~-~ p:lrte desta emeJvh. a <Jtte ~e relere a Term~" 
14nO~r4.e4IOt~l ~lol.J~ltll~l- d,, Pr~ç,t.l cb Rep.nblh~.t Colonisat;ão. n:i.olhc pertence. ma.s sim ao ~eu 

~ . ;os, .t c ~~t!Il<lt ,,, "~--pesooa. e ma.Leria uO collega. o St·. Ur·b~ulO de Gouvea. 
PasseiO PLtbL!co 10:300;;000. Tem ;.~inda. de ch[l.l11i11' : ~ n.ttcn~ito dil. Cu-

Sala d11s s~ssões. 19 de setembro de 189~.- mara plWct o eilpii·ir.o de bcn<,~o com (jUe ~~ 
Tltm1w= Dei(mo. illustre commis~sio tr<l.t.on tle recus<1l' c ap-

Sií.o ::;uccessi>·ttmente approntths as seg-uin- provar as emcncla~. A CiJ,maro. aL·aba, rl<: ap· 
tes cmcuda c ~ub-ememh: provn.r nada menos rle tr'es emendas em tden

Art. Fica o governo autorisaclu Q ven tlé'l' 
a quem mais Ytlntagens oll'erccer• o esta.l;de
cimento do Tiete, S. P~~Lllo , que :<e tlestüuva 
a uma esta~ii.o viticol<t. 

tíca.~ CÍl'ClllllSt<t:WÍUS aquelJ:lS que (I Ol'aÜOl' 
apre..-entou, ou ~pur ouiTa, . emenúu.:; q~c 
cueam verbas nova:> pal'<t ~ern,;o nO~'O. Nua 
ê razão ptlm que os estudos ~e Goyaz, Bahia 
e Rio Grantle tio Sul, que e::tiw rept·c,•entatlos 
I)()di'l'O~<tmPl1trl 11:1. commi~;;uo ilc or•;t1.meutu, 
p:ozetn de Jwiv ilPgio~ qtHe não IJO~~a.m esren
der·St'! ao ·~sl.ndn tk :llat.to·Gt·o~~o. 

Fictt o goret•no amol'iS<'.do :t vende1· on O SR. Pm,:;;HYF.XT8 - En peço <t V. E:-:. que 
tn'l'endar o Horto Víticolo e Esr.açiio Philo- não rlisenta tL umteda. 
xerica e bem G$Sim a cltacl>l·u. do Tietê. o SR. C.\ETA:"O DE ALlJLQUERQUE: responde 

São tambem ;tpprovadas ::t:> seguint~s : (JUC est:1ju::ítificandu a sua reclamação, ~_ter· 
Art. r•, n. 23-Reclija-se t;;;sim : mitHtrà lendo as emendas que foram reJelt.a-

.Llas. ( LG:) . . 
· Telegrapho electr.co, sen(lo 3G5:000;,:; des- SnbmetLi(ht <t voto~. e a.Jlprovad;\ a segumte 

tinados à constr-ucç~\0 ele nons linhas- parte ü~' mnerulô\. pot· ~>star -prejudicada il. o~-
5.6i2:i8~0. r.ra que se referi! a servt(;.o d0 t~rras c colom-

Saht daR sessiíP~, 17 tlt'' ~etemlH·n de li'.~J2.- ~:t,i.i.o. . . . . 
M)wocl Ful.r;c•icio. Dtt. YC'rba tle 'to:OOO~ dcstlnada a auxtlul.l' a 

viae[o entre a cidade· de ~Iatto Grosso (antig~" 
Vilt":t Bella' c cuvalú, destine-se' a q_uantia. de 
20:000.) pu.'t'U· O melhOl'::tmen~o da Viação entre 

Em vez de 365:000$ dig~l-Se ·iô5: 000$000. ! Cu:ya b<i. e a. -.ma elo Dlo.mantmo. 
São successiva.mente submettidas tt voto; e i s. R. - Sala das sessões, 17 de setembro 

rejeitadas as emendas ns. 37, 38 e 39, a pri- ' de 1892.- Cae~ano de • .J.lliuqwrque.- A. A;e· 
meii"J. do Sr. Homero Ba.ptist:J. e outro.•. a ;·erlo. 
segunda do ~r. Bellarmino ~e ~Iendor;ça e ou- E' ti1mbem approvada a seguinte emenda; 
tros, a tercmra . do Sr. P1res Ferre1ra e ou- · b · t dos tros. Da verba sob a rubnca-0 rns no~ _es a • 
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-o governo destinará a quantia de quar?nta f central, de moào a que o maior vencimento 
contos para o estado de Mattv Gt•os.Jo, sendo: não exceda de 12:000$ annuaes. 

(d 20:000$ reparthlamente para os reparos Art. E' v governo autorisado a arrendar 
de que nece~sitam o~ açudes ua cidade de p 0 . tod s as estradas de ferro, exc·•pto a Central, 
cone e villa do Livramento ; a quem melhores eondiç';es oifer.ocer, a prazo 
_ b) 20:000S para os concerto_, de que neces- nunca Jl!aior de 3t} ~nn s, obrigand<J-se o ar

SI_ta a estrada que liga a cidade de cuyabà às l'endata~~o a contrUir os prolong~mentos e 
YI!las de Nossa. Senhora (la Guia e Brota.~. ra.maes Jll approvad'?_s e esta\Jelecendo-se clau-

S1. R -s 1 d· " , .- 1 d , te b tmlas de conservaçao e reversão em estado 
··: · a a. a~ .. es,oes. 5 e ~e m rode perfeito, findo o rrazo d.e arrendamento. 

l892.-Cae&1110 d e . .J.lóuqw:1·que.-. .J.. A.::eredo. 
Fica preiudic~da ,, emend·• 1.1• 4,_ do sr.Bel- SaliJ.das sessões, 22 de ~etemb1•o de 1892.-

" '-" .. v ~ 0'J•bal10 rü Gotwêa. 
lnrmino de Mendonç:t. 

E' tambem con<ifler-J.dtt pr•'.Ítldicada a 
emenrlr. n. 47 !.lo ~r. Antonio Olyntho. 

Submettid;t ;t, Yotos. G rejeitatla a emenda 
n. 48 do mt>smo ~· nl!m·. 

E' ta.mbem rejcitud:t :t erm.!mla n. -1'-l tio 
Sr. Thomaz Delflno. 

:;ão mcces~i vam~;:nle ~u bmettida> •~ votos e 

Sobre a penultima emenda, o SP. Vinhae::: 
pede rerificaç;lo da. votaç;í.o. 

Proce(lenrJo.se á vet•tficaçio, reconllece-~e 
que :1 emenda. foi n pprovada por 57 votos 
oon t m51. 

Fie<L pr0judic~da :.t emr.ncl:t n. 58 do ~t·, De
metl'o Ribeiro. 

~tpprovadas n~ seguiu L·~ emen(las : Submettid:l a votos, é apprm·adl1 a seguinte 
Accre,<;ccnte-:;e ;m:OOO$ eomo pt·emio ao emenda: 

St•. Chroch;tt ti c Si<. pelu mappa ultimamente 
por elle or~anis:tdn 1111 e•bidOtle ~lina.s Gera.•·s. 
parte de S. Pa.u!o, Rio de .Janeiro e Espírito 
Santo e comu incentivo a tl'abalho semelllantc. 

Sala das ses~üe.:;, 23 de ~etembro rlc 1892.
A nlo.tio Olyntho. 

Fica o governo autot•isado a comprar ao ci
dadão Alfredo Moreira. Pinto a pro prieJade do 
seu .Diccion1wio G~O';I'aph:·co, Histo1'ico,Ethn"· 
,rrraphico e .4.d,r.i;1iS'mlivo dn Bta;il. pela 
q ua.ntia._ de 60: (}(}{),). a q u~l lhe seri paga em 
prestaçoe;;, sendo 20:000,) no começo da pu
blicat:.ão, 20:000$ no meio e o restante no fim, 
ficando o. autor obrigado a. rever todas as 
provas atà a final publicação do referido tra-
ba.Uw. -

Sala das se~sões. W de setembro tle 189'2.
Diony-io Ce,·qt!eira e outros. 

E' submettida a ,-otos e rejeitada a emenda. 
n. 52, do Sr. Antonio Azeredo. 

E' considerada prejudicada a emenda do 
Sr. Santos Per~íra. 

São successh·amentc submettidas a Yotos 
e approvada.s as seguintes emendas : 

Art. E' o governn autori-ado a modificar a 
actual Inspectoria de TPrras e Colonisaçfio, 
~duzindo-a a uma repartição est--ictamente 
destinada a. tratar da recepç>ão, agasalho e 
transporte ·de immigrantes. 

Art. Os empre.,<73.dos rlíspensados por for~.a 
de lei e con direitos adquiridos serão addi
dos ã.s ouU>a.s repat·tiçães e irii.o occupando os 
logat'es que forem va.,o-ando, na ordem de 
antiguidade e SeJUndo as habilitações de cada 
um. 

Art. E' o governo a.utorisado a rever as 
tabel!a.s dos vencimentos dos em~regados sU· 
periores aa.s estraliai! de feri'o, ~ptb a da. 

Da; economias ü~it.as na ve1•ba. 24:395.-!;830, 
ue:stintt·la it conclusão Llas obras tio Jardim 
Botanico, não e cedendo de 4:395s830, dê-se 
:lO director 3: 000$ ; e O eXCeSSO UO selJ aj U • 
dltnte, a titulo de gratificação. 

Sala das ressCíes, 28 de ~etembro de lBn.
B(!pti>lrt rln Mutfa. 

O SR. PI\E5IDE:-..-rE annuncia a votação da 
emenda n 60. do St'.DemetrioRibeiro. 

0 Srt. DEMETRI • RIBEIRO (p:;l" o1·dc,a) pt~de 
a t•etirada. da sua emenda. 

Con•ulta~a a Camara, é concedida a reti
rada da. emenda. 

0 SR. PIRES FERREIRA. (p~la em/em) obser
va. que acab:J. de ill\r-se um engano na -vota.. 
ç.iio, pelo que e obJ·i,!ado a :pedir it mesa uma 
provillencia a respeito. 

·o ]lo1l'e~er da commissão de orçamento, re
rerindo-,·e ao titulo - oúta< diversas no~ P.s
tado~ - diz : reduza-se a verba de 97:ooo:;ooo 
para melhoramentos do rio Parna.hyba. · 

Analysando as emendas apresentadas e ap
prova.das hontem vê ter sido approvada a 
ernrnda do Sr. Garcia Pires, pedindo o res
tal,elecimento das verbas que foram redu
zidos nos ns 9. !7. 2!: Logo estão restabe
!P.t·idos 'S 97:0008000 para os melhoramentos 
do rio Parnahy ba. 

Hoje, é po~ta em votação a. emenda da com
mis;ão reJnzindo a verba a 50:00 $000. Tendo 
sido hontem approva.d.a a emendado Sr. Gar
cia Pit·e~. nãJ póde mais ser sujeita á votação 
esta materia ("Vúo "poicv.lo' e apoiad<os.} 

Não está enganado; foi isto o que se deu, -
é neressari_o que a. Camara. Sê ma.nifme a. 
respeito. 
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O SR. PRESIDENTE- Qualquer' rectificação 
a respeito da materia, só pod~rá ter lagar na 
3,a dis;:usoão. 

A ,·amara hontem, acceitou a emenda; 
hoje acceita uma modificação. 

· A emenda é mod fica!iva, não prejudica em 
absoluto a materia·; e a conecção é muito 
mais facil de l'azer-Je, quando se proceder á 
votação da :~· dh~cm$ão, do que agor<t. 

Em seguida é submettida a v.otos e appro
vada a seguinte emenda . 

Artigo adclitivo . E' o governo autorisarlo 
a gnrantir jnt·os até 6 "lo pelo prazo maximo 
de 15 annos, sobr·e o cA-pital de O oon:nOO$ 
para ser effectivamente empregado e pa.rcel
la,JamPnte distri buído na funda .ão d:õ éolonias 
nacionaes, em quaesquer p8t1tos do territor-io 
da Rrpublica .. que assegurarem aos colonos 
favores no minimo eguaes aos maximos que 
são ou forem conferidos aos imrnigrantes es
trangeiros. 

Paragrapho uni••os Para o e~tabelecimento 
de :ta.s colonias, é cont'e1 ida a f<tct lldade de 
desnpropriar, nos termos do d ·ereto n. ]664 
de 27 de outubro de 1855, os terrenos agl'i
colas aclj<tc< ntes aos caminhos ele ferro de 
propriedade ela União ou aos que por ella 
furem anxiliaclos, com subvenções ou garan
tias de juros. 

Sala clas·sess"íes, 28 de s2tembro de 1892.
Demetl'io Rib·-ir·o. 

São tAmbrm suhmettidas a votos e appro
vaclas as seguintes emendas : 

Ao ad 4. 0 Onrle diz-As comprmhias ou 
emprez<lS que gosarem ele garantia de . · uro~ 
ou subvenções, ~ão obrigadas, eto. -diga se: 
As compa.n l1Í<lS rme gosarem ou não da gn,
rantias de juros ou subvenções são obri
gadas, etc. 

Ao art. 5o Accrescente-se onde diz - pri-

Em seguida, são submet.tidas a votos e 
approvadas, as seguintes emendas da com
mis<ão: 

Art . . E' o governo alÍtorisado a contra
ctar a introducção e localisação ele immigr;m
t· ·s europeus ('Om particulares, ou em prezas 
que par·a esse fim organisar ·m-se. medeante 
g:1rantia de juros de 6% sobre o capital de 
lO 000 0000$ no ma.ximo, .durante o prazo de 
10 annos , solicitando opportunamente do 
Poder L<>gi ·<lati v o o necessario credito. 

Salf1 das com missões, 28 de setembro ele 1892. 
- .Mo .·aes Barro~ - L .. opo1do de Buthõe< .
S verino Vie ::ra. -A. Rios -Arislide{111aia . 
-Leite OiLic:'ca . 

Sub-emenda ao additivo da commissão au
torisando a conc;ossão de uma linha telegra
phica sub-fluvial : 

b) Substitua-se esta clf1usula pela seguinte: 
estabelecer as e8tações intermediarias qne 
forem .iulgaclas con veniehtes em numero não 
inferior a quinze. 

S. R - Sala elas comm:ssõe~. 28 de se
tembro de 1892.-j\>Iorae< Barro>. -Leo{IOülo 
clB B a:h.?'l'. -Severino Vieira.-Leite Oiticica. 
- A. Rios. 

Art. I ' Fica o governo antorisado a con
ceder á Companhia de Viação Ferrea e Flu
vial do 'l'ocltntins e Araguaya a prorogação 
por um anno dos prazos estipulados no seu 
contract·J para o estabelecimento e exploração 
do serviço de navegação dos rios Tocantins e 
seus a.fflufmtes, celebrado em virtude do de
creto n. 862 de 16 de outubro de 1890. 

Art. 2° Revogam-se as disposições em con
tra.r io. 

Sala da.;; sessões, 15 de set"lmbro de 1892.
lliom ·s B ·n·os. Den1•'Wio Ri-~~i1·o. - Le ,_ 
))'J 'r.l•l 1/e Bu h'i·<S, - \ rt 1L •. IT Rios.- s~vel'irw 
Vieira. - Ari,ti•les .Mai' . 

vile. i o de qualquer natureza, sal v o o de in- Da v:'rba- nu:vilio~ ri a•wic•.t'ttt··a- dedu-
venção, rtc. zam-,;e a. qua nt.h1 de ROO:OOO~ pedida para 

Sala das s ·ss-es, 20 de setembro de 1892.- sub,·enções e garantias de contractos; da 
G nç{t'res Ra .no'. verba -ob·ra< diversa< 110s -- •twlos-deduza · J

se : 4'i:OOO$ da consignar;ão para melhora-
Fica o govPrno · autorisa,Jo a contractar com menta do Rio Ir,apicurú; 200 :000$ da. pro pos

a Compan '·ia Mozambinho ou com quem m::> - ta para melhorctmento do porto do Recife ; 
lhores condiç es offerecer, a construcçãu do 100:000$ da. ind cMla pU'a melhoramento do 
p_rolongam •n to da e <trada de 'erro.' que, par- porto do R to Grande do Nort~ ; 50:000t da 
t1ndo 'a c d<~d e da Campanh<t, va aos Poços p dida. pn ra obras no porto da Parahyba ; 
de Cn.lda~, passando pela l'Idade de S ?onç;~lo I G2 :736~'Tl0 1la relat. iva ás obras do porto elo 
do ~~p_twahy e ~arv ndo qua~1to po;sivel aos Rio d~ Janeiro , ficando 50:000$ pam o pessoal 
murn tpi_os de _Macha·lo e Alienas, metleante j e rmtterial; 27:200$ da pedida para os portos 
a gara:ntm ele JlU'OS de 6 P.~r cento sobr.e a eles . Paulo; 117:372$ da proposta para a sec
quantta de. 30 cotH0 3 de ret~ por ~acht ktlo- ' ção do Paraná e -anta Catharina ; 96:080$ 
metro e ma1s favores concedtdos a em preza · ela pt'dida para obras da Barra e do porr.o do 
da mesmct natureza. l Rio Grande do Sul, mantendo-se a de 156:428$ 

Sala das_' sessões, 21 de setembro de 1892.- para. J?.later~fl.l e pes~oal af'ó~a a destina~a á · 
Loonet Fitho e outros. · admuustraçao da n1spootom.a ; ·627:200$ da 

Camara 'V. 'VI 13 
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con~ignação de:-tinad.a aos serviços 'por em- no ·:_:~eriodo decorrido de 31 de dezembr o 'til- · 
pre~tada; 200:000.~ da pedida p.1.ra as ohra:s ti mo até á innovaçil.o celebrada em virtude 
por administração; 68:200$ da destinnd'" á da. lei n. 48 de 7 dB junho proximo ftndo, 
coj:iservaçã.o d·e '{iorto. para ser a respectiva importancia compen-

S\lppi'i.mam""Sé <i'a mesma verba as con- sada pelos juros de igual periodo no final do 
si~~ç~~íle f!.6do-.-:ó-O. para postos mete- prazo d:a.s ga.ran~a.s. assignando a companhia. 
reólllgicos;. a de 17:000.~ para as obras do a devida renunCia.. 
porto de:Sergipe, Jw'i.' estarem suspensos os : Substitua-se o art. 10 additivo do project<> 
tr~bàlh~s. . . . . . . . . · pelo seguinte : 

Em Vist~ ~~I!'Jf?rmayil~s ·omci~es~ q\1~ aca- Artigo. OTganisado o Districto Fed~ra.l e 
bam de ~ll~ mtnbti.'M.as a commtsia.o, e esta feita a transfereneia dos serviçCls q1:1e lhe com
de Pa.recet' : . petem. o governo reformará a secreta-ria. do 
. l) qUe seja restab~leeida ~ coll.<:ignação pe- M)nister·io ria Industria, yia~ão ~ Obras Pu

dida -pa.ra. tra.'lia.lha.doi'es uo Jardi'm Bota.ni:eo. bhcas. fazendo as reducçoes q ne .JUigA.r ncc~-
1icando elevado o numero destes a. 35, e a saria.s no pessoal, !'em aug~ento de venm
qua.ntia a despender a 27:000.~: mentos dos empr11ga.dos que wrem conserva· 

'2) ·que seja augmentada de 24:470$ a. con- dos. 
signa.çãv para. fiscalisa.ção da.s eStradas ·de ferro Sala. da.~ sesSl"ies, 24 de. seterr,tbro ~e ~~~·-
qae montà.Tá -em '600:()(10$000. M01'aCS Barros. - I.-Mllla .-Set>Cl"!l~l> "ltU"II, 

:3) qúe da ver~ ·.,-u!J"''Çt1o .,. cornpanh-ir• ·d~ - !-co noMo t~e Buth•u:.~ . - . 4.1·~1tu1· R r os.- rtt
M1le ·taÇa~ ...:.. 'Catl1!ngnem-se: 468:000$ para a mctda NoguuH•cr,-- Latte O•hc•ca. 
compa.nh1a .4ma;on StPa?l Na-Di·,ation ·ou a . Ai't \ • FirA o governo autorisado a eon
q!lalquer :outra que se obMgue a fazer o ser- ceder á. 'Compa.nhia Estrada d~ Ferro e Minas 
n~. de navegaça.o no Amazonas. de "· Jerony 110 a. prorogaçli.o de prazo que 
. ~nalmente, apres~nta á. commissiio os se- tbr nessessa.rio para. a. conclu~ão das ·estra~~~os 

gumtes ·rie re·rro. a cujà construcção está. 't>'brigaàa 
. pelo decreto n. 600 de 24 de .i ulbo de 1890. 
Addit'i'ilos Art .. , . Fica. o governo autorísado 'a. r<>ver 

. .,. . . . . . · o oontraeto de nave.gação a va;por ·do ~lro 
JAi'litgo;. Fie& o_govà'i!Cl au!-ot>rsa,do ~ ~ntm,- s. Fr ncisco e Rio da~ Velhas para o fim de 

c!:Jtr c~~ o.&-. 'R1~haril ·l~. Rerdy, ou co~ qu~_!ll. conc~der prorogação de prazo, ~r ·ma.is um 
.urà'lb~ v&n~ns_·otre~erer, 3: ·cons:tru@o ·anno _para. terminação das obra.~ da desobstruc
dà. :fiil~a .:te!~plü!'a s"U.~tlml.á.l, ~~r~ 3? ·ção 'do rio dàs Vel'has ·e de 'ftxal','Si ja1ga.r 
Cià:a.df!S de. Belem e Mimá.o&, ·sob -as segumtes •con•eniente á ooi'ra •ao Paralin!l., pa.-a p6ilto 
clausulas·: . idíciat•da. navegação deste ~io. 

â) ooiiCeS&fu 'ãe privílegió pãra. exploraço.ão, !A:rt ·: . Fica mais o.go•erno auto~isa.ào a. 
USO e goso da. linha por prazo que não éiceda. prol'ogar f)Of um a~lROoQ praZO determ~nado 8. 

de ·3ô à'ilttôs, 'S8iil ~mzo dé 'qU&esq_:Ue'r li- 'Compa.uhla. lndustri~ -e . ~e ~nstrucç~ Hy
~à'S terreStireS •que ·o gt>verno pteteádà -cotl"- 'drall'ti~ ;para.·dar ,pl'lnCJ:fliO, as obras -do iJ6l't6 
strúír !la zon& ·pl'ivHE~gia.da. i Ja.ra.gua. no estado das Alagoas. 

b) a estabelecer. esta.:ç~ iilterm~diariasopelo Sala. -das commissões, 1:7 de setet;nbro de 
m~~ nas seguintes y1l1a2 e Cidades : ~ t-892."'-Mm·aes Barros.-Leopoldi> oo }Ju.'M~. 
~~. Bl'l,''!eB. 'Gol"'lpa, Chave&, Maeapa, . -L~i.le e Oilicica.- Arthur Rios.- Se'lle?"irtO 
I:ll>aiilba, Mçinte . Alegre, Sa.nta.rem., .Obidos·, Vieira.- A. Maia. 
Pa:rintins, Sil~. Mané8,I'f.a.cOO.tiara e Borba. .; 'd . ·" t · ·. dad 

.. 'O) ~oo~ de isençãe~ de direitos de im- Em segm a e o proJ~~ o a.ss.tm ~I!len o, 
. ],)Orta.QãO ;para '() material ;necessa.rio á con- a.pprovado pa!'a, .pa.ssa.r a 3" d1scussao e en-
sti.'l!Cção e ~a&ei'vação da.linha. ; VJado à. oommissão de orçam~nto. 

'd) ~brlgaçãe ·de subvencionar o concessio- O ·SR. L'EoPOLDO DE. -Bl{LiiOES ·(pc/.a ordem~ 
narlo'<iu 'Seu cesSionar1o com uma. l)i'e.'ltaçao diz ~ue, estando a reda-cção do .projecto par& 
ann'Íl9.i;no maximode ~ 17- 125, durante o 3• ·drscassão bem adiantada, reqa&r dispanss. 
pl'&ZO do pri >ilegio ; . · de interstici<~, afim de que {) projeero ·entre 

.:e-) ~tqlu.la.çãodas. vantagens que o .governo logo :em ·debate. . 
jmg&r êonyeRiem~.a.os interesses da União, ·(A casa, sendo consultada., ·concede ·a dis-
pa1'a a. qual reverterá,. no. fun ·do prazo do pen~a. requerida.·.) . 
pri.yil~~ à. l)roprieilade da. linha, ~sta.ções, 1/ ·Ccinti'lltla.,ão da 3•. di~ lio pro~to 
~terí~ cre oonservaA;ão e ~ua.?sq_uer •a.cces- , n. 2038, organ:sa.ndo o ser"'lQO' 'dOI! COI'l'elOS 
sortos. tildependentemente de. tndemot.~ ·da Republica.. 
. A-rtigo·. fi C!!- o .governo autori.>ado a.. ma.n~ I . . . . . _ . . . . . 
~ paga;r a,. Cew a FI.a1·bour Cér.paro:wn_ . ~!s ! 9 tl!t.-.. A.Y.~!iur ~s ·oo'!tteQA 1'&
JUros garantidos, na. formo. do seus contractõS, lfermdo-se a occasta-ó em rqüe lfue ·eal)e & )la--
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lavra, q11ando a Gamarajá. se acha flltigada A discussão fica. adiada. 
pelo. diflicil votação a que se acaba de pro- . Passa-se á hora. destinada ao expediente .. 
ceder. Mas vem a tribuna apen 's cumprir · o SR. 1• SECREl'AruO procede á leitw:a do 
um dever, apenas vem defender o pro.,ecto. de ' seguinte 
que é relator, respondendo aos oradores . que 
o impugnaram. 

Diz que de um lado se levantaram illustres 
r epresentantes de alguns estados para a.c
cusar a Constitui\.ão de avara, de teva.r a 
economia a excesso; de outro lado, levan · 
ta.-se o nobre deputado pelo grande estndo de 
Minas pa.ra cba.mar a Cama.I"<l. de esba.nja.doro, 
condescendente criminosa. 

Basta a contradicção para evidenciar a in
justiça.. 

Si ha. um serviÇO difficil de ser nrga.nisado. 
esse é corn certeza o do corl'eio. E' preciso 
a.ttender iJ.s circumstancias partil!utares de 
cada estado, ás difflculdades de transporr.e, á 
densidade da popula.çií.o. A commis.•iio pro
curoufazer o serviço mais C{)mplelo que lhe 
foi possi vel. Jâ se 'lhe teem feito accusações 
porque a commbsão destinou verba maior 
pa~a. um e.;;tado e lll:enor para. outro, ambO$ 
âa. mesma. tmportanCia.. · 

Mas, no estado do Pará, por exemplo, a.s 
communicações sã.o feitas por linhas ftuvlaes. 
Emquanto que .no estado .de Minas fazem-se 
por· correios a ca.Yallo ou a pe, o q.ue ditfioulta 
o serv.iço e ainda o torna. mais caro. 

!EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. deputado Antonio Adolpbo da Fon

toura Menna. Barretto, de hoje. comrnunican· 
do que tendo-se recolhido do desterro grave· 
mente enfermo, deixa por esse motivo de 
compar cer ás sessôes -Inteirada 

Do Sr. 1" secretario do Sena.do, d~ 3 do .cor
rente, communicanllo que naquella. data. fo
nm en vjo.dos ã. sa.ncção os a.uto;a-&.J,>bos do de
creto do .o.ngresso. crea.ndo CODJUnt.a.mentb 
com a .escola de macbini~tas um curao de 
nautica no estado do Parã.. -Inteirada. · 

Do mesmo sen bor .de 4 d1> corrente, commu
nica.ndo, que, com officio do Ministerio do In
terior de 3 .do mez proximo findo, li:>i.dev.olvido 
áquella Ca.ma.ra. sa.ncciona.do, o :autograpno 
da resolução do Congresso, conoeden<lo a :D. 
Anna. Maria. das Neves Damasio a pensão a.n· 
nua.l de l :200$ em a.ttenção aos r.eleva.mes 
serviços prestados á p~.tria. ,por seu ;fl,oado ma
rido o Dr. João José Dam~io.···ln~~-

Do Ministerio da Agricultura, <::omwerc•.9 
e Obras Publicas, de 30 de s~tembro pro~mo 
findo, enviando a seguinte. 

A oommissã.o, ao elaborar o projecto em 
debate, guiou-se por informações da directo
l'ia·gera.l dos correios, a.ttendendo ás razões 
que adduziu a repartição mais competente no· Mensagem 
~umpto. · 

Passa. .a responder ás observações feitas-pelos . 1 
illust1·es representantes-do Rio de Janeiro e de Senhores ,~embros. do -CQIJ~~ ,~QI!a. 
s .. ·Paulo. .Explica ·porque a commussão se li- -Havendo srdo .conSignada ,na. .le1 .<111 or9&
mitou a a.u<>menta.r ·um l• official na a.dminis- :mento n. 26 de 30.de deze!Dbr() ..;de :la9-l .a :Vllr 
tração do ~rreio de S. Paulo. Não se diga -~.de 80:000$ para, a exploral}a!) e . . de_marr~ 
qu~ a.commissão tinha má. vontade com ·O e.'- çao dos .1:4.000 kllomet~os q!ladrad.QS nn:P!a
tado de S. Paulo ; tanto quanto lhe ero pos- ·na.lto central d!!- R.epubhca, pa.rp. 9Ud~ . o_ppor
sivel ella attendeu as necessidades do correio :tuaamente tera de ~r mujla.da a ~p1ta,l .Fe
p~ullstano. · : ~eral~ e~ _?bservan<.;ta. ao d1~posto ·no a.rt •. ·3• <41-

Notll. que oo illustres representantes 'de· ,,_onstttu~çao; reso.lv~ nomea.r a. ~~de ma,Jo :ul
s.Paulo são mais ge••erosos do que os direc~: tlmo uma co~mJ~sa.o _para. rea:üzar aque.lles 
res ·do correio de ~eu estad.o. Esse funcc10-. tra_balhos, CUJ~ d1recça.o J01 confiad!L ;ao Dr
nario edia a crea.ção de mais ·um logar de :Lmz. Cr1lls, ~rrector d? Observ:a.tomo As~. 
chei& .!e secçã.Q. Os.nobres deputados pedeto ,nom1cO do R_1o de Janetro o qua-l tend<> ·lUl
a creaÇão de .mais dous. A commissão propõe c;ado .os .sflr~t~os:de eam,Po em agosto passa· 
90 pratica.nt.es. o director propunha 93, os .no- ,do,.espera.conQlWI.-os ate o fim ,do ,co~n~ 
bres deputados propõem 100. Si o projeeto anno. 
se demora. mais tempo em debate, com certeza· Para. completo desempenho da comm issjio 
a:pparece quem proponha 120 pl"<~.t}cantes. veem a restar os servico~ de _esci'i,ptorio; ·taes 

·Explica detalhada mente qual fot o plano da como cal.:u~os de detenmna.ço_e.c:: . ~graplrt<J~!S 
commissão. 'Ella. não procurou attender de e astrono~Jcas.! plantas ile _ttmera.rtos -~Ul
preferencia os interesses deste ou daquelle .dos, orgamsaçoo do -rell\t~rlo, ~te, os _qua.es 
esiado. ·Procurou organisar, o melhor que só poder-.l.o ser executados no d.ecurso .do ·an~ 
pôde,,o servi:o dos correi~ da RepubUca. proxi.mo ·fut~. _ . 

·Guiou-se pelas info.~:ma.ções .. dos ma;is CI?ID~- Tend,o ~;~lSta.nao s9 que _os -~~ ~ 
tentes .e espera.que a ,C&mara. :faça.Justtça..a.s. campq, por -c&~ .~. ~ 
ass,in18Jleões. . ' prolOIW~Ne 'tlíNin -da ·~· . !i~Mdli; -Jifls 
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tambem que os de escríptorio exigem despe· 
zas para as qna.es nE-nhuma ver• a !oi cont.ern 
plad:• n~s ta.bellas apresenta.da.s pelo Ministe" 
rio d(ls Neg(lcios da Agricultw·a. CommPrcio 
e Obras Publicas para o ex~rcicio de 1893. 
torn~e indispen~avel consignar para seme
lhante fim no respectivo orçamrnto a verba 
de 80:000$ e " quP se acham orçados os supra
mem·ionados trabalhos. 

Le>ando esse assumpto ao vosso conhe
cimento, estou certo de que o havei~ de tomar 
na. devida. consideração. 

Capital Ferleral, 30 de setemhro de 1892 
-Fiodano Pcixota.-A' commissão de orça 
mento. 

O Sr. Jacque~ Onrique pediu 
s pnlavra. para. o.presentar um requerimento. 
requesitando do a-overno certas informaçõe~ 
de que carece e rlas qn3es pensa. Qlle tam
bem carece a opiPiiio pu!Jlica. 

Sabe perfeitltmtnte que o governo que s~> 
suppõe forte,omnipotente e que julga que não 
deve explicar seu~ actos ao 1 aiz,dará a este 
requerimento a me,;ma re&posta que tem 
dado a tantos oukos qu~ na se-"Sãn de janei· 
ro o orador fez relativamente, entretanto, 
a as~umptos de mui1a importancia. · 

0 SR EPITAúiO PESSOA.-Si não se tratar de 
o abafar, como se tem feito com relaçào a 
muit.os outros. · 

O SR .. IACQUES OURIQUE .... Espera i~so, mas 
estes requ€rimentos ap~·e~ntados pela oppo· 
sição trazem gl'andes vantagens para o par· 
lamento, consignam a exi-<tencia de um facto 
pelo qual O g-overno e acCUSlldo e qUe o go 
verno não dispema ao parlamento a. menot' 
consideração, dando-lhes re~posta e que o go
verno jul~'l!. tão insign.ficante a opinião publi· 
ca. que 1 õe-se acima. della, não lhe dando a 
menor satislaçã.o dos seus actos 

O SR. SEvERINo VIEIRA - O governo só é 
obrlgado a re,oponder a requerimentos, de· 
pois destes approvados pela Camara. 

O SR. JACQUES OURIQUE lembra que os ou· 
tros a que se referiu foram todos approvados 
pela Cama.ra. 

Em dia~ do mez Jlal'.~ado, appareceu na im· 
prensa desta. capital um telegramma, vindo 
do Pará annunciando que em Manáos se 
achava coagida. a impren~a e que os jor· 
naes da opposição nes~a cidade, que são todos 
menos um, haviam suspendido a. sua puulica· 
ção por esse facto. 

Immediatamente o habil e macbia.velico Sr. 
ministro, actualm~nte da fa.mnda e agricul
tura. veio garantira opinião publ ca que nada 
havia de extraordio~rio e que t l•·grammas 
que _lhe haviam ~ido passados do Patá a.ffir
:rnava.m. OO!Jlplet.a. t.ra.nquilldade em Manã.os. 

O orador, que então haVia, ha poucos dias, 
chegatlo do desterro e qufl conhecia a gitua· 
t:ão em que se acha, a aquell~ e~tatlo, não qniz 
fazer um requerimento nesse sen ido. mesmo 
porque podia-se attribuir lhe paixões naquelle 
momento E;<pei·ou, portanto, os esclareci· 
mentos necessarios. Cumpre-lhe, entretanto, 
lamentar, cumpre-lhe admirar que a im· 
pre~:~~a da capital se portasse tão silenciosa· 
mente em torno desses fartos, quando, em ou
eras o,.rasiões. e outra~ época.~. ella s•·mpre se 
l(' va.ntava para defender as outras, · nando 
coagírh~ por qualquer motivo em suas liber· 
dades. 

A imprensa parPce que está sob o dominio 
do ter·ror, tem rr·ceio de comprometter seus 
c lleg•s; e o orado.·, como jornalista, punido 
acet•tada.mente, porque ~oube dizer a wrda.de 
que o governo merecia ouvir, tem o dever de 
defentler a impt•ensa de Manáos, essa. digna. 
impre11~a que soube manter-•e acima de qual
quer suspeita, nobre e valentemente. 

Em urna carta que lhe foi dirigida por um 
di~tincto cidadão. muito conhec1do destaca· 
mar a., o Sr' Dt·. Ag-esilao Pereira da Siha, 
redactor muito illustr-ado rle um do• ,iornaes 
rlaquella cidade, acham-se perfeitamente ex
pliearlos os f" ctos, factos testem un!: adus pelos 
ult1mos desteJTados vindos tlaqutlle estado. 

Quanrlo chegou á capital do AmJ.ZOnM o 
Dr. Til uma.turgo de Azevedo, governador le· 
g1timo tl.o est:.~do, comn era natul'3f, a opposi
ção na.quellt', que e imm·nsa., porqu~ o go
vernador é inteiramente fraco e impopular e 
só esr.uda-s~ em um merecimento, q e deve 
ter todo e qualquer cidndão, só rscuda·se na 
sua p oclam.~d<l. hone..~tidade. esta oppos1ção 
que e muito forte e que conta a maioria geral 
daqur·lle estado, recebeu o seu ex-governador 
de braços abertos. 

Nesta occasiiío o redaetor do C'ommercio de 
M<m,ros,que é um jornAl que só ultimamente 
manifestou-~e em oppo~íçã.o. tendo anterior· 
me'nte se conservado ei:J. attitude neutra, rece
beu entlmsiasticam~nte o Dr. Thaumaturgo 
de Azevedo e no dh1 seguin1e foi recolhido 
preso como turbulento e ebrio. 

Como e naturnl em um moço que repre
senta posição distill.cta na sociedade arnazo· 
nense, veio elle à. imprensa. para explicar o 
succedido. 

Ahi comPça a bis to ria negra da repressão 
tomada. contra ,, imprensa de Mat~â.os. Imme· 
diatamente foi pt'OcuraLio o redac·ot• do' ·om• 
. .. e1·cío,o Sr. Rocha, pa1·a fazer uma retr,a.cta
ção no me$m jor ai e foi p. )curado para isto 
petas officiaes do 36" !:atalhão alli estacionado. 

O orador que por ali passou e conhece a 
maiot-ia dos officiaes cuja. _llOlitica e neutra, 
porque a. maioria do exer<nto já. se vae anca• 
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minhando para abster-se de sua. intromissão E' lido e fica sobre a meza seguinte 
~ndebita na poLtica.; o orador, segundo estã. 
mform:1do por pessoas de criterio, vê agora 
com ·p ·za r que estes otlicia.e.~ exigiram que o 
reda.ctor s, retracta.·~ nt> seu pt·oprio jornal 
e o am~>.açar&m, caso nií.o fizesse. 
Es~e redactor, que era como disse o Sr. Ro

cha, consul argentino, reti ou->e para a ca. a 
no seu consulado e ahi durante 4 noites e 4 
dias esta•a. ameaçado em sua. \'ida ; viu-se 
for.;a.tlo a fazt>t' uma. retractaçao, isto ê, assi
gnar uma. retractação qu ~ lhe foi ditaJa e 
pul;iicad.&; no Sl'U propriojorna.l e em seguida 
retll'OU·:>e para. b rdo de um na vi o ingle.z, 
com dt'Stino ao Pará. 

O SR. EPlTAClo PEssoA-Eile fez esta. retra.· 
ctação ditada pelos officiaes 1 

11.EQUERIME;>;to 

Requereroos que a mesa desta. camara. peça. 
ao go1•erno infor·mnçües ,:obrt~ o facto que se
deo em Manao:; com o ,jormtL-0 Comm· rci<~
e que obrigou toda a impr·ensa daquella ca
pít:\L a. su~pender publLa.çã.o por 1à.lta. d~ ga
rantias legae~. 

Sala. da.s ~~e:>oões, 4 de outubro de 189'2.
Jacque$ Onriq·r..< . - Epitaâ:> P.!Ssoa. - ,lfar
tíllflo Ro.J•·ivu•·s.-Espirilo Ser.,. ta. -Li .. o de 
A•l"ra..le.- Vir!li 'io Pt:ii&J<r..- .'rlarJuJ.cs Bal'
r eto. - Sei Andra·le. 

O Sr . Severino Vieh.·a. recorda. 
O SR. JACQuEs OuRrQuE-Perfeita.me:.te. aue na. sessão do dia 28 do plSS ·do,a propos:to 
O SR. EPITAcro PESSOA-EdHlca.nte exem- de consideJ"açõe.;queexpende,suscita.ndo ''ma 

pio de disciplina. ! questão no t.el'r•·nn exclu,;ivamente constl· 
O SR. JACQUES OtiRIQUE-Seguinllo este tucional. attribuiu-se-lhe intenção que não 

jornal o Cmnm•rci,,que mllntinha-se eln uma. teve. pen~amt>ntos em contrario do~ que hav1a 
a~tit11de ~onveniente e que uào fazi11. 0 ,,1m 1ção ~xpres.la. e detidamente manitestado, e que 
~]~temat1ca ao go\·emo porque não lhe seria assim invertilios foram explorados na. occa
dilllcíl d1•rruhar 0 governl\tlor do Amazoaas e ~iio p la. pa.ixiio po!Jtica. desent:reada. cont1-a. o 
colloca.r no go~>erno 0 Sr, Tha.uma.rur"O, si governo da R.eputlica. 
el,le o tivesse querido f;~zer,a imprensa de Ma· O Sa. t-:PiuclO Pl!:SsoA-Si V. Ex. se refere 
naos suspend••u a publicação porque viu-se ao discurso que pronunc ei s bre o v : a, não 
de tltl modo coagida, que nã.o ti uh:~. meios de tem 1"~0, porque a exploração foi então feita 
continuar a tà.zer opposiçãa decente ao impo- pelos amigos de V. Ex. 
pular governo do Sr. Pen,;ador. o SR SEVE!UNO VIEIRA di~ que absoluta-

Desejava. sa.ber como, neste regimen repu. mente não se r ·fere ao nobre deputado, que, 
blicano, em que agora me.~mo acaba um depu· aliás,IDa.nifestou-se nesse ml'smo dia, na. nora 
tado de dizer que a liberdade de p:·nsn.mento do expediente c m toda. a. execução e cor
acha-se restricta. pelos limites da. {tltria. de recção a respeito do a.s•umpto. 
eada um. qu~ o estrangeiro nã.o pólle montar Accrescentou que ma.is do que a. paixão 
um jornal pa.ra. in.trometter·sena nossa. puli polith::a., pl'()Cur .. u inverter os seus pens.amen
tica.... t us. pa.t<~. explorar, com essa. inver.-io. o oJio 

mes.1uinbo, .que, por nunca. ha.ver·lhe dado 
O Sa Bi:VILA.QUA-Como representante de cur ,o, não se presa de bave1• in~pira.d.o e que, 

nação estrangeira não póde. sendo ca.paz de transviar o espírito dos que o 
O SR . J.ACQUES OURrQUE ••• quer sabe r si nutt mate ás mias do idio ismo, chegou a 

o governo que nos f~licita., que no~ exalta. e de~cobrir no orador« um opposicionista. enca
quenosengrandece aos ol11os do mundu culto. p;llio .)} · 
~mou algumas proçidencias para que haja () orador aproveita esta occa.sião para re
lil;erdad.• ue critica edi>cussão na capital do memo,·a.r que. si nunca fez perante a. Camara 
Amazona~. por parte da opposição. profissão de fé o posidonista., ta.mbem nunca 

Não . se admira de que os facoos conti- se declarou governi-ta, ape2arde haver muito 
nuem neste terreno de tyran1Rs e exl10 bitan mai< vezes vo1ado com o governo do que com 
cias, pOt·qm, quando passou. de volta do des- a opposição. 
terro pl'lo Maranhão, pouco antes do< factos Si na expressão do seu voto nesta. ca.ma.r:~. 
occorridos em Ma.naos. teve a decepção de 1·êr o governo tem por verLtura. aurerido qual
na. capitlll daqualle estado a typogt·aph ia. do quer pa.rcella do apoio que o susLenta, deve 
jornal O Racio•ioJ compler.a.mente em destro- ! nada ab.;olutam:•nte, nenb•Jma attençâo, deve. 
ços, e pergonta.odo como e::se Jacto se havia I por isso a.o orador que elll n. manitestação do 
dado r~ ponderam-lhe que a de;tr·ttição d L seu voto ni · tem feito mais do que cumprir 
typogra11h a. tin~a siúo !evadi!. a. eft'eito por o seu dever, segundo o3 dicta.me.> da. sua con· 
prJ.QaS e um ofiiCJa.l da guarnição e por or·Jem sciencia.. 
do respectivo governador. (Mtlüo btm., mmt(.ll Te.mbem por. essa ~ nunca. proc':ll'Ou 
be1~.) . &zer va.ler ·serVlc;os. S1 tem errado, esta. sa.-
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tisfeito por haver errado com a sua con
sciencia". 

Assim procedendo, si o orador tivesse mo
t ivo para criticar q_uaique1• aeto do Presidente 
da. Republica, (\Ue lhe parecesse susceptivel de 
censura t'al-.o-bl& com franqueza ; f:, pois, des
presa coinpletamimte a arguição f'ri.vola. e ri
wcn la. que lhe foi feita, em a. qual vê apeoas 
uma explosão ino1fensiva de despeito . 

:Não pôde, p ·rém, por ser incompa.tivel com 
o respeito que consagra á Oàman, conser 
var-se na mesma indifferenca com rela.Q:·O ao 
Diodo porque esta. manlfestou-se em seguida 
sobré um requeriment..• que o orador havia 
silbmetti.do á sna consideração. Pela preci
pitAção com que se procedeu no m·,mento, 
nega.nJ.o-se ao orador o direito de restabele
c··r a verdade, fica-lhe a impre"São de que 
era suspeitado o seu procedimentt:l. O ora<lor 
nio trata. de indagar si e~te foi realmente, 
oit não; o move! da. maníf.;stação da Ca
m&.rà; até porque OíiO precisa de justifica.Ne 

Entretanto, membro de uma. commi~o da 
C&m" ra. por mandato de sua maioria, não 
lhe c(lnvem, nem se compad~ com o seu 
ea:I'acter ficar em posição dubia.. Era, pois, do 
seli dever depor o seu m&ndato nas mãos da 
maioria de que o recebeu; si não o fez im
médiatam~mte, foi por evitar que se levasse 
esee procedimento á. conta. de pretexto p1u:a 
fugir ao desempenho dà. ta:re~ qu" hav1a 
ficado a seu ca.rgo na. commJSsao. 

E o orador , assim como não seria. ca.paz de 
t ir pedir dispensa, ainda mesmo temporal"ia, 
de 111M. comini~sã.o. allegando uns proposi tos 
'de is(:n~o e de escrupulos em relação ã. 
pi-á.r ica ile acto~ que a. lei ex.pressa.mente.l~e 
veda.liSe de pra.t~ca.r por lflOtL vo de suspe1ça.o 
iJi'!il1ista, âS!1im tambem Julgou de seu dever 
a!lla.r :t resolti~o que ficou logo firmada, 
a.ft.m d'é evitar uma. censura que :pareces;;e 
prpcedenre .. 
. .Eís a r.;iaO por qu& nãG pediu logo sua de-

iilii.~ hoj'é; qti~ o seu dever està. cumprido ; 
agora, qt~e J$. foi entregue â deliberoçio da. 
~ara o tra.balho . que ma.l e indevidamente 

· lhe foi itm\lili.bido {riâo a.ooiodo.ç) e que n~
i!li.tiamente resentit'-se-ha.da. inoompeten· 18. do 
~"à ~ro a\1001', vem depor nas mãoe da 
ma~t;a. da. CAm-a.ra, ·de qu~em o re~ebeu, o 
iflàild3fu de membro di!. cOnuniSI!ãO de orça
mento. 

em mãos ha. quinze dia.s uma indicação apre
sentada pelo nobre députado o Sr·. Ve.lla.dão, e 
até hoje não deu sobre ella. o ri'Spectí vo parecer, 
ou por motivo de trabalho, ou por qualquer 
outro motivo, visto como, si é por trabalho, tal · 
trabalho não tem figurado nas publicações da 
casa. 

Essa indicação pede, nem mais nem nem 
menos, que a Camar:o . reconhecendo-se incom
petente e, portanto. reconhecendo-se igno
rante da Constituição, mande executar um 
plebiscito sobre a bandeira nacional, S< ndo a 
apuração feita, segundo a esrolba do honrado 
mvr·ntor deste novo systema, :perante as in
tendencias dos diversos estados. 

Comprehende a Camara que o assumpto é 
importante, e p r tanto o orador requer ao 
Sr. presidente que consulte à. cas , si consente 
em ~tue a. indicação entre em discussão, inde· 
pendentemente de parecer, para. teJ: desde 
logo o destino conveniente, isto é, para ser re
jP.itada pela. Camara. 

0 SR. PRESIDENTE designa. pa.ra5 a seguinte 
ordem do dia. : 

Votação da.s seguintes ma. terias, 
Do projecro n. t l6, deste a.nno. autorisa.ndo 

o Poder Exe~utivo abrir um rredito extraor
d.in rio de 267:041$600, no corrente exercicio, 
para. pagamento das despezas rea.lisa.das com 
8.l> occn!'rencias loavidas em Matto Grosso e 
com o desastre do encouraçado S olimües { 2" 
discussão) ; 

Do projecto n. 175, desteo anno, augmen
ta.ndo do 30 %os actua.es vencimentos dos em
pregados da. Estrada de Ferro Central do 
Brazil. que percebem menos de 6:000$, e 
autorisa o governo a. abrir o necessar io cre· 
dito (2• discussão I ; 

3• discussão do projecto n. 193 B, fixando 
a despeza. do Ministerio da. Gu <:rra para. o 
exercício de 1893 ; 

2• discussão do projecto n. 209, de.>te a.nno, 
approvand · as divis:'•es de drstrictos eleito
raes organizadas pelo Poder Executivo para. 
os estados do Pará, Maranhão. Ceara, Per
·ambuco. Ala.gõa.s. Rio de Janeiro, S. Paulo, 

Mina.s Geraes, Rio Grande do Sul e Disr.r icto · 
Federal, alterada. a do estado da. Ba.hia. de ac· 
cordo com a. organização proposta pela res-
pectiva. representação. . 

2• discussã.o do projecto n. 195 A, deste 
a.nno (do Sena.do),determin&ndo os dias de fes
ta r.a.cional e como taes feriados na.s reporli· 
ções publicas unicamente. 

N,~ \IO.rta.n.to, á mesa que, na. primeira. 
~\lie se o'ff~cer, faça. a coMulta. qu~ 
~ momenro ·~ ~ camara., no sentido 
~ltíe~él' a. e~ de membt'O dare
~~il!mUllsão ~e '0!'Çatltmro. 

Continuação da 3• discussão do pl'Q;ecto n . 
~03 B, Ol"g&.nizando o serviço dos Col'l'Ci<>i da 
Republica.. 

2• di<cu<!ã.o do projecto n. 123, deste anno, 
'Ó ~. ké.Ua:qua. !J.embr& que a. bon- (do Senado). a.ugm:-nts.ndo de mais 40 • /o os 

rad.a. cornm.issão de ledslação e juatiça., cujo 1 <1ctuaes veocimeutos e sa.larioa •;o pessoal da 
~ ~ ~- ver praten'fu, tem Imprensa Nacional e do .Diarw Ojficitd. 
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1• discu~>-.c:ão do projecto n. 194, deste anno, 
a.utorü;ando o gov!'rno a. consider<~.r nos qua
dros etre. ~tjvos do corpo de macbintstas du 
armada. todos os !Jlachinistas eJttl'aordina.rios 
que contam maiE de 10 annos de serviÇO na 
marinha de guerra,com todas as informa~iies. 

i" discuss..'\.o elo pt~\ecto n. 186 A. estabde
cendo as penas a a.Jlplkar e o processo a se
guir no crime de roubo commettido nas cir· 
cumstancias que determina. e dá outras pro
·videncias. 

J> 1li~~ussão do projecto n. 214, deste anno, 
a.utorisando o F'oder Exec\lt.ivo o. entrar em 
accordo com Silvestre de M<walhã.es e a Ba
roneza. de Vi!ht Maria e outroo. no >entido 
de liquidar com a responsabilida(\e da União 
os t it.ulo:> de divida que receberam do Para.
guay. depois da guerra eni.re aquelle paiz e o 
nosso. 

Levanta-se a sessão a~ 5 !H'l'~" rlfl lflr•lt>. 

J!5n SESSÃO E)í 5 DE OtiTUBM DE 1892 

·Francisco Veiga. {)omingos Porto. Palleta• 
Fe:re~ra RabeU?• Fet·reira Pires, Juã.o L'uiz, 
Ghcerw, Cesar10 Motta. Junior, Moraes Bar· 
I'O.q, Lopes Chaves, Mur:sa, Paulino Carlos, 
Alfredo Elli~, Almeida Nogueira. Brazílio dos 
Sanros. LeopoldQ de Bulhões, A.lvl'.ll de Castro 
UrlJ<t!lo Gouvêa, Ç3etano de Alh~q~e~ue: 
Ma.rc1ano de .Magalhaes,Fernandt s L~ma..}Auro 
Muller, Ca.t·los Campos, Scbmid,t, ?ereira da. 
Co- ta, Julio de Gastt1hos, Alcides Limllo, Tbo
maz Flores, Homero Baptista, Cassio.no do 
Nascimento e Demetrio Ri beiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecf:r com causa par

ticipada os Srs. João de A vellar, Vchta 
Rodrigues, Rodriguts Fernandes. NeL~on: 
Justinia.no de Set·pa, José Avelino, 1\it.s.i 
mento, Almino Alfonso, Miguel Castro' 
Amorim Garcia, Epitacio, Pedro Americo1' Co1,1to Cartaxo.. Retumba, Rosa e Silva~ 
Gonçalves Ferreira, Jose Mariano, Anniba 
Falcão, Meira de VasconceUQs, JQão Viiürn) 
Pontes de Miranda, )!:uclides Malta, Leandço 
Maciel, Felisbello Fre~. Zama, FranciS . 
Sodre, Novaes Mello, Fonseca. Hermes, Ur t ano 
Marcqpdes, Vi~iato de Medeiros, Aldndo Gua

Prcsidertcia rln.< s1·s , .Jm.To Lo:p~-' e Viotti naba1·a., Mayrinli., João Pinheiro, Gonçalves 
( vice-preside .. te) Chaves, Aristide~ Maia, Adolpho Go:fdo, car

valhal. Ange(Q Pinheiro, Carlos Garcia, Mo· 
Ao meio-dia procede-~e á chamada, ã. qual reira da Sih·a, J~io ue Mesqui~, Bcllarmino 

respondem os srs. João Lopes, Azl>redo, de Mendenca. Wuardo Gonçalves, J:.a,ce~a. 
Aihaylle Junior, Paula Guimarães, Fh~uJ·y Coutip.ho e Menna Barreto, . 
Curado, Indio do Brnzil, Cantão, Pedro Cher- Deixa.mdecomparecer8emcausa.parqcipaqa 
mont, Matta Bac:•llar. Augusto Montenegro, os S•·s; E>pir,toS~t.o. ~arcnHno h:lour\1,, ~ebas
Costa RodrJgues. Casimíro Junior, Henriqub tião Landulpbo, ViUa Viçosa ,Man 11âe:> ~neto, 
de Ca.rva.lho, Anfrísio Fialho, N gueira Para- CyriUo de Lemos, All)erio 13raiJ!i~o, Joaquim 
naguá, PirPs Ferreira, Martinbo Rotir'ig\leS, lireYes, Luiz Murat, FrÔE:!> 14 Cr\1~. Et·ico 
Frederko Borg€!1, José BevilatJU&, Gon~alo d. Coelho, Jesuíno <te Albuquerq\le, j.i'~g!leir~ll. 
Lago~. Alft·edo Barbosa, &\, Andrade, Tolen- Gabriel de Magaluàes, Fet•r.eii·a. Br-~{ião, 
tino de Carvalho, Joaquim PeJ·nambuco, Ju. Costa. Sl'nna., Dutra. NJCa.cjo, ~ont.eir.u da. Sil· 
vencio de Aguiar, André Cavalcanti, R~ymun- va, Martinho Prado, l)o.m\pgos dª ?d!Jraes, · 
do Bandeira, Pereira Lyra Joã.o de Si4ueira. Costa Junior, Cincina.~a Braga, V~Wrrino 
Luiz de .Andrade, Belhwmino Carneiro, Theo- Monteiro, Borges de Medei,ro,, MSis Br;,tzil, 
philo dos Santos, Oiticica, Rodrigo de Araujo, Rocha Ozorio e Fernando Abbott. 
Ivo do Prado, Oliveir<\ Valladão, Augusto de E' lida a acta. da ~ã.6 ap.tec~~n~e. 
Freitas, Paulo Argola, Tosta, Seabra., Artbm· (OS;·. J~üo Lores der:x;a a cadei1·a d(,l presi-
Rios, Garcia Pit•es, Sev. rino Vieira, Santos rlc,,.cia. que doccupwlapelo Sr, Vigtli, 1° P.ice· 
Pereira, Milton. Dionysio Cerqueira, Leovi- pre.>ir1cnte), · · 
l'!ildo Filgueiras, Ba1·ão de S. Mllrcos, Prisco 
Paraizo, Manoel Gaetano, Francisco de Ma.t- O SR. Joi() llE St9llE11'\,/I. = S!', PJ11!11idente, 
tos. Horacio Cogta, Fonseca. e Silva, Nilo Pe- Sf'!ll q~e isto importe um~ l)ei\~l11,'!1- !Í- m~~, ve
çanba, Oliveira. Pinto, Virf,rilio Pessoa., França. nho fazer uma reclaPllJ.~O I?O~fE! ~ 0.1'8!'-11!~~ 
carvalho. Baptista. da Motta, Sampaio FeiTaz, da ornem do dia. . . 
Lopes Trovão, Jacques Ourique, Furquilll Sabe V, ll:x. que bQUV~ lUJla PN~ ~tas 
Werneck, Vinhaes. Thomaz Delfino. Antonio nos.-as sessões por m!\ls um nl~ ; e ~lém <li$ 
Olyntho, Badaró. Pacifico Mascarei:thas, Leo- a Camara.aiflda, appl'()VQP. um~~ojq~çãpp1-ra 
nel F;lho, Chagas Lobaro, Jacob da Paixão, que oou"-~~e ~e5SPt!l noturn~. qU!!o!l® aS~>im 
~:.lexandre Stocider, Matta. Macbalj.o, Lamou- o servi~u v :·::gtsse 
nier. Alvaro B~telho, Amet•ico Luz, Viottf, Par>J. chegar ílo tratar 4Jl. P.rgan~;lçã<? ~.or
Manoel Fulgene~o_. Gonçalves Ramo~. Carlos delll do dUI,, que ~rv4'á. ~!Jl~m d~ !lpl 
das Cha.ga.s, D()mlll~o3 R!>cha., Costa. ~ba.l,!o ,protestocontl'll. ó que se~~ ~Dii~ p.p~~ 
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relativamente á questão financeira, tenho O Sit. JoÃo DE SIQL"EIRA.- Po's t>ntão o go
necess dade de em l1l·imviro Jogar lêr os§§ z· verno que de 1are pelo Diari Officic&i que não 
e 8.0 do art.34do cap.4 da nossa Constituição, procurou i:Jtet••·ir· nest~\ fJ:testão que depende 
que diz o ~eguinte (IJ): do pronunciamento do Con_,Tesso. 

«Das attribuiçõe~ do Congresso. O SR. Joio LoPES- O g')\"erno não t?m que 
Art. 34. Compete ptivati~a,nMtc ao Con- fazer declamções no Dia;-io O(ficia l. em re-

gresso Nac:ional: sposta a aPtigos do .Jo;·nal c.lo (;o,nmcrcio ou 
§ 2. o A utorisar o Podel' Execu ti YO a contrail• outl'O qualquer· 

empre:;timos, c a (a:;1w cmt,·as ope1·açües de O Sa. JoÃo DE S!Qt:EIRA- E;ta int~rvenção 
c1·edico; rlo Pvder Execittivo n~sta qw·stão, jit não 

§ s.o CrPar bancos de e;; 1 i.~sao, l•r;i.,z,,_,. so/i;·G dit·ei que e um att.entatlo, t•epit.o; mas il uma 
ella e 11·ibutaf-a; ~- rdadeira impi·udencia. on nmt~ I ·víandaue, 

pOL'C]Ue e te iLS~Umptu e da C'.:C.UlSÍVa COmpe-
Sr. Presidente, V. Ex. sabe que u. commi><- t.enda do Potl,' t' L ·~isL1tí 1'0'. 

são de orçamento apresentou um PL'Qiedo ( r,,·ias8N. ,, .. ,m rJtf,,~ d·io apm·lr:s.) 
que tem por fi1n a encampação. pot· pa:·te do l:~! Sn. Dt::Pl'T,~Do- Nem 0 Ju;··wf. tio Co w
Estado, da etni8sã.o dtts no.a.., dos bancos emi~-
sore>s em eirculaç.ão. nwn:c(l assegurou que o plano ra uo govcL·no. 

E~te pro,je.:to loí approvado em \" discn~são O SL~. Joio L•·PE~- A luúo tio~ b:tnco~ 11~i.o 
e ap ·sar de algumas se~sões. para discussão dep ·mie do governo ; e uma quc-t:lo entre 
deste project.o, que tem ha\·id '• si bem que direcç,:.es d · socieui\Ul.:S ttnonymas ou entre 
com grandes intervallos, ainda não oi npr ·- tlssembletts g~raes. 
sentado um só ~ubstítutivo e apenas aL2umtlS o SR. Jolo lJI'] SlQmcrRA- Bem ~ei que os 
emendas pelo honrado deputado pelo Mar.1- bancos nào dt:penc!em do go~·crno, que tecm 
nhão. tle entender-se simplesmen;e com as suas as-

Poi~ bem, selldO da comp~tencia. privativa ~emb eas gerae~; mas. quanuo se refcr~ ao 
do Congresso tratar sobre bancos de emissão, Banco da Republica, que c um ban o nac.onal, 
pregunto a V. Ex : que quer dizer esta in· onde tem a si ligauos gTandes interesses do 
tervenção do Poder Executivo, faz ·ndo pro- Est t.Io, este niio pode dar urn passo para <l 
grammas de fusão de banco~. faze11do pro- sua retorm<< ou ru8iio com outro bancu, sem 
gramma.s financeiro>, julgando assim o qu · que o Potler Leg-i~lrtivo resulva solre isso; 
tem a ·amara e o Congresso Nacional de re- porque, pelo§ 8 ·, art. 34 do c p. 4" ua Con>ti
solver ? ! ! tui~o. é da privativa compttencia do Con-

Sr. presidente, a acreditar no arti;:ro do lor· grtsso Nacionul tratar des~aquestão. 
nal do Commercin, de hoje, a suppor que o (H a rlive;•sos apartes.) 
governo tenha feito propostas para a resolu· Refiro-me ao Htigo do Jo1·1wf do Commer·· 
ção desta quQstão antes rlo pronunciamPnto do cio, que declara solemnemente que e~ta.s bases 
Con~re:;so N~cional, este modo de procedl:'r uo furam apresentadas pelo Sr. millistro da fa
Pod 'l Executivo p-' de nãn ser um attentado, zenda ao Bctnco da Republica e ao :&tnco do 
não "queto cla.~si:ti<'ar assim: mas é de uma Brazil. 
lev-iandade nqualificavel e tambem de uma A minha reclamação, Sr. presidente, feito 
imprudenda. (Apviad s.) este protesto, tem pot· fim deJender perante a 

O SR. JoÃ· • LoPES-O governo não tem nada opini~o p.1blica ~quelles que dirigem nu~sos 
com o que diz o Jo, na1 do (;o, .. r-wr r n e nós trabalhos. porque, conh~ cendo, como conheço, 
não podemos· fazer juizo pelo que diz esse o caructer do honrado p1·esidente da Ca-
Jor1lal. mara ... 

O SR. PRESIDEI\"TE-Lembro ao nobre depu- O SR. :i>EABRA- Apoiado; est't aGima de 
tado que o assumpto de que está tratando não qualquer suspeita. 
pertence a d1scussão roLre a aeta. O Sn.. Jo.1o DE StQI.iEllt!l.- .•. não posso 

. O SR. Joio DE SIQUEIRA _ v. Ex. compre- 3 bsolutamente crer, con !b,·m · pessoas mali
hendE' que, desde 0 momento que tenho de me gnas quízeram in~inuat', que LSta oífensa 
referir a mam·ira por que e ff:'ita a. ordem do atiratla ao Congresso Nacional pelo Pod0r 
dia, parece-me que, por amor â mesa, v .Ex Executivo, si e que elle tem interYenção 
não me deveria interromper. nisso . • 

Pois bem, Sr. presidente. o Jo;·wd do Cor.,. UMA voz-Ah! jà, não <lffirma.. 
'mercio pu! Jieou este artigo, este programma o SR. JoÃO PE SlQUEIRA-Jã digo--~i i, ... 
do governo •. acrt>di'ando no qJed:z o nobre presidente rla 

O SR.. Jolo LoPES -Do govE'rno, não : o: Cama.rara .. poue ter alguma coni vencia de 
Jo-n•al do Cammercio não diz que sE'ja p·ra-j' lon~e siquercum ap ~soado nu~so digno pre

·gra.mma. do governo. · sidente da Camara e para isso, Sr. :p1·esidente, 
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twer ··<a t ' o t • ""'rt . , -1 · , ' "" 1 o, usao e va.ncos 
~e disSerilo : flíJ·Ie ques.tiio ttio impol·ta-•te,(t••a I tas haces de umn prr•~nd"d f :- d "-

:·;'· '' '.'.r: : "o c1c: t o nac , , .. _a• ; 1to c du.hi conclue o nolll'e tlep.ltado que o Poder 
en.trw.q nrro e ••l lwdrt .-.ct o1· lcm IÚJ doa, a· e-, Executivo invaJe as funtçue' u Pod r L ,,
z-~~-de/1~ -~~ta•· reche•a l<t de pl·ojecto de iarcr- ~ lat.ivo, com acquie_·~cen:<i;t ou~ ac~ordo do ep~:: 
~~~ • pr •1wl" · . s den :.e da camara., como se in l~re de seu 
. O SR. JoÃo Lor E:;-E' poziliv«menf'e inexa- motl 1 d..:: e:qH·imi!'-~e. 

· cto o que V. ex. e:Jtà dizl!mlo. V\: V. Ex. qu · não se trata. de uma. questão 
q SR •. Jo.\o.m: SIQuEIRA-Digo que p~s.;;ol\s (le expedlente da Ca~a.ra.. a proposit.O da acla, 

de 1mportanc1a • • . , que puJ.ess~ :>Bl' llqmJada. entre a mesa e o 
Orathll' que me preceúeu. ( 11.oiurlu.<), 

O SR. JoX.o LoPes-Peço:\ palann.. Pedi. pois. tt p;tlavt·u. p:mt prote.<ta. t· contra. 
O S_R .. JoXo DE S!QI'F.IR \-Vieram mr. rr.li!l'il' a 1n.1usttc!a do t>Ont·atl J.eputado por P~rrl<'ffi· 

l1~te ta<:r.o. C\lll tU querenr.lo p1·o•·a1· a coaivcu- btH~> N.10 con~~;L a Ga.m,.\-a. nen ltum :teto elo 
Clit da pane !la.rtutiie; '1 '11! 1hri;.:-em 0~ no :.-;us :.!~1ve~·no. em . m •ter :J. de orga.nis.u,<ão OO.nca
t r n.lJ;Il. ~com o Pudet·.Executil·o. p;1r,ta. pt·a- ~1:\, fJllll ~uú_Jque _ou fl1<;<1o sus~it.;.u-, siqu~r. 
tlca. dc t:w gl~\lllle lc\'!:tnd:,tlc mtc n aH:ao lnll<:lJt t.'\ r!e u:1 üC.;ào em a.ssum· 

Eu Jis~c que.: niiu a~l'e . itai'U. Iú<i.o,quem~stc (ltO de c:o:npetll llCia legisla.tiv;L. 
momr:u~rl tlel~ndiC~. a m ~;t, de!'·n1tia <trtudl s O lhcto Llc tl!l' o ./m·,,,_ti o/1) Co·a•ne,·ci~ qu~> 
que 11lngnuu o : liO(<SO:; tralta.lh s e quo titHn c- e~tuda _e üisc 1Le todas as qn,·stõe.s con::m~:r-
1han e conive11 i:1 11 o .. xi:>ti;1. e1aes. mdu ·tt•taes e' conomicJ.S o.pt·es~ntado 

E !l:·s(\e )1, con lu indo. dcdai'O ;t v. Ex : l:ra;; ;; lKLI' tt a l'u$.o de duus ,-sta!Jel c ~m~ntos de 
u1io e tle:;tt! modo que ;::e cnr :·1~,ponde á boi.\ CI'OOito, de nt:mhurn;t ma.neí1·a quer dizer que 
Tonta_de olc que wúos nós e~t. 11nos inspil·;ulo;, o gore1·no tenh:L a pretcn~ão •le int.et•vir m
pa.l'a .IUig-~\1' o go ''CI'IlO 11,~ ~oluç:·:o rl",; t.<t ,.1-;l- tlcvid omente !lt\S fuuc:ç0es JH'i vativ;JS Jo Pouer 
ví.'s 111:1. quc~tiio; c t!ê~tle j;í de l:rl'll t:nn.bcm Le; isl<>l.ivo . ( J)l)iet o<.) · 
a V. Ex. que, ;\, vista. rl ,: alg-u1n;t...;; i n:< i:IU:t.t)''i~s Kúu so C$Sa ope1"J.·;ão esca:>a á. competencia 
u qe n ·~te rednto ror:1.m f~ita:< l'clat: v:tmente á rlus PC:'Iel'e,; _publ co:;, poL·que úepend" de deii
um;L fu t r:l. nutol'i :tt;'1o. pal':t (]Ull 0 )!rJv ,1.110 IJem~ao dos Ha.l.cados bancos, como tambem o 
por si poil,.sse resolvei' e•kt q ucstào tlc;;dc jà. Pl:opt· o J.,;•artl uiiu diz qu ~ as b;I.S€$ publicadas 
declaro a. V. Ex que. conlWCt>tlt>J' d;t ea.ma.ra, >SeJa.m prvpost;L, p ·lo govcl'no . ( .!"oialo•) 
como sou. e como V. E:-.:: t.\nl'lcm 0 é, P. todo~ Qn.J.JHo a.o to(iiC.J do s~u díseur'o em que 
nós: e~r.o . t. c~t·t.O uc qne ella ,jannis potlerà d.cr S · E~. se rl!f~re :i oruem do dia, b.u;t:1 lei-a 
e m10 dal'a. com certeza. semelhan:e autori- P <f<t d.emon,;tr;tt• que nenhum pro ec~o de in
sação. ( lpoiaclo• 

1
,,,·ae,-.) ttWe8.; ~ inúiv iuual nella fi.;-ur·a, preterindo o 

rle r2organi~a(jãO banclwia . ( 1 po~a 1 o.<.) 
'C:l:lA voz - Qual a incon.,cniencin. ? A este pLlllt·.), po .·é u, o nob.·e deputado so 
O Sa. JtJÃO nB SrQGEIRA- ... principalmente ~e 1_-er :riu ind,l n ·.emente, e não me compate 

.com estes precedentes ( tp ,:adu,.) lllS I~&u· nelle. Contesto apenas a P•OC<!u ncia. 
Si é verJa.de que h <i. s~mel'ta.nte int ·r >en· de sua ino.;repação a. e::,;a pretenwúa. inva ão 

ção do Po.ler Exe:Jntivo, tazet1tlo planos tle 1!0 ;.!Ovenr 1 llJS uo.;;;a.s ttttl'ibuíçues, p ·dindo a 
projectO$ tinunc:eiro~~ sem que ha,ja. um<t ma- V. Ex. que me releve ter tomado alguns 
nile :tn.çã.o do Cong••esso, e pelo contl'M'iO, a scguuJ.o5 .l. Ca.matoa. (.lfu ito &~ill,) 
maniJt,stação q ne existe vae de ,,ur.ontro ao E' ap_provada. a a.cta Ja sessã.o antecedente. 
plano publicado, o governo uã.o póde j itmais 
contar• com ~ta boa vontade, si continuar 
neste ter ;•euo . ( tp .ülo•.) 

ORDEM DO DIA 

Era o que t inha a dizer. O Sa. PRESlDE:>."TE- Não havendo ainda 
~. ~- _ ,· numero p:l.ra. ~e proceJet' ás vot..1Ç re.; indi-

0 ~r.J•_• •o Lo~~ ... -sr. pre~~~ente , 1 cadu.s no co:neço da. ordem do dia, pas3a-•e âs 
o n~b1 . d~!iU~~do ?u~ Per namb':'_c 1 deoi !OU-~e \ rn<' teria~ em_ dis~u;=ià~ -
:p~ t tal ~an~~~ a d~ sua a~nu.~craúa recl~ma- 3• J.iscus;;al) t.lo 1muecto n. 193 B, fixando a 
~o, a plOP1>5I .o_ d~ oro-an1sa~.ao d:~. ordl!m do · ckspeu1 llo Min.ster io d.\ Guerra pa.r.~ o exer
di•'• que _d ltendt nao Llev':r re.;ponder a S. Ex.. cicio de lt!93 . 
da,~etra ~a ~re.<u lencJa. . v J !U ,i. me ;a, são li•la.s, apoiadas e envh\das 
_NELO fol p:) .ltHalii._nte tr-o~ tando d_a orgamsa- ;.\. commissao a~ ~eoruintes 

çao tla ordem · o d1a qc:e S. Ex. !aliou, m<LS, " 
sim. sim;Jiesmenta, .attribuindo ao governo 
um acto t.le que a C tmara não tem co:JileCi· 

E ~~el~rlas ao projeclo n. 1.93 B 

mento. ma• p~lo qual S. Ex. re•p .o:saoilistt. A 4 d' . 
tam llem a rne:>a.. · o n , 1ga.-se . 

S. E:~:. releri.t-se a u "a publi ação do l o•·- . Para. t-onstrucção do hospital à 
nat do Co;n,nercio, em que se estabelecem cer, 1· rua Joekey-Club •.•... ,. . ... 100:000$000 

C11.m~u. V. VI 
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Para cana.lisar a1511a no quartel 
do R<·o.lengo ••. , ........ , , .. 

Para cons1.rucção de uma face 
do quartel do Campo... . .. 

Para construcção do hospital dq 
beriberícos ...... _ ...... _ ... 

Ao n. 5, diga-se : 
Para casa do director da escola 

100:000$000 

90:000$000 

80:000$000 

Tmqua1'q"e• U1·hano d• r.ouTJeia, Baptisla da 
J!ottn, Bru·an rte S • .ilfarços, Fcnseca e s:tTJa, 
F. Sch.,.idt, Lmwo J.l«Jl,Jr, Dyoni8io Cerqoreira, 
Jnr/iQ do B,·a:;;il, rbeJ·erlo, ,\tflayde .hmim·:,Pre
'le;·ico Bn~·!frs, .4./f~erlo Batbosa, Paula G-ui-
11W'N<es, Josrf Be'!'!ilaq~<a, Cm·lo.? Campos, ,tn(ri
·'io Fialho, Matta Baceliar, M·•rciano de Maga
~Mcs, Tho;na; Flo1·es , M. T'I!UadcTo. 

de guerra ........... . 
Aosns. 10, 11, 12,13 e 14: 

As verbas para creados serão 
consideradas como comple-
mento da~ verbas para eta.pa 540-140$000 
Sala das ·sessões, 4 àe outubro de 1892.-

Pires Fe1-reinL 
O governo :fica autorisado a mandar pagar 

aos officiacs bonoraríos em set·viço, o soldo 
da tabella de 31 de .;aneiro de !890, excluindo· 
se os que estiverem em seniço no Asy1o de 
Invalido.>. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1892. -
J . .Retumba. 

EMENDA AO PROJECTO N. 193 B 

(Orçamento da Guerra) 

Ao n . 27 depois rlas palavras di versas 
despezas e eventuaes. d iga-~e; inclui dos quinze 
contos para creação de um labaratorio de mi
croscopia clinica e bacteriologica pam os ser
viços medico militar. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1892.-
Pa~la G,.<imaraes. 

Emenda additiva ao orçamento da guerra: 
Onde coub~r. 
E' o governo autorisado a manter na Eu

ropa servindo nos estado> maiores, e nas ar
mas dos PXercitos dos pa;zes mais adiantados, 
quatro officia.es por arma e corpo especial com 
os vencimentos que percebem os membros da 
commissão technica militar e a ajuda de 
custo que tem tido os addidos militares. 

As nom~.al!õeS serão feitas por concurso. 
S. R. Sala das sessões, 5 de outubro de 1892-

Dyoni.•i:; C·'TC,(Ueir<~, Alfredo J .sé BaT"bOS'•, u~
bano de Go"'" ;ia, F. Schmidt, Fiw~s . A:e•·edo 
Lauro Muller, Jos~ B''vilaqwt, Paula A.rqo.'lo, 
F«r(f!lim t'Verneck, Patda Gu!ma>'<1es, França 
Carvalho, J1!'. Vatlad<<G. 

Emenda ao n. 
A verba paracreados dosot!iciaes do exercito 

serà de 20$ para todos. postos e em todos os es
tn.dos e ficará. annexada :1. verba etapa, per
dendo o offi ,ja,l o d.rdto a ella. nos ·mesmos 
casos em que deixa de perceber a. citada eta.p<~. 

Sala. das sessões, 5 de outubro de 1892.
Pa'U/.a Argollo, Pires Fer1•eira, Caetano de Al-

(O Sr. Joao L~pes occupa ele no-vo a cadeim 
r] a presidcncia.) 

O Sr. I-I:on1.ero Bapt.ist.a.-Entro 
constrJ.ngidu na di~cus~ão deste projecto. 

Em uma Camara. onde teem :<ssento tantos 
illustres cirlad;bs que nobilítam e abrilhan
tam a investidura militar, a. minha incompe
tencia cresce de -ponto para. tr . ta t' dos nego
cios que se prendem ao orçamento do Minis
teria da Guerra. 

Mas e lacil comprehender o interesse que 
me desperta este assumpto. Represento um· 
estado que e o acampamento da terça parte 
do exercito brnzileiro e que tem sido sempre 
a grande victima. das nossas pendencias exte
riores. 

Sou, entretanto, encorajado a tomar parte 
neste debate, pela tendencia que. me parece, 
haver-se accentuado na Camara. para o rivi
!ismo, que se vê perfeitamente traduzido na 
org-anisa.çiio da com missão de orçamento, onde 
nãó existe um unico representante militar, 
quer da arm!l.da, quer do exercito, tendo en
tretanto a Camara de deliberar sobre os orça· 
mentos da Guerra e da Marinha. 

Sou ainda encorajado pelo bello discurso 
pacifico que pronunciou, nesta casa., o illustre 
relator da commissão de orçamento da guerra 
que, creando um confortante ambiente de 
concordia, a.s•igna1au as tendencias dos go
vernos americano~. para diminuírem seus ex
ercitas e se fortificarem pela industria. pelo 
commercio, pela lavoura, pelo povoamento 
do territ01·io e atilamento na direcção supe
rior dos interesses continentaes. Nesse am
biente animador de paz, posso tractar, com 
menos emba1·aço, da guerra. 

Acompanho o illustre rela.tor deste orça
mento, nos seus elev;odos conceitos, e na sua 
opinião a respeito da. orga.nisação dos exerci
to3 modernos, a t•espeito da "r;:.ranisaç·ão do 
exercito brazileiro ; são bellas previsões do 
seu espírito brilhante, são theses a propa.gar, 
o.spiracões patrioticas e humanas, que convem 
realisa.r. 

Sr. presidente, o J)onto capital ferido IJBlo 
illustre relator do orçamento da guerra foi a 
rertucção do elfectiYo do exercito; as outras 
medidas ~ão de ca.ractl•r secundario, de ca
racter propriamente administrativo.,romo a 
reducção de despezas, eórtes aqui, córres ttlli, 
etc. · 
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Sr. presidente, S. EY. nos disse que não é o previdencia de estabelecer postos militare-~ e 
exercito mais numeroso o mais fbrte, porem nucleos coloniae:s em todu. a linha de euo. 
o melhor org;.ni8ado. o mel: tor instruid•>. fronteira; um paiz como o nosso, que tem 
S. Ex. disse mais que o aperfeiçoamento das uma immensa. cesta, cheia. de pot·tos e enrea.· 
a.rmas tornou secundaria a destreza do wl- das francas e abertas. ffi\l.S desprotegida.s de 
dado, e exemplificou isto, que é v~rdacle em bons forte$, apezar das suas condiçõe~ natu
theoria., exemplificou com a. condu;;ta dos g:;- r:l.es de defeza; um paiz como o nosso, que 
vernos norte-americanos, chileno e a.rg-entino, tem em litigi.o os seus limites quer ao norte, 
que teem procurado incessantemente; r:.~tlnzir quer ao sul. com duas nações a.mbiciosas, de 
seus exercitas. longa data preparadas p:tra. qualquer emer-

Na realidade, Sr. presidente, osEstaut'S Uni- gencia., com abundante provisão dos m~lhores 
dos, com a. sua. admiravel or:,"3.nisa.ção pnliticn, armamentos e machinas de guerra; um pa.iz 
com o deservolvímento a.>sombroso de sua. t•i- como o nosso, que ha tre.~ annos realisou a. 
queza., de sua. industria. commer..:io e povoa- mais assombrosa. t·eforma. social que o mundo 
mento, com a sua di<eiplinada. milícia de c-em tem visto, mas cuji\S apremia.nU!s consequen
mil homens, com a sua cxcellente e ape1•fei- cias estão~ se revellar, pertur!Janclo o tra.ba.
çoadt~. marinha de guerra, tendo de um lado, lho <' compromettendo as classes conservado
como drpendencia commercial, o Mexico e de ras;um paiz que as~stiu ba. tras annos a tran
outro lado, como dependencia. política.. as co- sfut·roação radica.l de suas institui~ políticas 
lonias inglelas do norte. os F~tados Unidos não em plena. paz, mas que nü.o terminóu ainda a 
precisam de um exercito superior a 27.000 org;lnisaçAodo novo regimen, que nã.o teve a 
homens. summa. felicidade de -.ér consolidada a sua 

O Chile, depois da renhida guerra que lhe nova fó rma de governo, :porque a cada passo 
deu a. desassombrada preeminenc.a no Pa.ci · de todos os Estados, assedi:ldOs pelas loucas 
:fico. e depois da tremenda revolução que lhe ambições humanas e p~Ios interesses mes
deu a quietação politica e a segurança d~. oz·- quinhos da politica pa~oal, irrompem mo
dem interna, o Chile, com a sua poderosa ma- vimentos pohticos que difflculta.m a sua 
rinha, que lhe dá. o senhorio do mar e com a. constituição detiniriva; um paiz nestas condi· 
pen'•ascosa muralha dos Andes, que diffkulta, ções precisa necessal'iamente de uma pode· 
se não impossibilita a acção prompta dos seus rosa força armada para as;egurar a paz no 
bon~ amigos argentinos; nã.o precisa tambem extE'riore a ordem no interior e -para a..-segu
senã.o de um pequeno nucleo de exercito para rttr a integridade nacional e a Republica..que 
o grosso de suas forças em campanha. ainda não estão a coberto de todos os pt-rigos. 

A republica Ar~entino., ao que pa.rece, é o o Bl'azil nã.o está. nas condições dos ~o.~ 
paiz que mahs propriamente tem rea.lisa.do o a que se referiu o talentoso deputado e a. cu~a 
idéal do illustre relator do orçamento. situação quer amoldai-o. ou ternoS de appll-

Tem, em ver~ade, um pequeno exercito, ca.r m dida.s governamentaes, conforme as 
apeza~ dos contmuos. d~soce~ e brusC<J.S circumstancias especiaes do caso brasileiro, 
temetl(!ad~ dos se'!-:> mdios do sul ; mas tem ou temos de renunciar conscieo.tem ·nte ao 
um e:xerc:1to perfettamente. arma?~ com as 1 acerto, crea.ndo pa.ra 0 nosso paiz situações 
armas ma1s modernas e maiS aper.e1çoadas. artiflciaes, que nâ.() se sustentam. O nosso ex-

O :-a. ALMEIDA NOGuEIRA- E tem uma. ~rcito agora não póde ser reduzido. sem que 
grande guarda nacional que pôde ser mobüi- consequencias desastrosas se roanifestem.Va
sada. mos primeiro construir a..~ estradas de ferro e 

o SR. HOMERO BAPTISTA- E' exacto ; tem linhas telegrap!Jicas estl".ltegicas, vamos fa
ta.mbem uma guarda nacional. que póde ser zer a provisão de bons arma.mentos e. sobre-

. b' d 1 · tudo a provisão do bom soldado, que so o sor-
fa.cilmente mo tlisa a em qua quer ~trcum- teio amplo.a instrucção apropriada e a severa 
stancia, o que a desageita como argumento disciplina nos podem dar. 
~eguro para a opinião do nobre deputado. Diz S. Ex._ que uma linha de furro estra.te-

Más, como :;e vê. os exemplos apres~nta- gica. vale mais que 10.000 homPns. O mesmo 
dos pelo illustre relator não colhem, por in· :podet·a dizer-se de urua. linha telegt n.phica. es
a~plica.veis â. nossa situação, que é divPrsa; traU!gíca.. Mas s. Ex., que pensa d~~ ~odo, 
nao podem servir de apoio a opinião por não propoz no ot·çamento do MmJSterJo da 
S. E:s:.. emittida. l!obre a conveniencia, e ne· Guerra a. construcção de nenhuma. estrada de 
~idade mesmo de reduzir o e1rectivo do ferl'O estrategíca. ne'll linha. te1egr-~pbica es-
e:xerciro brasileiro. trategica. 

Um paiz como o nO&'o, que tem centenares 0 SR. ALMEIDA NOGuEIRA- Não compete 
de legua..-; de fronteira. ddxt.mparada, de>· a C$W rilin!sterio. 
guarm·cida, entr·e;,"lle aos proprios recursos 
da. sua. população pouco densa, sinão rara, O Slt. HoMERo BAPTISTA. - Entretanto, já. 
·em face dos povos visinhos, que teem üdo a tem o Minist.eri<> da Guerra feito construir 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12:04 +Página 6 de 54 

108 Sess!lo em 5 de Outubro de 1892 

linhn.s k>l<~crraphicas, como a de Corumbá.. Não 
acha o. nobre 1eputat.!o que é 1 ·gitima. a. com
petencm dll Mm sterio da Guerra pe~.ra· super
intender a con<trucção Jas estradas de ftrroe 
linhas telegraphicas caracteristicamente es
trategicas ? 

mas esta. nobre missão só deve ser exercltada. 
pela paz e pela <:Oncordia. 

Si, porem, p •r ~uc~'!SSOS inevita.ve:s formos 
art·a;,tados a fa alid:l.de de uma lucta., o nos ·o 
pa.Lrio i5mo e a confi<Lnça. no. valor dos no;sos 
contidadãos e nos recur:;os do paiz, nos indi
cam outra previsã.o, a seÕ>'Ura, previsão da. 
victoria.. 

· Neste as~umpto de meios de communieação 
es~ratei(icos temos iJo de mal a peior. Exis:e 
aln um plano geral de viação, mandad•) OI'"'a· 
nisar ainda p->lo governo p:-ovisorío, que de- .. O Sa. ALUEIDA. NOGUEIRA:_- Na guerra que 
pende de _appro~·a:ção ti~at úo Congi"e<so.Ness< 

1 
tivemos com o Par<Iguay nao come,amos por 

plano està~ Incl~l!Jos dtversus t.raça.dos que; ser derrotad~s em touos 03 ~nr.out.ros? Entre• 
obedec~m muulntn \'elmente a um ponto de tantu, po<t rtortu nte, a YlCtOt'~<l. fo1 nossa. 
vista rminentemeute esr.rate<>ico. Pot·que? Pot·que er·JmO.i mas rvr&es,tinuamos 

E~tã.o ne;cte c:,tso, p~r exen:'pto, 03 q11e ·ig;'L.m mais recur>O> que o inimigo. 
as .c1dadçs de Sao BOrJa e L1vramento a Cace- o Sa. HoMERo BAPriSTA.- A h não 1 afugen-
qul, no meu ~·tado. temos o pensamento de Lttna revivesc.·ncia. 

Apezllr ,d \ wcluu.los _nesse P!n.no ~ de _cor· dos succes:;os ínkiae~ da. gue,·r;t.do Parag11a.y, 
responder•·m .a neces:Jda:Lles 1ndechna.:et~. o qu \nos deratn a de;ola~ào, a. J•uina. a. morte 
trJç.a:i? que hga :J. pt·Hnetr-a. daqnella~ c1dades na frvnt!!ira a1·gentillil., Sirva-no; a. imprevi
nao •Ot stquer estudadfl e o outr-o es~a <~penas d·\ncia. criminosa. d' então de exempio e de 
e!n esLUd? e <.:O_!'re O rl3CO e ~car Sem a. l're- lição para e;.armoo setn,i)re em uOnJiç:}~S de 
c1sa. con;ngnaçao, no, respec 1vo or~am 'nt.o. evitar tauta. de8graça e tanta V<"Xttme. 
tal e o •·xa.;gero de corces na despeza a torto 0 s A N E' p • 1 e a dir·eit 1 R. L!IIErD!I. t OOUEIRA.- pre1er1Ve 

Sei que ha na pasta da. commissão de obras evitar, esLá. claro. ( o·oc .• ,a-w mt~i' u apar
puLlicas a.IJum LS p.;tições de conc.daliãos 'es ·} 
no~sos Que ~e prop 'em a consttuir esses e O SR. HoMERO BA.PTISTA-A proposta da 
outros trec LOs d~ !erro-vias nec ssaria..~, sem reducção do exercito não podia r.er s.do ob
o metiOr encargo p:wa o Thesouro, mas com o jecw de t.!eliberaçào da Camara, jâ. [)orque o 
beneficio pr.ncipal do privilegio de zona, uso Vice·Pre-idente da R •publica havi<• sauccio
e goso. na.tlo a lei tlx.ando a; no,;sas for.;.as; e, por 

Não s~i lJOr que a operosa commissão tem um ar~umento rle inversão. si e impossi
reta.rdado a apres •nta,:ã.o dos "eus luminoros vel di cutir-se na mesma sessão um prlljecto 
pareceres sobre e<:~as pretenções Em todo 0 jà. rejeitado p:la Cama.ra., me parec~ que a 
caso, apro,eito o ens ~o para fazer-lhe daqui Gamara não póde Ú'-!libêrar soore um as· 
o meu ap;;elto respeitoso para que não deixe sumvto que já tin.1a ~>íd.o dooidido na. me;ma 
esqu cillos esses u tilissimos s"rviços. (A.poia· sessão 
do~.) Alêm de inv .. liJ.ar a lei de fixação de for-

Sr. presidente, diz o illustre deputado por ças, a no"a. proposta da commr~ão de orça-
S. Paulo: m·~nto é contraria ao art. 87 da Constitu ção, 

« ALlmittida a eventualidade de um1\ guerra; que úíspõc> de modo postti vo o se.uinte (lê,; 
com aqu~lla naçã 'com que o Braz.il tem pen· «0 t:xer ·ito f.:Jerai compur·s~-tla de contin
dencia. a qual actuaJm~nte Sll ar•ma d<l~prv- gentes que os EstJ.úus e o Dl,tricto Fed.-ral 
por ionadamente, como d!z em ap wte umSt'. suo obr115ailos a f rnecer, ··onstitu do (i· con
deputado, quero cone rdar em que sejamos lormluade coin a !c::i aanua. de tixaçâo de 
veu~.dvs .no mome . to. Mas o futuro?» forças.» 
E~tran•to que est ·conceito tllnh<t sido pro· S1·. pt•esiden~e. havendo, portanto, a Ca.-

du:>.ado pelo nobre deputa.tlo, CUJO aho cri teria •nar-<L J.uS Sr•d. Doputa.Jo~ votado a ld. de fi
e patrioti:;;rno e;:.tou ll<J.bituauo a coa.siderar xat;<io de lor-;as, não podia a commis:>ão de 
em gr.,nde valia. ot·çatneuto muditiC<t.r <Lg ,r<~o o effectivo do P:X-

Nem a.s circum~tancia.s fina.nreiras de nosso er 1 o. pol'que esse artigo que acabo de ler 
paiz, nem a. sua po,;igão púlitica no contiuenr.e veua-J wwil·aruente. 
permictern um ta.l . uizo, atte>tador da n~>a Nc.,tas couJi\(1)6>, Sr. presidente, negarei 
aeuilit.lad~ e da. inca.pactdatle goV!!l'n .mental meu voLo a reLlucção do otfecttvo do nosso 
da R pudica. ~:~:er.:iro. 

O B!"<~.zil não deve atirar-se a uma guerra ::>6 compre:,endll eSSa reducção, depois que 
externa. 0 p.'imeiro d,ver e evitai-a. llouvel'Ul.JSUOW.JO O ,·xercir.o do mais aper-

< • seu lu6ar, já cunqui~tt~.do po!' a.ntacE'.den~ !ÔlJ~oa.d.o artna.mtmw, do melhur 'fuJ.terial 
tes hi •t r.cos muito l!oni'Ooos,. impõe-ll1e a bdlioo,d!!put~ que t. vermos dutad.o a. fronteira. 
mis-ão superior de ser o gr<~.nd~ arb1tro pon- lio ,Vd.iz, a.~ suas costa~ marítimas de fortes 
derador d.o.s destmos deste sul da. America.; ! me10s de deftl2à. 
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0 SR . .,ALMEIDA NOGUE!R~- Ninguem pro. 
pr>e a. diminuição ; o ,,ue t<e propõe é que não 
se au::meute. 

O SR. . HoMr.Ro BAPTISTA -Na. v<>rdade. a 
commis.•ão nii.o d 'z: reduza-se o exercit.o; ma~ 
a. commis:são limita o max·mo do etrec·ti vo 
actual a.o numero exi~tente do! pr;tças. 

Entretanto, o nnmero fixado pelo govrrno 
provisorio foi de 24.877, qne. no anno 1 assado 
já rE'duzimos A 20.000 praçn.s. 
· Não s~ complrton, é \'erda..fi e ; ma!', porquE! 
deixou de s~r cumpt'\Jia. a ol !>;po~iç:1o consti· 
tuciona.l do art. 87, ~ 4", que d·z (I•~ ): 

«o Pxercito e a.rm~da. com flOr se-hão pelo 
voluntal'iado, !'Pm prem 'o. e· em f:tlt:t deste 
pe!o ~ot•tein. previ mente organi~ado,» 

O voluntal'iaúo l( Jininuiu extrno::-dina.ri,1.· 
mente corn a extincdi.o do premio. mas, nii.o 
olJstante, nii.o fhi organi~:Ldo o ~ort;oio 

r.' certo qu exUe uma lei dP-s r 'ein mili· 
tar, •IIIP ·e pod pr-a. i r. mas tk hcüe não 
St' f zum ó pree•tc:oiment · p r meio J!ella. 

Emquanto .. u~.s-· ex t· i'o. p ·r·tanto, per
m"n •.:- ·r nas con içõe< prec:~ria.~ em q· e " 
,·ejo, sou co:1tra t io à reduc<;.ã.o de ,ua· 
for.;. s. 

O SR.. ALMEIDA N'oGT:EIRA - Si o orra·,·entll 
p?r.roittiS.<•·, nii-• recusaria me>m • 50.000.j 

O SR. HmtE o BAP1'IS1'A-Ale m ·'isto, Sr. 
pre-i lente.eu que habito a r·onte 1'!1 do ' xtt• -
mos ·L tio p • z, sir11 • inda :o· co · se~nE'nci"~ 
crud lis.qimas d• invasão P'"'!.!Uilya em 
1865, • uço a r · lnm~(.'Õt'S dos meus p t :·i
CÍ03lJ te for m · ictim>~ tla.s por cu!p e de tdia 
do . o • ern •, . el • efficien ia d· > nos:;o exercit•' 
e tio seu ar·•tame·•to •.. 

0 SR. AL)!ElllA. NOGF!ffi:\.-E pOl' falta de 
estradas e.~tra.t~·gica.s . 

0 SÍt. HOMERO BAPTrSTA- MM somos nós 
mesmos que creamos em ba.raç. .s á con:;truc
ção dessas estradas: o anno p o.<sad" não VO· 
ta.mes uma, este anno não votamos uma.._ . 

O SR. CAETAI:\0 ne ALBUQUEQUER-E a Ca· 
mara ha pvuco~ dia ' t·et.·u-ou uma estra.d1• 
que liga a. f.-omeira do Par-.~.guay. 

0 SR. ALllrEIDA NOGUEIRA-Mas Roma. não 
se fez em um dia. 

0 Sn.. HOMERO BAPTISTA-Tem·se proposto. 
poo· outro latto. os meios •le colonisar as fron
teiras. ent·-·ndendo-se que quem não p ~de 
manter gr-J.ndes exereit .. s deve usar deste I'X
pediente porque um dos meio~ de defender as 
fronteiras é povoai-as l•tpoi "''·-") ; mas inl€liz:
men e a. Camara. tem s<>ro!)re negado o seu 
'VOto a todas essas medidas. Ainda hontem. re 
m~ não engano, foi regeie<td 1 com a maior iu
dift'erença uma emenola pruposta por pa&· icio 
meti, auto1·:sando uma. oper-.J,Çào de credito 
pa.ra. colonisar as !ron teira.s. 

0 SR. 'URBANO DE Gom'EIA.-Foi a.pprovado 
pa.~ constituir projecw em separado. 

O Sa. Ho~tERo BAPTI>TA - Ai nda bem. 
Oxalá. volt<Lnt.lo :i. diSCUSSilo este a.nno, seja. 
approvado 

Sr. pl'J•sidente, pa.~so a examinar alrrumas 
\'erbas do pl'· je..ro que se cJ i.,cute o 

A primeira é rJ·!a.tiva í~ con~ignação des
tina(la. parn a conclusão do edifwio da Escola 
Superior dP Guerra . 

E<tou inlô1rmadn de que este edificio e''tit a 
ser tel·m·Jtad•. l e flllC Ri pa nr('m a:; O'•ras ~·~ te 
anno maio:• pr~juizn tet-ã a Vni;"io dP ~nll'l'er 
o!o que se •·on. edr·rmo< a verba tlc :!00:000:'; 
par:J. sua. terminaçito. · 

E act•edtta"t.lo nas inlbrm~ç,;es JP. pe~··oa 
firlf'll'gna. em ri'! ção :i. sítu:o ,-lo actun.l do 
!'rliflcio da E.<:cola. Sup~l'ior dt< Gnl'rra,entendo 
fJUe o m:~i,; ~certado é con<'!u il·o. pois cor
!'e>pnnrle á. uma neces>ida.tll~ de lw. muito re
clamada.. 

o :'R. CANT:i.o-Veia v. Ex . : ha idêit ae 
funrli rem.,e as llmt< é:' c<~ias. ''· E ~o la. .Mtlitar 
e a E:scola. Superio1· de Guerra. 

0 SR HGMERO BAPTISTA-Sr . pres'dente , 
h<~ c:•r·r.as rle.•pe7.a.' que, por imporra•·em em 
gmncle< qua ntia.~. signilkam,;i primeim \'i.~ca. 
.. nr~•rgo> extr;v •nlinar·ios pat•a. o~ r..~.~ft·es pn· 

lico~; se tl"Atlnz~m eutrctant.o em !'utuJ•a di
miunh;ào ele rlespezas e co!I ~Caçà" <lo paiz 
em conoliçf:t>s mui~ · Plhot·es e 111uito mais 
~egul'as p:•r·a. não p. rmi ttir o augm~nto das 
despt>zas pu bliras. 

O BraziL que tem excdlentrs minas de fer
l'l1 abundanti~simas no ~stõl do de Minas. que 
tem um nnrnf'roso pe,~oal a.bali ad<>, en tre os 
sPUs engenheiros m ilit.art!ll e c i çis, capa?. de 
d rigir e auministt·,l.r as o hra.:~ impor·tlmtes de 
que car~ce para. mantet· em va.n ojosa.s con
rli~:õl's o seu exercito e a. sun. armada, que 
tt-m em s11a. pr\)pria casa. os recur~os intlis
peu~avei~ pal"t~ atreuder ás uece,-idaüe• d~ssa. 
onlem, deve pr.•pa.ra.r-se p:tra. deixar de ser 
um c:onstante triuut<trio da Europa.. 

A fabrica. Li e armns da Con ·eiçiio, provida. 
d • mOtlernos ma.chinismos e ins tr umentos, 
podi · realizar esse olject•vo ... 

0 SR AL:\lEIDA NOGUEIRA-Este e um idéal 
longiquo! 

0 Srt . Hm rER.O BAPTISTA-Não é idéal lon
giquo: basta. d izer q ue existe montada a f<~
bl'ica; tod·o o tra!al lto consiste em de..o;e·ovol· 
vpl-a, em -:l.ota:l-a dos mc·ioo pr;>cisos pa1·a. o 
mi·t ·r a que deve ser destinada. Eis ahi o 
fitcto Pm que a de.~pt>za, ora feita, 1 edundaria, 
dentro de pouco tempo, em provE-itosa eco
nomia. 

As ím pensando, voto pt>la conservação e 
m;·liloramento da ià.briea. da Coneeicão. 

Ou1t•o. serviço tna.J a.ttendido, . Sr. pr~si-
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dente, é o que se refere aos a.rsenaes de ciencla, apezar da imperfeição dos apparelbos 
guerra.. e da fl~lta de outros ; ecnrsos. 

Dotados insuffic'entemente do~ ap· arelhos Ntlda mais justo do qu·~ dar a estes ·bons 
nooessarios para o regular desempenho de servidores do paiz a remunet· :ção <-'OI'I'e .pon
suas multiplas funcções, uns impropriamen- dente aos trabalho~ que elles fa~e'n ; :nada 
te iocalisados mais para attender a in teres- mais justo do que dar a esse arsenal, que tão 
ses subalternos do que aos que determina- bons servi~.os nos presta com a. maior sutl:l
ra.m a stta. ~xistencia, outros mal organsa.- den•·ia, uma. ·class fiCll.ç.ão correspondante ã. 
dos. oom ·defic:ienci(l. de p ·swa.l e remuner-d.- importa.ncia ·das suas funcções. 
eões que não correspondem am serviços que Com receio do pendor desus<Ldo p··ra toda a 
executa-m, os a.rsenaes de guerra da R.epuhli- sorte de economias. de que parece possuida a 
ca red.amam attenção cuidadosa dos poderes Camara dos Srs. Deputados, apresentei uma 
gover:namentaes. emenda. que <~e referia aos emi'regados, que 

Posso fa.lla.r com conhecimento de causa. são os que mais sotrrem, equipar .n<fo os seus 
do arsenal de guerra de Porto Alegre, a.rse- veur.imentos aos dos empregados ·do arsenal 
n~:l de primeira erdem, que desempenha im · de guerra desta capital. 
portante papel na economia. intima do· no~so Essa emenda calliu em segunda discusstí.o e 
exercito. Os seus grandes serviços rara.men- não mereoeu, ·o que admirou-me, o apoio da 
te ultrapassam -os limites da vida silenciosa. ·commissão de orçamento. 
mas atarefada. ·da admir.istração; nem por Faço ~ntretanto, uma. ponderação ao illus· 
isso perdem de importanc!a e de valor. tre relator do orçamento da guerra, recor-

:Por de:·reto n. 534 de 28 dejunho de 1890. dando ao seu elevado espil.'ito criteriose e 
foram descriminados em ires cla.$ses 03 arse- justo qt1e, quanto mais custo$0 for .o .ex<lrcic:io 
naes d, guerra. sendo de l• classe o Arsenal de uma funcção, tanto melhor deve ser remu· 
da ca.pita.l Federal, de 2•. o de Porto Alegre nerado o indi~·iduo que a exerce. · 
e de 3• os da. Bahia., Pernambuco, Para e Os empre~os do arsenal de guerra de 
Matto·Grosso.. Porto Alegre, como aca.bo de expor, estão em 

Sob a consideração, diz ·o decreto, de que a cond.iç.Ges excepcionaes. trabalha.m mais e teem 
ill'!p, rtancia àos ars~><aes àe guerra ..a!'ia con- maior re:;ponsa.bi1idade do que os empr~gados 
forme as 'lllcalidaltes em que furwcionam e as do arsenal de :merra da Co.pital :Federal. En-
118Céssidarle~ 11 que attendem, .foi feita a classi- tretantc estão suboroinados á ·uma classe in
fica.çao relatitJa ao .<eu grdo de im:-ort!l:n.cia, ferior, entretd.nto:percebem v~>ncimentos mui· 
para qv.~ e.'ita sirM de. base à estimatil!a dare- tos menores do que a;quelles fnnccionarios. 
mv.:n.eração do trabalho. Chamo, portanto, a. attenção do illustre rela-

Nos considerandos de apresentação desse tor da commissã.o de orçamento para essa. 
decreto ao cbefe do govet'IIO provi3orio. dizia clamorosa. desigualdade. e peço a S. Ex. que 
o mitilitro -da. guerra., que e o actua.l Sr. Vi- me coadjuve no empenho em que estou ·de 
ce·Presidente da Republica., que o Arsenal de melhorar a classe do .Arsenal de Porto A:legre 
Guerra de "Porto Alegre a;ttende a.s necessi· e a sorte do3 seus excellentes .empregados. 
dades da mator parte do nosso exercito (pa- Estou certo de que S. Ex., uma. Yez infor· 
lav.ras textuaes). mado da importa.ncia. daquella repartição 'fe-

·Sendo assim, parece que, pelos proprios deral.., da. extraordinaria. diversidade de ser
considerandos do decreto de 28 de junho de viços que realisa e das pr.?ca.ria.s·condições em 
1890, devia. ter sido dada melhor classificação que se acham os seus empregados, attenderã. 
ao Arsenal de Guerra de Porto Ale,"1'e que, na os reclamos que acabo de fazer. 
realidade, serve á .mais da terca parte do ex- Sr. 'presidente, a respeito de algumas das 
ercito, executa. 'tra.ba.lhos para a .flotilha do emendas que o:liereci a este orçamento, ouvi 
Rio Grande do Sul e attende aos 5erviços da a opinião de um criteriooo genera.l,que occupa: 
Escola. Militar de Porto Alegre e da .Escola de loga.r saliente no exercito ; procurei, a.ssim, 
Tiro do Rio P~udo. supprir a minha. ignorancia. especialmente 

Pód.e-se dize!' que esse arsenal serve ás ne- nestes a..~umptos ·militares (não apaia los), 
cessidades da t.la.i.or parte do exercito .bra.zi· pelos conselhos ·da e:xperiencia ;e sabedoria 
leiro. militar. 

'Entl'etan•o. Sr. presidente, a. ~ua classific •- N"a.o levem a mal os meus honrado~ colle-
çã.o não ê relati·Va ao grá de sua importanc:ia ~s. que são militares, a. minha. interferencia. 
para que .. sta sirva·de base a remuneração nesta. materia para que não sou solicitado por 
de ...eus emprf-gados. minhas preoccupações hab!tua.es. · 

'Este< 'trabl.lha.m extraordinariamente.como Attendendo á indicação dess& .meu .ruus!:re 
posso testemunhar, empenham-se com o maior arn4!o, propuz a ·ext.incção do commando.ge
escrupolo. com 11. mélhor lJoa vontade para t-al de artilha.ria, .que em verd.l\de.não tenllo 
desemp-.mb&l'·'Os deveres ·que .lhes são co~ ,visto:tl&'urar ·IJ?.&is ·~noticias .dos jor~es; 
Jll'eitittoe, ~ O&:deeempenham ·eom·rar& ·profi- porque, devo dizer .'IJ. v:. Ex., <eu ·1!0 'sibia, <da 
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exístencia desse cnmmando pelas noticias da em ruínas ou em plenn ah-<ndono; as fazendas 
imprensa a seu respeito. ( f{i .. o:, e os s'tios desaiJtoveitados inteiramente, e~tão 

O comm;\ndo geral de n.rtílhlu'ía foi crPa 'o á mercê do . .; pr·im<.üro.< occu p:tn t.es ; na· maior 
para se o:!ferecer uma col!ow.ç:Jo propria no parte. não c•st.ão a<signal:ldos os caracter.stices 
S'r. conde (l'Eu, o príncipe afortunado que des8es immoveis. qm não í'ora.m medidos nem 
devia succed·ee ao Sr. D. Pellro II no throno llemarcudos; a respeito de muit.o~. <.l.S observa
do anti-go imperio brazíleir·o. ções consignadas naquella rela~ão si\.o extra· 

Sua alteza vinha como simples tenente rlo -vag:mt.-,s e irrisorias. 
exercito .francez para o nosso pliz; mas e r· <L ~lu ;tos de:>ses proprios ~ão utilisados, de 
príncipe, devia um dia assnmír· a dit>N!•:;i.•) J~ng:t data, por t;!OI'POraçõesmunícipacs e par
supr·ema do governo de nossa pa.trin.; er:.L t1cUlarcs, 1eem &l\lo t ransfer·:dos po!' heran~·<L e 
preciso, porro.nto, dar-lhe uma colluca.;iio sn· outro; ritulus. e entret.ao.to :Linda fazem parte 
periur e distincta. do lombo nacional. (Apm·te.~.) 

E então aprouve ao senhor dos nos~os No meu estado, em um rle::ses !Jroprios de· 
destinos, para. dar-lhe uma collocação e~pe- nominado de S. Vit-ente, que figum ahi 
cial. crear o comman,[o super·ior cte urtilha- como uma. lazenda com lO leguas de area, 
ria, instituição anornv.la, que qucbt•a a uni· existe uma povoaçã.o,j:\. :levada ii. ca.tegoria. 
dade de comma.ndo índisp ·nsavel em tolla or- de villa e séde do municrpio do mesmo nome, 
g<tnisa.ção de foi'Ça. milit.ar. (Jnde estão estabelecidos, hamuitas annos, com 

Ma.s estabelecid!l. a R~publica.. cessou es;;a pleno direito, e;tancieiros e ngl'Ícultore:>. Nes· 
necessidade, e. como não devemos manter sas condiç\ies, supprida a. íncapacidàde dos 
aquella instituiç;J:o por simp:es amor ao pas· governo~ pelo pü\'O, es.se proprio nar·iona.l. si 
sado, propuz a sua el:tincçã.o. é .insto assim denominai-o p~la simples inclu-

Fuí, entretanto, informado por o.lguns col- são no tombamento dos bens da nação, -esse 
legas., que ja nii.o exi,otia o r~omrnando g-era!; p!·oprio está. convenientemente urilisado. Ou· 
para -scientificar-me des,e facto, percorri a. tro tanto nã.o se póde dizer dos demais. 
legislação do governo -provisol'iO, a legislação A' [leq_uena distancia de5ta localidade está 
da R~publica e não encontrei rntre os decr·etos o proprio nacional de Saycan, excellente in
daquelle .governo, llem entre as leis da Repu- vernada com cel'ca de nove leguas de ricas 
bliea uma unica.chsposição .pela qual se lwu· pa.>tagens. Grande somma de di·n.beiro e cte 
vesse extinguido o com mando geral Je arti- esforço teem di~p~ndido os nossos governos na 
lharia. administrar;ão c manutcnoão·desse estabeleci· 

:o SR. ALMEID.-\. :NoGuEIEtA _Não fui mais mento, destinado para de-posito das cava-
feliz nas minhas pesquizas. lhadas do exercito, e onde tem-se tentado 

funda.r uma coudelaria, enViando para alli 
'O SR. RolúERO B.o..PTJSTA - Portanto. Sr · annnaes das raças as mais ac:redita.das para a 

preSidente, si elle existe, que tlque extiiJcto rept·oduCJ;ão e cruzamento com as raça~ eom
pela minha. emenda, que será c nvertid<\, ~-i mllns. Tem ~id" um vão tentamen em pura 
appr011ada, em projecto separado ; mas si pe1•da do Thesouro, devido á. .falta de ,elo e 
nao existe, ·sem haver, entretanto. lei qae aptidão dos·encarregados de um tal serViço 
determine a sua extincç:::i.o, convem que especial e á f\üta de inspecção e severidade 
fique consignada uma. disposição legal suppri- do~ governos do paiz. 
mmdo .essa excrescencia da nossa organisa- Devo dizer que nttimamente tem ·estado :à 
ção militar. tesra daquelle esta.belecimento um honrado 
. AcomJ!a.nho o nobre depn?do in'neir~ nas militar. que tem sabillo dirigir com cuidado -e 

observações que fez a resp 1tu do proprto na- e>Utero a f<J.zenda, acé·então a:bandonada, com 
cional- fazenda de Santa Ct·uz, e acce1to !'aros iuterva.Uos. 
ta:mbem ·a disposição do pro;ec~ que se_ dis- Para terminar esta ligeira apreciação sobre 
cute extinauindo .a coudelar1a domestica e alguns dos proprios nacionaes situados ;no 
tomando ~utras medidas a. respeito desse Rio Grande do Sul, me occuparei agora, 
proprio nacional. Sr. presidente, do denominado fazenda de 

Vem a ,proposito, Sr. presidente, chamar a S. Gabriel, no município em q_ue resido .. 
attenção da camara para esse assumpto dos V. Ex e a Camara sã.o testemunhas do em
proprios .nacionaes. Appensa ao relatorio_ do penho que ten!10 desenvolvido para que seja 
Sr. ministro da .f!l.Zi·nda. en•·ontra-se a coplOsa colonisada a parte des>a fazenda não aprovei
relação dos proprios nac.onaes com a.s indiea- tada em servi..o federal. 
çôes que sobPC elles tem o governo~ · . o. meu primeiro empenho ao chP.&o.~ a esta 

•Um pMSageiro exame dessa. reluçao ~os eVl- ca.p~ta! f01 faz~r s~nttr ao Sr. mm1~ro da 
dencia. a desidia. com que -tem sido genda ~! agrJcult';lra. a necesst~ade do:restabelecnn~nto 
parte impl)rtanteda_fortuna publi~ •. ,A qll:a~1 J da c~lo~_1a de S. Gaurtel, ~Bp~nsa ;pur·orarun 
tdta:lidade dos -propr1os ,da ~a.çao ·n~o ·~ uhh-;- I do mml!ltro da: gu~rP&. -do u!lWlo .go:v.erno, o 
sada. 1 'tfm ·grande nmnero 'd06 -edi1lcros está geuer&l Antomo N1calá.b Flilllã-o,daF-._. 
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A colo~fa [ôra creada, como um!!. tenrativa. forç<L que d~~taca nas fronteiras e a accumu-
d~ colomS<H;:ao. dos campos, pelo illustre m·l- 1 d " 
n t d _.tç_ii.o . tl ,or~:CJ.S em lagares centraes. onde não 

ts ro a agricultura do governo provisol'io, tã d 1 
o nobrP. dP._putado }'Or S. Paulo, a meu 1.0._ .1,_ e ·o 1n spen,ase a sua constante inspe~ã.O . 
te te d d ., - Em toda a uoss ~ cx&.~n&L fron tei ra. com a 
B~rj~.pe J o, em nome da população tle &"lo Republica Mgentina sóm~nte estacionam 

t1·es corpos, tlon~ em Ueug;1ayana e um em 
. Foram construidos todos os ~ditlcios neces~a- S. Bor,a. que uomina todo o" alto Uru.,uay. 

r!o~ par~ uma tal fundaÇ<1o,ca...;;a. jltl.ra. dirP.Cto- Todo:> sabem que. além de a->Se!!ur.a'rem, 
ruL,hospJtal,p'to.rm;tcia. hospedagcm d.-., colont)S a u<>fes.1. (la.ft•onteira , o que imoona d,zer a 
emqua.nto PI'Ompti~ca.:>s~m suas IHtbitaçües, co~fi<mt~ s· renid~de da.s populaçõe~ que 
etc. _etc .; foram mechdos e demarcados os lotes alll lJ>tbltam, as lo • ·ça.~ re nl:tr·es "arant(' lll o 
e ahnl~ado, no rentro, um quarteiJ'ito urbano r~peito á propl'iedade nacional" e dos pa.r
~ra. sede da povoação. Tullo iss•'• que im]lor- t1cuhu· s, .. . 

~ em regul:tl' quunti<t , h\. existe a.inda em O Sn.. UR!Hiio DE Goun:A - Ha. neces,i-
condiçôc;;; dP- nüo :<er esperdiçn.do. d là d 

A p~ rte do campo destinn.da para a. colonia ~~~~s.e distribuirem-~e corpos ;~hi pela; fro o• 
fi~ so'1r o rio Cam,•quam e o ar r·roios de 
P1~11hy e do S:1lso ; estâ totalment . d:sa.pro- O SR. HO)IO:Ro BAPTISTA - . . . a. melhor 
ver!a_!la. ea.h~ndona~la; a outr:L prwr,e do co.mpo, fiscalba<;ão ilo contrah~ndo, pot•que onde des
qu~:~ e a ma1"r. "st<\ sep:trada t!e~ta pot· um t<lc-.tm ·ns gua1'd11S ou n 'S suo.~ p:oxim:da 'es, 
arnmólClo. e constitue uma «r:\nde in1·ern(l.lla os e~~ ~ulba lores e o.; contr:~.bandistas l'eceiam 
ond ~silo _depo<itados a.ctua.~nente o:; cavallo~ p1·atica.r vin! ncias e c1·imPS. 
do 3 · J'egimentn. A colonia. não creava, p:)is, N11 secf'et.aria li[). ~uer:;: .rievP.m exi$tir 
nenhtJma p<-rt11rbação ao. servi~o de deposito rlenuncias_ e re~lama9oes dmg1da~ por· com
d~ nnunaes põrteneent:>s ao estado : além ffiMIÜ nte. 1ht lront(• ! r~t de Mtssoes contra 
d1~. afigut·a.·se a r.odos prutl.ente não faz ·r esp:·culador·es argeutino.s e de outms nacio
gran~~<s dep ~i to~ de caval!o$ ua. rnoutari;: do I n: LIH~ - r ~e ·. qu · co;:;:,umam í nY:J.tlir as fl l>re>tl.S 
exerc1_to, e$iJI!CÍ<tl 11ente na-s Jli'Oximi 1hlct~~ d=• br·azlle1r<'~ d:L eosr,l. do Uru;iuay prcra eXtl' .ir 
fro~·eu·a ( s.se C•t · po ti sta tio '[1-11;!'11 r pouco <t~ no ;~, rr.n·f ' 1or ·~~ maddms CJ U! r.r-an~portam 
ma1s de qua.tl'o leg-uas), POrqua.nro isso ,;e ia. p:trll. ,\ m.trg-em oppo~ra., OU<le ap1·estam :ts 
P''~P<;\rar recu r~o~ do mais alto ,·a tor p;.wa. 0 ~1-a.ndes b·tl.::<L'. q~c sii.o veudil.l.t' depo1s t.'Omo 
lnlffil,;o, em um_ c:~ .. <o de gue:ra, ou excitar a pnJ(luctos a r7e_n mos .. _ .. 
C?Ulça t.lobH.nd! 1smo, de que nem ~empre est:i. S1 ~ guJrnu;ao lle Mt~sces füs~e mmor ou se 
l1vre a no-sa fl•onteira. estacLOnas 'em em outro,; ponto:> CúlUmn;\s de 

Estes e o~tros esdare~imenros prestei ao f~r1,-a< regul:u·es, não se ''a: _am ess::.s . viof ,~
operos • ffillll:$tro, que. d1as depois, me decl.l- çoes, a t-onfiança na. tra.nqtuhdade aqUJetarm 
ruu que estava de a·corclo ern resr.ahP.lecer a e deter.a. o no~~o povo no tr-..1.t,a.l.,o fecundl'J 
cnlonia. mas, que 0 Sr. Vice-Prel>i•l?nte da da. lavoura e industrla ... 
R _publi-:a entendia que, es;to.ndo aquclle pro- O SR. lJRBAXO DE GoüVE,t - Não ha du
prl? nacJOoal §Ob a a •lmini:>t1-açào d(} M,nis- vida, é preciso m~ll1or "uarnecer as u<k'SaS 
ter1? da Guer1·a, nao conviniH\ já. levar a fr(lnteiras. "' 
eff~Jto esse serviço. Por es<e motivo, Sr. pre- s 
s dente pro,1!iz, em emenda. que jii. fui <tpp:·o· O R. HO)!ERO BAP1'ISTA- Não é so a fron-
.vada em 2• dJscu:;são, o. tran,:leJ•encia dessa teira d•> R;o G1·a.nde do Sul que r~sente·se 
:p:1rte do campJ aproveit.avel para 0 Ministe· des:<a fa.lta. de fort6<' gU!J-rniçl>e:; militares . 

. rroda A_gricultnra, afim de >e' por este r·e- A do es·:1do tlo Paraná, por exemp·o .. com 
stab .-l.-cula a t:olonia. que virá fomentar 0 des· o seu terr:rorio litigioso das :\1í$SÕe~, <\S smL:> 
env~lvimento agricol11. do município de Si"1.0 cotanias militares, os seus a bundantissimos 
Bor.Ja, e satí~fazer uma das m.tis insisteni:Ps h.ervaes na cos~ do Pal':lnà P do lgu~s<U, 
l'e(!lam:J.çi:es do povo mi$sioneirlJ. Conto que que já os especuladores ~stra.n)!eiros devas
a Camarn; app~o~varâ. e.;~ em~nda,que é apüia· t-tm. 11-pr·oveit<tndo a no~~a illcuria., para 
da na d1spo~Jça,O con~~JLuci:~n tl que manda ma.nufacturarem na C05ta arg ntina e tt-an
~ para o domínio dos estado~ os proprios sportarem pelo Parani~. com<1 merc;~doria d.a
naclOnaes que não forem nece"-."<<rios pa.J"J, quf·ll ' R..·[Juulica, a fronteira do nosso e:;t<Ldo 
servi<.;os da União e no voto expre$SO do Gon- precisa de )!Uarniçõ~,;; ou p st.o~ militttres 
gresso regt1lanJo e$ta. materw. (..tpo:a't ... •.) proximos uns dos outros, que üçam res-

Sr. pl'l'sidtnt.e, pa'so agora. a tratar d(> pPitar· Q nosso tet·ri"orio, as no.~s rique7.as 
outro assumpto qne me parece de releva.ncta natura· s e sirvam de esta.\·et convergenda. 
-a looali.;ação das força..~ na fronteira. P tra o povo:~mento indispen~avel de..'<S<J. >ast..1. 

Eu bem sei que incumbe ao Poder Executivo e futurosa reghlo. (•ltuita bem .) 
a _dis~ritmlção da força. putJLca; entretanto, Afigu ·a·se-me qu '5tão muito seria , que 

. na.o Julgo· desca.bíd~> notar a insu.Wc.i&ncia. da deve ser eooa.ml.nha4a. para uma. ca.nveniente 
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solução, essa. (lo povo·J.mento c defe't\ de 
nossas fronteiras. 

Parer.e tempo de set•mo;; lWeviclent.cs c tle 
tirarmos proveitoso cnsin;\mento das inYa.;;(ics 
barbal~cl.s e cle$ola.ntcs que ~m solfddo nosso 
paiz. {.AJlnicr•t~s . ) 

Sr. presidente, a patríotica. e í!lustr:l!hl. 
commissã.o, na. sn<l ol.Jra. de t>Couomia, sem 
desorganisar :'len :içns. e$<Jtteceu-;;edc medid;t,: 
que tt':11.ern L'elluc,:ão de dcspez;:t$ :;em a me
nor pct·t.ul'i:ação do serviço. 

enfermt\rias alg'uns dos lto;;pitacs úe 2• classe, 
o qne ha ele tl'n.ze~ grande t;;duc~ilo n:J. des
pew .. » 

E propc>z a eonvcrs:'io em enfc1·mat·hs dos 
hospii.<tc$ de :!• clnsse d;l, dtlit<lc do Riu Gru.ude, 
Jagum·iio, Ba.~e, Umgu;,y;m<t. S. G<,briel e 
Corumbá. Kli,o acho i -;to <L'i~illl l,c,:t;~n t.o justo. 
Porque conYer ter este8 e nãu L1)HI't.!L"let· todo;; 
os •lc ~· classe em enl'el'llmri::.. ~ \' fi o :;ci qual 
lvi o cl'iterin •Üt C';()JUtni"-..:ia· Si !i•i n ti•~ l'C<>
unrnia ~i l llp!c:smcntr.·. •hwi:• "'l··n<l<' l' ''· c:nn
\~(~.r~i-LO ;l, tod'"' c~:-:~<~~ iloStl i Wt·~. PelcJ decreto n .. 1:11, de! 2.iulltc.> ciP lf-'\11. 

lorão tliviclidos o~ dil•er.•o~ c.<mdo:; da l ;ui:"tu 
em 7 dbtl'ic:.Os tnitir.at·c.~, do ~~;.;-ui n te motlü : 

}}:t.!llial!l[t), :-;1• . !II'O.:'icklll.t>, 11 l'l':,!lli;\!IW!lÍH 
q \IV \•Sf.:t!J(•IPCPtt (t~~O ~ysf".~·lrt:l. •k lw:o.:pi!~ ~(~ . ..: l~ 

'"· AtnalOil :l~, P:u·:'J, (:>Ü•liJ). ~l<ll'allli:"tll l ' rez :\ di\'hilll(ltlld" ""~-. l~· . :·eo'PI\·Illtl tjlll\ SL:t·ia 
Pia.nhy; · Hlllilu m:li~ conn•uicn l." 1111. tllo!ll l'IIÍ)J :tetu:.tl. 

2". Cc:l.l':i . Rio Cít•;J.nilc do xill'te. P:tl':lh\'b:t cx\.in;.:nit• i ni.dt~Lilll'lltL· : L ~· ei:L"'"~ de !t n.<p!-
e Pern:11ni.Htco !sctlc) ; · ta•,~. c~l;~bcl~cctHlo silllplLc<nwntt• ;c,o.lennmi na.-

3 . • Bahia (we), :'.etogipc r. .\la;.:ú\;: ; •:•in .Ie llospitaes p:J.t·<J. u,; actuat>> h<l:::pita.t!,; de 
4 . •• ::; . l'a.ulo ( sétle ) • MituL;; (;t,r :te,; e I • d:~S'Sil, e de Enter mat·i:ts p;u·:J tOt.los o;; hos-

Goya.z; pit:\cs 1ic 2·' cla .. ,oc. 
5.0 Pa.raná (séue). Santa. C..1.thal'ln:1. : 0 su.. Ul:L!,\ :\'O DE: Gm.:vE.\-Hrpothcco·lhe 
6. 0 Rio Gt'ande do Sul: 0 meu vobJ. 
7. n Matto GI'O.-:~o. . 
O Rio ue Jilncit·o ~ E~pirito :)auto fic:un soiJ O SR. Hom:t:o J3AT'TI.;Ts-.h·, vG o iBmtre 

as ordt:ns Llo 01j nchnte 1-(Bneral do cxerdto . relato!' di.t t:ommis.<í.o que p:ttr·ocln:1. a opinião 
E;; ta ultima p:wte to i' q nc me induziu-me :1 que P.nnnc:io um tli•tindo militar. m:\is CO· 

lembt"J.t' ~t illus,rc commissi.'lo de orçamento nlleceuol' !ltt nmtcri:t do que eu c cuj:\ \)L\lcwrn 
uma cconomi<J. para os cofres publico~. :wtol'i~a.da nito póde deixar de in !luir no 
As~im ~'Omo, Sr. presitlcnte. o..• forç~.o que :wimo d tl ::>. Ex. 

esta.cionam no est;ulo do Rio de Janeiro, prin- AgQt".l., St·. pre~i<.lentc. vou deixar de p:~.rte 
'pal •A •A 1 L E · · c- o p!·o,im•'", .,.., !"' Lr,·li.al', em ÍJI"C·•es p:ll a.vra.~, c1 meo..., no es""'t o to . 'Ptrtto .,anto, po- J"~"" .~ w 

dem ficar ás ordens do ajudante genet·al do de tlous assump:os que se prendem a estas 
exerc.t.o, uo iJl,esruo modo podem fica.l' às causas do :-.-Hn i;terio da Guerr~ : a quasi mo
forças que estão no Pai"J.ná, S. Paulo e 1\linas bilisa~!<"lo ern que se a<.:Iw. ~' gmu·da nacional 
Gera.es, especia.lmente a.s de>tes dous estados úe;;t:1 capital e a. m::~.nutenl,'iío tle COI'po;; pa
que ~>tã·J li t,oados {~esta capital por estrada de trioticos. 
ferro. Alem disso, os e:>tados do nort~, onde A guarda nacion<tl Oll milícia civica, na 
esta.ci<mam poucas forças, podinm constitui!• phr:\Se (l<t. Constituic;ão. égera,lmente conside
dous unicos districtos militares, sendo P:~I'Ú e rada como uma r eserva ger:.1.l do exercito 
Pernamlmco otl Rallia as 1•espectiva.~ sedes. cuja. mobilis;\Ç<to e tltilisaçilo incumbe ao Con-

.. r~sso determinar, nos casos ex.cepcionaes de 
Deste modo, ficariam r eduzidOS a CinCO OS guerr-<>, úU ue fvl'tnida.n:llult int .. rna, >isto 

dist1·ictos militares sem inconveniencia algu- como, p;,r,\ 0 tempo de paz, exhteoonstitnida 
ma. pa.ra o ser \iÇO, e se produziria uma eco- e mobilisailil. a ibrt;a activa (lo exerdto 
nomi<lo regular na d.espeza ~no pessoal do Pat•ece que ~ómente no cabo real de insuffi
nosso exerctt? .. qu~ par~e nao se1~b-a.~ta.nte ciencia do exercito activo para. a« defesa. da. 
ou. s~.r mal dJstr1bu1do. v1sto r.omo na.o e r~ro Pa.tria no exteriOL' e manuten\.à.O das leis no 
o f~cto. de .serem empregados em ~u~cçoes interjor », de'l"e ser mobilisada a guat•da na· 
acttva~ o!ficJaes r efoz·mados, com preJu;zo do cional ou milícia. cívica. 
Thesouro, que a.alguns destes pu..,ooa,ma,rs qu~ Ora, nenhum desses casos se dá., felizmente. 
aos offic1aes actrvos de 1guaes pateni;es no ) Não sei par, que está. sob re~men de mobi· 
desempenh~ dos mes!D~ cargos . (Apo:ados.) lisação a guarda. nacional desta. capital.e aind<l. 

O§ 11•, d!Z a comnu;;sao: menos sei em que é ella utilisada . •. Depois, 
«Hospüaes e enf•rmari'lS-01rer~e margem onde PStá a. determin~.lo legal para. mantel-a. 

para con~idemvel economia, já. iniciada pela. mobilisada. ~ 
commtssa.o de orçamento do anno passado. Dir-me·bã.o : na autorisaçã.o ampla que o 

Um projecto de lei que acaba de ser apre- Con:.,Tesso deu ao chefe do Executivo, ao 
sentado á. consideração do Congresso realisará t~rminar a sessão ex.traordinaria.. Mas essa 
com mais segurança. aquelle pensamento; en- aut.Orisaçã.o cessou seus elreitos cl;esde qu~ se 
tretanto, pa.re::e á oommissão que se poderã. rea.briu o Congresso, e, não pod1a perm1ttLr 
desde já. aritorisar o governo a converter em sinãv o que a. Constittiição permitte. 

CA~D:~Za V. VI 15 
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Para mim é irregular a existencia dessa ! Es~a representaç--.do dos estudantes até hojo 
força.,que serve-se de n.rm3.mento do exercito. está em poder da. commissU.o de marinha e 
que tem as suas sédes ou. centr·os (não sei que ! guerro. para offerecer o seu p~recer, O resul
nome lhes dê) em di versos predios por ella ~ tado da morosidade elo, com missão foi que o:: 
ocpados. I moços patriotas, e-."Ses bons e verdadeiros 

Quem po.g:1 o aluguel dessas caS:lS? Quem t·epublica.nos, depois de um processo, sem 
sotrt"e o lH'ejuizo das arma.s que se estm.~am ? fórma regula.r, em que elles nàt) protluzit•am 
O Thesouro. E. enketanto, qual a Yantag:em? sua. defesa, lbt•atn a!'hitt·:u·i:l e cu.pt·ichos;L
qual o resultado ? A tàlta. de r eg-imeu. de ot·- mente elimimulus do b<tt:tlh:io pelo crime de 
tlem, de systema no serYiç·o publico e na Yida h:wer~m repr~cntado n.o CongJ'I'~) ?\acionai. 
social. p1·erogativa qu<1 lhes era. ontm·).mda. pelo 

O qne 11tz n. gtmrda. nncional, si Jh;~, nl;:rnma t•cgni:LJnento dn nm~rJLo ha.talh:1o c pt• la Consti
COUS.'l., incumbe ao nos:>n exercito acti ,·o rea- tuir;:io üa. Repnhlica. l'r·cv:tiCct•ll o :ll·bitl'io. o 
lis:tr, mt ({U:tlll'l\ ll.e ll:tZ que atrowssamos. dc:;rc:o; J l<'l i f~) :~ ll'i, ;:mo;,:ts an curh~tll'~r l IJllC ao:, 
O r1ue :>e con:>eguc com isso é tlistra.hir tlas jmzt·~ tio siu;:uhu· prnt:L~ssu prc~tou :L t'O IIlllli~
funcçues nor·m<tes do commcrcio. da. ir11ln~tt•b , ~ií.u di'SÚL caumr:L. 
da. lavoura os no~sos conciuadãos que sern1m <~ uc:-:lustt·c 1lc 11ma t;1l elitnin:u::1o não 
nesses corpos da gua.rd:L nacioual. O que ~~ atttn:.du ao ' joveu~ citla.d:lus, cuj:L litlcliu:ule á 
consegue e retira!' um genern.l do CXl'rcit.o, Repultlic:t estú pl'omrl:L por mais tle um acto 
que neste deve ter a. sua Cuncl,'fi.O pt·npr·i:\, inub~cureciYu!. <! cuj:t :mpcrioritlMe mot•al os 
para servir tlc commandnnte geral de~'LL p:ie a.o a.urigo da mesquinhez de t:tes juizes. 
1brc,:.a.. . . . o l:'R. C.\SSIA::'\0 1)1) N ASCDIEXTO u;Í. um· 

Do mesmo modo Irregular, Sr. Jll't'~ulr.n tn, apa.r~e 
a.hi existem bttt:l.lllues pa.trioticos: um. consti- · 
tuido ].'JOL' e:>tud:l.ntes de nossas escola:; supe- O SR. Ho)!EHO BAPTISTA-A conservaçã.o em 
r icres, e outro por áladãos que desempe- activi.lade dtt gua.r·du. nacionu.l e dos batalhões 
nha.m varindtt~ funcçües n:L 'Vida agita1ht desta p:1t.rioticos p:1rece i núi~ar a insufficiencia do 
grande cida.de. nosso exercito pat•a nttentler aos deveres que 

Sabe V. Ex. que esses batalhões se organi- ll1e sã.o proprios. Acho esta questão muito· 
saram po1• impulso esponta.neo de patriot:J.s, serht. Xu.do. Y:tle mai:; em uma sociedade con
para detendP.r a Republica, no momento ex- stituida. do que n. segurança. da ordem ma.te
cepcional da sua instituição, quando os recur- rial, primeiro devei' da força arm:~.da. (Apoia
sos normaes com que devia contar seg-ura.- r.los.) ~conomisar na manuten~ão da forço; 
mente o governo, podiam nã.o ser sufficientes ~a.rantldora da ordem e t ranq uil.lidade publica: 
}>ara garantir n. estabilidade de um regimen e t'Ommetter um erro pelo saCPtficio das elas
em inicio. ses conservadoras, pela perturbaçã.o em toda. 

Em relação a.o batalhão u.cademico, tive a a sorte de nego1ios, pela. sujeição do paiz aos 
honra de apresenta!' ao Congresso utm~ re- r~ceios de todo~ os dias, aos terrores quoti-· 
presenta.ç.ão de muitos estudantes, que ser- dianos ~e lucta.s mternas ou externas. (Apoia
viam nesse batallüio, pedindo a sua dissolu~:iio. dos.) Sr o nosso exercito não basta para o 
.Justificando esse pedido, os nossosjovens con- desem.p~~llo de sua missão especial, t:tçamos: 
cidadã.os ponderavam que pt•esentemente jà. a o sacrlticto de melhor organisal-o, de dotal·O< 
Republica. dispõe de elmentos de força. que dos elementos indisp<!nsay~is pat'a o cumpri
dispensam, para assegurar <t sua estabilidade, !llento do dever que lhe e Imposto. ~ão este
os serviços que elles poderiam prestar-lhe .]amos a explor:tr patriotismos e vaidades em 
como m.embros de uma corporação armada.. muitos, utili~ando factol'es destinados ao ex-

Realmente, Sr, presidente, a Republica. jã. ercicio de ou~ra:> fl!ncç'Ões e. portanto. per
attingi u a situaçã.o de normalidade que 1 h e tu r bando <H Ida soc1ai. desfalcando a. economia 
faculta, pelc.s meios l'egulares e com os recur- nadonal das suas forças de acção. 
sos proprios de um go~erno firme e forte, Não sou partidario de grandes exercitos 
garantir aest.:~bilidadedonovo regimen politieo não quero luxo de fol'ças; mas, no moment~ . 
e a man~te~çao da.o~dem. Fazelr! propa.&'an~a , actual. entendo que.se deve manter u. ordem, 
monarchiCa;madvertldamente,osimpressioms- custe embora o maror dos sacrificios porque 
tas que a cada passo 3!-:r:dam esbal'r~ndo CO!ll.O a ordem é apropria. Rep·~blica, No interior, 
pb~~ta.sma da ~e:mohçao. A Repu~hca Brazrlet- em um período especial como 0 pr(>sente. 
rae mdestruch>el. e para garanttr a sua con- comprehendo bem que o exercito republicano 
so_!id~o fi?al b~ta somente_ um governo for~ e. r~gular, disciplinado, é a mais poderosa garan
Nao e prec1so essa exploraç:a.o banal do patrlO· tm de ordem, e , em relação ao o:x.terior 
tismo dos no~sos joYen.s compa.trio~as. Demais, quando estamos a litigar limites com ~um pa.~ 
no momento necessa.r10, e!Jes na~ se fa.~em que se arma a mais não poder, é um meio 
esperar; s~rgem espont<"t_neamente 1mpelhdos pas~o para a paz, porque pre:vine os lmpetos. 
pela. proprta comprehensao do dever. . bellioos... . . 
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O Stt. JAcQCES Ot>R!Qt:E dá. um aparte. fa~il comprehcnder que um paiz venci~o P.el(l. 
o SR. HO)t~P.O BA.P1'ISTA-Sr. pre~idente. inanidude <le seus recut~s ftn:l.nceít·os puue 

procuro sempt•e acomp;mltat• o,; pa:N•:> da He· pel'feitameute appclbr para a desgra~~t de 
b . , e· ~ · 1 t • 1 . umn lnt.t. . . pu lt~ , .rgen ma, n<to su pe <L na ur.. ~~ m· 

pa.thia que me in,;pl~'!l. <Ul uell~ _nobre pmz. O SR .• TACQ1:E> Ovr:lQn:- Y. Ex. esti fctl-
como pelo elc,·:Hlo gr-.w de t;daç..~; que com !ando co!'rectissimamentc. 
elle sustenta a n()5:;a patrw .. Amua no anno O SR. J{l)m;no BAI'1'1'1'.\ - Comn repr~n
lla~~t1.do. poUÜllL'Ci á c~ti\. camara I)Ue nitô ha- t:une a,. um e.stadr•. que Wlll ,j,(., a ricLima. 
via (ll.nd;\mcnto par<L .receio,; quf1 <'IJ.t<i.t1 ~~~~IH'l'lerith\ ~~~ tu1l.as t\' il;:: •."i•·:~ •I•.• nns;n~ inimi
mt<llJ ie,:W.nwl de rompimento daquelht~ I o:la· ;:o:<. qno n.l1'tn du ,;;tct'Jhcll • JII:.:•·Uit• do< ~L·U:c: 
rue~ . Hlhus ll\tWtus utl i ll\'t~[i, l n.~ 11:1 < ;.:111' 1'1':1 ~ tem 
• Niio ;~ I i rnetltO me.<mn agora recei•) de luta s.•!tl'itlo ,,~ maio•···~ pl'ej nizu,; t·m .•na l'••t·t,llllil . 
armMltt, pot•Í[tW 1lC\'O conlht· no lJom.~ettSO do:< qur· .:, lH'ÍIWÍ)J:tltt WttLL' p:t,: tm·il ,. I'H·iltl l•'llt.B 
goYel'l\O~ ar;.;<•ntino c br~tzl!cil·o. ·' l'l'l!hat. ha\·cl. 1r:i.11 po,,:.o thu· o lill'IL \' tJ l" ll:.ll'<l. 

Noto, J~wú:n, Sr. pre,:idente, qlH!. :10 p:l..;:<o t\ l'CJ.!u..:,;:"•l) tlo no~:;u c:;erdlu, .. 
qt~e mai:< ~~~ compl'on_t~tte tt si t_ual,'~u tl_n<•.n·, o ~ lt. 'l'uo~t\Y. Ft.Ol:ES- l:;to..:: muitn ptttl•io-
cetm d:t rcpuhhc~ V!SIIllm. mat\Jre> ,.,1•• tl~ tico , · 
pro,·bões de :;uerl"J. que elht faz. 

O SR . BADAnu-Mas sem dinheiro não se 
faz guerra. 

O SR. Ho)tmo BAPrr;;rA- ?I!as. ás Yer.e.;. 
um d~rivativo pt•oporcionu, u. solu~ão tle uma 
crise, e a guerm pOde ser um der i ntti ,.o. 

A Republica. Argentina. pa.reee mais el~l)e
nh:ul.:l. em deciàirsuas questues com a. Boh\'la., 
o Chile e o nosso pa.iz: a q uestii.o de limites 
com a Bolivia. está, talvez, iL esta hom, ter· 
minada, estendendo a nossa. vi~inha. do P1•at~ 
um pouco mais ao nortl:! os ~e~ts limite.~; n. 
questão com o Chile. segundo a mtprens.; do;; 
ultimos di.o..~. t\pproximt\·Se de conYemcnte 
soluçiio pacifica; a que entretem comnosco 
está subordin;\da ao juizo arbitJ'itl dn. l;t'!l.nde 
Republica do norte do continente. 

Si as sua~ questDes exteriores proseguem 
placidamente, se1~1 ~àos prenuncio::. ~~~·que 
se armaexkaordmartamente .-no~~a \'l~mha 1 

Paro. solwy lt crise flnanceim com o~ ~eu:> 
amigos inglezes 1 Mas os seus prepotr;.:tl n•s 
hellicos a aggra.vam; e com o~ credot·e~ mgle
zes niio se jogamprojectis. :Xão comprehende, 
:realmente,por I]Ue e p:1ra que ~ arma a b2lla 
Republica. Platina.. _Ent retanto, comprehen~o 
que uma guerra. póde ser )?roYoca.Ua por mt· 
nimo incidente, e que por tsso, o ti1cto_ ele estar sujeita a. a-rbitramento a que;;tao das 
nossas mis5Qes, não úeve nos pôr a salvo Je 
qualquer per·igo. 

Alêm disso,a. situação da Republic::~. O dental 
que é como que uma joia. engastada e~tre o 
Bl'azil e a. Republica Ar~entina, é pr.ecar1a. as 
maiores apprehen~ües gera no animo d~ -que 
acomp..'\nlla.Ol os seus pl'ogressos para, doe-me 
di zel-o, a bancarrota ... Não sei, Sr . pre>i· 
dente, não quero aventurar-me \\ uma previ· 
são que o meu sentimento de americano re· 
pelle, nã.o sei que succes>O> ainda teremos de 
te.stemunllar a pt•o-posito dessa pequena, mas 
encantadora Republica . .• 

Não posso, pois, deixar .de pedir a at.tenção 
do Congresso ~ra. os n.~ocios exteriores. E' 

0 ~R. ll•llll•:l;O Jl\I'TI.~T.\-, . • iJ;I~ CiJIHlkiíe,: 
p~c~entro:S, qtHtlltlo, . nu intt·riot· wjo u=<. meus 
COilCÍilat.J:io;;, npet~trLtJ:.<. OOtnlll\!l'CI:\\lW~, md \\~· 
triaes, ernpre~t'l.,los publico~. e O> e~tuü;\ntc."
'le nossas escoliLS "upel'iOt'05 e111 serri<;o tl~ 
hat.alh•jes p:ürioticos ou gtta.1·.t ,, naciomtes; 
qu:l!ldu no c:de1·ior, Yt>,ÍO :1. nn•;,io (·Otn l]ue: 
t~·mc.s g-r•J.ve IJUestfto de limite;;. aemandu-se 
ince~su.ntcmen te. 

Repito: ~on contra.rio M:> ~~·a:H,le~ exercit?s 
pet•mancotes, m;L:> a ~lst;u) l' unpropr2a. 
Jm.ru. redu?. i r '"' nossas 1or<:as . D~m<\IS. na.o 
tl.en·mos nosimpt·es:;ionar pe!:1. .!J'L'antle'.a. do ex
erci to l.Jmzileiro. Em nosso p;\iz o nülit;\rismo 
não púde enra.izar.se ; o:; proyrit)s milit:l.r_es, os 
m:tis competentes dO$ directt)l'C~ mor~ . do 
exercito. s.i.u francamente hostis ao mtllta.~ 
rismo. 

Deste exercito republicano. com as sua& 
escoh:t.s republic;J.nas, eu não espero ma
les para. a. Republica ; e, consíder·o o mi· 
liiarismo. como força gnverna.mento.l, wn 
mal tle mot•te para qualquer regímen line. 
~ão receio milim.rismo em nossa Republica; 
que e ta.mt:em ftlha. amada do nos.'SO exercito, 
o qual, ~e..~e que foi em 15 de povembr'O. o 
l~tetor prmc1pal ela. sna. prDClnm<W..t?· ~ssumm 
o compromi~so de ser tambem o prmc1pal as
segu!"J.dor da or't_lem material, que é a ~FJ.ran
tia do desenvolnmento e da grandeza aa Re
publica. Tenho dito. (-~lttito bem, mt<ilo bem. 
O oJ·ador foi '-iWico comprimentado . ) 

Yeem iJo mesa, sã.o lidas, apoiadas e enviadas 
ã. commi:siio as seguintes emendas : 

AO PROJEC'I'O K. 193 B 

Accrescente-se : 
E' elevado a. arsenal de l• classe o de Porto' 

Alegre, sem a.ugmento de pe>soal. 
Sala das sessões, 5 de O!ltubro .ele 1892.

Homero Bavtista. 
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Accrescente-~e : 
· Fica extincta. a 3" clas:;c de a.rsent\es. CJ.Ue 

passar{L á :2r, st·m uugmento de de:'ptsl. 
Sala 1h~ ~essiíes, 5 de ontnfJl'lJ de 1892.

lloiJJCJ"o J],,pt .x~n. 
;\. ! I. 
Convi·d;tm· St! •·m ('JJicrmarins o~ liO~pitaes 

rlc :!." das.~c. 

mas de tão timt temper<l, que, por certo. essi.\S 
P<1l<tvra.s de S, Ex. não poU.em significar sinão 
in,justiç:~ momenta.nea., que veiu eclip<a.rs os 
vasto~ cl<tri'íe,; de S(:'U reeonhe•·ido ta lento . 

Sr. presiden l:e, parece ressumbrar, got~jar 
de t.1.es pah<V!'tt~ o pens mento de nos em
prestar, a. nós memb<os miHfures da Camura, 
S(! fl ttmerll.o q ur. a.bsolutam(·nte. niio estit em 
Jl<)'-<O e~pil'itn-o ~t!ntimPnto ü" cl :t~<t'. 

S;th 1las ses,f>es. ;, •h• 
lfnlll •' >'" Hlljl: t ,</ot , 

ll l ll.uhl·c, 1l<' 1 ~9~.- TO<lo..-< no>~ estamos pe1·feiramente wmpene-
lrado.~ dl! I]UIJ a /lO~a miss;'io e lll'\ lf:'gi ~ ]M, 110 
~~ntitlo tio l>e!n get•al do p:1iz e n5.o no;; inspi• 
1~ 1nd•) cxchtsivamenil! no c;;pi!'Íto d·.-st<t ou da· 
quclln clas•e. 

N. J;,, 
Mnnt cnha- :>t• a. w,rh~ 1~11~1 •J ell'\'CtiYu d<J 

exercito L'Onst<~.ntc ·h lei .te tb:a.)o 1lc lot·•;<'3 
do cOt·r•·n te n.nno. 

N$. !G, li e JS. 

o !10'!:$:0 ueve:r e pr6cura.r doi.<J. t· a. pat ria 
eom um;\ lcgi:-'lnr;iio que acaute!le os int~resses 
geraes, os interes:;es de touas •~ cla...-<se8. 

Mantenhalll·;.t' as \·er ip:; Ü<\ propos ta úo O no:'SO intento. tomando pa.rte. como é 
aoverno. de nosso de\'Cl', nos t.ra.OO.lho> lcgisl:Lti\·o$, é 

Sala. da.~ sP~siic~.;) t!c outubt'O de 189-2.- sómente tez·mvs orn víst<~ lt j u~tiç;~ e não in-
}J(}me•·o B a1;ti.<ta. tcresscs <le chiS>e. que et~'<ti'D de modo l;~men-

. ) t:.wel tJJdo ·c quil.lquet• systema. cte leg'i:;iaçiio. 
O S r. C.a.etauo d e A.lbuq uer- ( .lt)"iados ) 

que - S1.-. presidente. a C:1mn.ra ouviu com) Sr. presidente, feitas estas [)onder;tçiies em 
a mereci\b, atten<,,io, o !on~o e brilhante di~- , resposta a e~ta p~.rte do diseur>o do illustre 
cut'S0.pt'oú•rido ha, p01,1(:{)S di:ts pelo illustre re- depumdo, pns.so a ilcompa.nhar S. Ex. na. 
lator (lo orç;tmento d'.l. guerra. succe$sào ~e sua.~ id~as posteriore~. 

Por c,rtQ. quB 'a me não atigurt~ ful'eta de Diz c honrado relator ç!o orçarn 'nto da 
somcno:s importancia, procurar d<J.r uma re- g-uerra que o c>entimento get·al, nito sCJ dos
sposta ao discurso di! S. Ex. que, dando larga po;·os europ?os como dos povos amet·ica.nos, 
exp:l.nsào aos seus inquestionaveb predica.- é reduzir a sna fbrça armada, diminuindo, 
mentos oratol'ios, provou e demon;;trou que portanto, o exercito permanente, que, na. opi
competencia não se presume mas prova-se e nião de s. ~x., ê tii.o :::ómente um elemento 
demonstr-.t-se, como o i'ez S. Ex. consumidor e niio um elemento productiv-o. 

Sr.presidcnt.c,pcrmcttirmc-haaliberdadc de Sr. pt·esit!ente, si o exercito é tiio sômente 
não acompanhar o nobx•e deputado na mesma. um elemento con~umiuor e não u m elemento 
ordem . em que suceecleram-se as brilhante~ imme<lia.t.amente productivo, é isto uma. tbese 
idêas que se contém no seu di:>curso; e come- de certa. vastldão qne nã.o pôde s~r dP.lia.tida. 
çarei no ponto em que o nobre deputado, depois I uentro uos limites estreit~ de uma. discussão 
de, lJOr excessivo sentimento de modestia., con- desta. ordem. (.4poúvlos.) 
t rostando a. ex.iguidade de suas f~>rças, com a Entretanto, S1·. presidente, ponderarei que 
epulencia. de recursos dos orn.dores inscr iptos e muitos e:;criptores modernos que se occu
quetrata.ra.m do ~"Sumpto, veiu nos di1.er que pam da r.~ armada, a~ mesmo a.quelles 
se t!nba. visto no meio das mais sérias diffi· que se mostram menos propensos á sua acce.i
culdades. difiiculdades gra.ves, e appe\lara taç-.J.o como iMt.ituiç.ão permanente, r econhe
pa.ra o reconhecido merito, para a compcten- cem no$ exercitas um grande vaLor-o valor 
cia indiscutivel do illustre representante da estimulante de todas as indu~trill$. 
&bia,que ora senta-se perto de mim, de modo E' hoje tiJ.Cto mconcus~o. reconhecido, que á 
que acceitara. a incumben •ia de relatar o or- existencia dos exerci tos permanentes se deve 
ça.mento da guerra. tão sómente como ta.ref~ em grande parte o incremento e D desenvol
pesa.da para. os hombros de S. Ex., que nã.o se vimento prodigioso que nestes ultimos annos 
sentia. com força: pa.r-.J. levat-a a etfeito, sinão iem tido a. industria metallu rgica. 
inspirando-se nos seus sentimentos de patrlo- V .Ex. sabe que o~ maiores estabelecimentos 
tlamo, procurando reduzir as diversas verbn.s meta.llurgi.cos da. Europa são exactamente · 
.que COITem pelo Ministerio da Guerra. · nquelles que se encarreg!l-m da. confecção de 

S, Ex. disse mais, que por essas razões iria a< mamentos aos exercitos, e procnra.m novos 
illcorrer no desa,o-rado daquelles que, por ensaios, 1.0s qua.es resultam lig-<~s novas-e ,pro· 
sentimento de classe, procuram resguardar os cesl;OS mais perfeitos de fusão e empÍ'ef."' dos 
interesses do exercito. metaes. 

Sr. presidente. o nobre deputado, -eor São Ma.s, Sr. presidente, essa. presumpçã.o de 
Pmlo, é cavalheiro de tão tlna educa.çao, que que o exercito do nosso -paiz deve ser dimi
terça em toda. polemica em que intervem, a.r- nuido, por isso qne se acha em ~proporçiio 
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com as n o'l&IS forças orçamenta.rias , carece de 1 tP.S, não e menos certo que a milicia da Ame
fundamento. rica do Norro está orguni;:;W.o. c!~ tal modo 

Essa a·ffirmaüva. do nol;re deputado •1e que J que, em (;<J.SO de guerr'll., os Estadn~ Unidos 
a tendenci:l geral do~ PO''OS da. Europa. e bem podem lev:Lntar nm:t forç;:1 de exe··cito de 
assim das nuçõ~s am~l'ícauas é pam. n. dimi-! cerc,l de oi co milllões de homens ! E' isto que 
nu!ç.ão da :>Ua torça. at•mada, me parece que i não se tliz aqui ; o q L1C não 8l: diz aqui é que 
não e um asserto que ~e boseie em fundar-i alli se cu~ila da mi\ida da mesma iÜL'ffi<l.·POr 
men to5 solidos. que ll:). Eur·opa. se cogit:. dll~ e:<:crcitos perma-

Dei-rile ao t r;J.oolho. S1'. prcsillcntc. tle pro· j ncntes: o lllll:\ não :se diz aqui G que a milícia 
cum •· t'e:Lvi ,·ar egtudos .;mtip:o:; que fiz :;ourc , amcrkana ac p:m1 o:; c:tmpo·: de manobra. e 
a. orga.ni:;aç5.o milita.r de dh·ct':'OS po,·O:; ua 1 u.hi p•wm:m<>oo dum.nb scman:l~ Jltz··ndo ex
Europa. _e ~m :.t.<~rm uos pt,~·os amcri..::ul!l~ . ~~; crcido;; cousccuti vo:<, da In\..'Snt<l. fúrma que a.~ 
.em pn! , ] , (,:u;< ~t'' modet·nus lu t en<:outt·:u· t>!l•- : t'L'SI~ t·,·a~ do <·XPl'C! fo t·u:<,;o. 1mr exemplo. E 
meuto:< c"tat.i~til'u~ que me hahili ta m :\ pt'O\.:l\' : i~h' qtli' n:io ~'~ tlit. aqui. m:~~ qtt l.) é preciso 
a. ~ta ill11;t1'e < ·am:tnt (]U" n :\xcrdl.o lw:1.zí~ . 'U~!w- :<<·. pc,t•que niiu h:\ de >Ct com cnn~id.,ra
leiro. loii;!P •le :;t•r exe•·s . ..:iYo r·da.ti ,.,Lllwatc · •:•·,,,, <h: tJt'·dem e.<tmn!!a.~ que luW•·Inos de 
não sú a'J". nn"-''" I'Pt:lll'."""· llll.alle;·iL'""· "~'m'' i" · ~'L•·J i tar· tt lle o exercito i> t':tZiluii'L' ,; exag· 
tamben1 : l lto.: . .::t f"' lllll : u.~'"· H euulp:u·attra- ~'''""" 
ment1• muiti·~imu •timinnto. I l~t" C(Hl\ t•el:u;:i.'l i ,\.Hlct·int tlo ;\Ot'tl<. paiz 

Appt·lhun o~ n""L'C< •ltlplt::L,h'-'· fl tl:ll ll lu i 1·.1"1• • .,,,. d••mocraci:t . :\h~, [J;\S5:ttllill p .ra a 
querem mu~ • t~u· que ;L fon::~ a l'm:u!a ''" pai;r. , t ·.u t ·op;~, Yl ' ll apt·c;;cntar ;, C-:.unC~.t·:~ um exem
é eXfl;!;!ln':lthL. J);l.l~\. o .: r:.;tallvs l:nul<." ~ ' pla.l Ut! lllll p:liz p:Lt•J. o (tU<\.l t:ltn~em ~,· appella. 

Sr. p t•e-i.Jenw," :Lnno p:L -:>ad"· occupa.ucfo. r ~cmpt·;· qn<~.ut!iJ pn lci,-;unos de cxempluS de 
rue< de as>umpto; tl~e:;w. Ot'dl•tn. l.i\·e <J<.c;a,iJo ! d:·mocracia. r~liro·me à Suis&'\. 
de mo;;tl'ar que<.~. li>r.;<t armad:\ tl· um ]lêÜ7. e i :\ii.o l!<l. ue"t;l cam<Lr:t quem ignore a singu
fixuua tle conlor·miüadc com twil:cipio:s m u ito 1 l:Ll'Í>'sium situação ;:!;:·ogr;l.p\li(:;). d,t Snis,;:t, o 
complexo :. c11m a~ cir·cum 't;tncia~ tinan- i (!Ulllto e>pel'i;J.I. tio s~:u territorio; esse povo 
ceiras, com :t indo te e incli n:1çií.o do povo,: Yi rendo entre montanhas ctltel'OS::ts, gua.1\ iado 
com :1 índole e inclinação do,, povos limitt'O- j n~lc iutet·e~.,e da.s poteucius CU!'<lpéns. que 
phes, t·om =:natureza top?;;ra l:i1ica e extcn.s.:i.r• I ieem a.l!i como qu~ uma_ naçií.o Yc·r<.hdcira
do terntot·to . com a. sua. sttU:J.\",J.D geograplnca, mente neutra. Pvts a Suma. que tem uma. 
de cant'ormid<ule emfim com muitos outt•os 1 popuht~iio de tres milhúe$ de lu1.b:tantes,. ti
elementos que niio podem deixar de ser I nha. para 1891, u m cJfectiYo t.k c:cct•citc. de 
tomado:> em consideru~:iio, quando se quer 127 .9i::l uomens. ;tlém do e1Iectivo uo la.n-
fixar a força. urma.da.. I c/,·w;·.;t . · 

•\PP~~~atn pa.ra ~-~ Est.ado3 t.ni<l~s . . ~ o Stt. AL~rEIDA KoouE!RA - E' preciso ver 
Ja. dt>~e ,um': vez q~e ~ ex,~~~Jlo 11:~~.,Pt"O·. qut1.l é o exerciro effecti\·o, o exet·cito re::;ular. 

cede . . e rc·pi~O ~,orn. e, tas p,\la l:\': \lo o_1 "mle I (2')' ' -·. llj) t t•tenlosS!·~ . Alii~C id• ' 1'i01f tte ira; 
estadr:Sbt Crtspt : « Os Estados t; mdoo 8;.tO um: . 

1 
.oc:t)n ·c ( · • 

Pa.tz e"C' · i vameute fe liz ~ 1 e 0
'l 

1 0
> • :• ' ' ' ., • . " > . - i O S1c CAEnxo DE ALBrQ\:ERQUE - Acabei 

~ tucto, Sr·. prest:lente. asttun.ça? daquelle 

1

. de citar·uqui 0 nome de um grande e:'tadista 
pa1z, e~ tc~~:tntlo com po1·o;: '? Slgntfku.nttSSI· 'tal' 0 0 Sr c .·~pi 
mos. ~~ ~~ ~ob o ponto de vrsta tl~ ~;:c~rsos 1 

1 s:~np~·t•sideute: \ a.· poucos di:u:, 0 Jor.wl do 
financ:eiro_. como Jl:llla. su~ popula~!:J.O ·- a : Co,;luu.;,-ciu puuli<:ou uma cat•ta nora\iilisslma 
manet~ por q~e. a~lt. se cog•ta. da cd~L'tl.Ç'<.LO ~ I desse g rRnde homem da It;tlia. J!:Ue e:.-mmi
formaç:to, ~la ~tl!C~ • a m_an~~r~-P?1, q~~.0~ nava íl. situação da. Italia e mom· .. wa q ue não 
Estad?, ~ md~· P:O ~em E-0• di ' ~~.::os ,e r~ tr1_?, 1 era possi v~.>L ;lquella nar:.ão diminuir a su:1. 
da fo t Ç'J. ~rmad,\: tud.o_sao cont~:ç.Jes ~u.e na~ 

1
. força. armatla, por qun,nto niio. lhe seria. 

podem ser t~asl.td_?.tl,t~ l!ara !1 tJ~, porque no,. u..:oluw. ncnte permettido manter·se MUtra. 
achamos em ;muaçuo mULto dJversa.. ) a .. 1 

· • ·' t · 1' . 1r 
0 8 E' tados Unidos, modeto d l democracia, , ~a _EUfOp:\, . onde . a pol!:rc,,. ua n p 'c;e~ 1: 

p:wa. 0 qual ~e appalla. aqui qu:~.mto se quer • ,tn~.~ e u 1: 1 esp.ult,tl\10 contumo. um . da 
adxognr a redt;cçã~rlonosso exercite. teem. é 

1
r dex~o mO,I\'O de susto pa.r.l as potencnLS eu-

v h d d t· d .. d. . t ropeas .. r a ~·. um;~ orça armo. o.. mmto Immu a. . 
1
• Po' . ·bem· nessa ca.rta que li co1n muito 

O_ exlTCito I't'.gu!a.r da AmerJCa. do Norte com- : , ts • . . . . 1 t _ 
poe-se de ce!'<"..l. de 5.ooo· officines e 22.000 ! , osto, enc11m~J o segmnte que vou er e."C 
praças de pret ; de modo que a, força a.rma.da, i tual•_ueute. (~ ·) ., . · 
oexel'cito reg-ular dos~taúos Unido.::. não pa~sa. Et> o que diZ o Sr. Crt8p1. -
de 27 mil e tantos l10mens. 'Ma.s, ~i é verdade O SR. ALMEIDA. NOOüEIR.>..-~f:l..~ eu ua.o po-
que u. l'orça. at·tnada é insignificante, em reJa- dia a.ffirmar i~. 
á poderosiss.ma popula.çii.o daquelle p<J.iz, que (Tr·ocam- se aparlcs c"ti'C o.' SYs . Almeida 
orça hoje po1· cerca. de 62. milhões de habitan- Nogueira, Ceoatio Jiott!! c out;·os . ) 
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0 SR. G,tETANO I>E ALBUQUERQl:E- V. EX.l110mens: e, 110 em tanto, como <lCll.lJO de dizer, 
quanJo. Jiz ;., ce;·~lade ltó.<to•·ica,_ não_ corre:;- n, :popula~iio mexicana ú in!i!riot· a 12 ll' i. 
ponde <L <leterencra com t[UC o tr<ttel an co- lll<•e~. · 
meçar o meu cliscurso. Todos c;:~~·s pm· .. , ;;(' :lf'lwm em condiçüt, 

O SR. AL)IEIDA NoGcEm,\-Dig-o que es.<:' 
circurnstRncla, que <L Europa diminue o ~eu 
exercito b uma invercl:1ue hi;:türic:t. 
· (0 Sr. Ccrct•r;w ele .·llb'"?t~eriJ!!C /G o <:~:t.-.•do 

do cliscurso dO S-,· •. -tlmc(~ÜI :SO!fW:.im.) 

0 Stt, AUIElDA :Xor:t:E!IU-C\t\0 l'CVi CS~l! 
uiscul'so; rn;ts mesmo pela lcitut·:~ que V .El:. 
:l.caba ele fttzer se .-G que niio :dlirmcl is:::o. 

~:pertatl:l~ <.le Hn:ut<:as f' t1ulo" '~"~~~s po1'os, re
unido; o<. sr·tt" Lerrituri<><, n:in tla. l'~O. talvez, 
'lllll't'llcie e~uinlt•IJle :1 Zllll:t du.; E"t.:ulo' t'ni
<los Bt~tziL Jll'ln t~lllll"'li• 'n :1 i1n · 1•:1<a li11ha tle 
!'t·onteit•a;; qw; dl'\"1'1110, l.•1111:11· lllllit•• <'111 con· 
sit!et•aciio, JXH'qtw c:u\:1. IIHI ''""' ~1·1ts pnnl,ns ú 
!'r:tcn e pot· ahi p:•lll) " iaimi;;n ill\":l!lil' o ter
rir.ot•io. tmzrr 11. dl''"'"'··:in c :t 11101'1<•. ~"mu jit 
no~ :t<'Uilte~I'H <' u:"' lia mult\11' :unJo,, 

O Sa. CAET,\:'0 DE Ar.m·qi: I·:RQn: - l':t~se- St•. Pl'esi•l('Jll.l'. >'nln :t" icti•:t.s qw• o nolml 
mos p:~r~ Americ:~. Voa mo;;tt<n· qnc o no-<50 .leputaclu cxpcnde11, ilh'·as :>ll~tlll<'ltl!' hnllitn...: 
exercito não s(• c~tú UI!IItt·o tl:ts lcw•·as •lo e •ttwllcH'lllCtJillitaii'O rlesitl•:•··•lllul<ll! l.o.ln~ 
nosso or~;,:l.mento. como :ünd:t é diminntis~imo n,·,~. com P>>:l' id(•;t,:, ({li<' cnn4it.li<'IH 11111:1 :l~
em rel:.H;[io i no~s:L popnh•;ão, g-uanla<l:ts :t:; pira•;:i(l que wio po,lc t:i.o c,•,lo ~"L' re:~lis:trtt, 
J>roporçües qtte sfto ~uartlatl:~~ em outl'as 110- ~- Ex., !'eF. tt apoli;:-ia. "'' rc;,:·inwm iudustl'i:tl 
tendas. ~uln·c o t·e;:-imt·n 111ilitnr. 

Na Republic:~. ,\rg;entin:t, qne e nossa YÍ· :\l:t~. S1·. pt•c,;i,lent.e, o::: poy0,: eYolnmn 1h-
sinlla ele r;u_ios in tu i tos mais uns devemo,: :u·· l.al mente, p:t s~;nttlo Jl"r di YCl'~o,: e>tadios de 
receiar, alli, onde :t popular:ão e de t.rl:'s mi· ciYilisa<:ilo; u impossi,·el qne de nm '(I ~o.lto 
Ihões e setecentns mil alméls, h•" um cxer·cito (•Hes pa8sem de um l'Cl!imen p;tr:t outro sem 

. eliectiYo de oito milltoruens e uma gu;~r•ltt lazer a.s conf"(uista~ ~ncceSlSiY;ts para :tttingh• o 

. nacional de cerca de trezentos mil. seu itleal. E" vertht:l~. Sr. prr>idente, que a 
. fot·.,.,, arm:td:t po1le ser considerada como 

O SR. ADIEIDA ~oGt:EmA -Xus temos uma uma instituio-iio cruel, quE> niio se comnéldece 
de cerca de um milhiio. • '-' com o5 grancles ~entimentos altruístas que fa· 

O SR. CA.ETAXO DE ALIHiQl:ERQUE -Entre
tanto, a divi,!a. public:L d:L Republica Argen

. tina e de 3CS. 074.485 pesos, i~to no <LllllO P~~~
sado. divida muito superior ú nossa. 

Diz um economl~to. argentino, em um jornal 
que se publica em Buenos Aires,e que está bem 
ao facto d;t situa~ão tlo paiz, que o o~a.mento 
da Repu bica, sendo de cerca de 45 milhCe;; de 

·pesos, tem, entretanto. de fr~zer. com a força 
. armada, uma. despeza. de 18 milhões de pesos 
que, ao cambio actual, equivale qa~e a 
30.000;000$ , isio é. mais ou menos, a quantia 
votada para 20.000 homens no nosso pniz. 

Com relação à. população daquelle paiz, vou 
dizer ao nobre deputado que 500 habitantes, 
na Republica Argentin:1, dão um homem :l.r
mado, ao passo que no Brazil a relação e de 
700 homens pam um. 

Qual e a população do Chile ~ E' cerca. de 
2.766,000; a sua divida publica o anno atra
sado era de 93 milhões de pesos e a sua receita 
era de 89 ; a sua despeza com o minis teria da. 
.guerra era de sete milhões de pesos, para mais 
·de 16 mil .:ontos e o exercito regular elo Chile 
e de 6 GOO homens ; ele onde resulta que o 
$Oldado chileno e muitíssimo ma.is caro do que 
o nosso e que a sua proporção com a popula· 
~o é de cerca de um para 420. 

Passemos ainda a Republica. do "Mexi co que 
tem uma população de 11 milhões e poucos 
mil habit"Lntes, com urna receita. de 41.6i0:000 
dollars. tem a despeza com a força armada 
~e 12.658.101 dollars e um exercito de 34.300 

zem ;t gloria d:1 humanidade. . 
~Ias, Sr. presidente. a histeria que está 

cheia U.e ensinamentos alü esuí.apontando-nos 
instituições que nec~ssaria. e !i1talmente ten
clem a desapparecer, quando chega. o mo· 
metüo opportuno. 

Torlos nós que aqui estamo.> e principal
mente os militares, posso afianç.ar, niio f&· 
zemos a apologia do regimen militar sobre o 
regimen industriaL 

lnstr·uimos o nosso espirito ele modo a de
~ejar no nosso ~aiz a transição de um para 
outro. 

Bem S[t,lJemos que :e incornpati>el com os 
sentimentos ctemocraticos dos povos ameri
cn.nos.povos que desde o berço tem a aspira
ção da liberdade, o regimen militante em que 
vivemos, por uma necessida(le llistorica de 
momento; bem ~abemos que todo ~1osso es
forço e esfor~o de patriota, deve apontar um 
alvo seguro que sera uma transiçãp logica e 
evolutiva e sem abalo de um para outra re
gimen. 

Mas querer, de um momento para outro, 
lançar o paiz em condições taes que não se 
possa garantir a integridade nacional, nem a 
estabilidade dos nossos instituições, e o que 
não posso suppôr da parte de es}Jiritos pa· 
trioticos. 

o SR. BADARó -Acho que as instituições 
do nosso paiz não dependem e~sencia.lmente 
do exercito, mas do pO>'O brazileiro. 
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O SR. CAETANO DE Aill!7QtoERQUE -Mas nientemente, de modo que,dispondo de soldado 
toclas as instituiçiíes, pa rDo tornarem-se ista- l.Jem ím:truido, podemos levar de vencida as 
Yeis, preci~am da fbl'~.a armada. ( T•·o cre•n-$e tentlttivns ousa<hl.S l[(; quem quer que seja 
aprtrte.~.) que queir;t n.ttentat• c{lntra os nos;;os direitos. 

Sr. president", o no!Jre deputn,do por SG:o St·. pl'e~id.;;ntc, nilo h<\ dud<.la nenhuma. 
Po.ulo. e este ponto .)ú. !oi abordado pelo íllus- que e~w. pl'OpO,it;ii.o do nt)hre tkputar!o é ver
tre r·epresentante do R10 rr~·a.nde do Sul., 1laddm; quem vence no e:unpo de ba.talha 
eo':lo di~no inter~retG da que~t.e estado qu: l;t não~ o uumcro, e S;Lbc-s~; Jbto peh:s liçues 
est't nas nossas lrontmras, írJD e guenelr.LJ. üa. lllstot·ia.. 
como o.;; ller;:>es de T;J.SSO, a aialaia de nos 'tts :'Go me remoM.are.í, pnrem. ~os tempos 
liberdacles, a gna.rda a,·a.nça.da de nos~a.~ in-: 1'e1notos: ,·ou, embora sem neces~iü<tdc, reYi
~titui<;iies, o nolJre t,leputo.do por ~- Paulo disse vct• n,~ memoria d:~ Camar<.L <t guerra de 
que do que nus ml~i$ n8cessítamos é do hnç:t- 1870. 
mento de linhas let·reo8 e~tro.tegkts. S1·. presidente, quando dcsci:t do nol'tc o 

Sr. presidente. é um facto, é uma causa exe1•ei w allemlio, j;'t o gr:1.nde nmrecltal. chefe 
que denl c;:ta!' no espirito do nosso .povo e i.lo e>t<llll'·lll<ÜOl' pru:::s~ctno. antes me~mo ,]e 
que um·e est:u· princip[l.lmentz na con,,ci(.mcia. ~o t1a1• " primcll•::1. b:lt:tllta., h:wio. dito: o. 
do governo pelo menos tle lm 20 anno~ a estct Ft·am;c\ esti~ morta, fcridé\ no cot·;wão. 
J>arte. E do tacto, Sr. pl'esit.lente. desile os primei-

Sr. presidente, jit são passados tantos anuos ros momentos d;t camp<l-nba, as victorias 
depois da. guerra com o l'arn.guay e, no entre- j foram de til.l ordem. se succedemm com tal 
tanto, o~ grandes intuito.> das linhas lerre,ts rapidez, termin:mdo na ca,tastrophe de S~àan 
não pas~a.m de pensamentos va.s;tdos em .pa,- e no cerco lle Pat•iz. que merecer·am no ultimo 
peis ma!s ou menos políticos. livro de Zola as bl'illto.ntes pagina.S que Y.Ex. 

E' uma necessidade que devia estar ,jú em conhece. 
Yia. de r~<~isaçii.o por~ue V. Ex;,. s~be, ~ é isto É por qllc? ::s-üo foi por que 0 exercito prus
de ~ue e'.tito co~p~lLtrados os 9 o\ ern~o euro· ~ia, no fosse sempre m::üs nnmP.roso que 0 
IJ80~, tod,t a defeza das. fronteH'aS noco pod~ fr<tnccz. mas pot·que tinha sido bem org;a.ui
ser. segura.. ne_m.. o~portn,na e efficaz se;n o~ sado, scientlticamente organbado, baseado 
meiOs accesoonoo ,aranttdos pelos cam.nhoo nas leis modernas da guerra, bem discipli
de t;rro. . , . . · . na.do, instruiclo conv·enientemente; disto as 
"~ .• prestdente, e lSto o que tee~ ~ntendtdo primeiras ..-ictol'ias que lhe deram uma ener
o~,mcrn.osque sabe~ colloc~r a.ctma de tudo o·ia moral inq_uebra.ntavel. 
as necessrdade.s pul.J!was, os mteresses nac10· " . . 
nn.es; e era para P.ste ponto que eu quizera, . O SR. DroxYsm .. CERQu"ElRA.-'Cm escrtp~or 
\er encaminhada o. ll.ctividade e competeucia drsse _que o exerctto fl'ancez era. um exerc!to 
da classe militar.Era para ahi que o governo de leoes co~mandados por 1mbccts; e este e o 
devia faller convergir a sua acção, lançando J)?Uto de mmc que devemos ter sempre em 
mão desse elemento militar, fazendo con- Vbta. 
struir linhas ferreas e telegraphicas que O SR. Ar.FREDO Er.us-E nos primeiros 
transmittam o pensamento na occasiii.o nece,;- combates as forç:as allemães eram sempre su-. 
saria. periores. 

Desde que se fizer isto, não ha duvida 
nenhuma de que então 0 exercito brazileiro O SR. FuRQum \VB&'\"ECK-Isso niio é ver· 
terã. attingido ao maior grã.o de productivi- dade absoluta. 
dade; e ·nenhum elemento mais proprio para O SR. CAETA!\'o DE ALBVQEVRQu"E- E me 
emprehender e levar a e:!feito taes melhora- refiro ao conjuncto, ús ma,ssas geraes das tor-
mentos. ças . 

E a prova. est:\. na maneira. por que o Entt·etanto,Sr. presidente,o proprio grande 
governo russo levou a e!feito as vias ferreas e~criptor de que a.cabo de fallar decla.ra que 
da parte central, para as frontmras, vias de todos os generaes francezesda campanhade 
ferreas que ainda hoje si'ío a gloria do ex- ISiü só se podia fazer·excepção de dous; todos 
ercito daquelle pai.z, porque taes linhas foram os mais, diz Zola, eram ridículos ou imbecis. 
feitas por militares. E não póde haver mesmo eontestação pos-

E' disto que precisamos e não, absoluta- sivel ~obre um facto reconhecido: as gracdes 
mente não, de reduzir a força. armada. organisações racionaes, a sciencia applicada. 

Direi mesmo que e necessario augmsntar aos exerci tos. por assim dizer no momento 
os corpos technicos, porque elles teem gl'll.nde psychologico emprestàm forças as mossas mais 

. compo para exercitarem a sua a.ctividade. diminutas; isto e um facto constatado pela. 
Sr. pre~idente, disse o illustre deputado historia desde os tempos mais antigos até 

l)Ol' S. Paulo que não preci~mos de excerito hoje. 
numeroso, mas de exercito instruido couve- Portanto, devemos realmente procUI".J.r esse 
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aperfeiçoRmento. Mas ~i procurarmos a.ttin- O SR. CAETANO DE ALTll:QUERQ'UE-Pois 
gir a organisa.ção actual do;; grandes ex- então qual e o no~so cle,·e1· ? E' irmo-nos co
ercitos curopéos. entr1.0 não sei o que ,tirito os sendo com e~t.as linhas de que dispomos, re
nobres deputado>. entáo e que 11ão ~abere- sign~\nllo-nos com a actual es\.àdo de co usas ; 
mos 0111!e it• lm;;car recursos ll<lra montar um e o a-o,·cmo que ,-ã.~t pouco e pouco , introdu
exel'cito._já n~o uirci 1le 18.000 lwmen:~, mas zindo os melhoramentos que se fJJ.e!h neces
de 10 000 I1omens e is'.o )JOI' um;t ~~~z:.i.o ~ri s . 
muito simples que purle Yerific:w r/e v:sH. e e D ·bateu-sC' aqui. e <le um:t maneir:l. que çl.e 
que no exerci.to lm~zileiro, por a.•~im dizer. [ ~\l!rulll~\. li:,t·nul me desgo;;t.on, .<\ qucstiio dos 
quo.st tnuo <?sta por !ttzct·. cam:H'i\1.1[\;. Dcdaro. sem receto de c·.mtestn· 

.T;~ ti re oce:t~iào. enl·:t!'l'C'g-acln p«lo ~OVI'l'!lo. ! , :in. qtw n~o abr·i~·o P.m mim nenhum~• par
de estudar este a:::smnpio. e ;;P.i que não ti-! .::elht de e>pil'ito do cla.."S ) ; rua:> entendo que 
nhamos no exercito nem um só set·Yi<".O :ttlmi- ó L1ln·i~;IIJ"' Jc todo o homem in~J1Íl':cr se nos 
nistro.tivo l'e:rul;wmentc o:·::;:mi:~.ado . .Nil•: te- 5e·•ti merte.o;: ck• jusLiç;t. es;e s :~ntimento ab
mos serviço llospil :\lar quC' po;:sa met·ec·et· C$'C ,;tr~t ·:co q11e mai,: nobilita :t nos:;a. almn. . E' 
nome no reculo XIX; c nma l:l>t ima.. o ;;n!Ja- Í''L' qn·~ •:O.'tUlllo fazer. no:: limites de minll:lS 
do morre ú. ming-ua. :i f:lltlt dos menore;: f.:m:as. 
recursos, e ahi est:W Jl:U'i\ a ü e;t:.ü -o p,:.;~l;: A questão ,\os cam;u•wa.;: foi t r :Lt<lu(l, de ~· 
casas, esses convento> constnü<loo hõ\ d•m< mo·.l,, um llOUco indecoroso para. nós e que 
seculos, onde nem siqum· se póde !:tzet• a por is<o me wxou . · 
line t r:1.nsmissiio llo at•, }lrimeiro dememo De b•to. exi~te nos exercitos curopeos 
rle hygiene, qu(l.nto mais empregai' todo:: o~ i·>s:t itmituiçi.io : e existiu ta.mbem no nos.."' 
recurso3 que a scicnciét modern:\. acon,;eth:t. exet·dto: m:.t.s o govet·no, inspiran<lo-se per· 
Alli e$tão ess:H enf~rma.rias }l:tra tra.hn.lh•1~ fei t:l tnPJüe bem no interesse da di\S$e milita.f, 
cirnrgicos. cu,jas pa.rede.> mais parecem ~ts ele entendeu que er:t necc$&\rio arrancar o sol· 
um earcere ou de uma. c.tf.;.tcnmba. do ql:e a~ da.(lo i{jnelles serviços, do seu pal•·,;o, em 
de uma !><l.la de operaçõe,;. Linguagem commum, scrdço~ que deg·ene-

Quanto ás :tmbulancias, nem é bom !itll;J.l' r:tv ,~nt muitas vcze~ em occupa.çues de ca
nisso ; falto taivez com immod.estia • l>:>r- meter inteimruente domestico, que prejudi
que não sou medico. mas em fim o g•wcrno c;~y:w1 nquelle cer·to pundonor que o soldado 
entendeu que me devia conthr esse> c~tudo~ eleve ter, que prejutlicav:~m a disciplina, que 
e eu tive de fazcl-{)s . E' · uma !:J.Stim:• e~:;e os pril'<l.Vi!-lll de comp:wecer i1s formcttur-..ts . O 
.servi{•o, comparado não já ao que se 1àz nos governo, inspirando-~e 11ePfeitamente bem, 
exercitas de I" ordem, como os ex<'! t'citos da. substittüu os ~maro.das por uma quota, alió.s 
Allem;mhu.., da Ru:ssia. e de França., mas L'Qm- insi~nific.l.ntissima., c-om a qual o offic i~~l póde 
parado mesmo ao scr viç:o do exercito ita- adquirir esses serviços, si não todos pelo 
liano. menos O$ de maior necessidade. Não h~• du-

.Com relaç~o a oukos ' .e•·•·iç-os doí.-se ,1 mes- j ''!d~t g.~e isto nã_o em<.tnou de ut~ _de~t;eto le
ma. cousa.. s1 paõ'.."<lrmo:; a a.ppli<:4{::i.o de ele- g1sl.ü;vo, mas e um neto _do e~ecm;,o, que 
ctricid(l.de ;tos servi•;os da g uerm, p~rgun- tem Lambem for ç.:- de let, e ate está L'Oll.<:U.· 
ta.rei : que temos a este respeito·? grado ~os orçamentos de annos pass<tdo~. com 

. . • i.l. s:tn(-<;·ao, portanto, do tempo. 
O SR.. PI~Es . FERREIRA- Um .rel:J."torlo do Cnmo. pois, vir a.goro.. desf:~zer-se o que se 

Sr. Belfort arclnvado na secrctarra . . havia feito, e de mais ::.mais de um modo 
O SR. CAETANO DE A LBUQUERQUE. - Ao incorrecto, porque hoje a quota p::tl'!l. esse 

passo que nos cxcréila, eul'Opees ~e joga. hoje ser\iço e~t{t fazendo purte integrante d:tquillo 
com e~te elemento poderosissimo e de um;1 que se cll;ttna.-venctmentos. A Carn:cra ~abe 
meoeira Yerdadeirn.mente prodigiosa; enit-e que o venúimento em ge.·a,l c um termo ge
nós ainda é tu.! vez objecto de e> tudo a sim- nerico abrn.ngendo. Jl3.l'Cell<U> diversas; o >en
ples apphca~i.o da electrkidadeá oyroteclmi<tt cimento é um todo que se desdobr<t em partes; 

Quanto :"1 aero~tatica, vemos o mesmo. e poi, bem, uma. dessas é a gratificaç,ão para o 
para não cansar a <tttençiio da Camara não camarada.. 
citarei outt-os serriços . A Camal!l sabe que os poderes publicas 

Mas tudo es!.i\va ou c;;tà por fazet·, e si, qui- procur-J.~ na o. augmentar e~agg~:ad:t_mente o 
zessemos reduzir o etrectivo de nosso exerc.ito soldo ~o, oflic:n.es,_ por causa das ret,trm~ e 
de 20 a 10.000 homens com o fim de.melllo- 1 do meio soldo as vm;-as, que vem p ~ar mudo 
rara sua org:tnisa~ào, moclelanclo-a pela des- na ~t\ln_~?,! das despezas Jlubltc:u: . Procuram 
ses exercito~ a.de:l.llta.dos. póde-se quasi dizer \ e~tã_? e, , podere3 remuner-<J.r melhor os o~
que 0 orçamento todo elo pa.iz nã.o c:hega.ria l ctae:. da.ndo·l!les ouira.s. rem~nera.cõe-> debau:o 

isso. ~:t qu~llfic:u;~o de gr~tificacoe5; e dessas gra.-
para tlfi.caçoes taZin. parte tnte"rante a gra.tificaçãó 

O SR. ALWliD.-1. NoGl!EIR.-1.- Certamente. de ca.marada5, Não posso ~absolutamente coo-
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cordar com a opinião daquelles qu8 entendem r examinar· o local, mas o lllustre relator da 
que em um;t lei de orçamento se porlel'á rles- commi~são dbe aqui que o local é inteira
fazer aquillo que o Poder Executivo fez, mente inapplic-J.vel ao lim a qne se propõe. 
quando é certo que o Poder Executivo póde Si e assim, o governo commcttcu uma taltn. 
nestes C(I.~OS til.mbem legi~lar. pa.r<1 a 'lllll.l não h<l. qualificativo~ ha;;ta.ntes, 

O SR. p,~t:v. AaoOLT.o _ v. Ex. concorda porque mio sei. com_o Sf! . J\)l eompr-a: um 
com a annexação de quaniitatlYo para tert·eno que cus,ou 4;:,:000:-; para o _destrnar a 
criado~'? um llo:splt<11. qmtnllo e;;~e ter_ren~ nao offer·ece 

· nenhum<:~ ,;<:~rantut de <tpp!I,·açao a t:1.l fim. 
0 SR. CAETA?\0 DE ALEUQUERQUE-Pergunt.L-

me u nohre deputado si eu concordo com n. O SI{. AL)!EID .. ~ ~Ol>UE!KI.-H;t inlormações 
anne:xaçi) o d;1 ver La para criado. Desde que 110 colililh..; de pe~soas competentes_ 
meu espírito nüo paira nen:!Uma duvi•h O SR .. J..\cQt:Es Ot:RlQüE-Ella não apresen
sobre a legítimhl:1de do dir·e[to que tem o tou só esse tel'l'eno. <LPI'esentou mai~ Lle um. 
ofiicial a .. ~:;~a ,-e:b~:· P2·r~ mi;n é in•.lifferci;te • o SR. CAF.L~xo D~ ALBt:Qt:F:!l.<Jf'R- Desde 
qu~ e_ua, .e .umexe ,~ e";p;t .o_u cont:nue sep.t-,- que e::~a susp(!lta vem c:üm· no meu espiriw, 
rad.t, e-me corn:Plet:J.mente Ln,h!fe;eate. com- voto contnt esta verba. 
tanto que o offictal a receba ? 

:Mas, Sl'. pre~iolente, como ia dizenilo. j;i, 
tratei incidentemente da rerha rél;ltiva aos 
hospito.e.~. o~ hospitaes militares no Brazil, e 
jú. tive occasiil.o de os confrontar com os 
melhore~ est.tbelecirnentos de igual natureza. 
na Europa, não sati.>fitzem as m~is rudimell
tares exigencia~. l1ygienicas. nem mesmo a 
leveza da COnSti'Ucr,:5.o d}tS paredes. que e 
hoje tão rewmmendad11., e observada, porqne 
esses edifidios todos remontam.si não li<t doas 
seculos, pelo menos IJH. seculo. De maneira que. 
não posso deixar de dar o meu 'foto p<tra esta 
verb:t, porque entendo que o soldado de\Te 
se~· bem di5ciplimdo, bem alirnent<tdo e muito 
bem tratado na doença. 

O SR. JAcQr;Es OL"a!QUE-:-E prrcls;t t:unbem 
de receber muito bo:t diot!.'ibuição ele ju5tiça. 

0 SR. CAETAXO DE ALBCQUERQl.iE-A. outra 
verba é a relativ<t a ol.JL·as milita!·es. O relator 
da commissão reduz muitas destas despezas. 

A ou t1'a e relativa á' ohr:ts n:t Cnrt<J,\eza de 
S .. Joiio, esta neces<irlatle é anti;:u., aquelles 
edificios já não comportam os n1 nores que 
<Llli tsW.o rec:<lbendo fi, instl'Ue<,<.tG mil\w.r. 

Por con3eguintc, sendo est;~. verba nec:ssa
ria, voto por elh. 

A outr" é relativa '" concertos na fabrira 
de arm<lS. Xúo voto por est<t Tel'lx\, que e 
,;e 10:000;!.;. sinão me engano, porque pende 
de decisão cht Cam<U'<t um projecto,::mw,x:mdo 
esta ihbrica ao ArsenJ.l de Guc;·rll.. 

Tive occasião de ver e ~-isitill'. quando em 
1880 tiYe rle partir 11ara a. Europa. e~te edifi
cío e fil-o em companl1i:c do seu dLrector. que 
er-<1 o emã.o o .Sr. teneute-coronet Pirnentet. 
s. s. teve a gentileza de me mostrar o:: di
ver~os trabalhos a!li feitos e, confr·onhndo-os 
com o.> coog-cnere.~ que Yi naEu1·opa. em meu 
relüario. dis5e ao governo que aquella fa
brica mere<% tod(l. a coadjuv;J.Çúo e que, si 
ella contínua.sse sob a dlrecção do illustre 

Acredito que S. Ex. teve ~eu' motivos pa.r(l. tenente-coronel Pimentel, poderia pres[ar 
proceder des;;a fórma em rela.~:ão a algnma.s muitos ~er,ir;os. 
destas obras. Dou o meu voto a alg-um<J.$

1 

Entretanto, tenho mudado de ideas are
restricções que S. Ex. fa~; por~1n outras lKt speito e creio qne actmlmente as despezas que 
com as quotes não po-;so absolu:amente con- se f:•zem com o isolamemo d<l. Jhbri<:a do Ar
cordar, sendo uma. del!a.s a que se refere i I senal. não silo compensadas pelo3 sen·iços que 
canalis:t~.ãn de agua para o quartel do Rea- pOri'Clltut·a eua po5sa prestai'. 
lenga. Esta verba e inadian~l. Keces,;idade de I A outr;c verba, Sr. pr-esidente, que me me
agua é uma necessidade, quasi, ~e póde dizer rece alg-um repa.r-o ainda, c relatiYa. a obras. 
de vida. e e:<ta; no esr.a.do de ?>Iatt.o Grosso. 

Não se póde neg<tr esta insignificante quan- Como o nobre deputado pela Bahia que 
tia para aquelle edificio, que não poderá. ser ltontem tmtou da rclorma. dos cor-reios, tenho 
habitado porque faltar-lhe-hão, untes de uma veleidtllle e creio que muitos a te
tndo, as condiç,ões ltygienicas que procedem . rã o, tenlio ~~ '>P-leidade de suppor que venho 
da abundancia. de semelltã.nte elemento tã.o I á. trihumt p•tra cumprir ú meu dcvel'. 
indispensavel (~poiados); porque sem agua 1 R€cebendo um mandato, venho me desem
não podem execut.u-se todas as presc:ripções · penhar delle da mctneir<l. por Q.Ue o posso ta
que a hygiene aco113elha.. ! zer; tn\tS, tazrr cartas de recornmend~tçõ.o aos 

Portanto, quanto á negação desta verba, I meu~ ,-omuüttentes, isto e cuus<J. que niio está 
não posso dar o meu voto, 1 no meu espirito. · 

Trata-se agora da construcção de um !los-· Quando o nobre deputado, bontern, nos 
.J.>iial na rua. do Jockey-Club. E'te hospital I attriuuiu isto, dei-lhe um aparte, dizendo que 
e indiscutivelmente uma necessidade. Não fui I talvez S. Ex, o fizesse sem o querer, 

C:unar:1. Y. Yl f6 
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U~B.- >oz-Elle não devb dizer is.."(). 
ÚSR.CAE'l'A:->0 DE ALBwQúERQCE-Aliudindo 

-a -verbas para obras em Mt1.tto Grosso.ní'i.o ve
nho <ttír(Lr uma CltrW. de recommendn.\:ão. 
venho cumprit' o meu dever üe cidadão e tle 
milit.'tr e ainda a esse dever ag-g-rega-8e. si 
assim ]!Osso dizel·, mn ouh'o. o dever de filho 
daquelle estado e de seu representante. 

Sr. presidente, os corpos que se acham em 
Matto Grosso, e appello pam o coronel Mar
ciano de Mag<elhães, não e.:;tão devülamente 
aq u at·télados. 

Em Cuyab.i. existem dous quarteL> um dos 
quaes foi ontr'ora :wsenal de marinha, o qmtl 
aca.brl. de ser requisitado pelo ~Iínisterio thl. 
!>farinha p:tra nelle a.quartelar-;e a comp:t
nhia de :1.premlizes, o outro era uma pe<JUena 
-~ccumulaç:5.o de casa.s Ye!h:t~ que foram pou
co a. pouco apt·oveita.ua.~. 

Co rn rel;tçlu a Conun bit., e <\qui b mais $8-:
guro o juizo do meu illustre collega, lla. o 
quart.el do~· bafulhii.o de artilharia, que ha. 
muito está por· se concluir; no iempo em que 
.alli este.-e a commis~o ue engenlleiros,de qne 
foi chefe o meu colleg;t J:1cque.s Onrique, 

.as obras tiveram algum auda.mento ... 
O SR. J.-~cCQUES Or:RrQUE-E' verda.de, mas 

;aquillo nunca fúi um quartel. 
0 SR. CAETANO DE ALBwQUERQUE .•. - e de 

-~nt.i.o a esta parte ficaram estacionarias e o 
edificio tende para SU[l, ruína completa. 

Acha-se em Corumbá o Z!• batalhão de in
'fantaria, que esti' inteiramente desaquarte· 
'lado; niío tem, nem síquer, commodos em que 
possam ser depositados os archivos e outras 
.repartições. 

Cump1·e·me, terminando, dizer, Sr. pre~i
dente , que não me parece que a commissii.o de 
-orçamento seja a m;üs habiiitn.da para fazer 
economüts em serviços especiaes e de car-acter 
-singular, como sejam os serviços da p:tSta da 
:guerra e da marinha. 

O SR. ALl!ElDA. NoGt:EIRA-Em relação a. 
-estes houve acco.kuo com o ministro da guerra. 

O Sa. CAETA.:'\o DE ALBUQ'UERQUE- Est.'Ls 
-~conomias quem as póde iàzer e o proprio 
ministro de quem veiu o embryão do orçn.
mento que deve ser discutido e votado ne::::ta 
-casa. (Apoiarlos.) 
. Esta. foi a propria theoria expendida pelo 
1llustrado relator da com missão de orçamento e 
parece-me que é aquella. que deve seracCéila., 
pois que entendo. e estou me;:mo convencido, 

-·de que nos vastos serviço> que correm por 
conta da pasta da guerra, ~e possa fazer 
muitas economias e economias reaes. as quaes 

-de preferencia apontam, não a reducção do 
-qua.dro e!Iecti vo, não a ne,<>açã.o de verbas 
para o seu armamento, mas economias em 
,serviços propriamente administrativos. Estas 

eeonomías, porém, nüo podem ser feitas pela 
C(l.mara, tanto que o proprio relator, sentin
do->e desequilibrado no terrf!no em que o.col
locamm, recor-reu i competencia do illustre 
deput<tcto peh Bahia e pecliu eschu·ecimentos 
a.o ministro. 

rsto que se deu com S. Ex., tão lonvavel 
quão e::::crupuloso, indo procur:tr quem mais 
compet3nte, é um ül.cto que se dá com todos 
os outros que nií.o teem, e nisto niio vue ne
nhuma oll'ensu, c~rtos conhecimentos profis
sionaes. 

RPconheço que os illustres membros da 
commissiio possam conhecer lig-eü•amente a 
engeen:tgem dos diYet•sos mecanismos da 
pn.sh cl:~ guerra; mas, o ministro, esse tem 
obrigação de conhecer melhor que ninguem 
todos os ramos de serviços que correm pela. 
sua repartiç·íio. e, sendo provecto, J.n'Obo e es
ct"npuloso, púde fazer economias reaes. Nós, 
não. 

Embora. opposicionista, mas opposicionista. 
que não leva ct exa.g·gero as suas ideas,negando 
o meu voto a algumas restricções feita.:> pela 
illustrach commissii.o, confio que o nobre mi
nistro da guert•a fará aquillo que estava no 
intuito elo nobre relator e membros da. com
mi~são de orçamento, e bem assim da Camara. 
dos Sr5. Deputados. (Muito ba,n, ll~tlito bc;n, 
O orado,· d compl'ir;wntado.) 

A discus,io fica fl.diada pela. hora. 
Passtt-se á hora. destinada, ao 

EXPEDIENTE 

OSR. I'' SF.CRETARIO declara não ha-ver so
bre a mesa oliicío$ nem requerimentos. 

E' lid;1 e erniu.da á commi~são de orçamento 
nmi1 repl'e:!entação dos proprietarios e arl'en
da t:.J.~·ioô de pt·edios contra o pro.i ecto de ar
rendamento cto serviço de abastecimento de 
agua. 

O !Sr. S;;"" Andrade-Sr. presidente, 
observa-se nos p11enomenos sociolõgico> ames
ma corrcla~ilo que a sciencía notou entre as 
forças physica.s da natureza: o movimento 
transforma-se em ~a.lor. 

A revolução de novembro, em sua violen
t:.J. ecclostLO. tão fundamentalmente chocou a 
sociedade quieta, pacata e imobilista do im
perio, que a temperatura do espírito brazilei
ro, elevarrdo-se de um modo prodigioso, de
latou, adelgaçou e fundiu a solida estrotifi
ç,ão preexistente. 

Dahi essa anarchia i!allotic.'l. a que, ha 
dias. alludiu um ill ustre deputado pela Ca.· 
pita! Federal, dizendo que uma aragem de 
loucura perpassara pela cabeça d;l, na~o. 

De fu.cto, Sr. presidente, a desordem im
pera ubíqua e multiforme. Ella inva.dill a 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em t B/0512015 12:04 - Página 21 de 54 

Sessiio em 5 de OutÚbro de 18S2 123 

instrucção, desorganisando o en~ino, suppri
mindo os concursos e acallando com a~ grada
ções do merecimento; avassnlou a jÚsti<;~, 
.conferindo aos . chefes ou caudilhos vidori
osos, como despojo de g11erra. a. t'"culdade de 
org;misar e di&."'lver, a seu bel prazer, os tri
buJla.e>- e juizos singula.rcs,unicos org;ios com
petentes a j ulgarem da. liberdade, vida. e I>ro
prieda.de dos cidadãos; in nwiu as e.."CClas indo 
l'etirar elo estudo os levitas d<t sciencia, com 
infracç,iio cl;t lei eco no mica da divL;;ão tl:ts func
.ções, fazendo deliPs a gmrda e sentinelht dos 
poderes publicos,como si.iá n[o existisse força 
convenientemente arm<Ld<\ e discipllnad;~ para 
garantir o. Yid:t e defender a honra das insti
tui~.ões patrias . 

A d~>sorderu foi além; destruiu as bandeiras 
e os programmus dos p;~rtidos, dis:>nlveu 
os cluhs políticos, tirou us côres ú. imprens;t 
e tornou impossivel qualquer oi'gauistl.\:ilo de 
partidos definitivos. 

Hoje. na União, ha, apenas, :1.gremia~õe5 
hecterogene~\-s, multicores e instantaneas, 
tendo por laço de cohesão a inveja., por pt•in
cipios a sede do poder·. por meios de "c<;5.o 

· a intl'ig·n. e por escopo o interl!sse. Assim a 
in veja suggere, a maledicencüt ou a calumnia 
crea e ll ... mn hição age e assalta os negocio> 
JIUblicos . 

A domesticidade confere ma.isdireitn~ e ins
pi~a mais confianc:a do que a correligião das 
1deas·e a lealdade politic:.t. Os funccionat·ins e 
os dele,"1ldos do poder são e;;colhidos, não en· 
tre os que prestar:tm set·viç:os :w p:tir. e :·L 
ca.usa. republican:1, porém, sim. eutt•o o:; ,.:t•t·
viça.es dos poderosos e o~ aulico~ do d<'"l iO· 
tismo. 

Deante deste quadro desoll~dor, que l\ inlt>
lizmente a psycologia. de nossa erJoca, não i.; de 
admil"a.r aquillo que vou referir iL C:unn.l':l .. 
pedindo, para o e<lSO, os eschlrecimcnto,.: in
dispensa v eis. 

No orçamento, que vigora no presente exer
\o d cio, foi distribuída ao estado da Paml1yl>:t , 

·sob a rubrica - Immigl"aç-.ão e colonisarlo-:~. 
quautia de 80:000~000. 

Até esta data tenho conhecimento de tres 
actos.relativos a execução dessa parte da lei 
orça.mentaria: a nomeação do agente de im· 
migraçco e colonisação, na Para.hyba.; a porta
ria de 6 de maio, em que orga.nisa-se a com
missão de propaf<anda de immigração e colo
nisação nos estados do Korte, desde Alagoas 
até Rio Grande, excluindo Pernambuco; e 
outra portaria, de igual data., nomeando dois 
engenf1eiros para membros e o governn.dor de 
Ala.gõas para presidente da alludida com
missão. 

Não sei, Sr. presidente, si é toleravel. sem 
grave lesão dos preceitos federatiYos. a inter
venção de um governo estranho na. economia 
interno. de diversos estados ; não sei, tambem, 

Sr,- presiden.te, Si O governador de qualquer 
estMlo orgam:>ado; attenta a lei de incompar
tibilidacre, entre cargos fetleraes e esto.doaes 
póde ~er sub<tlterno ou delegado. nos estados: 
do Sr. Inspector de terras e colonisaç:ão ; en
tretanto, estou inclinado a crer que tudo isto 
e alt.tmente lesivo á lJoa doutrin;~ em que se 
baseam a autonomia e independencia dos esta
dos !i.!tlemtlos. 

E' neces;:wio que a Ca.m;tro. se manifeste, 
com l1. m<lior brevitluue, sobre "'~sumpto tão 
importtnte. 

fio orç-.amento a C[lle ucimll. me referi. fo
ram cou~ig"n;tdns di ver>~s verbas paJ~t o pro
Ion;;ameuto da !erro-via Conde d'Eu, para a. 
ttnt<.:>tomo.>e tlest:.\ com a de :Kova Cruz e ll<\l'.Jo 
mel horamento do ]Jorlo da. p,ua.hyba. Ate 
hoje nü.o foram inici::Wos os tl-abalhos do pro
lon:;amento. infl'ingindo-se a lei e reta.rdando 
a p1·osperidade do estado que tenho a honra 
ue rept·e~enta,r. 
T()(l~ o~ que estudam as questões de viação 

lert'ea sabem que tt continuação ou progl'essão 
da~ linh.-s resolve muitas vczc5 o problema. 
economico da elimína~.ão dos doficils _ 

A estrado. Conde d'Eu estil. nest.as condi
ções; llavcndo cust'1.do pesado onus nüo só
mente ao geverno central, como ta.mbem ao 
Esta tio ; niio tendo sido r egularmente tlsca.li
sada. durante a. construcção, pesa nnnual
mente. com pequeno deficit, sol>t•e o orça
mento da Republic:.t. 

Com o alongamento espem·se obviar e&.<e 
inconveniente, fazendo corn que a estrada 
produza renda suillciente parlt o ~eu cus· 
teio. 
. Ogovcrno, porem, nii.o entende assim, e as 

vrrllas ficam lettm morta na.s leis orç.a.men
tarins . sem que se possa saber qual e o cri
teria qne determina o executivo a · proceder 
desta. turma. 

O desenvol•imento da. estrada Conde d'Eu 
tem ainda. mais uma vantagem vital para. o 
estado : ê o unico meio pelo qual se :poderá. 
ell'ectuar a cobrança dos impostos ou a arre
cadação de certas rendas esta.doaes. 

Quanto á. dragagem e melhoramentos do 
porto da capital, dizem-me, quasi nada se tem 
adiant&do. 

Agora, Sr. presidente, You occupa.r-me do 
estudo lamentavel a que chegou o poder judi
ciario do meu estado-

Pela organisa.ção judiciaria do extincto im
perio, n. pt'O"inci~ da Parahyba. pertencia: ao 
districto do Recife, em cuja rela.çã.o os feitos 
eram jult,rados em gráo de appel!ação; a con
stituir;<io republicana. porém, estabelecendo a. 
du:Llida.de il.o. magistratura, emancipou os 
est:L•los c conteriu-ihes n delicada attribuição 
d(J organisarell) o seu poder judiciario auto
nome e inuependente. 
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Em consequencia de 'lutori~ção do pri
meiro Congres$0 constituinte da. Pa.ra!Jybu, o 
governador. Dr. Venancio Neiva, org<wisou 
a ma.gistratum, em primeira e ultima ins
mncia :, desligando-a totalmente da Relação 
do Re~ife. 

A junta governa,tiYa, et·eada pelo coronel 
Savaget. annullou aquell;;. m•:.rJ.nisaç-~o e fez 
volta!' tudo ao estado anterit'r, sujeitando, 
de novn, o poder judicia.t io ;i. Reh.L\:iiO do vi
Zinho estado. 

Ho.:E:, depois de urganisa(lo o cst;vio de 
Pernambuco e transformada. :J. Rehu:lo r m 
Supremo Tribun:d de .Justiça c;;t;VIo;>[, não 
posso comprehemlcr como é que a mr~gisLr;ttura 
de Pernamhuco continua a. ,julgar. em ul
tima in.>tanoia, os feito~ do estn!lo da Para
hyba.. 

Nem o.o meuo~ se procurou imitar o 
exemplo do esta(b tio .E:spil'ito &mto. em que 
um tt·ibunal supel'ioJ' provisot'io preencheu 
a. sol.uçiio de contin uida<le <l ue ~e dera. no 
org-anismo j udi~ia.rio. 

Termino, enYia.ndo â mesa. um requeri
mento solicita.ndo informnc~s sol.lre o modo 
pelo qual o go~·erno federa'! tem çump1·il.lo 
o seu dever no tocante tJ.O servi,o judicia.rio 
que ~'Qrt•~; pelo meu estado.í L2 } 

São lidos e ficam sobre n. mesa p~ra. ser 
opportuno.mente apoiJ.dos os seguintes 

Requeiro que por in term~dio da mes1 da. 
Cam<1.ra se peçam as seguintes intbrmaçõe,; : 

ai o que tem-se feito no estado da Pa.rahyl.m 
no to ·ante :w serviço de immigra.ção e colo
nisa.çáo ? 

b) quanto tem-se gasto com esse serviço ? 
c) qua.es os motivos que teem impedido:\ ini· 

ciação dos . trabalhós de prolongamento da 
ferro-via Conde d'Eu e os da liga~-ã.o de;ta. 
com a estt•ada. de Nova Cruz r 

d ) o que tem-se feito no sentido de melho
rar o p01•to da Parahyba ? 

e) quanto tem-se despendido com esse ser
viço 1 
·· Sala do.s sessões, 5 de outubro de lS92.
Sà Andrade. 

Requeiro que por intprmedio da mesa., ~e 
sol!ciLe do Poder Executivo que se digne de 
informar qual é o tribunal superior a quel'2· 
corre em grào de appellação a justiça do es
tado th Parahyba. 

Sala. da.s sessõeS, 5 de outubro de 1892.
Sà Andrade. 

Vem á mesa, e lida. e enviada a. commis
~ão de constituição, legislat;".dO e justiça a se
guinte 

1.-.DICAÇ.:i.O 

Indko que se convide a commissão tle con· 
stituiç-ão. lt>~islação e ju~t.ic;:t :t d:tr' 1~r~er 
sobre a constitucionalida.de dn. portu.t·in. de 6 
de ffi<\io do COl'!'cn~e a.nno. em que uo:nei:\·SC 
um :;o,·ernador tlc estado constitwdo pa.m. 
(-a.r;ro fedeJ·al, tlão scimcnte no ~eu J'e::ipP.divo 
estado. mas em tli Ycrsos outt·os esl~tolos d;J. 
Unhi.o. 

Sul:t rl:t$ sessiJC<. 5 de outubro !lo 1802.
Sâ A r;d;·ccdc . 

o lSt•. Oliveira Pinto com•ç<\, di· 
zendo que em poucn.s pal(l.'17ra.s justitkll'i um 
re!Jucrimento de inlilrmaç.iics relati ""~ a. ver
dadeira crisede t1·ansvorte que está sublevando 
o commercio do Rio de Janeiro. prc,judicandc 
em alt.t rsco.la o e.:;tado do Rio de Janeiro, que 
representa nestl. casa.. e bem a..-;sun gT:t.Ode 
pa.rte tio esta.do de Minas e S. Pa.ul<l. 

Q:mnclo ante-llontem. o illustr~ U.t•p:Jtado 
por !\'finas, cu,io notr." pede licença pn.1·<1 decli
na.J', t'l Sr. ;'imerico Luz, ju5Lificou um reque· 
rimento em termos os mais consisos e, com 
o maxilno respeito, os mais verda.dtiros, deu 
S.- Ex. alguns a:par ie.' em sem iüo ioteira.
menta f;woravel â verdade dos Jactos trazidos 
a esta tribuna por S. Ex. Logo depois oceupou 
a tribuna o illustre deputado, o Sr . Bevila
qua, começando o seu discurso po1• dizer que 
est.• questã.o tinha sido mal enr.:a.minba.da ; 
que hr,,·ia sido levàda para o eampo S"mpre 
irritante da política, pondo-se em contradição 
comsigo mesmo , porque quem levou a ques
tã-o 1·a.r;J. o campo da poliitca não ~oi o nobre 
deputado por ~Iínas, mas simplesmenta o Sr. 
Be\·ila.qna. 

E' pr2ciso . notar , diz .:> OI"J.dúc, que esta. 
questlo e de alta significaçii.o ; não póde 
nem deve set• re;:ol virla senão com toda a ca.u
tela e circumspecç-J.o. 

O com1nercio do Rio de Janeit•o não póde 
continua r a so1Irer os prejuízo~ occa.:>i()nados 
pelo pesslmo serviç·.o desta estrada. pessimo 
serviço resultante ufio sabe se das mó.s condi
ções do material , si pela incompetenda do pes
soal desta estrada. a mais importante do 
Brazil. 

Póde e ju}ga do seu dev·er g ·ra.ntir ú. Ga· 
m;w·J. quena~pr~om1naem seu espirito outro . 
mttuto que na.o seJa ode pedir ao "Ovcrno que 
tome as providencias que e de seu de~el' tomar 
deante de uma. crise tão grave, como esta. ; 
porque o que toda a gente vê é que e.ste estado 
lastima vel da EsLrada de Ferro c~ntral !lã.o 
póde de moela algum continuar. 
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E' um principio absolubment.P. contrario a 
exploraçúo de-vias ferreas pelo E:<tado ; é ab
solutamente contraria a intervem;ão úit'l'!cta e 
immediata do go\•crno, no ca.mpo inunstrial : 
e, por i;so. acredito que a ~UM primordial de 
todos ' s tnales que om s<1 oiJSPr vam e que 
muitos Srs. deputados t.eem trazido il tribuna. 
em rdaç:'i.oi\ E~tratla dcF~t·t•o Centt•;~l, .:• :titt· 
tei'ven<:".IO do g-ovemo ne~tu. arlminb1ra~·ão. 
vistocomna, intet•,·en~i:odo governo no eampo 
industrial e sempre o peiot• . 

Si. po['l:entui."'.L, a. politi~1. foi coUoc,lU<t na 
estm.lla de ferro. como ;Lffif'm:Ltn al:;nns tlos 
seus collegu.s. cs;<\ polit ica teu1 ~i. lo int:·olln
zida pela :não do propt•io gorernn . X:io e cer
tamente o com mcrcio tlo Rio de .Janeiro, nã.o u 
c estitdo d~ )<Iinas, nem outro qualquet' que 
tem ti'anslbl'mado tl<(ttCllo.L r·ep"r·t ir;ito que. •lu
rante htrg()j: a.nnos, set'\'ill de mO!\e\o a. mui
tas em uma I'ep:wtkii.p que nii.o ~-oi're;pomle á 
mil>-:siLu que lbe é conter-ida. 

O que é lh.ct.o intontestn. vel li que a Estr<\U;J. 
de Ferro Centt"'al esta ol.ishmdo ti. ch;:.;e com
mereial, e de modo tn.l, que o pr•ejuizo que se 
faz sentir nesta ~;..1.pital ê enOl'tnc. 

Os go•·er·nos impor·t;~.dos p(•los estados do Ri" 
de Janeiro e }Iim~s teem subitlo de pt·eço. de 
urna maneira d~rnrnunal, a.ssombro.;o, che
gando a uttingir ~s,a, ~le,-a~·ão a mai,; de 20 
30 "l• do custo normu,l do genero. 

Este estado, diz o orador, ni.ío ll(>tle con
tinuar, e e predso que o govemo tome pro
videncias ener·gicas, ~·isto como (). mi;siío im· 
portante por parte de qualqu<!r go>et·no é 
e:x:actamente attender ás rela.;:ões de ordem 
política. e cornmercial , não despresa.ndo, de 
modo algum. os interesses putilicos. 

Si é a~sim, continua o orador , thz suas as 
consideraçJe~ adduzidas pelo illustre repre
sentante .de ~dinas, o St·. Americo Luz. 

O nobre deput..1.do a.pont()u f(l.ct.os, a.nalysou
os com ma.ximo o criterio e o~ factos a.n:tly
sado.~ estão perfeitamente co!'l'oborados official· 
mente. 

S. Ex. referiu-se a. uma c:-.sa commerciul, 
a ca..~ Mendes & Jlla.ia, que alias .iii- tinha sido 
<\pontada pelo eommercio do Rio de Janeit·o 
como protegida pel!l Estrada de Ferro Central, 
visto como generos dessa ~·pela. Estrada de 
Ferro Central, C-1"3.m l'ecebidos e despachados, 
quando generos similar'eS de outras eram r e
cusados, niio eram despachados. 

O facto ficou perfeitamente demonstrado. 
O cllete do trafego da. Est t•ada de Ferro 

. Central, o Sr. Rademacker affirma que o 
:fll.ct.o ê real. (Ha apartes.) 

Isto verifica-se pelo Diario Otficial de lloje, 
cuja· leitura vae proceder, para llemon. ... -trar á. 
Camara , que o nobre deputado !X'I' M•nas 
manteve-se stt•ictamente dentl'() da verdade, 
para demonstrar que o nobre deputado ·não 

.se afastou um momento siquer da. realidade 

<lo fll.cto, que serviu de hase t~ suu. justa. 
censura. 

O Sr. Il adf.maker, ehere do tt-af~go, af· 
li rtn;l que, d 1! fa::to , uma ou ontrn •·as\ des
p;w h ou generos pel;\ est!~t<hl d<· ti-ot't'O. nos 
dias em que P.~tes gcneros JJào •·t·a1n t'"c.:ebitlos· 
ma; que os ~eus intuitos eram Jh•ht·•·~ . ' 

A CiJ.m:l!·a <:ertatn<•Ht<~ não 'lll •w p:•n r~trai' 
ur1 <:unsdt·nci<\ do Sr. <:hele '1" t.J ':~i': ·;,(u . nem 
do director ; ap~uas SitO eonsi~naoli" "' t;ldOS 
que coustitnem \un n>.rdo.ddro (li' i,·: l:·;:io c 
que l.~}ffi podem :;.f'l' o ponw <h• ap•oio l ~•.t<l 
es].)eeulaçi<eS ;llW.meute C:l(<HH.Ialn:<a .. ., " in· 
qualific:l. vt· i ~. 

O orador nii.o :tlflrmi.< qtw •• ·~~l"" ' t lla · ;iio ~c 
tenh:J. U.ado iilffi o .:on:;euso. cnm '<'iend ;l 
do St•. lbd~m:lkl'l '. d1-• q1wm lltz ''" l ll:<~i l.o <'le
V<Hlo, n;io aiTirm:~. tn mlic1n <Jtll; o ~~·. di redor 
d:t e~tt~1lla. üo ti-o.toro teult;t <:onscil•n:ementc 
;u.lmittiúo ~cmdhautes lactos ; mas. :l~• r:l'l'I~l 
que o lil.cto trazido i \ \'!St:\ t!'ilitHm l~t: lo !!ol.re 
d+!putado, o St·. , \tnel'i<:tl Luz. (: ret·d:uleirn. 

De\'C accrescent:.tJ ' que coH:;ta- lh ( ~ t~tinbem 
f'\UC em tlias.em que :1. estJ'au:tdc li~rro não re
ceber. conforme :tn;:unci:l. s:\1 a de-po.cllo, 
tem esse genero si(\o lle<pa.cllado não s6 aqui , 
da propria esta.<;~\o ceutm.l, como taml~em da. 
estaçii.o da. G<\miJú.1. e S. Diogo. 

Este genero t ··m ~ido despacil::t.do para Be
lém, estação pertencente ao e$rado rl.o Rio de 
.Janeiro e p,·,de g-;u•antir a V. Ex. que o con
sumo ai li é in~i~nitic:.mtc. que a popnl::t.ção é 
minirna e que os rnunicipio.;: que eirltUnda.m 
aquella esta(ftO nã.o recebem sal pel:J. estrada. 
de ferro. 

Entretanto, o que é força. confes..<a.r é que 
>e .tem de~pacha.do &tl para Bt!llim e o fim é 
dahi despuclml·O t)ara o centro, norte e sul de 
Minas c p..'l.!';t S. P;.~.ulo; o objecti vo não póde 
ser absolntarnente :t e~ta~~o üe Belém. 

Si est.e làct.o se dá, comprehende a Ca.mara. 
que ellc c gmvíssimo. e serio. 

Si pelos etlitaes puh!icados pela estr-ada de 
ferro, em clias determinados niío se recebe sal. 
si este genero c recebido nestes dias por uma. 
estação onde o consumo nã.o se dá. senã.o em 
pequena escala, é !orça con1eS8ar que alü ha 
Jil.voritismo. que o que se deseja e proteger 
determinados nl.'gociantes, quando outros ex
portadores desse genero não são attendidos, 
não podem despachar esse gl'nero. 

E' necessario que o governo verifique a ver
dade d~es factos, que ~ apontados como 
perfeitamente verdadeiros. 

O orador repete, consigna apenas o facto, 
para dispertar a. attenção •lO governo. 

Não assevera. que o. estrada esteja. Servindo
se deste meio, oomc uma especulação ; apenas 
affirma.ram-lhe que o facto é real e consigna. 
na tribuna chamando para. elle a attenção tkl 
governo. 

O Sr. diN.eoor da Estrada. de Ferro Central, 
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em seguida ú. informação dada pelo Sr. Rade· 
maku. C]Ue confirma o filcto traziuo pelo Sr. 
Amel'ico Luz ... 

O SR . A>lERrco Lt:r.-0 Sr. Raclemaker,con 
fesst\ll(lo o facto, mostra que ~um homem 
serio. 

O SR. Or.rn:m.A Pr:->TO nem affirma. o con· 
tmrio e nem conhece·o ]Jcssoa.lmente, mas 
pela.~ infúrmaçi'ie" que tem tido 1hz de S. S. 
mclhot· conceito, t;~nto nmis que nf;o tem 
ho.bito de lormar juizo contr:n·io á probidade 
de quem quer que seja. · 

:\las O que G YCI'dade C QUe O litC!.O trazidO 
pelo Sr. Americo Luz não merece contei'.taçii.o. 
sem que, entretanto. S. Ex. tenha.<ciencia 
de qne este ti o olli!•ctiYo 1le neg-ociante; que 
abu~am rb estra.da desp;tclHJ.ndo f;Cnero~ e de· 
pois veem dizer que estes g-ener·os n:i:o foram 
l'ecebido~. 

O Sa. A>IERICO Lo~- Elle o fez com ordem 
do director. 

O SR.. Or.lYEmA Pr:->ro-Este facto é n ex
pressfl.o pura ela. Yeedade e o Sr. · director da. 
estrada. assegura, que foi eU e quem :mtot•ison 
o Sr . Rademncker a fazer semelhnnte despe.· 
cho e este !'u.cto nito podia. deixar à.e da,r-se 
sem sua. n.utorisação. 

Portanto, é p~rfeitamente claro que o f<J.cto 
a. que se refere o Sr. Americo Luz, foi auto
risada pelo director do. estrada . 

Ora, o íiwto é por sua na.tureza. gra. ve,como 
disge e deve repetir. 

O Sr. director da estrad3. e o chefe do tn
fego não ha du.-ida que não deixaram de ter 
os intuitos os mais nobt·es e ele1•ados. 

i\Ias, comprehende V. Ex., e <t Camara 
quantos abusos nã.o pôdem dar-se desde que 
certos e determinadosnegocia.n~. quando se 
lhes apt".;\Z ao seu commercio,expedem generos, 
que são recusados da parte daquelles qutJ ne· 
gociam em generos similllantes. 

Comprellende perfeitamente que isto dã. 
em re:;ultado que o preço se conserve a.lto 
para. certos negociantes pre\·Uegiados, e, pa.ra 
aquelles que pedem generos, estes podem re
venrlel·os a. preços altíssimos desde que não 
possa. haver concurrenda de generos,pois que 
uns re~:ebam dos negociantes previle.giados. os 
outros não teem generos e sendo assim não 
pôde portanto operar-se a concurrencia e os 
consumidores são os prejudicados. 

O facto é graYissimo. 
Com relação ao outro·genero a que se re· 

fet•iu, o sal, asseguram·lhe que o mesmo 
facto da-se. E' despacbado para Bel em e da.hi 
rede.spachado para. outros pontos. 

E' mister que o governo compenetre-se de 
que e gra. v e a situação do commercio e· dos 
consumidores do estado do Rio de Janeiro, de 
grande Jlarte de .Minas e de s. Pao.to. E' ·mis-

ter que niio recue deante de medidas ener· 
gicus. no sentido de dar sati.sfaçiio a ele\·a.do~ 
interesses que estão sendo sar:riticados, quer 
tenha isto por ca.usa. ;L mi~ direcção da es
tt-achl., quer a escass?z d~ ffi<\.ter·iu.i rodaote,ou 
as más condições tleste. 

A missi'io do governo é exa.ctamente fi"C.1.· 
li~-ar o servi(:o publico de modo quo não se
jam altos interesse >acr•ificados pela lncom
pet.encia, :peta imw:ia, 011 lM$1nO. -pela espe
cul:t~;ão que pude penetr-ar na~ r!!pu.rtiç\il's 
publicas. 

O oradO!' não tem ahsolut<~mente por 11m 
fel'ir o governo, de quP.m a!ii~~ não ~ amigo ; 
não tem tl.mbem o intuito de 1crir o i'unccio· 
m~lismo publico, o seu dest>Jo é que à:' Sllll1· 
ptos desta. ordem S(,(j:tm bem pondel~tdos peb 
goYerno, que este não recue deante de medida 
:tlguma, no sentido de obstill' abusos, mos
trando assim q lle o governo está. halJi\itad(} 
pa!",t dirigir a Estrada. de Ferro Central. 

E si niio se acha. habilitado. diga-o com 
rranqueza., e entregue-a a mltos particulares 
que melhor s8.berão dirigi!-a. (.V.'io npoiw.lo;·.} 

Si o governo mostra-se incapaz, a deducç.ã.o 
e esta. 

Passa. a fazer a. leitura do r~querimentc e 
pede <i mesa que niLO atire o inteliz p<J.ra. os 
arclLivos como costuma acontecer, pois deseja 
que, a este respeito, se Í<t.Ç;~ alguma. causa.. 

E' lido e fica sobre a mesa o seguinte 

R cqtlerimento 

Requeiro que sejam solicitadas do g-overoo 
as seguintes info!'maçõ~s ; 

Que pro~·idencias tem sido tomadas no sen
tido de combater a crise de tm.nsporte que 
est;i. causando inca.lculaYeis prejuízos ao com~ 
mercio. ú. lavoura. e a todas as cla.:;:ses sociaes 
que estão na dependencia da Estr-ada de Ferro 
Central do Brazil, e bem assim como se ex· 
plica o des-pacho diario, ou a. curws inter
vallos, de não ~uenas partidas de sal para 
a estação de Belcm, e isso em dias em que 
esse genero não é recebido a despacho. 

Sala dos sessões, 5 de outubro de lb"V2.-
0liu il·a Pinto. 

O Sr. Vinhaes diz que o seu fim oc· 
cupando a tribuna e referir-se ao modo desgra.
~o porque vão sendo geridos negociosmu
nicipaes. Antes de tratar da municipalidade, 
porém,pede licença para fazer verao nobre de-. 
putadopelo Rio de Janeiro que asfaltas de ge· 
neros succcdido.s na. Estrada. de Ferro Centr-al 
sã.o na. maior parte devidas ao agente da. es
tação Maritima, na Gamboa. . Esse desbonesto 
empregado c reconhecidamente pecula.iario e 
já soffreu doze inqueritos por desvio de di· 
nheiros publicos. 
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E;se individuo e a causa principal das re
clamações que á Camara trouxe ultimamente 
o nobre deputado por ~Iinas e CJUe hoje fo
ram corroboPad.us pelo illustre deputado pelo 
Rio de Janeiro. 

Qn!Lnto aos negocias da municipalidade, tú 
ver a Cam:1ru. o contl'istador espectacul" qne 
ultimamente oJf~t·ece i\ intendencia municipal. 

O chefe !]Ue or:t tem essa corp01~u;ão \lt~~-
1eiteia puhlicamcnte os seus collega~ dt> níe~u: 
os seus co!le;:as de me~it ostenúYamente JH'll· 
cura.m malsinnr o chefe da munidpalitlndt~. 
o S1•. Dt'. Barata RilJeit·o. E nes><a u!Yct·gen
cia constante, unicamente occupados t:om c! la. 
vivem aquellc:; (jue tleviam esntl' acmada
menr.e cuidando dos negocios municipae~. 

Histor-in. a vüliL qne nos l1ltimos mezes t.cm 
levado ~ intendencla municipal. Ho.ie quasi 
que nfío h a q nem não estej~t conYencitlo ti. c 
que o Sr. Dr. Bal'itta. H.ibei!'O l; um homem 
desa~tmdo. O omtlor está qua~i atnrmauuo 
que S. Ex. não está no completo us<J Lias suas 
t\J.culdades mentttcs. 

O Sr. :U:artinho Rodrigu.es 
Yem hoje occnpm'-~e de um facto U.a maior 
gravidade. porque diz respeito a direitos e 
interes>es fel'idos por parte do mi nisLro d:J. 
guerra. 

0 SR. lNDIO DO BRAZIL - Isto e chover 110 
molhado. 

0 SR. 1-!ARTI~T!O RonlUGL"'BS-Tem OUYid.o da 
bocca de grande numero dos illustre~ depu
tados que apoiam o acLual governo, a suppli
ca do e~quecimento de todos os facto~ que 
teem dividido ~t f<tmilia brazileira em dous 
campo~ inimigo::, no intuito de cuidarmos só
mente do bem estar elo pai.z e da salvaç:iío da 
patria. :vlas tem notado que este appeUo teito uo 
patriotismo da opposi!;ão ou nüo e sincero ou 
não tem o assent1mento do governo actn::tl, 
:porque. ao passo que muitOo dos illustres 
deputados da maioria pedem o antstamento 
de todos os odiog e o esquecimento de todas 
as offensas para unirmo-nos ... 

0 SR. ÂLEXA~DI.l.E STOCKLER- Esta e a bôa 
política. 

0 SR. MARTlXl!O RODRIGL'ES ••• afim de ~:1.1-
varmos a patria, o governo procede de mo· :c 
diametralmente opposto. 

As persegniçües continuam em todos os 
estados contra aquelles que teem o grande 
crime de não dizer ame11 a todos os actos 
do Presidente da Republica e dos seus de
l~o-ados. 

0 SR, ALEXAXDHE STOCKLER--Em relo.çiio a 
Minas, não é verdade, porque li~ não se diz 
amen nem ha perseguiç~s. 

O SR. M.-I.RTii'ol!O RoDRIGUEs....,-Míuas póde ser 
uma excepi;ão. Não são s_óps ,adver_sai•ios do 

governo o.s victimas do seu poder : ate os pro
pl'i os militares que deYiam encontrn1· da parte 
do Sr. Pre,;idente da Repuhlicn uma certa he
neYolencia. estão so!l'rend.o pet·spgni~·ões por
qne não commungam as mesmns idé<ts do go-· 
vel'llo, cu não o appliwdem com cntltushlsmo. 
Si l'~ta e :• polí tica de pa~ e lmnnonia. <tpre
goiul:t aqui dhtrhtmente P!ll nome do gover·no, 
o tll':ulor pt·nlet·e a :;uerm tlc•scolwrta, tle~ma.s
:·:u~ui:L com lodo~ o:; sctts hot•J·:we,.; c per·,;egui
':(1L~~ inltcren t~c~. :.t e~t .. a. hypocrb.ia. q u~ o go
\'emo tem rc\·elauo uhLl'iamc·ntc. mandando 
ú. CanHtr:t propo!' em tt!I'Jtws :H.Ioekados <\ 
conl't·;tte l'!Ü>;t.<;ão do~ üous gt'upo:; em ~ll ver-· 
g•·n..:ia n;ts llu<ts co.s..1.s tlo p<JI·lamento. 

L'i'•io se qw~r rele!'ir aos t:tctos que oecor·rem 
no seu esta.do. nem se qnel' occupit.r com a. 
[JOlitictt de campanario. \'em denun~iM· iL 
c;tsa e ao p;liz um acto de llr-~potencht e 
pc·!'~eguiçiio iníqua, desenvolvich pelo Sr. 
minisu·o dlt guer·ra contra um militar distin-· 
cti::;simo, que s<:• tem um defeito, e é, u de tlfto 
approv:u incondicionalmente todos os netos 
hons ou máos praticados por este paterno.~ 
lissimo goYerno. 

Quando, a 16 de fe-ç-erei!'o, as forças fede-· 
ra.e~.por ordem do Vice-Presidente da Republi-· 
ca, bnmbardearam a citlade da Fortaleza, e 
depuzeri1m com grande cortejo de borrares, o 
g-eneral Clarindo, eleito legitimamente gover-· 
nador do estado do Ceara, houve, entre ou
tro~. um mili"U1r que occupava naquelle esta-· 
do o logar de proiessor de geometr·ia, que não
pactuou com a maioria de seus collegas na 
pratica. dn.(jucllcs netos selvagens e attenta
torios contra todos os principias de justiça e 
lmmanida.de. Em vez de se p:'>t' ao lado de 
uma porção ele alumnos, que ao mando do
cornmandante da guarnição e que o era tam-· 
bem da escola, e de alguns professores bom~ 
bll.rdearam o palacio do go~·erno, entendeu 
que cumpricl o seu dever collocando-se ao ladG· 
do gen<>r<tl Clarinclo que estava com o direito, 
com·~ jmtiç-<t e com a autonomia do estado. 

Este procedimento foi, na opinião dos lega
listas daquella terra, um grande crime. E 
como es::e moço que honra a farda que veste, 
foi â. cidade de Ma.rangua.pe. onde se achava. 
aquartelado o ll' ba.ta.Htão, pédir em nome do 
go\·ernador o auxilio que a constituição federal 
llle garantia, nas condiçíies difficeis em que se 
achava, o command<tnte da escola militar· 
mandou su bmettel-o a conselho de investiga.
ção sob pretexto de ter pretendido alarroa.r· 
o batalhão. . 

Primeiro, determinou ao .commandante do 
Jl n que fiz.:sse uma parte contra o referido 
official, no sentido a que se referiu o orador,. 
e como o commandante não se prest.:'l.sse a essa. 
indignidade e officiou-lhe dizendo que tal alar
ma não era verdadeiro, o mesmo Sr. comman
dante da guarni~o determinou ao secretario 
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da escola. que lhe désse, l)Or e~ripto, uma 
parte nesse sentido. 

O SR. 1xmo DO Bn.Azrr.- O comma.nda.nte da 
guarnir,Jo era tamlJem ua escola mílitar ~ 

O SR. ~IArt1'J:->Ho RonmGt:ES-Eru,. Er-(1. o te
nente-coronel Bezen·il. 

E~s:11~n.t·te e uma pc•:a nlllir.o interes~••nte. 
Diz 11ne o I" t('ncílte Antnuio F"ranci~t'O Canwi
ro Montcít•o tinha.8L'gttnrlo o ~eerclat•io ou vir;t 
di~cr·. pt·ctenüít!tl :tlai'IlWl' o lmttdhüo, indo 
a Mar:Ht~ttap•• e tr:thalit:Uttlo para que este 
vies-se. em d••l'es:t <lo go\·enwdor. no> termvs 
da. Constiwi~-ão, e ur:t1:ü o espil'ito de ving:tn· 
ç;L c 1lc otlio que anintll.\':t o C•1lTitn<tndaute Ll:1. 
escola. qnc clle propi'io 1'oi. contr;.t as p~txes 
estal,eleciolas. em p1·ocesso-; des~t n:Ülll'Ntt, 
quem indicou o no1rw da.s te-;temunhas <J.llB 
devhml ,jur;tt• no cons~lllo de ínVl'~tig-a\!ilO. 

Submett.ill-• n. conselho composto de olliciaes 
inimigos e.:<~o!hidos o.drede pam esta emprei
tada, foi o l" Lemmtc Carneiro ~Ion t~·iro, não 
obstante, absolvido da imputa~·ão q_ue lhe 
:tàzia.m. 

Como niio ving·ou o ph1no maclüa velico ge
rado nas l,reYas üa malntdez e da pen:el'si
dade, qu~ era üzer com que C:i'tc oílldal 
perdesse o seu log<Lr e deix<J..-;:;e a C<1.pik.J tio 
Estado, inventou-se ainda que elle h;tvia Cllffi
mettido outro crime pelo qual devia re ,pon
der. O crime !oi o seguinte : na defesa pl'O
duzida por esse distinctissimo ofiicial elle de
clar)u que tinha ido a 11al-anguape, a pedido 
do general Claríndo, solicitar do 11' b;ltaihão 
de infantaria o auxilio que a força federal é 
obrigada a dar, de accordo com a Consticui
ção, aos governadores que o requisita-rem, e 
que o batalhão deixou de dar esse auxilio, 
não obstante o fiscal haver. em documento 
:firmado por SBU proprio punho, promettillo ao 
mesmo governador que fossem quaes fossem 
as condições, elle e seus camaL"J.das estariam 
promptos a desembainhar a espada para 
defender o seu governo, porque o referido 
fiscaJ. naquella occa"õião se achava embl'iagado. 

O facto produziu sensacão, e, como sabem 
os nobres deputados que honram o orador 
com a sua. attenção, o official a quem se lan
çava. a. pecl1a ele embriaguez, tinha obrigação 
de requerer conselho de investigação para 
justificar-se; mas ao contrario disso, deu uma 
parte contr·a o officíal que em sua defe5a. 
ha.via allegado semelhante facto, e o ministro 
da. guerra mandou sullmettel-o a novo con· 
selbo de investigação. 

Foi chamado a esta capital, perdendo os 
!!E!Us vencimentos de professor de geometria e 
m~~ois a parte de vencimentos que perdem os 
ofilciaes submettidos a conselho de investi. 
gaÇio ou. de gnel'1'3.. 

Pois bem; esse segundo conselho declarou 
que era. improcedente a inVe:!tigação, ·.isto 

como e~tava provada pe1os depoimentos das 
te~temunhas a allrgação do officiuJ! 

Depois de tudo isto o mini5tro da. gu~rra. 
a.ca.ba. rle b:Li:GJ.l.' uma portaria. 011 cousa que 
melhor nome tenha, mandando submetter a 
conselho de guerra. o otncial jU. absolvido 
pelo me8mo Iiteto. 

O nobre míni~tro da ;;::uerru. empr~ga. até 
nrn;t fal<itlad·•.po1·qne o orndol' está inforrn;J.
do por pe-so~t competente que o cow•elllo de 
invostin·a~:ilo lbi julgado im[lrOe~tlente contra. 
o 1·• te1~entc C:~rneiro Montriro, e a pot·t.l.ria 
ou ,~ vi~o lliZ que n conscllio de guerra é 
ordenudo em vit·tude tht decisiio uo conselho 
de inYestigação. 7\!;~i~ [l,tlllb : e~te officio.l 
nunci.l- publicou art1go al;:mm no _jornal O 
Sol't·e, do qmll o or:tdm· e pr·opr·iet;Lrio, en· 
trch nto 1liz o sr. ministro que o referido 
offichtl injLLriou ~ um seu sup€I'ior em a1•tigo 
publk:tdo no jot·n:~.l O Nm·t,~. 

O que o Nm·tc publicou, porque a$sim 
convinlm <~.os seus íntet·e~'es politicos. foi a. 
clef,•sa brilhante. irrei'utavel, que e:;.se official. 
produziuper<tnteo conselho de inve:;tigo.çã.o a. 
que responcteu no CeRrá; mas p:trtt es.<a publi
c:w:it) ellc não concort·eu ~inão indil'ectamen
te, porque 1oi o orador quem copiou com 
a. pt'opria lettra. a sua defesa, e a Jez pu
blicat· no s~u jor·nal }Ias ainda que esse offi
clal ti v esse publicado a sua <ll'ieS;J, ella era. 
urn documento publico, podia fazel-o,não com· 
mettia por isto nenb.um ct'ime. · 

O orador estava tão certo da innocencia 
des~e di;;tincto official; estava W:o certo de que 
o conselho de investigação seriajulgadoimpro
cedente, e que por consequencia, elle não po
dia ser submettido a. conselho de guerra; que 
tendo-se ttiscutido nesta casa um ]Jrojecto 
amni~tiando os indlv.iduos que directa ou 
indirectamf!nte se envolveram nas questões 
de Mattot7rosso cdo Rio Gr,•nde do Sul.deixou 
de apresentar uma emenda amnistiando-o, 
porquesuppunha que o Sr. ministro da. guer- • 
ra não seria capctz de constituir-se o tyra.nno 
de seus camaradas, o perseguidor ele seus col
le.,cr:ts. 

O que se torna digno de nota é o seguinte: 
Os acontedmentos de lô de fevereiro deste 
a.nno, aos quaes se prende o facto pelo qual 
responde o I• tenente Carneiro Monteiro, de
ram-se muito anteriormente aos factos de Mat
to-Grosso. e do Rio GranC.é do Sul. Entretanto, 
m indivíduos que se achatam envolvidos nos 
acontecimento desses dous estadosjã. se acham 
no gozo de sua liberdade, os officiaes nos seus 
postos e os e-mpregad .. s publiC03 nos seus 
cargos; e esse distinctissimo official, porque o 
etantocomo o que mais o for,estáha. nove me· 
zes nesta capital, sujeito a. um processo íni
quo,perdendo uma. grande pa.rte dos seus ven
cimentcs, ausen-re de sua. familia., doente e 
sob a pl'e$ão desta, iniquidade. . 
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Não sabe que mais reoursos haJa. Pediu a 
pa.la.vra não para solicitar providencias do go
vernr , porque não acredita que ella~ sej<!.lll 
dadas, tal e a. confiança que lhe lllerece o 
actuo.l go ... erno, porém p;~.t·"' consign(l.l' o facto, 
paro. deixal-o inscript.o nos annaes desta (;(l.SU. 

Nem ao menos pede para ser submettido á 
considc!'a.<'.úo da fumara um pt•ojecto que o 
nobre deputado pelo Paraná, o Sr. Bellat•
mino dP. Mendonç~. :1.1weseut.nu ha dons ou 
tres mez~, amnistiando os indi,·iduos que se 
ach:Lr'àtn envolvidos nos aconLccimento:; Llo 
Ceani.. 

H:1 tunto t(!mpo que o seu :\ll tol' o en,•iou ú 
me::a e ;L <~>mllli~~io nunca rruiz tla.t· o 
seu parecer; certo e que nunca. ~CJ~i. concedido 
o seu pedidu. com o ten~nt0. Mouteil'O lu~ <le 
aeontec;·r o mesmo que acontccou com os llli · 
lit:wes do Par;i. 

Fica ao menos ;;quelle o!liciul, victimau~sta 
prepoteucia, sabendo que na C;umml. ainda 
houve um•• voz que se levantasse em sett 
favor. 

Vão a imprimir as seguint:·~ 

REDAJ]~'ÕES 

N. 151 C-1 892 

&dacçl7o do )WujeClo n. D1 de 18!J'! f[lfd CJ'Cil 
uma colo.aia co1•;•ecc iomcl i lO prop;·;., l?acio
nal Fa=cnda da B oa ·vista c na.> colcmifl>' m i
litares que 1t üsn se pre.<lm·em. e especifica n.< 
inrli-Diduos que rt clln po!lea• se•· ,·ecoihi
dos 

O COngresso Nacional decreta.: 
Art. 1.0 O governo fundará uma colonia. cor

reccional no proprio nacional-Fazenda da 
Boa. Vista. existente na Pumhyba do Sul ou 
onde melhor lhe parecer , devendo aproveitar. 
alem daquella fazenda, as colonias militares 
actuaes que a isso se prestarem, para oorrec
ção, pelo trabalho, dos vadios, vagabundos e 
Ca.poeiras que forem encontrados, e como tae3 
processados na Capital Federal. 

Art. 2." São oomprehendidos nessas clas
ses: · 

§ 1.0 Os indivíduos de qualquer sexo e 
qualque1· idade que, não estando sujeitos ao 
poder paterno ou ~ob a direcc:.ão de tutores ou 
curadores, sem meios de subsistencia, por for
tuna propria., ou profissão, arte, ollicio, occu
pa.ção legal e honesta em que ganhem a vid:l. , 
vagarem pela. cidade na ocio:.:id~dc ; 
§~-· Os que. por habito,andarem armados, 

em correrias, provocande tumultos e incutin
do o terror, quer aprovéitando o movimento 
da. popuia.çã.o em festas e solemnidades publi
cas, quer em ma.nifestacões de regozijo e re
uniões popula.res ou out1•as quaesquer circum· 
sianc~as ; -

§ 3.• 0.> que, tenrlo quebra.do os +.ermo> de 
lJem-vivet• em que se hajo.m obrigado a tra.
uali!Ul'. m::tnil'esta.rem inten~·ão de vi ver no 
ocio, ou exe!'cendo industi-ia illicita, immoral 
ou Yeuad:t pelas leis. 

Art. 8:· I\ o j ulgament9 rlos lilctos, a que so 
relere t-.ste projccto, seguir-se- ha. o processo 
adoptado lh'rante ;\:! juntas corrc-·cionacs nos 
delicto>, que e<tlJem em sua a.lçada. I!Odendo 
as mesmas junta.-:, ent t•e os limi~ mmimo e 
maximo de seis meze~ a dous anno$. fixar o 
tempo da. resi,lencia na <:oloni~. tcmlv l!nt <:On
sidet·a\:iiO :~. idade e o sexo do proces.;;a<Jo. 

P:wugl';tpho unico. Não se comprc:henrlem 
ne;,tii- lei os !'t~:to:> que, peht legisla~:ào erimi· 
n;1.l e penal, são definidos e sujeit()S iL maior 
penn.lidnde ah i estabelecida. 

Art. -4" Altim !los tt•a.balhos a.g:riool_as, es
tlthelccer·se-hiio ll<L Cüloniu. f:turic;u;,ou officinas 
de modo a serem apro\·eit<tdos as aptidões ·e 
serviços dos condemnados, tendo-se em con
~id•·mção o sexo e a idade. 

Art. 5.• Do pr oducto do tmualbo. que• con
stituirá uma das fontes de receita da colonla, 
se re.serva.rit uma parte calculada segundo o 
esíi.wço de cada correccionaL para tormação 
de peculio, que lhe seró. entreg-ue no acto da 
sua ~<J.llida. 

Art . 6." As aut.oridn.des policiaes auxiliarão 
a administração d;1 colonh, tanto quunto for 
n~l!ssario , pa.t•a a conser,·a.ção da. boa ordem 
e regularidade do serviço da colonia. 

Art .• 7.• O governo c:x:pedirà. os regulamen
to:; ne~sa.rios á boa execução dest.1. lei e or· 
ganisacão admin istrativa. da. colonia, de\·endo 
desde jà. despender até ;i. qu:1ntia de 89:000~'000. 

Art. 8." O conhecimento ejul!,-ramento d OSl 
factos, de que trata esta lei, são da competerr
cia da;; juntas correccionaes. 

Art. 9.• Os estados poder-ão fundar ó. sua 
custa. oolonias correcciona.es agrícolas, na con
formidade das disposições desta. lei, correndo 
sómente a despezapor conta da União, quando 
nas leis annuas se votar verba especial para 
ellas. 

Art. 10. Revog:1m-se a.s dbposições em con
trario. 

Sala das commissões, 4 de outubro de 1sg2. 
-Leavigilda Filgueim.- Alcirie.• Lima. 

N. 19-2 B -1892 

n~dacçii? ll:m:J. a 3• disJitSsiio do p··~jccto n. 19 2 A 
do =·rente anno. que fi:!:" a tkspcoa do .'1{ i
ni~tco•io da l lldt<>t•·io;, ~-~o ~ Obras P•wliç""' 
.Pil''"' o c:t'erc:Cio de 18 9 2 

O COngresso Na.ciC'nal decreta: 
Art. O Presidente Ja. Republica. e auto,. 

risado a despender pela Repartição do Minis
teria da. lndustria, Viação e Obras Publicas, 
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com os ~erviços desl!.mado,; n~ seguinte.;: ru
brica,;;, a quantia de'71.5Gl:Z.27::;8:!S, a sa.ber: 

12:000!) t\ ([lU\llti:t p~dido. 
ll<U't'!. (\ gnra!1tia de ,iuro.; 
M.< engenhos centraes •.. 1.- Scc;·ctr.;·:a de Estado , 

detluzida a qn:tnt ia de 
3:000.~ p:1m gratiflcaçito 
aos <\UXiliares tle gahinete 
e 3:Goo:; a empréga.do~ d:"L 
2" se~(~'io d:t Di!·ectm·i<t 
Central. . .•..... . .. .• .•. 

2.-E~ci~wt~>. dr·du(.ith :t 
quantia de lO:OllO . .:: ... ... 

3. - Te>'J'(ts p uhl !.cn-.: e c:ulo11i· 

sa-ç«o , supprimid<1~ : 
Cl) Na rnspectoritl. Gei'f\1: um 

ajudaate. um cl:e:~ de :;ec· 
· ção teclmict~o. um cllete de 
.secção, um offidt1l t<:dtni· 
c'O, tt'es officiaes. <ei~ ama· 
nuenses, dous tlito:> teclmi· 
cos de de~enlli~ta,: , ~om
ma,6 1 : ~oo::.-ooo. 

bj Deduzida. i1a. consignação 
para. obr,ts na Ho~pt-dal'ía. 
de Pinhei!"Os 30:000~00. 

c) Servi~il!le colonisnçii.o nos 
estados, deduzitla a con~ 
signação pam os .~erviços 
em Min!l$ Geme>' e Espírito 
Santo, por terem ficado a 
<:>al•go do~ mesmos -
512:533::;333 e reduzida a 
consignàção de l.042:000S, 
destinada ao me:;mo ~eJ;
vi<;,~ nos outro:; estados, 
de 542:000$000. 

à) D~uzida da c:on~ignaçiio 
par·a introduc~.iio de immi· 
~'l'a.ntes em burgos agl'ico· 
la.s 500:000$000 .•.. ...•. • 

4.-Catechese, ~nppt•imida a 
verba de 60:000):;000. 

5.-. tvxil;os ti ay>icn!tm·a, 
engenhos cellCl·aes, etc., de· 
duzidos , 500:000$ pam 
subvenções e {,'llra.utias de 
coutractos ; suppr imidas 
as seguintes consignações : 
I 0:000$ para a. chacara. 
em Tieté, 36:000$ IX\ra 
murar o Jar dim Botaníco, 
95:000$ destinados a pre
míos aos fabricante;: de 

· assu~r, 40:440$ para o 
pessoa.! e material do jar· 
ilim da Praça d3. Republi
ea, 10:300$ para pessoal 
e material do Pa~seio Pu
bliro, 36:39..A$800 pa.ra. o 
serviço da E:,i.ação Philo
:xerica da Penha e Horta 
Viticula. e reduzida de 

G.-.S!!1Jc•!1lfc7o ,\s ctJmpanhicl~ 
rle ;1rw~gaçiZo a ~;apo•·. de
d uzid(l. da. consigna(,OO á 
comptmhia Ba.bia.na., por 

I 
:m:IIO~OO 

n~o t~l' cumprido r. clt\U
;;utn. 2l•dorespectiYo con· 
tractl1.1G:5ú0~; suppr·imith 
a, c-ün~i~na(,'iio pt'<lida pam 
<~ !'C~ [tOllS~IJi!iditÜO t!e COil· 
t:•;t c~"'~ le;;almente feiros. 
1 :~(1:000:::; au~tmentada com 
:ts 5f'!2'Uinte:; rtuanti:ts : 
:!.t:OúO~ lJ.·wa suhl'enciona.r 
o serYi>:" de l'elloque da. 
A~::ociaç-iio · Seraipense ; 
:O:O:(J{)(I< n::wa. sull\·encio
nar o ser\·iço de r~boque 
de Icapemil'im e Beneven
te. no E:;pi ri to Santo ; 
~~0:000:::. p;tra igual s~1·· 
Yi('O em Santa C<tth:t· 
rina e a de 468:000~00 
para. a. Companhia A .. zú:o,, 
S:CI!u> .YafJÚjali<h • OU 
qnalquer outrl1, (lUe me
lhores condiçUes oirerPc,:a 
pa.r;t f.tzer o ser,· iço de na
vegac;iio elo Amazonas . .•. 

1 0: 000~()00 

I(). 354 :266$ôõi 

7.- Soc i~dc!dC .'~uxiliado;'l'
da ];ulast ,·iu X aciQ;!(tl , 
~upprima·se . 6:000$000 . 

S. - CtJ;·,:w ele B ombei;·os, 
supprima·~e.por pertencer 
est~ sel'viç,o a ou t t'O minis· 
t erio . 

9.- Bst;·crdC! de FeiTo do 
Sobral •...• • .•. •• ••. . • .. 

10.- Estr'(lda ((e Fr:n·o de 
Batm·ité •.. .•...•• .. . .• . 

1 1.-P,·olong(!;;~e?tto da E.~
t r·ar;ic! de Fe1·r·o de Batw·ild. 

12 -E.<t1·rvln de Fel'ro Ccn
!•·al de Pernambuco ..• •• 

13.- Es:;-ado, ele Fe1·1·o S u& 
de Pe•· -,1a1ab11co •.. •••..• • 

14.- Est m1c•dc Fer•·o Paulo 
Atfoa.•o .. .. .. ......... .. 

!5.- P rolongamento da 1::~
t,·arict de Fen·o da Baltia. . . 

16.-E.\t;·C'dcl ele Fe1-ro de 
Po1·to Aleg1·e ct Untgtcayana 

17.- Pl'olonqamento da Ee· 
tmda de Fen·o de P o;·to 
Jlle;we a Un'!Wayana •.•.. 

18.-Gm·antiCls de ju,.os tis 
eswadas de {er1·o, dedu· 
zam-se dous mil contos 
para dift'erenças de cambio 
por estarem incluidos na. 

1 . 282: i22$SSO 

2 .9fll :740.~00 . 

280:311$916 

653; 048$775 

1 .168:415$810 

2. 025:454$454 

3 .543:001$185 

142:566$000 

1.1 9'2: 611$604 

2 .855:íl9,:;549 

2 .090:000$000 
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r espectiva verba no orça-
mento da fazenda; a quan-
iia de 400:000:'; destino.da 
a estrad:IS de h~rro em es-
tudos. AU"'rnente-se a. con-
signa.çilo de 600:000.S para 
iiscalisação de estrada~ de 
ferro.... .. ..... .... ..... 11.256:475$562 

:19.-Estmrl,, (le Fer,·o Cc,1-
t>·at dn B ,u;it , custeio.. .. 14.2.'>2:431:).501 

20 . - P ,·,,lul!qmllento d •l Es· 
tl·ad,, da Fen ·o Cc'>l t,•t~ l do 
JJ,.,,,i/; r e.duzitia a \'tWha a 
1.500:000::.. ~~11ll0 700:00~ 

11am conclusão uo tr·echo 
de Santa Luzia a Sete La
goas e SOO:OOQ:=; para as 
obras de Sete Larrõas a 
Curvello .. ....... . ~.. . . . 1. 500:000.~000 

2 1.-0IJms diver.~as HO.< es
tado.~ ; retluzida a 50:000i;; 
a consignaçJ.o pam mdho
ramento do Rio Parnahy
ba; detluzitlas a.s segtlintes 
quantias: 
45:000$ da consigna~:ã.o para 
melhoramento do Rio Ita
;picur ú; 200:000f:; da pro
posta para mellJOI"<~.ménto 
.(!o portO d.o Recife ; 
100:000$ da indicada paro. 
melhoramento do por to do 
.Rio Grande do ).'ot·te ; 
50:000$ da pe.Jida. po.ra 
·obras no porto da, Para
llyba; 62:i36~50 da rela
tiva as obras do por to do 
.Rio de Janeir!l, ficando 
50:QOOS para o pessoal e 
material ; 27:200S da pe
-dida para os portos de S. 
Paulo; 117:372.$ da pro
posta. para a secção do 
Pa raná. e Santa. Catlla.rina. ; 
'96 :080$ da, pedida para 
.()bras da Bar-ra e do porto 
do Rio Grande do Sul, 
mantendo-se a de 156:42&) 
].larn material e pessoal a 
fora. a destinada á. admi
nistração da. inspectoria ; 
G27:20Q$ da consignaçio 
destinada. a.os serviços por 
.empreitada; 200:000$ da. 
pedida para as obras por 
administração; 68:200$ da. 
·destinada. á conserv~o 
do porto; supprimida.s as 
consignações de ~ 600·0-<>. 
para postos meteorologi
.eos ; a de 17:000$ para as 
obras do porto de Sergipe, 

j)OL' estarem suspensos os 
t t·al!alllo> ; d eva- se <1. ver
bo. com as seguintes quan
tia.:> : 50:000s paea. melllo
ra.nwnr.o dn Rio Preto ai'
tlttcnte tlo Rio Gr ande. es· 
tado da Ba.hht ; mt consi
gm\ç~i.o p<1I~tos set·viços l1y
dt'll.ulicw do fi·• di,;tr icto 
- 20:000:::, Llestinados a es· 
tutlos p;Ú~L tlt so bstr uc~-ão 
dos b;üxio~ do rio Gru
gnay ; 50: 000.~ l la.ra me
lho t~tmento:> no Alto To
.c,~ntins, ent re a. cidade do. 
Bo:~. Yisti.!. e a. do Porto ~a
cionai e esr.atlos na. seco::ão 
entre--Porto X:~cional e n. 
cidade da Po.lma., a da 

· Palma ú. Cn.choeira. do :Ma
cbadinho-; para accorrer 
M serviç'O õ.e g-arantia de 
juros a.s q_u;'l.ntia.s de : 
1 2ü :OOO~ para a~ curas do 
porto de Ja.t~•gua e 60:000s 
para <15 da L<'l.guna ; da 
consignaç-J.o de 40:000$ 
destinada. a auxiliar a. via
ção en tre '~ ci<lade de Ma.t
ro Grosso ( a ntiga Vil!t~
Bellal e Cuya.bá. destine
se a qmmtia de 20: 0005;. 
para mel lior a m en t ô 
<la viaçdo entl'e Cuyab<i, 
e a viU;\ do Di<~mun
t ino. 
Desta vcrb(1 o goyerno 
destinará a quantia de 
40:ooa;:; para o estado de 
!\Iatto Grosso, sendo : 
20:000$. repartidamente, 
para os reparos de que ne
cessitam os açudes da ci
dade de Poconé e villa do 
Li\'ramento ; e 20:000$, 
para os concert()s de que 
necessita <~. estrada que 
liga a cidade de Cuya.bá. ás 
villas de ~oss.,. Senhora 
da. Guia e Brotas. . .. .. .. 4.426:66~8 

22.-Correios (como na pro-
posta).,. .. . . . . . .. . .. .. . . 5.468 :882S500 

23.- Telegrapho electrico ; 
sendo 465:0008 destinauos 
<1 construcç:ão de novas li-
nhas . .. . ..... . . . ,.. .... . . 5.ô92:i39$5QO 

24.-Direct<lr ia. Geral. de Es· 
ta.tistica..... . ........ •. . 242: 180$()00. 

I. Organisall.o o Districto Federal e feita a. 
tra.nsferencia. dos serviços que lhe competem, o 
governo reforma.rã. a. secrel.a:ria. do Millisteri~> 
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da lndustria, Viação e Obras Publicas, filr,endo 
as reduCçõe~ que julgar neces.-xuias no pessoal, 
sem augmento de despeza. 

li. F1cam pro~übídas desde já ~.s concessües 
com g~rantias de juros ou snuvençlies sem es
pecial autorbaç;:Lo do Congresso. 

Ao Po(tet· ExecutiYo n5-o t\ permittido re
novar. em favor de indh"itlno ou empreza. de 
qualqu~r n:tttu•eza, as concessões com g"<lr-.t.n
tlas de juros ou sulwenc;iio que tiverem ca
ducado, venham l l. cautwar ou ftquem ~~m 
e!feitO pOr qmte~r[ltCl' ~; t.ll ~:t< rJe direito . 

Reputo.m-se t:aduca~ a ~ c-o •w•~~"t>es com ;!(1-
mntias •le .iu •·os ou snh'l'enc;iiu CJHC niio se tot' 
narem en'.octi,·as no~ pt~•:r.o:< tbs r.-"uc:x~:>.M> rm 
tios conkado~. nih sentlo li..:il;t " l '••noYa<;.Ü.l 
tles.•es pt·nms. 

lll . A!> companhiõL" ou :·;nrw••za.• (jltt~ ;to:<:t· 
rem 011 niio ele :.,':l.l~l-nth• ck jmn.< nu ~u L\· .. n
çGes silo ol>rigat!:~~ n. t·rm·m· p:mt o Thc•:;nlll\1 
Nacional ('011\ as qnnt:ts qrtc th·cr•cm ~id oJ rlt: 
terminncln:::: lJClo Pode•• ~:xt't:n r.h·, , on q11e 
constarem das Jabellas, pam oc:cm·J·('nCi<~ das 
despcZ:iS de fi:SC:.LliSac:ão velo ile(~l'ct;o ] :m2 cln 
1891, inst itnid:t sob '' cl:mHtln. Ju. Je~peza 
não exeetleril. it receita pr-oYenientc daquella 
arrecadação. 

Desta obri.!p.tc;fLo cscio isentas as companhias 
ou emprezas cujos contl;1ctos anteriormente 
celebmdos. ím:puzerem expt•essamente ao go
verno as despew.s com a respectiva fi ,cali
saç'ão, não sendo permittido, porem. ao ~o
ve'rno conceder a essas companhias ou em
prezas nenhuma no•'a~lo ou favor de qual
quer especie sem que ellas se subordinem á. 
exigencia da disposição anterior. 

IV. A conce..~ de privilegio de qualquer 
natureza.. salvo o de invenç.ão, não se tornarit 
etrectiva. sem a appro>açã.o Jo Congresso. 

Esta. disp:JSição e applica.vel aos contrac~ 
de na.vega.çiio com subvençiW e que forem re
novados. 

v. Contiuú:l. em vigor o a.rt. 14 da lei 
n . 3397 de 24 de no..-embro de 1888 que auto
risou o Poder Executivo a resgatar as estra
das de ferro do Recife a S. Francisco e Bahia 
a S. Francisco. 

VI. Fica- o g·overoo aut.Qrísado: 
A providenciar de modo que s-.:m prejuizo 

do serviço de ímmigração seja transferido o 
de colonisação a.os estados, á medida q ne cad~, 
um destes se habilite para. assumir a. respon
sabílida.de de um tal encargo ; 

A arrendar o serviço do al>asteciment.o de 
agua á Capital Federal, inclusive a Estrada. 
de Ferro do Rio do Ouro, na.s · seguintes 
bases: 

S•, de nfiP a-lterar as ta.xas :í.ctualmente 
existentes; 

4:o, de conserYaçiio c reversã-o das mesmas 
obras em perJeito estado ao actual Dístricto 
Federal findo o Cl)ntrado. 

il. Yender ou o.rrcnda.r a Horta Vit\cula. e 
Estação Philoxerica e bem u.ssim a c!Jacara. 
do Tieté; 

il. mod ifiC:lP a ;1chwl In~pectorio. de Terras 
e Coloni::'aç~o. reduzínrlu- tt a. uma r~p~u·ti~;iio 
estt·ictamcutc •ll';;timuh a tra.t.at· da recepção, 
:tga.•alho c t J•anspot·Je tl ~ immigrantl's. 

(I;; rmp:·r•;;:~o!o~ di~ j ~!'It"td"s_por lll!\<1. de lei 
L' Clllll tlit·t•itus :uiC}tut'JdO~ :<era" :tddnlo~ :1 OU· 
r.1·;t:< ,.,. IJ•LI'ti~··)t'S c iriio OC•~II[litndo os_ l·•~arCl! 
qnc tí1t'l~ !ll \':t;.::mdo, na Ol'tkm de ;tutJgmdade 
,. :'t•;.:uJHl•• :1~ h:1hilit.a•:•·oc:; tlc c;,ula um: . 

VIl. B' tmnslcl'id:t par-• L>St:• Jmmst.erto a 
;nrt•: o\11 C::LIIIJX> de S. Gabrid: . mun~cipio de 
s. Dorin. Hio Gr:ulllc •lo SuL J<L diYltllda em 
lor~·~ ,:~loni:Lt:s c ondo j:'t ~.):is~em b:t. t·racõe~ e 
u1~m;d:; !'!ti ficiu.; prcciso8 par:.L _coloni<t. 

VJIJ. F ietL o g-overno <mtorts:l(t~ a. mn:nda.r 
pil:;at· ;1. ( '<<li"'; Jfm·IJovr Corporat'o" os .Juros 
ga.ra.nt.ido>, mt fllrma de sees contractos,_ no 
periodo deCOl'l'irlo cte 31 de deze~hro ult1m~ 
ate á innov:tção celebrada em v1rtnde da let 
n. 48 de 7 de junho prox.itno findo, para ser 
a respectiva importtmcilt comp~nsada pelos 
_iut•os de iguru pet•iodo no final do_ prazo ~a.s 
gar-antias, assígoando " companhia il. devtda 
renuncia.. 

Sala das commissões, 5 de oututlro de 1892. 
- .U<Jrctes Ba·I·J·os.- Leopoldo de B141hões.
.4.l me ida: Nogt1Cira.- .4..rtltur Rios. - Scwrii'IO 
Vieira.- A. Ilfaia.- Leite e Oilícica, . 

Vão a. imprimir, para. entrar na ordem dos 
trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 192 D- 189"~ 

Redacçi<o para a 3• di.<cussiio do a'lditiço des
wcado tw o·rçarrnmio da d~spc;a do Minis
tcdo das l>tdustr-ias, Viação e. Oln·as P.v.IJti· 
cres , app!"Ot:(!IJo_ em 2> discus.«io, aulorísando 
11 exr~cçr1.o rle c utor1ias nuc ionac;-

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • E' o governo autorisado a garantir 

juros o.te 6 •f., pelo prazo ma.x:imo de 15 
annos, sobre o capital de 10.000:000$ para ser 
effectivamente empregaào e pa.rcelladamente 
distribuído na fundaç-.d.o ·de colou ias nacionaes, 

I>, de não exceder o conttacto do pra2o de em qua.esquer pontos do territorío da Repu-
.33 annos; blica, quea..<:Segura.l'em aos colonos favores no 
· 20-, de impor ao arrenda.tario a obri~ da mínimo igua.es aos ma.ximo:s que são ou forem 
conelusão das obl<l!S ; conferidos aos im:migrantes estrangeiros. 
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Paragrapho unico. Pam o est.'"tbclecimento dícadas med&'\nte concurrencin. publica, "Ver
destas colonias e con!erid<t a faculdade de eles- sando solire: 
a:proprh~r. nos termos do decreto n. 1664 de 1 ", 8; idoneidade dos concurrentes; 
27 de outubr·o de 1855, os te!'renos agrieolas 2", as rcducçües oiTerecid;~.-, aos preços esta-
adja,centes aos caminho> de feno de Pl'OPt'ie- bdecidos nos orçamemos officiaes; 
dade da União ou aos que por ella forem 3-U- 3'. os prazos improrogavcis para 0 inicio e 
xiliados, com subvenções ou garantllls rie a conclusão das obms. 
juros. § 3.• EJiectuar os pagamentos das obras e 

Art. 2. o Revogam-se as dis!)asiçt)es em con- foenecimentos contractados. por· meio de apo-
trario. lices e>pecirtes da divida puhlic;\ interna, dos 

Sala das commissües, 5 de outubro de 18\lZ. ~··~lares nomín<tes de l :0JO,': c; 600~. tle ,juro de 
- No;·aes Bct>Yn.< __ Leopoldo ria Bu'J,.;,_; __ . :) % <tiln~lae,.; e amorttzavcts_ em ~o au~o~. 
Atnwi,la .Z\'o'}w:ir,~.- Dc111 ctrio J2iocim. -I pot· ~ort()IOs ;mnnaes, a;; q~m''' 8l'J';") cmtttl
Artitw· Rios.- Leite c Oilicic••. ti;ts il'l par, ;~, Hl~•lula que ini'Clll ,;eu,[;, lll'CGS-

N. 192 C-1802 

.lledac~:,~o [Kt..nr. t:L :):~ di,·cn,·sff,o do addiUcu rks· 
~aca<to du n.·çrwiCitto dct d~spe;a do .\Ii,JL
teri.o dr.~ };vlus!í·ia~ Vint!lln e ()b;·,r.~ ]>1 ,bli1.'''~ 
en1- :2a riiscB:~·sr7o, man1dndo c.:r:ar..: Jcl(ft ' r/ive;-.~·{,.~. 
ob;·a~ na E$trcu/(t de Fer,·o Central tlu 
Bra:il 

O Congresso Kacíonal deeret::t : 

Art. L" Fica o Poder E:-.:ecutivo autori
zado a ~ 

§ I.• ~fandar executar, com a maior uro'en
cio., na Estr:lda de FeiTO Centri),l do Brazif, as 
seguintes obras: 

ct) prolongar a vi;J, dtlpla pela construcçã.o 
da. 2' linhlt, desde Sapopemb<~., até onde for 
possível, na secção d:t Serm ; 
· b) prolongo,mento de Cachoeira ;;.té S. Paulo 
da linha de bitola I"rg<• (1"'.60) comer;-ando, 
porém, a actual linha de biHa estreita. 
(lm,oo). de modo a ficarema.sdU<tS linha$ con
centriras; 

c) prolongamento, da Cachoeira até Cru
zeiro, d;1 linha. de bitob estreita (I "',00). por 
dentro da a ctnal larga, constituindo a&sim 
duas linhas concentriros; 

á) construcção de um ramal de l metro de 
bitola., de Cruzeiro até ao :porto de Angra dos 
Reis-

e) ~dopção do mesmo alvitre de duas linhas 
concentx-icas entre as estações desta capital a 
Lafayette e a Cruzeiro ; 

§ 2. n A p:plica.r it realização destas obras o 
seguinte processo: , 

a) execuçil.o dos estudos, :projectos e orça
mentos administrativamente, por ~ssoal te
chnico de ()Onfiança. ; 

Sitl'IUS. 

Al'l. 2." l{uvog-am·~P a,: ,\i,jJOÚt;u(',; 1:m eOll· 
tl'<tt'ÍO. 

Sal<L das commi~ô<)c~. ;J 111'. ttHWIJl'O •lo I SU:! • 
-J[u;'W! . .: lla;'J'O.>:.- IJ~~~;rwf,/o r/,~ N•r/b· Jr·.,.
.Aln;cidn ,.YoqHr;~r,r..- lJChl•_:!,·irl HiiJt'it'IJ,-.1,·
ÜH~J· Rio . .;,-L.J Uc..: Oil~c~ . .-~~. 

O Stt. PtU*ilDE:-i T!;; Licsi~tHc p.-.ralj ;t '''i(uinle 
ordem do dia.: 

Votu;:tO Ll:t~ seguinte' m~ttet·ias: 
Dn pr•qjc~to n. 21G. lie~te :cnno. a,ntori>anuo 

o Pcdcl' Executivo a ttbt•it• mn crl'1.!ito extra
ordinario de 207:041~00 no corrente exerci
cio, para p:lgtcmrnto ·das despezas realísadas 
com as occun-enci<lS hn.viclas em Matto Grosso 
e com n JesasLrc do couraçuclo SvlimGc.~ 
( 2• cliscussão) ; 

Do pro,jecto n. 175, deste :mno, augmen
tanJo Je 30 °/,1 O~ actuaes Yencinwntos dOS 
empregados d<J. Estrad:1 de Ferro Central do 
Brazil, que perce~em menos de G:OOlJ$, e 
autm-is.'t o governo a a.brir o necessario cre-
dito (2" discussão) ; . 

Continuac,-.ão da 3" discussão do projecto 
n. 193 B, fixando a desveza. do Ministerio da 
Guerra. para. o exercício de 1893 ; 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 2:21, d~ste anno, or~ndo a receita geral 
üa Re . u blica par;t o exercício de 1893 e 
dando omras providencias ; 

3• discussão do projecto n. 192 B, fixando 
a de~pe7.a do Minísterío da lndustria, Viação 
e Obras Publicas para o exercício de 1893; 

2.a discus:são do prqjecto n. ~09. deste unno, 
approvanclo as diYisões de districtos eleitoraes 
organisadas pelo Poder Es.ecutivo p:u:a. os 
estados do Pará, Maranhão. Ceará. Pernam
buco. Alagôas, Rio de Janeiro, s. Pa,ulo, · 
i'vlina.s Geraes, Rio Grande do Sul e Distdcto 
Federal, alterada. a do estado da Bahi(L, de 
accDI·do com a organisação pruposta pela. 

_b) execuç~o das obras de preparação de respectiva representação; 
le1to, fornee1mcn~o e .assentamento da super- 2" discussão do projecto n. 195 A,_ deste 
structura mc>taltca, obras de arte, est.'lções, anno (do Senado), determinando os d1as de 
armazms, depositas, e mais accessoríos por l festa. na.cional e como taes feriados nas repar 
meio de empreitadas geraes ou :parciaes, adju- tições publicas unicamente; 
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Contínu:wft.o da 3" discussilo elo projecto 
n. 20:3 B, m·g-~misando o serviço dos correios 
da Republic.c"\; 

2'' discussão do projecto n. 123. deste anno 
(do Senado), aug·mentando de ma.is 40 "J,, os 
actnaes vencimentos e ::alari"~ do pesso;:~.l do. 
Imprensa Nacional e do Diw·iaOfficiu.l: 

1" discus~iio do projecto n. 104, de:;t.e a.nno. 
:tutorisando o !!Overno a comidel'tll' nos qu>l
dros ell'ectivos' (lo corpo de maclünistas d<t 
armarln, todos os machinistas extl~torr!JD<ll'iOS 
quo conbm mab dn 10 :tmw;;. ,lP :>cnir;o na 
marinha tle guerra. com tad<lS n:; inror· 
maçues. 

LeYl\nta-se a. sessão ;1s 4 lioras da tarde. 

1 Hl" SESSÃO (:'(0C1'CR:\A) lDI 5 DE OL>Tül'IRD DE 
1892 

A's 7 1/2 horas procede-se i chamada, à 
qaal respondem os Srs. João Lopes, Antonio 
Azeredo, Paula Guimarães, Indio do Br .. zil, 
.Augusto Montenegro, Anfrisio Fialllo, Pires 
Ferreira, Mo.rtinho Rodrigues, Frederico 
Borges, Alfredo Barbosa, Joaquim Pernam
buco, André Cavalcanti, João de Siqueira, 
Luiz de Andrade, Oíticica,Augnsto de f'reit:ls, 
Tosta, Arthur Rios, Marcolino Moura, Se
verino Vieira, Manoel Caetano, Oliveira 
Pinto, França Carvalho, Baptista da Mott., 
Erico Coelho, Alexaudt·e Stockler, Americo 
Luz, Viotti, Manoel Fulgeucio, Gonçalves 
Remos, Domingos Rocha, Francisco Veiga, 
Ferreira Pires, Francisco Glicerio, Moraes 
Barros, ~!ursa, Leopoldo Bulhões, Lauro 
Müller, Pereira. da Costa, Alcides Lima e 
Homero Baptista. 

Abre-se a sessão. 

deiros, Alcindo Guanabara, 1\layrink, João 
Pinheiro, M:>.ttal'thtclmdo, Lamounier, Alvaro. 
Botelho, Gonça!ve:; Chav~s, Palletn, Ferreira 
Rabello, Cesario l'rlotta Junior, Adolptlo 
Gordo, Carva.lhal, Angelo Pinheiro, C;u:Los 
Go.J'Cia, Morcir<L çl;, SU\-a, Julio de .MesqUtta,. 
Bellarmino de .:1-lendouç:a, Eduaruo Gonçalves, 
Lacerda Coutinho e I\Ienua Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa os Srs. 
'.latta Bacallar, Co~t:J. Rodrigues, Casimirn 
.Junim·, Nogueü·a P<lr:umg-uá, lionçalo ue La-
70S, i'\ascimeuto, Epitacio Pes~õa, Toleutioo 
de Carvnlho, l{aymun<lo Band,,ir::, Pereira 
L:~Ta., E5pidto Suuto, Belhmllino Carneiro, 
Rodrigo de Ar<tujo, lvo do Pratlo, P<LUlo Al'
galo, G:trci:t Pir•es, Santos Pereira, ?11ilton, 
Dionysio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras,. 
Seabra, Landolpho, Villa ViçN<a, Pri~co Pa
raíso, Franci.~co de Mattos, Horacío Costa. 
Manhiles Bnrreto, Cyrillo de Lemos, Alberto 
Brandão, Joaquim Breves, Virgílio Pessoil,. 
Luiz .:vlurat, Fróes da Cruz, Sampaio Ferraz,. 
Lopes Trovão, Jacques Ourique, Furquim 
'Verneck, Jesuino de · Albuquerque, Viohaes, 
Thomaz Delfino, Figueiredo, Antonio Olyn
tho, Bndaró, Pacifico Mascarenhas, Gabriel 
Magalhães, Leonel Filho, Chagas Lob~tto, 
Jocob da Paixão, Ferreira !:Srandão, Costa 
Senna, Dutra Nicacio, ;.,ristilles Maia., Carlos 
das Chagas, Costa :Machado, Domingos Porto, 
.João Luiz, Monteiro da Silva, :l\1artinho Pra
do, Lopes Cha:ves, Domlllf;OS de Moraes, Pau
lino Carlos, Cobta Junior, Alfredo Ellis, 
Almeida Nogueira, Cinciuato Braga, Brazilio 
dos Santos, Fleurv Cut'ado, Alves de Castro, 
Urbano Gouveb; Caetano de Albuquerque,, 
Marc1ano de Ma"alllães, Fernando Simas,. 
Carlos Campos, Scl1imidt, Victorino Monteir?, 
Julio de Castilhos, Borges de :Medeiros, Asst:: 
Brazil, Thomaz Flores, Rocha Osorio, Cas:.. 
sü1.uo do Nascimento, Fernando Abott e De
metrio Ribeiro. 

E' lida e sem deb:lte approvada a al!ta <fu., 
sessão antecedente. 

Deixam de comparecer com causa. partici- O S&. PRESIDENTE: declara que não ha-· 
pada os Srs. Athayde Junior, João de vendo expediente passa-se á 
Avellar, Uthôa Rodrigues, Cantão. Pedro 
Chermont, Rodrigues, Fernandes, Henrique 
de Carvalho, Nelson, Justiniano. de Serpa, 
José Avelino, José Bevilaqua, Almino 
Aft'onso, Miguel Castro, Arnorim Gareia, Pe
dro Americo, Couto Cartaxo, Sã Andrade, Re
tumba,Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, José 

ORDEM DO DIA 

2• discussão do projecto n. 221, fixando a 
receita geral da Repu blica para o e:.erciciv 
de 1893 e dando outras providencias. 

Mariano, J1tvenciode Aguiar, Annibal Falcão, O Sr. Tosta- Sr. presidente, como 
·Meira de Vasconcellos, João Vieira, Theo- representante do estado da Bahia, e especial
:pbilo dos Santos, Pontes de Miranda, Eu- mente dos municípios onde a lavom·a d'o 
clides Malta, Oliveira Valladão, Leandro fumo e sua manipulaçãG constituem a lJro
:Maciel, Felisbello Freire, Seabra, Zama, fissão de milhares de nossos concidadãos, 
Franci>eo Sodré, Barão d~ S. Marcos, Novaes j julgo-me obrigado a. vir tomar parte ~ 
Mello, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo discussão do projecto da receita federal. NaQ 
Peçanha, Urbano Marcondes, Viriato de Me- tenho a pretenção de illumioar o debate 
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expomlo os 1Jrincipios economícos que reg-Gm 
a mat~•·ia, porque não tenho rredllecçi\o, liem 
competencia p-Ma os e.>tudos financeiro.;. 

Outros or;tdores lLtlo <le sncceder- me na 
tribunn. e trat:tr deste assnmpto com n Jlroll
cieucia e o bl'ilhantismo que lb.es sfí.o pecuHz.
re.s. 

Si venho f;1llar em nome dos interesses do 
estado da &lhia, não veja por i!iso a C::unara 
em mim tllll exclu;;il'ista, um da,)uP.!Ies q:te 
pretendem sacrificm· o gr:tnde pt·!n~iJ'Í•) 1l:1 
uoidarle nacional it. antonomi:' do: cs!ado!i. 
aos intet'C,;s<!s loc.'le5, não; eu que t\l a h:u·m<.t
nia dos tlnns principias, quo :\ t.;n ião ,;~ja lill'lu, 
inder•endonle, porque só ns,;im a llupaHica 
poderá con,.;olidtu·-~o em no,;.~o p:tiz. c ']ll<~:·o 
t.'l.m bem 1)11•1 o~ cst:\do:; s<!jnm autonomos. 
intlep~n• letl lc~. e tenham~ sua CSJ•h.:rn tiu, n
ceiru. dcsilll}l•ldi.Jn. c h:1stnntc !tH',;;':I. pat·a IJ III? 
pos~nm occorrm· :'ts tle;:pez..'1:> qtle pela C<Jn~li· 
tuiçüo lhe~ competem. 

A qucstii.cJ quo Y:t.c f,tzol' cspeclnlmentc 
objecto, não llirei do rnen discut·~o, mas <h 
pa.lestr ~~ qne pretendo cnt1·eter com 05 com
petentes cb Camt>.l'n, ti t\ que~ tão do !mposto elo 
fumo. 

A Mmmiss:ío de orçamento, q11nndo tomou 
conheC'im~nto da represent;n;ão C"[!IC os fnul'i
cantes e negociantes de fumo e seus prepar:l
dos destl\ capital dit•igir,,m n.o Congre~so 
contra a arrecadação do imposto de cousu r no 
do fumo, disse: que era de <l<jmir:J.~· que ~e con
siderassem prcj udicados c clamassem con tr:J. o 
imposto de consumo do fumo os fabricantes e 
negociantes dest.1. Capital, porquanto eril certo 
qu~ nn. discussão do projecto ue orç.am~nto, 
gue boje é a lei U<' 30 de dezembro de 
1891 . nenhum representante da. ut\çiio se le
vantara no Congresso para combatel-o, e 
nem os interessado:; reclamaram . 

E' verdade, Sr. president.a, que en, t'epre
senta.nte do estado da Bahi:t, princip3l pro
duct:Jr de fumo, não usei da palavra. então, 
mas 11ouve para isto razoes que deço extel'· 
nnr à Cam11.ra. . 

Em primeiro Jogar tratava-se de um im
posto inteiramente novo no paiz, do qnal se 
tinha apetlas o~upado o ex-ministro d11. fa
zenda do Governo Provisorio, o er udito se·na
dor Sr. Ruv B'l.rbosa, no seu luminoso relat o
rio. O laconlsmo da disposição orçamentar!a a 
respeito da ma teria era ell:traordinario. Dizia 
apenas : - 50 réis por 250 grammas ou fl"a
cção de 250 grammas de fumo em bruto que 
for consumído ; 20 réis por 20 gr!l.:nmas ou 
fra<l\.ãO do 20 grammas de fumo, em cha
rutos, etc. 
. Ora, desde qne o imposto era inteiramente 

novo, desde Que a ma teria não era. conh~ida. 
não ê de admirar que eu. representante d., 
qu.elle e5ta.do, mas nã.o eoohecedor aio<Ja. do 
processo de sua. arr~ação, que &ó mais 

r.urde foi conhecido, depois de Jillblictttlo o • 
(bCr!;t O n . i4.l.i c:le 26 de !~vereiro, não tl
>esse <tqui tomado a palana. Demais, o or
ç~tmento da receita é sempre o ultimo apre
se:'lt•ulo pela. commíssão, e é discdi<l•) nos ul
timas uias ela sessão ; e nem lJ•'l'le deixar de 
:S•3t' assim porque trata-se em l'rimeit·o Jogar 
de di$termiuar <tS desp,;zas publicas elos di!Je• 
re1:tes :\liuisterios, e só depois de conhecidas 
e determiuaàas essas deS[)ezas, t\ que se deve 
rea!mente providenciar ::'obre a r.:r:eit:t ; por
<Jue a receit:J.sõ ê .iu~titic>l.vel, os impostos só 
podem ser I.Jom recebido.; pelo.; cn!lt:·H•ulntos 
na merlid:l das nece;;sidades do::! ~er,· i.;.•J~ ptt• 
htic<>:;. :\las si é certo 'tne, quan•lo se ·li~cu-
tin no Con;,'t'C.>SO o novo i mpo~tn tle consu:no 
d0 fttmo, nenbutnn voz Sf! levantou, nem a do 
or:ulor, pcla5 ra'l.ões r1n•} acabo tle rlar. é no
IOl'ÍO 1111e logo depois tle pnhlic:~do o decreto 
<!1~ 2,; t!e fcvOJ·eiro, decreto que fOI uma ver-
.!;\• lcim rutle ()~tendida p:~ra ahran~er o fumo 
llitn ~o em l.tnllo, comn em seus dh·ersos pre
fHll':l •!os, debaixo tle todos os pontos de vistrL, 
suq;iu no. imprensa a disc:.:sstio ua ma.terio. . 

o Sn.. PlrtES FEP.REIRA. - Do. par te dos 
i!l tl.!t'e;>sados. 

O SR.. SllvEIUC\O VmmA - Os consumit!ores 
não rech~llll1ram . 

O Sa. TosT,\. - Os consumidores niío re
clo.ma.ro.m, é ~erdade; mas em que parte d t) 
mundo se viu o -consumidor reclamar contra 
o imposto do fumo. que não é ;;e~::ero de pri
mei!·<~. necessidade 1 

1\ias, como dizia, publicado o regulamento 
surgiu no. imprema a discussão do. materi.a .• 
Os fabricantes e negoci;~utes de fumo desta. 
capital e do est:1do da. Bahia dirigitoam re
pl·esentnçõcs ao Sr. marechal Presidet\te da. 
Republica; a associação comrnercíal daqoelle 
estado ta.mbem o fez, expóndo as dHficul
dades que havio. na cobrança do imposto, e 
snfl enormidade, que vinha grandemente con
correr não só para perturoar a industria, 
como mesmo prejudicar em parte a. lavoura. 

O SR. PIREs F ERRRIRA - A lei só é ma. 
porque o imposto é fraco .,.. · 

O SR. TosTA -O nobre deput:l.do diz que 
o Imposto é fraco. Eu hei de mostrar que elle 
é excessivo; ml\s isto fica para mais tarde. 

Sr. presidente, a. associação commercial da. 
Bahia não foi ll. unicn. que se dirigiu ao go· 
verno federal reclamando contra este impos
to ; e lia fo' secuntlada. em seus esforços pelas 
associações commerciaes de S. Luiz do Ma
r:~nhão, Pernambuco, Santos, Pnrahyba do 
Norte, Sergipe, Maceió e Porto Alegre ... 

o Sa. LAURO llfUW.ER - E de S.lnta ca
tbarina tambem. 

O SR. ToSTA. ...:. .•. e de Santa Ctt.tharina, 
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como lembra o honrado representante da
quel!e estado. 

De tnJ morlo aífect<1 o imposto a indnstria, e 
a Javour<1 do estado qu e tenho a hon1·a de re
presentar . nesta camara, que niio foram só
mente os fn,bricantes e mercadores, os interes
smlos, na pht•ase do honrado deput~do pelo Pi
auhy, que reclamaram, üunbe;n o governador 
e o Ciongresso dn, Bah.in, se li zeram echo da 
opinião publica, pedindo a revogação do im -
posto . . 

O Presidente Lla Republica , julc:·nnrlo pro
cedentes as ponderações fsitas nas diversas 
rspresentaçõss, suspendeu ~' execução do íle
creto d '1 26 de fevereiro, Lhwdo em uma della3 
o seguinte despacl10 ma.is ou meno~: «Fica 
suspensa a cobrança, do imposto nté que o 
Congt·esso r esolva a J'espeito.» 

Duas foram as represen tações dirigidas 
ao Cong-resso, uma dos negociantes e fabri
cantes da Capital Federal · e outm dos da 
B<:düa ; a primeir<t foi remettidil á commissão 
de orçamento; e a seg-unda roi envia<la á com
missão de constituição , legislação e justiça. 

Foram diverge ntes os J!<lreceres das 1luas 
illustradas e patt·ioticas com missões. 

A de orçamento, ·alias com intuitos patrio
ticos, porque forçoso é conf'essar q11e os seus 
honrridos membros teem en vitihdo todos os 
esforços para resteingir o mais possível a 
despeza sem· desorga.nifinção dos set•viços pu
blicas, et ::unbem para augmentar a receita, 
sem onerar demasiacbm<lnte os contri
buintes, a commissão de orçamento, digo, 
toma mio conh1~cimento cl::t primeira recla
mação, ela.borou extenso e luminoso parecer 
concluindo neste sentido: qne deveria ser 
man ti r! o o imposto, pondo o governo em im
medi ata execução o r eg-ularr.ento de 17 de 
maio (qne alterat·a o <.le 26 de fevereiro), com 
as modificações que entendesse convenientes, 
sen . .Jo indeferida a petição. 

A commissão ele cohstituiç-f\.o, legislação e 
jt{stiça, não menos patPioticn., e da qual fazia 
parte o meu honrado e illustrado coesta
doano Sr . Augu8to ele Freitns, concluiu o seu 
pürecer por um projecto de lei, mandando 
qne somente fosse cobrado o imposto do fumo 
nos estados que ainda não estivessem oeg<1ni· 
sados, po t' considerar a materia exclusiva
mente ela coinpetenci::t finnnceira elos poderes 
estacloaes . · 

0 SR. A. BARBOSA - Foi um parecer 
magnilico, completo . 

O SR: ToSTA - A comwissão de consti
tuiçiio, legi slnçfio e justiça foi, a meu ver 
melhor inspirada, mesmo em relação ao mod~ 
pratico e regimental por que encaminhou a 
solução da questão, do que a de 01 çamento . 

Est•< a presentou simplesmente um parecer 
que' sotrreu; nos termos do regimento, uma 

só discussão e , depois de approvado, foi consi
derado como a solução ·dada :1 reclamação 
pelo Cong-resso Federal, independenteinente 
da inte1·venção elo senado ; ao .pas,;o que, pelo 
modo por que encarou a questão a alludida 
com missão de. constituição, a ma teria devia 
ser, em um projecto de lei, submettida á 
cam;tr<t, -sofft•er as tres discussões regimen-· 
t aes, sendo depois remetticlo ao senado o pro
jecto, para elle pronunciar-se. 
. O SR. SJJ:VERINo VIEIRA- Mas si a ques
tão foi trazida por uma, petição~ A commissão 
entendeu que essa petição devia ser indefe
r ida e, nestas condições, qual o meio ele ir 
para o Senado ~ ! 

Isto é urna argumentação sem valor . 
O SR. TOSTA-Di~ o honrado deputado pela 

Bahia que a minha argumentação é sem va
loe. Si a com missão não tivesse o pensamento 
de a todo o transe fazer vingar a sua idéa, 
sem mesmo abriL· sobre o assumpto larga dis
cussão no Cong-resso, teria requerido que fos
sem cli~cnticlos conjunctamente o parecer dá 
com missão ele Ol'Çamento e o projecto da com
missão de constituição. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA - 0 projecto da 
comrni~sào de legislação e justiça e o pare
cer v o! taram as com missões r eunidas que de
ram um parecer substitutivo. 

O SR . Tosta - E' verdade que na discus
si\o do parecee da eommissão de orçamento . 
foi apresentado e approvado um requeri
mento do i !lustre deputado pelo Ceat·a o Sr. 
F1·ed erico B()rg-es pnra que o parecer vo ltasse 
as du as commissões reunidas . E' ainda ver.;.. 
d<,de 11ne as commissões reu"nidàs opinaram 
n.ccordes pela immediata execução do regula
ment(l . 

Mas tam bem é certo que tres illustrados 
membros rla com missão ele consti tuição e jus
tiça., exactamente os mais decidiclus impugna
dores da incoustitucionalidacle do imposto, 
haviam-se exonel·ndo, e o novo parecer foi 
approvi'l do por unm insign ificante maioria de 
tres v o tos ! · 

Eu quiz a]Jenas, Sr.' wesiclente, lembrando 
esta parte do historico da questão, salientar 
gue ~ m_nteri.a não .é tão simples como parece 
a prrmetra vtsta ; e complexa, exige serio e 
aturado estudo, para ser pah·ioticamente re
solvida, C!JDCiliando· se os interessei:' financei
ros da União com os princípios constitucionaes 
que r egul;un a discriminação das ·rendas 
federae~ e estadoaes. 

Tão pe~ado é o imposto , tão contrario aos 
interes· rs dos estados productores de fumo e 
manufactureirc.s de seus preparados, . que de· 
pois da solução dada pela Camara, e deman
dar o goveruo executae o regu lamento, novos 
e insistentes protestos se levantaram, prin-
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cipalmenlena Bahia, que, produzintlo annunl- as consldern ~ues geraes feitas pei'O Estado 
mente mais de 40 milhões de kilogrummas t eem ::li l!uma pr ocedencia. Niio só o imposto 
de fumo, e cont!lndo em seu seio as mais im- dP.verin ser dcs c~tarlos, como o reg-nlaruento 
portnntes fabricas de chat'utos do paiz, ser-ti <.lcveri<l ~er espurgado de algumas imposiçóes, 
O est:1d0 mais prejudicado. crua O t ornum púUCO eXCf!UiVe} e hastante ve-

Pela. leitura dos jornaes que ultimamente xatorio . 
recebi do· estado da Bahia vi que algumas th- E foi reconhecendo isso que as tinas casas 
brlcas fo r:•m forçadas a fechar- se, ficando do no~so parlamento represcnte~ram contra 
perto de 300 operarias sem t rabalho e se11l esse impo,;to e a regulu.ment.ação de sua co-
pão. lmlllça, ha já. bast:1nte tempo. 
· Pe<;o a attenç-âo da Cama.ra par.\ os topicos No que absolutamente não tem razão O 
que vou ler de ~rtigos edictoriaes do Dia rio E~tado e n:\ censura. que faz uo honrado 
de Noticía.s e <.lo Diar!o da Bahia, este orgâo Dr. govt-rnador do estado . S. Ex. t··m-se 
oillciul o do partido federa lista. aquelle p~w- esforcndo p;tra I')Uc a cobr:mça tio imposto 
tenccntc :\ imprens.'l. neutt>a . soja sustnda. Assim foi que telegt~•phou ]1:\ra 

Dii: o IJial"io de l \'oticias de l i de setembro: a Capital Federal, lemlu'<Uldo a o.le~mtaç;io da 
«Séria e bem s :-ri<< ~crú a questão qne or.1 H."l_.hia que, de ~.O!~n;n~ ac~rdo: ;.e _ c~ten

se agita no Brazil , e especialmen te na Bal-l_ia. <!esliG co~ o ~l~~~~).r ~ d.t f.tz.eud.t, . p.t;,~~ que 
si o governo estadoal não procnr:\r n<llla m- lo::.se s~st .t •l .\ ,\ l: I• ;;Hl~ cobt.tnç~, ·:IIco.m<l~ 
t<lrVir, intex·essanrJo-se vivamente para 'Jll<l o I que o_ t~pu~to , h-•; .. \ s~·ln. 1~1~ 1 .l,.e~e_,:Julo _I~ h!. 
"Overuo da União mortifique a lei que ac.tba ~opu!. tçao_, qu•. rln.•s l.tbrtc;: t;; J-• .,.._ h.LI I.Lm 
de s9r decreta.da. techauo, ncnndo :mo operar•o~ ::;em_ tml·alho; 

(] UC, sendo prov:~vel flllC ontras lillll'tca" se 
• · • • • · · • · • ' • · · vejam ror~ut.:s a SIIS(•ender• o t1·ah:d lto, fica-

Demais semelhante ler não deixa de ser r h1 m m1. pcnmi:t muitas r.tmil b s, o 'lll • ~ ~ori.t 
OdiOS<t pela Circumstancia Ue que e UUÍCU- uma culami•lnde llil quadr:t dilndl 110r QUB 
mente :10 governo da Cnião que ella ap r·o- passamos. 
veit;~, em detrimento dos estados. a quem d<l 
direito cnbia semelhante imposto, eopecial- Acct•escentou ~inrl:t que, sendo o es tndo 
mente o da Bahia , que em alta. escnla produz o.LlBahia, ;;ol•re o qual pe;;:u· i:t m;1i~ o imposto, 
0 fumo, e que portanto mais pagnr-.i. .» por set• o fumo uma de snas prin,•ipaeo~ cul-

tur~s e a mater i<l primo. de numer·osns esta
O SR. 0 JTJC1CA- Não lH1. imposto que não belecimenio;; t;1bris, era dever· de patriotismo 

seja odiosn . obter-se proYideoci•lS que sa.uassem tão ·l:l.-
0 SR. T oSTA - Si o honrado deputarlo com mentnvel estado de cousas. 

o seu apar te quer dizer que não ha imposto Ao Sr. min ist ro da. fazenda tP.mhem diri
queseja bem acooit opelocontribuinte,estamos giu-se s. Ex. 1•elo telegrapbo, expondo-lhe 
de accordo; si, porem, o termo odioso :>igni- qne a. Associação cornmercial e uma commls
tica vexatorio, pertarbadol" d<t vitla i ~rdustrio.l , são de negociantes d<1. praç<t havi:~m solici
impopular, não é exacta. a proposição. tauo sua interv,encão perante o gover no fe-

Ha i lllpostos que, erntJora mal recebiuos pelo dera! p>~r<J. o tlm j:i intUc.'ldo ; e que depois de 
contribuin te, niio são -..·exo.torios, não pro- haver feito ~entir aos represent.t ntes a ver
vocam prote;;tos insistentes, como succcde datleira posição do governo do est<1do a tal 
com o imposto de que se t rata. respeito, mormente uo estado em qne se acha. 

O Stc S EVERINO VrmRA- v . Ex. j à as- as:.umpto que t;.~.manhas queixt~s ha suscitado 
signou alguma recbma.ção destas~ perante os mais elevados poderes da nação, 

lhes promettera leval' seu pedido ao conheci-
O SR. ToSTA- Como representante da nação mento do governo federal, que 0 tom:uia na. 

não tenho que assignar reclamação algumt~ ; devi• la. consideração. 
o meu devet· é impugnar nesta tribuna o im- A res-po~ta que S- E:~:. recebeu do Sr. 
posto, como perrnittimm !IS minhas forçns, mioistr o da fttzeod;t fo i a seg-uinte : 
expondo a Camara. as razões que o tornam 
odio:;o, ioe:-:equivel. « Respondo vos>o teleqramma sobYe suspenslUI 

0 SR . .MoRAES · B A.RROS _ 0 imposto de do imposto do fumo . Este imposto estd sendo 
cobrado nesta capital e em to·.' a parta sP-m pro

fumo não cal!e sobre o productor, mas sobre li!Stos. Gouerno maatam execuçúo ;-eg,IamMlto 
o consumirtor. cob•·ança delle.-(Assign<ldo) S er;;edetlo . :» 

O SR. TOSTA - Sr. presidente, voltando Jà. vê o publico que o procedimento_ do 
ao tio do meu discurso, lerei o editor i:\l do S•·. governador roi oorrectissimo e p;rtriollco. 
J)iario da Bahia de setembro deste anno, que Elle oã.o tem attribuiçõeS para suspender im
eSCL(lre<:erà. a. Camara. sobre a gravidadll da. postos federaes, nE>m pam ir alem do que: a. 
questão do imposto do fumo no meu estado: e~posição franca <las quei~as dos inter·es~d~, 

c Não e, t a mos muito longe de affirmar que que elle considera justissimas, e a. soli<nlaça.o 
· Caroau. V. VI i S 
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da intervenção dos represent:l!ltes d~ Bahia., 
para que cesse esse imposto ou s~.ja m~Ibo
l"ada su~1 r<lzu lamen ta.ção. 

Veem tanlbem todos f!Uê ns qt:eixlts e ntê 
ameaças, nue profere O Estru!o contra. ::i. Ex., 
são de todo ponto baseada~ em uma faloi-
dade. · 

S. Ex. não mmba. das lngrlm:~s da mise
ria, antes procul'a. pot· todos o> meios a seu 
alcance mitigal-as; a opposiçii.,l é qne, no 
d~sabrimcnto de uma espscnlaçil0, ~nppõe po
der zombar impunemente U.a vet•cble.,. 

Vê-se pelo que diz o Diarir, da Brthia fln:wto 
o imposto é vexatorio, odioso e impopular na-
quelle estado. · 

0 SR. ~IAXOEL CAETAXO-Apoit.~lo. E" O 
estado que muis :;ofi're. 

O SR. SzYEnt;;-o VIIl!P.A-Nn discu5sã.o c 
')lreci:;o te1· sempre em Vi3ta que o est:1·lo da 
Bahia hn. da pag:tl' o imposto U;t rn.zilo do seu 
consu.no e não na razão d~ sua producçii.o. 

O SR.l\foR.\ES E BARP..os-Apoiftdo. O impos
to é sobre o consumidor e não ~obre o prod.u
ctor. 

O SR. S!!:YERrxo Vnmu-D:i. um nparte. 
O SR. TosTA-A politicagem sene para ex-

plicar muita cous[l neste paiz. · 
O Sr:. SEi:EP..Ixo VrEIRA.-Eu posso dizer 

estas veru:,des porque já sou um llomem sem 
aspirações. 

O SR. TosrA.-As minhas a.spir.D.ções são 
muito modestas; :.~spiro apenas continuar a 
representax· a nação, emquanto merecer a 
confiança do~ meus concidadãos. 

0 SR. At'GL'STO DE FREITAS-E sio as mais 
legitimas. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-Pois eu nem 
essas tenho. Quo me cu;;tque rapite tempes!as 
defferor hospes. 

O SR., TOSTA - Sr. presiàente, os repré
sentantes da Bahia que receberam o tele
gramma do governador daquelle estado di
rigimm-se ao ministro 1a fazenda e nada 
absolutamente puderam obter em relação a 
suspensão do imposto. 

0 SR. SEVERIXo VIEIRA- 'E nem !Jn. mo
tivo de queixa contm o ministro da fazenda 
:porque elle devia. cumprir a lei. 

O S&. To5TA - Ao telegramma que lhe 
dirigiu o governador o Sr. ministro respon
deu que o imposto estavn. seudo cobrado na 
capita.l federal e em toda. parte sem pro· 
testos, e que o governo mantinha a exe
eução do regulamento. 

Sr. presidente, eu não quero contestar a 
;pala. vra official do ministro da fazenda, mas 
j;OU testemunha de que nesta. capital iunume· 

ras e constante~ são as reel:un!IÇucs dos mer
c<~.dJres de famo a respeito do vexame e da 
inexeauibilida,le do imposto. 

:?.Ias·, si é verd,~d~, como disse o honrado 
Sr. ministro d•• fa1.enrLt, que de ootros estados 
niio tem h<tvído protesto~. é porque espe
ci:llm8nte sobre o estado da Bahia é que pes:1 
dolorosamente o imposto de que se tr:<t~. 

Além disto, d1wo accrescentar que não foí 
sinnent~ nQ, Bahin. qua se fecharam algmnas 
f.1bricas. tambem em Pernambuco par,üyson 
o commercio de fnmo, confo,·me a noticia que 
aqui tenho e pa;;so a. ler (lê) : 

«DIAR!O DE NOTICIAS ja Bahia, de 21 de S€
tembr-o 

« No Recife, no dia 15 do l~OI"I"ênte, con
servaram-se feclmdos todos os depo~itos de 
fumo, t!l.bl'.c:trias e fabricas de cig~trros. 

Os seus propt·íet:trios, após um:~ reunião 
pacifica, que Jh;erarn ua Peaça 17, acclama
ril.m umo. commissCto que se dirigiu a Alf<tn
dega. e pediu ao respectivo inspect?r que pr·o
curasse conseguir do g-overuo geral a pt·oro
gaç~o da cobr::toça do Imposto de sello sobra 
fnmo, até 31 de dezembro. 

A m~~ma C()mmissiio dirigiu-se em se
guida ao inspector da. thesoararia de fazenda 
e fez igual pedido, sendo-lhe promettido que 
se telegrapharia immediatameute ao mi
nistro da fazenda para resol Yer sobre a 
questão. 

Const1, diz o Jo1·nal do Reci{a, que taes 
estabelecimentos se conservarão fechados ate 
que haja resoluçao, o que é de suppor não se 
demore muito e seja favoravel, como sueca
deu ultimamente na Capital Federal em caso 
identíco.,. 

Sr. presidente, d~pois de haver summa
l"iamente historiado a questão do imposto do 
fumo, passo a tratar espMialmente da ques
tão economica e scientifica, isto é, qual o me
lhor systema financeiro acerca da tributação 
dot\baco. 

Todos os economistas e financeiros que li, 
entre os quaes citarei, Kaufmann, allemão_ 
eLe Roy-Beaulieu, muito conheci• lo nesta ca
mara, dizem que não h a ma teria mais tribu
ta.vel, que melhor supporte o imposto do que o 
fumo, porque segundo uns elle é prejuliioial 
a saude, segundo outros é de uso meramente 
voluptuario, em todo caso um lu::w e accres
cen tam alguns- um Yicio. 

Em these, estou de accordo com estes eco
nomistas: o fumo é matería muite tributa
vel. 

Mas os propt·ios economistas a quem me 
refiro são os primeiros a reconhecer que na 
pratica ha diffiouldade em estabelecer-se um 
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regimen de tributo.ção que faça o fumo d.1r rença. entre o custo da producçii.o do fumo e 
aci estt\do todo o imposto üe que c snsc~pli- ,eus pr·ep::trndos e os preço~ por que stto veD
Yel sem oftensa de legítimos intere~oes ::;o- didos nos con:;umidores. Ora, seuúo assim, e
ciaes. chn'o que em França, no reg'imen do mooo-.. 

o SR. MOP..:\ES E BARROS_ Realmente 1 polio, o consnmidor, e sónumte elle, ê que-
não é ft<cil. 1 pa~\ o 1 1~posto . . 

. . . Por ffi (I IS elavndo que seJa o preço do fumo,. 
O SR. TosTA - Ha. tres_ systemas prmCI- 1 0 imposto não atre,~tará, :nesmo in•lirecta-· 

· paes a._respe1tod~ tr1but.1ç.W do ~umo: o sys- rne•1te ao lavrador, ao mercauor, uem ao
tema. 1_og-l~z, o ft·a~Jcez e o amertcano-russo. fabric.'tnte ptwticular, que não existe. 

O prrrl!e'ro prohrbe completam"n te :t Clll- o 3" systenm., a mel·ic;wo-rns;;o, e o dn. tri-
tm·n do (umo no p~1z ; :t lngln.term. 1mport•t pllce liheruade d<t cultur~•. industria e ,·er\\l::l, 
todo o _rmno qm.l no p;uz se consome e e:>ta- r·e~ervantlo-se, poróm, 1xtra o Est:tdo o di
beleco rmpo~tos aduauetros bnstante elevado;; reito <Je tributn· n[io somente o consumo·, 
sobre esse prodncto e seus preparados, que como ·a industrin. 
são pngos na entrado.. 

0 SR. L EOI'OLllO nr: Bul.l!út::s - E' o nosso. O segundo srstema. :tdoptado tamlJem pe!a 
Austria-Huogria, Italia, He~p:mhn e Rou- O Sr> .. Tosn- Pordão ; niio ó o nosso. 
mania, e do mouopolio do tabr·ico e vend<t Eu hei de chegar a. este pouto. 
do fumo e seus Jlreparalios. s~~nnJo este 
systemn ê pet•mittida (L culturn t!Õ fttmo su
jeita. n. restl'icções regulMJ<mta ros; mas o fa
br!co e n Vtmdn. constituem um perfeito mo
nopolio do Estado. 

Sómente o Estado é que póde fabr·icar e 
yen(ler o fumo e seus pre pa rndos . · 

O SR. LEoPoLDo DE BuLHõES - E o pb.ot:l.-
dor não vende 'I · 

O SR. Ta:>TA - O nobre deputado pergun
ta-me si o plantador eru Fl'allÇ<l. não Yende. 
Vende, mas vende sô e exclnsivnruente ao 
Estado e por preços determinados na lei . 
Assim, o rumo de 1~ qualidade custa 150 fl'llD
cos por 100 kilos, e o de ínfel'icr qualidade 
custa 50 francos, ha"Vendo outros preços in
termediarios. 

Os cultivadores do fumo plantnm annual
mente a porção que pelo ministro ê calcuh1<la 
ou presumida necessaria para o consumo no 
paiz; conhecem previamente os preces que 
podem obter, eonforme as qualidades do fumo, 
e vendem-no ã. admirustraçã.o pablica.. Não 
estão sujeitos, como os nossos, às "ariações do 
mercado, âs oscillaçõas do Cltmbio e até ás 
imposições dos compradores ! 

O Estado prepara e manipula o fumo .. o 
entrega a,os agentes tiscaes, e, por in1ermedio 
destes, aos estanqueiros, que por sua vez dis
tribuem-no com os retalheiros, unicos que o 
expoem a venda . 

Devo notar que em França. só pôde ser 
retalbeiro quem obtem do prefeit<> ou do 
minis tro das financas uma. licença.. Os reta.
lbeiros recebem a. dinheu·o de contado o fumo 
manipula.do mediante um deseonto, que con
stitue o seu lucl'O, e o expoem ao consumo 
pelos preços legaes, que a ninguem é permit
tido alterar. 

O lavrador e a retalheiro não pagam im
posto algum, nem mesmo pela licença. 

9 imposto consiste exactamente na diffe-

A il!u~tr:Jtla commissi•' de orçamento não 
adaptou o primeir·o systema nem o SC,!tttndo. 
Fez bem; e si o qnizes~e não ]Xl'Jerit\ ttdoptal-· 
os, porqu·~ são evideutement·~ contrarios ao 
urt. 72, § 24, da 003511 Constituição, que gn-· 
;-ante o livre exercício de qualquer profls~iio 
moml, intellectuai e industri_ai. 

O Sn. LEoPoLco D'i'l BliLHões dú. um n.parle. 
O SR.. Tosr A - O iHustrado deputado 

lembra que tambem a commissão não ad
aptou os dous systemas porque a Cocstituiçã.o 
dá exclusivameu te aos est:tdos o direito de 
tributar as industrhis e p;:ofissões, e a com
missiio qui:~; respeitar o principio constitu-
cional. 

Não acceitou igua.lmente o systema ~me
ricauo, porque este taxa simultaneamente a 
industria e o consumo . . . 

o SR. LEOPOLDO DE Bur.HõEs - E o f<lbrico~ 
Taxa as fabric~ts, o commercio e o consumo. 

OS&. TosTA -- .. e a constituição não dá. 
à. Uuião a faculdade de impor sobre iudust rias · 
e pL'ofiSSões. Temo;o, portanto, como consa 
averii!'Uada que a honrada Cõmmissão ·não
<tcceitou nenhum dos systemas financeiros pra·· 
ticados pelas nações cultas. 

0 SR. LEOPC.i.DO DE BULHÕES -Não apoiado; 
a~ceitou o s:vstemn. arr..ericauo ; não podia 
acceitar no todo, é por isso moditieou-o de
accordo com a nossa constituição. 

O SR.. TosTA - Comprehendo gue a 
commissão, si a Constituição o permittisse, 
tives..oe adoptado o systema americano, por
que só assim o Jmposto sel'~a exegoivel, ser i_a. 
fiscalisado e nuo desmorahsador, como depoJS 
hei de demonstrar • .Mas a commissão, encoD-
trando o obstaculo constitucional, acceitou. 
apenas um& parte do systema americano. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Deixando
O odioso, acceitou só a boa. parte. 
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o Srt . TosTA- A lei amP.ricana. impõe ao 
fabricautea. obl'igaçãode estampilhar todos os 
seus pr1wtrados, de modo que nenhum destes 
póde s;d1 i!• d<t rabrica sem estar legalmeu te 
estampilhudo. 

0 SR. LEOPor,oo DE B!ITA!ÕES - l\fas impõe 
esta. obrigação só ao fabric<~n te ? 

O SP .. TosTA - ~ão só ao fabr ic:J.nte, cnmo 
tambem ao merca.tlor. Mas é preciso que eS::;a 
obrigaç;1o sej ;t impost<t ao fa.bricante, !sto é'. 
que nenhum preparado de fumo s:n:t das 
l:tbric:ts p:1ra o merc:<dor sem a c·mpetente 
est:J.mt,illm, para <Jnc o imposto poss;t ~er co
brado e n:•.o sej:t rlerr:tudatlo ·~normerncnte 
em pr~:j uizo tla Fa?.end;t, 

O SR. Lrw!'OLDO n~; BuLHõE~ -O que im
pede a rr.ntde .~ ;), apprehens:\o, o contisco 
da mcrcatloria 11:io se!latl;t. 

O SR. SEv ERIXO V rEmA- E depois, o con
sumidor rtue nilil se deixe explorar pelo 
mercador . 

0 SR. LEOPOLDP. Dll BUL!IÕES - Ktt America 
do Norte, além do confisco, ha a pr isão a té 
dous a nuas. 

O SR . To~n- Sr. presidente, uma vez 
que e~ tou trahndo do ~y; t em1t tlm;.ricauo, 
creado pela lei de 20 de JUlilo olll 18o8, olevo 
lembr;> t' um topico do parecer• <la honr.oda 
commis~ão de orç..t mento J'elativo à petição dos 
negociantes e f< >IJI'ieau tes desta capital, para 
toro a r s.tlieote que a. commi;;siio niio foi ex?-cla 
na afflrm,ç;\o qae t'ez a respeito dns modrOC<1. · 
ções sofi't'idas pela lei ameri~<na. 

0 SR. L EOPOLDO DE BULHÕES - Desojo 
muito ouvir V. E~. a esse !'I:Speito ; o que estél. 
abi é a verdade . 

o SR. TosTA - A commissão no seu parecer 
diz o seguinte r tê): 

« o·systGm;t de arreca<.lacão mediante es
tampil has nào .é uma .invenr;üo de estadist t~s 
brazi lei ros e que estej a agora em expertencta 
ou ensaios. Concebido pelos f<tbricaotes da 
Amer icil- do Norte em 186i , como nos diz Ruy 
Barbosa. foi consagrado em 1868 pelo Con
gresso "~mericano na lei de 20 de ,julho desse 
anno, aiucla, hoje ·em vigor, com peque11as 
modificações, etc.» 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Esse syste
m~. de est~mpilbas foi engendrado pelos vro
prios mercadores de fumo. 

o SR. TosrA- Depoi~ da guerra da. secce~ 
são os estados Unido.;; luctavam com uma dl
vid~ enormíssima e não havia r emedio sinão 
submetterem-se todos a algum sacrilicio. 

UM SR, DEPUTADO - Entre DÓS dà-se a 
mesuw. cousa. 

O SR. Tosu - Os fabricantes e merca-

dores de fumo tinham de sujeit:n·-se a im
posição e então lembraram este sy:;t~-~a. 

::Vlas voltando ao parecer d~ comrnr,.ão,. do 
qual os a partes m~ iam desvrando •. 7x~mme
mos a su,1 "xoctldao J?U pGrte rela~na. as mo
dificações teít.as na lei de 1868 ate hoJe. 

lJi~se o i! lustrado relator do pal'ece!' que a 
lei de 186S, que creou 9 1mp~sto do fumo em 
estampilhas, ;1inrla hoJe esta em v1gor com 
pequt!nas modificaç.õ!ls. 

o S1t. LeoPo!.no DE Bn nõF.s - E' e:mcto . 
O SR. l'o!>TA - SI'. presidente, não sei si 

púdo haver· e~n urr~a lei de trihuto mo~l! tlca
çiio ma i:> ~él'm e Importante do que SCJ-.t a 
dn. taxa do imposto •.. 

0 S!l. LllOI'OLDO DE BULJIÜES dá um apCLrte. 
o SR. To~1'A - Pois bem, comparan•!o-se 

a t <n :t do imllosto estabel~cida. pela let de 
18(i.~ com a actull.l, nr~ Amer1ca. do Norte, võ
~e <iu~ ha muito grande diiTerer.ça para me
nos, como vuu demonstrar a h~nrada ~-m
rnis:liio, ~mio nota vel a tendenc1a d.o legt:.la· 
clot· pttra <tlli\·iar o fumo. 

0 SR. LEúPO!.DO DB BULHÕE$ - A nossa. 
questiio é du :>y:otema de cobrança, o que V. Ex. 
nãn contesta. 

o Sa. TosrA - Não tenho as notas que 
tomei a re~peito da m>l tet•ia. ; mas, em t odo 
caso, estou certo de que t~ minha memor!a 
niio me serà iuliel e vou expor os esclarecl
~entos que oncontrei no l'eltttorio do Sr. 
H.uv Bnrho>a.. . 

Em J8i9 a le,.isla.tnra. americana reduzm 
de 94 a l ô r.en tesimus o imposto sobre o fumo 
l'ab;icaolo e o rapé, mauteoclo intacta ~ 
taxa sobre charutos e cigarros. Em 1883 ~ let 
fez bai:lar a contribuição ainda. n. 8 centestmos 
ror libl'a,- rng·aotlo os cigarros 3. doll~rs por 
milheit•o m~t:ule tias taxas ate eo tao em 
vi"'or. Flnnlmeote em 1891 a lei Mac Kiuley 
trgllxe m~ds umil reduccão de 1/4, .baixaJ?dO 
de S a 6 centesimo> por !ibr:J. e abo!Ju o 1m
posto de industria sobre fa.brican tt:s e \·ende-
dores. . 
. PeJ•<>unto ao illustro.do membro da. cornllllS
são de" orl'~~meoto, si é ou não verdad.e que a. 
reducção da taxa e a suppressão do Íf!lposto 
de industrias e ~rot!ss5es em r elaçao aos 
merc~1dor~s e fnbr1cantes am,~ric<~nos consti
tuem, ou não, modiric~ções importantes ? . 

0 SR.. L EOPOLDO DE BULl!UES -~estes tres 
annos, s i as coudiçtJes melhol.'<wem, -;>roporei 
moditicações n:\ taxa . 

O Sa . TosTA - Não se trata disso ; tra
ta-se apenas d~ proposição do ~~bre de~utado, 
que a lei amertcana de 1~68 !m mantida. até 
hoje com pequenas ID()(hncaçoes . 

o SR. Se:vEarNo VrEtRA-E:stamos tratando 
do systema. de arrecadação. 
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0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES..,.. Que cada{ 0 SP.. LEOPOLDO D~ BCLt!Õll.>- Aqnit!o 
vez ma.is tem sido apreciado, e ainda. ha I que V. Ex. suppõe set• systemn americano 
pouco foi adaptado pela, Ru~sia. não o é ; o que constitue sy5tem:l americ:~.no 

é a estampilha,. 0 SR. MORAES E BAltR.OS-Quanto á taxa, o 
no' >re deputado reconheceu como muito legi
tima. 

o SR. TosT.\ - Não é somentfl a estam
pilhn, :nas o modo por que é lan~lvio e arre
cadarlo o ün posto. O Sa. TosTA-Que t'txa. ~ A t~.x:'l. :>.meri-

co.na ? O S1~. LEOt'OLDO DE BuLHOicS- Pvi;; a base 

O " ". . , B\ , Sol r~ 0 impo · to\ essenci8l ~· o grande merito tl.ellc é <I est•tm-
.,H •• .,wll.,\.P.~ t·. , mw:s- J ~ " pil!Ht. 

tlo rumo. , 
. . O t>t:. T<)ST.\- Agora vou entl'ar n~t "Pre· 

C! St-:. To~'l'A-? qne en r·ccoulwc!_ fot o ,;e- eia<:;'io •In ímpo~to, t<tl como cllc u e.~tahuJe
gumte: quo o lurno é mntet'l<t tr-tbnt~vel; citlo n:t lei rle :liJ ,]~ dez · ~Hti>t'•) tle !801 e no 
!llas •hqni n~o ~c pó<le inl'~!·ít·_ que acceito o pt·ojccto da c:onunissi(o de ot'Ç<nnentu. 
tmposto pt'oposto pel't C(•mnn:;>:to. .'\ III'Ífll• :it·a ohjecç:1o <JUC ~·~ ''!'l'<~SC'nt::. ;,o 

O Sr... LEoPor.oo pr: Bur.nõr·:~- Note v, Ex., espírito l]tlanuo ~c ex:unina n itlt[tO.,to <lo con
que os merc.'ldores de fumo niLo se queixam :;u•no elo i'unto proposto voltt cotnmi5;ão o 
~!-as tn:oo:us. consig-nado nn l~i ot·çallwflt<tria vigont.:, Ei 

:l. d:t sua tiCSill'Oj)Orciomt\idade. A r:ommissão 
O SR. TosTA- l'(ão se qneíx:am das taxas p!'O;•lie, quu.ulo aos clt,.rutos, pot• exemplo, 

sómente os negociantes do Distt•icto l'odcraJ, lO rei:; fJOr clt:lrnto rie fabrico nacional e 
que não protlur. filmO; estes tl que d.eela.ram 30 réí~ pur clnruto de raiJrico eotrnngeiro. 
que acceit:tm tod:t e ~ualqu~r modífic:~çiio n:t Neste ponto clltt ni'tt:;t:\-:iC d:t !si orç:aman-

. cobrança do imposto uma vez que não 'SC,Í<t tari<t quo estabelece 20 reis por 20 gr·amma~ 
em est:1mpilh~s. Si o nobre deputado üJ.:a- ou fracção de 20 grammas de rumo am ch:~
rninou, como é prova.vel, :l J•eprestlnta.ção dos rntos. 
fabr-icantes e mercadores do estado da Báhia, 

• deve ter visto que neste vento estüo diver- O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕE5- Par•l:l.tten-
gentes, isto é, que os negociantes da Capital der às rechu:mtções. 
Federal só se recuStlm a pagar o imposto em O Sn. Tosn- E' verdade, Sr. presidente, 
estampilhas, ao passo que os u:1, Balüa, oud~ que t1. commi;são procurou attender em parte 
o fumo se produz em grande escaht, não as reclttmações, como confessa o l1onr::tdo re~ 
acceftam imposto algum, porque entendem fil'Csent:wte de Goyaz, reduzini.lo a blxa do 
que o tributo perturbara a industria e atie- imposto Je 20 réis pat'a lO réis, e mamhtndo 
ctará. a producção naquelle estado. cobml-a sobre cada charuto, e não por peso, 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- V. Ex. 
espera que o contribuinte 11pplauda o novo 
imposto ? Então nunca se votar-.1. tal im
posto. 

O s.:a. ToSTA - Eu não espero isso. Iia 
impostos que provocam ligeiras reclamações, 
mas ha outros que pNvocam insistentemente 
protestos, não de uma só classe porém de mui~ 
tas. Quero que o legislador evite estes ul
timas. (Trocam-se apartes.) 

Sr. presidente, en tenho tratado na se
gunda parte do meu discurso, de~. questão 
scientifica ou economica. ; e.l:aminei os diver-
sos systemas de tributar-se o fumo acons~
lllados pelos financeiros e adoptados pelas 
nações cultas. Estudei o systema inglez, o 
francez e o americano, mostrei, como a pro
pria commissão confessou, que nem um des
tes foi por ella adaptado. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- A com
missão adaptou o systema americano. 

O SR. ToSTA - Não ha. tal; a. commissão 
acceitou. umu. parte deste systema, mas não 
a~eitou in toN1m, tal como foi imaginado. 

dê modo que um milheil·o de charutos pa
gará 10$000 e não 20$000. 

E' o caso de darmos parabens à com missão 
ou antes ... 

0 SR, LEOPOLDO DB BULHÕES- Aos mer
cadO!'eS. 

O SR. Tos·n - . . . . ::tos estados produ
ctores do fumo por esta pequena condescen
dencia da commissão, que reconhece a neces
sidade de modificar a lei actual neste ponto. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Simples 
~umprimento de dever. 

O SR. TosTA - Mas, Sr. presidente, ape
zar de haver a commissão alterado o modo 
da incidencb do imposto, e diminuido a ta:n, 
ainda assim permanece o defeito da desp:ro
porcionalidade. 

Fãllo neste assumpto com conhecimento 
de causa, porque, como já tive occasião de di
zer ao começar o meu despretencíoso discurso, 
represento as localidades em que mais espe
cialmente se produz e se fabrica o fumo no 
meu esta. do. 

o SR. LEONLDO DE Bur.HÕES - E não e 
fumante? (Riso.) 
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o SR. Tosr.~- Fttmo .,m pc~1tenn. esc:tl:\. 
Ha charutos no e3tado rh~ B:thia que cus

·tam 10$ o milheiro, e e;tou informado (>into 
não est,tr present~ algnm re~resentr.nte de 
Santa C:Ltllarina que poilet'Ü\ c ou tírmar a in
·formaçilo), estou in formado de q uc o:> cltaru~ 
-tos f<thricatlos nesse estar!o t<Untlem sl\o cha
rutos b:>rato5, rle 88 a 10$ o millleiro. 

0 Sa. SEVERINO Ymm,\. -E' exacto, 
o s~. TOSTA- ~Ias bmbem lia na Baliin 

c!.\:1rutos que custam lQQ,;:, o millleiro; e ::1. 

-comrni;;~l:o estab~lec!l inuistiuctamente o im
. posto de lO r·l}is ooure o ch;truto. rle 108 o mi
llleiro e sobre o clla.ruto tl•3 loo::;ouo. 

Ora, Sr. presidetlte, a rlesproporçiio é ma
·nife>ta; en1 um ca,;o o millleiro de cllarntos 
paga cento por couto de impo:;to ~oure o seu 
·Talor, e em outro caso p('.•:arú, apenas lO%; e 
como :~contece que o ch trnto orditHU'íO é 
consumido pel•tS c!ttsses poiJ!',~s. segue-se que 
·O ÍlU[loSto Y:.\C pes..'\t' enctamente sobrJ ns 
~!asses menos fanreci,lns rln. fortunn, G conse
_guintemente é um imposto odioso. 

O Stt. LEOPOLDo DE Br:LHõEs - Si o im
.posto re~a!l\sso sobre o feijão ou a farínlla o 
. noul'~ deputado teria toda mzão. 

(Ha 01Ul"OS él.lJartes.) · 
O SR. TosTA- i':u estou prepwatlo pn•a a 

-objec·~ã.o. Dizem o> nobres d,~putados que o 
f«mo é de uoo voluptuario e pOI' conseguinte 
o po11re póde restringir perfeita.meute o seu 

.eansumo. Então saja.mos logicos deante deste 
dilemma.: ou o fumo e de uso volurtuario e o 
pobre póde re~triogir seu consumo, ou não. 
Si pode restz:ingil-o, seglle-se que us f.tbricas 
diminuirão o tro.baltlo, deBele que o consumo 
diminua, restl'ingírão o nnméro dos operarias 
e reduzil'ão a procur,~ do fumo em folha, em 
pr~juizo dos lavradores. Si, ao contrario, o 
mo do funlD constitua p1ra os fum1ntes, em 

· _geral, um habito, uma necessidade, a que nil.o 
podem sllbtrilllir-se, neste caso confe;;sem que 
-ú imposto constitue um grande ouus po.ra as 
elasses pobres. 

0 SR. LEOPOLDO DT;i BULHÕES- 0 pobre não 
fuma charuto, o pobre traz <t faca na Cintura 
e a patlla atras da orelha. 

O Sa. TosTA.- Em Goyaz o pobre traz a 
fa.ca. na cintura, a palha a.tras da orelha e o 
fumo no bolso, mo.s na Bahia, e especialmente 
nos municipios da Cachoeira, S. Felix, Mara
gogipe, Conceição do Almeida, Gurraliuho, 
S. Goncalo, S. Felippe e outros, o pobre fuma 

-cbAru.to barato. 

Ha. centenas de familia.s, milhares de ci
d:l.dii.o3, que vivem da. manipulação de cha
rutos ba.ra tos, que são .-andiúos ús fabricas e 
-M~ consamidot'eS pobres. São charutos de 
to rs. e a.té de preço inferior. 

Pois b3m: o imposto restringirá o consumo 
e levará a perturb~.çiio e o ~.!arma ao seio 
d;~quel!a;; f<tmilias, por cujos legitimas inte
resses cu tenl'~o o ctever de pugnar, como seu 
rep resen t<Ulte immcdi:.t to. 

0 Sll .. LEJI>OLDO DE BULHiJES- 0 imposto 
não é vex::ttoóo, é modico. O qu3 diz V. E:-:. 
sobre o ciH\.L'Uto cte Ha;vana ~ 

0 Sn.. TOSTA - 0 imposto sobre O charuto 
de H•wct:w e relativamente muito brando. 

o SL SEvEr"Ixo nr:mA - Hn. muitos ricos 
que compram clt~wutos de vintem • 

O Sr". TosTA- Esses constituem excepção; 
5ao usurarios, s[o aleijues moraes. 

Si o:; ricos n1io compram ch::~ru tos cn,ros de 
Havn.aa, é porque n<ío querem; si os pobres 
mlo os eoosomem, e porque uão pollem. 

Cl>ego •1gora ~ segunda objecçOC;> contra o 
impo:;to pedido pela commiss::to tle orç~mento. 

COtlSidet·o esse imposto e!>cessivo e insup
portavel, para. os estados onde a producçii.o e 
o f;~brico do ft1mo constituem a profissão de 
milhares de iodividuos, 

Sr. presidente, considerado o imposto em 
si, i~olad:1mente, não parecerá. excessivo . 
Tr(th-se de um vicio, de um producto de uso 
volupt>tario, prejlldicia,l i\. so.nde, e lO$ por • 
um milheiro não é e::s:cessivo, p1•incipalmente 
p:.t t>a os clu.ru to~ lle qual illade superior. Ma~, 
~i atteodermos a que o futno e seus prepa
rados j:í. e3tão obera.dos nos estados com im
pn:;tos municipaes e estad.oaes, reconhece
J'emas que o novo imposto é insupportavel. 

Chamo a attenção do illustre represen tanta 
de Goyaz e do meu particular amigo e muito 
distindo companheiro de deputação o Sr. Se
v~rino Vleil'a para o exame dos dados que 
vou. offerecer a coosider<tção tia Cama.r-J.. 

Tomei para base do meu estudo o municí
pio de S. Fe!i:r e o Esta<lo da Bahia. 

No município de S. Felix o fumo está su· 
jeito aos seguintes impostos (l€): 
3 reo.es por kiJ. de fu:uo eol b•·uto mo.nipubdo no 

mumcip.1.1J.. 
20 r~. por cento de ch:u·utos ~ 
~0$ por ca.d~ :1.r:uaze~ de cn.1'a.rJ:1.r. 
iOQ.) pa1• cã.d.:l. til.brtG:\. 

Os imposto3 estaduaes sito os seguintes (ti!): 
Fabricas de chMutos ou eigarros; 

Da: i_:l cl!l!:i..~~--·····+ ·~ .•.••••.••.••••••• 
)!' 2ft. ., .................... ·····-··· 
.. 3-'" I) .. I o L 00 O 00 I O~ 00 •• oi O 0 0 O I 0 0 0 0 0 

• 43. '# ............................ . 

Fo.btica•~• rapo (ead~ ll!ll:l) .......... . 

P~~ c:i~o:h~emnav~~~~t~;nc~~~~:~~·~lld: 
fu:no e:n qualquer q unntid~ de ......... 

Por tr~picbe na cap1tol ou "rrnazem de 
deposi~a alfandegado! ou nio, {).ue re-
ceDa gen~ros. de est::trlu:t •••• , ......... .. 

Idem nas cidades e ,-Hias., .......... .. 
Sobre o fn'llo c:-.:portado ............... . 
Sobre charuto~ e ciga.rros~ fnmo d~fia.do 

ou migodo de e~portoção ............ . 

5')$000 

1.:000.~00 
200~()0 

1·i%. 
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Quando o fumo c export:1do, não 1lara o 1 o café <lG S. ?.~ulo, a hwour·a do rico, e a 
estrangeiro, mas par;t 011tro qu;tlqner eStaüo i' bormclm uo Pttl'it. 
den~ro do paiz, a lei orç,lme!ltal•i,t estado'll da o Stt. LEOPOLDO DE BcLHOES _Em Gov~z. 
~al.n~t mt~~d~ que se cobt·e metat.I; ~as,ta::~; onde n~'io se l'abdcit clmruto, onde apenàs se 
h to e, 4 r" ::.obre os charutos e Cl;,Ull'll~ e 1 ,, I exporta 0 !'uü1o, o preço e muito remune-
sobre o fumo em bt·uto. l"tdor 

Além destes impostos temos ainda no ~Ia- ' · , 
mnhão, par;t onde se esporta gnwde qull.n- 9 S~. TosTA.- No meu estn.uo os fl1mos de 
tidade de prep;lr;\dos de fumo d;1 R thia, os I pnmeu·<\. r::J:-tltd~de vendem-~e ___ pol' 8 a l~S 
sen·uintes impostos (lê); a arroba ou J;, k1loo e os de mf~rwt· qu>th-
, " . . , , üadc, uCllOnlin<\•los refugo~ on re;tolhos, 
•">d<Ito ""' ro!.o:t .............................. ~uo " ., .. .,. t· 1--0 )Jnl' kllo l!m Ctll'rh. t•oln, pic:tdu \JU dos:'L:l.')o),.,. S:!20) venuelll-Se por.):;.-~ e t'l e ~) J. 
;ot: Cl'!~t ~ d~! C!l:~.~.·.t:t~:~· :· ..... ~ ......... h..... ~- ~;~) Nilo ha, (J"rnndes lavrador·e~ co:uo os razen-
.1 or mll.telt"•) rlr:ct,., .uro~....................... .~-~~• , O •. -~ "" ,. 
j '<>r kil n do) ca !"'--.. . . . .. ... . .. . . . . .. .. . .. .. .. . s~o'>) rlí:JJ'OS •le C<tl8 tW ::, . Pau I o .. que .aze 111 s:.tfr:as 

Além destes, pa~am 0 prot.Iuctor 12% !l!l I üe. ccntenn_s ·1~ ~o1~tos r~o l'úl~ ; a; contm.t'lO, 
.valon~'"• a titulo dc, consumo, e o,; importa- •:~-~~rms ô<t~ d~ ;}0:;, 100.~ a -l e ;} cotltos ue 
dores e retalhciros pesados ilupo~tos ao estado r~b no maxano. 
e aos municípios, a titulo de licenç~ para, u. (Os s.·s. Leopofrlo r.ie B11lhües c .sevc1·iM 
vend<t do fumo e sens prepar::tdo~. Vieit<t cl<<o oyu!es.) 

_ Ora, eu pergunto_ a connni;s;~o de orçnmen!o os pre~os ~il.o ordlnetriamcnte determinado3 
SI, compa.r<mtl? o 11n?o~to,_ qu~ a com:nioS:.t? pelas co:tdií·Ge~ dos mBI'cados de H:n111Jm·go e 
propõe, de I~Ssobre c~d,t mtllle.ro de ~h.1ruto~ lkemen; os exportadores é que Jí.:tam e~s;~s 
()Om OS tltfierentes Impostos que J 1 pe~:Lm CDLlrliçt:íeS, OS f<L b: icantes compram n·er,Llmente 
sobl'e o fumo e seus preparados Im,_Bah_m e pelo)$ mesmos preço~ as sa.lr~t~, ~scolhem o 
-em outros estados, pode-se ~e boa 1e d~txar melhor JHW<I 0 ü bt'ico e exporL~m o resto, Os 
<l~ reconhecer que o novo 1mpo~to e es.ce,- impostos novos inlhlem p;u•a tt baixa. dos 
SJVO ? preço,;, h1tixa a que sujeitnm~se ordina.ria-

0 Sn.. SIWERD!O VmmA- E' preciso ruentc os liwntdorcs, P'~l;ts suas condiçt:íes pro
-estudara. incidencia do imposto, sobre quem cnrias. E' u,;sim que o imposto de consumo ir~ 
illle vtü recallir em um caso e em outro. affect:tr ;t int!ust!'in. e a producção. 

0 SR. LEOPOLDO :>E BULHÕES- Não recalle 0 SR. LEOPOLDO DE BüLHúES - V. E:;-. 
sobt•e a pro;Juc~ão, mas sim sobre o con- declarou que era impossível determinar até. 
sumidor. onde o imposto não on·ent.lii1 a vrolucçào. 

O SR. TosT.I.- Diz o nobre dGput~do que O Sn. To~TA- Perdão, estou couveu-
Q imposto niio afTect<~ a industria nem a p!'o- cido de que o imposto é excessivo ; o que eu 
ducção, porque recahe sobre o consumidor ; perguntei aos illu~ll·es membros da commis
mas eu pergunto ao nobre deputado: ate que ~ão, que affirmam ser o tributo moderado e 
ponto o imposto do fumo pôde ser elevado não oJfender a hwoura, foi o seguinte : onde, 
sem que a:!l:'ecte a industrin. e a producçã.o ? na sua o~iniüo, terminam os limites dü. mode
Isto é indefinido ? Por exemplo, em vez de ração e começa o impo~to a ser excessivo e 
lO$ por milheiro de charutos, póde-se impór portanto prejudicü\.1 ao lavrador? 
20$, 40$, sem prejUízo. da ind~S!ria e da lu.- 0 Sn,. LEOPOLDO DE BULHiJES- 0 impostu 
voura ? Não. Logo, b:J. um llmlte em que é novo; responderei a V. Ex. no anuo que 
{:Omeça o imposto a affectar necessariamente 
a producc;\o. Não é verdadeira a -propo~ição vem. 
de que 0 imposto de consumo incide sempre e O SR. ToSTA.- V. E:s:. espera. que morra a 
sóm·~nte sobre o consumidor. lavoura do fumo para depois supprimir o 

Qua.l é esse limite? Quando é que o imposto imposto 1 
deixa de ser brando, r:tzoavel, P•\r:J. tornar se (Os Srs. Seve,.iao Yiei1•a e Leopalda de Bu~ 
excessivo ~ Em que se funda a commissão lltões d<10 apcwtes .) 
para af!lrr .• ar que o imposto não prejudicarà 
indirectamente a. Ja.voura 1 O Sa. TosTA.- Para provar que entre nós 

Eu, pela minha parte, reputo 0 imposto o fumo não é assàs remunerador de modo a 
excessivo e prejudicial á lavoura, pelas razões poder supportar augmento de impostos, lem~ 
que vou expender. brarei Í!. Garoara um fucto recente dn. nossa. 

historia financeira. 
O SR. SEVERINO VIEIRA- E' uma conje· Em 18i9 o p[ll'lamento brazileiro pela. lei 

ctura de V· Ex. n. 2940 ue 31 de outubro, arts. 9° n. 47 e 18 
O SR. TosTA.- No Estado da Bahia o fumo, n, 3 § I", augmentou o imposto não sómente 

que constitue a pequena lavoura, a la-voura !i:ObrA o fumo fabricado importado, como sobre 
do pobre, não é bastante L'emunerador, como os fabricantes e mercadores de preparados. 
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O auzmP.nto provo~ou tttes r.>.cln.maQ(les, 
perturbou tanto aindustl'ia e o commercio ... 

0 SR. SEVERINO VnmtA. - Niio admira, 
pal'que aggr-dvaralll-$9 as mesmas taxas que 
jã recahiam sobre os contribuintes. 

O Stt. TosTA ... - que o mesmo prtrbmento, 
no ano o seguinte, de accordo com o ~ovel'!lo, 
revogou o augmento pela lei n. 3018' de 5 de 
novembro, art. 11. 

O SR. SE'i'Etuxo \'18lllA -O fllmo que 1or 
exportado cb Rlh[a paga imposto do .~x:por
tação, o charuto P<tg:: impo~to de exportaç:lo 
do mesmo mo~lo, istQ nad:t tem que ver Cürll 
o imposto de consum<:>. 

O SR. ToSTA- O nugmentodo imposto e1n 
187~ produziu immediatamente a eJfeito de 
restringir nesta c.wit;ll o consumo dos c!J:t
rutos d t Bnllia, c de t.tl modo, que só:ut!ntc 
dous armas depois de revogaJ::~ a lei é que re
stabeleceu-se o antia-a con;umo. 

Eis umtt prov,t beln ft•isante de que entre 
nós o ru:no n:to é um pro,lado tüo remuner.t
dor que supporte pe&'l.tlosimpostossem verg'<\l' 
sob a, carga. 

0 SR. LEuPOLDO DE 6t:LHÕES dá um aparte. 
(H a mt:itos outros o:pa1·tes.) 

ralísarlo am todas as pnl'tes rlo mundo, per~ 
tence, tod:wia, á classe do~ que se chamam 
de consumo voluotario. 

« Estes impostos (diz Metz-Noblat, referin
do-se ils contribuiçües sobre o consumo) 
vergam sob a carga que se lhes impõe. Um 
goveruo que os quizes~e imprevistamente au
gmental', no intuito de acudit' :l. urgentes 
neces>id:Hles publicas, vel-os-hia suutrahi
rem-se rle repente ao peso do g-ravame. Reti
tirar-sc·hi:l.m como Sílres livres, a quem se 
pretowlc:;se violentar. 

« QLH~l' o imposto rec1ü, sobre o phntador, 
rJner· sohre o manut'ttctnreii'O, quer•sohru o con
~umidor, si clle for exccssim, a prorlucçã.o 
seri\ feriLla, directa ou indírectam~nte c terá 
de so!Tt'Cl' diminni<;ão, que reflectirú prejudi
cialmente solJrc tt receita do Estat[o.» 

0 SR. LEO:--OT.DO DE Bur,HõRS - !~to é Si o 
imposto for excessivo ; e si for moderado? 

O Srt. ToSTA - Sei que a l1onral<t com
rni~;iio de orçamento considera, o imposto 
moder'a.Jo ; e não podia deixar de entender 
assim, sob pena de incorrer na pecln de anti
patriotica,. por vir propOr a Camura um im
posto reconlleciclo como excessivo {lor ella 
mesma. 

Penso, ao contrario, que o imposto é ex
cessivo, C<tbendo à camara. o tlil'eito de deci
dir entre a opinião do orador e a da com
missão. 

O SR. ToSTA - Consultando o relatorio de 
um dos mais uot:l.veis est.1.<listas do imperio -
o Sr. conselheiro Lafayette, quando ministro 
da fazenda, encontrei alguns dados, que cor
roboram perf~itameote a opiniio quo sus- · O SR. LEOPOLDO DI': BULHõEs-V. Ex. con
tento. fronte este imposto com o ame ri c mo e me dir3. 

Citando South, de Richmond, o illustr;ldo si e excessivo. Là não ma.tou a prorlucc;ão. 
ex-m~uistro da mona.rchia calculava a pro·· o SR. TOSTA-Não é exacto, como preten
duc~ao. LI~ fumo no mu3do~ em 1~83, -~rn dem o> sustentadores d" imposto, que este, 
~O .m1~Lwes e tantos kzlo.,rammas, as~tm recnhindo sobre 0 consnmidol' e sendo o uso 
diStrtbutdos : do fumo um vicio muito !!'eaeralisado, o con-

Kilgr. ~ 

Auslmlia ............. ; • • • . . . .. . . . . • .. • . • 357 ,OOO,OOo 
.1\si~.... ....... ••. ... . . . . . . ......... .... . 19~,9:íO,OOO 
J~urop:l. •••..•••....••... , ••.•.•..••• u+.. 110,U22.i50 
.:\.merica. •••. ·~4 -~··, •••• ···•••··•· •• •••·• i2.f,140 ,:2.)0 
Afric:l-... •. • . . . . . • • .. • • . •.• .. •. .• . . . • • . • . . t2, t5'J ,000 

Sobre estes dados o illnstre estadista com 
seg"'trauça o firmeza refiexiona va d(l. seguinte 
maneira: 

«Cabe a Americn o 4• ioga-r nesta lista, 
:pois nella figura com 124 milhõe; de kilos, 
entrando o Brazil com cerca da f3a parte desse 
enorme algarismo. No emtanto a America, 
cujo fumo é o melhor do muodo, conserva-se, 
qaanto ao commercio deste genero, estaciona
ria ha 70 annos, ao passo que na Europa vai 
esse commercio em crescente desenvolvi· 
mento e progressão. ascendente. 

< Cumprq, ptis, que haja o maior cuidar:lo 
em nao sobreca.rrega1· este a1·tiqo de consumo 
com impostos gra'Oosos. . 

.c.O.fumo não é genarode primeira. neces
sidade, e, si bem que sen uso se tenha gene-

sumo nunca se retringirà, por elevada que seja 
a contribuição . 

E' sempre o exemplo da França, que se tra?; 
para demonstrar ou .corroborar semelhante 
proposi~.ão; diz-se que naquelle paiz, onde o 
imposto chegou ao limite do pos5ivcl, na 
phrase de Kuutmann, o ftrmo continúa a ser 
con~umido grandemente. 

Le Roy Beaulieu - em seu T1•atado das 
Finanças - apresenta. o seguinte quadro do 
con~:tmo do fumo em diversos paizes da En
rop;;. inclusive a França, por cada 100 indi
viduus: 

Kil.>s 

~~~~':i~::::::::::::::::::::::::::: rog 
Allemnnbn...... .. .. . . .. . .. . .. • .. . • .. :!50 
A.ustrio.. .. • . . .. • . • • .. .. • • • • . • • • . • • •. i2i 
N Jruego. ......................... ~... :!OZ, 
Dinama.rc:l .•••.•.••.•.••••..•••.• , _. 100 
Fr:>.n~n........ ...... ....... .... ...... 93 

Resulta destes dados astatisticos que em 
F rança, onde a contribuição é mais elevada,. 
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cada indivi1uo consome, relativamente aos 
outros paizes, onde o tributo é mvde~·ac!o, 
menos rumo. 

Como, pois, pretenderem os illuti'CS oloputn.
dos que o excesso do tributo não restring·e o 
consumo? ! 

0 SR. SEVERINO VIEIR..\ - i\iaS uingueiO 
-disse i"so. 

OSR. LEOPOLDO DE BuLUÕ&;- :\pOi<VlO. 
O Sr.. T 05TA - A lli~ torin iln·t ucilin lia 

Franr,a ahv!nme fo:·uece Jado.;; p•tr:,susten tar 
a miuha opi oi:."io _ 

Ra.bem os honrado~ <l epuhJo;:; qu() o mono
polia <lo fn:n:>, crearlo naquelle paiz por·Colhfll't 
em 167-1, foi abolido em 1790, e :n ti:> t<trde 
r~es tnb·~le~ido JXH' um decreto "de N<tpoieão I 
de 20 do rlP.zembro r!e ISIO t<!m se nwnti
rlo a l.é ho_b. S:t l,em m:!is q•te o im:>(lSto, no 
reginwn do monopolio. consí~te ll<trli ll"cl"ença 
entre o cu~ to da pt·od.ucÇ<\o e o pt'<3ÇO <.h".. Yentla, 
pelo que augmentar o preço imp01•tn. aggT~t
var u imposto. 
Poi~ J·~'~ - de iSI6 a 1860, •l:;r11 :1te ·H 

ao nos, o prcç' do rnmo orrlinario ~ons ·; r·:o••
se em S [mneu~ pnr kiJ,, ; o conwnlo n!tlng: u 
DO ultimo :Ul:JO <1 29.580.()68 kilos. EleYOU
Se o [Teço t1 lO rmncos e !ll anno ~e ::; ai utc, 
1861 o n. oJ ~,;tUl1 • ) :1aix •11 par:t 28. 240. i G5 k llos, 
isto e, h :m ,·c um:t dlmíouiçiio de ma~:> do um 
milhão de kUos . 

E' <'erto rp1c o E~t:1• lo niio perdeLJ, porqutl 
o. dimi nuição o lo consnmo foi l:trg:tmenta com
pensaria pelo augmento do prcr;o ; rn·ts, si, e:n 
Fmn{~1 ni\n hon v esse " moaopolio, si :~ i m.!n;;
tria fos:;c li vr~: , si os la.vritdores não ve:Jdes
sem :i. ·mlrninistraç,i:o puhlic;t su;ls safras, r, 
diminuição 1!0 consu:no a lfecta t'ht :t ;ndu;;
tl'ia e n pt•odn~ç,\o in(li•-e~h"tmente . 

' 0 SR. · L;c:ol'OLr>o or> Bt:LHÕ ES - Ahi uc:..., 
ba discussão possível . 

O SR . To::>rt..- Entre nós o i:npooto di:! 
consumo e o mod() de sua. a.rrecad:: çiio con
corret'áo m•!i to para :t re;tt·icçií.o do coosun; o, 
No in te1'io1' <lo pa.iz uão ha. easts es!)eciaes 
de ven•lc1· clunu tos, cigo.rros, r;; pé, propam
dos de fnmo. ,\s c.ts·l~ de nego~io ><io Yet·ü:l
de!ros iJ:l.zare~, onde se encoutl';trn Vil.l'i<J$ 
generos; os mercadores costum,,m ter, mais 
po.1•a servir ao.o rreguezes do que pelo lucro 
que auferem, chat•utos e cigarros eXíJOSto.; i1 
veorla . Oro:~, desde que o regulamento do 
imposto os obriga a comprarem estampilh:1s 
para $!Olla.l-as aos preparados, sujeita.mlo-o3 
a .multas pesadas, esses marcadores douarão 
de vender fumo, prejudicando indirectamente 
aos failricantes, a.os opera.rios e aos la
vradores. 

d ucto1·es e Jlla.nJl factureiros do fumo, como 
Bahia., Sa.ula Gathar·ina, Muraubão, Rio 
Gr,todc do Sul, Goyaz e Pernambuco, ci que 
ln<\ is sotrrcm. Ao 1'a.sso que a honrada com
missão sobrec:.wrcgà o rumo com o imposto 
de consumo, prejudicando es~es estados, deixa 
livre o cni'é do S. Paulo, estado rico, cuja. 
rccút~ soiJe a mu.i:; il.e 21 llJil contos ... 

U:\! SR. DEPurADO- S. Paulo tem ple
thora do! dinheiro. Não sahc o IJ.Ue ha de 
l'a~er de li e. 

O !'itt. To~TA - _ .. c a !Jor1'ad H\ do Pnrú. 
O St~ . ~!oxTr.:-õEGRO - A bor1>ach:t não se 

consome no pa.i1. . 
O ~lt. TosrA -O unico arQ"umento in,·o

c·:llo pat•a. j ustiticar-se :~ rlesiguald:J.de <i o 
!-ill0uiute: o fmno nã.o <i genero de pt•imeira 
lléce>Sitb cle, é um vieio, u•n luxo, nr·ejud icia l 
ú ~:tude, lle uso ,·olttptuario. Ma~ êst~ argu
mc:tto p;~ra mim não tem valor_ Sob o ponto 
de vist.-.. ag-ricob e economico tan t>L proteccão 
tMrece o lavra: lar do fumo quanta o do c.'\ fé, 
clt\ cn:1n:1 , do mcáu e ,Ia;:, r!emais cultur<CS· 
O 1.~.bor tio \:u:ti\-a\lor r! o rnmo não é menos 
digao (b c,)m}e:;·:enlteneb. do legislado1• do 
que o ,)o pitull:.ulor do cafê, d;1. cannn., dos 
cel'Cae~ . sómente nm·que o fumo satisfaz a 
umvid o. · 

De res to, si o fuunr é um Yici.1 conclemna
Yel, c como tal cleve ser tmt:ulo pelo legisla.
dot·, s:j•l:UC\:i lo.~i ;o.;, ac:.\bemos com <1 intlus
tria. e :1. h\ vonr-a rio t"nmo no paiz . 

Outt·a o!)jecçã.o qlle t ()nho a formular cont1•a. 
o impo.sto é que ello e · l~.>morali õa.dor, tende 
a desenvolver a f1-aude em alta esco.la contra 
o Thes:mro. 

H:.t indi viduo5, aliús honestos, inC<lpa.zes de 
p1·c·juclic!tr :ws s~u;; credores. pontuàCS ua. 
s;1.t isfaçiio de seu;; compromis>O.>, que, nas 
sna:> rJI:tções com o fi~oo, julgam-se com o 
<li reito, 1Jot· uma fal::a compreheusilo do que 
,;ej:t admini;;tr;;ç<'io publica., de subtt•ahirenJ-se 
á,; contl"ibuiç1ies publicas. 

01~1, uão tientlo possi•:el o governo ter 
!i.;c:,es namer oSO$ em tollos os pontos da Re
publica p::tr~ multtcre:n aos ckfraudadores, é 
cl:lro qn~ os merc..1dores honestos, os que não 
qHiz~rom 1wejudica.r a. f<czenda nacional, col
lnrão as ~sbmpilhas, ficn.ndo colloco.dos em 
posi~'ão inferior, commercialmente fallando, á 
dos <lesllonestos, cuja fre<>uezia. augmentarà 
<lffi prejuizo daquelles. E'~ebaixo deste ponto 
de vista que eu considero o imposto.desmora
lisador. 

"Considero ainda. desigual, injusto e impoli
tlco o imposto, porque recahe ma.is sobre uns 
~tados do que sobre outros . Os estados pro

Ca=r& v. V1 

Bem sei, Sr. presidente, que todo o itn
posto indirecto á susceptível de defraudação ; 
os financeiros ainda Iiã.o descobriram o 
meio de evital-o completamente. Mas tambelll 
é certo que .essa susceptibilidade adm!tte 
gradações, e ao lQ,<>islador cumpre eVJtar 

ti 
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os modos de arrecadação que se prestam 
facilmente á defraudação om alta escala. 
E' o que acontece com o imposto do fumo 
calculado em 10.0(<):000$, pela commissão e 
que não produzir.:; a metade. 

Receio tambem, Sr. presidente, que nas 
localidndes do interi01• dos estados o imposto 
se tranforme em arma de perseguição nas 
mãos dos politiqueiros que esCiYerem nas 
graças do governo. Os mercadores que forem 
contrarias ao partiuo domioante não vende
rão sem estampilhas ; eSS(I gra<;llt seJ•â re
sormda parn, o~ seus proselytús. 

O Sn.. S~>vEmxo VmrnA- Como Y. Ex:. 
se eng-ana; os que forem obrigados a isto hão 
de espirrar contm os CJlle não o forem. 

O St{. TosTA- Chamo atjol'a a attenç:iío da 
Camal'a para a ultim~< parte do meu discurso, 
para a questlo da inMnstitucionalkbde do 
ímposto, que ~ commissão de comtituição, 
legislação e jnstiç.'t criteriosamente su~citon 
no parecer relativo :1representu~5.o dos ne
~ociante:l e fub:-btntes de fll!l:lO e preparados, 
do estado ua Bahia. 

O que determina a constituição federal 
sobre a. di~~rimiuaçãc, lf,,s rendas federaes 
e estc;.doae; '1 

No :ut. 7• da i união competencia exclü
siv~ pm'<\ impor sobre impot'ta<;âo d8 pro
cedencia estrnngeirJ., direitos de entmd;l , 
sahida e estada r! e na vi os, t:nas de sello c 
dos co:-reios e teleg:rapllo$ feJeraes. 

No art. 9' dú P.:o;:c\n~iv:lm~atll no.; e;tad(IS 
o poder de cle~mt~t.r· impostos :::obm a expO!'
tação da;; mercadorias de sua pt·oJH'in, p:·o
ducção, sobre inHna;·cis l'lll'nes e m-l.,t!IOS, 
sobre transmi;;úo Je proprietl;cJe e soure 
industrias e pr·oiís$Ü2S. 

O le::-bl:ulo:· constituinte. nreTide11tce caute
loso, não qnei'endo enceÚ:J.r a t; nião e os 
estado~ em nmct espit(.•i'<l. linanccira estt·c~LI, 
determinoa nn at·t. 12 que, além Jns r~H!te:s 
de receita diocriminauas nos ~rts. ;o e n• 0 li
cito a Uni:i.o. como aos estados, cumulati
vamente ou nüo, creal' outr~•s qu[L"~~uer, oiío 
contnn-indo o disposto nos arts. 7', 9' e ll o. 
§ 1•. 

A questão constitucional reduz-se aos se
guintes te1·mos: 

O direito de impor ou taxar cum11ln tivnmente 
é ex:tensivo ao consumo dos pro:1uctos agrí
colas e industriaes dos est:ldos? A União púde 
crea~· fontes de receita impondo sobre o con
sumo dos productos agricolas e imlustriaes 
dos estados 1 

A illustrada commissão do orçamento re
sponde affirmativamente. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - As com
mis~ d!$ conl)tituiçii.o, legislação e justiça, 

e a do orçamento reunidas foram de parecer· 
unanime estabelecendo essa doutrina. 

O SR. TOSTA- Entendo, St•. presidente, 
que si o Congresso quer discriminar clara
mente as rendas estado<les e as federaes de
modo a evitar no futuro confusões deplora ve1s, 
invasõ~s reciprocas da união na esphera._fi~ 
nanceira dos estados e destes na da Umao, 
deve desde ja lirmar a doutrina constitucional 
de que os poderes federaes não -podem, a ti
tulo de consumo, impor sobre os productos 
a"'ricolas e íodustriaes dos estados, nem O· 
l~gisladol' estadoal sobre as mereadorías im-· 
portad;1s, a titulo tambam de consumo. 

A faculdade de crear fontes de receita 
cumulativamente, de que trata o art. 12, 
rel'erc-se, por exemplo, <lO impo~to pes;oa,l de 
capitaç<lo, ao irnpo~to sobre a r:nda [mcome-· 
ta:z; dos inglezes) e outros qlle nao estao com~ 
prehcndidos nos arts. 7•, 9> e li• § l•. 

Tornar essa fac11 Idade extensiva ao consumo· 
do;; productos agrícolas e industriaes dos es• 
tados ser:1 plantar o g~rmen ele futuros con
flictos entre a unmo e os est<ldos, prejudicar 
a receita destes, tolher-llles até certo ponto 
a li berd,ule financeira. 

0 SR. LEOPOLDO DE BvÚtÕES- V. E.x:. 
então proponha revis<lo ela Constituição. 

O Sn _ ToSTA- A exportação uão deve ser · 
tributada p:.tm que poSStlffi os productos n3r
ciom\e5 concorrer vantajosi\me-cte nos mer
c:tdos estrangeiros com os similareo. E:>te· 
principio 8 ;:-eralmeute acceito. Mns como,. 
nas co.r.Llições em que se acha o nosso paiz •. 
dilfi~il, siniio impossível, seria suh~tituir já. 
esta fonte de receita por Oll t1·a, o legislador 
constí tuinte hem avisadamente deu aflS es
tados a faculdade de impor sobre~ ex.port~ção •. 

Ficou-lhes reservado o direito de augmen
t~lr, dirninun• ou supprimit• tnes impostos 
snh~tituillLlo-os por outt·os, ve;·bi rp-atia, o de 
consumo, quando as circum~tancias o per
mittirem. bto resulta, ao meu ver, do espi
rlto da lei constitucional. E11tretanto, si a 
Cuilí.o começat' desde já, sobre o fundamento 
de IJUe precisa de recursos pam viver, a taxar
o con,:;nmo dos prodnctos estadoaes, 1icar-J:o os 
<>sta•lo:; impossíllilita.àos de ulliviar seus pro
duetos uo illlpo;> tO de exportação. 

O SR. LEOPOLDo DE BuLHÕES -V. E.~:. 
deve reconhecer que pelo art. 12 é cumula
tivo. 

O Sn.. TosrA- Nem sempre os productos. 
podem supportar a. accumulação das taxas 
e neste cw;o quem andar adeante ficará se
nhor da fonte de receita. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES dá um aparte. 
O SR. TosTA - Ontr'ora no regimen 1m

perial, o art. 12 do acto addicionai. prohibia. 
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e:xpressamente ás provincia.s legislar sobt•e 
importação de procedencia estrang-eira.; mas 
ellas depauperadas, aspbyx:iadas pela centr~l
lisação, sem recursos paru. viverem, infl'in
giam o acto addicional impondo sobre a im
portaç~o franca ou simuladamente . Este es
tado de COU$;l.S ca.usa.va ao commercio gr::wes 
perturbações, e mais de um presidente teve 
de devolver leis orcamentarias . pt•ovinciaes . 

Pois bem, Sr . presidente, si entendermos o 
art. 12 da Coostituiç5.o Federal, como ent•mde 
a illustl'ada. eommiss~o. os e; tado,; ]JOrlel'iio 
tambem por sua vez tu.lttr a. imJ>ot·tação a 
t itulo de consumo, e continun.tú, 110 regimen 
federativo, o deplorava! coutlicto de outr'ot·a. 

O SR. LI;;OPOLDO DE Bur.HüES - Depois que 
as mercadorias estrangeiras iucorpor<1.m-se 
no paiz podem ser tl'ibutadns. 

O Sn.. ToST.-1.. - De todas as assnci<lÇües 
commerciaes que representaram contr-a. o im· 
posto do fumo, a que melhor sal ientou a in
constitucionalidade da contt'ibuição foi a do 
florescente estado do Rio Grande do Sul. 

Vou let• alguns topicos dessa repres·entaçilo 
para os quaes chamo a a ttenção da Cam:tro 
e especk\lrocnte a dos honrados ropresonta.ntcs 
daquelle futuroso t>stado . 

Diz a Associaçã.c. Commercial de Porto Ale
gre (lê:) 

« A Associação Commercial de Porto Ale
. gre não póde, portanto, deixar de levar ao 
conhecimento dessa íllustrada assembléa o 
desgosto e peza.r (1ue lhe causou o novo im
posto que vem ferir de morte uma importan
te induslria nacional , bastante desenvolvida 
no estado do Rio Grande do SaL O fumo é em 
si uma merc..'\doria. de pouco 't"tl.lor, e por
tanto iccapaz de supportar pesados onus. 

Prohibindo o prio.cipio constitucional aos 
estados lançarem impostos sobre merc~ldorias 
estrangeiras, impoBtos que ficam á competeu
cia. exclusiva. da União, os estados, par,L oc
correr à sua receita orçamentaria, são, a 
contragosto, obr igados a onerar suas int.!.us-
trias. · 

Si a União, não !atisfeita com os impostos 
de sua. eÃctusiva competencia, vem concorrer 
com os est ados na imposição de tributos ás 
industrias estadoaes, estas ·necessariament e 
terão de vergar e desa.pparecer sob um peso 
superior às suas forças. 

Além diolo como nem todos os estados teem 
desenvolvida a iudustria hoje tributada. · pela 
Uniií.o, e claro que os estudos contribuirão 
par:J. as rendas da União, quanto a este im
posto, com verbas desproporcionadas, quando 
outra cousa promettia aos estados a consti
tuição que essa mesma illustre assembléa. ela
borou. 

seu espirito, o novo imposto sobre o fumo é 
inconstitucional, porque, sa.bia como é a Con
stituição federal, não podia aclmittir essa con
currencia da. União com os est:Hlos na tribu
tação das índustrias estad.O<l.es, tirando :tquella 
a estas suas unicas fontes de ren<il.s orça
meu tari<lS . 

E tcmto é isto verdade, que a Constituição 
retler<tl prohiuiu a L'nião o lanç:lmento de 
impostos sobre industrius e pro~ssiJ,! s, impos
tos da compete nela cxclw;iva. dos estauos. 

O l'itmo o uma ind ustria nacional e 0111 ~. in• 
du:;trht, de aecoruo oom as uispo~:çües consti
tuciona.es, só póde ser tributada polos e;;ta.
dos. • 

0 SH •• L€0l'OLnO DE Bt:LHÕES-QUal é a opi• 
nHto da Associn.çrto Commercial sobre a bll.rra. 
do Rio Grande?- Esea despeza corre por conta 
do tlStado ou da t: nião ~ 

O Sa. TosT.\- 05 representao te.> do Rio 
Grande é que poder-;to 1•esponder a V. Ex. O 
que posso afiançar é que ella com. certeza. não 
quer que do imposto do fumo saia a. verba 
uecessaria para essa obra. 
Alon~uei-me demasiadamente , Sl'. presi

dente, porque assim er11. preciso em raziio da 
importancia da ma teria e dos numerosos pro
testos que se levan tam cont ra o novo im
posto, mas jâ. vou concluir. 

Como declarei ao iniciar o meu di;;curso, 
não sou apa.ix:oo"damen te autonomi$~a :1 ponto 
de sacrificar aos estados os grandes mteresses 
nn.cionaes, representados pehl. Un!ao. Quero 
os estados autonomos, fortes, independentes, 
sem quebra da solidariedade que os unifica 
em uma. só nacionalidade, para que a Repu
blica federat iva do Brn.zil SB imponha ao mun
do civili~a.do . Mas ta.mbem não posso applau
dir aos uniooistas que, a. pretexto de que os 
recursos tlll. União são insufficientes D<"l nct ua· 
lidl\de para. supprir o enorme deficit orça
mentar io, ocoasionndo por excessivas despe· 
zas, invadem a esphera. tributaria <los esta
dos, impossibilitando-os de Ilk"lis tarde au
gmentar as suas font~ d": receita sem gr-.m~e 
vexame -para os contr1bumtes. Sou um cspt
ri to conciliador. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Mas essa, 
conciliação é im~sivel ; a União só ficaril. 
com os impostos aduaneiros. 

o Sa. TosTA.-0 que desejo é que a celebre 
questão da discriminação das rendas do tempo 
do illlpe~io, que ta.nto baralhou _as nossas 
finanças e tanto embaraçou o! ant1gos ~sta
distas, não reappare<;a, como umn. sphmge, 
para ditll.cu\tar a marcha do governo repu· 
blicano. 

Esta associação entende que, siilão pela. 
lettra dll. Constituição fede~l. ao menos pelo 

Ne"'o meu voto 3.C imposto de consumo so
bre o

0
fumo e lJreparados de fabrico nac!onal, 

porque o considero desproporcional, des1gual, 
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injusto, incxequi v e!, vexu.torio e inconstitu
cionaL Aceito, pQi'ém, . o imposto sobre o 
fumo em bruto estrnngmro e seus pNpnrados 
como protecciouista rl:-. inrlnstri:l nacional , 
pronwttendo até -propót• a. elevação rl<i taxa 
sobro o~ charutos de fabrico estrtlTig'()iro. 

Não tenho a. pretenção de illnrniu~r os de
bates que se tr,tvam nesta Càlll:\ra. 

0 S!t, LEOPOLDO Tlll Bur.HiJE;-V· Ex. dis· 
cutiu perfeitamente. (.1poiarlos .) 

O SH. ToSTA-Não tenho a pt•ct•·nção rle ar· 
rn.stat· commígo as convicçi-.C'.S da Gama r; L p:n•a 
supprimir o imposto 1ln ftii'!'JO· l~c,;l_n-~ue, po· 
rém, em t ot!o o ca~o. :1 salhfilç:uJ mtmJt" de 
haver pngn:_alo pel~\ a_utonomi:t do _n:cu E,_b
do e defendtdo os Ull'Gtto:; e os legttlmo::; Jn
teressBs tle milhares de cunci <lad~os, que me 
julgnr.un diguo de rle~en~pen!l:l!' o ln'll!dato 
de represcntiHJtc d:1. Naçao. ::, r .)'t qual !or· o 
resultado deste pleito padamenlat·. consoi<L· 
me n. c;;paranoa de que mens conci·lnd~os t'•r
me-hão justiça, J'ecGnhecewlo e confessando 
que cumpri o meu cle-;er _ua medida da con
liancn que em m1m depo5Jt:.lr~Jll. 

VozBs-Muito bem; muito bem. 
(O orador d (elicilado p~los Srs. depwados 

p1'ese•ttes.) 

O Sr. Augusto Montenegro 
-Sr. prc,siJente. niio í'oi pam. trat.c'1r dos di
ver;:o;; c 1pitnlos 1le que se compõe o j}T'ojecto 
de orçrtmento rh receita d:t Repnhlic<o, que 
me in,creví ncsb discn;>sii.o, n~n1 t <unpouco 
para fnzer um exame g01'al do mecanismo do 
mesmo proje<,to que ouso occupara attençã.o 
dos meus illustres collea"as em hor•t tiio 
ace(lntaJn. ·· 

Traz-me a esta tr!bunll. um :1ssumpto IJUe 
reputo g·r,wirs!mo, uma mater·b que julgo 
muito s~da, :'• 1u:1.l j:i tive oce:1sião ue rne re
ferir em t l'<lÇOS g Jraes por occasião ela. discu,
são elo orço~m~nto do Mmistet•io do Exterior e 
que pretendo agora, [tpeoarda boraadeantada, 
desenvolver com mais alguns r.\et<llhes, ()ll
trando ()U1 consitleruções mais particulare3. 

Vanho tro.hr da import."lnte <}Uestão rln.s 
tarifas aduaneims. 

Confesso; Sr. pl'esirlente, que, ao enfrentar 
tlio importante questão, sinto-me receioso, 
porque tra ta·se de uma. questão que affecttL, 
não só aos nossos interesses, com·. aos inter
esses dos paiz·?s que comnosco toem relações 
de cordial e iutima amizade e de commercio 
J;llais ou menos extenso e impm·tante ; e no 
fim de nossos trabalhos, quando a. prorogação 
já vae adeaotada, os discursos devem ser cur
tos, para que possamos encerrai-os no periodo 
para elles marcado. 

Serei breve, portanto. 

V. g,, deve sn.ber, Sr. presidente, que, logo 
:1 o sailit• do periodo colonial, quando, em um 
extem o e enorme territorio, a população es
tava tli>;;cminada e não existia aindo, por as
sim dizer, a n acionalidade brazileira, porqu<'n
to as diversas partes <.leste colosso dependiam 
directamente da metropole, foi preciso pro
curar para o paiz recurso:> immediatos para 
solver os compromissos que se avolumavam 
de dia a dia. 

O meio rnais racil que se delnll'ou no legis· 
ln1lor foi >'S :~lf:tndegns. Procuraram no im
ro;o;to <lao lllC!'CilllOL'Íõ\S Ímporta.!las OS meio3 
immeui:ttos 1lc solver as tle5pezas indispensa
vci~ e de caracter urgente. 

E' f<>l'Ç:L ~oui~SJ>ar que destle esse tempo 
até lia !;em poucJs ~tunos as tarifas aduanei
ras nãn perderam este caractel' ri~ simple' re
cur~o do Tlle;;om·o, de simple~ fonte de renda. 

Os llossos estadislas, ou porque estive>~em 
mnito occupauos 0orn os u~gccio;; internos, ou 
vorgue M:lwsscm que a ~ímples elev,tçii.o da 
tniftt bastav,, pura solver o3 encarg-os, sempre 
crescentes, nunca trataram de e~tabel()celo{l 
sobre IJ;rsc5 re:,uitantes dos princiríos a:!quíri
dos pel:t experiencia e pratica dos povos cultos. 

E' por isso, Sr. presidepte, que a respeito de 
tarif:ts adaaneim~, digo bem alto, ning-uem 
procuron <'ppllcar os principias da. scien~h de 
tillüllça~. e quando por ac:tso no estrangeiro 
se referem é\ ellns, dizem, como disse o Sr. M-3-
linc. presidente da commissii.o de alfttr"legas 
d:i C\111:11':1 rlos d~putndOS franceza, ([Ué OS 
paizes sul-:1mericauos não p:treci>tm obedecer 
em snas tarifns a um systemtt preconcebido, 
t<1 :mn1lo as mercadorias estrangeiras sem me
thoüo e ordem. · 

E" par:'t rel'nt:w esta alleg;tção úo Sr. illeli
ne, pal'a f,tzer com IJne o nosso pair. abandone 
o system·1. até ha poucos annos adoptado, de 
ta~,u· sem metl!orlo, sem ordem, us merc,tdo-
rias cstrnngeiras, que occupo a ~~ttenção da 
:.'am:H'<1; c pam mostrar que i\S tarifas <ldua
neir·as não devem ser, para um parlamento, 
~:1ero r·ccueso finaucetro. Ha outros fins, ou
tros intuitüilt que estas tarifas devem corre
spond ~r, outr~s necessidades qu~ ell<1S devem 
supprir. 

Tres são os fins a. que s~ destinam as tari
f;:s nos paizes em que sã.o applicadas com me
thodo e ordem. 

O primeiro, ja ac:\bei de indicar, é a renda 
para o Tllesouro. 
. o segundo é a proteeção a industria na

ClOlli\1. 

Jâ. sob este ponto de vista as tarifas, no 
principio do governo provisorio, começaram 
a ~êr _applicactas par<t proteger a nossa io
dustrw. nascente. o proteccionismo impõe-se 
a? Brazil de um modo urgente, o proteccio
msmo é uma necessidade da industria. brazi~ 
leira, como é uma necessidade IJara todos os 
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paizes em que a,s industrias querem desen- como theoria ecouomíca nada tem que crear, 
volver-se e que, simples arbustos, precisam que é caudatario destes grandes estados euro
do amparo dos poderes publicas para torna- peus e americanos, como é que elle não ha de 
rem-se arvores frondosas, e que em. breve ser proteccionista ~ 
paguem ao Thesouro e á nação todos os sa- Tanto mais que o proteccionismo é o unico 
crificios que ella porventura faça ·em bane- meio de se luctar contra o protecc ionismo. 
ficio dessas mesmas iudustrias. E tanto mais 
o -proteccionismo imJ:iõe-se ao Brazil como A propria Inglaterra, paiz ainda hoje livre
uma necessidade, p0rquanto elle é a regra cambista, já está sobrecarregada pelo peso 
entre todos os povos. _ destas doutrinas de Cobden e de Brigth, e, 

o livre cambio, a theoria do futuro, não pela palavra de Salisbury, declarou ainda ha 
passa dos livros ; nunca foi nem será tão cedo pouco menos de seis mezes que ella não podia 
applicada por nação alguma .. A propria In- trilhar o caminho a té hoje trilhado e que era 
glaterra, que é chamada 0 paiz do li vre preciso, para não ser sacrificada sua in
cambio, não é livre-cambista na verdadeira dustrla, como teve de sacrificar a _sua agri
accepção da palavra, não é livre-cambista cultura, pelos tratados de 1860, abandonttr o 
de uma maneira absoluta. livre-cambio, não poque necessit asse de 

A França, não precisa insistir, é a nação, auxílios para a, sua industriJ, mas porque 
depois dos Estados Unidos, mais proteccio- precisava de uma arma para luctar contra o 
nista, mais elevada deste espírito de prote- proteccionismo á outrance dos outros paizes. 
cção â. iudustría nacional, que existe sobre a Por conseguinte, Sr. presidente, adr.oittido 
face do mundo civilisado. como principio que o proteccionismo é uma 

Antes de proseguir, quero referir-me a uma necessidade, que as tarifas elevadas consti
tentativa feita ha alguns ~mnos em favor do tuem uma protecção para os productos !meio
livre cambio. naes, ainda_ levo os meus princípios ao 

V. Ex . deve conhecer perfeitamente que, ponto de affirmar que esta protecção oriunda 
em 1860, espíritos agigantados, homens de das tarifas elevadas não basta ; e _não basta, 
vasto saber, de enorme coração, ·de caracter Sr. presidente, porque as tarifas elevadas só 
inquebrantável, procuraram estabelecer o influem sobre o consumo, porque, elevando o 
livre-cambio como regra da,s relações inter- preço da venda, excluem do mercado consu
nacionaes . · midores que a elle viriam, si este imposto não 

Cito o nome de Cobdeu, o estadista cuja existisse. 
memoria ainda hoje é venerada por toda a Para aquelles paizes que teem somente 
Inglaterr<1 ;, cito o nome de Michel Chevali er, nma industria nMional a protege!' e que eles
o profnndo economista francez que i! lustrou tinl1.m as tarifas aduaneiras a este fim uníco 
os primeiros tempos do imperio. Estes tlous de protecção, às tarifas elevadas bastarão. 
Hlustres homens de Estado foram , por assim Mas para a'lUelles paizes que teem uma in
dizer, os creaclores elo regirnen dos tratados duotria, a proteger nó estrangeiro e não no 
de 1860 , que estabeleceram o livre-munbio, seu próprio mercado, as tarif<lS aduanei ras ele
ainda que mitigado . como reg-ra nas t r anasc- vadas não bastam ; é preciso então ser ad
ções commerciaes entre os di versos povos da opt;1do o mecanismo ela tarifa dupla , rla ta
Europa. rifa move!, syst ema, que não é uma novidade 

Parecia que os tratados ele 1860, que vie- e que t em sido levado ao seu ultimo clesen
ram a terminar no anuo passado, deviam voJ vimeuto pela França actual. 
produzir para o livre -cambio uma corrente Antes de continuar, Sr. presidente, V. Ex. 
tão forte de opinião, que posteriormente elle h a de permittir-me uma observação . 
se toroasse ainda mais absoluto, u.inda mais No correr da miuha exposição, referir-me
applic;w el.clo que o era sob o reg imen desses hei ás relações commerciaes internacionaesde 
tratados . diversos paizes, não só da Europa como da 

Entretanto, qual foi a conclusão dos tm- America, ·mais a uns do que a outros, pela 
tados de 1860, a que[~ cabeça de Napoleão lli, simples circnmstnncia 1le que conheço mais 
imbuída ele um rny~ticismo socialista, deu o o assumpto reli:ttivo a uns paizes do que o 
seu apphll1so e ligou o seu nome~ A Of;posíção 1 relativo a outros . 
formada em toda a Europa contra os mesmos Não me moverá, na minha exposição e nns 
tratn.dos ; o g·rito de todas as industrias, ele i<lé::ts que apr~sento, espírito nenhum de adio, 
t odas :lS classes ag·ricolas da França, da Al!G- f\e deS;l.('fecto, nem de um partido preconce
manlla, da ltalia, da Hespanha, de Portugal, biclo con tl'a .:sta ou aquelht nacionalid<tde, e 
contra este regimcn, cuja finalis:tçiio fo i. no ceeio que, par;t os 111 Úls nobres colleg'tlS, esta 
dizer desses paizes, o rornpim ·mto de cadeias rledcll'i.!çâo não se f ,tÚ<"t mistet' (apo iaclos ge
que estav:tm entorpecendo não só as suas in- Taes); mas é preciso f<tzel-a ao p:tiz, porque, 
dustri as como a sua propria agl'icultum. J não qnero que se diga que trago tt esta tri-

Como, portanto, o Brazil, p tiz novo, que buna odios particulares, clesatreir,ões de nacio-
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nalidade. Aqui defendo unicamente o inter
esse de minha patria. 

"Na. discussão preferirei cit.1.r esh ou aquella 
nacionalidade a qualquer outra, porque co
nheco-as mais e sobre quall')uer assumpto 
pretiro fallar sobre aquillo que conheço do 
qae sobre aquillo que oãC\ conheço. 

neiros, a. politica fica completamente excluída, 
cada paiz procura. seus interes..oes e, por 
i8so, nítO devemos receiar, si adaptarmos este 
systema, da parte dos pa.izes estrangeiros, 
re[l,cçües politicas, mais ou menos graves. 

Feita esta consideração, vou prosegnir. 
Disse qr1e, para p~oteger efflcazmeute a in· 

dustrit\ nacional no es trangeiro,nã.o bastava o 
mec:\ni;mo das t~rift\S elev:tdas, que a tari
fa elevacht sü protegia a intlustria. na~ional no 
territoa·io onde aproduccií.o tem lagar, lev :~.o
tnsa o preço tl!t vend:t, ma~ que par:t a pro
tecçã.o tios protlu~tos mtcionaes no e~ta•angei
r o era pl'eCI~O adoptar a taril'a dupla. 

Para lazer de-apparecer tcda. e qualquer 
dul"ida. e pam mostrar com lucidez, clare-.1:a e 
eloquencia. a consubsmnciaç.ão da> idéas que 
acabo de extcrn:tr, >OU citar Jl(llavras de um 
dos maiores cstadistM dos tempos modernos, 
sobre a questiio vertente, e que rarão desap
ll..'lrr~er qunlqner suspeita de pert11rbação po· 
litic:.• estl'itngeira caso a. C:tmara entenda. 
dever seguir o systema que preconiso. 

Est~ systema foi aperfeiçoado em Fraoça,ao 
~hir esta. do regimer. do tratado de comrn~:~r
cio de 1860 o foi ncceita. pel~ quasi unanimi
dade dos seus productores, e:s:ceptuaudo sim· 
plesmente uma pequena parte do commercio 
do eXJ,ortaçilo. 

Os f1-aDcezes procuraram um meio ue não 
sô prf.lteger efficazmeute a sua agrk:ultur<t, 
no seu prourio territorio, como procuraram 
tamberil uma. artm, para obter dos p:üze;; es
trangeiros trc\tamcnto privile~íado, o trata
mento mais baixo de suas tarif<Ls, para seos 
productos, e encontraram este meio na tarita 
mo> e!. 

A tarifa movel consiste em applicar aos 
productos estrangeiros duas tarifas, sendo 
uma elevada e outra baixa, quo são a.ppli
cadas aos productos das naçoes estrangeiras, 
conforme o tratamento que estas mesmas na
~ões derem aos productos fraucezes em seus 
territorios. 

Assim é que, si a França obtem de um pniz 
o tratamento de na~ão privilegiada , mnis fa
vorecida.. ella offerece para o:; productos des
sa na~ií.o a sua tarifa mínima ; e ao contrario 
senso : si ahi os seus productos não teem 
vantagem nenhuma., ella. oJierece a sua tarifa 
maxima . 

Foi com estas tarifas, ainda não a:Pplicad.as 
de maneira. geral, mas de uma. maneira es
pecial, que a. França. oJiereceu esta lucia d
nanceira., verdadeiramente titanica, il Italia, e 
que trouxe em resultado quasi a. ruina 
deste pa.iz. 

V. Ex., Sr. presidente, deve se lembrar 
que, quando a Italia. entrou na t!'iplice al· 
lianca., denunciou o seu tratado de commercio 
eom a França, e esta, em resposta, a.pplicou· 
lhe uma tarifa. di!Ierencial e o resultado foi 
fecharem-se as fronteiras da França. aos 
vinhos e sedas italianos, emfim aos productos 
a.gricolas, industriaes da. Italia,e,como conclu
são, constatou·se a catastrophe, a ruina e para. 
muitas industr ias italianas a. miseria.. 

Diz Julio Fcrry, nome que não e desconhe· 
cido desta. camaa·.~, um dos luzeiros do se· 
nado francez, diz Julio Ferry, em discurso 
proferiolo no sena(tO sobre a questüo das ta· 
rifas ndn!l.lleir-<JS (lê): 

« Senhores, a-fastemos dos nossos espil'itos 
estas vãs e funestas illusües ; não creiamos 
que readqui1•iremos as sympathias do mundo 
sacrificando os no;;sos interesses . Não: seja
mos fo rtes ; pa.ra sermos fortes. sej:tmos pro· 
ductores ; sejamos l'icos em agricultura, se.ia
mo:; ricos em industria. Senhores, niio se fica. 
jámais isolado politicamente no mundo quan
do se é forte. não se fica nunca. isolado eco
nomica.mente quando se é r ico.» 

Com estas pal<J. vra.s. Jules Ferry q uiz dizer 
que, quem é r ico pelo consumo que póde 
offcreccr ao estrangeiro e pela propria pro
ducçrto, nao teme a. guert•a ; póde luctar e 
b<ttf. lhar e póde vencer. 

Applicando estes pdncipios, Sr. presi~en· 
te, ao nosso paiz, a. Camara lla de permlttir 
que affirme não só a necessidad_e. como a pra
ticabilidade d<t ta.ri!lt moveL ent1'e nós, e são 
estes os dous pontos que pretendo demon
strar. 

Não só a tarifa. movel applicada aos paizes 
estrangeiros. e necessaria, como e . pratica e 
par[l. provar a necessidade dessa. tariUl, preci
so mostrar a,os Srs. depulados o modo pelo 
qual os nossos productos são tr:J.tados no es
trnngeiro. 

Chegamos a um tal :ponto, que essa me-
dida não póde ser ndia.da (apoiados do S r. 
Leopoldo de Bu!.ltões). e é urgente e patriotico 
tratar de applicar um methodo ou um syste
m<t, afim de obtermos tratamento melhor das 
nações que coinnosco comme•·ciam. 

Sr. prr.sidente, para r~-umir, vou tratar de 
cada um dos principaes productos nossos, em 
poucas palavras. . 

Vejamos,em primeiro logar ,o quanto se paga 
na Europa, sobre o cafe, nosso principal pro
dueto. 

V. Ex . , Sr. presidente, comprehende per· 
feitamente que nos negocias fina.ncéiros e adua-

Tenho uma. ta.bella. publicada nos jornaes da. 
Europa, não por nós, mas por jornalistas es
trangeiros, a. qual vae apresen~a.r a esta. ca· 
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-mara. o mais forte argumento em favor da 
doutrina que sustento (IJJ) : 

Ma:ppa de consumo de carã 

QUAI•iTlDADE 

J'_-\.lZES 
COXSUMO 

POR IIABITAXTE 

França .• , ..• 1,0-16 t;'t•n.mmas 

Rus:;üt ...... 0.010 'I> 

.l\Jlemanha •.. 2.047 )) 

.A.ustrin. ..... l.OOj 1) 

Bel~ica. .. •... 5.040 )) 

Suissa. .•.•••• 3.000 );> 

Noruega .•••. 3.0i0 » 

Suecia .••..• 3.026 )) 

HoUa.nda ••.• &.OlZ » 

Estados-Unid. 3.000 » 

D!POSTO 
PQlt 

100 KILOS 

[:,ilj fl':lllCOS 

Gl " 
5() » 

:.17 » 

13 » 

3 );> 

50 » 

36,40» 

franco 

fra.nco 

Com exclusão da Russia,onde o caCEi e pouco 
conhecido e tem poderoso rival, verão os Srs. 
deputados que vae augmentando o consumo, 
á proporção que o imposto vae descendo. 

Esws tabellas, Sr. presidente, tirando a na.
tura.l di1f.,rença proveniente das distancias, e 
a existencia em certos mercados de productos 
não similares, mas que cómpetem com o catê, 
pro-vam exhuberantemente q_ue, a proporção 

-que o imposto cresce, o consumo diminue • 
Mas a tarifa franceza não fica ahi, vae além. 
Nella. lê-se ; 

« Café em fa;va, 156 francos por 100 kilos. 
Dito torrado ou moido, 208 francos por 100 

lillos. » 
Como V. Ex:_ vê, basta que se applique 

ao cate um pequeno processo industrial, para 
-que a tarifa franceza eleve lego o imposto; e 
eousa ainda mais para admirar é que, em
<ruanto as tarifas francezas ma.rcam max:imo 
e mínimo para quasi todos os productos es
trangeiros, para o care só marca tarifa ma
:xima ! Isto é, as camara:s franc:ezas entende
ram que não estavamos em condições de 
oíl'erecer vantagens ou esta.bel~er desvant~
gens para. o seu commercio comnosco. 

E poder-se-ha dizer, Sr. presidente, que a 
nossa. exportação de café e de taluatureza,que 
pilssa ser considerada pela' naçQes estrangei
l'a~ como de,prezivel, importa ella em uma 
somma pela qual o~ governos não devam ter 
comnosco alguma contemplação? Kão; e per
mitt::tm os nobres deputados apresentar al
guns algarismos em uma t'lbell<t que demon
stra rtue a export<tç:rio foi sempre a.ugrnen
t:lnclo it propor~·ão que os :mno~ ioram cor
rendo (ii.i); 

«Em 188.:3 e1h~ fbí, quanto :to eafc, do valor 
de G.S milhc-~es de francos, em ISSO no valor 
<lc !!I milli<ies e em 18\)0 no de 07 milhões, 
partL o seu commcrcio geral.;.> 

Por este~ dttclos, St'. presiüente, Y. Ex. e 
a. Canutt'a podem avaliar o que ~eria o con
><ttmo do caJê n:t Franç[l., si tão alt<t tax;1. do 
l5ü "/o ni'io viesse onct•ar o preço de vendJ. 
do producto. 

E V. Ex. sa.he, porque é principio eco
no mico. que não ha proporcionalidrtcle exacta 
l'ntre o ah:J.lXttmento do preço elo consumo e 
as classes d<~. sociedade que podem coneorrer 
;\0 mercado em virtude desse abaixamento. 
porq_ue, si se desce 11m imposto de 10 "/o, não 
se segue que venh·J.m ao mercado sómente 
lO "lo mais de consumidores, visto como as 
fortunas e rendas fol'mam·uma pyramià.e que, 
tanto mais se alarga qua.nto mais nos appro
ximamos de sua base, e quanto maís se 
desce, a pyramíde se alarga e maior numero 
de classes entram para. o consumo. 

Sr. presidente. este imposto sobre o café, 
em França, foi originaria da guerra de lSíO. 

A França, esma-gada pel(l. Allema,nha, nos 
cam_pQs de batalha, procurou, nas forças vivas 
do paiz, recursos pa,ra fazer face aos seus des
astres, e lanç,ou impostos sobre tudo. 

Entl'e estes impostos, acha-se o impasto do 
ca.re, levando os francezes o seu rigor ao 
ponto de ta:s:ar o proprio cafe de suas colo
nías. Mas hoje, QUe a França é prospera, é 
feliz, não vejo razão para que não faça ao 
Brazil uma concessão, acabando ou diminuindo 
o imposto, sobretudo porque já baixou consi· 
deravelmente o imposto sobre o café das colo
nias. Este facto ainda -vem provar o seu es
piri to proteccionista. 

Sobre o cacáo, poderei ainda. cifu.r (1. tarifa. 
franceza {lJ): 

«Cacáo em fava-140 francos :por 100 kiio~. 
Dito em pó ou massa.-150 ditos idem. 
Manteiga de cacáo-150 ditos idem.» 
Tambem não ha tarifa mínima. para este 

producto. 
Estes dons productos quasi que prelitzem o 

total dos productos tributados em França,por
que o resto dos productos quasi que enti"J. 
em franquia. Quasi todos os outros prod. uctos 
constituem materia prima que a, industria. 
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:tranceza nos exporta manufacturados, taes 
como a bol'l'l>Cha, tabaco, que constitue mono
polia do governo francez, ossos, chifres, gra
xa, couros, etc, 

O caca o, quasi que e ex].Jort.aclo para a Alle
ma.nha na mesma quantidade que :paro a 
Fran('.a, a qual e de 269.000 ldlos no me.c:mo 
valor, pagando os mesmO$ lm postos. 

Agora 1itllarei do a5sucar, que não pl,üe 
resisti r ús taritits nuuanch•as estl'<mgeii·:L.:. 

O assuc:t.r foi excluido til• tO<.los os met•c::u.los 
d[l. Euroi~a.. ã. except;.:ln da lu:,!l;ttcrrn. 

Hoje nilo se vende em l•'mn•:a on n;t All<• 
m1mha um s:tcl'O de :t:'>' ll<''lll' lw;ll.i!eil'o . A he
tcrru.lll\ inv:~tliu , tle nw thJ alJ~ <'lutu, I.OÜP~ o.< 
mcr tados da. Eurc.r•:t m HI.i iiPntal . I'P>'hll ulo 
apenal<, }>111'1.1. o as<tw:n• hl':tzill'it·u. " tnel'cadu 
ingle;r.. E~te mc:;mn h;t \'l'lll' ·~ Ül! 1J ·t·• \c1' pl'l" 
extraordímtrÍll e oldÍO:iU :;~·,:te ma tiO~ Jll't•llli iJS 

de exportação. 

~lez, pa.rn. permit.t ir ao procluctor do assucar 
de beterraba. compet ir com o assucar de ro.n
na. . Ye,ia V. Ex. , compare o processo quo.si 
primitivo de titbrico do assucar entre nós; 
compare n. distancia enorme que ha do Brazil 
;~.te ao mercacto onde se vae -vender o no.:;so as· 
sucar; ponlm e;:ta.s cil•cumstancia..~ em um l:ulo 
do. ha.lant;a e colloqtte do outt•o lado o :t-->Stt· 
cn.r de het.~ t·t~\hl. pl'O(luzid•J pelo~ mt•t\Hluos 
m~.is aperJi!iço:tdos que podem cxist. it·. o~ Jl i'C· 
mi"~ rle l~X )lt)J'~I<;:io: e o que ú p;ll':t :ulmit•:tr 
c l]tt<' aimla. no l\1C!'t'õ\llo in;:h•r. tl no:<.'<~) a~~~~
C:ll' ~~~~'a t't!~ist.ir :t l!~t.'\ coll i:.t.t•.':1o tú" ;:mude 
,]t. !'<u·•·'"~ •I Í\'ll l'~:l.>l !pll! o t}llPI'<'Ill o•Xdli Í J' •'OIU· 
11\(~t•I.JUC\ti.P . Si Y. l'::c;~i tu\ ;~. ,·nn<ith·mr !) IH: r. 
Hcpn hlk~t :\t':.wnt. iu·q tt·•-.cm·:t r.unlmn cxcliur
ntl~ tio.: SCtl~ IU'\l 'C',Hius. p:tt':1 f) l'C.t~P:f' l' ;1 ~lU\ 
in•lll~tl'ia n;t.<.Chlllõl\ ',!11\\' o~,[ •. ·~ Eôbolo,; t:nitlos, 
ap(•z:u· •lr. :tlH•r tn,; ·n'o 1\II:'S' lll'lltl i:dn. c~~"io 
mui totli~l:tnte~ de n(•~ .c tcm-0 em Cuba mUito 
ma.i:< per to r\ o que o Bt•:tzil c competindo vi

'M;J.S, pa.t':L \'. Ex. conlu . .>cr·r, St•. presiuent..', ct•J t•io,;~. lll(!llto1 .~nm 0 no~sn lll'odU<:to. pelns 
o que c o. pt·otce~,~"io csc:uahtlusa, t•·t'l'h'el a0:1 Yant;tg-cn.: qttc t'\mhcm. lllc lilr;un . thtda~, 
productos na.cionac8 fbmccr.c,:, limit:\r-me-hci 'i Ex. comprchenücrn. c ;\pt·ccim·;c mms 
a com pulsar esta tahcll;l, l' mo~tr;u· que em nincla qu:~nto c m;;ente cuidnr->c da ~itu;tçã.o 
1881 ,u nosso assucar era. cotado c entl'l\\';l. por:?. fie.< te no~M prod ucro na Ettropa e em l.txlo o 
milhões <le kilo~ em Fr<Lil~<t no Yalor olfidal nnmdo. r-:· prcd~o que tomemos medidas 
de 1.184 .000 rrantos: entt~tva ai111ht nu mct·· enct·gic:t$, pt'o\·idencia~ immedi:J.trc~. para_ que 
cado francez por i 19 .000 lçílo~ em 188:!: em se nilo rech:•m rle tNlO os :nerca.do.; q u~ :unda 
1883 enk.t.v;t <Lind•~ po1· ISS.OOO ldlos ; c ve.ja temos . 
V. Ex. eomo ~t protec(":io Yae excluindo o E. volt:ln•lo a.iud;:. :w caffi. é nre~i::o con
nosso productO, do 188,1 em deantc O Ul'SUC:ll' ~ide.r;~ l' a p!ant:lção enorme que >'C está 
não tem ma.is as suas lettras c.>ct·iptu.:; no b.zendo em s. Pt\ulo ; ;1 produc~.1í.o ha de 
ma;ppa das import.aliu~s fmncez:J.S; a p t·otee:ç-ilo Ru••ment:l.r· con::ider:tvelmcnte nestes cinco 
a.ttlllgiu o seu al\'O; o pt•odncto foi excluído an~o"' ; e e tempo que o; poderes publicas 
pela. beterraro, que r eina. sohemna no terrl· t\-,\tem de ,,lJri\· novo.• mcrc:tllo>. mcrco.dos 
torio irancez. :\las, nüo contente com o ter fhcei;: de obter rlesde que adoptemo~ uma 
assegurado pela pl•otec,:ão exagerada o mcr- politica energícõJ., 11 m:t. llOlitic:\ ,,em conde5-
cado nacional para o seu protlucto, a n•.tnç.n. r,:2mtencia~. uma, politien. <1ti\ii;il'ia.. com o 
procura competix· com o assuca.r de c;;.nn;\ fim de a.'brir merendo,: que e'tão c!mma.ndo
no uuico mercado que 110s resta na Eu- nos c esJxlr:·lffi ;;ómante por e~t~:1 provi-

. ropa, a InglateiTa ; e pat~\ proval·o, vou dcncias . 
ler um trecho de um r elatorio de um nosso Pro"'adR. ccmo fira. a neces ;icla.de impre;;
cons~, com da~o. _,de 8 ~e p oYembro de 1889 cindiYcl que n~,, temos,_ em ,·is~a. d? trrt.ta-
pub~cado no D.a •. o 0/ficoa. . , menta que dao 03 p·.uz~ estrangel!'OS a.m: 

. Dtz, sobre o assucar na Alleman!1a (kí) : 110,,,,0~ prodncto;. , de>ta tu,rifa, rdim de poder-
-« O genero a.<sHcm· de ctm;w, que antip;:J.- mos go.l'<).ntit o:; mercado> actuae' e obter 

mente fazi:~. um b1•i!hante papel nos mercatlOf> merc;,dO'- fu~uro> prtr n. o~ 1105'0.'' productos, 
do continente europeu, acha-se hoje absoluia- ~ minha t:irellt fica. fa.cil , de p:·ov~\r que nós 
mente excluído rlelles, por causa do product.o e~tamo . .; em condi<;~~e·'· fiw ol".t\'cig, em :!itun.ção 
da. beterrabn., priviLegiado pelos respectivos propicia llM\t ;;ppli~ar '" doutrin<.~. que o.cabo 
·governos por melo de altos direitos de im- ~ de su.'.tent:1.r . 
portação. Além deste favor, o as>uc.w de IJe· Somo~ qna•;í monopolis:~dot'e3 de certos 
terraba gosa. de um premio deexpor tu.ção,pelo producto . .-· O Br.'IZ.il fornece ma.i:> de tres 
qual acha-se habilitado para l1l.zer >ictoriosa quinto,.; da. producÇ<"io do c.1,f6 do mundo ':l 
competencia. ao producto da canna nos roer- ! tem, por a·:;:ím dizer. qua~i o monopolio da 
cados da Inglatel'l'a, unico paiz desta. parte do borrac:tn,, não podendo os paize> estro.ngeiros 
mundo para. onde esta. es:pecie de sacharina. fa7.er-nos mal quanto :l. eo;teultimo producto, 
tem ainda extracçã.o.» · porque elle constitue ma teria prima de :mas 

Isto é, o contribuinte allemão e ft'Mlcez tit'(l. indu:>tria.s. E >i n.lgum pai<: nos taxa.r e;; te 
do seu bolso a. differença de preço entre a be- producto, elle irá procurar as fabricas ó:os 
terraba e o assucar de canna. no mercadfl in· paize;; onde não for taxado, t';t.Zendo com que 
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os prejudicados sejam os primeiros a recla
mar aos seus governos contra a taxação que 
porventura tenha sido feita . 

O SR. OITICICA-Desde que tivermos uma 
protecção ao assucar de canna pelos meios 
indirectos, o assucn,r de beterral)a não póde 
concorrer com o nosso. 

O SR. MoNTENEGRo-Emquanto nós envia
mos aos estrangeiros cacau, borracha, café 
e assucar, elle.'> nos enviam vinhos, roupas, 
artigos manufacturados, obras de metal, 
artigos de Pariz, armas , cereaes, etc. etc-, 
todos os artigos que níto são produzidos espe
cificadamente por uma, nacionalidade. Assim 
é que o vinho é produzido pela França, pela 
Allemanha, pela Italia . Hespanha, Portugal 
e Hungria. Tambem todos estes vinhos pro· 
curam mercados porque a sua producção é 
abundante. E, si nós applicarmos uma tarifa 
mínima, si tributarmos menos um paiz que 
outro, naturalmente excluiremos do nosso 
mercado o paiz ao qual applicarmos a tarifa 
maxima, e, abrindo-o ás nações que favore
cermos, estas terão interesse em melhor 
tratar os nossos productos. 

Necessariamente essa nação sobre a qual 
applicarmos a nossa tarifa mínima ha de 
conceder-nos tratamento da nação mais favo-· 
recida, ha de nos facilital' a introducção dos 
nossos productos nos seus mercados. 

Sr. presidente, o nosso mercado commercial 
não é desses insignificantes que uma nação 
européa possa desprez.:'l.r. 
. Para a Emopa, em que a lucta pelo traba

lho é enorme, em que a concorrencia é atroz 
e a producção superabundante, o nosso mer
cado é muito importante. E. si o soubermos 
fazer valer , obteremos enormes vantagens 
para os nossos' productos nesses mercados. 

V. Ex. basta ver que o nossú commercio 
total com a França no anno de 1890 foi pela 
exportação ele 97 milhões e 800 mil f~ncos e 
pela importação de 126 milhões. 

Com a Allemanba, sómente pelo porto de 
Hamburgo, nós tivemos em 1889 uma impor
tação de 104 milhões e 519 mil marcos e ex
portação 61 milhões e 503.600 .marcos, sendo 
superior ao commercio do Chile e ela Repu
blica Argentina. 
. Nós importamos por 104 milhões, o Chile 
por 75 milhões e a Republica Argentina po1' 
37 milhões; e depois veem outros paizes ela 
America do Sul e elo Norte, afóra os Estados 
Unidos. 

Portanto, Sr. presidente, si nós soubermo:J 
jogar bem com os nossos r ecursos, poderemos 
em pouco tempo obter elos pa.izes europeus um 
tratamento vantajosissimo para os nossos pro
duetos, augmentando assim o consumo ele nos
sos generm naquelles paizes, em que os nossos 
procluctos encontram extracção, e abrindo 

Cmnara V. VJ. 

novos mercados nos paizes em que elles muito 
pouco ou nada são apreciados. 

Mas, Sr. presidente, elo que a Camara pre
cisa convencer-se (quero deixar todos os ln,dos 
da questão bem claros) é de que nada p~clere
mos obter destes paizes , sem lucta; prectsare
mos luctar, e o momento é azado, não só por
que toda a nossa producção encontra actual
mente mercado, como hmbem porque, tendo 
de au(J'mentar a nossa producção no fut uro, 
precis~mos ,-desde já, crear mercados e sol ver 
estas difficuldades . 
. Mas, deve ficar bem estabelecido que deve

mos luctar, devemos acceitar a lucta como 
ella vae ser, certos de que, nella, estamos 
armados dos melhores recursos, temos melho
res armas aduaneiras elo que os paizes estran
geiros, porque o resultado fatal. da lucta ha 
de ser a nossa victoria, como fo1 o resultado 
da lucta· entre os Estados Unido3 e toda a 
Europa. 

Já que estou fallando desta lucta e para 
mostrar a sua necessidade, V. Ex. ha ele per
mittir, Sr. presidente, q~e me re,fira ao qu~ 
disse um jornal ele Pô.l'IS, que e uma da& 
folhas mais conceituadas da Europa : refiro-
me ao 'l'emps. - . 

O Temps, referindo-se a convença? llt~
raria que se acha sobre o tapete da d1scussao 
nesta casa, e, querendo nos most['al' as s.uas 
vantaO'ens com aquella sympathia que os JOl'
naes francezes nos mostram actualmente, :por 
isso que esperam que esta camara lhes faça 
presente de 10 milhões de francos P_?l' an~10 , 
de direitos de autor, collocou a questao no seu 
verdadeiro terreno. Elle declarou que o Bra
zil queria resolver as suas questões com a 
França englobadamente •. resolvendo sua queE
tão immigr'atoria, a de limites e a_su~ questao 
do cate, para então dar a con vençao ht.terarla, 
e diz o jornal francez: sw· ce terratn tl · est 
d ifficile de nuus entencl-re ; sol)re estas bases 
é difficil entendermo-nos . 

Isto o que quer dizer é que elles querem 
tudo para <;i e não nos querem dar nad~. 

Referindo-me ao Temps, Sr- . pl'estdente, 
ainda faço uma observação. . . . 

O 'l.'emps julga ver, no mov11nento polltlco 
do Brazil, dous partidos: um a .q1~e elle cha
ma o novo Brazil , partido de tcleas ad.eanta
das, partido imbuiclo ele ;principio~ elevad?s 
e de altas concepções polltlcas e .soc1aes ;, outro 
que elle chama elo '.'elho Bra~ll.. part1do re
trogrado, partido filutdo a pemctpiOs cons~
vadore.;; e que não sabe distinguir as quest oes 
de principias e as de .interesse, e .que quer 
transi<rir com os pa.tzes estrangeu·os, pro
curando alguma cousa para nós em ?ompen
sação das vantagens que estes palZeS nos 
peclem . 

Elles a,ttt•ibuem a este partido do velho 
Brazil o intuito de procurar nas relaç ~)es ex -

20 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 1810512015 12:04- Pág ina 52 de 54 

Sesss.o em 5 de Outubro de 1892 

teriores a satisfação das nossos interesses pelas tarifas que usa. e encour~ado pela 
economicos e de nossas queixas e de aban- nossa propria fraqueza. . 
donar, como bagagem inutil, e::.--tes princípios Sr. presidente, V. Ex. ha. de permittir~me 
.balofos e vagos que a Fran~a export.a p<Ll'a v ainda dizer que sl pedi aos meus illust res 
consumo das nações ingenuas e para os quaes collegas estas 50 assignaturas qu e ornam e 
já não encontra cotação nos seus mercados. enquadram este additivo. foi porque de.;ejava 

Si etrectivamente, 0 que não creio, eY.iste I não ~ma.r s~sinllo a. respop-sabilidade d~ u~~ 
~ta distincçii.o no Brazil, declaro, Sr. pre· 

1 
~edtda tão tmportante, ta.o _grave_. e tã.o 

sidente, alto e bom som, que alisto-me uo r~'l. , e porqu~ .~ho que essas :S".~gl!.a!uras 
partido do velho Brazil e adaptarei a dou- dao·lhe mais força do que todas a, razoe .. que 

· t -~ 1 · "l"d d 1 acabo de expor. t~ma ;te rog.·~a a.a ULt l a e tas compe1138.- Sr. presidente, conf~. :tO terminar, que 
\:Ues e re D<l.Ç(Jes. hesitei muito, antes de leva.nt:tr esta q uestiio 

E tt disse, Sr. presidente, que ia enviar um ne~te r ecinto ; lte~itei por muitas razões, e 
additivo ao orGamento em discussão; elle é p1•incip•~lmente porque pareci:t-me que no 
o seguinte _(W): inic:o da minha carreira politica. ia ca.rrega.r 

Art . Fica o go>erno autorisado a rever a.s com uma. grande, uma enorme re~'J.)onsabili· 
actuaes tarif<\S das :~.lf:tndegas. de modo a. es- dade. · 
tn.beleccr uma tarifa geral e uma tarif::l ~Ias , Sr. presidente, esta he;;it;,ção desa.p· 
minima a applicar aos diversos pa.izes estran- pareceu completamente, quando l i em um 
geiros. devendo ta.es tarifas, antes de ex- gra.nde pensador inglez, o historiador )laca.u
ecutadas. ser submettidas á. approvação do lay as seguintes palavras que peço licença 
Congresso, na. proxima sessão legislatiYa. para ciia.r (lê} : 

V. Ex. "Verá que det.ermirio que as tarifas « Póde-se possuir a. arte da pa.la• l'a ele-mda 
sejam approvadas na. proxima. sess.'io !egis- ao seu mais alto grâ.u, e não se ter nem ju izo, 
lativa pelo Congres~o. E nã.o foi sem c..1.lculo, nem c-ora.gem, nem aptidão para discernir os 
não foi sem profunda meditaç-ão que incluí signaes dos tempos e os caracteres dos ho
esta exigencia; !•, porque sou contrario ás mcns, conhecimento tllgum dos principies de 
autori~a~:ues vagas e ás delegaç.ões, e entcnllo legislaç.'\o e de economia. política, nenhuma. 
mesmo que, em regra, o Congresso não tem c..'\pttcidade para. bem dirigir a diplomacia ou 
"<l dit-ei to de fazel·as, e si em condiç-ões extra- a guerra. 
ordinarias elle as faz. é porque a necessidade Pode ser que estas qualidades do orador 
de momento é imperiosa; em 2•1o~ar, porque que encantam tanto sejam incompatíveis com 
em medidas internacionaes e pohticas como as que o tornem -propr io a fazer face com 
esta, não deye~os ser precipitados. devemos promptidã.o e decisão a circumsta.ncias graves 

. ~tudar as t:mf~ em todos os seus pontos <~:e e imprevistas. 
YlSÜ\. ; ver a:s naçoe~ a que de~·em ser apph· Em u.ma crise perigosa,certos homens de es
cadas as tar1fas maxtmas e ao me~mo tempo 1 tado, dotados de uma. admir avel eloqnencia 
dar loga.r a que :1.S naç5es estudem as Yan· se acharam muito inferiores a Cromwell que 
~ens que nos podem offerccer, de modo que. dizia. asneiras ou a Guilherme. o Taciturno, 
na proxima sessão, o governo nos pos~a dizer que nada dizia ab.mlutamente .» 
<J.U~es aquel~as a que qevemos .appltcar as Reconheço que o humilde orador que falia 
tartfM mo.xtmas e quaes a.quehas que de· nesie momento ;í. camara. nã.o reune nem os 
vemos applicar as tarifas mínimas. a.ltos dons da p:llavra (niio apoiudos) de que 

Sr. presidente. a a.pprovaçiio do meu addi· fall~ o eminente. pensador inglez;,_ nem grande 
tívo, mesmo sem a sua. solução pro.tica., tem numero de qualidades que elle c1ta em con-
uma vantagem immediat.'l.. tra.posição. 

Elle produzirá l lffi moYimento de atteução lias o que elle possue é um pa.triotismo • . -
em todas. as nações ~a Euro~a., p~u~rá no o SR. SEYERr:xo VIEIRA - v. Ex. re'Vela. 
conunercto ~stra.ngeu·o um:t rnqnte~.ça~ que muito talento e um criterio,póde-".>e dizer,su
s~ ayolum~ra cada vez ma1s e esta mquteta;- perior a sua idade . 
. çao lmpora aos governos respectt \"OS a obr1- , . . . 
gaçã.o de transigir co:nnosco. Além disto, O Sn.. Mo~n;.~EGRO- • • • que só tem lumtes 
Sr. presidente, esta. actorisação arma o nosso no fi)1l que aqD:t nos congrega., e a cora.gem 
""Overno, que se acha actualmente lesarmado prectsa pa.ra diZer com toda. a fr~nquezo. to
deante das nações da Europa, v isto como 0 das as ':erdad.es, quae~uer que sejam as con
n osso governo hoje não pode tratar com sequenctas . 
paiz algum,porque luta sem couraça contra o Sr. presidente, V. Ex. não deve acreditar 
inimigo financeiro tres veze:~ encouracado. que as palavras pronunciadas nos importantes 
encouraçado pela força qu e este dispõe como debates travados nesta casa ficarão nos es
_potencia de primeira ordem, encouraçado treitos limites destas paredes, ou só irão 
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~lloar até os extremos da terra brazileira ; 
ellas atravessarão estes muros,irã.o repercutir 
no novo c velho mundo que, attento, segue 
o que se pa5S:l. aqui para nos julgar detlnitl
mente ou um po>·o de creanças indi<,'1lO da. 
liberdalle e que edifica na nren. castellos que 
à primeira -va.~a arrasa e destróe ou um po\'O 
sério e gr<J.ve, consciente dn. missão que as 
leis do dc.-;tmo lhe impuzeram,que a desg1·a~n 
llão abate e que segue impavic.lo no c:ttninho 
da sna. reconstruc.;âo política, moral, cco
nomica c social. {.lliúto Dem, íJ~uito be.,l, O 
m·c•dor d cuwp;·inwataclo.) 

Vem à mesa, ó lid.,, npoi~do pelo numoro 
de assig·nuturas e enviado i!. commbsão o 
seguinte 

SUBSTlTUTIVD 

117• SESSÃO E~I 6 DE Ot;TCBRO DE 1892 

P·<·es!dcncia rlos S•·s. Jo•Io Lnpc~ e ~bHonio 
A~e1·edo (1" sec;·ct";·io) 

Ao meio-dia pi'Ocede-se it clmmacla, a qual 
respondem o~ S1·~. João Lopes, Antonio Aze. 
rcdo, Paula.Guimatães, FleuryCumdo, Cal'los 
Campos. lnilío do Brazil, Matta Racella.t•, Au
gusto !IIontcnegro. Costa Rodrigue~. Casimira 
Jt111im•, Anft·i~io Fialho, !\ogucil'lt Para
nagu;i., Pirc,; Ferreira. :\Iartiulto Rotlrígttcs, 
Ft•edet•ico Bor-ge~. José Bevilnqua. Gon<;(do !le 
Lagos, Xa~cimento. Alft•e<lo Bal'GO~ét , AI
mino Atronso, Epitacio, S(t Amli·auc, To
lentino llll cm·,·nlho, Joaquim PemambP.co, 
Juvcncio de ,\gnhtr. André Co.v:.1lc:mti, Ro.y
mundo Bandeira, .Toãa de Siqueira, Luiz ue 

Projacto n. 22r. Andrade, E~ph•ito Santo,Bellarmino C..1.rneiro, 
l ·t Theoplülo dcls St\.ntos, Oiticíca, Rodrigo de 

Additivo no orçamento ta recet a: Araujo, Oliveir:t valladão, Augusto de Frei-
Art. Fica. o Governo autorisado a reYer tas, Paula AI'gollo, Tosta, Seabra., Zama, Ar· 

as actm1cs tu riras da~ Alfandegas, do modo a thur Rios, Garcia Pires, :\Iarcolino !\1oura, 
estabelecer uma tarif,~ g-eral e uma tari(a Se•·erino Vieira, Santos Pereira, l\lilton, Leo
minim:l. a applicar aos diversos paizes estran- vigildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Prisco 
geiros, devendo taes tarifas, antes de e:ote- Paraíso,?vianoel Caetano, Franci~co de Mattos, 
cutadas ser submettidas ;'~ approvaçüo do Horacio Costa. Xilo Peç·anha., t:rb<1.no ?.farcon
Congrcsso na prm:imo. sessão Jegislati>a. des. :\!anhães Barreto, Oliveir·a Pinto, Virg"Hio 

S. R.- Augusto Monte,tegro.- H o mero Pessoa, Frn.nça. Carvalho,Luiz Murat, Baptista 
Baptisla.- Lc1uro Uiiller.- Malta Baccllar. da :Motta, Fróes da Cruz, Erico Coelho, Lopes 
- Cesario .Motta Jwtior.- B. dos Santos.- Trovão, Jacqnes Onrique, Furquim ·werneck, 
J. RetHmba.- J. Pe1·nambuco.- Gal"cia Jesuíno de Albuquerque, Vinhaes, Thomaz 
Pires. A. Stochler.- Uchôa Rodriyges .- Delfino, Antonio Ol~'ntho, Badaró, P<tCÍÔ.C0 
Bada,·ô.- Joao de Siquei!"a.- AEcides Lima. Mascarenhas, Gabt·iel de Magall1ãe:;, Leonel 
- Marcolino .il10lwa.. - Pereira Lyra. - Filho, Chaga,: Lobato, Jacob da P:l.ixão. Ale

. Thom(l.:: Delfino. -Francisco de Mattos. - xanure Stockler, Matta Machado, Lamounier, 
Alfredo EUis.- Nilo Peçanha.- Sâ An- Alvaro Botelho, Americo Luz, Viotti, Manoel 
dl·ade.- Cm1tão.- B. de S. Marcas.- Ba· Fulgencio, Aristides Maia, Gonçalves Ramos, 
ptisla da ;Jfotta.- Lamounier. - jlfiUoH. - Carlos das Chagas, Domingos Rocha, Costa. 
Lui:: de Andrade.-Pedro Chermont.-lndio Machado. Francisco Veiga, Domingos Porto, 
do Bl·a::il.- Julio de Castilhos.- C. do Nas- Palleta, Ferreira.Rabello, FerJ•eira Pires, João 
cimento.- A. Fialho.- Tosta. - F. Cm·- Luiz. Glicerio. Cesario Motfu Junior, Moraes 
,czlho.-A;;erdo.-B. Cameiro.-R. Bandeira. Barros, Lopes Cbaves, Mursa., Paulino Car
- Allles de Castro.- M. Caetano.- Rod1·igo. los, Alfredo Ellis, Almeida Nogueira, Brazilio 
de Araujo.- Schimidt.- E. Pessoa.- rarlos dos santos, Leopoldo de Bulhões, Alves de 
Campos.- Leonel Filho.- Pattlo Argollo.- Castro, Urb~mo Gouvêa. Gaetano de Albu
Athayde Jmtio!'.,;_ M. Valladao.- Ignacio querque, .Marciano de Magalhães, Fern,•ndo 
Tosta,- Zama.-U1·óano deGou1)eia,- Paula Sim;lS, Lauro :!>Iuller, Schmidt, Pereira da 
Gttirnan<es. Costa, Julio de Castilhos, Borges de Metlei· 

A discussão fi~ adiada pela hora.. ros, Alcides Lima, Thomaz Flores, Homero 
Baptista e Demetrio Ribeiro. 

O SR. PRESIDE.'I"TE designa par~' a pro:xima 
sessão nocturna a seguinte ordem de tra- Abre-se a sessão. 
balhos. Deixam de comparecer çom causa. partici· 

Votação e discussão das materia.s indica- pa:da os Srs. João de Avellar,Athayde Junior, 
das na. ordem diurna de 7, que nil:o forem Uchoa ROdrigues, Pedro Chermont, Rodri· 
votadas o discutidas na mesma sessão diurna, gues Fernandes, .Henrique de Carvalho, Nel
na ordem em que se acham inscriptas. son, Justiniano de Serpa, Jose Avelino, Mi-

guel Castro, Amorim Garcia, Pedro Americo, 
Le-vanta-se a sessão â.s 10 1/2 horas da Couto earta:x:o, Retumba, Rosa· e Silva, Gon-

noute. çalves Ferreira, José Mariano, Annibal Falcão, 
Meira. de Vasconcellos, João Vieira, Pontes de -
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Miranda., Euclides Malta, Leandro li'Iaciel, 
Felisbello Freire, Francisco Sodre, Novaes 
Mello, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Vi· 
ria.to de Medeiros, Alci.nrio Guanab;tra. May
rink, .João Pinheiro, Matt:.\ Maclmuo, Gonçal· 
ves Cl1<wes, Dutra Nic..'\cio, Aclolp'to Gordo, 
Carvallt::tl, Angelo Pinheiro. Ca.rl03 Gat·cia., 
Mor•eira da Silvá., .Julio d~ 1-!t'SCJ.Uit<t, Belbr· 
mino de Menclonça, EU.uar!lo Gow;:tlvcs, La· 
cerda Coutinlto e llfenua B:ureto. 

Deixam de comparecer sem ca.us..'l. partici
pntla. os Srs. Pereira. de Lyrtl.. Ira do Pmrlo, 
Dionysio Cerqneira, S:,Jm.stião Land11lplio, 
Vilht Viçosa, Cyl'illo de Lemo~. Alberto 
Brandão, Sa.mpaio Ferraz, Fie:ucit·edo. Fer
retr:J. Brandilo, Costa Senn<J., :IIont:,iro 1h 
Silva, :Mm·t.inho Pmdo, Domin~os de Mo:·acs. 
Costa .Junior, Cincinato Bra.~a. Victorino ::IJo ,l· 
teíro, Assis Brazil. Rocha Osor·io e Fet•na.ndo 
Abbott. 

E' lida e sem debate approva:la a. acta ela. 
sessão antecedente. 

O SR. PRESIDEXTE:- l\ii.o h:wendo nnmero 
para. se proce(\er as Yotaçõcs indica.llas no 
começo cl:t ordem llo uia, passa-se its ma. tcriits 
em discussão. 

Continua1;ão Lla. 31 discussão da prQject.o 
n . 193 B, fixando a. despeza uo :\fitlistm·io tia 
Guert'a. -paro o exercício de 1893. 

Vem i mesa, b lida, apoiada e enviada i~ 
commíssão a ~eg-uinte emenda : 

Ao ·projccto n. i OS B (ot·çamento d;t guet·ra) 

Ao n. 4. Constru~çfw do hospital nJ. rua 
Jockey-Club........ ... .. . . . 40:000$000 

Canalisação de agua p;wa o 
qmwtel do Rea!engo........ 30:000$0fJO 

?.{antenham-se as verbas para 
criados, sendo: 
12. Est.ttlo-maior general. .. .. 
13. Cot•pos especiaes ......... . 
14. Corpos arregimentatlos 
15. Como na ))roposta. 
16. Como na pl'oposta .. 
17. Como nn. proposta. 
18. Como na proposta. 

lO: l40SODD 
90:000SOOO 

400:000$000 

S. R.- Salv. das sessües, 5 de outub ~ o de 
1892.- UrbJ».n rle Gawv!l<t.- P.wl7. Gt~inl-.1-
rães.-L·m,·o "lf«l!c,·.-:1! i·eto Ear·bo;a. 

O Sr. FróesclaCi!."uz Ligeir~.s con
siderações vae adduzir co:n rolaçi'io ao projecto 
que se ui~cute. E:n primeiro loga.r, despertou cl 
suaa.ttençiio o nwd·J pot· q!te pr,)ceueu a com
missão, redi:;indo o projeeto na 3' discussií.o, 
sem attc~ç-.ão ao voto rl.a Cama.ra, que se ma
nifestou e de mo Jo que nã.o p:dia. esc1par á 

attenç,ão tle ningnem, mgando o voto ante
riormente dado e pr~·nuncia.ndo-se no sentido 
de ser inc!uirla a verln uestinaclu ao paga
mento de alnguel de eriados co:t:o fazendo 
p·.l!'t.c dos vencimentos uos otliclaes do exercito 
e como nrto podentlo ~cl' suppr·i :nilt t pot• uma 
emenda ao orçamento. 

Pois llr:m, ;tpezar de ter-se a Ctm<l.l'i1 solem· 
nem ... nte pronunciado no sentido <lo l'•!>trtbe
cimento da vcrb11, a commissiio continuou a 
redi~il' o [lt'oject•> para :-l• di<cussii.•, com a 
sua exclusão oste•1siv:t. Por mai(Jt' fl"(' ~eja o 
am•>r que a commissii.o vrotc á economia, por 
ma.hr CJ_ue seja o s.:u zelo pelo interesse 
pulJEco. 11m e on t.ro n;"to con,tituem 11rivilegio 
ou monopolio t!<L mesm<J. commi·são. que, si 
roi c>ct·upulo~u, em relação :rqnella. verha, nã.o 
o loi rtlm.nto it da. rubricn. n. 4, :l. respeito da. 
qmü o orathw não p .. ·~le olitet· explicações, 
apezat· ue ha vel-as solicitauo. 

A rnbrictt n. 4 cou~izn:t verbo. ~:nra n. con
servação da intet·nlpr;ão da passagem de par-
t iculal'eS mt Jortalem F'io.-ia,!:) Peixoto. Ora, 
quem conhece ~S5:t fort:tlez:t, sabe que -para 
imp,·dir a J)asst~.gem ue particulnres pelo inte· 
l'ior da, fo1·taleza basi.-1 fechar n porr.ii.o e para 
Lc1ttll: o portão não oão precisos os dez contos 
e t 'uto p~uillos pela. conuniss~o. 

Cu.~o. porém, esta ve;rbu. ~e destine a com
pleun· a estr;Ld(l. que lii,\:1 •> forte FtrHiano 
Peü~to a. Xitheroy, é entií.o perfeitamente 
accelüvel, . porque niio lm muito tempo um 
]](l.tu.lllão teve tle veacer gralllle$ <lifficuldades 
pam cllegar ao ponto em qc.e devia pas~a.r a 
noute par;1 no dia segninte ::ttacar a fortaleza· 

·<lo Pico. 
Outro ponto que o orador qu~r <li~cutir é 

aquelle de que se occupou jiL em 2." discussão, 
~ham<~.ndo " a~t!:nç:ão u;t C<1m~ra pam um~ 
emcntlo. (to nobre depntadJ pcl<\ C;\pital 
Feclel'a.l o Sr. Jacques Ouriqne, emenda que 
estabelecia il.ever ser u. gratifblçiiO p:1. :·n. cria
dos dos officio. ·s pa.rte integrante da gra.tifi
cuçl\o tte e:xercicio. Peln liistarico d<t qur-sLiio, 
o orador verifico;! que pl'imitlnLmcnte os offi
ci:J.es llO exet·cito tinhu.m o dil'eitv tle ti ar das 
fileiras um ctLmara.da prmL o sen Beni~'J pes
soal. até que em lSU ou 1875. l'econhecemlo· 
se o inconveniente de tlestinar o sohbtlo ao 
,eniço pa1·ticula.r tlo offi· ial, co:l~ignou-se 
nmll. ver!Ja, que tamllem tiveram os o!ficiaes 
de rn:J.rinha clurante algum tempo. 

Ora, smtlo assim, o orador jnl;,:a. que, ~uer 
os Cc'"Lillat'adt!S, f]uer a reroa par<t criarlos. foram 
motivados p~b repres •ntação do offidal, isto 
e, pela~ tlespezl~ com V eStU('.l'ÍOS, hn.b: taç-.ão e 
a te com educaçã-o . Tanto as d ~spezas de 
representa~:ão como a <'tapa suppoem as mes
mas necessida.d es no o1ficial su baltet·no. como 
no superior ou no ollicial general : não se 
segue que urn ~ria·Jo de general tenha de 
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ganhar forçoõa.mente mais qae o criado de 
um subalterno. 

Si a desp: za. com criados é ue representação, 
não deve, eomo f!tler o nolwc depntado {lelo 
Dist.ricto Fede1'rtl, s'êr enqu~dr:u\o. á g1•at\fi7 
caçã.o de exercício : uevc 2er addicionado. t\ 
etapa . Por isso e que o orn.Uo!' l)ensa tlever 
ser a.cceit.1. nm;~, emenda. redigida neste sen
tido pelo Sr. Argollo e outros deput'l!.los, e 
pede qtle a. commis;;"ío a ac~eíte . 

O S r . Jacques Ou.rique nã.o 
fa.rá. a menor questão de llOlitica. neste <le
ba.te. Embora. não ti.ve...~c podido ohter todoo 
os eterneatos lle estudo, por i~ que cit.•gado 
do d~"t.et'l'O aind:J. nii.o tem a sua tli,posi~:áO 
a sua bibliotheca., em virtude de íactos que 
revel::.ú dE'.pois, o orador vem entretanto com
batet· itlgUtnil.S Ua.s JUediÜ<lS lJl'OpüS!'.us pelt\. 
comnüssüo e :Jf:c~ita.r oukJ.S, simplesmente 
com os conhecimentos que tem nesta e;;p~
ciali da.cle . 

Attel'a.r ~erviços ljue podem ue;orgn,n!sn.r 
completamente nutros serviço;;, sem que pnl'<t 
isso a ':amara e~teja o.consellHJ-<1{1. pelt\s liçõe~ 
da pra.tica ou p~t;, nccessidaue de occrtsüio, 
ni:Lo pn.rece acerCado. A~slm, o or<u.lor c-:: .. me
ça.ra 1Jcl:1 sttppt·e.o.sio do._ Ye;ba. de 150:090!'5 
i udica(Ü\ par n. & construc<;~\0 ae \~m hosp1ta.L 
militnr m• a,u.:t do Jocl\ey Club ; ntto concot'lh 
com o. redu;:ção, embora. o.crP,dite, como <J no
bre relõ\tor da commis;,i'lo, que a. t·uo. escoltlida 
e apro}wi~\da. J:l<lr:t t<tl construcçã.o; est.e argu
mento, por~ro, só püde levar 3.0 d""\oC<.'I.mento 
dd. COtlstr·ucç-.iio do edifi.cio pa.ra o hospital e 
não ü. suppre.~ío d;t verba, visto C.'lmo ;\ com
mi'-S:i.o nii.o demonstrou existirem l1ospitaes 
milit.\l'i!S em numero suflici.entc. 

O orador mostr-a. com a.rgument..'1.çã.o desen
volvhht. <t n~~id:1de d~ hcspit.'les militare~. 
cita. exenlplos de hospitaes mod~los em F1.·aç.a, 
fazen,lo ver (1\.lC a alim~nt.'l.r;:ão bo<1 e o bom 
tratamento constituem os alimentos princi
paes l~<Wn. que o :>oldado gose _s;~ude, coadiçào 
essencial para o serviço dM fi1em\S. 

A Yer1x\ úe 150:0003 p:\de servir parn, a con
atrucçã.o de 1.1m 11ospi.tal-barra.ca, com logar 
para 250 ou 300 leitos ; não <'l.cceitêt,'ü,ois, "' 
suppressii.o da verba. 

O ot·ador nuo póde tambem, pelos mesmos 
motivos. concordar. com a suppre~são da. verb:1 
destin:tda. á canalisação de :1gua ao Rea.lengo ; 
quando muito póde ella. ~er adiada, mas sup· 
primid<~ não. 

A intendencia da guerra. funcc:iona no Ar
senal de Gueua. c do.hi te em nascido conflictos: 
o orô..dor não julga conveniente que se faça. 
depelldencia. de;:sa intendencia no qnartt?l do 
largo do ~ioura., devendo-se antes desapro
priar um quarlro inteiro para. fazer-se ;).hi o 
edül.cio respectivo. Vota. pelo :lrliamento dessa 
verba,, não concordando com a. sua.suppressão. 

Na verl.Ja- cOn$Ü'Ueç•J.o de tres paió~s de 
:polvora m\ ilh:~- do Boq_u.eirii.o-, o orador vae 
alem tl<J. com missão, proponrlo . me~mo a sua 
S'Upl_)re.c;são: foi durante n.l~um t em1x• aJudnnte 
\te mtendente de guer1 a e ccn1H~ee pr.:.tica
mente o assnmpto . Si não se ;J,Jnontoasse no 
:paiol polvot'a vell1a que sú serve para abrir 
minas, si o go\'crno vendesse es.~ polvora, o 
paiol uo Boqueirilo sú bastayia }.>am o.ccomo
dar toda. a. muniçiio da Ca.pil..:'1.l Fec1~ml . 

Quanto à. verba.- obras milita.l'ê~-nli.o con
<.-orda. o or·auor com o grande côrte que 1ez a. 
commis.::ii.o, como tambem n\iojulga. C;Dnve
niente l\ ;;upj)l'essão da gmtificaç-:io nos lenies 
e ao j)e~oo.l ''e.~pectivo dul·.mte os exetcicios 
-pr.•ticos das escvlas militares - verb:J. tio 
·1; ooo::. a pena.:; ; e.-; ia. met:lida e o inicio de dcs
organi$ao;iiu do :ser..-iço de c-xercicios prn
ticos. 

Nfw N!Ceib ;•. retlucçii.o do exercito ojulp;n. 
que o g-ovel'no penS<\ ser o eJfectivo de 20.000 
homens insu1T1cicnte, }Jorqn;mto vae Cl'eando 
l atalhi3es pr..triotico:;., a expensas suas, se
gundo dizem. 

Nii.o votn.1'á t.ambem p~la. Stlppressão !la, 
''CI'ha r.kstinadr.. á fa,brica r.le arrm's th Con
c:: ci~:i'lo· . 

Termina ju~tificando emendns e declarando 
(jll~ r.. voltn. do..; generaes r0forroados e effe
c',iYo~ do exercito tiraria muito:; embaraços do 
l:ltrninho e t.lava-se ao governo isenc-1o de 
animo em uma ([tlest..i.o puramente militar, 
que mu itA gloria lhe deveria. tr-uzer. Não 
pôde. porém, deixar de extmnha.r a pO$Í{~O 
tio governo ne:;l.:1. q :wst5.o, ponr.lo acima da. _ 
conoolídt~(".i:o do. Rcpublicatima.~ pequenas pai
xões politicas. 

Yeem á me&'1., &w lidru>,apoiar.las e enviadas 
ú, com missão as seguintes emendas 3.0 

E.11emla.•· ao pl'ojccto ~~ - i93 

No projecto n. 193, fixando n. •lespew. do 
mfnisterio tl<t guerra.. para o exercicio de 1893, 
propomos as seguin tes alt-~t'a\.iies : 

§ 4. • Restabeleça-se u verba. de 150:000$, 
(pltro. a construcçao de um hospital ntt rua 
Jockey Clul)) , devendo-se escolher_ local mais 
convenicnte .-Jacqucs Ot1riqu~.-J. J. Sealwa. 
-Epitacio Passoa . ~ 

§ 4.• Reslabeleça-se a. verba. de 80:000$, 
para a construcçüo de uma enfermo.ria pa.ra. 
tJeribericos na praia. do Leme. - Jacqr.tes 
Ouriquc.- J. J. SeafJ·ra. - Epítacio Pessoa. 

§ 4.• Supprima-se a verba de 9:000$, pa.ra 
re}l3.l'os na. fortaleza. da Barra GraJJde, no por~ 
de Santos, ficando :por-\...<a<> o governo desdeJa 
autorisado a. pa.ssa.r com urgencia esse pro
prio nacional :para o Ministerio _da Marinh?>t 
a.fi.m de ser aproveitado no serv1ço da. cap1-
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tania daquelle porto.- J(tcques Ourique. -
J .. T. Seaóra.-Epitacio Pessoa. 

§ 4." Restal)ele<;a-se. a Yerlla de 2:400~, 
'!J(l.ra aluguel da casa do director da escola 
superior de guerra. - Jacq<wS Ourique.
EJ! Í~ 'cio Pessoa.- :r. J. Sec1bra. 

Propomos que a. gratificação para errado 
dos offici~es do exercito seja conservada, 
porem incluída na verba- gratificação dos 
seu~ vencimentos.~ Jacques 0<;rig_ue.- J. J. 
SerJ.óra. 

§ 5." Restabeleça-se u. Yerba de 4:000$;, 
para gratificação dos lentes e pessoal tulmi
uistrativo para. exereicios pz•aticos.- Jacques 
Ourique -J. J. Scabra.-Epitacio Pessoa. 

§ 6. o Restabeleça-se a ·verba do projecto 
para serventes braçaes na lntendencía da 
Guerra. -Jocques Ourique. - .T • .T. Seab,·a. 
-Epilacio Pessoa. 

§ 25. • Restabeleça-se a ver lxt de 4 : OBS$500 
:para a.f'a.brica de armas da. COnceição, devendo 
ser mantida esta 1abrica, como se acha. -
Jacqttes Ow·ique. - J. J. Seab;·a. - Epi!acio 
Pessoa. 

§§I e IIDe.clo.re-scpor-concurrencía publica 
-em ambos os artigos ; quanto a fabrica de 
Jpa.nema, supprima-se a palnsra -vender -
é quanto ao edtficio do quartel da cidade de 
S. Paulo, a palam- permutar. - Jac'lues 
Ouriqu&.- J. J. Seabra.- Epitacio Pessoa. 

O Sr.Almeida. Nogueira aprecia. 
esta athmosphera. calma, fria,placida que reina 
neste momento no recinto d<\ Gamara, elle 
e propicia ao ligeiro discurso que pretende fa
zer, de~pretencioso, sem estylo ar:J.torio. 

O orador muito pr0130sitalmentc reservou-se 
para fali ar depois dos seus eollegas, que :fize
ram justiça é commissíi.o da orçamento, acre
ditando que comquanto influenciada am seu 
conceito exclusivamente lJDl.' um pensamento 
de ordem economica não deseja o enfraque
cimento do nosso m;:ercito. 

Do mesmo modo, a commissão e a Camara 
fazem a justiç:1 de acreditax que os illustres 
deputados, si bem que impressionados pela ne
cessidade da defesa do estado não querem :po
siti-vamonte o depauperamento das rendas 
publicas. 

Estranhou o nobre deputado pelo Rio 
Grande do Sul que o governo esti>esse mobi
lisando uma parte da guarda. nacional, dis
trahindo despezas não autorisa.das pelo Con
gresso e ofi'endendo a uma parte de cidadãos. 
Quanto ás despezas, não constituem um re· 
:paro de alcance, 1Jorque são relativamente in· 
significantes e :porque são autori~adDs pelo go
>erno, visto como no orçi\mento vigente 
existe uma. verba para a guarda nacional. 

Quanto a outras consi(lerações de ordem po
litíca, o orador vê uma contradição entre 
preoccupação do seu collega em augmentar o 
contigentedo exercito e a opposição que faz a. 
organísação da guarda nacional ; não com
prehendendo a sympathla que algum repre
sentantes do exercito na Camara acolheram 
essa. parte do nobre deputado pelo Rio Gran· 
de do Sul. 

Si julgam que a força armada é insuffici
ente, como se oppõe a que o governo, sem 
despezas, aproveite o patriotismo dos brazi
zileíros, auxiliando c f a 'I" O recendo a guarda. 
nacional~ 

E o orador mostra., com uma. longa expo
sição das necessidade~ da transformação poli
tica do paiz, que não ha razão para estas 
apprehençiJes futur<Js, que não lla ra7~io pa,ra. 
o augmento do e~e1·cito. 

Não vê razão de ordem publica pal'<t aug
mentar o contigente do exercito, pois o paiz 
est..'\. em paz interna e externs.mente, e o 
actual contingente bastou, e, segundo alguns, 
até foi de mais no periodo a.giudo elo e:s:erci
cio passado. E' uma i!Jconveniencia :p~le~ ladi> 
político e p~lo financeiro, por ser uma ameaça 
am visinhos e por desequilibrar o orr,amento. 

Passa a tratar largamente da org;tnisação 
de grandes e de pequenos ex:erdtos, these de 
que se occuparam alguns Srs. deputados, cor
roborando as ideas já emittidas no discurso 
que anteriormente proferiu. 

Dechtra não acredit.J.r que na situação 
actual a Republica Argentina nos mova 
guerra, e justifica a sua opinião, mostrando 
que disso não poderia resultar, em caso al
gum, a menor vantagem. 

Passa a manifestar-se sobre as emendas 
offerecidas pelo Sr, deputado Homero Bap-
tista. , 

Quanto á orga.nisaç.ão de districtos militares. 
ju1g(l. inopportuno tratar disso em discussão 
de orç:amento. 

Passa a tratar de outras emendas e1fere
cidas por dive~-sos deputados 

Observa que o capitulo -Obras milita1·es-· 
foi,, que deu margem a maior C'rítica. contra.· 
o projecto, e ([Ue, entretanto, e este O quadro 
em que mais facilmente se póde fazer reducção 
sem desorganisar os serviços. Trata-se de 
obras, muitas das quaes adi<weis, outras ca
recedoras de ma.iores estudos. 

E' uma verba. material que dóe menos do 
que as que se referem a iniliTiduos. 

Sustenta a indicação de. verba :para um hos
pital na rua do Jockey Club. materia sobre
qna já teve occasião de se manifesta.r em an
terior sessãü • 

Acha excessi>a a consignação de 150 contos
de reis para. a. ca.na.lisação de agua.s, envol
vendo obras de caraeter municipal, as quaes,. 
por isso, devem ser feitas pelo município. 
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Refere-se as opiniões em i ttido.s pelos Srs. 
deputrdos Fróes da Cruz e Jacques Ourique, 
declarande laborar o primeiro em urn equi
>oco e merecer a sua o.cccitaçiio a. emenda tlo 
Sr. Ji1cques Ourique supprimindo a verba 
para a fol'tn.leza. da Barra ele Santos. 

Sustenta. a. suppres&i.o U<\ verba impugnada 
pelo Sr. Caetano de Albuquerque, tleclm·ando 
ter ella sido feita de accordo com o Sr, mini.>
tro da guerra: 

Passa a tratar da. suppressão da Yerba. (:on
signa.da a aluguel da ca.."::. para o director da 
Escola. Superior de Guerra., essa. suppressão 
ja foi proposta o anuo passado pelos Srs. Ser-

. zedello Corrêa eGabino Besouro e, al<!m disso, 
os directores civis que não teem os pll1gues 
-.:en-;imentos da.quelle dir~ctor não fazem de 
tal beneficio. 

Declara que a commissão igual acompanhou 
a commissão do anno passado, propondo a 
suppressão de verba para exercícios praticas. 

Lamento que os nobres deputados que s~ 
occuparam com a suppressão ela Yerha. desti· 
nada. a. criados de otliciaes não tenham respon 
dido aos argumentos que apre.~entou no seu 
discurso anterior. 

Ointuito da commis~ão não foi diminuir 
vencimentos, mas tirar do orçamento essa ,-er
ba exotica. 

Repete a argumentaçâo a que se referiu, e 
alleg;J.ndo que em orçamento de paiz nenhum 
se encontra. semelhante verba. 

Declan1. que a commiss;i.Q mantem a su:1. 
opi11iflo0 sobre a inutilidade da. Fabric:1. de At'
mas da Conceição, e sobre a. entre)?a. d:~. fa.bri
C:L de ierro de Ipa.nema a industria pal'ti
cu..la.r. 

Tet•mina. declarando que o seu unicü desejo 
tem sido acertar e que, si lm diversidade ele 
opiniües todos estão concordes no desejo (le 
bem servir a patria.(.Muito be~;l, mHito bem. 
O owul m· c' fdicitado ). 

Vem a mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão, a seguinte 

Emanda aos §§ 4 e 1.1 

Augmentem-se as verb..'ts desses §§ com 
46: OOO$,sendo 38~000$ pr..ra compra e adapta~.ão 
de um edificio para enfermaria militar da ci
dade do Rio Grande e 8:000$ para. a daptação, 
para enfermaria militar deconvalescentas, do 
predio nacional eristente na. colonia Rodrigo 
Silva, município de Barbacena. 

Sala das commissões, 5 de outubro de 1892. 
-Almeida Nogueira.-Le:.te Oiticica.. -Seue
''ino Viei1·a.-A1'istides Maia.-.MOI'acs B a.r
ros.-Demctl·io Ribeiro. 

Ninguem mais pedindo a palavra, fi~ en
cerrada. a .discussào e adiada. a votação. 

Continuação da. 2' discussão do projecto 
n. 221, de~te anno, orçando a receita geral da. 
R~pn blica para o e:x:ercicio tle 1893 e dando 
outrt\:> providencia-s. 

Veem 5. mesa, são lidas, apoiadas e en>ia· 
das il- commissão as seguin tes emendas 

Emenda aoprojecto n . 221 

No titulo consumo. 
Dcpoisdu. pa.la.vra - phosphoros - ruppri

mam-se as pala vras-de fabrico . nacional-e 
tra.ll$porte-se esta. ver ba para depois dos di
Zet'CS : 

Esros roxas serão cobrada.q em estampi
lhas. 

Sala ds..~ ses~ões, G de outubro de 1:392 . -
3/ura-ts B an·os.-Severino Viein1.-L. da B~(-· 
lftõcs.-Almeida Nogucinr.,-Al·tlw-r Rio$. 

Onde convier~ 
Art. O procluclo do imposto sobre )laten-

tes de officiaes da auarda nacional serli. ar
recadado como renda especial destinada ao 
arnt<\ment o e fardamento dos guarda~ na.
cionaes da respectiva comarca, onde tenha ~ido 
arrec:~.dada .. 

S. R. - 6 (le outubro de 1892.-Almeida 
}iogtlcira. 

Emenda ao projcçto H . 22f 

Ao art. 1•, na rubrica do imposto de con
sumo : 

Supprima-se o imposto de 10 reis sobre 
caixiubas de phosphoros do fabrico na
cional. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 189-:?.. 
Amm·íco Lu:.-Leonel. Filho. 

Accrescente-se ao additiYo do Sr. Monte· 
negro: 

Na revisão a que proceder, o governo t t·a
tarU. de reduzir o mais possível <~s taxas re
lativas ás materias primas e maehioismos 
applicados á nossa industria e instrumento,; 
agt•icola::', bem como os que gra>am os gene
ros de subsistencio. do consumo das clas:;es 
pobres, procurando umo. compensação dos im
postos a. rednzil' no imposto directo sobre a. 
renda.. 

S. R.-sala. das sessões, 6 de outubro de 
1892.-Casimiro J1mior.-B. CarneiJ·o. 

Emenda ao art, :J• 

Supprima-sc o imposto de 10 reis,sobre c~~
ruto de fabrico nacional e ele-.-e-:;e a 100 reiS 
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o imposto sobre charuto tle fa!J ;·ico estran
geiro. 

Sala. das s~ssõe;;,6 ue outuiJI'O llr. 1802.- Ji/· 
1w6o Tosta .-)f(tn.ocl Cr,<!!/t(drJ,- .1/i'!ou.- P. 
Pcttaiso.- .:Lu[]"'~ to r:lc F.·t!ilo,~·.- Sn1tM.t? Pc· 
~·eii'a.-L . Filgttci,·a<.-Scrdmr .-l'm•llt. G'l!i
~narcres.- Caefa;1o d!J Jihttytr r' I''JUtl,- ('al'lus 
Campog,- J. Ourique.- C·r.<i,,,;,-o .lll•''"''·-
1\'ilo Pc~a>lha.-Lui::; di! J, H(r"•tt l .·. - .frultl dr: 
SiquciJ·rt.- Tlwophilo dtJ< Saulo.< ,- .-\.•fh.<in 
Fit'U~o .- J{urlii4.lta l~od,· !·, ; ~tJ.·. - /lrl,'/ir~ rir! 

S. Marco<.- Badarti.- J ímn•e! F••l,i•'•·'-''"· 
Za.ma.-Llntr~> .:.1/·.~llcr.- Ff,:l!i '!J ('tt .;,.,.,,- F. 
Sir.•tL~.-JA])(~s T'I'Ojjcio.-Gu,trul,, ,,. I~''!l''s.
F. Rclunidt. 

Ao art. 2' n. 2 lettra. B supprima-se a 
palavrn. evento. 

Sab das »ess.Jes, 6 de outubro de 1892.
Ba~/re. ·ri.-Bt:tlar.-..úw Can!,;,:~·o.-Lau;·o Mul
rcr.-Sc'tm irft. - Tfwma: Deljino.- Lui; de 
An-ll·c<ric. - Fv.,·qui.,. 1:Varnach.- Vi!thacs. 
F. Srcntos .- Alvaro Bolelho.- Joilo de Si
rprtim.- .Te.wino de ~tliluqt!crqne. - Bevila
•t•t•t.- Epitacio P~ssoa.-;l:er~do.-Jlursa.
Jlall(t Jlaclul'lo. 

O Sr· . Fr.a ucisco Voi,:;·a dirá 
poucas }Xllavra..~ . apenas justificará uma. 
t•menda. que vae enviar <i. mesa. 

Em virtude de diversos decretos que crcar
l'<\111 o montepio obrigatorio paro os funccio-

0 Sr. B<~da;·ó diz (]ne ri rl i ~ iu mna ll<l l"ir'·s puiJiico;:, são este:> obrigados a. con
ero~nda com um dos repee;remamt-,: tlu oli;:no r.ril•lli t• p;u•;t essa institui~.ão . Ma.s . dà-se o 
fi.>cal, afim de reset·v:-w pari1. ;\ muuidpali • · ·n~o que untitos funccionarios.pQr previdentes, 
dade a.arrec.~d;H;iio do i mpo.<to "" r.r:tn,;mi:<· ,i;';, hasiatn celebt•J.do contracto com compa
são de proprie•bd!\ c fb itlll u :<l.t·ia ·· JH'n· ~· nhia" rl l• seguros de vida ou entrari1.m para o 
fissões. tn«nt~·pio gemi. 

Dzclam que lançando a sm. a:;:< i~·n: ll.m';t 1\nt,r·ct.;tllto, em trntando-se do mont~pio 
nes<=a emenda., fif-nn certo de: Jlmlt·t·.·ru 11, nl.•rig-;lt(lrio. não ha a menor excepção. E 
Uniií.o e o M:uukipio taxm· cumulat.il: ltl ll'lll:t• r·nmn o tim daquella institui~.ão é o amparo 
es;;t1. fon te t1e renda. tlit~ !iunilías elos funrciona.rios, o orador for-

Mas a ultilmt parte üe,:~n cmrmla. c• que mul;L t~ t·~speito uma emenda., que ('Spera. me
deu, por a8sim dizer, motivo ;t rJIW "o;·aolnr· rcccr·o ttpr .. !o dn commissãoe ~t o.pprovação •la 
suggerb~e :1.0 seu noh1'e ami~o Thum;;z l.lel- Co.nHU':J.. 
tin~a .idett ~ e ap1;s~nta!-a. ~- 0 fJllll se l'L·k L'e Vem á mes:t, e lido, apoiado e enviado à 
á lcttta B t<O n. ~ da pr~po~ta. commissi"LO o se.,·uinte 

O tllesouro rem o direito de rvc:•bc;· " n:~- e 

gatar o5 ll€ns destes ewnto~. )!;Ls 1ic'th' o~ 
tempos da monarchia os lx·n~ do ,.,·:·nl.-c 1\t· 
zem excepção na. pl'Opl'ia !:•i de l ~ü!J. que 
rege a ma.teria até hoje. 

Já naquelle tempo a.<; a;:s~mlM·a~ Jll'"'·in· 
ciae~ J;a.vlam rlado ás Camarn.s ~lttn ic l t i:IC.' 
esta rontc de renda. e r· lias tolla~ . em seus 
or~::\mentos contar.•m com esta \'er!J:~ . 

O mesmo dect·eto rle I S.'l9 no Sf:ll tl.l'ti;;o 8:-i, 
quani.o a bens eventu::tes no mnnicipio da 
côrte, menciona como bens de ewnt.o u ;.:atlu, 
os escravos, ou as I.Jestas achadas St'.Jll tlono. 
etc 

,l,l·lit· <o cto ,,.·ojr:cto n . 221 (receita) 

Par;t ser collocado onde convier : 
Art . São isentos de contribuir paro o 

rnont.epio ilos ruurciona.rios publicas os que já 
forem wnh·ibuintes do montepio geral dos 
st:I'\'illorc~ do Estado ou qu e tiverem feito 
cuulra.ctO:> de s~.guros de vida, em beneficio 
de :m:t:> famílias, em qualquer sociedo.de ou 
com P<LUl!i.- nacional ou estrangeiro. 

S.tla das sessões, 6 de outubro de !892. 
F•·(mci.~.;o Yeiga. 

· Parece ao or-atlo1• uma. injustit:;l que tL 
Uniã.o venha cha.m<J.r a si esta pequena Hmtc 
de renda, hoje que ficaram a car:,:" do tli:-tl1ll 
fiscal tantos trabalhos importuntl's, •pt:turlo 
antigamente ja foi ella entregue 11~ C.1111u.ras 
1\lunicipa.es. 

:-iingucm mais p~dindo a palavra, são suc
ccssivamcnte encerradas as di~cussões de todos 
o.< arrí;;o.> do projecto e adiacl.as as votações. 

3" discussã'' do proj ecto n . 192 B, fixando a 
dt~speza do 1\Iinisterio da. Industria, Viação e 

cnYitlthl lt O!Jr~s Publicas para o exercicio de 1893. Vem á mesa, é lida apoinda c 
commissão a seguinte: Veem :1 mesa, são lidas, apoiadas e enviadas 

J it commissií.o as seguintes 

E)IENDA AO PROJECTO 1', 221 

Ao art. 1." Supprima-sede accol'do com :~.lei E' mantida, no exercício de 1893, com a 
organica. do Districto Federal os ns. do art. 1• uota. já votada para o corrente exercício, 'no 
que se referem ao imposto de transmissão de I Rio Grande do Norte a quantia de oitenta 
].)l'Opried.a.d.e e industrias e profissões. contos de réis para colonisação que o governo 
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:fica :1utorisado a utilisar. entendendo-se.com() 
I11e po,recer m<üs vantajoso, 'com o a:overna
do~· do estado, ínspector dtt alfantre:x~ ou 
thesotu•aria tle J~tzenda. -

Sll.la das s-:ssGes. 5 lle outubro de 1802. -
,-il,;tir;.o Al ~a,·e$ Aíf'unso. 

Continüa em Yi([Ol', llO exerc1~1" ole Isa:J, 
i1. conces~ii.o, _jú. YOL<llla. p;u·;t o exercício cor
rente, de quin?.o co11to3 àc rúi~ lXll'll a coH
stt·uc~ão de llous p haroes de (j" classe, e o 
. alcanc~ de oi LO milhtt5. col!ocatlo.,; nos portos 
tie ::'!Iacim e ?.Io>~Ol'Ú, do mo Grande do ?\or·w. 

S:üa. das se~sües. ü de ou tu l!ro tle 1892. -
- _;l./,nino Aloa,·es A//'o";;?. 

·Continu:\. em vígo1·, no exercido tle 1893, a. 
verba de qu<\t.ro centos conw< tle reis • .i<t vo
tada para o exercicio coi'reme, P<U'a abertur<t 
tla barn< e melhor;\mentos do lX>rto de Na· 
tal, no Rio Grande do xorte. entendendo-se o 
governo,autwisado ::t despender aq uella q uan
tia, com o pr~sidente do relerido estad0, in
.spector da alfande~t<t ou tllesoural'iu.. de fn
zenàa,~omtanto que-a obrn se 1a~1.. 

Sala das sessões. 6 de oatu/Jro ele 1892. -
)l,Jmino .-l.lt:m·es A.fj'onso. 

Fica o governo n.utorísatlo a dcBpender. e 
-utilis:tr no Rio G~'amle do No1•te, entenr\endo
·se com o IJresidente do esktdo, inspector da 
alfandega ou tllesouraria de fazenda, no 
exercicio de 1893, dentro da verba consigna
da ao governo, a quantia de duzentos contas 
de rei'< ; sendo vinte e cinco com urn açude, 
ou cisterna,na :povo:J.ção da Barra do Mosso
ró ; vinte e cinco com a tirada das vallas do 
rio, ate ao ponto do de,emb:trqu.e. perto da 
cidade ; um :;~.ç,ude de igual quantia em cara.
úbas; outro da mesma, no Patú de Dentro. 

·<>U suas vízinhança.s ; outro em Pão dos Fer
ros ; outro DO Serido ; outro Il"- Caiada, e 

· um, finalmente, em S. Miguel. 
Sala das sessues, 6 lle outubro de 189:2. 

_4.lm ino .u~ares A.({onso, 

Ao p;·oj&cto ••· 192 

~- :~-Terr:1s r colonisaç::io. 
t:m11 parte da verh<t destinada. it colonisação 

ser· ti. consagt•a.rla ao esta,belecimemo üe n ucleos 
de colonos naclonaes em ten•eno do J)I'oprio 
1e<lcral- sa~·can- no Rio Granole o :Sul, 
adjacentes á EstL<tda de Ferro tle Porto Alegre 
:t Uru~ua~·ana. ob<~l'Yando-se pa1•,t a execuÇ";:io 
desse se H iç-o as u ispo~ições da. lei n. 1 &3 de 
li) de janeir·o de 1800, reCerentes i• coloni!i<tr;.ilo 
mttion[l.! no tcrt'itot·io da. Guyana brazileira.. 

Sal<t o las i'CS-"<~·e.~. G de omulJro \!e 1892,
]JeJ~lctrio Ribe~~·u . 

~ .21-0bl~ls no;; e;;t;trlo~ e ínspectori<> dos 
pol'tos maritimos-6" ui~teicto. 

Restabeleç~-S'l o tobl d3. vet·b:t da tahella 
do minisLerio respectivo, e ml'.ntenhnr-se a 
distribniç·iío da. mesma Yflrl.n, segundo a re
lel·irh t..'1belht. 

Sala. das ~e::~iies, () de outnbro 1le 1892.
De,nct;·io lli!Jc~ , ·o~ 

Fica. o Pocler Executivo ;wtorisado a pro
rogu.r pot• rruüs dou~ am1o~.~em acct•escimo de 
fayor2s,esalvando <t (lisposiçiío constitucional 
sobre terras de\·oltwl.s. a concessuo feita ao 
Banco União de :::. P~mlo da E~tl'ada de Ferro 
(le t'beraba ou t:berabirrhn. a Coxim. 

Sala (las seS!iües, 4 i.le outubt•o de 189-2.
.-1/oes de Ca5t;·o. - .·Utreào EUis. - Cesari() 
Jfo~111.- ivio;·ae~ Bm-;·o,·. - I-'mdino Cm·los
ÀÚ~l·sa, - .4/;;<eida SoJuci>·a. - C<!sW Jw\io·;·. 

Fica o Po:ler Executivo nutorisado a [lbrir 
o credito uecessal'i() MÚ 150 contos - cambio 
de 27, pam dar cumprimento ao disposto 
no art. 2·• da lei n. 144 de ~9 de setembro 
(le 1892. 

Sr~lo. das ~~ssõcs. -~ (le outu.bro de 189':?..
.Aifredo Etlis. - p,.mlÇil Ca,·calho.- Almeidc. 
Noqw~ira.- Paulina Go·las. -Oii·~eira Pi1W1. 
- Cost!L Jm~iDi', - Ah:es rlc Crr~l;·o,- U:·!Jano 
de GotwG(! . -Er;w Cuelho. --Yilo Pcça.•-ha. 
- F rwqt1im llTeJ·n.xli.- U.-l!cmo •1!al·co~<· i1s. 
- GaYcia PiJ'C$, - Pcntlct .4-r?ol!o. - .1Jn-
7"Í'ltce "1. de Carva/T,o. 

Fica o governo autorisado, no exercicio de 
1893, a utiHsar a. quantia preci&l. pa.ra esta- Ao Dl'(~amtnto drc atp•ictti!Hta.-N. 18 
beleeer uma es~.ão telegraphica }1a cidade do 
Assú, outra. no Apody, uma na. cidade do Aoenvez de dizer-consignação de 600:000$ 
Martins, e outra no Gaicó. para despezas_ com a. fiscalisaçilo das estradas 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. -t de ferro, - diga-se : 
A&m.ino Alllm·es Affonso. Consignaçito ele 600:0~0B para de.spezoa.s com 

C~lllara V. Yl 21 
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a 'repa.rtiç<lo da fiscalisaç-d.o das estradas de 
ferro. 

situada no seu territorio, e ao Districto Fe
deral a parte qu e esti vet' em seu territorio, 
findo o contracto. Saht das sess1íes, 6 de outubi'Q de 1892.

Nilo Peçanha. 

Ao n. :23 

Da rJUanti:t de 4G5:000i-, destina~o. ú con
strucção de noms lin!Ja:; tf>lel,' l'aplncas:. !lt•.<. 
taque-se a de 10:000$ 11:tm_ construcça~l _de 
uma linhu du Victorrn. e<t.plt::tl do Espmto 
Santo, i~ cid;1•Je do P•)rtn do Ca('hociro tlc 
Sant~ Ll'opoldimt. no mc-nw t-slado. 

Sala d[l.,.. &!s~< • .-s. li de ~Cl(,mbt·o tle 18!)2. 
Horttcio f.)dsltt. 

Ann. :l" 

Rrstall<'icç;t-Ste a con~igna~;5.o de.~i.i natla ao 
estudo do E~pirito Saulo púr:L o :;et·Yi\'0 (lc ev
loni:;açiío. 

Sala tia~ .-;csst~\s:.l; dt> ~l·tcmlrrl> ele! 1892 -
.Ho!'<Lcio Cu.<la . 

I'roji'C(O lfJZ B fl, tu 

Accrescent.e-~r. :e 2.000:000$ l':l.l'a I>rolon
go.mento da Estmda de Ferro do llio do Ouro 
a Belem. ú ii!J~ tlos Ferreiros, c á praç;:~. 11 de 
Junho, melltr>r:mlo seu material fixo e ro· 
da.nte. 

Sala t!n.:; sessões. G de oUtubro de 1892-.
Urbano ]/arcowlc:;. 

· Art. 1 . • Fica o Poder Executivo autorisado 
a prolongar a ~r.rada ele Ferro Central desde 
Santa Cruz a. te á Cl.'t<lçfto do Cruzeiro , pas
srmdo ).leia. Villa do Rio C 1M' O. 

Art. 2 . • E a euvia.r um t'arnal ela Villa do 
Rio Claro ao porto de Angra. dos Reis. 

Art . 3. • E a fazer as operações de credito 
necessar·ias a. essas despezas. 

Sala das sessões , G de outubro de 189-2.
U;·Lano 11larconde.<.- Olhei,·a Pinto.- Fer
reira Pires. 

Ao prnjccto "· 192 B 

A· rulH·ica. 2-i, 11. VI : 
.'upprima-.se a 11ar1R que se refere :10 ar

remhunento do ,;t•J'rko de ah'll:J. ao Districto 
Feder(!.\. 

YI. Fica o g-on•mo aulorisado : 
:\. p rc•>idt'rll'i:!r de' modo que, sem pr<'.JUlZO 

do ser \· iço de immigrac:ãu, st-j<\ tro.nsterido o 
tle colvnis.'li;Jo aos estados. ü. medida que cada 
11m destes ~e h;ü>ilitc pam assumir a resporl
sabilith\de de um tal encar go ; 

A arrendar o seniç:ü do abastecimento de 
a.gna i~. Capit:J.l Fedem!, inclnsiYe a Estrada 
de Ferr0 elo mo do Ouro, nas seguintes 
oases : 

1•, de não exceder o contracto do pra.zo de 
33 a.nno~; 

z•, de impor ao arrendatario a obríga~.ão da. 
conclusão das obras ; 

3•, de não alterar as taxas actualmente ex-· 
istentes; 

4•, de consen-açuo c reYersão das mesmas 
obras em perfeito estado ao actual Districto 
Federal findo o contra.cto. 

Sala das ~e~sües, 6 de outubro de 1892.
F!.:rqai:m. Y\'ernech.- Jesuino de Albuqúerque. 
-T!tor.w' l;elfino . 

.4o proJecta n. 19:2 

O Congresso Nacional decreta : Art . 4.• Revogam-se as disposições em con
trario. Art. 1.• Fica o governo federativo autori

Sala das sessijes, 4 de outubro de 1892. - sarlo a contractar com F. de Duncker, ou a 
Urbano .Mm·cv~ldes...:.Fet-rei?'ct Pire~ . companhia por elle organi>acla., a conces.<ã.o de 

Ao orçamcnlu tl11 .,1g,·iwltura- n . 21 

Restabeleça- se a verba da proiJosta desti
nada as o bras no porto do Rio de Janeiru . 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892 .. ·-
Nílo Peçanna. 

p,·ojccto ,,, 192 B 
§VI: 

um1~ linha ferrea., que. partindo da. Capital 
Federal, vâ encontrar-se em Entre-Rios com a 
Estrada de Ferro Central do Bra.zil. 

Art . . 2.• No contra.cto, para tste fim lavra
do pelo Poder Executivo. ficadi.o expressas as 
seguintes clausulas: 

a) concorrer a companhia com 30 •;. de sua 
. renda. bruta. para os cofres federaes provenien
;- te do transporte do trafego cedido a. nova li
' nha., conforme as condições estipul3.das na peSob1·e arrenda;;~.ento dct.s aguas e Est1·aif.a de tição; 

Fer1·o do Rw do Ouro b) direito ele reversão para. o Estado, findo 
1.• 
2 .• 
3." 
4. • Onde se diz-ao actual. Distr icto Federal 

-diga-se: ao estado do Rio de Janeiro a parte 

o prazo da concessão, que será de 40 annos. 
sem indemnisação, ou encampação antes 
deste prazo, medea.nte pagamento do custo da. 
linha, inclusive desapropr iaç-ão e acquisições 
que se tenha de fazer ; 
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c} o governo conceder<\. os favores communs 
o. empreza similo.rcs, excluída a garantia. de 
juros ou qualquer outra. subvençfUJ pecunia
ria.; 

d) entre outros clausula.:> do conk.J.Cto serão 
tomadas em concidera.çilo as vu.n f.agens pt·o
postas }l~lo peticionario em requerimento ui
rígido a. esta camura.. 
A~t. 3." Re\'Ogam-se as dispo~iç<:í .•s em con

trariO. 
S . R. - FI<•"ttUilíl 1Vr;r,leC/t,- .Vill) Pcça.1ho. . 

-J.'luf/BCÚ'fJ. l)rti":J.;Htyw~.- Ca1·lu~ Ca1t1pu . ..:. 
Ferrcim Pire.,·. - G rt.·cia Pil't!.<. - Fi··~ilio 1 '• '·'· 
$Oa.-Recumúa. - ;hutn! O,çcLlcclítCi. 

(O Sr. Ju·lo L••pcs deiJ:a tt od~im <k J'~'<'
sideacicr. IJUe ti occt•JX! l•t pelo Sr . , l .t!"•' ;,. 
A=c1·.:do 1." scc;·el•n·io,) 

muito admiro ~ resp~ito; elle que tanto pu· 
gnou o anno passMlo )lelu.s prerogat iva.s dl.) 
Congr-esso Nacional, ~ ellc mesmo, Sr. pre.>i· 
dente, que vem hoje o:om a. sua assignatur-:J. 
m . Gct;ct·.t. ti.; X vti.;i<ts \leclll.t·;w qu~ tem esto 
platlO tinanceiro que o Poder· Executivo quer 
executai', mas isto, ~t·. pt·csi , !~nt·: , muito 
antl~~. mas mllito tmtcs J.c pt\HlllUdar·se 
sol•t'l\ d le o Pouer L"g-islatiro. (. lJmiad,s.) 

O J3(1.ucu cl:t lh•pulJlic:t, ~~·. pt·.·si,lentc, niio 
p:.Jc aiJ;olutmncntt\ !(tr.ct· fu:;ti_u, t.I·J.W.l' d~ 
cmmi~s:i•.• ba nc;tria, tla ~ll:l rc.~tl'ic\·:io ou tia. 
~ua ampliao::õo. th• unid:td•·S c!e h;;~ru ou de 
emi:<.:<iio. ~~m qtw Mlbt·i<n·nwnt-'~ tcnhll. ~obre 
islo tldiiJ~ t~ttlo <J Coug-t·es;o :-l;tcioual. 

~i\u em lici to :w ;;o,·m·no \·]r pel<t imprensa. 
cxpo~ um platt<) lln;l.nceit·,,, Jcsr;.:speilant\o 
a.>;im um .iui!-;iLdo ohL C:t.nJtm.L U I); Dei>Ut.tàos, 
qwo nu l" di~en::~:'í.o :Lil!Jruvou nm lJNjecco 

O Sr. Jo~l.o d e S.ictuc.ira- S1· . contt·,triv itlWit·,ttllt·tlill ~t,; itl~a.s cnunciatht,; 
president(!, aate5 de entt·:w n:L materi:t o lo por :';. Ex. o ;;) e. ministro da. !ii.Zentla c <.-on
or<;.a.mento em discu:;s:.i.o, tenho tu:cl!~~io.iaJ.Ie tt~t o qunl n;iu hou rc um unico sul.J:;títutivo. 
de re!érir-mP. ao incidente de lwn t.E-m , lt~\';1 n- Or.t, si o pre;:i..tcntc da C:tmaro. contc~ta.ndo 
tado em ;\Ccnso.~'ão por mim fdt:• a <) gOI'eJ•uo a minha a~sewra~ii\1 (!e que h:Wla es t ·L inter· 
pela su:t int~::rvenção iil(lebita, p~h ~u:t in i· ·.:eução escantlalOSit , imprudente, illeg<J.l e le· 
ciMiYJ. illegal n:L ref.Jl'ffia fin:tnee!m. viana., dcclat·ou ~et· impossív-el a.u ;;overno, 

Sr. presidente, disse de.: h t t•ibun" que o p ra.ti t>·~·· t.\l interYellt;ito, como ficar.~ S. Ex., 
P oder Exec11tivo exorhil.ou das s~\a~ ;tttribui- deante t.lest.a. affirmuçúo,liüta pelo ministt·o da 
çií.es, invMiindv as ''ttrilmíç:lies do Pod~t· Le- fil.zeod<~., hoje, na Ga:c!•.t ele X ,, :c: ... ~ (.-l.11oia· 
gislati•·o, tle c::uj:t priv;Ltiv:t comp2ümci:t é dos . ) . _ · 
tra.t<tr de banco~ emissores e emissões b<tnc.t- Todos os JOrnMs tlo dta t rata.m desta qnes-
rias . tão,e o honrado min~tro que sem duviJa. _nü:o 

Sinto, Sr. presidente, que niLo es~ja pre- soube do que se pa.;;sou hontem neste rect~to 
sente o honrl\do daput.\do pelo Cear~. mu~- e naturalmente não \'íU a. minha. accusaçao, 
tre prasiden'te dest:!. Cam:wa. S. Ex. não só veiu muito $ímple!;m?.nte cbclara.r, em coo
conte;;tou-me, como as:;.everou que o governo te.staç;lo ao J.w"'tl cl•l Co.note,·cio, qu~ é ver
não tinha. :pli\no ?-M~ceiro . algum, 9Ull o Idade que t~m um plano financeiro, m~ que 
Jornal ll1 Comme•·c•o nuo podia gar1~1lt l l' que não ê conceuido nos te1·mo> em que o Jornal 
o n?bre mini~tro ch~ f;nend;t ~inlw. plano con- publicat·a. . _ . . 
cebtdo sobre m;tterta. fi.na.ncen·o a.ntes do pro· s1•. :presit.lente, nu.o set st o thesouro pu· 
nunciamento do Congre.>""SO N'<teiona.l. (:lpoia· hlic:) tel"ii .. forças para sustenta\' os dous ban-
dos.) cos reunidos em um su. 

Jornaes amigos do governo hoje declaram Não sei si o Thesouro publico poderâ. levan· 
que nenhum fund:.Lmento tinha. a. minha. a.tfir- t.ar os ereditos a.os baucos do Bra.zil e Repu
m~o, poz:quanto o governo nã_? podia abso- blica que s~ pretende fundir; mas o gu~ sfli é 
lut"mente mtervtr nesta questão antes do que o Christo, com todo o poder da divmdade 
pronunciamento do Pode~ Executivo_. que H1e e atlrihuido na~ S::'-E-tas escriptura.s, 

Eemretanto, Sr. pre.s1dente, a. mmha affir· só ~ôcle, na sua, pe.regemaç.ao sobre a terra, 
ma.çã.o dchonttlm veio ser connrmada hoJe na J.ev~ntar um La.z <~ro. ( M~ito bem, apoiftàos. ~ 
Ga::eta dé Niiticia$ por umll. carta dirig tda à No entretanto, dizem, hoje (posso t razer ao 
illustrada red.acção de;;t!!jorna.l pelo illustre seio do parlamento) por.:tue os propt•io3 ami
ministro da fazenda interino. l gos do governo não e:lCOndem que nã.o se trata. 

Diz S. E:t. nesta carta ser a verdade da fusão nem da reorganisaç;ão do Banco da 
a sua inter'' enção, 11ue tem um plano fi- Republica, nem do Banco do Bra.zil, nem de 
na.nceiro, plano este proposto aos bancos, e encampação· mas tia organisação de um banco 
diz ~ais S: Ex: que a.p~ar do regimen pres;- que tem de .~er dirigido por um alto fi.nan
det:clal, nao.é mcompativel para. dar medi- ceiro, queja. sulca. os mares em demanda do~ 
das ne~essa.rta.s a esta reforma. . nossos lares. (Riso. ) 

Ora, Sr. presidente, com pasmo eu li estas S 0 Oh, 1• · 'dade 
linhas a..<;Signadas pelo honrado ex-deputado O R. tTrcrcA - · ~so e novt . . • 
do Par:i., que tanto abrilhantou esta. tribuna j O SR. JoÃo ~E SIQUEIRA - O que se1 e. q~e 
com o seu talento e sua sabedoria, que eu um banco projecta.do na. Europa, e que la. nao 
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pôde · colher os capitaes neces.."ltrios ])ara le
vantar-se, apezar dos telegrammas daqui di· 
rígidos a um tq)rescntante do )_)aiz no velho 
mmtdo afim de ve1· si conseguia erguei-a sob 
o amparo poderoso do go\·erno do estado. 

E' assim, Sr. presidente, que os malignos 
dizem. que o go;•erno toma1'it dtt Ca.mara au
torisa;ão para. fazer a reforma bnnc;n•ia, e isto 
j;.í. foi insinuado neste recinto pelos amigos do 
governo. 

O SR. CAsmmo Jn-aott- ?\~o apohlo. 
O Stt.O!TJCIC,~o.- O que ]J0>-'10 g-m~mtit· n 

V . Ex. é que a commbs.'io niiu tem not.icia. 
dessa regula<;:"'io. 

0 SR. JOÃO l:>E S!Qt:Em."' - E.§.'t amori.>.'l(•iio 
seril. para levantar um b:tneo que ch:tmat'li. a 
si todas a.s emissões dos di fi'·~t·cntc.~ banco.-; 
emissores. 

O governo .'l.ão tem intenção de fundir 
ou reorganisar o Banco da RcpulJlica.. 

Mas o que fltz o g-0\·erno ? 
Impõe condi("Jes inacceit:J.veis ao~ dous 

bancos porrtue estas eond.íçüc-s dependem de 
combina~ões da> diversa~ director ias, e das 
assemblcasg~raes, que naturo.lm~nte não l\r. 
acceita.rão. 

Que resulto.rá de tudo isto ? Fica o poul'e 
e bem intencionado governo coacto, (risu) e o 
remed.io é appella.r pa.ra o }Jatriotismo de quem 
tem grande sommn. de conllecimentos t!nan
ceiros do paiz e do estrtmn·eiro. 

E quem ser-.1 o Me.5sias '? (Riso.) 
Eis ahi , Sr. presidente. o resuitado que va 

mos ter desta questão financeira., si é que es· 
hrotado o px·a<;O da prcoL·og<wão de nossos t ra· 
l.la.lhos. e não havenJo absolut.•mente mai~ 
tempo para votarmos e:;;ta m;tteri<t o governo 
assumirá a dictaduru. fiuanceir-.t deste paiz. 
( Apoiados. ) 

Consta,, S1•. pr.::.;;idenw, ( disto n5:o se tem 
feito segredo, os proprius amigo~ do governo 
revelam e eu p0rt:mto nã.o tenho o dever de 
~ua.rdar) que qua.ndo as commissões do Se
nado e da Ca.mara. compareceram no pa.Iacio 
de Itama.raty sob a presidencia do Vice-Presi
dente da Republica. alguns ministros foram de 
opinião que o estado devia fazer a encampa
~o das notas em circulação dos bancos emisso
res, e a honrada commis~ão de orçamento, de 
harmonia com estas r.:velaçues, confeccionou 
o seu projecto, q_ue foi approvado em 1• dis· 
.-:ussão. 

sens amigos não apresentam o !>ubstituti,·o. 
(I penas existe;r. :-ts emendas do nobre deputa
do pelo ~!<tranhilo; cn per[\'unto a V. Ex.: é li
cito, é decente que o goYerno Yi para os jor
nnes declarar que tem um plano financeiro, 
e sem nquelias b[l.ses absoiubmente não accei· 
tarà outt'O plano. quando esta (jUest.1o, Jlel::t. 
ll05il:l Con~tituir;ão ''"'' pl!de ser reso!Ylrla pri
Yatinunente pelo Cong-res&) :s'acion;d ? (,!pQi(t· 
clus I)C 1'1! ~S. ) 

Xó ::tnno p:t.sS:IdO, qn:tndo n.l~nm tlCH nobt•cs 
lll i lli ~tro< tl<'LlH lC~ ••t•â.CI oppo,;i<;:i ~> !H'~ie !'e• 
<'Í lltO, Yi -QS nll'UIIlllS \' I·'Z<!S [1' \';L!I t;tl'CIH·~ I! J):U':l. 
cen<m·:u· us mi nbtt·us qtw \'inham p:11·a os 
cnt' l' <".l"t't>S <l;L c~Hlam. Eu ti nh;t proc:-.lime'Jto 
cantNrlo. EnrRndi:t que ns ntiui5tro; podl· 
ri:un Yir convet':<:tr com <I!< seus ami~o,: , <lize
r~l!' qu;o.l et·<~. a ~u:t opiuil'io, quae~ ,,s ell'doos 
bt'mdkns ou ma,lcfktr.; qtw l'<'Sttltm·iam dn. 
;tppt,n·;~fto deste uu d:U!U(·lle projl'Ct<J. ).la:; 
ir pai'<~. a impl'etl3ôl, ne>'te caso, e :lllit·mar que 
<t relbr<Hil<~ lla.d<' f,lzet·:>e de.<t;t ou d;lquelln. 
man~im. qu;uulo o gover no n;'Lo t"m 11a.r;t 
is.<v ~ompetRncia; é um att(~Jlt[ulo cvntt·a a~ 
prero.:::-a.ti\'\1~ do P•l(l<"r Legislativo. (.4pai(ldo s 
r;a•a~-')- I:1fdi~ e d~~g-rae<tdo p;tiz. ( .-l.p(•!ados). 

Sr . l'll'~>idente tenho de tt~zer umas ponde
racües sobre o ur~·a.mçnto do miliiote t·io d:1. 
Viaç-lo. Indust-rks e Obt•as Pnblitas. e chamo 
e~<pecialmente atteo~'ão tln. illu8 tre eomn1i~~ão 
de orp mento })lll'<L um ponto sobre o qm\l 
pe~o ex.plicar;õe:; : E' o seguinte. 

Tendo a reform:~ municip:l l dado ao muni· 
cipio o :;erYi\.0 drJ a.basted;nento de aguns, 
como e que ne~te orç:nnento vem uma auto
ris"-'ão ao go,'erno para f.tzer o arrendamento 
de~se se.rvi('o ? 

Eu, Sr. presi<lente, votei quando se tratou 
aqui da reforma llo ~funidpio Feder-al , contr-<~o 
a disvo,iç-Jo que manda.Yn. entrega.r e:;se ser
viço a camara m1mieipal . P1•ocurei por todo:~ 
os modos ir de encontro até a.os pl'incipios 
l'epublic.'tllOS, e procurei com meu voto coar
etar todos os poder t>s da. municipalidade, 
p;n•a que se legislasse em conformidade com 
os nossos co:;tumes ~ com todos os precedentes 
da municipalidade de~ta capitaL que to•Jos 
conhecem. 

Mas, uma vez votatla e sanccionad<t a lei , 
pergunto i honrada co1nmis~ão, qual o direito 
que nssi~tc ii.O governo da T..:nião de ID<\ndar 
arrendar o [l.Uastecimento de agua, ~ 

O SP.. Tno)L\z DELFixo-Apoiado . 
Depois disto. depois desta appron\ção, de- O SR. JoÃo DE SrQl.'EIR.~ - Si accaso a hon0 

poi~daquellas vota~foes 1Hhs no pa.lacio do r-.J.dn. =ommi~sã.o apresentasse um pt•ojecto de· 
"Overno, sob a presidencia do Vice-Pre:>idente ~ l~i._ t~Hnando novmnente esse ser \·iç:o do Mu
da Repu blica; depois das opiniões de minis~ros ntc1p1_o Feder-.J.l, com a melhor boa v_oz_lt&ll:e 

· autorisados, resolvendo esta ma.gna questão ; I votar1a por elle, mesmo porque a muruc!pa.li· 
depois da apresenta~\.o do projecto pela. com- dade nilo pôde tratar deste serviço que se 
missíW de orçamento; depois da votação da estende pelo estado do Rio de Janeiro. 
cama.ra; passam-:;e o.s dias, o governo e os 1 Perguntarei, como e por que mo-.lo a muni· 
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cipalidaue pcilie intervir no esbdo do Rio de r elo-o (lig·no do respeito e con;::dt!rnç,(io dos po· 
Janeiro. sem grandes delongas, sem autorisa- \ ' O:> ci"Vilisados. (.)Iuit•> IJ"'" • ;;;uiio bc,•1; o 
<.:âO e :t t.C i ndemnis>t~-ão â.quelle e3bdo ? Corno o,·ado;· ú c"'npr:;;u.:ruada pelos Srs. debv.tado 
:póde desvia. r <1guas, fazer cncan 'mentos, di- ~' lJi'esentes.) -
ques ou ro:pr·e~as, semqueo esbvlo Lia Rio lle 
.1a.neiro iltl o seu ~onsent~mento'l. _(.4po:ados .) o s:~:~. C~ta.uo .d e A:ll:>tl.C{.Uel.·-

0 ~et'\'IÇ~ que <.llr. r~.•pettn a ma.t::- t.le um es-~ cp1e-sr. presidente , mscreYt-me de novo 
t~do pertence i1 Gniilo .e .n~o ao potler de um pm>n. ~r~ttar .de uss~~m~to que cort.·c 1~or conta. 
c~tntlo ou cb um :anmt1p1o. do :\luuste•·;o da \ ta\<lO e Oht'<\s PulJ\ttas, para 

C.ra.nde~ ~ii.•) as dilliculdatles c·om que Yae 1 dmmar, em primeiro Jog<er. a <tttenç~io do il· 
Iut:1. ~· a llt t lnicip:.tlitl~tle .Par:\ re)!ular este 

1
lustl'ado minish·o. por cont;1. de C[U~m correm 

sernço e r;nc csr.:t ate hoJe ~oh <~ gnal'(b da actuo.lmente estes ~t·nço~ . p:u·:t 1~to quere 
l:uifto. encontra no relatorio LlO ;;eu illustra•lo ::l.nte-

Qu:tndo e:;ta. ('O ffi :ls maiot·e8 . 1.le~pcr.o.s.nilo cessot·, dcktixo c.ht denomina<-rlo- S,!~cun:·,<o 
tem ~en·id(• alJ;;nlntamente (• populu\ iiO, o l nlim1a de Jl «ito G;·osso . 
que ser(t, Sr. pr~idente, ent1·rgne á mnníci- Diz o relatol'io do ~r . Ant.io ele F<Lria. . (L~.) 
p:Llichcli>. qm· nem atl menos ~al•e ü·azer be>itt- Se. prcsidr·•nt~. ,-.Ex:. qu~ ~ digno filho do 
th1. p:tr:t ::er a1m.tid:t 110 In;J.t..1douro? (Riso .) mesmo c:;tado c que conhece a ci•lade dE> S. 

O Sn. Tuo~IAr. D ELFI:-:o- E límp:u· a~ ~· tta ;; Luiz de Cn.cerc;;. sabe perfeitamente hem 11ua.es 
ua citla(le. si(n as suas conclic;tíes topogr:tpltíc:J.s. 

O SR .. Jo.\ o nE SI<lt:Eir:A -E limpar :~ :< n m ~ F1.lll(ladn,~i não me illutlo, m• t;,mP') (!!ll que 
da. eid•t.tle que e o abc dos de>ere.s de tcxlas era Cll.llit<io genel'al da eapir.:m i<t. de ~Iatto 
as e:1maras municipne,:. Gros'o o peestimO>o general Luiz de Albu

O que de:>['jo ~~ que ll commiss:io l'('SOlYa 
est:t que.~t:'i•>, apt•esent.'\ndo um projecto que 
tire rias mfios incompetentes tl:L municipalida
de este serYiC'O CIUe serelacion:1. t-'\mhem eom. 
a hygienc. 

O Srr. T!IO)L~z Dm.n:-;o - A municipali
d;W.e é tão eompetenteput·n tr<Ltw da. sua l!y
giene como a. União), 

O SR. Joio DE Sr<~t:ElR.L .. mas nunca da, 
lliStl'ibui<·ão da agua, nem do encnnamenio 
que diz respeito ao município fetll'ml e ao es
tado do !tio de Janeiro. (:lpoiarlus.) 

O SR. THO:\!AZ DEl.!:' IXO dú. 11m <\ p;wte. 
O SR. Jo.\o DE SIQcEtR-\- E' ate inconstitu

cion;\l a. lei que ID<'ltcb entregar ú munid
p:~liclade servi~.os que dizem respeito " dous 
Eshtdos. 

Sento-me, St•. presiuente, esperr.ndo que (l, 

commissüo u~ \tma. explicac;ão a re;,peito 
des~~ .... , (lesta ... 

t:)I SR. DEPL"TADO- Anomalht, 
O SR. Jo:\o DE SIQt:EUU.- ... contrariedade 

de disposiç5es de leis, ([e que t<l.ll to ~e zang-.1. o 
meu nol.Jre :l.migo representante d" Capital 
Fe<.l.eral. 

querque Pereira e Caceres, pat·;~ce-me que o 
loca.l. em que ~ consLruiu <\ Ci1lacle nrto i vi es
colllirlo como cle,·et'ia ser. 

So.IJe Y. Ex. que a cit1ade de S. Luiz de 
Cacer~, <1,Iltiga. ví!la. i\'Iaria dos primeiros po · 
\'oadores, acha-se em um ponto , em que o rio 
Paraguay faz um coto,•ello pronunci<\dissimo. 
tle modo que as correntes <lo r io, que <lescem 
em todo o t.recho acima desta. cidade com 
gL"::tnde Yelocidnde, veem t rabalhar com grande 
torça sobre a;; suas l.Jarrancas, que sendo de 
terreno de sulJ·solo eminentemente areno..<O, 
teem com os annos se deroido de moclo que se 
púJe dizer que allí, hoje, nem si quel' existem 
Ye3tigios daquillo que out.r'ot~.l fo i a cidade de 
Yilln. M<tria. 

um dos seus mais prestimoso~ habitantes, o 
Sl'. João Carlos Pereira. Leite, ínteressando->e 
pelo futuro da sua terra natal, mandou <\brir 
mt margem direit<J. do rio, longo ca.ual, pelo 
qua.l se devia. escoar parte das aguas, ficando 
portanto :l.IIlortecid:J.S <tS correntes que traba
l ltavam sobre as barrancas em que se acha a 
cidade. Sr. presidente, esse meio pro-riso rio de 
se garantir S.Luiz de Caceres deualgumresul· 
tado ; porém, com o correr do tempo, operou
se 11esse canal o me>mo phenomeno que 
operou-se no leito do rio : formou-se e con
tinuou a formar-se deposito sobre a margem 

O SR. Trrou Az D ELFIXO- Dist ricto Federal. direita, de maneira que o pequeno massiço 
O SR . . roxo DE SIQUEIRA- E concluo, fazendo de terra que ainda. resiste, si já não des· 

um :!.ppP.llo ao Presidenta d<t Republicn.. :p.wa. • apparecell. muito bre>e (leS3.pparecerá e de 
que cumpra e respeite as leis, execute fiel- novo tts correntes hão de con>ergil'· para o 
mente n. no~sa Constituição, que terli como ponto em que trabalha>am, e a continuaram 
e:fl'eit.o do cumprimento desse de,·er, o resta- as cousas como estão,creio, com conhecimento 
belecimento di\ paz, dn. tranquillidade e <:on- de causa, pelos estudos que fui encarregado d~ 
fta.n~':J. de todos os espíritos, elementos neces- fazer,que o futuro de S. Luiz de Caceres ser;J. 
sarios :para. ftrmu:r o credit~ do p<liz, tornan- despparecer do ma.ppa. ele Mo.ttQ Gr0S50 <ltn. 
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virtude da acção das a.gna s, q ne vão uouco a 
pouco solapando o terreno que, comojà disse, 
não oirerece as preeisas condições de re
sistenei;t. 

Este é o facto que ~e deu com a [lntiga villa 
Maria, c que, pela cominuiúade das leis a 
que lloj'c' ainda está subordinado o movimento 
da pot!crçsa. massa de agua~ do rio Paraguay, 
ha Lle r3pr;·duúc-se em rel:wiio a 5I. Luiz de 
Caceres. 

Reconheci, quando rn~u·~·egado desse tra
balho, que com a peqnl'na. quantht de que 
dispunha niio p_oderi<t lc\':lr :t e/feito sinüo 
obras prvisorias. · 

1Iltimamente.quando me ach:tvlt em Cuyauú, 
fui consultado pelo governador, que então se 
achava no poder, ~Obl'e <L phusibilidade da 
proposü dos empre7;wios d;:J. viaç:ão pa,ra 
aquelle ponto. e eu, que conheço o assumpto, 
en: poucas pala,vrn.s dei o meu po.recer. que 
em rec<umo e e~te: o ministro da agricultura 
deve quanto antes COillmctur com os empre· 
zarics esta. obra que elles se pt•opõem f<t· 
zer, certo de que desta mQneira prestat·i~ rele· 
vante serviço a uma das mais bellas e mais 
prosn<')ras cid::ules de Jla.tto Grosso. 

Ot;tro assum:pto que me traz á tribun(l e a 
emenda do Sr. deput.ado, I>Dr Jiina~, Antonio 
Olyntho, que foi aqui recusada pela illus
trada commissão ele orç-amento e tambem 
recusada pela Yotaç-Jo da C:ama.rJ.. 

Sr. presidente, alguns rlos illustrados re
pre~entantes do estado de :O.Iinas combatemm 
a medida proposta pelo seu collega de ban
cada como sendo inconstitucional. 

Parece-me que de facto a emenda do illus
tre deputado não attende em absoluto ás 
disposições da Constituição; a verdade, porem, 
Sr. presidente , e que ella Yern <Lttender a um 
serviço importantíssimo que está. par-alysado, 
e no qual ja se acham empenhados capitaes 
aliás considera veis. 

V. Ex. sabe que em o nosso estado ha es
tudos imJ)ortantes feitos l'elativamente. i1 ex
ploração do abunrlantissimo minerio de ferro 
que jaz espar>o no sul de 1fa tto Grosso. 

Capitae.> importantes, como já disse, foram 
empregados nas pesquizas e estudos prelimi
nares; em virtude, porém. da disposição con
stitucional, essas concessões ficaram paraly&'l.· 
da.s em seu andamento, e nem a Camara, 
nem o Poder Executivo teem cogitado comõ 
era de seu dever, a respeito deste assumpto. 

Acho que a emenda d<:" illustra.do repre
sent.'1.nte de :Minas Geraes não devia ser com 
tanto afan combatida, porquanto ella vem 
~alva:r de p1•ejuizo seria e imminente alguns 
homens que se aventura.ram a explorar este 
ramo de industrüt, que aliás merece todo o 
apoio da parte dos poderes publicas. 

Pela minha parte não venho fazer estas 
copsiderações sinão movido pelo interesse que 

tenho ele ver reoalvados e.:·ses c<J.pitaes em~ 
pregado:;, mortos por a;,dm dizer, e que, en
tretanto, precbam entrar em movimento pela. 
exploração de,,sas minas que, como V. Ex. 
sabe, na parte que diz respeito tto no"so esta
do, são de muito intere~se. 

O S~t. BADARÓ- Li a defe&'t que os con
cessionarios :fizeram sobt•e esta emenda; si 
não complet:tssemos esta concessã.o, tinltamos 
aU.tc<'dO direitos adquiridos. 

0 Srt. CAETANO PE ALSI'JQUERQUE - Não 
digo que tínhamos id:acaclo direitos adqui
ridos; entl'etanto devo dizer que se teria pro
telado a eff'ect:ívidade dos direito~ adquiridos. 

O SR. BADARÓ- Podemos attentar con
tra o.' direitos adq nirido:~ e contra. :1 especta
tiva. de direitos. 

0 SR. CAETANO DE AUltiQUERQl:E - Quer 
em um<~ llypot11e'e quer em outr<t.não se dei
x:t de atten~w contra os direito~ e entretanto 
entendo que não ha direito sinão quando em 
e1fecü vidade. 

O SR. R\D:\l{Ú-Mas, refiro-me à expectativa 
dos direitos. 

0 SR. CAETANO DE ALBüQI'JERQUE- V. Ex. 
e mais habilitado para entrat• na metaplly
sica destas questrJeG; a e.<tudei debaixo de 
um ponto de vi~tll mais singu!at•. 

O SR. BADAR.ó-E V.Ex. quer restaural-a. ~ 
0 SR. CAETA:-10 PE ALBI.JQUERQCE- Sim; 

quero de novo entl'eg<tl-a à comp1~tencia dos 
illustres membros não só da com missão de or
çamento como da maioria da Camara, para. 
CJ.Ue a reconsiderem. 

Sr. presidente, um outro motivo pelo qual · 
vim ó. tribuna e relativo a esse ultimo aconte
cimento da Estrada de Ferro Cenb·tt\. 

Quem conhece como eu as habilitações te
clmicas, a pureza de caracter e a inquebran
tabilido.de de energi[t do illustre director da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, não póde 
deixar de lastimar os factos que se estão 
dando e que tanto teem sobresaltado o espirito 
desta popula<;U.o e prejudicado o commercio 
desta capital, de maneira que, Sr. p!·e~idente, 
parece não ser exaggerada a minha propo
sição, q_uando digo que esses prejuízos podem 
ser orçados hoje em lO mil contos, mais ou 
menos, 

Mas, Sr. presidente, por mais poderosa, 
por melhor eilucada que seja a orgunisaçã.() 
mental dodirector da Estrada de Ferro Cen· 
tral, por mais pujantes que sejam as energias 
do seu espiritc, a manifestação de sua a.ctivi~ 
dade, quero crer que, neste ramo de adminis
tração publica, penetraram de improviso ta.es 
elementos de desordem, que não está dentro 
das forças . do meu il\ustre colle,aa. fazer 
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-aquillo que, nattrr-.llmente, se encontra radi- r.ircumstancias actnaes, mas dos factos ante-
cado no nosso espírito. riores á sua administra('ào. 

Sr. president, , medi tando sobre esses fa- v. Ex. sabe que naquclla estl~acta de um 
ctos, que hontcm tomai'l)ffi proporç,i)es de--.- percur5o vasto, deram-s~. :,.-mves :JCOn~i
u..«ada.:i, er_n ."!st:l. du. re~resentat:".J.o que o c~m- mentos, gl'C'tJC~ de que re~ult.·wam funest~ 
merc10 chrzg-1~. ao P!'P.S!rlente ~a Repubhca. sim<tS conseq\1endas pam as ftnan~.as do paiZ 
cousa que, a l!<k~, m': po.rece n:to t.er prece-- e para o scr\'i<;o da estratla.. . . 
dente na admunstraçao '!aquelle proprl(J na- Em virtude desses ;tcontcclmenws foram 
clonal, mais acuradament.e voltei a minha inutilisatlos cerca de 300 vtt~1rm-< c IS 10\!omo
attenç.ão para este :1~sumpto, c supp~mll~ que tim::. 
não andei erradamente qn:J.ndo ra~~quet 1~0 Pois bem ; :J. retirada de ta.nto material 
meu espírito n presumpção. que Jit o havm rorlanl.o ni'Lo e j:~ sufficientc l l<ll'il . jn.<litlcar as 
invadido, de que súmente ~e <>~contra umn anomalias que o.lli ~e e,:tfio tlawlo ~ 
solução pat~L o conOicto <J UC ~e d;~ entro <l nrl- ;<.Ia;; 11io ú ,.{,o m:ttcri:ü rodante inntilisa.do 
minist.t<H,'<!.o ~In r~tz·:vla de !erro~ o;: i nfm'f!:>· em por<;:i:o tão ítni".ll'l.:tu(o : é <IÍHlla a ilt'Ollria. 
ses commerct:ws de uma pmr;n. tno unpol'tan- linll:J. , on(le trilhos ror:tm an\m~<vlo .·: e amda. 
te como e~t.1.. não lle\'id:.tmento ~uhstituid , ,s , e estando ou-

E. St·. presidente. ainda mD,iS fundamentos tros im1tili::;;J.dos púr se :J.cil:wem podres. 
teem e.-.;tas minhas i1leo1s .. ~ttemlend_9 :t que como c pois qun o ;tctual director )Joclht, de 
dlas não t~e;n nacla de orlgtnnes c nao . tc"!ll um momento pat·a outro l'emover todos esses 
por fim s1nao lT~tabclccez· uma methda .1n incunvcnientes? 
tomada pelo governo e da fJUHl me p:uece Eis a.hi duus ruzues que actu~m muito po· 
que não restam si não record<tçúe:; vanta- ue1•o;;amento no actu:tl estado de CO\ tS:l.S; eis 

.,josas. . ahi duas razões que produzindo e accumu-
V. Ex. salJe, Sr. pt·esidente, q\!e a Estrad:c l:múo incomren:entes, c;;tes inconvenientes a 

de Ferro Central do Brazil e lloje quasi ser- Sell turno üii.o m•igem :J. !!OVOS inconrenien
viço mais imoortante do que o que co1·re pot· tcs. . 
algumas das pa...'<t.1S de alg11ns ministerios. De modo que acceito e e:::.:plico por esta fór· 
(Apoiados .) . ma n apa:cte que lia ponco cu vi do nobre de-

O numero elen~do de empregados que .ella pntado por ~finas dizendo q~e o ~tado da 
possue. um matf'r1al de todo o pouto cons1tle- a.clnüuislra~iio daquelle propno nacwnal,cada. 
rovel, justificam hoje mais do que outr'orn o dia se torna.Ya mais atllictivo e mais prejudi
que venho suggerlr e consh;te no seguinte : cial ao coromercio. 
Pi!-rece-me qu~ IJ.ara so.~tl t:.ão c~a crise que .. se 0 SR. A~rnarco Lt'z _ Foi 0 commercío 
cl~ e tantos preJUIZO~ ac;..rreta ao commei ~JO, d'sse hontem ao s r Presiclente da. Re-o 
so ba um a t ~·1tre e e o governo volta.r aqm!lo que . 1 

. • t 1 d·-
quejà se fez outr'om: constituir administra- ~ubhca que o responsa.,el er<~. o ac ua 1 

ç.ão multiplica. rector. 
Um homem só não é capaz, pol' mais llalli- O ~R. CAETA:'\0 D~ .ALBtÇQ'CERQUE-:- O com-

lita.ções que tenha, por mais aYant<l.jados que merc1o éstara talve~ lllucbdo. . 
sejam os seu5 conhecimentos technicos. não é Ainda ha outro ponto; é o eo,'iado lastunoso 
ca.p;tz, repito, de se multiplicar, como é ne- em que se o.cha o leito da. estra.c~\L em diversas 
cessaria, para attender a todos os seniço~. ttec!1o~ . po1'. exemplo <le .Cacboeu·a a S. Pa~o 

Parece-me, portanto, que os males de que e ent!·e quetmados e B:_lem. Ha tambelll; m
se resente 0 commercio do Rio de Janeiro, e s~JffiCJencJa d~ armazen,.,e sobret~do ha. dJver
affirmo por conhecimento p~oal não são de· st~ade de blto~, sendo <J.Ue e:ste. assumpto 
vidos à peswa do director. • n~LO tem merectdo entre nos a deVJda atten-

d. t · . çao. 
O SR. Vrl'.>u.Es - Nunca >e 1scu 1u aqUl E' lastlmavel o modo porque se tem feito a 

a sua pessoa. construcçã.o das estradas de ferro de ui tolas 
O Sn.. BEYILAQUA - Tem sido (l{i:;Tedido diversM, sem se ter em att.en~ o modo oonio 

violentamente. ella s podem e devem se1' applicadas;, de ma· 
0 SR. CAETANO DE ALDt:QUERQtiE - Não me 

refiro a V. Ex .. m<1.S elle foi aggredido, e nã.o 
venho produzir a sua defesa. porque estâ. fei· 
ta. no espírito de todos que conhecem aquelle 
moço, que,com idade tão pouco avançada, tem 
<JOnqoistado a estima de todos que o conhecem 
de perto. 

Como dizia, o actual director é victima. não 
.de sua inhabilitação pessoal , não tanto das 

neira que uma estmda de b1tola estrelta. vae 
entroncar em uma de bitola. larga. Imagine 
v. Ex. os inconvenientes e di.fficuldades pra· 
t icas que daqui se originam. (Fla w1~ apm-te.) 

Por outro lado, diz-me um nobre collega, 
ha. a questão dos auxiliares. Creio que ~ 
auxiliares technicos são os melhores J)OSSl· 
veis. 

O SR. VINHAES- V. Ex. acha.~ 
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O SR. C.\F.T.\:'\0 JJE Ar.nn,t:l::r:•KE- ~iio 
os conlteço pes~oalmcnte. e não posso formu
lar um juizo desfavor;:~xel comra. elles; e o 
conceíto rtue me met'PCC o aenwl director· d8. 
-estrada. 1az-me acretlit:l.l' oue n~c) il'ia cer
c:w-~e sinão ue pe.,;~oalunütô competente. 

Oru., St·. JJ!'esíclente, sendo as>im e reco
nhecendo riUe de um lado eA;i um cn r;1lheiro 
muito cli~tincto e do ouh·o o5 importantes 
interesses ele 1nna ]Jraç[l. como estt, interesses 
que tcem periclitado e cujos pt•ejuizo~ }JOdem 
se avali«r em cerca (le lO.OUO,QOO~, p;wece
me que a nnica solução e e>ta: YO!tm•mos a 
um precer!ente que deu bom re:,ultaclo, e, 
neste sentido, lembrM'ei â illustrttdt\ commis
são de orç-;tmento, de vía~~lO e ob1•as publkas, 
.que se faenlte ao governo o> meios de nomeM 
.uma adtninistr;\çüo par(>. <lltuella estrada. com
:po,-ta de tres cidadãos, dons üos qU<'-e~ po~sam 
ser exclusiYamente incumbido> ela p:wte 
1inanceira. e de outros ra.mos da gestüo \los 
.serviços que correm ]JOl' conta (hquelle 
importante proprio nacionaL s~ndo o terteiro 
~ propl'io director cl<l. e~trada, (,\tj<'- cotn l)~ 
iencia technicc. não se pode negar, cuja lim
pidez de caract.er é conhecida de todos nos. e 
cuja ene1·gla está. á 1wova de todil. e quc.lque1• 
tentativa que ~e lJossa. iàzer. (Jit~ito bem, 
JJnuito bem.) 

Veem <t mesa, são lidas, apoiad~.;: e em·ia
. das i1 commissão as seguinte" ememl:.k; 

Ao 2Ji'ojecto 11. • :t!J2 B 

Additivo ao projecto QUe fixa a despeza do 
Ministerio da lndmtria, Yin{),o e Obras Pu
blicas. 

Artigo unico. Fica o governo nuwrisado a 
Ultimar as concessões para exploração de mi
nas, que foram suspensas em Tírtucle da fel! ta 
de lei reguladora do assumpto, de conívrmí
dade com o disposto na Constituição. 
. Sala das sessúes, G de outuhro de 1892.
.Co;etano de Albuquerqv.e.-A. A~ei'edo. 

Emenda ao orçamento do ").finisterio da ln
.dustria, Viaç·iio e Obras Publicas. 

Da con~ig~ac;.ão de500:000$ para o serTiço 
-de colomsaçao dos estados, distribuam-se 
45:000$ para M:atto Grosso. com applicac;ão 

· ás suas colonias de nacionaes. 
Sala das se~sões, ~6 de setembi'O de 1892.

. A. A.::;eredo ,-CneCano cte .AlÕWj'tle.-tF<B, 

O Sr. "\"i:t1.haes sente tomar a pala
.:vra. em hora tão adia.ntada. Vem tmtar de 
um importante :l;Jsumpto que merece o mais 
.&curado estudo e a maior refiexã.o. 
. Ouvia do nobre deputado por Matto Grosso 
que o actual direetor da Estrada. de Ferro 

Central e um caracter ele,·ádo, um c-a-va-· 
llieiro di~tincto e um l!abilit::ulo profis
sional. 

Não o c::mtesta; o que o orador contesta é 
que S. Ex. tenha as habílitaç•ões pPecisas para 
o J,otll desempenho do cargo que lhe íoi con
ti;ttlo. 

Hist~w i::~. o que e>'Ü succedendo m1. Est.rn.da. 
(l<; Ferro Centml. COnta como as mereru:loria;; 
silo nba.ndonadas ao tempo. 

Hoje. ao saltar do trem, o orador \io q11e 
em uma da,; pla ta.fórmns ela estação de S.Diogo 
estanun centenas de saccos ele sal expostos á 
clmn1.. 

ltnttgine-se O lll>€jUi7.0 flUe não ha de ter 
com bso o remettente de ~~:mcllmnh! car!!a! 

Tet·minn, f<tzendo Yoto~ pam que tt CnniCu•a 
não encelTe seu~ tealmllto~ sern ter l't·solYido 
a questlio t.lo. Estr;tdn ue Ft't'l'D Ccmt~ll qne 
n~o e menos graYe do QUe n. questão finan
cena. 

A J.iscno<são fica adiada . 
Pas,..'t-se (L hora tlestinadn ao espediente. 
0 Sr .. 2'' SECR.ETAR10 (;·Cl"Cilll!O l!C 1") pro-

cede it leiturr. do :;eguin te 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. tlepu!o.tlo Antonio .Joaquim do Couto 

Cn.rta.xo, communicando que por motivo de 
moles tia em pessoa de s na 1\J.miliu., deixou de 
comparccd1' à 5CS3Üo de hoje e deixll.rà de 
comparecer U.s suh.<eq uentes. -Inteirada. 

Do Sr. 1° ;;ecreta.rio do Sena.do, de 5 elo cor.
rente, communicando terem sido envi:~do á 
8a.nc<,:ão os antographos ela resoluçiio cto Con
gresso Kaciona.l autori&'l.ndo o-Pocler Executi
\0 a alJrir o credito necess<Wío para indem
nisar. no corrente exercicio, n. Augusto Fran
ci~co ::\faeia Gla.riou.-lnteirada. 

Do mesmo senhor, em egual data, remet-· 
te11do a propo.,íção desta Camara, concedendo
ao 1° eseriptumrio da Thesourar[a. de Fazenda 
do Amazona.s Emiliano Olympio de Carvalho 
Rebello, um anno de licen~:a com os venci
mentos a que tiver direito, ]Jroposi~ão a que 
o Senado não poude uar o seu consentimento. 
-Inteirada. 

Do :.Iinisterio dos N"egocios do Interior, de 
4 do corrente, restituindo, sanccionada, a re-
soluQão do Congresso declarando gne o sub
sidlo dos senadores e deputados, durante a 
prorogaç.ão da actual sessão legislati>a, será 
paga com os saldos das re.;pecti Yas Yerbas do 
corrente exercicio.-luteirada, officia.ndo-se 
ao Senado-

O Sr. Vinhaes vem à iriouna uni
camente para perguntar ao Sr. Dr. Barata 
tubeiro, presidente da Iutendencía Municipal, 
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:POroue 11\0I;iYO nã.o cumpr~u a Jispo~i;;~.o tlc Reconheço qu~ ew:J Ylc:to é como daquelies 
lei cjue mttnrlan1 proceder ;LO aE~tamentoelei- q~1e veem ele lon~·e. 
toru.I no rlia 5 de outubro CO!'l';:>ntc. E~ ,·eso nntig·ci. no regimen passado, · os 

Isso J?ro,·::~ mais 11rna. vez que S. Ex tem parttdo> em OPIX>Si\:JO ao f'Overno sofrrerem 
g<wuo em pisar aos pi!s as leis \·otalla$ pel•J w hemcnt:;8 accusaçües, <~ éeclmt de twlo que 
Congresso 1\acional. tlc!Ie;; cm:mava. muitas Yczcs sentlo sacrifi.-
Levant:u-:~ a c~nsum que Ol'll fn i lnten- C:t<lns iM:\S ;\lt:1mente gcne:·o"'" ; depois o 

dcncia ~hmicipal si porventU!'<l eU:1. Jll'OYar p:tl't.ido opposto tinh<:. ele ceder o poder a seus·. 
que não rec~bea communic~-tçfi Cl do Poder Exe· nnt:tgonista.~ e estes corriam IJi'e:>su rosos á 
cutÍI'O t!e que tinha. sklo s..'\r.cdon;~üa ''- lei que : >'~<'-li$.'l~iin ..te nt''diü:~Sque 11a Yespera. tinl;;tm 
reorgani:>:l o di::-tr icto Jederol. j coJUu:~.tido. recon hecendo-as ent;ío tle -utili--

tlalle efncnz p;tm o beneficio da n;u~l.o! E' est:J. 
O Sr. l~cYiln.qua-St· . pr2sillentc. a pr·a.t ica qu~ _se conhece gemlmentc cmn o 

hontem firtuei .:.-om a. pa.htn a. pam a ~es.<ão nvt~c tlc pollu~n~cm , e comprcltcn..te trJtlO o 
de hQje. pot•qur. de.~ejanl. proterir ;ll~um;t,; per!rxlo <lo regun~n monarc.uc_n . . 
r efut'\r,;-'J(J:; em t·cspost.\ á-< ,,.ccus:••;:)(-:; tã,, gt·,t- _O n<>h_l'(~ tl:•pltt.'l.t\o pelo. ce..·wa, "' f:tdo que 
ves. Qtl<tll t<J inj u:!'t..'\~,lan\-<ltlns contr,t o nolJre nu•) "C !er. esperar em atrender ao ;tpp~·llü ü:t 
ministro tia j<UCl'r~\ pelo nout•e t·ept•esent•tntc Uepni:Jh,-a, ;l.b;.tntlomtnr..lo ~ua~ ;!.ntl:ms IL )e ll~l.• ;. 
do Cear~\ . o Sr. '.\!nrtinlto \lod1·i:.:ue:<. cu_ia an- m~. in!elizmeute S. Ex. , intcllig:·nte. h
sencü~ n~te momento mnito la~i:ímo: b•Jl'hJso como e, •linda nilo p:':de li!Jeftar ·sl! 

S Ex comecem por ·llludir ·to< •nt uiws tio tlaqnelle:s ~-ellws l~<tlJjro~ ~n>cterados.~ e como 
" .' · . d· ·' .: · : ··'r , , posso ex.pl~ea.r qne na o tn·esse rett~lüo sobre 
.,.o, erno, m,ln .muu üeqt~entuncn .e l~1 0l~•r si mesmo e procura.llo cYit..'1t' ·1 nccus \Ç'\n d:L 
a Cnm:u·n. uma conctlmç·ao que d te n:to na , . • S ,.. . , 1 z· ~ ' . ' , ' 1. 1. 
~h~oluta.mcnte expre~sa em racto~ . (; (jlle no l rd_em d.!, que; ·.~:': ll10(:U .m, P~L ontto. ,\C o 
contrario, este proposito era rlíal'i;tmE·nte illu- ~reto CJU~_S. ~x: fot mdu:wlo a etro po:r tgno-· 
tlido por acto5 em perft-it.t comratliçi\o, na 1 :1.~-?u )Mo ,"?~ conhect~nemo suffictentect(l. 
opinFo de s. Ex. le.,l,l:h:·':o m,lltar. S. ~x. emprehendeu fa-

a zer tt rle!ez:> de um officml. que S. Ex. a.~se-
Xão vi ainda. Sr. presidente. confe.;so, a:ur a. distincti.ôsimo e merecedor de todos os 

que nenhum depniad_o tive:•se 1i::ito pr·opostns elogioo, que apruuve a S. Ex. fazer-lhe. 
desta, natureza e mutto _mr:nos ch l><~;rte _do Dir·ei upena.s a este proposíto que !'ui cone
governo; o qu~ ten)lD TLSW: o que e m_mr.o ga. de estudos. <1-S.~im como o nobre deputado 
na~ur~.I.o que e prnt1co. ~qmllo qtH' esv.1. no •;ue ue:::tc mom~nto o~curJn. a caueir<\ dn. pre
m~tmo de de wdos ?S..llatr!Ot-..'I.S. de C.'ldn. u~ de sidençh . 

. n os. qner ll~ oppostçao_. quer c~os que apmn.m Conhe~o pcrfeitn.mcnf.e esse offici:1.l, assim· 
o go'l"erno e este deseJo, de a!la.;:tnr estas d1!- como o conhecem tambem o.;; meus colle~ 
:ficnlcladcs, diminuir, si nã.o tll.zel' ces.~:n• de de ch~se. estive em contid o com elle ~té· 
u_ma vez, e~es attritospessoa.es, oriundos <h s na ocro;:ião em que rea.Ii;,ou-se um Cacto im
CJr éums!ancms exe2pctona~s em r n:J no~ ~n- port.lnte da sua \·ida, quanrlo fomm degra
contramo_s e que todos_dese:J:tmos. sem d1St 1H· tlados d<\ Escola ~!Uit.lr pat<t a Escola de Tiro. 
çoo. de cores partic!aJ'r~. fnzet· desappareccr . do Realengo, en tão commo.ndada pelo br-Jovo 

E este o nossoolJJecttYo commum. :lf:ts QSte coronel Felin to honra da classe honra do. 
appello feito de parte a parte, me ll<u·ece nllo na~o e üo Ceo.r:à de onde era di~tinctissimo · 
dar lug;n' a. primeira accusação qne o nobre filho. ' 
deputado atirou ao iniciar o ~eu cliocu rs?· _ Esta existencia. preciosa grande falta faz · 

_Quanto _ a outra.~ ~ro~~t«.s de concll.\açuo, ho.:e it Republica.. -
~ao <~UY!do que mdrv~d~la.lmente te1_1llam Por con$eqnenci:~. deixo ao juizo dos meus 
s1do felta~. c S. Ex. que tmctou o ~eu lilJello camamdas a,~nalyse da maior ou menor jus
accu!X\torro sobre este assumpto, nnmralmen- tiça das aprecia('ões do nobre deputado e vou 
te ~em co!lhecimento de_ ·algu!nns propo~to.s entrur no <~s~umpto. 
mars partlctlla.res que haJam stdo repelliclas O officia.l defendiuo pelo nobre deputado não 
ou burt<Ldo.s. .. p6cte ter em bo:t consciencia a menor, a mais 

S. Ex. l! quem o sabe e melhor poderit es- JonginQU<t r az:.io de QUeixa deste. velho servi- · 
clarecer á Camara. dor da pairia que !à:z: honr<t ao nosso exer-

:M~, pa>Sando a outro ponto, S. Ex. llisto- cito e que em boa hora. foi cham;;•'o a dirigir 
ri ou com muita infelicidade, tendo ate sol:.. a pasta do. guerra. 
frido, (1. meu ver, o desgosto de ser sacrifi· Si o nobre deputado tivesse escrupuli~ado 
ca.do peh\ sun. propri:1 Jnemoria em relação il. um pouco mais em informar-se antes de 
narrativ:J. do5 1actos, cujos commenta.rios S. tomar a. palavra, estou certo · de que:,.. F:x. 
Ex. nã.o quiz. adocicar, com') adocicadas diz teria voltarlo a.traz, e. obrigado a fazer jmt~ça 
terem sido <tS propostas conciliadoras. âs qualidades que ornam o elevado concerto 

Isto explica-se, Sr. presidente. nn que e tido e o eara.cter deste •elho soldado. 
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cuja fede officio figura dignamente ao lado di13 
mai~ lwilh:" '' '> que po~ :iam t~r conquista do os 
mais disti generoes bmzileiros, S. Ex . 
n.bundonari;t v ~ncargo ing!orio que sobt·s TS 
espontaneamente tomou, evitando a posiçü:o 
desagradavel em que !àtalment.e S. Ex. se 
encontr:mi., desde que n.pp:wfõ\'am estas ver· 
dades que acabo de affirmar. que V. Ex., Srs 
presidente, póde tão hc111 c<)OlO eu testemu
nll:tr c que serilo repelida~ P'Jr todos quu.nto. 
forem consultados pelo nol>re deputado, e 
por tHltt•) lado pull]J:n·:•-mu. n:-:~im como :t 
qualquvl' outro L'OII1·;;.t qw• me :,;ul;,;tituit·ia 
com m:ds \':lu i.;l~"tn ue>r.c mt~ rnento, o · 1~
;.:ost,oJ rlc contc:::t;n· a:-: "~'"'\'o ·t·:•·.iit·~ (jlll\ S. Ex. 
!c;r, m·~-<e tom it':lci 1';·1 r: t:i" l<~rm:ll que 
pat· t~<'Ct't:t ;t qnai!JW ·l' f!l ll! o oHI'is:;c, o·omn 
a rrnahjll<!l' que o Ir-,.,., nd~:tr-:m l oa~<:;J diJ 
n:t n~r<l adc l~ :u'I 'im:~du em lilci.o:-: fJII<', 
S. F.x.. c~t.on ~ct• t.•• , uã o_o ~l'IÚ c;tpaz, 
nunca, de :tpJ•,.,;entat'. ""' 't'obor;Lnolo :t,: ;1.{: 
cu~n~'iic~ que 1\:·r.! E<r.c niTio:i<LI,o ~r . I' tenente 
Cat•neiro Monteiro. lotrwu um P•LI' ticlo. nes~<1. 
posiçiio qu~) eu <tl>stcnhodc comment:u·. porque 
acho-me em Clltnpleta ani;;1gonia de convic
ç6es e de eon•lncia eom S .Ex., e mesmo. Sr. 
presidente, não conviria revin;r e$i.es f;tctos 
desagmdaveí,, estas scenas angmtios<J.S e tle
pri mentes que torl os nó,; la!nent•Lmos e q ne 
foram a eonseque11Cia fal1.l e inevito.l do;: 
erro5 do governo expelliclo elo poder " 2.3 
de novembro ! 

Nem me~mo me demorarei em reproduzir 
a contestação irrel'u~1.vel c demonstrad<t por 
documentos, a.qui .i<i. fo('mulada contra. a per· 
sistencia da affirmativa absolutamente !,"l'a.
tuita, de que os ar:ontecimentos politiCO$ do 
Ceará, depois do eeleuerl'imo Sr. Lucena, 
fossem por ordem do Governo Central. O 
proprio bata.lbã.o seguiu pa.ea ?lfara.n~rua.pe, a. 
seu pedido leito aocommanda.nte do districto, 
que só depois commu nicou ao honrado minis
tro da guerra de então. 

M:~.s o facto e que este official soffreu uma. 
accu~ação, e em cumprimento da lei militar 
foi submettido a. conselho de investióaç-ão. 
Mas, em parte as accusações que pesavam 

. sobre elle de certo modo se apoia-vam em 
questões politicas e o governo, á vista 

. do modo por que a politíc:t se encaminhou, 
-apressou-se a mandar sustar, no que lhe com·· 
petia, a marcha deste primeiro processo. Mas, 
j á o otHcial tinha produzido a sua defeza e 
nessa defesa, Sr. presidente, elle, em •;ez de 
limitar-se áquillo que podia constituir real
mente elementos dedefeza, commetteu o erro 
de fazer arguiçües gravíssimas a coiD.}lanhei
ros, seus superiores híera.l·chicos. V. Ex. 
sabe o rigor da lei militar: o capitão offendido 
de modo muito grave por este oíll.cial, que 
chegou ao ponto de pretender justificar-se, 
.a.ttribuindo ao capitão estado de embria.,nuez. 

E V. Ex. sabe perfeitamente, que mesmo na 
hypothese de umo. ft\lta. commettid•• por 11m 
milit:J.r, o estado de embriaguez é aggravante, 
ao contra.río do. legislação civíl que considera 
nttenoante. Por o.qui se aquilaia a gr:.v.i dade 
da o.ccusaçiio. 

E por i~so soffreu d::quellc ofllcial uma 
parte, como era. no.t.ur-al, e a autoridade mi
libr nü.o poclia cleixar de modo algum de dar 
;wdamento o. e>ta parte, para todos os effeitos 
da lei. 
As~im é que o tenente Monteiro teve de 

~~· ~uhmettillo a um conselho de in>e5Cigaçii.o, 
v:mL 1111)\';ll', cnmo lhe cabia, exchtsiY:J.mente 
:t ellu o accu~adol', " ve1~1cidade uc:;$a :,'1'ave 
:tccu>ao;~u qne lnwhL lilnr,-ado ;obre o seu su
pet·im·. 

(l nnlo1·:• tlnputado O>-'f.:'l complet.'ltnento er
t':\o!O j ulg:\wl<> que ;to oíl'endido P. que cabia 
requerer conrelho. Creia que c~;i. errado. 

B:sta 1;1.cto ~e thrh\, independentemente 
mesmo dellu o reque1·er , si ficass::~ provada a 
iLCCUSlL\.:ÍO. 

Dep(iis. no interrog:ltorio do conselho, se
gundo estou intonnado, o tenent e Co.rneiro 
~Ionteiro. Jn.tntevc. em toda a integridade a 
accusaçilo que fizera. · 

Neste interim, foi publicada a defeza, que 
o nobre deputado chamou de brilhante e ou
tros q tulliftcativo> encomia;:ticos , e disse que foi 
publicn.da por elle, repr.oscntante do Ceará, na 
sua, folha() No'l'te, copio.cla com a sua propl'ia 
lettro. 

S. Ex. disse quasi toda a verdade, porem 
naturalmente por modestia, encobriu que 
tambem tinha sido,feit.o por si proprio, a. allu
dido. defeza. 
Ma~. Sr. presidente, V. Ex. conhece"' 1&

gisla\.ãO militar. l\ã.o é licito a.o milita.r da.r 
publicidade a p;.!.llel official algum, mormente 
em materia de processo. sem licenoa especial 
e expresS;l. da. auwridade competente. 

Intimado para responder si e1Iectivamente 
aquella puhlic~ã.o era ou não <tpocrYJ.llla, o 
tenente Carneiro 1!onteiro declarou que tal pu
btica.(~1o era a. mesma que havia. apresentado 
para ~Ul\ defeza e que lbi public:.da com seu 
pleno con~cntimcnto e autorisação. 

Nestas coudiçl<es, u. responsabiliuade desta 
falta, capitulada na lepislação militar. veio 
ainda pezar sobre o officiai submettido ao 
conselho. 

O illust1•e representante do Ceará disse que 
para este conselho foram nomeados officia.es 
adrede. 

Ora, Sr. presidente, até onde .;ão os sen 
timentos de partidarismo de S. Ex.? t 

Aquelles que conhecem 01: officiaes que com
pozeram este conselho pasmaram !le ter S.Ex. 
feito, sem exita.~ão, semelhante asseveração! 

Si esses officiaes foram escolhidos especial
mente ; si iSto não constituíSse mais uma. 
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injustiça, contra. a qu:>.l protesto energica
mente por dignidade da classe a que tenho a 
honra de pertencer ; sü teria, uma re::posta 
a dar, e é esta: A }lal'cinliducle l10liticacleste 
official não poderá set• arguida de suspei\:<lo 
por S. Ex. A nós outros, adversarío~ politicos 
de S. Ex., nunca nos p;cs,ou pelaidéalev<mta.r, 
nem de leve, semellmnte ~ccusação injusta 
e oífensiY<1. dos brios e d<1. cEgn:dade militar e 
que ~ahe DOr si mesma com tOdo o odioso C[Ue 
contem ! 

Vê, 11ortanto, V. Ex .. q\le <L parte que teve 
o nohr~ ministro da guet'r:t é ;·1p~nn.s t\ Lie 
es~ct'tnte le;(al tlo andamento tlo pt•oces~o. 
rigoro•amcntn en.:arninhado. scgttnrlo os tl':l· 
mite~ CJ.Ue a. legi~Iaç:ão militar c·omagl'fl, e 
que o ncl.•t'e dr,put:ldo p:w,~ce desconhecer; do 
contrario nil:o st,l'ia c<tpa7. ti•~ i~ze1· " de~as· 
trada a.qJ;uit;i\o que fez. Si S. Ex. tem üuvith 
sobre as impugnações lormacs qu~ tambem 
deixe, consig·nnda nos anno.es dest:t cnsa, con· 
tra 1M snas atcusaçCíes, :-, Ex. tem \lm c;t
minlLo; inlbrme-se melhor, de modo cabaL 
POde mesmo levar mais longe a fonte de Sll(I.S 

informações,. e requeret• ao goYerno o qne 
consta. otlichimente sobre ll. condncta deste 
official, qual a mn.rcha que tem s~guülo o 
processo n. que elle foi submettido; e nest~ 
caso o nollre drput'\rlo niio porlerá ffiil.is rlu
'I"Idar ele que a razii.o nüo está de sen lado, 
e podei'Ó. sa.nar a in,justiçtt que comme~tet1 
apress11n rlo-se a conlessar que er·rou. para 
desta fúrma, c só nssim, saln,g·u~l.rdar o, :pu
re7.a. de suas inteUI;ões ! 

Tenl1o concluido. (.lf1<ito bem.) 

Vão a irniJrimir as seguintes 

REDACÇÜES 

N. !92 F-1892 

Redac(·ão para 3" di~cmsão do aclditivo de5ta
cado do orçam~.nt.o do Ministerio da ln
dustrin., Via.çüo e Obras Publicas, para o 
exercicio de 1893, autorisamlo o goYerno a 
C.0Dt.ra.ct:tr C(lm o Sr. Richard J. Reidy, ou 
com quem melllores >antagens offerecer, a 
construeçii.o da linba telef!raphica sub-tlu· 
via.l, entte as cidades de Belém e Manáos. 

O Congresso Xacional resolve : 
Art. l." Fica o governo autorisado a con

tractar com o Sr. Ricbard J. Reidy. ou com 
quem melhores va.ntagens o1ferecer, a con
strucção da linha te!egraphica sub-fluvial, 
entre as cidades de Belém e Manáos, sob as 
seguintes clausulas: 

a) concessão de privilegio :para. exploração, 
uso e gozo da linba :por prazo que nito exceda 
de30 annos, sem prejuízo de quaesquer linhas 

terrestres qne o governo pretenda con~truir 
n~\ zona privilegiada ; 

ú) estabel~.cer <tS esta~·ões intermediarias que 
forem jl11gadas conveniemcs pm numero não 
inferior a 15 ; 

c) concesslio de isenção de i.lit·dtos de im
portação para o material nece~sario i" con· 
strucç-ão e consel'Vaç·Uo da I in h:t ; 

d) ohrig,v:iio de ~ubYcncclon<tt' o concessio
nario 011 se\l cesslonario com tlll1lt prc~taç\io 
:\Unn:tl no m:1.ximo de .!: 17-lT,, •liH\tnW o 
prazo do pl'il·i!e;io ; 

•-') eslipllln.t:no elas vaut..<~e:B que o~·· •1"1'!'110 
j ulg-ar cun\·enirntc~ ;~os in!Ct'l'~se~ da l"ni~"• 
1 ;nn. n. rJlln1 l'<~,·cd.<•!''t· no llm .ro J"""m do 
privilegio, a pl'npric<lt\tlt\ 1.!:1 linh:t, "~UI.,:•i••s, 
mat.etial de o:ons,~l'V<l•;:io r. r[l!:lt!Srtlll!l' :tCc!'~
sorim, imlcpcmlcnt;r·wcnl.l! ri' ' iud.-Jillti:<:t•;•io. 

Art. zn tl~V•lgam-sc ;l '. tli.•p:"io;•ie,. 1'111 con· 
trario. 

Sab das ccnnmbúe~, G de untnlJI'II tlo 1892. 
-JfO'i'!W,'\ lJ(UTo.~·.-LrJO)"}/do d1~ J111llt t)f;S.

Lcílc c Oiticícf.t.-l)r:,llct)·;u HU~~inJ,-8cc~;•·ihO 
1-"i~im .. 

Redtttção para. 3" discu~são uo l<udi ti v o des
tac;tdo do orçamento da àespez.1. elo 1\Iíllis
tct•io dG. Industd.a, Vhv;ão c Obrtts Publlt;liS, 
para o exercicio de !893, "ntorisando ac· 
cordo com a Compan!Jia S. Paulo 1\ailway, 
límited, no senti(to dG modificar o;; con· 
tractos existentes. 

O Congre;;so Nôl.cional resolve : 
Art. l.'• Fica o Poder Executivo autorisado 

a entrar em accorclo com <t companhia S cl.o 
Paulo llai!tray, l illlited, no sentido de mocli
ficar o~ contractos existente~. podentlo ampliar 
clefhitivo.mente o prazo ela encampaç;.'lo. 

.Art. 2.0 Revogam-se as disposiç\ies em con
trm•io. 

Sa.la das commi~~ões, 6 de outubro de 1892. 
-Jfm·acs BwTos.-Leor>oldo de Bdhões.-Se-
-cel·ino Vieim.-])emeti·io Ribeiro, -Leite e 
Oilicica. 

N. 19'2 L - 1892 

R.edacçf.o para a 3" discussão do additivo desta· 
cada do orcamento da de~pesa do Ministerio 
da Indmtria., Viação e Obras Publicas, para 
o exercício de 1893, a.utorisa.ndo o g·ovarno 
a arrendar todas as estradas de ferro, ex
cepto a Central. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o governo autorisado a a.rrenda.r 

todas as estradas de ierro, excepto a Central, 
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a quem mellJOreg comliç-ões ofi'?recer, ~ prazo ' Art. 2.• Rcvogam-:>e as disposições em con
nunc.t m;.uor de 30 annos, obrxgauclo-:>e o nr- tra1·io. 
remlat~trio a construir os prolon~amentos e 
ra.mae~ j:b:tp!Jl'OYados e e~tabelecendo-se clau
sul<"~s de comervttç:ão e r eYersão em estado 
per Jeito, findo o prazo de :1rrendamento. 

Art. 2." Revogam-se as diSJ)JSh;ü~s em con
trario. 

Sala. da.s commisslíes. l.i de O\Jtubro de 1892. 
- ?tfo, ·,,c.~ B,,,·,·os. - LCf,1irdrl!l de JJulh.·ics. -
Leite c U:tic:ca.- Demct.-i" Riliei,·o.- Scee,·i;w 
Yici,·a. 

N. IGZ J- 1802 

Redacç-.iio po.ra a:;·· lli~('ll"s~o do mlt1iti,·o ür~ta
cado do 01'\·<unemo da lll•>pe,;;t tlo :\li nistet•io 
dn. lmlustria, Yi:t•;iio e O<.>r,l~ Puhlkas. p;J.t'a 
o.exercicio de ISU:3, ;~.utorisau tlo <\ scp:tm· 
ç-;io do sen'iço Llc ~nbur1illS do cte trauspot·· 
~ de [J3.S:::<tgeil'os e mercado1·h~ da E$tra.da 
de Ferro Central do Brazil. 

O Congt·e~;;o ~acional rewl ,.e: 
Art. !.• Fica o governo autorisauo a sepn. 

r ar desde já o senic;-o de ~u hnrbios do de 
transporte de pas~ageiro., e merc~tüorius da 
Estrada de Ferro Central do BraziJ: 

§ unico. Xüo ~endo poosiYeliitzer a separa· 
ção dentro dos limites ll:~ .-erba Il~\ra o cus
teio do. Estenda. {le Ferro Ceni t-nl, fica o !!O· 
verno ~ut<Jri~auo a cont.ractar com o pal:-ti
cular que maiores va.ntagcns o1ferecet• o ser· 
·viço de su lmrbios desta. capital. 

Art. 2.' Revogam-se as disposiç-ões em con
trario. 

Sala das commi>sões, 6 ue outubro cte 1892. 
- Jlo1·aqs Ba,·,·o~. - Ler,poldo ele IJulhrjc;. -
Leite e Oit:cicc<.-Demetl'io Riveiro.-Se~eriao 
YieirCt. 

N . 192 G- 1892 

Redacç-ãopara a 3"> cliscussã.oclo additi'ro desta
cado do orçamento da dcs}>esa do ')finisterio 
ela. Industria, Yiaç:ão e Obras Publicas, }Jara 
o exercício de 1893, autcri~ando o p:tga
mento de 30:000,:; como premio ao Dr. Croc
J;;:a.tt de Sã, pelo ma].Jpa por elle ultima· 
mente editado. 

O Con:;t·esso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica. o governo autorisado a. man

dar pa.gar l\ quantia de 30:000$ como premio 
ao Sr. Dr. Cl'oclmtt de Sá., pelo mappa ultí· 
mamente por elle editado no estado de Minas 
Geraes, parte de S. Paulo, Rio ele Janeiro e 
Espirito Santo e co~o incenti>o a trabalho 
J>emelh~te. 

Sah1. das commi>sue~ . 6 ele outubro de I892. 
- JI~rMs B(m·o.•. - LM)Jolâo de Bt!ll!rJc~. -
Leite eOiticic<I. .- Demetrio Ril1eiro.-Severilio 
Vicin l . 

N. 192 E-1302 

Rrd:tc'(,':iO pan a 3·• dís~\ls...::âo do ad<titíYo tlcsta
eatlu do Ot"Ç<Wlento d:'\ de~peza uo Ministerio 
lia lnt!u;;tria. \'i:~t;iio e Obra . .,: Publicas, po.r:t 
o t>xet·cido de l&n . att!t,t•is:t.ndo o ~orerno 
n. cuntt'al.'li\l' ~Oll\ a. Cotnp:tuhia ~ruz(l.muinho 
vtl corn rJUCill melltOI'c~,.; e.mdic:·üe> oltúrec·er 
:1 tOrt>tx·ucc;lo clu Jn• ., !ml~·amento da l'Stt·adn. 
<lc lct•t·o d1\ cid<.ttl~o: dtl Campn.nhu (l. OS Po~·o:> 
lle Callh~. etc. 

O Congresso X•tCional resolYe: 

Art. 1 • ,, Fie.'\ o ;;ro,·erno MIÍOl'i$ldO a con
tmct(l.r com a. Cmnpanhit~. ~Iuw.mhinho 011; 

com q_uem melhores couJ\üe~ oíferecer a. 
construcçito do prolon;mmento da e~trada. de 
ferro que, P~•rtindo da <:idade du. C<\mpanha. 
.-a aos Poço> de Caldas, pa.ss::mclo pela. C!do.de 
de S. Gonç:a.lo do Sapucahy e ~et·,·indo quauto
p<:~ssiYd aos munici pins de !.I•tellado e A l!en:~S, 
mede..1.nte a ~,-arantia de j nros de 6 "lo sobre a 
quantia de 30:00()::; llor cad<\ k ilometro e mais 
1~wores concedido;; a empreza. da. mesmo. na
turez:<\. 

Art. z.o Revog:~.m-se as disposições em con
trario. 

S;,la. da.:> commissões, 6 de outubro de 1892. 
- Jio•·aes BwTos.- Leopoldo ele· Bttihaes.
Se'!:e;·iao "''!ei;·tt . - Demeirio Ribei1·o. -Leite 
c Oitic:ca. 

N. 19"~ K-1892 

Redacção para a 3• dlscussão do additi~o _des~· 
caclo do orçamento da de,"'Pe7.a do Mmtster!O 
d" lndu~tria, Viac:.iio e Obras Publicas, para 
o exercicio de 1893, autorisando a revisão 
das t.abellas dos Yencimentos dos empre,oa· 
dos sJp.eriores das estradas de ferro 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 . o E' o governo autorisado a. re>er 

as t.abellas dos vencimentos dos empregados 
superiores das estradas de ferro, excepto a 
da. Centro.!., de modo a que o maior venci
mento não exceda de 12:000$ annuaes. 
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Art. 2.' Revogam-se as disposiçijes em 
contrario. 

sara. das commissões, 6 de outtlbro de 1892. 
.Mon!es Ba:JTos.-Lcopo!d o ele Bulhões. -Leite 
e Oiticica.-A .. Nogueira.-.Dcmet;·ia Ri/Jeiro. 
-Severirw l"icim. 

N. 192 H-1892 

Redac<;[o pm•n. 3• di;;cu5são do a,d<lltíYO cle5ll.
catlo do orçamento ela despeza do ~Ilnisterio 
da. lntltlstríD-, Yia<;ii.o e Obras Pu1Jlic:b p:u·tt 
o exet·cic.:io de 180:3. ttutoJ:"isando o ~oYerl\0 
n comprar ao cid<ttlão !dfreclo ~Ioreiea. 
Pinto u. l)ropl'h'tl:J.tl~ do ~eu Dicl·ionar·io 
Gcographico, IIislorico. EtlulOgL'nphico e 
.Administrativo do Brasil, 

O Congre$SO K•lc\Onal t·esoh·e : 
Art, 1.• Fiea. o f'O\'Ct'no autorisado a com

prar ao cidadão All'retlo ?>IOL·eira Pinto a pro
priedads do seu D1ccíanw·io Geoyi·aphico, His
tarico, EthllO[fi't:lphico c .Vl>~tilti.~tw•li~o da 
Bra~il, pela quanti<t de GO:Ooo::;. a. qual lhe 
será paga em presta~'ões, sendo 20:00Di; no co
meço da oub!icação. 20:000s no meio e o 
restante nõ fim; ficando o MltOt' obrig·ado a 
re>er toclas as provas até a linal publicaç5o 
do referido tt·abalho. 

Art. 2.,• Revogam-se as disposiç·ões em con
trario. 

Sala da.s commis.;Ge.~. 13 de outubro de 
1892.-.Mo;-ae.~ Bm·J•os.-Leopoldo de RJ.!lluies. 
-Demetrio Riúeit•o .-Seve,·ino 1'iâN!. -A. 
""'Vogueira.-.:l. R1os.-Le:tc a Ui!icõcrt, 

N. 192 M-1892 

Redacção pitra. ·a 3" discuss"io elo ntlditi>n des
tacado do orç~mento d:t despeza do ::l.Enls
terio da Industria., Viação e Obra~ Publica~ • 

. para. o exercicto de 1893, autori~ando uma 
gratificaç::io ao director do JM·dim Botanlco 
c ao seu aJudante. 

O Congresso Nacional rewlve: 
Art. 1.0 Das economias feitas na. Terba do 

orçamento destinada iL conclusüo do.s obras do 
Jardim Botanico, não excedendo de 4:395$830, 
o governo mandará IJaga.r a titulo de gratifi· 
eaçã<:""ao direct.or do mesmo jardim 3: OOOi;,e o 
~xcesso ao seu ajudante. · 

Art. 2. • Re>·ogam-s~ n.s dispGsi~·i:íes em con
trario. 

Sala das commissões,ô de outubro de 1892.
J,[ol"aes Barros.-Leopaklo de Bulhücs.-Seve· 
1·ino 'fiei1·a.-A. ~\'O[!!t,'Íl'et.-A. Rios .-Leite 
e Oiticfca · 

:N. 19:~ C-1892. 

Redac('li.o para a :3• discussão do QdditiYo des
tacado elo or,acamento du, de~pez.\ do Mínis
tel'io d::t Guerra. pa.ra o exercício ele 1893, 
autorisando o Pre~idente d:t l~epublica a 
supprimir o commtttldo gel'al de <tl'tiiltuJ·ia. 

O Congresso :iaüonall·esolYe: 
Art. 1." E' ~mtotisado o Pt·esidente daRe

publie<t 11. Sltpprimir o commttnüo g-el",.ll de 
art\lhn.ria., transl'erindo as fttn<:>c:ries tle;cse com· 
m::t.nl\O ptl.t'a, tlS rcpttttio:C.es existentes, conror
me a mttureza dos set'\'i•·os. 

At·t. 2." l~erogam-se às disposir;,jes em con
h-ttrio. 

Salla. da~ eomn1iss•ie~. 3 de outuJ,ro de 1892. 
-Jiorcws Btu·;·os.- Al11teiri" _Yorn<Cira.- A. 
Rio.<.- Se~erino l"iânr,- LeoL)ô!do d•' B~!
lh•;e.-;. 

N. 193 D-1892 

Redac<:.ão :pa1·a a 3·' discn:<~ií.o elo additivn des
t :.u.:ado do orl;'amento da despeza do ~Iínis
terio (hl Guerra, ptu<J. o e:x.ercicio de 1893, 
marcttndo os vencimentos <lo I" patrii.o do 
Ar:;emtl de G uen·a 

O Congresso Xacional decreta: 
.\rt. l. o O primeiro par.rão do arsenal de 

guerra venceri a 'li:tria tle 7~. o;; segundos a 
de 5::;, e os :trvor<ulo~ a de 4::;000. 

ArG. 2. • Revogum-se as disposições em con-
traria. 

Sala das commissnes, 30 de outubro de 
1892.-.lfnl"(!B.~ Bm·;·os .-Aloi!ei•lll J.Vor;ueim, ; 
-L~itc ~ Oitiçi ct:~.-Se~e,.ino Vit:i•·<!.-A. Rios. 
-LeOJ.lOldo dr: lJ(tlMes, 

K. 193 E-IS92 

Reda~ão IJal':l. a 3'' disclt~s..\o do additivo 6es~ 
tacado do orçamento da despe.za do Jiinis
terio da Guerra, para o exercicio (te 1893, 
autorisa.ndo o~o>erno a equiparai' os 2•• 
p:~.trües do Arsenal de Guerra. lle;-ta. capital 
aos machinistas do mesmo arsenal e a. ele
var á cathegoria de 3''' pat~·ões os ar•o· 
rados. 

O Congresso ~acional decreta: 
Art. 1.° Fica o go>erno a.utori>ado a equi

parar os 2"' patrões do Arsenal de Guerra. 
desta capital aos machinistas do mesmo ar
senal e bem assim a elevar os patrões arvo
rados a cathegoria de 3''' patrües. 
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Art. 2. 0 Re>-ogam-se as dispo>içüesem con
trario. 

Saltl das commissões, 3 de outuõt·o d~ 1892. 
- Jlfo,·aes Bar;-os.-Almeida Nogueira.-Se· 
'tlel'ino Vieinl.-.-1. Rios . - Leopoldo de Bu· 
lhões. 

K. 154 E-1892 

.Additivo destacado em 3 • discu;;s[o. uo pr?
jecto n . 154 B, sobre de:;peza uo )>lt!llStel'lo 
da Fazenda para o exercício de 18~3, auto· 
rísando o .-roverno p:~.ra Yender, mdciJen· 
dente de co~currencia ou propoJt:.~s, todo
os proprios na.donaes que u~o llere!n rends 
col'l'esponrlente ao seu cu:;te.to e os J Ul'OS da 
capita l que clles reprc>sent.U'. 

O Con~l'e.'!l1o Xacional t-e.~lvc: · 
Art . I. • Fic:t o gorcrno autori~ado para. 

vender, indepenucnt:; de concurrencio. ou 
propostas, ~ooos os proprios mcion(l.eS (j Ue 
não derem renda. ecrrespondente ao ~eu 

. custeio () os jueo> do capital que elles repJ'e
sentam, a:tTl•ont;mrl.o tJrimeil·amente os arr·en· 
datario> (dos que estiverem arrendfl4os) pel_o 
pre~o do. avi\liação a que se procettera admi
nistrativamente. 

P(l.ragrapho unico. Quanto aos terrenos 
situados no estado elo Rio e Capltol Federal, 
1lca o governo autorisa.do a transformCJ.r em 
emphyteuse os art•endamentos ainda existen· 
t.cs (o.rt . 3" da lei de 12 de setembro de 1838) 
ou a conceder· remissão, no; termos de 
direito, ao5 emphytentos, sob as· bases que 
forem julgadas mais acart.'l.das. 

Art. 2.• Revo,<>am-se a;; disposições em con
trario. 

Salo. das commts:>ues. 12 de s~temõro de 
1892.-Jfo,-aes Ban·~~s:-Almeida Noy<~cil'a. 
-Leite e Oiticica.-.4. • .Rios.-Leopotdc de 
Builléics . 

V"a.D a imprimir para entrar na ordem do; 
traOOJ.hos os seguintes 

PROJECTOS 

K. 222-1892 

Autorisa o governo a CO>!ced~r sois me:;es de 
licença C?iH ordenada a Eiuardo Macedo de 
A.~ambu}a, eagenlwiro-jisca! de 4• classe da 
Repartição de Fisca!isaçüo das cstrad~s de 
fer,-o ela Uni·1o, pam tratar de sua saude 
onde [}.e com;ier. 

A' collllllissão de petições e poderes fo!Jlre· 
sente um requerimento do engenheiro da. Re
partição de Fisca.l~.ã.o das estra.<la.s de ferro 

da União, &luardo Macedo de Aza.mhuja., em 
que solicita. uma. lic~nç.a de seis mezes, com 
ordenado, para trata e de SU;\ s:lUde. 

Para com_provar o pedido, juntou um a.t· 
testado medtco que diz ser nece~saria a tro.ns· 
ferencia do doente p:~,ra outra localidade e 
tratamento rigorow. 

A conunissão e de pa.recer que seja. conce· 
dlda a licença. pedida, e para i.;;so apresenta o 
seguinte 

I'ROJECTO 

Ar tigo unico. Fica. o governo autorisado a 
concedet· reis 1:1ezc.~ de licença com o res
pectí vo ordenado a Eduardo !\lacedo de ,\zo.m
buj~\ . engenheiro-fiscal de 4• clo.ssc da Repar
ti~:ão de Fi~Iisa.ção d\US estradas de ferro da 
União, afim de tratar de sua sa.udt:l onde lhe 
cou,·ier. 

Sah~ das corruniss:ie:>, 6 ile outubro de 189Z. 
-.1. .~Iilto;1 , pr1'sidente.-Goaçalo de La[!O~, 
relator.-Roddgo de .4.·aujo.-Almeirln No
{)"eim . 

I\. 2.23-1892 

Jla,·c;.&. u,li ,;cnciDu:ntr:;.~ dJs uff/,r;irJ~$ rlc jt6$tir;a da 
C•),·tc d~ .·lppclb~"~~ c autol'i;a; o G6<C>'1i0 a 
a.b1•i,• C:i o1·edi tos ~iCC•!S~w·ios no e:xc:I"cicw cm·-
1"'cntc: c: ?l.'J pPo.xim.·J futu')·,.,, zJat'a occ~u-rcJ• a 
c'"a dc.<poza. 

!<'oi presente á commissão do orçamento a 
petição, em que os dous officiae:> de justiça da 
Côrte de Appella.ç-ão all~o-am que emquanto 
ser viram perante o e..xtincto Tribunal da. Re
lação era· lhes abonada a gratiftca~ão de 30$ · 
mensaes, a qual continuou até o fundo anno 
passldo, nii.o ob3tante não haverem sido con
templados, por equivo::o ou esquecimento, na. 
ta.bella a.nnexa ao decreto que creou o novo 
tribunal, vindo a ficar sem · vencimento al· 
gum no exerciciocorrente; e em consequen
cia _pedem qne lhes seja consignada. a gratifi.
caçao de 90$ mensaes. 

O Sr. ministro da justiça, de quem a com
missão requisitou esclarecimentos, .informa 
que, de facto, os supplicantes percebiam a 
gratiticacão de 30$ mensaes marcada na ta· 
bella annexa ao decreto n. 545-7 de 6 de no
vembro de J 873, a qual foi omittida. na ta.bella 
a.nnexa ao decreto n. 1030 de 14 de novembro 
de 1890, e,portanto,na. do orçamento que, não· 
obstante, contjnuou a prestar-lhes essa. pouca 
remuneração pelo saldo da verba. j ustiça lo
cal, até dezembro ultimo, o que não póde 
continuar a fazer no exercício corrente por 
falta de consi,onação no respectivo orçamento; 
e conclue que ê j usto o pedido dos supplican
tes, obrigados a estarem todos os dias em ser- · 
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viço no tribunal, quando o salario destinado 
ao servente, que se occupa n.pena.~ do.limpe7.:J. 
das sa.las, é de 60SOOO. 

. Ainda mais, informou Ycrbalmente o pre
sidente do tribunal que. os SUJlplica.ntes, com 
qmnto tenham llireitl) :. emolumentos, niio os 
percebem por serem praticados pelos escrivães 
os a!!tos remunerados pelas partes; c que, 
ainda assim, não e pequeno o serviço q11e 
sobre elles pcz;.t, quacs os ele conducçúo de 
autos e papeis pam os di \'er:;os juizos e d a.s 
intimaçi,c.< cx-ofjicio, ser•viço~ qne os ohr iga.m 
a. esta. r diariamente na sé ele llo u-ibun:~.l. 

De accordo com estas informac;-.ões, e sendo 
modica. ou rep:nla.r '" remunet·a.ç-;i.o p!'dida, :t 
commis:::ão ~ujeita (L a.pl·ccia~ü') rltt Camat·<t o 
seguinte 

PRO.JECl'<.l 

O Congre"-..;o Nacional decreta: 
Art . I. • Os ollicia.e:< de justi~:a, que sen·em 

:perante a. Côrte de Appellaç;.io. pel'celJcr·ão a 
quantia. d<l um conto e oitenta mil r éis 

.(L :OSO$) sendo dous terços de ordenado, c um 
terco de gratificação. 

Ar t . 2. • Fica o Poder Executivo a.utorisado 
a abrir o,~ creditos n~-essario:; no exercício 
oorrente e no proxímo ruturo,pa.m occot•rer a 
e;;ta despeza; re,•ogada.; as disposições em con· 
tra.rio. 

S. R. - Sala. dà.<. commiss(íes, 6 de outubro 
de 1892.--ilfol·acs BmTos, rela.tor .--Laopoldo 
de BuiMes.-- Demetric Ribeiro.- ~h·thw· 
Rios. - .4rislides M<da.-Scved•w Y:e;ra .
Almeida NiJgu~:ü·a. 

Vai a imprimir os seguintes 

PARECElU:S 

l\. 99 -- 189:t 

- App>'O'V:1· a.< d.:ições proc!di das no E stado ·de M 1-

'llas Gcrac$, U· 30 de j"ah? des auuo, " "" C;)l!e
gios que cnnmcnt. reG~nh,cc dq;utado-' p'>r 
aquelle c.'tad,, os s ,·s. Rodolpho E•''lc.<to de 
Abreu, .lte1Wlioto Cocdcirll dVC~mp0s T·<lla
dcucs c .1lltani() Bdf'ol' t Ribei>•o de A.-antes 
(V iscondt de .4nmte.,), c ,~d<a o r~conhccimcnto 
di> 4 • d<JWtadu 

A' cornmissão de poder e.<; fora.m presentes 
556 actas relativas á. eleição, procedida em 
Minas Geraes a 30 de junho do anno corren
te, para preenchimento das quatro va· 
gas, que da representação deste estado exis
tem na camara dos Srs. Deputados. 

Depois de longo e meditado exame, a. que a 
oommissã.o entregou-se, afim de corresponder 
dignamente à confiança. em si posta, verificou 
ella., que no processo eleitoral allndido não 

foi observada muo. ~u c mesma lei: ue modo 
que, em varios collegios, ellc cm·réu de accor
do c:>m a lei n. 35 tle W de janeiro do anno 
presente, ora em Yigor ; em outl'os com a. de 
9 de janeiro de 1881, .ii\ r~vogada; em mui
tos, emfim, sem obedec::r l\. disposi~,;io alguma 
legal. e antes por noi'mas, que os proprios 
mesarios est<J.beleceram para 0 <:-l,.,<;Q occurrente, 
M seu palo.dM' e sabor. 

Aiüra o que tllti íi.c:t apon1ndo, acc!'es-ce que 
na ap-.ml(.:iiO tlo pleito foram 1.',\üicalmcnte 
in \'Crtirl:L"- as disposi;;í.e~ tla lei cit:\th de 26 
de jãnciro, porquanto. em •ez de ~c deixar 
U. inten•lencia. municip:tl de Out·o Pl'eto. tapi
t.'l.l •l:tCJlll'llP. esbtlo, :t l'nnl!f;~io de aput·ar , CJUe 
prin1tiva.m•mte llie ~abe, muitas ontr·as in
temlencias arrogn.mm·se u direi t.o lle exerce l-a, 
~ommanclo os votos lhs sec,;·ur!S erwr ~Wlda.s 
nos seu8.r!'specth·Oi! municípios. 

E nií.o limnara.m·se l'lla> a isto sóment:·. pois 
que, em Jogar de enviarem a ' ~ta C:tm~u-:t as 
authentic:J.s tle t odos os colleg-ios, como lhes 
er<t f<tcil compreltentlcr attendenílo pa.r<t o 
~trt . 43, § 22 da lei reg-uladora das elei<;lies 
1'ederaes, em regra remetteram simplesmente 
a. act.a. daquella apuraçã.o iUegal ; privando, 
oon:se;::uintemente, a. mesma. Cttm<J.r!l. de en
trar na aprecia<:iio do modo por que a eleição 
se fez em cada um..'l. das secçr:ies, cujas deno
minaçGes e numero ate não é possível S<Lber , 
uma vez que do trabalho das intendencias isto 
não comw.. 

Para não occultar <i C:l.mara tudo quu,nto 
possa. interessar-lhe com reter·encia ao assum
pto, n. commissão observa. taml>em--que das 
apurações realizadas pelas intendencia.s, 
umas ha. que correro.m por conta. exclusiva 
dos membros destas, ao passo que em outras 
o juiz de direito ela comarca inter veio ta.m
bem. 

Revela- se, assim, por mais esta face, a 
confu:;ão feita da lei de 26 de janeiro, ora vi
gen"t!!, com a outro lei de janeiro jã. revo,aada. 

Comtudo, dentre estas actas parcia.es, apura
das pelas intendencías incompetentes, algu
mas vieram ter ás mãos da commissão. De 
modo que, si a commissã.o aceitasse taes apu
rações, em que aquellas estavam já contem
pladas, arrisca. v a-se a som mar duas vezes 
o resultado do mesmo collegio. com prejuizo 
manifesto da -verdade, e flagrante Yiolaçã.o da 
lei. . 

Não foram poucos os collegios Jc que a 
oommissão recebeu simplesmente a. cópia do 
termo de assignatura dos eleitores, que com
pareceram para votar. De outros foram re
mettidos unicamente os boletins, que para 
eft'eito diverso. aliàs, a. nova lei cr~ou, Do 
oollegio de « Olho d'Agua :<> veiu apenas um 
edital, publicando o resultado da eleição. Mas, 
á commis...~o pareceu que taes documentos 
não podiam substituir as ar~thentica~ a que a 
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·legislação positivament~ se r.efere, e a 11ue a rios outl'os canciidatoô, âcerca. dos quaes não 
attribuc a ma:ximo. torça e te. pUde mover-se utn•ida ~eria,tanto mais quanto 

No meio de ta.nta.s irreg-ularidades, QUe nãoselltes de>' e demorara entrada.nesh cama-· 
forflrn de;;trinçadfls a custo de tt·abalho perse- ra pw motí\-o st)mente que a outros a1recta. 
verante e demorado, a commissã.o resoh·eu Conclue, a~sím, a commissão opinando: 
nüo apurar sinão as sec;;.ões em que a.eleic-J.o L" Que ,;~jam (l.pprovadas as eleiçüe~ pro-
ibi procedida com todas a.s formalidattes le- cedidas no E.;tru.lo de Minas Gera.es. no dia 30 
ga.es. Até pOi'flUe, si podem ser tlispensada.s dejunllo tle 18\JZ, nos seguintes collegios:
algumas destas, desde que a. respeito de· sua. Aba.ethe (:!." ~ecção), Alvinopoli,; (l" secç-ão), 
falta nenhum prote~to. ou recb.maçiío dos Angustura (7• >ecç·ão), Arca .. ~ AblJatlia (::5" ~ec
interessados app11reça e não lwjam prov·as ção), Ag·n(l Ve!·nwllm (~" s~c,;.iio), Agua Limpa 
:patentes de reaude. serh perigo~o julg-<W por \.5" ~ec•:5.o). Ampon~a. (10' e ll• ~etç,õe~), B<\r
igua.l modo n.s solemnidatl~s, r1ue importam iL hacena. (la r 'l" ~""'·'l'e.,). Bom .l:lrtlim (3" sec
essencia me~tna da. elei~·üo. ção), Bambuhy (~" :>ec•:iio). Bello Horü:onte e 

Ao criterio da Cttmar(l. n;'<o es~apará. por Bagagem ("2" ~cc<;ào). Baependy (:3··• secção), 
.certo. quão funesto e pc•rigoso seria, por exem- , Boa Família (2·' Sl'Ct:iio), Bom fim (1• sec~ão), 
plo, a.pprov:J.r el<.'içue.;; em rtue tl~ me~as dos Bom Succ:>.<~o (1' ~ecçãn), Couceit:üo do Set•ro 
collegios não tivessem ~i~to orgttnh;adas de (l' e 21 ~ee~c,e~). Conceic;fLO da. Yargern, Con
conformidade com a lei ; collocando assim cei•;[o .lo Ri•~ YJ•rde o ConC'l'i,·iLo !la Cascu. 
proce~so~ arbitrarias na. me~ma.linl1a de ou- (l" e 2' ~ec··;.:, ,~,). ConceiQüo dos Ouros e Con
tros, em que fossem respeitadas a~ iormnlas. ceiçilo de :Olurrinhos (7·' sec,ão). CamaJ·g·os, 
reputadas como garantias preciosas da verda- cm·ral Xo\·o e cachoeira do Campo (J" sec~uo), 
de eleitoral. Ca.pella Xon, do Betim,Cachoeit·a do Brumado. 

Entretanto, comuante ~inda com as iclêa:; Crystae.~.Campo Be!lo (I• sec\,;i,D),Coimbra, Ca.
acima externaclas, a commi~são julgoU-![Ue mting<L (4" ~ec~ão),Descollerto (I" secçiio),Dores 
todos os voto.; dados a Antonio Beliort Ri- de C-tempos (5" secção) , Dlamantimt (4' .secç:ão), 
beiro de Ara11tes, visconde de Al'antes, c,-,m Dores (le s.-~.nta. Juliana (8~ e 9·• sec<:ões), Es
troca de sobrenome, e moditicaçüo de titulo, meraldas, Formiga, (2·•sec(-ií.o), Itamn.rnty,Iber
:pertenciam a um só cidadão ; pt•int::ipalmente tioga(l" e 2" secç:~!e~), Itinga (I" secç~o). Juiz 
porque as inuicaçt3e~ de residencia, e de pto- de Fora (3·•. 5•, 7·'. 8", ~}' e 22• ~ecções), Ja
nssão. que seguem, nas actas, aos nomes as- nuaria 0", ~·e 3' sec~ões). ,Tapão,(6" see(:"âo), 
-.sim alterados, demonstram que se trata. da Jacury (ô' secção), Linamento (2• secç:i.o), Li
mesma. Ílldivídu:<lidade. ma Duarte, Lavr·as No.-a.s, Luge (:!• secção), 

Demais, ninguem, siquer. suggeriü a. idéa !\J.,ntes Claros (l' secção), Mnzamuinllo (l" e 
de serem diver~•)S o.~ indi.-icluos sobre quem Z·• secç·õe>). :1Iu.r de Hespanha (2" secção). :\for
recahiram taes vot.os, e muito menos allegvu- l'O, :..1erci•s do Pomba., Matheus Leme (?S> sec
se a existencia delles no Estado de Minas. çi'i.o). Jiarianna (2.• secçã.o). Ouro Preto (:?,> e 

Entendeu a c-o!Uillissão que a vontade do 4" secçeões), Ponte :;-iova. (I", 3" e 7• secções), 
-eleitorado respectiqmente a. ~sse candidato, Ponte :\o\·;• (_Piedade). Pouso Alegre (l> sec
estava eviJente, e, pu<'tanto, não l)Odia deixai' çüo). Poc;os de Caldas (3" secçii.o), Paracatú (l• 
de acatal-a, proclama.ndo-o deputado t<Lmuem. secç~"io), Pomp~o (3" sec,ão), Pomba (2.; sec-

Quanto aos tl'es c:anllidatos cujo reconhe- <;.<to), Pontal 1.2" secção). Queluz (l" sec-:-ito). 
eimento a commissão propõe, convem notal-o, Quilombo (I• secção). Rio Branco (3• secção), 
qualquer que se-ja o modo acceito para apu- Rio Preto (5• ;ec~-lio), Rio Vermelho(!" secção), 
rar-se a eleição, elles reunem a maioria 1e Rio JII;\nso (Bomftm) 13' secção), Rosario (.Juiz 
Yotos. de Fora), Serro (4" e 5" secçõe~). Serrano (la 

Quanto ao quarto lagar, porem, clisput..:1.do se~'Çào), Sant'Anna do Pirapetinga (lO• sec
:pelos Drs. Necesio Jose Tavares -.que é ui- ~·ão) , Stttlt"Anna do S. João Aclma(7~ sec
plomado. e Theophi!o Benedicto Ottoni, occorre r;ão), Sant"Anna. do Ja.cat'é, S. Antonio do 
que as actas não recebidas pela. commissão Rio do Peixe (I• sec,,;i.o), S. Antonio da Var
:podem a.lte1•ar o resultado lltt. elei<:âo. gem "\.legre (3• secç,;io), S. Antonio do Pirape-

De maneir.t que, se tratando, como se tinga (3• secção), Santa Ba::-bara do Tugurio, 
trata. de ma teria relevante, que nüo deve sel' S!l.nta Barbaro. das Canoas. S. Gonç:alo ele Bos
decidida sem o . maior escrupnlo. para n~o são, S. Gonçalo de Ybituruna, S. Gonçalo da. 
o1fender direitos muito re~peitaveis, não Ponte, S. Gonc:alo de Sopucal1y, S. Domingos 
põde nem quiz a commissão fot•mar juizo na do Prata (2' secção), S. João d'Elrei (3• sec

.a.usencia daquelles dados imprescendíveis, ~.ão), S. Joã.o de Pernambuco, S. João Nepo
cuja. remessa, aliás, apressou-se em requisi· muceno, S. João Evangelista (3l secção), s. 
tar do poder competente. Parece-lhe que, João d:J Congonha.l (3• secção), S. Jose do Bar

:segundo precedentes conhecidos. a. Camara raso (7a secç-;i.o), S. José do Rio Preto, S. Jo
-deve adiar o julgamento da. eleição referente sê de Além Parahyba (3". 8", 14" seccües), S . 
.ao 4' logai' a,POntado, reconhecendo, toda.Yia, Jose do Paulista (2>secção), S. Jose de Pita.n-
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gui, S. Miguel do Piraeicaba. (8• secção), S. 
Pedro do;; Ferros(!• secção), S. Pedro d'Alcan
tara ( I• secção), S. Sebastião do Her1"al _(8• 
secção), S. Sebastião do Paraíso (L• secçao), 
S. Sebastião de Correu tes (4" secção), Santa. 
Quiteria. (I• secção), S. Tb.omé das Lett~us, 
S. Thiago (5• secção), Ta.boleiro (2" seCÇ<l.o), 
Tiradentes (1•, 2•, 3• secções), Tt'emêdal. 
Uberaba (3• secção), Uberabinha (I" e 2 ' sec· 
ções), S. Vicente do Gramma, Va.rginna. (2' e 
3• secções), Villa de Patos (2' secção). 

2.• Que srjam reconhecidos e prodamados 
deputados pelo Estado de Minas Gerarg os Srs. 
Rodolpho Ernesto de Abreu, com 4l'i6 voto• ; 
Benedicto Cordeiro dos Campos Vall:u.lares, 
com 2797 votos; Antonio Belfort Ribeiro de 
Arantes (Visconde dt>Arantes), com 2463 · vo
tos. 

3.• Finalmente, que fique adi:l.do o reconhe
cimento do 4' deput;J.do, ate que sejam pre
sentes os documentos que pela oommis::ão jil. 
foram requisitados. 

Sala das commissões, 6. de outubro de 
189'2..-A Mitum, presidente.- Gonçtllo de 
Lagos, rela.tor.-Rodrigo de Ar41jo,-Almeirla 
Nogu~i,•a., com restricçâo quanto a um dos 
fundamentos. 

PARECER N. 100-1892 

Concede lico11ça ao deputado Jo~o &'!Jeria,lo da 
Fonseca Bennes, para ausent~r se desta ca
pita~ 

A commissão de petições e poderes a. que 
foi presente o requerimento do Sr. deputado 
João Severiano da. Fonseca. Hermes. pedindo 
licença para ausentar-se desta cidade. por 
motivo de molestia. em pe~soa de sua fa.milia., 
é de parecer que seja concedida a. impetrada 
licença. 

Sala. das commissões, · 12 de setembro de 
1892.----'A. Milton, presidentc.-F. Ba·larõ, re
lator.- Rodrigo de A1·aujo.~ Gonçalo de 
Lagos, 

PA.MCER N. 101~1892 

Coneerle licença ao deputado Josfi Ym·iano pa1•a 
ir ao estado cU Pernamb-uco 

. A commissão de petições e podereS a qilert. 
foi presente a. solicitação do Sr. deputado José 
l>{aria.no de uma. licença para. ir ao estado de 
Pernambuco, por motiYO de força maior, e de 
parecer que seja concedidà. a. liceuça impe· 
tra.da.. 

Sala das commissões, 10 de setembro de 
1892.- A. Milton, presidente.-Gonça!o ele 
Lagos, relator.- F. Ba.daro.- Rodt·igo de 
At·a~~~· __ •. •·• · 

N. 102-1892 

Concede licença ao deputado Pedro Americo 
para ausentm·-se pam. a Europa 

A commi<são de petição e poderes a que 
foi presente o requerimento Sl', deputado 
Pedro Americo solicit.a.ndo licença afim de 
au~ent..1.Ne para a Em·opa. por motivo de mo
lest.i:l. tle p~sson. de ~ua liunilia.. que exi"e sua. 
presenÇt\ alli, c de parecer que se.a concedida. 
a licenç·tt sulicitn.da.. 

s:~la. <.la~ commi~>ões, 10 de setembro de !892. 
-,1. Milt•m, prcsirlentc.-Gonçalo de Lago rc
la.tor.-F. Bada.ra.-Rodl'igo de Ar~-ujo. 

N.I03-1802 

Indcfel'e o t•cq•1a1"imcnto das Compt111hlas União 
lndu$t•·ial S. Sebasti1io, Fiaçao ~ Tecidos 
Corcovado a otttras pedindo 'IJCirios {a'!Jares. 

A c()mmissão de fazenda e industria pensa. 
que deve ser indeferido o Pequerimento das 
compa.ntlias-União Industrial s. Sebastião, 
Fiação e Tecidos Corcovado e outras pe-
dindo : .. 

a) isenção do imposto predial pelo prazo de 
dez annos para os ediflcios da.s tabricas, suas 
dependencias e suas casas para operarias. 

b) a partir do termo daquelles dez annos, 
equiparação aos demais proprietarios para 
pagam~nto do imposto J?redial dos edificiõs 
acima mencionados, isto e, a taxa simples do 
tne.3mo imposto. 

c) isenção de direitos de importação e de 
expediente, durante cinco annos, para os ma
chinismos, transmissões e travejamentos me
tallicos, sobr~~alentes paro utilhagem e de· 
senvolvimento de suas fabticas e oflicinas. 

-Os favores (a e b) relatiYos ao imposto 
predial escapam á. compet.encia do Congresw 
Nacional, dada a promulgacão, que jã. eum 
facto, da lei que organi:oa o districto federal. 
a cujos poderes superiores incumbe decidir a. 
materia. 

Os favores (c) de isenç-.ão de di1•eitos de im
portação e de exportação, são perturbadores 
do regimen fiscal da União. Neste sentido, o 
que é permittido e justo conceder, está com• 
prehendído pelas isenções constantes da tarifa. 
das A.Itandcgü.s. 

S. R. -.Sala das commissões, 26 de se
tQmbro de !892.-Homero Bapristr:r., relawr, 
-Jlttrsa, presídente.-B. Santos. - Horaçio 
Casta.- Tlloma:; Del{ino. 
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o SR. PRESIDENTE designa para. 1 a seguinte· a despeza do Minisrerio da lndustria., Viação e 
ordem do dia: Obras Publicas, para o exercício de 1893) ; 

Votação das seguintes materias: . J?i<cussã.o unica do ad_ditivo n. 192 D (ad· 
. . dltiVO destacado do proJecto 192 B, fixando a 

Do proJecw n_. 21ô, deste anuo. a~tortsando despeza do Ministerio d~ Industria, Viação e 
o PSJ<ler. Exec~t~vo a ,abrir um credtto extra:· Obras Publicas, para o exercício d.e 18!}3) ; 
o!-'dmar10 de >e61:041~600 no corrente e~er,·l· 3·' discus.<ão do projecto n. 122 B, deste 
mo, para pagame~to da~ desp ~zM. rea!Jsadas 

1 

anno. reor!!ctnisando. o Supremo Tribunal 
·com as occurrencm- havtch1s em Matto Gro~so Militar· -
:e co!p- o d~stt·e du couraçado SohMes (2' dis· 2' di scussão rio proj~cto n. 123, de~te anno. 

CUSSlto); · I ,t.lo Senado). augmentando d~ mais 40 "lo os 
·Do projecto n. 1i3, deste anno, au;:r men- actuaes veneimentos e ~o.lnrios do :pessoal da 

tando ue 30 "lu o~ actww~ \'encimcnt<IS do,; Imprensrr. Nadonal e do Di.,ri' O/fie ia/; 
emp~,··gados da Estra•b tl• F"P.l't'O, Cen:ral do 1 • discussão tio pro.]ecto n. 194, deote anno, 
BrM.Il. q•ae percebem !lleno~ tle tl:090::>. P .• ,u- <lUtorisanuo o gov l'OO a considerar nos qua
torl~~ o go_verno a abn!' o nec~$S!ll'tO crcLhto dros elfe,·ti vos do col'po de ma.cllinista~ da ar
('!" ~ltscus~o): , . • mada todos o' machinistas exrraordioarios 

D1scussao umcn. do 1)1'0 .)ecto ~ · ~g R, ueste que c"ntam mais d2 lO annos de serviço na. 
anno. emen·lo.~ do Sena<lo ao prOJrcto da C:\· marinha de guerra com todas as ínforma-
ma.ro. dos D putudo.; n 59 A. uo co1·rente çõe· ' 
anno. que concelll• ~t Companhia Pi~catm·ia. ,, 
Sul-Am•·rknnn os lh \'Ol'C~ rlo art. 3'. §§ 2• Levania.-se a sessão á.s 4 horas e 45 ml-
e 3• do r·~gula.me11to mandndo observai' por nutos. 
decreto n. 8338 de 17 de dezembro de 1881) ; 

Continuação d•t 3'' di,cussito do prqjecto 
n. 192 B, fixando a des:peza do Ministerio da 
Industria., Viação e Obras Pubticas, pax·a o 
exercicio de 1893; Il8" SESSÃO EM 7 DE OUTUBRO DE !89',2 

Presi,leHcia do Sr. Joao Lopes 
2• discussão do :projecto n. 209, desreanno, 

a.pprovando as divisõell de dístrictos eleitora.es 
organlsadas pelo Poder Executivo para os 

·estados do Para, Ma.ranbã.o, Ceara, Pernam· Ao meio-dia procede-se á chamada, a qual 
buco, Alagôas, Rio de Janeiro. S. Paulo, Mi· re>pondem os Srs. João Lopes,Azeredo,Athay
nas Geraes, Rio Grande do- Sul e Districto de Junior, Paula. Guimarães, Fleut•y Curado, 
·Federal, alterada a do estado da B11-hia de Indio do Bra.zil, Cantão, Pedro Chermont, 
accoJ>do com a organisacão proposta pela re· Matta Bacellar, Augusto Montenegro, Co~ta 

, epectiva-representação; . Rodrigues, Casimira Junior, Anfrisio Fíalho, 
COntinuação da za discussão do projecto Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, 

n. 183; d~ste anuo, restnbPlecendo a. lei n. Martinho Rodrigues, Frederico Borges, Jo3e 
3403 de 24 rle novembro de 1888. com as Be~·ilaqua, Gonçalo de Lagos, Alfredo Bar

·. modificações que indica, e fixa o prazo dentro bosa. Almino Affonso, Epitacio Pessoa. Sá 
·do qual devem os actua s bancos de em:s.~ã'l Andr,lde, Tolentino de Carval1JO, Joaquim 
entrar no regimen desta lei. Autorisa o go· Per·n<lmbuco, Juvencio de Aguiar, Andrê Ca-
verna a assumir a. respon,-abilidade das no- valcanti. Raymundo Ba.ndeira, Pereira Lyra, 
tas dos que não puderem ou quizerem sub- Joào de Siqu ira, Luiz tle Andrade, Espil'ito 

. metter·se ao mesmo r<-gim~n; a providenciar, Santo, Bellarmino Carneiro, Theo:phjlo dos 

. quanto i substimição por noia.s do Tllesouro, Santos, Oiticíca, Rodrígo de Araujo, Ivo 
das que ferem recebidas, e a rescindir o con· do Prado, Augusto de Freitas, Paula Ar-

. tracto com o Banco da Republica. para o gollo , Tusta, Seabra, Arthur Rios, Garcia 
resgate do papel-moeda, limitado este ã. som- Pires, Marcolino Moura, Severino Vieira, 
ma actual e feito o resgate conforme aquella Santos Pereira. Milton, Dionisio c.~rqueira, 
lei e com os recursos annualmente decreta.- Leovigíldo Filgueira.s, Barão de S. Ma ,.,~os, Pris· 
dos; co Paraiso. Manoel Caetano, Fran~'isco de 

. Continuação da. 3• discussão do projecto Mattos, Horacio Costa, Fon&'ca e Silva, Nilo 
n. 203 B, organisando o serviço dos correios Pt>çanha., Urbano Marcondes, Ma.nhã~s Ba.r

. da Republica.; [reto, Joaq11im Bl'eve:;, Vír•eülío Pessoa, Luiz 
· 2~ discussão ,Jo projecto n. 195 A, deste I Murat, · Baptista da. Morta; Fróes da Cruz, 

anno, (do Senarlo). determi uando os dias de Erico Coelho, Lopes Tro>ão, Jacq~\es Ouriq_ue, 
testa nacional e como taes f~riados nas repar-1 Furquim \Ve1ne~k • .Te<uino de Albuquel'que, 
tições -publicas unicamente~ Vinhaes, Thomaz Delfino. Antonio Olyntho, 

Discussão·unica do add.itivo n 192C (addi- \ Badnró, Pacifico \lascarenhas, Gabriel de Ma.· 
tivo destacado do projecto n. 192 B, -fixa.ndo galllães, Leonel Filho, Chagas Lobato, Ja.oob 
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da. Paixão, ~lenndre Stockler, Matta_Macha- í de vento, as que andam vagando de uma 
d~, L~moumer, Al:v-ar? Botelho, Amerwo Luz, parte para outra, sem· dono, ou mudando 
V10tü, Dutra Ntm.cto, :Manoel Ful.genmo, como o mesmo vento muda 
Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos das Q reg. de 1859 classifica. como bens do 
Cbaga;s, Dom_ingos Ro~ha, Costa :.l.facl.J;tdo, eYento os escz·a.vos, gado ou be~ta.s achada-s 
F.ranc!sco Vetga, Domt~os ?orto, _!'alet~. sem se saber do senhor ou dono a quem per
Ferrerra Rabello, Ferretra Pires, Joao Lmz, tenç;am. 
Glicerjo, Cezario Motta Junior, M51mes Bar- Na opinião do orador, a distincção entre 
ros, Lopes _Chaves, ~ursa, Pa:ulmo Car~o~, bens vagos e do evento na Capital Federal não 
Alfredo Ellls, Alme1da Nogue2ra. Brazilio tem importancia, visto que o Reg. ue 1859 
dos í-'antos, Leopoldo d~ Bulhoes, Alves de considera como bens vagos os denomínados do 
Ca.stro, Ur~ano ele Gou.veta~ Ca.etano de Alb~- evento no município neutro, ho.fe Districto 
que, Ma.rctano de 1fagalhaes, Fernan~o _St- Federal. Nos esta.dos, a distincção é diflicil e 
mas,_ La.uro ).fuller, qarlos Ca~pos, SchimHlt, necessaria e tem mais importancia., porque, 
Pere1~ da. Cos~a, J11l_w de C~stttlos, Bo~~~s de considerados os bens como vagos, sendo elles 
Medetr~s, ~lc!des Ltma, Homero Ba.pttsta. e d? evento, a pre.iudicada é a fu.z:cnda. provin-
DemetrLO Rtbetro. ctal ou dos estados, sendo certo como é, qu9 

Abre-se a sessão. os bens vagos continuam a pertencer á. União. 
A distinC<)ão é necessaria., porque a. Ord. 

enumera bens a que não é achado senhorio 
certo e causas que se acham ou andam de 
vento. 

Deil:am de comparecer com causa. partíci· 
pada. osSrs. João de Avellar, Uchoa.Rodrigues, 
Rodrigues Fernandes, Henrique de Carvalho, 
Justiniano de Serpa, Josê Avelino, Nasci· 
mento, Miguel Castro. Amorim Garcia, Bel
J.armino de Mendonça, Pedro Americo, Couto 
oa.rtaxo, Retumba, Ros& e Silva, Jose Ma
riano, Annibal Falcão, João Vieira, Pontes 
de Miranda, Felisbello Freire, Zama, Fran· 
cisco Sodré. Fonseca Hermes, Oliveira Pinto, 
Mayrink, Gonçalves Clta,ves, Eduardo Gon
çalves, Adolpho Gortlo, C<:tt•valhal, Carlos 
Garcia, Moreira da Silva,Angelo Pinlleiro, 
Lacerda COutinho, cassiano do Nascimen-to 
e Menna Barreto. 

Deixam de comparecer sem ca.us<J, partici
pada os Sr8. Gonçalves Ferreira, Meira de V as· 
concellos, Oliveira Yalladão, Leandro Maciel, 
Sebastião La.ndulpilo, Villa. Viçosa, .Kovaes 
Mello, Alberto Brandão, Viria.to de Medeiros, 

· França Carvalho, Alcindo Guana bua, Sampaio 
Ferraz, Figueiredo, João Pinheiro, Ferreira, 
Brandão, Costa Senna, Monteiro da Silva., 
Ms.rtinho Prado, Domingos de Moraes; costa 
Junior, Cinci.nato Braga, Julio de Mesquista, 
Victorino Monteiro, Assis Brazil, Thomaz 
Flores, Rocha. Osorio e Fernando Abbott. 

E' lida a acta da sessão ant-ecedente. 

O Sr~ Badaró sente-se ob.r:igado a 
restabelecer o que hont.em disse em relação 
aos bens do evento, quando fundamentou a 
emenda que offereceu ao orçamento da re
ceita sobre os Impostos de industrias e pro· 
íissõe.~ . transmissão de propriedade e bell$ do 
e·vento, que na sua opinião devem pertencer 
ao Districto Federal, taes Coram as adultera
ções que-soffreram· as suas palavras nas co
lumnas do Dia1·io do Congresso. 

O orador diz. que o assento dessa. materia. é 
a. Ord. do Liv. 3° e o Reg. de 1859; a Ord. 
ooDSidera bens do eve:Q.tQ as cousas a.cha.das 

Compre!tendida a distincçã.o que o direito 
faz entre essas expressões, todos veem que os 
bens do evento propriamente ditos devem per
tencer á municipalidade do Districto Federal. 

Foi isto o que o orador referiu aqui bon
tem. e repete hoje, certo de que os homen~ 
competentes farão.iustiça, ao orador, que pro
cura corrigir do melhor meio os defeitos que 
porventura appareQam. nas nossas leis em ela
bora~o. (Muito bem. Apoiados.) 

E' approvada a acfu da sessão anterior. 
O SR. PRESIDEl'<TE- Não havendo ainda nu

mero para se proceder ás votações annuncia
das no começa da ordem do dia, passa-se ás 
materia.s em discussão. . 

Discussao unica. do projecto n. 59 B, deste 
auno (emendas do Senado ao projecto da.. ca
mara. dos Deputados n. 59 A, do corrente 
anno,que concede il. Companhia Piscatoria. Sul· 
Americana os favores do art. 3°, §§ 2• e 3Q do 
regulamento mandado observar por decreto 
n. 8338 de 17 de dezembro de 1891). 

Não havendo quem peça a. palavra, ftca. en
cerrada a discussão e adiada. a. voiação por 
falta de numero. 

Continuação da 3> discussão do projecto 
n. 192 B, fixando a despeza do ministedo da 
industria, viação e obras publicas, para. o 
exercicio de 1893. 

Vam á mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguinteg 

Emrmdas 

Ao projecto n. 19-2 B de 1892, apresentadas 
pela commissão de orçamentl:l: · 

A'.verba .n. 2-Eventuaes-accrescente-se: 
000: 000$ pa.ra as despezas . da coJIUniasão bra.• 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 1810512015 12: 10- Página 3 de 39 

' 
i80 SesSuô em 7 de Outubro de f892 

zileira na exposição internacional de Chicago I Veem á mesa, são lidas, apo.ia.da.s e envio.· 
e 80:000$ pa.ra. à CQnclusã.o dos serviços de das a comntissão as seguintes 
explor&ção e demarcação de 14.000 kilome· 
tros quarlrados no planalto centra.I da Repu· Emenda 
blica,:pan onde opportunamente. sem ~udada Additivo aó projecto n. 192 B, quo fixou a. 
a Cap1tal Federal, e~ ~~erva.ncta ao disposto despez.a do Ministerio de Viação Industri~ 
no art. 3• da Constltmça.o Federal; etc. : ' • 

Da verba n. 11-~z:olonga.mento ~a Estra~a . Art. Fica. o governo autorísado a conccde;
de Ferro de Baturüé-deduza-se a quant1a a Compa.nhia Melhoramentos do Brazil o prl· 
de 548:415$810; vilegio para a. construcção, uso e goso de um 

Da verba. n. 12-Estrada. de Ferro Central ramal, que partindo~ Estiva., no prolonga
de Pernambuco - deduza·se a quantia de menta de ~ua. ooncessa.o da estrada_ de fe.r1'? 
1.107 :OQOS destinada a construcção e diife· d~ S. Fra.nctsco xav1er, ao commercto, v a _a 
renças de êa.mbio· Cldade do Mar de. Hespanha, no estado d~ Ml-

, nas Gera.es c dalu entronque-se na estaçao da 
. Da verban. 13-Estr~~ de Fer_!'O de Per- s. Pedt'Oda. E:;traàa. de Ferro Leopo1dina., ra
~a.mbu~edu.zn.m-se ,~:061~185 da. quan· mal da Sermria, oorn os fu.vores de sua pri· 
tia pedida .para construCÇ'.tO d~ r~maes, d_e· mitiva. concessü:o e sem garantias de ju
vendo apphcar-se parte do credtto a conclusao 1·os 
da. Estrada. de Pa.quevira a Imperatriz; &.1a. das sessões, 6 de outubro de 1892. -

Das verbas ns. 16 e li-Estrada. de Ferro Gonçal'Ues Ram os. 
de Porto~ Alegre a. Uru?na.yaua.-deduza.m-~ Emenda. ao projecto 11 , 23 : . 
. a.s quantias de 200-000:S ~m pontes e camt· Da. verba destinada. ã. const rucção de novas 
nho de accesso e de 90.000$ nas obras do pro- linhas telegraphicas, a.ppliq ue-se a de 40 con
longa.mento; tos para. ligar a cidade do Amarante ã. ca.-

Da. verba. n. 5-Auxilios á agricultura,etc . pital do Piauby. 
-deduzam-se as quantias destinada.'l aos au· Sal:... Ja.s sessões, 7 de outubro de 1892. '
xillos ás escolas, instit utos agronomicos e ve- Nogueira Para1laguú. - Pires Ferreira • ._ 
terina.rios e colonias orphano1ogical!. An{risio FíaZho,- Nel.son lU Vascancellos. 

sala. das sessões, 7 de outubro de 189'2.- Ao n. 21 : . . , 
Moraes Barrot .-Leopoldo d~ Bulhues.-Ar- Da verba destmad~t a_ serVICCIS por emprel-
rhur Rios.-Se'llerino Viei~·a -·ilmeida No- tada,se deduza a. quantm de 100:000$000 para 
gueira · iniciar- se os trabalhos de melhõramentos do 

• porto de S. João da. Barra, estado do Rio de 
Additivo ao or\<}.mento do Ministerio da Janeiro. 

Instrucção, Viação e Obras Publicas : Sala. das sessões, 7 de outubro de 1892 • ..._ 
Fica o governo autorisado a prorogar por B aptista da Motta, - Frões da. Cr u.::. - Nilo 

dous a.nnos o prazo concedido á Cornpa.nhia. Peçanha . - Fra!1ça Car'llalho •. --:- . Urbarw 
Industrial Agrícola. Sul Mineira, para. o esta- ''l!arcondes •. - Enco Coelho. - V.rg•l•o Pes~ 
belecimento do engenho central de Lavra.s,no toa, - Cyr•Uo d~ Lemos. 
estado de Minas Geraes e de nucleo3 agl'i· Emenda (ao n. 21) projecto n. 19.2 B : 
cola.s. Em lagar de 50 contos, diga- se : 97 contos, 

Sa.la. das sessões, 6 de outubro de I89Z. - á. consignação :par-<~. melhoramentos do rio 
Al'llaro Botelho.-Dutra Nicacio, - Palt~ta. Parahyba. _ 
--- Leo,le~Fil'ho, -Lamounie,· Godofredo Sala das sessoes, 7 de outubro de 1892 • ..._ 

• NogLtei1·a P m·ana.gua. - Pires Ferrtil·a. -
Emend;1;ao projecto n. 19-ZB: Anfrisio Fiall1o.- Nelson de Vasconc~!los. 

Eme;ula Da. verba. n. 23 (telegra.pho e1ectrico) seja 
destinarla a quantia. de (25:000$000) vinte e 
cinco contos :pa.ra. a conotr ucçã.o da. linba. te· A Ycrba. de 23 contos destinada. â navega.· 
legra.phica de Ala,"'inhas ·1. Joazeiro, estado çã.o co r io Pa.rnahyba, estado do Piauhy, seja 
da Bahia. dividida. em duas pa.rtes iguaes, uma para. o 

Sala. das · sessões, 7 de outubro de 189-.2. _ trecbo comprehendido entre a cidade da Par· 
Francisco de Mattos,- Ni!o Peçanlu:z .- Pa1,. uahyba. e o porto da. CIJ!ollÍa. e a. outra deste · 
la .A.rgoUo. - Seahra. _ s. Marcas,_ Ba- ponto a. Santa. Philomena. 
ptistll da JCoua. -Prisco Parai: o. - Thcma: Sa.la daÚessões, 7 de outubro de 1892. -
Delfino. -Paula Guimarães. - ToLentino de JJ ionysio Cerqueira, - Thomaz JJel{ino. -
Garf!alho. - .Dionysio Ccr~eira~ - A, Mil· Frarni.•co de Mattos, - Lco#,}ikto Fitgueiras. 
ton. -FiiQUeiras. · - Fl~r![lfim W erneck. · 
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Veem ú mesa. s1i.o lidas e enviada.~ ú. com 
missão as seguintes emendas : 

A' emenda da commíssll.o accrescente-se : 
Despendendo-se, dentro das iorça.s da verba 

de 600:000.~ proposta em emenda. da. com
missão para a Exposiçfu> de Chicago a. quantia. 
que for necessaria. para auxiliar a represen
ta<;ão de dua.s operas pelo menos do maestro 
Carlos Gomes. · 

Sala das se:;súes, 7 de outubro de 1892.
Giicet·io. - l ndio do Bl"a~il.-Lui:: .!JftW(d.

Al'OOS rk Castro .-Carlos Campos. - A. Mon
tenegro. - Jollo ck Sipleira. - Murtinho Ro
drigues. - Joaquim. Pernambuco. - E1·ico 
Coelho. -Hom.~o Baptista ,-Pircs Ferreira . 
- França Carvalho. -Malta Bacellm·. - Lo
pes Cha-oes.- Fràes da Or1<:,- Rodriqo de 
Araujo, - Lopes TroviZo,-Casim.iroJunior.
Jesuino de Albuquerque.--Olivcil'a Pinto. -Nilo 
Peçanlw .. -Thoma:; Det{ino.- B . Carncíl'o .
Gccrcia P í1·crs.-A • .A::eredo.- Pa.ila .1rgollo .
NOQueira Paran!lguá.-Lui:: de Andrade.-AZ
fredo Barbo::a.- Gonçalo de Lagos.- L amou. 
nier.- Fteury Curado,- :r. Ow·iqtee.-- Barlio 
de S. Marcos. -Julío de Castilhos. - Jacob da 
. Pai:cáo -Alfredo E/lis.-Perei1·a da Costa .
C. Palleta.-Omtao.-Raymmzdo Bandeira .
Cesario Motta Junior.- M. Valladtw,- Almino 
Affonso .-]. J. Sea.bra.- Lav.ro Muller .-Fer
mndo Simas.- Mlfi·isio Fialho.- Epitcr,cio 
Pessoa.-Le01Jigildo Filgueira.s.-Jw;encio de 
.Aquiar.-BI'a::ilia dos SaMos.- Ma.nlt<<es Ba.z·. 
reto.-AtJgusto de Freitas,- Leonet FUlto,
Al~aro Botelll.o. - Sd A11drade.- Zama.- A.u. 
gusto Virtlutes. 

Projecto n, 192 

. Sub-emenda á apresentada pelo Sr. F. Gli· 
cerio: 

.Ao art. I• accrescente-se: 
n alargamento do leito actual entre esta 

capital e Sá.popemba I>ara. o assentamento de 
mais uma via. dupla. de om,oo de bitola, desti
nada exclusivamente ao serviço dos suburbios. 

E' lido, apoia.do e fica. sobre a mesa aie ul· 
rior deliberação o seguinte 

.Requerimento 

sessão a encerrar.se e a proxima de 1893, me• 
deante o concmrw necessario que o governo 
lhe prestará, estudar o plano de Yiação da 
Republica, elaborai-o definitivamente e sub. 
mcttel·o â. approvação do Congresso. 

S. R.-Sala das sessões, 7 de outubro de 
1892.-A. Oly;ttho . 

O Sr. Nilo Poçan.h.a. a.eha. que hll. 
urgcncia. em restringir o debate sobre o o~
mento da viaçJo e obras publicas; limita-se, 
pois, a apresentar duo.s emendas. 

Uma., apenas tem por fim acautelar os in~ 
teresses da. repartição da. fiscalisação da.~ ~ 
trada.s de ferro, creada. pelo decreto de 20 de 
junho de 1891-creação já consagrada. pelt!o 
Cama.ra. Outra, restabelecendo a. verba. pro. 
posta destinado. ao melhoramento dos por
tos do Rio de Janeiro, estudo, sondagem de 
cada um delle.~. 

A primeira não importa a.ugmento de des . 
pezas ; explica. simplesmente, tornando claro, 
o voto da Ca.mara. A segunda., a pouco monta 
e vem a.o encontro de uma. necessidade pu. 
blica. • 

Vem ú. mesa, e lida, apoiada. e enviada â 
commissão a seguinte emenda 

Ao o1•çamento de industria e via(14o 

Da. verba (23) destinada ií. construcção de no· 
vas linhas telegraphica.s se deduzam 25:000$. 
para prolongamento do fio electrico até Santo 
Antonio do Ca.ra.ngola, pa$:Wdo por IfApe· 
runa e Natividade. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 189"2. 
- Nilo Peçanha.-Fr6es da Cl'1.!;_-Bapísta 
d<l Motta. 

O Sr. Dem.e'trio Ribeiro nã.o 
tomará muito tempo á Ca.mara, que mostra 
desejos de chegar ao termo de seus trabalhos. 
Não tomaria mesmo parte na discussão si 
nfu> fosse a. votação do projecto em 2~ discus· 
são, na qual algumas consignações propostas 
foram eliminadas, com desrespeito manifesto 
a disposi~ões de lei, com perturbação de ser
viços a. que a na~.ão estava obrigada. • 

Um desses serviços e o melhoramento da. 
barra do Rio Grande do sut ; pela. votação da. 

Consi~era.ndo os altos interesses politicos e Ca.mara., de accordo com a. proposta. da ma.io
econo~rcos que se prendem â viação publica; ria. da commissão de orçamento, foi reduzida. 

Considerando que é urgente manifestar-se a verba destinada. a. serviço dos portos mari-
o Congresso sobre tão importante assumpto, timos na parte relativa ao 6• districto, de 
cu,jo conlJecimento especial exige tempo -supe- 96:800$ em uma. parcella. e 627:200$ em ou· 
rior ao de que se póde dispor nos trabalhos tra. E;tas dift:erentes reducções montam a. 
legislati;os ordina.rios : uma importancia. superior talvez á metade da 

Requeiro que seja nomeada uma. commis- consignaçã.o proposta pelo governo pa.ra o 
são parlamentar. composta de um presidente melhoramento da barra. do Rio Gra.nde do 
e ma.is dous membros pa.ra., no intei'Vlillo da. Sul. · 
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O orador acredita que si a maior ia da com- emenda tambem do orador, que foi .separada 
miesã.o estivesse em tempo informada das para constituir projecto separn.do : nesta 
obrigações do thesouro em relação a e~ses emenda o or:ador a.utorisa o governo a ga.ran
serviços, sem duvida não teria, propo~to se- tirjuros ate 6 "/ .. , pelo prazo ma.ximn de 15 
melhantes reducções . A creação desses servi- anr:os, sobre o capit:J.l de 10.000:000$, para 
ços prende-se a factos anteriores á proclamação ser etfectivamente empregado e pa.~cellada- . 
da Republica.; mas o governo provisorio por mente distribuído na fundação de colonías 
decreto de 15 de janeiro de 1890,estahelece de na.cionaes. Com isto não faz mais do que 
aocordo com alei or<;amental'ia.nnterior ,auto- corresponder a. uma aspiraçã.o que revelou 
risação para o ministl'o mandar proceder a esse por acto:< quando tevr. a honra. de Jazer parte 
serviço, dando-lhe o recurso extra.o:rdinario <lo governo do paiz. 
de appellar para outl'a 1onte de credito e:>:t1·a- O orador su:ppõc que o pensamento da 
ordina.rio, :lfim de levar a. termo aqueUe ser- C.1mara será uniformemente 1a:vora.vel ao que 
viço. · pl'opüe ~obra o estabelecimento de colonias 

Em virtude deste acto do governo provi- nacionaes, niio devendo esta as:>embléa. deixar 
sorio, o min!stro da agricultura contractou de corresponder a uma aopiração que no pas
com uma empreza a feitura desta obra e pelo sa.do regimen .i à despertara a alma pa.triotica 
contracro ficou o thesouro publico obrigado a de eminente citladao daquelle tempo, o Sr. 
fazer o adeantamento a um certo cambio, Bar-âo de Cotegípe · 
para a a.cquisicão do material a ser empre- A Ga.rn!l.ra, q\te é republicana. não perderá 
gado nos trabalhos, adea.ntamento gradual- a. opportunida.de de demonstrar sentimentos 
mente adquirido â proporção que fos:;em che- de bondade pa.r·a com grande massa. de nossos 

· gando os materiaes. concidadãos. que merecem as censuras irrefie-
Assim, pois, o que a administração es.eecia.l ctidas de muitos, porque esses mesmos cen

daquelle serviço propoz foi a. consignaçao da. ~ores não ~c preoocupam com o fornecer-lhe 
verba promettida pelo contracto, que nã.o meios de exercit~.rem a a.ctividade, dignifi
podia deixar de ser cumprido; e a reducçã.o cando-se pelo trabalho c pela. independencia 
de seiscentos e tantos contos só póde a.ffectar que este sa.be dar. 
a acquisição do material. O ot•ador lembra n. conveniencia de ser 

As outra.s consignações, c1.1ja reducção a nomeada 1.1ma commissão parlamentar espe
cc.lllDlissão propoz, são tambem inadia.veis: cial par<~-, no intervallo das sessões. estudai· 
o pessoal, por exemplo, não póde ser elimi- os elementos ji~ coordenados na. secretaria da 
nado porque e um coeficiente indispensavel. a.gliCultura sobre o plano de viacção da. Re
Faz varias observ().ÇÕeS acerca da importa.ncia. publica, elaborar definitivamente este plano 
que teem os servi{:OS a cargo das i.nspectorias ponderando-o do ponto de vista complexo dos 
dos portos maritimos, serviços que não devem interesses politicos e economicos. 
ser restringidos, e sim ampliados. Desse trabalho bem podem resultar bases 

O nobre deputado por Matto Grosso disse para o governo, competentemente autorisado, 
que na. commissiio de orçamento estava mDdi.ficar cllncess0es fei.tas sem os estudos 
poderosamente representado o estado do previos exigíveis, sem que taes alterações 
ruo Grande do SUl e por isso se b:tvia desrespeitem interesses legitimas dos concen
conseguidl) para o mesmo esta.Uo ce1 tas cionarios ou tragam desa.r para a auroridade 
verbas . ?rias, o orador deve declarar ao no- rio poder publico. 
bre deputado que de todas as consignações Finalmente, tem duas palavras a endere
propostas por deputado rio-grandense. a. unica ça.r especialmente ao nobre m\nistro da. 
que realmente foi acceita. ·pela commissão com agricultura. Ha. dias apresentou um requeri
a. intel'Venção tlo orador, representante do mento de informações e pediu pa.ra. inserir no 
mesmo estado e membro d.<J. commissã.<>, foi a jornal. da casa os doco.mentos aJ.ludidos no 
do Sr.· Homero Baptista relativa ao estudo do mesmo requerimento. Esses documentos to
rio Uruguay, á qual foi apresentada uma ram antes publícados pelo Sr. Dr. Diler
su!re!Dends., para melhor assegura1· a effi.- mando de Aguiar, o mesmo director da 
ca.cia d.aquelle oqjectivo. Estt'aCa de Ferro de Porto Alegre a Uru· 

Outra emenda que o orador julga merecer guayana, violentamente destituido, como em 
a consideração da casa. é aquella em qua pede outra occasiãoja o disse, por uma. autoridade 
que uma parte da. verba destinada. ao serviç'O f.;deral, por um representante do governo d.e 
de colonisaçã.o seja. empregada. no Rio Gl"a.nde que S. Ex. faz parte. 
do Sul, pa.ra. estabelecimento de uma colonia. Sotrreu com isso a autoridade de s. Ex. e 
na.cional em SlLycan; proprio federal. logar um serviço da União a.narchisou-se a ponto 
que tem a vantagem ~e ser adjacente a uma de serem demittidos pela. ille,nal direcção 
via. ferre& que alli existe e â. cmteada pela ;J.rbitraria funociona.rios que teem immuni-
União. dades na. lei, de que S. Ex. é gua.t•da 

A Oamara. acceitou na. 2• discussão uma Sabe que essas violencias foram devids.s á 
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intervenção indebitl. de militares. mas jà é 
tempo de S. Ex. re1•ara.r injustiçM, siniio dll 
restaurar oprestig odaadministraç:"lo civil de 
que S. Fx. e chefe. (Jfniw /Je .-.1. N11ito beo1.) 

Vem à mesa, é l'da.. apoiada e emriad~l a 
commissão a seguinte emenda: 

Ficam em vigor as dispo.<ições 5' e 6" <las 
observações gerae.s do regulamento n. 401), de 
17 de maio d~ 1890,supprimidas pelt\ lei n. 26, 
de 30 de dezembro de 189 l . 

S. R. - F.·ederico B,l'iJCS.- Demetdo Ri
heü·o. 

O Sr. Almino A ~·o,.,.;o 0bserva 
9-ue a com missão de orçantent.o não a.: t ·mll:!u 
as nec~ssiltaries do estado do Rio Gra.nue, cuja 
rept"eSe· to.ç.'Lo nesta casa é pequE>ua.. Na. Ca.· 
ma.ra. vota-se tudo as pesso;.~~; conta-se os \'()-o 

ios; e não se pe;a <~S idéas e nem o seu me
rito; vota-se sem attender ás neces~itlades dos 
estados pequenos, só attendendo ao grande 
numero de votos dos estados grande~. 

Si não se póde desda jà f<tzer tudo por 
a.quelles, fa.ça.-se alguma. causa, deixando o 
resto para depois. 

Si o orçamento no momento actual não é 
auspiciow, si as finanças da. nossa terra. não 
permittem tudo. comtuuo não impedem que 
se faça alguma cousa pelos pollres, pelos que 
necessitam do soccorro pub;ico. 

A Republica não pôde consentir que o Rio 
Grande do Nurte, só por não ter grande re
presentação que pese com seus voto5 na balança 
da votação e do governo, continue naquelle 
esquecimento. naquella degradação. 

O ~u estado prefere p'lrtencer a.té à RE>pu
blica. de Andorra, contanto que não morra a 
mingoa de s :ccorro~. ao passo que seus irmãos 
sorriem da sua. infelicidade. · 

Entendo que os estados grandes e fel!z~s 
devem socorrer aos pequenos, dando-lhes es
tra.da.s de ferro, alfandegas e isen~;ão de tri
butos para os grandes macliinismos que im
portarem. 

Si a Camara se tíves.;;e ma.niido no pensa
mento de rigorosa economia que dominou a 
commissão Ql,lando propor. cortes na proposta 
do governo, o orador se çonformaria; mas, 
2. 500 conto.> jà foram accrescentadas à cifra 
offerecida peta. commissão. . 

O Rio Grande do Norte não vem pedires
mola, mas sim aquillo a que tem absoluto di 
reito. 

O anuo pa..<~.~do, a commissão cou~ignou 
para colon;sação do seu estado 80 contOs. A 
actual commissão não l11e podia ter tirado es~a 
verba que nãCl prescreveu. 

AqueUe estado vive segregado porque o 
porto do Natal tem um mar bravio e e pedre
goso e entre este e Macau existe de toú.-

reiros, celebre na historia. ant;ga., o melhor 
do Rio Grande do Norte, mas que está em 
completo abandono. 

Carece de mandar vir macltinismos especi
aes para melltor·a.r o.:< seu~ portos e e por isso 
que restabele..;e a ve1·ba de 400 contos. 

Entende que a. Camara. igualmente não póde 
neg;tr a verlla de I 5 contos para os pbarole
tcs de \h1c:m e de .Mossorú, que ,:00 ue evi
dente u tllidacle para. a na vegu;;<'io. 

E' w.mll ·m de pat•ecer que a Cam:tra não 
tlle deve negar a verila que pt•o!J(>e, de 200 
contos para. lla.t· agu;~ ao povu d:: ~u u,ta.tlo 
que r.em sêde. 

A Ca atara votou para o Piau·;y 200 contos 
para. poços arté$ia.11os e c,s emas, dl,poi. 00 
contos p;Lra a a.l-ertura, do rio Pa.rnallyba, 
que ltaniJa a cidade de Therezina. are Santa 
Pllilomena e o orador não sabe mais quanto 
p:tra o11tras obra$. 

Cita divet•sas verbas dadas 3.\l e:st:a.do do 
Ceará. Pernambuco, Ah\,;o.•s, Bahia., Rio de 
Janeiro e S . Paulo e conclue que quem dà 
aos grandes não póde negar aos pequenos. 

A convite do SI' . pl'esidmte, interrompe o 
seu discurso, visto já. haver no recinto numero 
para votar. 

0 SR. PRESIDE:>iTE- Como disse hontem, a 
mesa do s~nado convidou a desta. Camara 
para accordarem sobre o prazo necesSa.rio de 
uma nova proroga.ç"d.O, afim de se concluir a 
votação do> orçamentos e mais leis annua.es e 
bem nssim a do projecto que diz respeito á. 
regularisa.ção da questão economica. 

Attenta a urgenda do objecto do ofll.cio, an
tes mesmo de levar ao conhecimento da Cama
qa, esta me.."élo entendendeu-se com a do Se· 
nado e de accordo orga.n~ou uma. proposta de 
prorogac,:ão da presente sessão legislativa ate 
31 do corrente. 

Vou submetter á. consideração da. casa esta 
proposta que, na. forma do reg·mento, terá. 
uma unica discussãc e logo em seguida a vo
tação. 

Officio a que se refere o Sr. presidente: 
Senado du. Republica dos Estados Unidos do 

Brozil- Capital Federal, 6 de outubro de 
1892 . . 

Communico-vos para. que vos digneis de 
transmittir ã. Cama.ra dos Srs. Deputados, que> 
o Senado, em sessão de hoje e por indicação · 
de um de seus membros, deliberou que se con
vide a mesa dessa Camara afim de que, re
unitla á. do Senado, r :>solva sobre o prazo da 
proi'Ogação rio.~ trabalhos do Congre:<so e so- .. 
bre as mat::>rias que devem ser discutidM, 
ouvindo igualmente o goYerno acerca da. re
forma. financeira . 

Sa.ude e fraternidade . - Antoltio 1Vicoldo 
t.-Ionteiro Baena, 1• secretario interino. 
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Ao Sr. 1• secretario da, Camaro. dos Srs.De l Em todoca.so, pa.ra. tornar bem saliente o 
pute.dos. ' desejo que tem de que as sessões sejam unica-

Em seo-uida. é lido e submettido á discussão mente proroga.das pa.m votação das leis an· 
o projecto n. 224, deste anno, prorog.l.ndo no- nua~ e_da. questão finan?eira, unico motivo 
vamente a. actuaJ. sessão teuislativa ate 31 de queJusttfica a permanenc1a dos srs. deputados 
outubro " nesta casa, depois de 4 mezes de sessão e de 

• um mez de proro&ação, vae mandar à mesa. a 
O Sr. Manoel Ful~encio diz emenda que sujei~ li. deliberação da. ca.sa. 

que o pt'ojecto é precedido de algumas consi- · 
derações declarando que a prorogação tem por O Sr. Fróes da Cruz entende 
fim as votações das leis annuae~ e da lei sobre Que niio é po:lSivel a.cccitar a ememla, nos 
a refot'roa bancaría; mas no projecto uota. r1ue termos em que foi proposta., pelo illustre re· 
se 1illla. generica!llente na proroga{":io. prl'.oentant.e de Minas Gt·r~es. e não e possível 

porque como o Sr. p!'csid~nte já muito b~m 
Entende que a uniro cousa que justifica a disse, é provavel que, restringindo-se o mo· 

permanencia. dos deputados ne.~ta casa. e justa. tivo ua prorogaçiio :í. discussão das le~:: u.n
mente a. votaçiio destas leis organicas impor· nuaes, e devendo estas leis subir ao Senado, 
ta.ntes; e, portanto. pens:l. que as sessões de· ficará. a Ca.mara sem ter de que se occupa.t• e 
vem ser prorogadas exclusivamente para este então é 0 caso de dizer-se: peior a emenda. 
11m. da que o ~oneto. 

Pergunta., pois, ao Sr. presidente si o pro· O S~na.do occupando-se da ma teria. orçamen' 
jecto refere-se unica.men'lê á. votação do or~- taria e não tendo a Ca.mara., por torça. da 
mento e da reforma bancaria ou si e necessa- emenda do nobre deputado, assnmpto de que 
rio mandar uma. emenda tornando bem claro occupar-.e, segue· se que a naç.ii.o ftcara a. des
o seu sentido. Si o Sr. presidente entende que pender com subsidio de deputados sem que es
é sõmente para este iim a prorogação dará. o tes trabalhem. 
seu -voto ao projecto, independente de mandar A mesa tem bastante criterio, para fazer 
emenda. com que a Cama.ra 3e cccupe com projectos de 

Si, porém, pela fórma por que está redigido interesse geral e urgente. 
esse projecto · póde-se entender que nesta pro- Não sa o e por que não se possa. occup~r a 
rogação a. Ca.mara. póde vota.r outros projectos ea.mara com 0 projecto de organisação do Su· 
que d~pendem de sua. resolução e pa.ra o que premo T1•ibuno.l Militar, com o projecto da. 
nã.o póde prorogar as sessões, neste caso ma.n- reorga.nisa.ção da. justiça. da. Ca.pita.l. Federal, 
d.a.rã. uma emenda á. mesa.. com a divi3ã.o do di;;tricto eleitoral. 

O Sr. Presidente -Na justificação 
da proposta., a mesa não usou de outra. expres· 
siio sinão a seguinte: afim de serem votadas 
as leis de orçamento e de reforma bancaria . 

Ora, está claro que a prorogação e exigida 
unicamente para votação destas leis, isto é, 
a votaçiio dellas, pretere a toda. e qualquer 
materiá.. (lpoiodos. ) · 

A mesa., porém, não entende que, para nm 
caso de intersticio. se possa deixar de tratar 
de a.lguns projectos destacados das leis orça
mentaria.s e que se acham em discussão adea.n • 
tada, uma vez que a discussão e votação 
destes nã.o IJl'E!judique a discussão e votação 
das outras_materias, para a.s quaes é exigida. 
a prorogaçao. 

A me..<a confiou mais no criterio e na neces
sidade imprescindível da actua.l proroga.çã.o . 
Em todo o caso ~ licito <•O nobre deputado 
apresentar a. sua. emenda.. 

O Sr. Manoel Fulgencio res· 
ponde que neste <'<ISO, á. vista. da expli~o do 
Sr. presidente, tem confiança. que a mesa 
da.râ. para a ordem do dia a:> leis de orçamento 
e reforma. Jla,ncaria.. 

E' evidante pois que a. Ca.mara deve confiar 
no criterio da mesa, no seu patriotismo e 
acreditar que ella será incapa.z de em uma 
proroga.çã.o como a de que se trata, introduzir 
na ordem do dia projectos de inter·esse parti
cular, sendo de notar que esta qualificação de 
interesse particular não é muito regular ; por· 
que embora esteja. muitas vezes em jogo a in
dividualidade, tra.ta.-se de cumprimento de 
leis. 

Sendo W>Slm, acha. que a. emenda. do nobre 
deputado por Minas Geraes não pode ser ac
ceita, por que produsirá effeito ccontra.rio a.o 
que o nobre deputado deseja. 

O Sr. Manoel F'ulgencio á 
vista das considerações do nol>re deputado 
pelo Rio de Janeiro, e tendo bastante confiança 
no patriotismo da mesa para. convencer-~e de 
que ella. procedet'á de modo a. serem discuti
das as leis annuaes e a. refol'ma. financeira e 
não sejam incluida.s, na ordem do dia.. projec· 
tos qu'! não tenbam caracter urgente, deixa 
de mandar á mesa a. sua emenda. 

Ninguem mais pe!llndo a palavra., tica a 
discussão encerrada.. 
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Submettido a votos é approvado e remcttido 
ae Senado o seguinte 

PROJECTO N. 224- 1892 

O Congresso Nacional resolve: 
Proroga.r novamente a. sua actual sessiio 

legislativa até o dia 31 de outubro. 
E' lida, posta. em discussão e a.:pprovada 

J>emdebate a redacção do pro,iecto n. 151 c. 
E' julgado obj•;cto de deliberação e enviado 

{\. CQmmissão de orçamento o se:;uinte 

Pn01EC'IO N , ~ - 1892 

AtltGrisa o gaven10 a equipart:~1" os vencimentos 
dos machinislas do a!'Senat de guerra da 
Capita~ Fcde'l'a! aos do arsenal de ma
Tinha 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1• Fica o governo n.utorisado n equi

parar os vencimentos dos machinistas do ar
senal de guerra da Capital Federal aos de 
igual categoria. do arsenal de mar in h a.. 

Al't. 2.• Revogam-se as disposições em con-
trario. . 

saia das sessões, 7 de outubro de 189"2,
Bat·ão de S. Marcos. - Pa!tla -~··qollo .-!li,.r
ciano de Magalkies.- J. Rerumba.- M(ltta 
Bac•llar.- Ccu.tcla.- F'róc$ da Cnc~.- Niio 
Peçanha.- Francisco de li'I<ltl6s. 

Votação, em 2' discussão, do projecto 
n. 216, deste anno autorisa.ndo o Poder Ex.e· 
cutivo a abrir um credito extraordina.rio de 
267:041$600 no corrente exercício, pa.ra pa
gamento das despezas realizadM com as 
occurrencias havidas em Matto Grosso e com 
o desastre do encouraçado SolÚnües. 

O SR. PRESIDE.';TE decbra. que não ha emen
da ao projecto e que vae submetter a votos 
o seu artigo unico. 

Submettido a votos é approvado o se· 
guinte 

Art. 1. • Fica autorisado o Poder Execu
tivo a abrir o credito extl•aordinario de 
267:041$600, no corrente exercício para que 
o Ministerio da Marinha: satisfaça os paga
mentos das despezas realizadas não só com as 
occurrencias havidas em Matto Grosso, como 
tambem com o desastre do encouraçado 
Solimões. 

O SR. EPITACIO PEiisO.\ (pela oràem) pede 
verifica.;olo da votação. 

Procedendo-se a verificação da. vota~.lo re
conhe-se que o artigo foi ::tpprovado por 77 
contra 34. 

Em seguida. c o :projecto adopta.do po.ra 
passar á 3• discussão. 

Ca.nl~t:l V . Vl 

O Sn. h~NClSCO DE l\l\TTOS (pela ordem) 
pe<le dispensa de intersticio para o projecto; 
submettído a votos e o re1uerimento appro· 
vado por 62 votos contra 47. 

Votação, em 2• discussão, do projecto n.l75, 
deste anno augmentando de 30 •; . os actua.es 
vencimentos dos empre,<>ados da. estrada de 
feiTO Central do Brazil, que percebem me11oa 
de 6:000$. e a.utorisa o governo a abrir o ne~ 
cessa.rio credito. 

0 SR. PRESlDE:'iTE decla.r1\ que lia Uffi 
substitutiYo do Sr. Lamounier que Y(l.e sub
metter a votos. 

O SR. Vt;\'1!.\ES (pela ordem) pede que o 
substitutivo do Sr. Lamounier seja.. votauo 
por partes. 

Submettidas successivamente a votos as. 
dí ver:sa.s partes do substitutivo são regei tadas, 
sendo approvada. unicamente a. seguinte : 

Aos empregados que vencerem. a.te dous 
contos, 30 •f., 

Lamounier Gorl<Jfredo.- Pi1•es Ferr.:ira.
Augusto Vinhaes_ 

O SR. PRESJDE:-;TE declara prejudicado o 
art. 1• do projecto e a emenda do Sr. Sá. 
Andrade. 

São em seguida successivamente submetti
dos a. votos e approvados os seguintes ar
tigos : 

Art. 2." Fica. o governo desde jà autorisado 
a abrir um credito necessa.rio para fazer face 
a esta despeza. 

Art. 3.• Revogam-se as díspesições em 
contrario. 

O projecto assim emendado é adaptado 
para passa.r a. 3 .. discusiio e enviado iL com
missão de orçamento. 

Votação em discussão unica do projecto 
n. 59 B, deste anno, (emendas do Senado ao 
projecto da. Camara dos Deputados, n. 59 A, 
do corrente anno, que concede á. Companhia. 
Pi.>eatoria. Sul-Americana os fa.vores do art. 3• 
§§ 20 e 3• do regulaHlento manllado observar 
por decretú n. 8338 de L7 de dezembro de 
1881). 

São successiva.mente su·bmettidas à votos e 
n,:pprovadas as seguintes emendas: 

Ao art. 1. • Accl'escente-se-nem os favores 
dependentes de concessão dos estados. 

Ao art. 2. • Substitua-se pelo seguinte : 
O Po 1er Executivo farú. observar o citado 

regulamento no. parte que í'or applicavel a 
esta concessão. 

Em seguida é o projecto, assim emendado, 
enviado a commissão de redacciio. 

Em se,"llida é submettido a votos e rejeitado 
o requerimento do Sr. Severino Vieira pe
dindo dispensa de membro da. commissão de 
orçamento. 
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O SR. VINHAES (pela. ordem} lembra. ao Sr. 
presidente que tambem apresentou um re
querimento pedindo dispensa. de membro da 
commis.:=ão ae obras publi.:as e colonisação. 

Sul>mettido a votos o seu requerimento, é 
tambem rejeiLado. 

O SR. PRESIDE:>.'TE - Não lla vendo mais 
votação, continúa a discus~ão do proj tcto 
n. 19'4 B e tem a. valavra o Sr. Almino 
. .\tronso para concluir· o seu discurso. 

O Sr. A.bnino A fionao dir. que 
levanta-se pela. segundo. vez, porque tem ne· 
cessidade de p dir a. Lenevolencia. uo. Cama.t•J. 
pa.ra o Rio Grande do Norte. 

Tem sido longo o padecimento de sua terra.. 
A Ca.mara. deve r.er a 1 hilantropia de legislar 
pequenas e~molas para a. sua terra.. 

Além das pequenas verbas em que ~m fa.l
la.do, ainda. petle que sejam creadas a.lli ~sta· 
ções tele;4raphica.s, pois os Megra.mmas ser
vem em um momento, com o. rapidez de um 
Ya"'ido ou de um grít.o de dm·. 

Qua.ndo o povo aftlicto pela desgraça. de 
uma secca quizer recorrtlr ao govel'no, terá 
no telegrapho prompto intermedi!U'io. 

Cita. disposiçoes constitucionaes, que lbe au
torisam e JUstificam os peJido~ que faz. 

O Sr. André Cavalcanti
Sr. presidente, me occuparia de justificar a 
verba. que sempre esta camara. votou em be
neficio da. Colonia Orphanologica Isabel, em 
Pernambuco, si nã.o tivesse passado a emendu. 
que alguns collegas meus assígna.ra.m ; mas 
~pr~ve_ito o ensej~ ~ara dizer que, si alguma 
mst1tu1cão tem dtre1to a awtilios, com certeza 
é aque!la, onde em um vasto c importante 
ediliclo e-stão abrigados cerca de 300 orphãos, 
e todos elles recebendo esmerada educação, 
aprendendo offi.cios, que mais tarde lhes garan
tira o futuro. 
· Ainda. mais, dedicam-se tambem ao cultivo 

da. ~na e cer~. e fazem prodígios que 
admi. l·& a todos que a!li vão em visita., como 
me succedeu. 

Tem uma usina bem montada, e o pessoa.!. 
empt•egado na mesma, na maior parte, compõe
se daquelles educandos. Dalli sabem, para 
di.lferentes usinas, moços que conhecem o oo:~:i
mento do assucar feito a. vacuo, e teem ga
rantidos, pelo menos, 5~ diarios. 

o que é t'act.o e que a. instit'uiçii.o vo.e cor
respondendo perfeitamente bem aos intuitos 
do seu instituidor, que se deve enobrecer por 
ter tido semelhante lembrança, coroada. dos 
melhores resultados. 

Jà. qne e-tou com;.~. palavra, Sr. presidente, 
seja-me licito fazer al~umas ligeiras consi
der~ões em rela.çã.o a Estrada. Central, que 
não tem coi·respondido a. espectativa publica, 

e pelo contrario grandes 8ão as rechroac;ões. 
que, qu si diariamente, a imprensa de~ta ca.
p.ta.l dirige a.os poderes JlUblicos, afim de vêr 
se são remediadas a.s faltas co .•. mettid<\S na-
quel!!L estrada. · 

O commercio desta. grande cidade não po
dendo mais supo tar os grandc•s prejuízos que 
ba soffrido, re1.oresentou ao Vice-Presidente da 
Republica. e ê dtl esperar que as providencias 
appa.reçam, pois não é possivel que o serviço 
continue a ser feito cotuo até agora, pr•·judi
cando horrivelmente a t lllos a.quelles que se 
utilisn.m daqu.·lla. v i .• cão pu u!ica. 

Faç•mo:> tudoquanto estiv<:r ao noss • a.l
cance, lembremo~ tvdil.l! os medidas que forem 
necessaril>s, de ror, , a que o m l seja. !'~movi
do, e o publico niio tenha jama.·s vcca~iã ' de 
cl.a.mu.r c •ntra. abusos que alli se düo, e qne 
de uma. vez para sempre, acabem. 

S~i. Sr. presidente, que a estrada tem falta. 
de trem r.·danw e locomotivas e que .sso con
corN para. as ornbsões havidas. 

Votemos, denLro das forças do noss.) orça
mento o que for necessa.rio para compra des
ses materiaes, e feito isso, esperemos o ma.is 
de uma. restricta ftscalisaçâo pa.n que o ser
viço se faça com regularidade e a contento do 
publico. 

A discussão tl.ca adiada. 
Passa-se á hora de:;tinada. ao expediente . 
O SR. I" SEcR.Euruo procede a leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Otnclos: 
Do Ministerio da Instrucção Publica Cor

reios e TelPgraphos, de 4 do corrente, envi
ando o otncio do presidente da Associação 
Commercial da. Ca.pita.l do e~tado do Amazo
nas e a r epresentação de grande numero de 
negociantes que solicitam Jll'OVidencia.s no 
sentido de ser melhorado o serviço do cor- . 
raio daquella. capital, visto achar-se em dis
cussão o projecto que reorganisa os correios 
da Republica.- A' comnussâo de orçamento. 

Do Ministerio dos Negocias do Interior, de . 
6 do corrente, em resposta ao desta camara. 
de 3 do corrente, declarando que não exis
tindo na secretaria da.quelle minist<)rio as 
actas da eleição effectuada no estado de Minas 
a 30 de j unbo ultimo, para o preenchimen
to de 4 vagas na. representação na.cional, 
offi.ciou ao presidente daquelle estado aftm 
de remettel-as com a .precisa. brev.<iade a 
quem C~ a. requisição-A' commissã.o de pe
tiÇÕeS e poderes. 

Do mesmo ministerio, de igual data, com
munica.nuo que, no intuito de dar cumpri- · 
mento a.o decreto n. 1320 de 24 de janeiro de 
1891, que Instituiu honras e homenagens á 
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'memoria. do eminente cidadão Benjamin Con
stant, entre as quaes a esta tua de que trata 
o projecto, membro desta missiio o cidadão 
Rodolpho Bernardelli de or:,'tl.nisar o modelo 

-da dita estn.tua e de um man~oléo o orçu.r· as 
respe~til'aS despezas, de ttccordo com o artigo 
espec1al que sobre o assumpto lo! in~et·to no 
rela.torio apresent:J.do ao ~r. Vic«1-Prcsidente 
da Republica em abril do correm«· armo.
A' comrnissão de orçn.mento. 

Do Ministerio do~ Negocias ú:t (1\l(•rrn. d«· ;; 
do corrente. rernett~ndó o rf•qtuwirnr~ntn nm 
que o capitão reformado 1lo r~xerdt11 !llnn01o\ 
Lino Xavier do Amaro I petle u ~un rov1•r:o:in 
par·a. a r~ classe, sendo cln.,,;i/lendo ru~ n.1·mn. 
de artilharia..-A' commíssiín de Jnl\l'inlm. c 
guerra. 

Vão a imprimir as seguintes 

Rl:PACÇÕES 

N. 154 D-1892 

Ar/diti1lo destacado em 3" disctts.<,1o do pYojecto 
>t, 154 B sobre despe:;(< do Müti•t<'i-io r/a 
Fa.te11.da pa-n~ u exercido de 1893, aulor<'· 
sando o Presi(lente da Repubiica '' pl'Oti
der.cicw sob1·e ta.rifa das al(andc,.,as, consoli
daçao das leis das me~mas, cortfeccia;lar ,-e
gulamento geral de 1·epressr>o do' co»trauando 
e estabelece''• sem ougmento de despe~a. na.~ 
mezas ele renias (ederaes, miJx<s econamicas 
de depositas pa•·ticulm·e$ 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. L• E' autori~ado o Presidente daRe

:publica: 
~) a rever a. tarifa. das alfandegas. am

Pli.ando .as_im:posiçues sobre productos estran
gelros SliD1lares a os da~ novas ind ustrias na
cionaes, e as isenções de impostos >'Obt'e ma
chinas, instrumentos, tet·ramentas e todos os 
artigC!s considerados. ind isJ?ensa v eis pa.ro. o 
funcctonamento das mdustr1as e officinas · 

b) a refundir a consolidação das leis 'das 
alfandegas, introduzindo as disposições con
stantes das nossas leis; 

c) a confeccionar um regulamento geral de 
repressão do contrabando. sem o emprego de 
recurso vexa.torio, que attente contra a li
berdade com.mercia.l dos muníci:pios entre si ; 

d) a ampliar as tabellas de introducção que 
regem as mesas de rendn.s federaes; 

e) a estabelecer, sem augmento de despeza, 
nas mesas de rendas federaes, caixas economi-
cas de depositas particulares. . 

Art. _ 2. • Revogam-se as disposições em 
contrariO. 

Sala das commissões, 12 de setembro de 
189"2.-illoraes Barros. -Leopoldo de Bulhões. 
-Leite Oi,icica.- A. Nog<~eil·a.- A. Rios.
Seuerino Vieira. 

N, 192 N- 1892 

Re. o para a 3• discussilo do addítivo des-
t~ca.clo do orçamento 1ht rle~peza do Miníste
rw da Industria, Yíw;ão e Obms Publicas 
Jlara o exercicio de 18\J:J. autorí~o.ndo a re
visão do contt:a-cto de na vega~-iio a vapor do 
a.lto R. Francli'CO e no das Velhas 

O Con~ros;;n Nneionnl r·cso!ve: 
Art. l • " Ficn. o ;:on~rno nn t.orh;arlo a rever 

o coutt·nctr> •h~ lll~\·c:.rn.•:U.n rt mpot• do a.lto Sfio 
Ft'ltnci~.:o ,. I' in rl:t~ VcllaL~ !>'ll'~. o tlm ,Jc con
ceolm· fH'IWn~n•:iio ol1• praHo. pot• mni~ um anno 
par;~ uwmimtl,'liH «111~ oh111:; «la. :lesobstrurl;íi.o 
'-'? rto d~t' VeliliL~ o Je /lxar, ~i ju!gat· corlve
ntcnte, a bart·rt 1lo Pat·ldtna,pM'n. pont.o inh:io.l 
da t;avegru:an de~te rio. 

Art. ,2.'' Rcvogttm·~~ a~ rHspooio;ões em 
contrn.r1o. 

Sala dns commbsõcs, 7 de outubro de 18\i-2. 
-•lful';t~s Bnans. -Lt!Dpolrlo ri e Rut/,.r;es .-.t. 
Rio.<. -SeDc.-im l'icil'" .-.1/mcida Noguei1·a. 
-Leite Oirícica, ' 

K. 1m o- 189":?. 

Redacção pa.ra 3·' discussão do aclditiYo desta
cado do or<;amento d:J. despeza do Ministerio 
d:1. Industria, Viação e Obras Publicas para 
o exercido de l8!J3, autorisa.ndo o governo 
a. conceder a Companhia Estrada de Ferro 
e Minas de S. J ?r-onymo a. pro rogação de 
praso que for necessario pai'<~ conclusão das 
estradas a cuja. conskuc.;ão esta obrigada. 

O Congres..'IO Nacional rew!ve: 
Art. l, • Fica o go\·erno autorisado a con

ceder á Com:pa.n h ia Estrada de Fel'l'O e Minas 
de S. Jeronrrno a prorogação de praso que 
íor necessario para conclmã.o das estradas de 
ferro. a cuja construcção está obrígada. pelo 
decreto n. 600 de 24 de julho de 1890. 

Art. z.." Revogam-se as dis"[l@siçües em con
trario. 

Sala. da$ commissões, 1 de outubro de 189-2. 
-J.io'l·oe.- Ban-os. -Leopoldo de Bt~lhües. -A' 
Rios.-Severino Yieira.-A.lmeida Nog<eeira. 

N. 19-2. P - 189Z 

Reda.ce;.iio :para 3• discussão do additivo desta
cado do orçamento di'!. despeza. do Ministerio 
da Industria, Viação e Obras Publicas para 
o exerci cio de 1893, autorisando a pro roga
ção de praso determinado á Companhia In
dustriaL e de Construcções Hydraulicas pa.l'a 
dar principio ás obras do :porto Jaraguà. no 
estado das Ala.gôas. · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o Fica ma.is o governo autorisado a. 

prorogar por um anno o praBo deterim· 
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nado à Companhia. Indusil'in.l e de Construc
I,'Ees Hydrn.ulicns para dar principio ás obras 
do porto Jat•aguil., no estado das AlagUa.s. 

Art. z.o Revogam-se as dis,Posições em con
trario. 

Sala das commissões, 7 de outubro de 1892· 
-Moraes Barras.-Leopol.do de B t<lluics.-A· 
]Uos .-Almeida .Noguei·ra. - Seuerillll Vieira. , 

N. 102 Q-1892 

Red~ção para 3• discussão tio a.ddith·o desta
cado do orçamento da despeza 1lo Ministerio 
da. Industria., Yiaçfi.O c Obras PubliCM pat"'tl. 
o exe1·ciclo de 1803, nutor-isando o governo 
a concedel' il.cornJlanhía tle dac;.ão fet•rea e 
iJuyial do Tocantins c Araguaya a proro
gação por um anno d03 prasos estipulados 
no seu contracto 

O Congresso NacionaL resolve : 
Art. 1.• Fica o governo autorlsado a. con· 

ceder á companhia de ·viação ferrea. e fluvial 
do Tocantins e A~"'Ua.ya a proro~c1çii.o por um 
anno dos prazos estipulados no seu contracto 
IJ&ra. o estabelecimento e exploraç-ão do ser
viço de n~.Yegação dos rios Tocantin$ e seus af· 
:fluentes, celebrada em virtude do decreto 
n. 862 de 16 de outubro de 1890. 

Art. 2.0 Revogam-se a.s dispo;Jições em con
trario. 

Sala das commissões, 1 ue outubro de 1892. 
- Moraes Barros,- Leopoldo de Bulhi;e.~.
Leite Oiticica,- Aimeida Nogueira.-A. Rios, 

N. 192 R- 1892 

Redacção pa.ra. 3• discussão do a.dditivo desta
cado do orçamento da despeza do Mioisterio 
da Industria. Viação e Obras Publicas pa.ra. 
o exercício de 1893, autoris:mdo o governo 
?- contmctar a introducçüo e ioca.lisaçã.o de 
1mrnígra.ntes europeos com -pariicuiares, ou 
emprezas que para esse fim se organisarem. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.' E' o governo autorisado a contra

ct.ar a. introdueção e loca.lisa.ção de immi "'ran~ 
tes europeos com particulares, ou emprezas 
que para es•e tim organisarem-se mcdeante 
garantia de. juros d~ 6 • 1 • sobre J capital de 
10.000: 000~ no ma.x1mo, durante o praso de 
10 a.nn~, s~licitando opportunamente doPo
der LegislatiVO o necessario credito. 

Ar:t. 2. • Revogam-se as disposic;.ões em con
tr:mo. 

Sala. das commissões, 7 de outubro de 1892. 
-Moraes Barros.-Lcopoldo de Bullt.iies.
Atmeida Nogueira.-A. lUos.-Seuerino Vi
eira. 

Vão a imprimir, pa.ra. entra.r na. ordem do~ 
tmlJalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 224-189-2 

Proroga novamente a actua.l sessão legisla· 
tiva ate ao dia 31 de outubro. 

Havendo-se entendido a mesa desto. ca.ma.ra 
com a do Senado sobre a necessidade de no~o.
mente pr·ot·o~r-se a o.ctua.l sessão legislativo., 
a.fim de set'elÍl vota.da.s lLll leis r egimentaria.q e 
resohidn. a questão financeir·o.. vem submet· 
ter íL vos&'l. deliiJera~o o seguinte projecto de 
resoluçilo. 

O Congresso Na.cio11al resolve: 
Prol'Ogar novamente a sua a.ctual sessão la-. 

gislo.tiv<t ati; o dia 31 de outubro. 
Sala das sessão em 7 de outubro-de 1892.

Jo,To Lopes, presidente.-A. A;~reda, I• secte· 
tarío.-Athayde Junior, 2" secreta.rio.-Paula 
Guimart16S, 3<' sect•eta.rio.-l. dG A1JeUm:. 4• 
secretario. 

N. 193 F-189-2 

PM"e<:er da commissão de orçamento sobre as 
emendas apresentadas em 3• disc~~ do 
projecto de or<:amento da despeza do Mm1ste· 
rio da Guerra para. o exercício de 1893. 

A commissão de orçamento, tendo presente; 
as emendas apresentMas em 3' discussá? ~ 
prQjeeto de orçamento de despezas ~o ~hrus
terio da Guerra, vem sobre ellas eJJllttlr pa
recer: 

A este para.grapho foram offerecidas as se.. 
guintes emendas: 

N. 1, do Sr. Pires Ferreira: 
Pa.ra. construcção do hospital 

ti. rua: do Jockey-Glub...... 100 :00~0 
Pa.re. c::.nalL<>ar a.gua no quartel 

do Real~go..... ......... . lOO:OOU~O 
Para construcção de utna face 

no quartel do campo .•.•••• 
Para construcção do hospital 

de beribericos· ..... .. ..... . 

90:000$000 

80:00~000 
N. 2, do Sr. Jacques Ourique e outros : 
«Restabeleça-se a verha de 150:000$ (para a. 

construcção de um hospital na rua do Jockey
c~ub), dev.endo-se escolb.er local mais conve· 
mente. 

Resta.beleça·se a -verba de 80:000$ pa.ra a. 
construcção de uma. enfermaria para beribe
ricos, ~ praia do Leme. » 
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N. 3, dos mesmog: nesses paragraphos, foram offerecidas as se-
,__ 9 <!- guintes emendas : 

« Supprima- se a Yerw. de :000., para repa.· K. 9, dos Srs. Urbano de Gouv~a e outros : 
ros na fortaleza da Barra Grande, no porto 
de Santos, ficando, porém, o governo desde jâ .: Mo.ntcnham·sc as v-erbas para. criados, 
autorisado a passar com m·encia ~ proprlor sendo : 
nacional para. o Ministerio ~a Mnrtnha.! afi!ll 
de ser aproveitado no serv1ço da capttnma 
daq uelle porto. .. , 

N. 4, do Sr. Urbano de Gouvcin. e outros: 

Constt·uccüo do hospital à rua. 
do Jockcy·Ciub ..•. ,..... .. -iO:OOO~OOO 

Ca.nalisru:ií.o rle n.gua :prLra. o 
quartel do Realengo...... • • 30:000$000 

DesSD.s emendas, entende a. commisslí.o que 
a. de n. 3, preju,licada na primeit•a. parte (pois 
a nrba 11. que se refere foi jà. supprimida. por 
-vota.ç[o da. Ca.ma.ra) contém medida. conve
niente, devendo constituir artigo additivo ao 
projecto de orçamento. 

Ta.mbem a. de n. 4, na. segunda. pa.l'te, re
ferente á consignação de 30:000$ para. canali
sação de a.gua. para. o quartel do Realengo, e 
digna de· ser aceita pela Camara. 

Sente, porem, a commissão. pelos motivos 
jâ. expostOs,quer em seus anteriores pa.!'eceres, 
quer na t ribuna. da Camara pelo re1a.t.or, não 
poder a.nnuir á. adopeã.o das emendas de ns. 1 
e 2 e á primeira. parte da de n . 4. 

§ 5. A este paragrapho foram apresenta
das tres emendas. 

N 5, do Sr. Jacque.s Ouriquc e outros: 
«Restabeleça-se a verba de 4:000$ para gra

tificação aos l entes e pessoal administrativo 
para serviços praticos. » 

N. 6, do Sr. Jacques Ourique e outros: 
« Resla.beleça·se a verdade 2:400$ para alu

guel de casa. do direct.or da escola superior de 
guerra..,. 

N. 7, ·do Sr. Pires Ferreira.: 
«Para casa. do director da. escola. de guerra 

2:400$000. , 
A commissã.o ê de parecer que não sejam 

testa.belêcida.s essas verbas, cu,ja. suppressão 
foi jú. proposta. pela comrrüssão de orçamento 
do anno passado. 

Emenda n. 8, do Sr. Jacques Ourique e 
outros: 

« Resta.beieca-se a. vet•ba. da proposta para 
serventes braça.es na Intendencia. da. Guerra. » 

Por informação officla.l, enviada à commis
eão, e ella de parecer que convem a. aceita· 
ção dessa emenda. 

§§ 10, 12, 13 e 14. A' consignação referente 
ao quantitativo .para. criadOil dos offi.ciaes, 

§ 12 Estado-maior general 
§ 13 Corpos espcciaes .... 
§ 14 Corpos a.negimenta-

dos .....••...•.•. . 

!0:140~ 
90:000:)000 

400:00C~'OOO 

N. lO, do Sr. Pires Ferreira: 
<:~: Aos ns . 10, 11, 12, 13 o 14: As Yct·b:ls 

para ct•iauos serão consideradas como com
plcmentu das verbas para. etapa., 540:140$000. 

N. li , do Sr. Jacques Ourique e outros : 
«Propomos que a. gratificação para criado 

do;; otl!ciaes seja conservada., porem incluída 
na verba G••aH{tcaçüo, dos seus vencimentos.,. 

N. 12, dos Srs. Paulo Argollo e muitos 
outros: 

«A vet•ba. para ct•iados dos ofiiciaes do exet•
cito será de 208 parll. todos os :postos e em 
todos os estados, e fica rà annexada. á. verbu. 
etapa, pertlendo o otllcial o direito a ella,nos 
mesmos casos em que deixa. de perceber a ci
tada. etapa..> 

Des..~s quatro emendas; entende a c.-ommís
são que con Yém adopta.r a. de n. 9, com a 
seguinte sub-emenda. restrictiva. : 

" Fica restabelecido o qua.ntitati v o para 
criados, para os officiaes subalternos arregi
mentados. ,. 

com a a.pprovação dessa emenda e a da sub
emenda proposta ficam prejudicadas as 
emendas de ns. lO, 1! e 12. 

E as,im com'em, porque todas ellas impor
tam a.ggra:vaçii.o de onus p:tra o erario publico. 

Por outro lado, a. conserva.ção da. verba.,nos 
termos aceitos pela commissão, a.ttende a. 
consideraçües de equidade, privando que se
jam diminui·las as vantagens que a.ctual
mente percebem os otficia.es menos retribuídos 
do nosso exerci to. 

A este parac:rapho foram propostas pelo Sr. 
Homero Bu.ptista. duas emendas, que não po
dam, por sua. natureza., ser incluídas na lei 
de orçamento, e são as seguintes : , 

N. 13 « E. elevado a. arsenal de I• clas~e o 
de Porto Alegre, sem augmento . de pes
soal.~ 

N. I 4 " Fica e:x.tinct.a a 3• classe de a.rse
naes, que passarà a. 2", sem augmento de 
despeztl. » 

§11 

Foi a esse paragrapho o1ferecida a 5<3i(Uillte 
emenda., á qual não annue a. commissã.o , por 
entender que é sufficiente a reforma. já. 
adoptada. pela Camara, tran.sformando e~ .eu-
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ferma.rias militares seis dos hospita.es de 2• 
classe. 

N. 15. « Convertam-se 
hospitaes de 2• classe. • 

em enfermarias os 

§§ 15, 16, li e lB 

A essas rubricas foram apresentadas as se
guintes emendas : 

N. 16, do Sr. Homero Baptista: 
«Mantenha-se a Yerln para o e1Iectivo do 

exercito. constante 1la lei de flxa~ão de forças 
do corrente anno. ~> 

N. 17. do me>mo: 
c Aos§§ 16 e 17. Mantenl1am-se !L:' verbas 

da proposta do governo. » 
N. 18. do Sr. Urbano de Gouv~ e outros: 
< Mantenham-se a.s ver'oas dos ... .................... , .............. .... . 
§ 15 Como na proposta. 
§ 16 Como na proposta. 
§ i 7 Como na. proposta.. 
§ 18 Como na proposta. 
Referem-se essas emendas ao rei>i.a.beleci

mento integral das ver'oas da proposta. do 
governo para o contingente da força. publica 
e que suppoem preenchidos os quadros do 
exercito. 

Essas verbas foram reduzidas pelA commis
são à quantia necessaria. pa.ra o contingente 
eft'ectiYO de 18.700 praca~, que e O existente 
na actualidade. 

M despeza.s relativas á. etapa, fardamento e 
· equipamento, cujo restabelecimento integral 
a emenda. propõe, foram reduzidas em pro .. 
porção conesponuen te. 

· Entende a commissão que não ha ra.zões de 
ordem publica que determinem o a.ugmento 
da força armada alem do contingente actua.l ; 
não póde, por isso, aceitar as amendas a 
estes paragrapllos, que importam avultada. 
aggra.va.çio nas despezas publicas. 

Ao § 25, os Srs. Jacques Ourique e outros 
propuzeram a se,c.uinte emenda : 

~os artigos additivos foram propoitas ~ se· 
gumtes emendas : 

N. 26, dos Srs. Jacques Ourique e outros: 
"' Declare-se nos §§ I e Il-'-por concurren· 

cia publica, em ambos os artigos ; quanto a 
fabrica do Ipanema, i upprima-se a. pala.vra. 
- r;ender-e quanto ao edificio do quartel da 
cidade de S. Paulo, a palavra. - permutai" . )b> 

A commissiio aceita a primeira. parte dessa 
emenda. que estabelece o principio da. con
currencia publica para a. venda ou arrenda· 
mento da Fabrica de Ferro do Ipanema, e a 
venda. ou permutr. do quartel de cavallaria 
sito na cidade de S. Paulo ; acha, IJOrem, in
conveniente a adopção da.s outras restricções 
propostas. 

N. 22, dos Srs. Dionysio ~rqueira e ou· 
trO!: 

« E' o governo autorisado a. manter na 
Europa., ser\'indo nos estados maiores e nas 
armas dos exercitos dos paires mais \l.deanta
dos, quatro officiaes por arma e corpo espe
cial, com 03 vencimentos que percebem os 
membros da. commissã.o technico-milita.r e a. 
ajuda de custo que teem tido os a.d.d.idos mi
litares. 

As nomea~.ões serão feitas por concurso. • 
A commissã.o applaude essa.idéa.. 
N. 23, ao Sr. Retumba : 
«0 governo fie<\ autorisado a.manda.r pagar 

aos officiaes honorarios em serviço o soldo da. 
tabella de 31 de janeiro de 1890, excluindo-se 
os que estiverem em serviço no Asylo de In
validos. ~> 

A commis-.<.ão não aceita esse additivo, por 
importar aggrava.ção de despezas. 

Sala das com missões, 7 de outubro de 189'2.
Mora.es B arros.-A.lméda Nogueir(I. ,-Leo
poldo de Bulhücs.-Se'!Jerino Vieira.-A. Rios . 
-Leite e Oiticica. 

§ 2i 

N. 19. <Restabe1eçcrse a verba. de 4:068$500 A esse pa.ra.gra.pho foi ofl'erecida a seguinte 
pa.ra a fabrica. de armas da Conceição, deven· emenda : 
do ser mantida esta fabrica. como se acha. J> N. 20, do Sr. Paula Guimarães: 

A economia produzida pela reforma pro- · 
posta. pela commissão, annexando ao Arsenal «Ao n. 27, depois das palavras- diversas 

·de Guerra. essa. fabrica..,é excedente de 40:()()0$. despe~as e eventuacs. diga-se: incluidos quinze 
· 1 h · · a1 · contos pa.rn a creação de um l.a.bora.torio de 

E' poss1.ve que a.J&. eqUlVOCO no ga.nsmo microsco~ia clinica eba.cteriolo'"ca ,ara. o ser-consigDado nessa. emenda. e· .., 
Pelas razões ja expostas nos pareceres a.n- viço me ico-militar.» · 

teriormente formulados pela. commissão e de- A commissão aceita a idéa. contida. nessa 
duzidos na. tribuna. d& Ca.mara, a. respeito do emenda, uma vez que tique à apreciação .do 
objecto dessa emenda, persiste a. com.missão 1

1 
governo a op:portunidade da crea.t;ão proposta, 

. em entender que não convém a. aceitação da dentro das forcas da verba. do §.27; por isso 
. mtliDl&. . . propõe a. commiesio a seguinte emeud,a. aub-
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stitutiva, que deverá., no caso de ser a.ppro · 
vada, constituir artigo additivo: 

c Art. Fica autorisa.do o governo a despen· 
der, pela verba do§ 2i do art. da presente 
lei.a quantia de 15:000$ .com~ 7reação de ~m 
Jaboratorio de microscop1a. chmca e bacterlO· 
logica. para o serviço medico-militar. • 

Vão a imprimir os seguintes 

P.UtECERES 

N. 104- 189'.2 

Opilla no seHtido de ma.nrlal- 1n-aceder a ltoua 
eleição, quando for dcc/a;·a·la pela. Camm·a a. 
i11campatibiltdade do candidata 111ais uolado. 

A' Mmmissão de c.-•nstitui<?ã,o, legisl:\Ç:ã.o e 
justiça. f •1 presente a indicação do Sr. dep~· 
tado Pruxão e outros,para. que esta. comwissao 

· eonsulte si, declarada pela cama.ra a incom
patibilidade do candidato mais -yotado: dever

. se-ha. reconhecer deputado ao tmmedtato em 
- votos. ou m~ndar proceder a nova eleição. 

A commissã.o é de parecer que, na fórma. do 
art. 46 da lei n. 35 de 26 de janeiro de 1892, 
dever-se-ba mandar proceder a nova elelçã.o, 
como, antet'ior e po-teriormentc á d"ta da 
indicação. já. foi deiiberad•J pela. Camara em 
relacão as eleição do Rio Gr·a.nrle do Nort9 e 
Districto Ferl.eral. E assim pensa, porque o 
esp;rito unico que pre-i~iu aquel'a cita~a 
disposição, foi o de e:xclmr da representa•·ao 
nacional " hypothe;e possível das depumçõe;; 
e descla&ifica.ções dos candidatos. 

Sala das sessõe~, 7 d• outubro de 1892.
Gliceri·,, presid,!nte.-Chogas Lo!Ja o.- l>utr .. 
Nicacio.-C. Palecta.-Casimiro hnior. 

INDICAÇÃO 

Indicamos que a commissã.o de constitui~ão 
e justiça., attendeDdo á votação da ramara, 
que reconheceu a vali:lade da eleição pro
cedida. nr:l estado da Bahia e annullou o 

. diploma do Dr. Lycurgo Jose de Mello, por 
motivo de incomp~.tibilidade eleitoral, '~ tenrlo 

. em vista o art. 46 :!.a. lei de 26 de janeiro, 
que manda proceder á eleição só mente quando, 
d•l voto da l'a.mara, annullando o re,ultado 
de qualquer C· llegio eleitoral, resulte ficar o 
candidato diplom- do infe ior em numero de 

. ~Oit.IS, immeliata.mente emitta. O seu parecer 
· sobre o reconh-cimento do D•·· Jcse da Rocha 

Lea.l, t- rceiro ca.n•iidato solJre o qual re-
~ <!ahira.m votos v .. litl.os. · 

Sala. da.S sessões. 3 de setembro de 1892.
· Jaçoó da. Pa.~ e outros. 

N. 105-1892 

lmle(e1·e o req~terime111o da Compnnhia fndus. 
trial de Orystaes e Virlro.•, pedindo i,·enç<ro 
de direitos para os macltiais-.nos gtte impor· 
tar c l'astiluiçáo dos qu~ pagou pelos impot-. 
tados. 

A Companhia Industrial de Crystar-.s e Vi· 
d ros pede não sómente a isenção de direitos 
aduaneiros para machinismll,; e materiaes 
que importou e se acham na. alfandega., ou 
~!$tão a chegar, como tambem a re~tituiçi.o 
das guantias, aliás não pequenas e jà pagas 
pela. companhia.. em relação áquclles que já. 
foram despachados. 

A commissâo de fazenda e índust ria enten· 
de que, em ma teria de isenção de impostos, 
convem no presente não ir n.lt\m da esta.tnida 
nn Ta.rí ;'a rl·•s Al(n11'1cga~, para não prejudicar 
visivelmente os superiores interesses. 1iscaes 
da União, e que a restituição pretendida não 
assenta em fundamentojul'idico. 

Por i~so indefere a petir,oão da Companhia 
Industrial da Ct•ystaes e Viqros . 

Sala das commissões, 5 de outubro de 189'2. 
-.ilfur.•a., presidente. -Hamero Bopti$la, re
Iatot·.-Hn,·acio Costa.-B~llarmino C'an1e-iro. 
- B. Sm1tos.-Tlaama~ Delfino . 

O SR. PRESIDEt.~TE designa para 8 a seguin· 
ordem do dia : 

Votação das seguintes ma terias : 

Do projecto n. 193 B, fixando a despeza. do 
Ministerio da Guerra pal'a o exercicio de 1893 
(3• discussão); 

Do projecto n. 209, deste a.nno, approvando 
as divis[l(>S de distrietoseleitora.es organizadas 
pelo Podel' Executivo para. os estados do Par-.í., 
Maranhão, Ceará., Pernambuco. Ala.gôas, Rio 
de Janeil•o, S. Paulo. Mina~ Geraes. Rio 
(lrande do Sul e Districto Federal, alterada. a 
do estado da Bahia. de accordo com a orga
nização proposta pela respectiva :respesenta
ção (2" discus~ão); 

Discussão unica do parecer n. 99. a.ppro
vando as eleições procedidas no estado de 
Minas Gernes, a 30 de julho deste a.nno, nos 
coiiegios que enumera·; reconhece deputados 
por aquelle estado os Srs. Rodolpho Ernesto 
de Abreu, Benedicto Col'deiro dos Campos Val· 
lada.res e Antonio Belfort Ribeiro de Arantes 
(Visconde de Arantes), e adia o reconheci· 
mento do 4° deputado : 

Continuação da 3• discussão do proj~to 
n. 203 B.- orga.nisando o serviço dos corre~ os 
da R.epublica ; . 

2• discus..<iío do projecto n. 195 A (d~ Se· 
nado}, determinando os dias de ~~ nam~nal 
e como taes feriados llll! repartiçoes publieas · 
unicamente ; 
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vo destacado do orçamento da despeza do Mi- DE 1892 
nisterio da Industria, Viação e Obras Publicas 
para. o exercício de 1893, autorisando a revi
são do contracto de navegação !'i. vapor do 
alto S. Francisco e rio das Velhas); 

Discussão unlca do adchtivo 192 E (a.dditivo 
destaca.do do orçamento da despeza áo Minis
teria da Industria. Viação e Obras Publicas, 
para o exercício de 1893, autorisando o go
·rerno a contracta.r com a Companhia Muzam
binho ou com quem melhores condições olfe
recer a construcção do nro1onga.m•mto da es· 
tra.da. de ferro da cidad.e da Campanha. aos 
Poços da Caldas,etc. ); 

Discussão unica do additivo n. 19-2 D {ad
ditivo destacado do projecto n. 19-~ B, fixando 
a despeza do Ministerio da Industrin. Viação 
e Obras Publicas, ]lar-a. o exercício de 189;~) ; 

Discussão do additivo n.l 92 H (additivo des
tacado do orçamento da despeza do ~inisierio 
da. lndustria., Viação e Obras Publicas pa.ra 
o exercício de 1893, autorisa.ndo o governo 
a. comprar ao cidadão Alfredo Moreira 
Pinto a propriedade do seu Dic~ionario G~
gra;phico, H1storico, Etllnograph1co e Adnn
nistra.tivo do Brazil ; 

Continuação da z• discussão do pro,jecto 
n. 183. de'ite anno. restabelecendo alei n. 
3403 de 24 de novembro de 1888, com as mo
dificações que indica,e fixa o pra:to dentro do 
qual deYem os actuaes bancos de emissão 
entrar no regimen desta lei. Autorisa o go
verno: a a..."S\lmir a. responsabilidade das 
notas dos que não pudere~ ou quizere~ 
submetter-se ao mesmo reg1men ; a provl
dencia.r, quanto á substituição por notas do 
Thesouro, das que forem recebidas, e a r~
scindir o contracto com o Banco da Repubh
ca. para o resgate do papei-moeda., limitan
do este a somma actual e feito o resgate con
forme aqueUa lei e com os recursos annual· 
mente decretados ; 

1• discussão do projecto n. 194, deste anno, 
a.utorisando o ooverno a considerar nos qua
dros eJfectivos do corpo de machinistas da ar
mada todos os machinistas extraordinarios 
que contam mais de 10 annos de serviço na. 

·marinha de guerra, com todas as informa-
ções; 

3• discussão do projecto n. 122 B, deste 
anno, reorganisa.ndo o Supremo 'Tribunal Mi· 
lita.r · · 
. z• discussão do projecto n. 1~. deste aímo 
(do Senado), augmentando de mais -40 •f, os 
actuaes vencimentos· e sala.rios do pessoal da. 
Imprensa Nacional e .Día1·io Official, 

Lev~ntarse a. sessão ás 3 horas e lõ lllinutos 
da tarde. 

,..._ 

PresidCI1Cia. do s,•, Joãó Lopes 

A's 7 l /2 horas da. noute procede-se acha.· 
mada, à. qua.l respondem os Srs . João Lopes, 
Azeredo, Ar.hayde Jun or, Paula Guimarães, 
Carlos Campos, Indio do Brazil, Augusto 
Montenegro, Casimira Junior, An1r isio Fia· 
lho, Nogueira Paranaguá, Nelson, P1res 
Ferrei~'a, Frederico Borges, Alfrt'do Barbosa., 
Almino Affonso, Sa Andra.de, Joaquim Per
nambuco, André CaYalcanti, João de Siqueira, 
Luiz de Andrade, Bella.rmino Carneiro, Th~
philo dos Sa.ntos, Oiticica., Rodrigo de AraUJO, 
Augu~to de Pinho, Paulo Argollo, Tosta., Sea
bra,Arthur Rios, Garcia. Pires, Severino Vie!ra., 
Santos Pereira, Milton, Dionysio Cerque1ra , 
Barão de S. Marcos, Manoel Caetanr .• Fon· 
seca. c Silva, Manhães Ba.rreto,Virgilio P&-~a.. 
França Carvalho, Baptista da- Motta, Enco 
Coelho, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Je
suino de Albuquerque, Thomaz Deltino. ~a· 
daró, Lamounier, Alvaro Botelho, Amer~co 
Luz, Viotti, Manoel Fulgencio, Aristides Mam., 
Carlos das Chagas, Domingos Rocha, Costa 
Mac:hado, Francisco Veiga, Domingos Porto, 
Palleta, Ferreira Ra.bello, Fer reira Pires, João 
Luiz Glicerio, Cesario Motta. Junior, Moraes 
Ra.m~. Mursa., Alfredo Ellis, Brazilio dos 
Santos, Leopoldo de Bulhões, Alves de Castro, 
Caetano de Albuquerque, Lauro Muller, 
Schmidt , Pereir-J. da COsta, Julio de Ca.stilhos, 
Bor aes de Medeiros, Alcides Lima, Homero 
Baptista e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a. sessão. 
Deixam de comparecer com causa. parti• 

cipada os Srs. João de A v-ellar, Ucliôa. R~ri
~ues Cantão, Roorigues Fernandes, Henr1q11e 
de Carvalho, Justiniano de Serpa, José Ave• 
lino, Nascimento. Miguel Cast1-o, Amorim 
Gar cia, Pedro Americo, Couto Cart;l.:x.o, Re· 
tumba, Rosa e Silva, José Maria.n~, An_n~bal 
Falcão Meira de Vasconcellos, Joa.o V1erra , 
Cvrilld de Lemos, Pontes de Miranda, Euclides 
Malta., Felisbello Freire,.Zama, Francisco So
dré, Fonseca. Hermes, Oliveira Pinto,Mayrink, 
Gonçalves Chaves, Adolpho Gordo, Carvalhal, 
An "'elo Pinheiro, Bellarmino de Mendonça, 
Cactos Garcia, Moreira. da Silva, Eduardo 
Gonçalves, Cassia.no do Na.scimento e Menna. 
Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa partici· 
pada os Srs . Pedro Chermont, Matta. Bacel
lar Costa Rodrigues. Martinbo . Rodrigues, 
Josb Bevila.qua., Gonçalo de Lagos, Epi:~io, -
Tolentino de ..:arvalho, Gonçalves FerreJra , 
Juvencio de Aguja.r, . Ra.ymundo :Bandeira., 
Pereira. Lyra, ~irito Sa.nto, ·_ Ivo do Prcl.dot 
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Oli\·eira Yalladão, Leandro Mn.cl~l. Marcolino 
Moura, fpovigildo Filgueiras, Sebastião Lan
dulpho, Villtt Viçosa, Francisco de Mattos, 
Novaes Mello, :\'ilo Pe~'.O.nha, Ut•bano Mar
conde~. Alber·to Brandii.o, Vir·hto de ~Ietlei
ms, .Joaquim Breve>. Luiz liiurat, Fróe:; da 
Cruz. Alciwlo GuanalJara, Sarnp:lio Fen·az. 
Fu_rq11a~ \yemeclé, Vinlt:L"~, li'ig-ueit·ed,, 
.Joao Pulltelro, Antonio Olyntho, Pt1cítko 
Mascarenha:;, •Jabl'iel de Ma,ga!lt:le•. Cltaga:; 
Lolxtto. ,JaeolHh PaiX;lo, AlcxiLntlr·e SJ·ocldt~t·, 
Ferl'eira Br•;mdli.•). Costa ~("nnn, Dut.r;c Kic;l
cio, Gouvalves Ramos, :\Io nt.eiro tl:1 Silva, 
Ma!'tinho Prado, Lopc$ Ch(LYes. Domin .. ·o• tlr~ 
.Mor,~cs, Paulino Carlos, Co.,t~'\ .Juniol', ,~Jmei
da. _Kogueira. Cincinato Brag<t •. Julio de ~Ies
qmta, Fleury Curado, Urb<mo tle Gou.rêa, 
1f::tl'ciano de 11agallües, Femandu Sim<~.S, La
cerda Coutinho, Victorll10 :0.-lonteiro, Assis 
Brazil, Tl1omaz Flores, Rocha Ozorio e Fer
nando AIJLott. 

E' lida e s2m debate a.ppeovad;). a act<t d<l. 
sessão antecedente. 

O SR. PR&SIOE::-iTE - Nilo lm vendo cxpe
dien t::! pi!SSa-se á 

ORDE~r DO DIA 

Continuaç~\o do. 3• discussão do pl'qjecto 
n. 19~ B. fixando a despez<\ do :\Iinisteria ú<1 
Indu~trht, Vbtç·ão e Obra,, PuiJ]ica~. paru, o ex
ercício ele 1893. 

Vccm ;\ m~sa, são líd<l.S, apoiadas c posta.• 
eonjuntilmeme em tliscn:;são, as seg·uintes 
emendas 

.lo projecto >?. 192 H 

Fica o Poder Executivo antot•í;ado a proro
gar, si !'or necessaei.o, sem accrescilno de Jà
vores, os pt•azos, fixados nos respectivos con
tractos, para. inkío e conclmio ua- obras 
relattvas Ms cmprel1cndiruento' tl.e cuj;~ ex
ecú~ã.o se :Lclta. encarregada a Comp[l.nhia Ge
ral de ':\felhoramentoB no Mat'<\nh:'ío. 

Sala das sessões, 7 de outuuro de !892.
_.tHgusto ~'inhacs. -},[alta Jfacil ordo. - La,u o 
Jfuller .-L·•pes Trov,<o.-Casim>o .T..mim·. 

Ao n. IH. Em vez de-As comp,tnhias ou 
emprezas que gosarem ou não garantias de 
juros ou subvenções-diga-se: As companhias 
ou emp1·ezas que gosa.rem de garatüias de ju
ros ou ~ubvençües, etc, 

V~em i1. m·'~'l,, são Iida,;. apoiad:~s e envia.
da$ a conum.;.><w as se:;uintes emenda,; 

AQ PRo.JE:TO N. 10:! B 

:.rantenlt:l.->c a Yerlxt cuu~í~·1wda na pro
posta do g-o,·emo pari\ :ts obras tlo> pül'tO.> de 
Paro.naguá e Desterro. 

Saht d;~s ~es:;iit•s. 7 de outubro de 1892.
Lal ~.·,~ .u~~'!c r · -O.~i·lo:; f'ntdjJOs.-F' .• ': -..·h! .. Jn:dt. 

N. :2S-Esbheleciment,o de novas linhas 

Par;< o;. ranHWB inuirodos 1•eltt Dirt .-toria. 
G~r;ü do' Tdt!:,rr<tphos, especialisem-se a8 se
guintes ,·~rkt:;: 
R<u n<ll t\e :.i:tuit <t Tlleresopolis 
Ditos <le Blumenau a La;;es ... 

2! :oorJ>:OOO 
50:0008000 

Sala tias ses>ües. 7 de outubro de ISD2. -
Carfo.,· . Ct.1·::1ros.-Laurv J[~tllet·.-:~·cld, ll í'lt·. 

Art ... E' autoris<Hlo o governo :1 despenrler 
com a r·ompm. <le drag;J.S destinadas aoa por
tos ele Péu·anagu<i. e Desteno, n. qnn.ntia que 
fàlte empregar p •r<\ o complero da verba \·o
hda no cxerdcio de 1892 para o me:;mo ti1n. 
-F. Sclt!ldi·/t.- Cnrlos Ca.mpr;s .- L(Htro 
:llu!te ,·. 

O St·. 'J.'h.oiuaz: Delfino- Sr. 
presid!' !lte, e UH'U intuito apenn.s, tOlll<l llUO a 
rxt!a Yl'a n:t tlbcus,;ão noctul'na do Ot'Ç·<tmento 
do :\Iini~tet·io da Viação.Industrh1. e Oi~t·a:;; Pu
blic,ts,estmlar <t pt'Oposta. da dign:1 com m issiio 
ele OJ'r,:amentn. pam o arrenthmento tb, ogua. 
ela cidüde do Rio tlc Janeiro a uma emprez<l, ou 
part cnl:w que concorra paril. tal :fim . 

Antes !le mais nada, a prnposta cl:t tligna 
commi~üo parece-me de inconvenicnch cx~l'e
ma pttl'<t '1 ue s·~ posS<t pOt' e lia alfer~r tlo cri
teria e bom senso de legbl<tdor. s. 
Aind~l J;a, pouco t mpo a Camat·a. o Senado, 

o Cougre~so. o Pod~l' Executivo, todos o~ po
deres emtlm. a que competia dot<tr o Di:-:tricto · 
Fede t••Ü .-om su:t lei organico., der:~m pot• estu
chtda, tlecJ'etah, s:.tncciom1da, promulg-Mia esta. 
lei. prompt<c p:u-..1 ser posta em execuç:ão. 

Nas inetuni,enchL-<do Podel' Legi,:lati YO local, 
art. 14 § 24. consig·n<.1das ne5&J Yel'd<1.dei.ra 
constitui(::.io llo Di~tricto r'ederal, lê- e: 

«Regular o serviço de ablstecimento de 
agua ,i. população. Ctll'ando dos mo.nancio.es, 
fontes, clml'al'izes, aqueductos, etc. » 

E' claro. poi~. que este serviço, pot· sua na
turew municipal, em sua. essencia. do goYer
no local, foi dado expressamente ao Districto 
Fedel'al. 

Sala. das sessões, 7 de ontubt•o de 1892.
Moraes Barros.-Leopoldo de B<4{h5es.-LeUe 
Oiticica.-A.lmeída Nogueira.-Se?Jeri?lo Viei- O SR. Jo.:\o DE SIQUEIR.\.- Agora V. Ex. 
1·a.-A. Rios. . deve me dizer como e que o municipio ha. de 

Camar:> Y, Vl 
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·ventet' a~ ;.,'l'a.nd~ dilficnldade:: p:rra o alx:.ste
cimcnto <!e ngua it ciuade do Rio de .hrd ro. 

0 S!t. TIIO)L\Z DET.l'!XO- Xiio t:le;:conilcço 
diilldll(lntle qne lJOs»rL of!'erec:·r o :tiJasteci
mento de agu(l. pu.ra o Rio de .hmeiro ; du;tde 
impot·t<~tm• . co_m um" popub~i\o t<unanlt~t. 
com um p••timetro túo Yasto. evhlcnt,·mente 
'() ~erviç.<> de ;t\xll5tecímP. nto de ''gua. em q ucs
tão serit complie<tdo. dig-no rle e~ tudo, ca.re
cente !ht convet•genc:ia. tle muitas e variadas 
<tpti!Jie~ . 

Si, Sr. J.l1'<lsidente. como Y. Ex. e a Cama.
ru. s:~.bem. JH'D\'et• um p~qnr.no nud•"o rle po· 
pulM;tlo cles~e clcmenoo essencial ;, vitht ê 
muitu.s Ve7.es serio proulema; com" n:to 
cr<'sce elle de c•~mplexidade nas conui<.~-,es tl<~. 
cidade do Rio de Janeiro! 
~~o , ·ejo, porém. como obviar o ~nsto tlo 

nobre depnt;J.do por Pemaml>nco. 
O SR •. Jo:\o DB 3rQn:tRA - O goYerno da. 

t:níüo P•)de dispor de recmsos lWmnptoo e P.f'· 
:fica.zes. e emreta.nto o abastecimento de ll!l:UO. 
e insufficieute para a Capital Fetieral. ~ 

Agoro. ima.;rine V. Ex. quo :;er-:. pM..~<:mdo 
esse ser viço p;.u-a a. munici!Allidadc : 

O Sa. Tnmr.\Z Dt:Ll'I:>o - O !!O'"erno não 
tem rr::c•\rStH mais pl'omptos e ·-emc,tzes do 
que o Dlst.t•icto Fedel':\l; mn.s niio saiamos do 
pente .i.uridico. Dizia que, p~la. l t·i tl,t or.r:-J.ni
saç-.io do D·:strictO ·Feder:ü, comj)ete a esw 
regul(l.l' o set•vic;-o de abastecimento de a~t:a. 

Ora, si isto e e:x;\cto, ~i c dispo~i<;:i\o clar;1. 
da lei, como '' uigna commissão s~ ;\cita. <ltlto
risado. o. Yit' propor ~L Camara o arrentl:unento 
t1as aguas ue que si> o Districto Fedet•al pude 
dispor ·1 

E' incomp1·eheru:ivel no l>Onto t!e Tista de 
<lireito a. pl'Oposi.:l. da. illustrc commk-sã.o ! 

Percebe-se a. intenção de sau• ill ustres 
memln•os: o que elte-:; querem é equililmn 
por• 10;:'1:<\ o ot·<::\memo ; e. como a d(lade do 
Rio ue .l;uWÜ'<l e rica. C protluz abundautei 
impo~::.o~. (t illustre commissiio na sêde ue 

· dotar u rece[ta g-eral com gratl<~e.s n!t'ba~, 
córta a toro e a dü·eíto. um pouco ci)ga
mente, ('.S}l~inha a. lei do Districto Ft:dcral, 
e;;pe.<in lm. <l ld que hn. pOi.lCO tem pu fvl dee;·e
ta.da 11eh) Congeesso. 

O SR . . lo:\o DF. SJQc'EIRA- A vid:t da muni
cipruidatle do Rio (le hneü·o t em sido tt·:~tis
sima. 

O SR. 'l.'uo)rAz DEl.F1:-;o - Sr. pr(•sídente. 
antes de t'Oiltinuar ;t clescutir o assumpto, fOU 
obrig·tulo a. r oltar por um inSt.'\nte aos a)JarteS 
;J~ noure dipuW.do per· Pe1•nambuco, que ht· 
bora, consinta. que lhe diga, em ma.:üre~to 
engtmo n<tS suas a1firmnçGes. IJOrrJt<e S. Ex . 
não conliec-: as tradi~.ões lia cidad.e elo Rio ele 
Janeiro. 

. Ess:1s tbnt:!S. es~e.s mann.nciaes, que e3híc · 
sttua.d(:s no estado vizinho em parte do seu 
tl't~j<•cto, s:.i.o tle lil.cto pettencentes <i cidade do 
Rio tle J;meil·o. 

E lles for:\ m dc.~:xpropriados cu~tando <to 
goYerno do irn{H!rio sornm:Ls elev<J.<li,;sünas . 
em t~mpiJ. 

Ot-a., Sr. presi t1ante, na. lei org:míca, este 
set·\"Í\.-"0 loi p:t~s.1.1.lo, pot· quem podia p;t:;sal-o, 
pelo Con:.:tes~o, IJ<LL~ o Distl'ido l>'e<ler-JJ. ; 
;:quell<l.S lont.t>:< e m:~mlllciaes <Jtle emm pro- · 
prio nttcional, propriedade da !i3.ÇÜO, foro.m 
p:.1s>ados p;n·tt o Distrído Fc(let•;~ l. 

o ~IL .roxo DE SIQUEm,.._ - lsso não est&. 
tem clam. 

O Sr:.. Tno>rAz Deu;:xo- Kiio sú isto resa.Jta. 
de todo o M'tigo que li, como ainda . .. 

O SR •. JoXo DE SIQt:ElR.<\. di\ u m aparte . 
O Srt. Tno~u.z DELF!no-?>'ão ~ i:3SO :thoiuta:

mente o q tre estú exp!'es;o uo artigo . O que 
e.~t.à ~l<tl'O, O f! UC !~ pO.>itivo e qlle O S('. J 'VÍ~'Ü do· 
tlbast~cimcnt.o tl~ ;~.gua, <'ervi<;o completo, que 
~e exteuue de:;<le os uo:1tos Ol!íiE-. a. n.:rua é to- · 
mndacia p2la popuht(~o ate .:o rio. até ú, font<> 
primitiv;t, o q ue é tm i th·o, dil,t'o. é que tudo 
isto pas;ott p:trr. o Di>tr icto Fe~let·al. porque a 
União podi;t dispot· do que er·<t seu, porque· 
~r;t lll'Oprio nnc;onal. 

Admittil' que o G•ngre::so tt•n.b;\th:\;:se um· 
('~t~.tuto rnmhtmenta! p;u-.J. o Di:>tri("to Federal 
e que ret!ta.~se a atkilmi~::.ü:> de pt'Ot"et• (!e 
agu~t a tid;1Lle ao f10nn·no Inca 1 sel'itt a tê du- · 
vit!ur do bom s~·uso do Cong-res:;o. 

Xão. Sr. pr~~itl~11te. <levemo; Ye:• que a l~t 
orgUilÍC<L tlo Dist.:·icw Fedet·al n;io li.>i elahora
tl<t em ,-.h::un:> t\i;\s, come<:.m em um ;t:mo e 
:tl'aOOH uo on ti'O. lbi longmnente melEtad;}. e 
lon:,"<~mentc tlcbtttidtt nas t•·i\Jlt!l:l.S oh\5 ca.
manls du. rep;·~(~lltação nacional. 

OSR .. h\o !lE StQU:mA.-Entr('g;w est e se\' 
Yiço á municipt\Lda<lc ~ um tbsastre. 

O SR. B.\I>.\P.Ú-D~s::t8trc é cahit· na mão de · 
r~lgumo. cmpl"ez\t g;tm nciosa. 

O SR. T tiO)t.\./. DEJ.l"l:-;o-Xem no~ tro.mites ' 
p:u·Iamen:<l.n•s dn. lei orga:lica <lo Districto 
Fl!der~>l, nem r.a. lettrn. e-xpress.1. tl:·ssa. lei , se 
encontr~\zú raziio que <\utot•ise ;t llize1' que t\ 

<\gU(l. não 11enence ;~ ciun.ue elo Rio. 
O eletnento historico, Sr. pr~>identc, com

poe-sc de duns pn.t·tes: uma neg;~tiva, outr<~. 
positiYa, ambM aosoluàt..'>·; <lurant2 a. clis
cu~ão prolon; .. ":l.tl:l. e aw descendo tt iosigru- · 
fica.ntes minucht~ dest..1. lei , ninguem se ie·· 
''ttntou para tli:uw que o serrico de t1gua nií.o 
fi..:.-.ria pei·tencendo a esta cidndc. 

Todos i porti<\ se em1Jen!:n.ro, cada. qual 
querenclo ir ttdeo.ute do outro, em fornecer a. 
cio.U-.de ue hU';fOS elementos de autonomia, e. 
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juptn.u:lo-l!lc r\OS clt.:•;aclos cnetwgo~ o< r2~pe- r mrnto d:t munitip:üitl: rt~·:> em re!il.~ iio as car -
cttvos r; c:ur:;o-:. \ m., vet·tlt!S. 

A int, 'l l<":'to an tt>nomica dü ar ti!!"o citatlo i:l- i . . . . 
maü rúra. ~ui r t:·stada. - •' ! _O, S1:. rno :-.~\7. DEtnxo- Peç.o l wencn a. 

1fa:> u;~ üi~nosido ir.m•itori::t. foi ;tHvi lo : I. Ex. y:\1'3. nao exa.mma:', \im pol' um, t odos 
que 1).:~ ..• ,,.t p··~r~· 0' Di ., ... 1-'c-co F ' l"l" 1 : 1, ·;'. I ~ :'\'.r,·,,,os tia snumt:r]J:\ ILll:•tlt~ 

·•~ " • -•~ " .::>u• ~{ c ,\ .t . LS1J . .' • C _ • 1-. .,. [ [ , · · - • ctorh de Oht•· - P tol .ri c·• . ern . ,·0• , ... · . _ üncuJ·no rjn;; il ac .... 1 at J.l!n t>r,:·aç:.r o mnnt-
' .J~ • .. .. ""• • Cl ·J ~ S~ l ' !t,ü~ cin:~l I !c •a.•e>o cl > ? c.U 1 • e "U. · ·I1n ' eo.'i.:wa coo r.iuu o ch ;\::tua.. .- · • 1_" :.. .;:. ' '' •. :"-x , . ..,. "~ · li;'- t-

Esta p;.wte das <li~pÓsi</íe~ t!'a!lsitoria~ f<·•i l:l~~l'-'\'ao,_mer:,lllt~-~Jl.e :l!Ho:·tt 'l·:a. nau e go
lJHxti fic:u ht p2lo Seu:• 1<). niio com o int.u ito de \t .llO ltleal; uc:nx .. mmto ·1 tlCS<•J'-'!'. 
retit•J.r o ~cr·vk;o tle aguado Dht t-:ctn Fed<~l'i.ll , O SrL .Jc),\0 DE SrQT:EIRA. d;'\ um :OJXIl'te. 
mas ele s p:.t l'at' o que em de n:tt.m•ez:t 1ê<!er·:ü O Sr~ Tll0)IA7. DEI.l'IXO- O no!JI'c u~putau(> 
tio que ct·:t <b tlU.tUL·ez:J. municipal. nor Pcr·mtmbuco mio e.;:t:mi ta lwz l1em :to 

O :': R .Jo.\o llE !'\ rQt:EII~A tl:.'t um apa!•te. h eto d:t$ tr::diçücs da. chhtl~ 1!0 Jtiu uc h-

o S "' D " E . neiro . . r:. t llíJ~L\Z S t.Fl:\0 - i . • x. ençont l-:l. E' 1 1 1 · · · - 1 1 · 
estes d:t los e eM.a.s infot·m;ct;ões nos Annnr·s •lo:> v et'l :.tl e qne :1. :1.( lllll1t:;tr:t<;:lO l c IOJC 

deixa muito a desej:u• ; m:ts, comu V. Ex. <' 
Con.!,' l 'e~so e encontra-os ;tinda m1. lll~morin. dtt· qut>r . segundo os seu$ ap:1.r tes. niio encontra. 
quelies que dbcutiram o pr·(tiecto. ( l Lt tr.<1 era p;trte :J.lgumn. do P.ra.zil , nem do rn umlo. 
01'"'·tc.) Todo o governo tem pontoschro:; e r · ~curos. 

St•. presidc•nt~. os ma.nanciaes e as fontes e!>t•!~ não serão em pequeno numero n:t actu::t. ~ 
üe onde 111'<J,·ém '' agn<t tbra.rn comprados pelo aú rninbtrl1.(:ão ; ma~ nem a. commi:<são tr~l.ns
g-ovet·no l'Ciltral. e. pol"tanto. tr;\nS!llrmttüos it::n'i:\ est.â. em tleh.1.tc, n~m o goYeJ·no que 
em Jl!'UPl'ios na.cion;~cs. "\.União podí:J. tlispúr ,.a bit·<i. das urm1s lJre,·enH:nte. r·esp1.1n~:m~l 
dellus linemente. àirectamente pa.ra. com o eleitorado. . 

o sn.. B.\1>.\RÓ -v. Ex:. d<'t licença. para. um Descu lpe o nobre tlepura.do nã•) poder por 
a. po.t·~ : e um meio de h;wer u ma compe11- ma-ís t empo demor-J.r·me em attender ;h> ~u:J.s 
sa.c:ão. oi;serTa.ções . 

Toda::; os est;Hlos ti,·et•o.m muit.1s terras de· Continuarei. Sl'. pre:>illente, a fazer ligeim.s 
volutas qnc r·ccebel';l.m crimo úo!J.c,::'io e 0 Dis· eonsirler·ar;õcs whr·e o <Lrrencbmento do ser-
trict.o Fedetal nfto teYe con::.a a.Jgum:l. Yiço de agu:~ tlo Dlstl'icto F c, ler.< I. 

Petliri:l. t't dign<C commi:;$ã.,, um a>sign<llado 
O Sr.. T i!O) I ,\ Z DELFIXCI - Eis aqui u m~ o1J~equio pedir·ia. que me 1li-:St'""e CC'mo e 

gran.\e ver<.hdo apre~nta.d::t pelo noi.rre depu- qne, ell:1. mesmo, que na :!" <li~cus.úo . disse 
tado por ::0.-i in.c:s. te po~so t t·ner :t cas:; o t r-c.::lw ). no ~cu p:J.re-

0.::> ei't<l.l!os t iYera.m htrgas dot..1çúes cte terrtts cc1· ~ohre as ementltt" a.pt·cscntadas ao orç:a.
devolnta~. enutuantCI que o Distt'iew Fede1·td menr.o do ::O.linisterio di.! \' i:!<:~ (1. lnd<lstriit e. 
wvc t\pcna.s o ~ervi~·o de tt.gua como especie OIJt'i.l.s P llulkas. fJlW o sel'\'i<;{) de agua de,·e 
de compeusa:;:i.o. Como uma espeeie 1le com- 11a.:;:;.1I' ao Di~t.-icto Fccla1",tl. como e que ellt~ , 
:pen~nôo, ~·· fJ!'eciso que se diga. por()uc na iltle disse is~o, vem im r:tt\\li:H;unente <lepois 
real.d:ule não h:.J. com!_Y.!nsar;iio alguma . rlizer que este scl'\·i ~·o. IJHr. e <lo Di~i.rieto Fc-

A desn.propri:~<:ilo c todo 0 serviço liC agu<J. d~~:~L ~7lc\·c S!!l' arrendado para a T:niiio e pel:l-
forn.m p;t;.:os pelo DiSti'icto Feue!'al. 'Cn!~-~ · . . ~ . . .· 

O imp.:>:;w de pemms de ogn;t e muitus out ro-:; ~/01't~~~~ ~c~.a.o!~- 1· qu.11 rln\ Ido que a com-
do DL-.:trkto F l.lJer·•ll produzir~m g-rossas ren· rn\;~? pc_,,t . _,tl_lll . . ... 7 -~ . 

1 
• , 

das applicad.:s om1 di;:ci·ir;ão parcimonicsa. C~"0 que -~ <.:omnu,,.to "" .tc.ta no c1rculo 
aos'din~rso,; mellJO I'O.mento.;; locaes. 11? l\!t'l~l en~ :!t:e.. el!;t, l!le~mü ~ l;lett~u. por-

Se. prcsldente, ,;i fizermos compa.·a~ão entre I'! ,le s;~-~- pal.t" u~ t~x:t::tes, ·.t:1 ~;~~.n t•;:-s da 
as rendas d: ~ c:d;rde do Rio ·de- .Janeiro e os comrnt:;,:::JO - qu~ o oen 1~0 tlc :l"U~ Pvrtence 
bencficio5 mat~riaes que esta cidade tem ;;or <l.:J DJstr JCto Fer.ler;i.l. · 
1'rido, ,·e r-~mos que muito maiores tcem s ido Agor;t , Sr. !Jre.•idente, a;:: :l'r::mdc>~ razões 
as rcntlu:s rlo cpc ;~:; sonun;J.s empregadas n os l que a commiss<'io di par;\ o st~ ll projecto addi
melhor·amentos desm cidll.de. \ th·o s;io as seguinte;;: «tendo o rer\'i;;o ele 

Pot· c·.cnrequcn<:i<t , 11em o..~;im, ieremos :·.l~a;;1ecimento d~ agua. d<" cidttd.e do Riu de 
compensa.ção de nosso:> S<tcl'ificios . . ,T:tnr:iro cust:J.r:lo ;)U.OOO:üOO.'; iL União. a 

PerteJlce, pois. o sen ·ic;o ae abastecimento' l'nião tle>e :>er indemnis:.tda. desse ser·\·iço.» 
de ·~:;ua. ~o Dis~ticto. Fetl~ra_L_ . Om.não custou ab~olutamente30 .000:000s á 

St u:l cous;J. e cet•ta, posiCJY(I. e mnegaY_el, União 0 ~eniço (!e aba$tecimento deilgua. ;i. 'ci
COJ!lO c que ~ p_t·e~ncle a.rrendu.r es;:e ~ernço dadc do Rio de J(l.nei w, $alliu a pena;; d<ts ren· 
a l<t YOl' da. [ n mo · das desta. ci<lade a. quauti<t que se faz soar

O ~R. Jo.lo DE SIQt.:EIR,\. - Veja o procedi- tão alto. 
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O SR. LEO!'OLOO DE Buwõé;-V. Ex. h:t dc 1 tl~sse scrvir,.-o existe neste modo, que provam 
prov;tr isso. I e cor r;tboram l!S minhas asserc;t>es. 

(H a out ,·os apartes.) o~ rnu·ticul<tres so:ffrcm, as neces::idades pu-
O SR. TJi0)1AZ DET.Fl:>o-~i'ío h:\ ditlku lc!adc blic:~ nã.o silo a.tterul!d_!IS, a. e~plOt·aÇ;ão pro

alguma nesta pr()va, : hastn colher o< :d~a· l lt•n~a-'e ÇO~ redama<;tto tma~une. 
ris.mos que existem nns t:üx~ll:ls dos ot·•;<unen.l ;>;•.) Pur~ &to taeso.~ mcon ,·eme:ttes doa.t•,•cn
tos. . · I da mentn qu e 1)<1 pl'l).le~to de enC<~mpar a em

prP7a e ') servH;o, lll'C•.Jecto que :~ • hil d'-' levar 
a <•lfeito. Niio devemos nada.:'~ ~n iii.o, e o t•e.-opeilo que 

nos merece é tan to que nito ;tju ' I;:~ remos eou-
tas. O SP... :lt·,: e:n·o )JoxrE:'I1EGRO- Nào ha a"'Ua 

O serviço de (l.gut\S g:Lhiu apenas dns r·e:Jrla .. -< llUl'<\ '~ fontes pulilica.s . "' 
do Di~tricto Federal. Fui <t dtb.cle •.lo IUo dt~ O SH .. Tno~.[Az DELI~I~o-Nem agua ha p::t.ra 
Janeiro que }Ã'l.gOU e:.se s~·rviç.o, c uLUilo i,l!m a ,: líJni.es lJUblicas ! Pois bem, quando a cidade 
pa.go. do Hio de .Janeir'O e;:tti. a.costumuda a U:!r ;tgua 

A ma.:\:inw. parte <lo. re~\eih• dt\ citln.th•, .i'' ;~m abunda.ncia e pox· pre('(l qne iliiO peüvoca. 
o dis:>e. em. con~umidn. por totlo o Brazil e n5o prote.<to>, ti que a illustre commi.;sii.o de orça
me <let(•rei a.inc:o. em t•ccor·dtn' n impo:;to dt~ rnento Yt'!ll Jim nul:J..t' e,;t:.t propo·•t<l. inconve
penna deagna. Po:·tanto não tem pezo <\ 1\•Zií.f) n h·nte, <lelnixo · de todos os pontos d • vi:>ta. 
fOl'Jnulad;\, pa.t':l. o :crrendamento;<' C:niflo .FL foi :"t•. prt>~idt:ntc. nem l:ygit·niCJ.mente se 
abund:,memente c :tnr.ecipadamente imll'fll- pôde :telmt• a.f;écrtav~l :J. ]l t'O])O~to. V. Ex. 
uisada. d<I.S cfe;;pezas que n;.Lo fez L'Olll csa: se1·- ~:dJ<: que :t i!l\'ll<t e um:. impre <cinlli l'()[ neces
viço. (fl•t 1~· 1 1 IIJ'Itrl.:) . >ít!atlo. para •~ con:;eL'I':.1.(;ii:o da &llUhi'idadc pu-

E enti'to \liTI<\ intlemnis:aç.ão 1ue llllllCJ~ ma i:; J,lim; como poi.'. em Utnti.citlade como a no,sa, 
acaba ! !.•m que <\,; cou\lif;f.e~ hy~ieniea:-; n1io silo gr•J.n· 

J. te aqui.Sr. pr·esidente, or.cupci·mc com :\ tlell)entc !lwot'M'c·i~ , diminuir o seu con
quc:Stil.ocle direito t·cil'idic,•ndo <t lei r.~cl'ipt ·! -~ummo ~ 
e tbrrmil. No 11onto de Yi;:tn. economico, ~ Iorr,'OSO que 

:\I<J.s tt)m fer·ü· a, lei h:L m:\is in•:llnYeni,·nte eHa sej;\ repcHíu:J.. 
no <\rrentl.\ lliC!Üll i)l'<lpl) . to pcf;t di~H.'l <:ulll- .-\ popU Ja~"oto pag:~~ hoje O alu,zuel Ue ptedios 
mí:>s;1o. pot· nrn pre~o que .JU e elevado. e que au-

Sabe Y. Es: . que :1 commi:<<ií.< Hh\ "~''::tuwn:~u gmt•!1tü n:io peclirti. o p1•opr-iet.1.rio quando se 
lliz que o;\t·ren,htm~:nto ,:t• Jiu·ú ~; ·m ~w· ''' \ 'Í! ' obrigatlo ;t manter maior numero de 
arrendatari~>s 1JO$a11l ~e,- ... n ta<' ax L:•x:t,: p:u·;1. penn:l.·< il.El ngua. '! Fatl1.lmente a inciuencii1 do 
o loruecimen tÔ da agu:~. iln !lO:<i.o Cl'e<tdo re<:ahit·á ne<te caso sobre o 

~C ma penn~t tle :tg:ua. ···•1~ 1.:1 110 lli,:1 t' id fl Ft·- i11q uilíno, que vae encher ;t~sirn os corr·es d<t 
de:ral a!'lmw.lmente :Ju.::: pt·c·cn'."lll '' lll '''' ·- ~1· - 1!11\pt•ez.;\. 1'cli7 .. que fichou a Calií'orniana A!Ue
Yiçoo d~ agua tli~ a. t· t\!HI:L in:;i;.:IJÍik:ll11.t•. ll l.l l'i<:<~ tio Sul e abri· á O:l bolsos para que J!Je 
))ouco ma i.; lle l,OOO:üüO;:;, :O,:i I(H· 1'-:i r.~,~ pot· <:ni:t llentt•o o Olli'O liquido. 
30,000000~. e por a:> anno.,:. c.:uHh• jll\ l)JI,.· •~ :-1·. vt·csitlent". a inua sob o ponto de vista 
commis~iio , o arrend:·.rn<>nto. n'll >ll\l'l' r<·t .:,,In- politicü mio se püúe justificar o an·emlatnento. 
pelbM' (lo empre7~t. que h:t tle muito natural- Quotntlo por· tod:l n. parte se leYa,nt;t um<i e<tm
menr.e lll'OClll' <" I' tDdo o lucro possJvel tio s , 11 panha. tl ; d!llit nmç-d.o contr-.1 a R~publ ica; 
tr<tbalho, e obrig,tr a popuhlção <1. pag1w m;'.is qmwtlo 'tJOl' tot(a a parce se erguem vozes 
a a:ru~. <J ue sibilam e nlulam, contr:t o .novo r<'gi-

E- qual c o "Processo por que ~e ha tle p:t;;J.r emn, é que a commis..~iio se lembra de propor 
mais o.gua ? E' '' ~egui.nte: augmentar o nu- um.[l. medida. 1.:10 odio~a. ? ! · 
mero de pcnnas Lle agna . Pois a commissão ignoru que no bemesta.r 

"0/c) Rio de Janeiro as pennt.ts dt~ agua diio da popntaciio ê que ha de as~eutar detin iti
muito mais a.gmt do ql\e devem. A applica- Yamente a UO\'i\ fôrma de go>'crno? ! 
<;ão tio hy,lrometro, do relogio, I'ÍJ•:i. <:ol:ot"J.I' Ignora, porventura. a commissiio que esta é 
pel<t tnetl.íd<' certa o proprietario n;~ nece~si- nmo. das questões mais incandescentes que 
dade de augmenta.t· :~...;; pennu.s de a:;ua. Nilo se ~-s.tm ser agi t<tdas ? ! 
augmenta •t t iCxa, mas a< peunas 1.tc a;;u:\, o E$rrue~eu ,j;i, n. commi<suo os 111eetings Ior-
que dà certo para" cmprez<t . miuolo~os que a propo~ito u~1 agua. ;;e erre-

Temos noticias do que se Llà em S. Puulo. ct11a.mm nesta cidade ?! 
onde V. E~. sa.be que os mora((oru,; ~~n- A digna commi~o. prescinae de tndo isto, 
nomist~.m cautel~'ll.!llente a a.;;ua, a JTcn•l:t<l<L 1 pouco re impo_l't~ que a popula..;;ão '1o1Ira.. que 
a em preza, para. não pa.garem p~•;ulot~ C<~nt•L~. J o p.-.vo seja mais uma. l'ez calcado pelo imposto, 
Acontece o mesmo em Perna.mbnt~o e no PM•;i; 

1 

que el1e se revolte contta as novas institui
tomo para prova da minha c.:>.<CI\~'Lo !lS re- ,-ões. que o novo regimen seja antipa.tbísado, 
presentações dos esia1t>s ondo o urrtmd;tmento conw.ndo que :possa fazet' o que entende, 
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que é um: L ura.nde obra meritoria e patrio- ~ O Sr. L<:)opoldo de. r;tul11.ões · 
tiC1t equi!iln~:lr O orçamento à CUõtO. do Di~- CO!lleÇc\ (lízelldO q. lle U comm:SSUO do orr-
tricto Fet.lernl. mento, att~ndem~o _:t . um:t ~~·ensa.~_em tlo o-

. . det· Ex:ecut1vo e a~ mlot·ma <;tJe$ pre,tadas pelo 
. Eis. Sr .. prcsulen_tr., a tm<:OS largos o ~~!:l' Sr. Jiinistro (h lndustrht e \" !:~.ç·iio , -~m pro

tmlnJ. a. dizeJ'. reln.tn•a.!ner;te t1. . est.;\ que·tao pur it Camart\ duas emcml:t~. c •ns1gnando 
gr-a.v ~.! :. ~sra. q~esbo unportance, a es_t,, ,·et·bas pam a concln;:iin do serri~:o de expl9· 
questw m:u~ ~rm t:Uvez do que ,1 alg-J. a 11- ra~<i.o tlo plan:tlto central c ptu~t o~..-cor i·er ~ 
lustre comml;:,:au. dl•S•Je-t..as da. rommis,:;io hrazilt•ir;t u•t l:.'xposl-

0 ser,;iço d:1 agua. como exi~t.e hoje. feito ~ãn
1

lnternaeioual de Chica::o. _ 
por tttltnini~tnJ.~ão,c o que de,·e ~~r m:mtit.lo: ():< tnJ.l.tll. l!Io.• tlc eXJl l. •rtl~~w t' •lcm:u·caçao de 
a ll."ut'l não se p1icle dar por mt!d ida.. comu v I-LUDO k ilometros quatl r:1Üo< no plu.nalto 
a.r ~:To(\ ('ornecit!o ]JI)r medida. é neces~ttrio {p:trtt omlc ntil(lnr - ~c- lm OJ~P" l' 1 1m:un nte a 
que ba,jn u.g-u~ pll.l"'J. o g1\>'tO norn~:tl e muito C•Ipit.<tl F~tle~uJ. :;c;.:_utH.lo r~ :~1sp~~t:.o tlll. art.~· 
ma:s tiO que •~so; conyem que h:~l<'• agu;1 pam da cou~tJttH•:ao) nao poli• t-IO ,u u luuMdo~, 
ser tli<perdic·;tda, para seL" po;ta 1\íra. tw>te anuo. por cau:<a d<t~ ehll\"il~ c t: fJll<l.ntnJ. 

·• • '""' · " h.::•·c ·ervi •<"> no CXCl't;lt;IO COl'-Q sei·vi :o por a.dminbtr:tçfLO. m:•lhorado. 'o ... ""'a .LJ:~I· L "'-.". ~ ~- • • 
~ · · · 1 : , •- . · 1·eute e m>Uflieienk p.utl. •·lle. eom r~lcr:ulo, e o muco que se ~e' e m:uu:t. Qu:;nto it Expo:;icilo JntcrnaciC1nal . esla-

D'Jxa.ntin a. ~~~mnn., Sr pt·r~Hlc_nl~, r esta-me! mos compr·omet,ti1Jos n lltzcr- nV!: J'PJI!'P:'P.nL:tl' 
apenas pe<ltr :t lllustr-a.d:t ('(11~1\ni<~o qu<?. mr' em Chi•·<LI\"O l:Ondignam""nW, n:i.•) p••lemlo 
<.-on ,, nç;~ CJ1~e lm. n<~ sua ~~~e~pel-:~.tb pro- t'l'!!""J.tear- anxilios ~~-comnli~s~o IJI'nilt· it~t. 
po~tt, (JUP. nao :J.Ssenta em dn·et ro, henefic10 o ex ministr,1 rla n·•ricultm•:t di~,:r~ ao ora
~a.t·:t o Di:;lt·ic't? l'ederal. de C!1:1:tlquer qu:~- d•'l' ,·1ue n:lo ~eria. e:2a~<' !' U.lht a qu an<.ia de 
hd:_Hle on _esp:!_ct c; que . ht~. um .1 usto ~ ~~m- 1 .'J00:0008 pttra J~t'l.Cl' iJ.cc aq ucll: L tl~:,pcza. ; 
tat1 v o eqml: br!O de vam,;.gens para tL l:m.w e ma-s a <..:ommissiio de o:·çamcnr.o ncct·edtr.l\ que 
pal':t o Di$ti•ieto Fedeml ryo arrend:tmeat~1; com alguma. economi:1. 0 go,'CJ'Il" att.-·ntlel'á ás 
que, fim1lmcnte, a n,gun sel'lt fort~ecttb ma1~ exi;:rendas dü$ 1105;:0,: rcpres,•at\llws e rh~ 
abun<l:lntemente e por pr~~:o m:u~ commorlo exp()sit! •t·e:;. não excedentlo o Cl'l>tlito do: . .• 
à poptt lar;iio, r. que esta nao t:•ra 11~1·o:; mot1- GOO:ooo.-;;ooo. 
v~s de não c:omprehendcr ~ desestunar o }·e- Rl'$pt;lllll!liUO ao nobre_ ~P.pu t.'ldo por· Piau_
g•m~n t·cpublH:<J.no, prol_!lettido _como supe~;?r hy, que 0 pr·~oc,•úeu n:t r.rtbnnu., cotH:OI'da, _a. 
ao que (J~;•ppareceu a. lo de no' embro. (Jf. : IQ Ybta d:u; 1·u.zõe ; expo~ül>' . c?m o rt•s t:li~lect
bc"' • >m<: lo ue;,z . ) mento (la y,·rb:~ ll· sti rw.ull a dCS(JhStJ·ncç.;to do 

~ j rio Parnahyb:\ . 
. O St· ~ Nngnei~·a Par;~ll:·t~~tta. E.~se rio~ navc~"t~'t. vel na. ex tensão Ue 300 

pediu a pala na sóme~~e lXll'<\ jn_-: tHic,at• um ri . le~llilô, •l:ts qntte," 200 o são fl':tncamen~e; 
em~nda que teve occa~mo de en nnr " m •:-:a, 1 

0 , t.l':d.t:tllto;:. de dc . .-obstruc(;~o d:t 3' e nlt1rna. 
a. r-~'lleito ~la \·erbil. de.,tin:Hh :1.0 mel1IOJ',1·J sl!.cç-ilc, tle Santo E:.'teYão it St~n :a Philomena., 
mentrJ do r1o Partmhyba.. Sem conhecei' lmn 

1 

e.<t<1o o;•c;at.l.,s em !97: ()()()c:00Ct. 
f!- or·ga.ai:>.'lçiio dl':<te :<er,:iço. _:t Cam:u·a rco;ln.- in o Con !!l'~S' pOLleriL concetler .. s~ as ·irn o en
:\ mer~• 1te a. verU..'\ ordl'la.r J:tmente pcdtd:t e , tl'ndcdli:(l{)().-'; no l'ntm-o L'Xei'CICIO c 100:000$ 
conce >i·i•l. ! 11o exerdcio de 189-!. Jl<ll'<l ·~ <."<lnclusiio do.s 

Dl:>~c o nobre dep~t~do __ pel:t Bahia. em i ob!'ao', n~o con \"inuo interrompel-a.5. 
aparte, que a .-erba e muttl, J~o.tu!'alm:nte I P:t...""'-:tntlo 11 responder ao nol.Jre deput_ado 
p01·que S. i<x:. r íi.o teve bot1S tnfhrmat:'"e'; pelo Di~Lt•i t:l-0 F~leml. o Sr-. Thomaz Delhno, 
os dons illu~tr :·~ chefes da commis~ão, o ullimo, :1~, ,·gur;1 s. Ex. que :1, commi~Sito ~l~ orça
que l:L c:~tave e o que acab:1._ d:) $e:·. nome:tch. mento n:io compim contrt1. :1 tmn~utlltdade-~ e 
dã" tcstemnnho do contr:n-to . O rto Parna- tllltonomin. d;\ eil'cumscrip:::Jo que 0. Ex. tao 
hy!'!l- c.<ta de~oi.lstntido t~.te_ ccl'to ponto, mas tll·~n:un<·nte l'ep!·e;;enia ~ pel11 con~~·ari_o. de
daht ao p ·nto n:tveg~vel amdt~: ~XI~tcm ~e~ to ;:<:Ja que 0 o ·stricto Fetle !':.~l d~. ·sdc J:t va esta
c t:.:t ta;; l<'gLHb; e.--;üt em pel'lell;ns condtÇL•e-; lJele~mlo (1.~ ~ t~.<t·s tio futuro estadL) Ll t~ G:Iana
cle ~ct· nn.vegn.vel, com exct!()\"-ÍI.O de um•t ex- bat~1 • Pondei·a. porem, que o Distri.::to aincla. 
ten,.:;i.o, da l~t·ra. do rio das ~:tlsl\..~ até ndmtt 1 não é um rst;ulo e não pútlc! sP-1-o. e. J>Vft.'l!J~O, 
de S:Hl!.<t Pln1.omena., ltm:\S cmco leguM ou no 1 a 1li::;crimin;t<;ão de rendas da. ConstJtUJç;J.O 
maximo 100 legu;t:>. A ul! imll p;trte i"l. tle~·~bs- ! não tem nenhuma ~pp!icac;. :io a. clle. 
tl'uit• -p:itle tu~tM no m:1x imo 200:oon:;; e j A 01·-,amsa~,lí.cJ do Distt·icto foi ''ntreg-ue pela. 
e~1a pequemt quantia vira t rn.zer beneficio,; : Cün~ti~Iiçüo ào Conn-res.<o, que ,já ,·ot .. u-a e 
incalcula v eis ao sul do Pinuhy e do ;\lar,t- : pótle :tlteral·n, como e entender. A . Yitl<t ~esta 
nllào, como ao norte de Goyaz. ; ri t·cum~critl~ii.o estú, intimament,: [I,!pda ." do 

Terminu. peuimlo á commis<ão o o.poio que I G~,·ei'no Fedcro.l e . .! ep:·ndente d~lle ate que 
merece a ~ua emenda.. (JI<~ il.a bc. :~o.) J se,Ja mudo.d(l. a C'.Lplt.'\l da Republl<:<l. 
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E;;tm.n ll~ o or:vlot· que o nobre ue]1ut:;do 1 . Fi~do ~?ste. passar:i. o nhastffill!P;lli.O ao mu-
melinclrí~·:>e tantn com l\ }lropost;t do :u-renua-~ 111\:rpJO; com as suas obra;; concl11HbS, ~fim :t 
memo tlo :r bn.stecimento ele a.~ua. JKI!'rlne a lei estl':u.la. tlo mo i.lo Our·o rct-nn~t.ntidn.. tcr11IO a 
\Jl'g':tllic:~ do LJls;:ri~t:) Fc<lt!r-al· d:i. ;tt rrllrui<;-iio Cniirn s~ int!enwi:•ad~. n .· 11um"~ r·'l ll pa.t· ~~. 
ao ~O!l~elho munmptll de c·cgul:lr a.rptclle 1 t.la-;. de~pez:.~ exr.raorLlmarms qne tem tcrtr.1 
-::;et·rkn. C] n~n<lo ,:, Ex. a in. la lt;r. pon.:o ·;ot.on l com aqnellc set·vir;r>. 
o or·•.::tmrnto dtl ~Ell~~cerio rlo l t:t.:dni·. eoa~i \ DiX<.'t!l que t> :li'J'ewJ:II2H?llt<l; r:::.-< r:"illli<:üe:-: 
,:nanrlo verl!:t ll~rtt :\ m::.nnten<:ao do <.'OI'JlO !ll'<l]lO>ta~ peln. ''"lllHli~;:w. n:r n w nt pl·opo
•le l;omhch'()~. que. \Y!la. dita lt·i ll!'g:r.nic:J.. pei·· 1H·;:t"- p<.m)lll dh :1e1't•,J!r:t rprn ~·· r••:: rJ i,::or:'t .. 
tcnce ao ni~t :·i (:t.J Fcdcr:d. l ,\ !lc;:a.lli que não ('Oll\'('[11 tal ::n·r·ud:Hm·nto. 

Lú '' Ol~l<lm· a segal r :t·~ li~:.:ulo.' !;l"r '· i r~l:> qu~ ma:< j'> llltle!·:t o 01 :ulu:· IJI.l l' l' tlnn' r 'na ··•wt· ntn 
:\e,·rm ~r tr~!l:'H~l·ithls ao Di:'t.;·ici.o Fede~·i.\.l l flUe i!. it:;d;.Lli\':t. }J !' Í\· :u ~ :' :tl~ t·n·tP uwl .ut• ú..: 
\ilm as Je<pcza~ que enc~ :tC<U'l'et:\1~1 : !:ce('·<~idade.~ puf•li•·:.>' do q m· a :l'l. • . r lli~ 1 rar;:-<o, 
.lnstk;a }Orai. ._........... !)} !) :(Xl(j,:;f)OO 1!0 .ft ~t l! ;1 1\tN;:,l.''lllll•_'·:.i".:lj . • , . . · . • 
]~Oml ci o~ ...... ·......... ';'(l( l:~)c!:::-::\i'l:) F. L .. ilt.o ' '-. l >Ü> \(!1,t.H.t' .. qn • ' ""."' :'' rl r. ts 
Policia ... . . . . . . . ... .. . . . -l..CfiO ,Oon~ono 1:cd·:-'c n:~ Cnrn:mt< ran·c :" '."nH' ll!tJr::l l· .. ·ll·::<la . 
. \~vlo rlo :\f~ndie id :Hie..... -;.J : T:i l fl~·no: 'l •:~ 1-t:~·t· ,-, u.:nu·:tl. ~l' II!D !n· '' ' ":: :.:·li I'<. r .],, l 'i•:.;u· 
Assi>t<'1'li'in. üe ,~lienaclo~... JúO :O(!O ,~r iO(J l:r r:~:H· ·>o aqll<:l.l:. llll[\ot·t:u r:.,~ l!u!:n.. . 
;;;ymna~io . . . . . .. . .. . . . . .. 2\\:):\i~o;:uoo I Qrmn t~) "o "<'/.'··.:: n••::tr!o no u: ·•;<ll ll<''""' tlo 
P~!r.b~ntihnn ... . . .. ... _... 42 :~110.o...:fJ~H) •n;ll!LI..:l~HO. L' l }t~ ~~~. :lJ}P~~ :·_~·· ·: r;t _ n ~· t':\s~• que 
E~col~t Xormnl... . . . . . . . . l:JZ: ]UO:".(iOoJ Hl\. úS '-" ;:m·vu;tJ-< ~mhc:: :h r.' HH.~ ,,.,~:nn ,_,,,·ul-
luspector~~\. c.ht IIIStl';,Ict;iio ' { YH~c~~ <! 11 t\!-:H!•w nao ~:d_~<: _ :-:1 ~ot io . .; i ~~n•.el~e . .:: 

Pu111i ·;1. ••••••• • . •• _. ... J:3-'):!l-:?O..::ouo "ei·n~~·o$ p~1\lc1·:ru tlc )n·ompt.n "''t' r. r:~u:<i~·r!l lu:-:. 
inslrt:.::c;ão Pt•!m:trh~. •• • . . • l . .t.l2:080é;;l()0 .\ ~\l t.:m ll\a•~• u e c~;!•• õu.< p:l.l';,;·;• f] :tu ut•pcl~-
Juspec' ot·i:J. d;;o H\'!!iene.. . . :).1.1 : ~~- o~ono dcm uC COIIÜ~J•-lo. ,, 0.-' < '(lJi t!1ld"tn t.~:< ptlll : :l·~o 
Limp•·r.~t \!,'t c·id::(rc· e pr;ün.:> !iOü :onn:.:U!ll l t1Lic;!a•· tah·c·z qu •· ni':o de><l:; :r ~ n. :t ' i! il~ :tt.11 1::ao 
As:>istl!1!C:i:tidt:fal!cia...... :iOI : JGr).~l;ur; d:: uma rl:t,; y:nt·.·~: et'<) '~'-' '.'''~"'~:~h·, o 
:Llum r:;J.I'ii.o. . • • . . . . . . . . • . • l .llS:QtlO~OIJ;) pt·otl nctu <!v n~r ;1::~t11 <lc t t·:tn,o:uH:':; :o o \H' JH'O-
Es!!·otos.: .. . . . _. 

40
• •••• •• • 2::J30:01:?~uno. p::ieüa•le ~ .. H:;t:u-:1. p~ui~ .l~quili1Jr-ay o Ol\'~LUH!llto 

:iilt:dim e pr<w~<õ .... . .. . .. . 40 :·l~O~ü00 mlmicip:ll e llw dcvm·a ~L' l' t'n ~l'~!!'_uc. 
Pil:•seio Pu'Jlico. •• . . . • . . • . l0 :30MOOO .l.:::dy;;a. o ot·::.t!nt· a. ·lt~pcs;<;;to 1tv ;t f t 2·' <la 

l"' 0'''"'1' ica JPo a",ei:"ll t · p-t·"" ·• rc-<pouuer 
-]2~]4-;-;;õ:Sõü ;1·(;s "f.(;l;;.é'S dt•pt\1:.<1!1;. por Pe::~;:J.i;~bth:O c. Rio 

· 1 Gr·.u1 •. 1e <!o Sul. da;IClo a;; ,,,;.;:f·s !lo; ,, ,1·tes 
Dedur.i!!<lo-s·:- 1::1 romm~ o;. 700:!1-l:?S-'300 ,lo 

1
. nas Y?.rl ::l~ do s~n·;.,.o tlo íi·· dis~:-iclo m:n·itimo 

Con)o de f{omlJí:'ir o:-: .:?.r;Q0:\)00;-; c mais :!GlJ.uao . .;; c das :ml.>\'l~n:;.'.e:; tt in:;\.lwto:; ag-I'O ' omieüs e 
·las qnM~ ~P•'1;<lS_peh Cni:::oy:\r:L:t .itt.$t !;._:: Io-:-1 n·t~l'imtl·ios,que de\·em Sd' cu::.tl::tdt•S pelos 
-~ü e noliCw. c :und:~ : 1 !.10:UIJO.-; (\csr.m:ulos a c-st.'l.tlos. 
''·ssistênr· ia d.::. :l.li:,·n:~do;;:; :?.G.'5:G8u:::, :w G~·mn••- :\~:Jg-uem !llt1.is petlimlo ::t lXlkwra ftc[l. encer· 
.~io c .:{(3 :200~ ~H) Petlago::.;·i ~i lt l~ pm·qtw l~~r as radi;. a. tli::::cu::~~o e adiada. a votat~o. 
rlC$]JCZ:1.' r·o;-:tintlam !lO Ol'!,'<~Ul(:Jl;O !l::ll<.'l':ll. fi- ;!• di~(·Ui'SiiO (\0 l~rqjecto 11. 2(J!J ( IC~tcn nno, 
t~lrú. ~\ :lit~" son1m~ 1·cd t!Zidn. i.~ ~J. :!:)l :73:2s30fJ. nnp-:_'oYi."tntio ns di visõe~ <le d ;stt· ictü~ cleit.t..) t't\
'JUe, rt>H1úl;;, ;\ d:cs (1espc7~1.s at:iu:1e~ (\o muni..:. e~. o:·g,tai~:~ll ;.J.$ pt'I.O PntiBt' Execur.im p;m~ os 
dpio (:). 300: 1;00:~).:\lt!ng-il·i ;~ 1-t . i01 :732::(;00 e.;:wào;; do P:tl'ú.. :.r:tl'<11l1Jão. Ccoa:r:'L. Pt;l·nam-

]). 1w:eita 'lo Di~tricto Federal~. sem duYi· 1uc:o. :.tag\o<1s. l~iu de .Janeiro. S P:t11 lo, :\li
'\:1. ;\lf::lm~ .. ír.:::n!ride:nte para. OCC"JI'l'Cl· a t.te< :.a~ Gerr.~..; . R:o G;·:J.Jlde tlo ~u! e Di~tricto Ee
ent:;.'\l"~'O$; !l!a~ sú t om o tempo se defin i:·it e S' de~·:< I, altel':ldà a. do e.~tndo d~ Bah;;t de ac
,.,msolirl:n·it, snppri!lllo al'ni~o o~ seu:> •'efót,· cor,lo com :1 organi<;tç-iio p:·oposta pela rc.-;pec
~"te que se. te~tül\.:·is.e c..1 .. YilLa, ccono!nicn. de~sJ.. tí~:a r0pr~senta~·ã.o . 
··orpor·w~ o d 
· ::.;;ãÕ 'li;~ l'n~.·.·é r t1es':' tlltêh, 1,lOt'CJL1c :1. o~·-.·'.·:l- O SR. PP.tS!DE:'o;TE a :muncla ;1. tli~cmõão ·o 

::trl . 1 ~·: 
!lisa~l\o tlo nnmkipio niio eu de um estado. \'em á mes:t, ~ão Jirlas . apoia·h~ e 1wéas 

:\ r~cí'iW. <lo Disnicto Fedem! ~ra Cltlcl:l:td<t eo:t,j nneameme em dbcussão, <L,; seg-uintes 
·~m :;.:{~::no . .:-.~c;\1 e se e!ev;ult a, lo on ... e;nembs 
l l.000:000,;com O> imp<Jstos C[Ue Je p~· rHnpt.o 
lhe serão tran~f~rhlos- o <le comumo de 
;;a.do. o predi3J e o do penas !laf:rnr •. 

Arrent:!;tdo qne ~j:1. ü sei•,·:~-o do nbn...,t:cci
mento. Hm<t <1 uota íguu.l á que o tli~tt·kto te
l'ia, c:t so lhe ib'se trc,n>fei'iclo <H).uelle s;•r viço, 
dever<~ Ihe ser g-arantida dur:r.nte todo o pro
zo do arrendamento. 

..!.o§ 1'' do :t.rt . 1" d(l. lei que dh·itle e~n 5 
di;:tl' icto~ o e.<tado de P tm:::H:ltu<.'O. rl~po1~ tht 
Jl:ll:t H<\ Olind:~, ttccrescente-;;e .Ja,l)(.Ktt:.i.o. 

Sala. d:1s sessúes, 5 de cutubro de !802.
Pcn.:"i;-u tlt: Lyl-~.l . 
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Sessuo em 7 de Outubro de 1892 

Ao 2" distl'icto da Capít'l.l Fr<l···ral augmen
ic-sc o. freguezia do Engenho l'IO\' O. 

Sala elas scss<!es, ::> de outubeo de 180:2.
~-iug~<~to E.d,aes. 

A setle do 2" d.i~tricto eleitot·o.l scrit a cithl<lc 
rle Canta,!!ailu. 

S<ün.ü;t;; sc•,:.ics, 7 de outubro tle 18(;~.
'Fir(Ji{ó·J Pessoa. 

Ú :-li.r. T~f~lU.Ol~i.liC!1• Yl~ltl ~l_fmll:.l~ 
;t)JL'e,;pni~l.t' lltn lWJilel'lnlt'!l tn pr·dindo f1LW a 
•Ji>'CLIS·:io 1!0 pt•njf'l'to 11. ~IH) ,<(•j:t llt[ :ttl:\ l':\l'il 
o. pl'illll'ÍI'O JlK'I. r{c ~es,:;"to t!IJ <\!II!U lJL'O
XIHIO. 

Ftttl tl:~mt•nkt c~te r· .:•quct·imcnlo c< penas com 
t l\w:< pa.l: L na~. 

Potl .. ría apre~cut:ll' em rela .. ilo ao ,.,i,1dn <le 
;..rinas n.f:.t·tnt,; iuccrnn·nient.,·s it:t st~(l. divi~ii.o. 

mente dos de ma i;: ariigos uo proj1•cto, ficando 
adiaü:.ts as vot:tçGes. · 

Continuar;;'io da:~' dhcuss:ío tln ]lr'O)ccto n. 
JS:), de;;te ~nno. rest,the!PCI!llllo :t lei n. :1,10:1 
de Z4 de novembro de 188S, com <h motliti
ca~··lc~ que imlic;r., c fix;1, u JH·az,, tlL·nuo ün 
~ll:Ll devem 03 actlmt•s h;Lncos rlL· t'mb;;~o 
cntt-at· no ~·:~~hnen tlesta. lei. Anr.u!·i~:;t o ;:;o· 
,.e1·no :t :~:-:.~umiL· a rt~~lmnr·ml~illtl:ldc tlt~:' 
nota~ rio,; 'JUC 11ií0 Jmrlcl;c•m Oil quizet·em 
~ulmt··U.-·J·~::.:o ao lUflsmo r0~ .. dnH~11: a t~t·üvi
rlenci:.:.t·. tjt t:rnt.o :·L >ul.r~t.it.ui~:;ur pm· II Ot:r~ rio 
Tlic,:t.>ll!~ r. tla,: que rurcm t'l'eelritlas. e a rt~.~
cinr!iJ' o ,., ,W.l':tr:to com o« B:meo ,);1 !~''Jiltirliea » 
p:u·:t. <J rc,:.;atu do p:tpcl-lltoerl::., limit a•.l" '''"~ 
a ~umma. :t<.:i.\l:tl e !elto o rr·~~:t.H· r·ottJ;,rmt· 
[liJlH;ll: t h• i e ~om "·' t•eem·,:o~ ·· ann<.LalnH,llL\• 
rle~retado,:. 

<'Oill ;cqu::lnii.o :<:' :tch:l.tlc inteiruai:cr'rrLlo (JU:.t~i O 81.•. ·.::::::rieo Coelho (,, ,,,,; . ., ,.,, _ 
a unauinütlarle dl1 . ~na l'~PJ';·s~ntat::lo ; 1na-~ !•; ~r:,·, · ! ~r r: •!~!t:ol.ç/'fo; proj'iT;ul·i ~"::tc.tt~io·:- ~!·. 
rlestle que aprGs~nte emcnd;t altct·:tllllO um pt'(' :identc. v·nlln em sulritl:c eoH<íileJ·:~({to oo: 
•li,;trictn, ip~o /ac!r. terí:L altct•ar.lo toda ;1. tlívi-~ '~t·vir;l';: _Pl'll4:rr.1os. (l X:lr;ii.o 1'~'~"·' iiltt>'Ü'C> 

·cl>LO t!o egtado pm·que nesta rliYi"ii.o u :~t.l'ict.nl s1gn<tta:·llls tl" Jli'OJCcto em •lebatc. llliit'Jm•nte 
e llCCl~S~~a.dO Qi.lG ~e attfrnr1:~ Ú_ })OpHh~{:,io. :·l l1i.\. 5111\. ().Ui.\.liLlade Ch~ HlCffil~rO~ Üi1.. C.'li\lHlli::::-3:·1-P 
contin ,Ji,l:ldc de icrl'itorio, :c crJllllll:miJatle tlc tlc Ol'•::nncHw. Rl'!!tlo ;J. SS. Ex:;. ;!~ lwme
intet·e.'s:•s 1lc Y.Ona. etc. n;\;:tCll> ;t (]élf' te~m dir('lto pot• su:t ;;T<~ll<lc c;l-

Te!'i:t p·,lt't~tn to d0. <LJH'?>P.ntar em vez de um::. p:tc:id;td•·· intentos p:ttt•iol;icos e detlic-ac;~o :to 
emenda mn ~llostitnti 1·0, e tL·s~b <l.Jll'CSClWtt· ~stwlo d.:ts (l uest,;cs :tfieet:ts ú rlclil;r'rarJto rht 
esse Slih~titut.i 1·0 de commnm accol'llü com os Cam:l J·:t.. (clpt>iro(:•s.) 
sens eollep:n~ rle r~pt·e<enia~~o. Enl:rd.:mt-). 11e,:o nmia p~tr;l diz<'r que est(~ 

~e'~'L divi;iio, a rleputat,:iio mincir·a. a,:~im pt•ojccto de lei. elalm;·ado pot· s~ Ex:;, LtiTo (, 
c:omo <tS outt'a.:<. Llt'pnt<J.ç···es, n:lo lm d~ atten· acel'tntlo. ,·omo pa::<~o tt demon~trm·. 

-tlcr a.os seu~ int~res~es intliYitlnae:~. ao~ ~.cu~ E:n 1Jtin1ei!'O lu.:.r:u· Ddtl.t1z!i·ei tlP~!l~·~tenc:.in
intePcs:'('S pulititos; !Has simvkstní·lltc ao-:. in- ~;une11tn ., ~·- 1 ·i ~1~ cnnsid~r~1~:,-c~ :1flm · d:·-.in~tí
teres~~Ps rp.t t·! ~e lig-:.un ao:~ 1l~ :::.2u~ tc~r!·ito~·ios. ficnr m.!n1li't ·.li~cOL'daac·ia. dn IJt'qkt.:tn: c1n sr-

E :tintbl ju~tí!k:. e:;se: atliamc:~to rJiiC pNlc, ~undo ~ng·:w. ~hrei conltt•(·iawntu :'t 111 ~:s~t. rk 
llorque ~t.ler cletLOt'il.l v1gente d·~tct·mina que um <'\lrr,;r.tt:Jtlm. nD ([11:1.! ~olhllmi'l'l com 
w no dio. 2ü de outl!lil'O se ;Jroceder;i ea1 totht omros l'Clll'~oentn.nt~s do povo, tlc~ ([Uc m:J.i$ 
<1. Cniii.o il elciçJo pai':l. depntados ÜctlCl':lC:'. lloal'illll _l'SL:t C':tS:t. 
rorquc :!s ,-~g:\s qw~ se dcr·0m n:·~ttt lec:i~l:l.- O [>lil.i l'<:to re:<talJe1ecc :\.lei n. :Ho:3. ile 24 
üu·o. serão pretncltit!a.s pelo~ cstallus. ~ d~ nu\'C!l'h•·o rle 1888, sah· ·) abt ~mas modi-

Julga qLle ncnlmm incoLin:ni:•nw traz 0 íit:H;irc:;, ~r!dgando os ;leiuaes bancos de emis
adbmento llcs~'' di;cu~;ii.o, pot·que ,;<) h:t ne- <io a C!!t~·arém no l'cg·imen rb conYet'sibilí
llecessi<htüe d~sta t!ivisão, ele outulJl'O em ckde. i'Ob }lCH:l 1!0 Thesouro fe(leral ch:tmaJ: 
deante. n. ~I os hstl·os dns emi~s<•es respecth·os. ma.~ 

_o Stc Rw,\Rú- Gnat'lia->e CJ.UC 
nao se guarclit qne fazeL'. 

comer mu.~ ~em as;nmtL' ip-ií n.do a re~pomalJilitl:lde tle 
rPsg:l w . .- o p:tpe\ banca rio nas conüi t;Ce~ em 

. Yem iL mesa, é ]i(lo. apoiado e posto con
JUnctamenw em tti.scn3>ão o seguinte 

que o projec:.o exige dos ba,nco:> . 
S:·s. t[,~pat;!tlos. [1, lei ele ~4 t1e no,·embro ele 

18Sf: l:l'COU r10US typo~ de lxmco Ol\. par:t lJClll 
t!iT.ct·. dons typo~ cl~ C}nissão. Se~.n.w.do o art. 
I·• [1. ~~mis:::ãc' ~(' J;H'i;J. ''ohrc lastro tle apoli
ce.,, lant<) ·,lüL' tanto. com n obri!!~t··~io do 

·Requeiro. qne a dist.:us>ão <lo prqjecto 11 • IJ:mc<> ~m:t~·•l; \.1' ''C!mpre em C<trtc:r:.t ~2Ü '(, ele 
:!00 ;e,aadtad;tpnra o pr·iinl·h'o mcz d;l sessão pallt:l-moc~d;J. r.lo tllesouro. so!re a impor
do o.nno que vem. t:tnd:t. do papd k~nc;;.rio em cireula1)0: pdo 

Sll.l..'l. ch~ S(':>siíc>. í de outubl'o de l"-,.g')., ~ art. ~>" ct'cou ta.miJc.m ha ncos de em i<'~'' so-
- lrrc htst.t·o de ouro. a 'ltlül se Ü1.l'ia v:' pro- . 

LamOIDJ.i,•r Gw.lof'reclo. 1 ., por·(:~<) t c :., n:tm 1. 
Xin~uem mú• pedindo <t palan(l.. fic<1 en-1 "\,lapl.o:\'cl :Í ead<t typo rle emis6o. n lei es· 

·~erL·a.àa a (liscu,süo do :.trt. 1 o e succe~siva- r bbelece11 nm proces,:o de resgate das ccdlúas 
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bancat•ias; pelas emittidas sobre om·o os ba.n- preferindo natumlme::nte uniformisar sua 
CO$ ,.cria m ohrba.dos a pagar intr;,p·atmente emissiio ~ol!l'e la.stro de a.poli(.;(!S e r~gal.ar 
em o mo, ao portador e a. Yista.; os l.l!L!letes suas cet.l ulas po~ papel-moeda. do Tlle.,ouro. 
emittido:: sobre lastro de ap<llices, porem, E o govet•no n;io poder<Í. negat·-t11e o direito 
serittm rrs~atn·eis por pape!-moeclu. do The- de re~tli~ar ess11 operação, mesmo pot·que o 
som·o . · projectú ~m ·i íscu~;;;lo não pro:libc Lerminan-

P:u·:' :ttt·.•ndcr ao r~sgute dn;; c·cdnlas emiiti- temeut~ a t t·;,nsae<;ão. 
da ·' F.ovre apoliccs, o~ ba.ncw fic:ll' lllll ohri1,'ll· N;io :~r: mncn to com:~ hypot.lle::e do B:l.nco 
do;: a i tn mohilisa r , a.i<~m das a.policc~ . t.n.nt.o por d;t l{cpnbllc:t su;!citar-se .-. resgati11' as cedulas 
!<lttto, ll')ai;: !20 "/ .. de papE'! mo r i;~ do t hcsonro, <·mi Lr.i./n~ so!JI·,· o t<•I..;:o <.lo seu \';J.!or· em ouro, 
1st.n ú. }Xu·,• emitl ir !I ~) oe8t·:hell•cinwnto han- <J llõ'H<Io ocaur lJiu c:<t:t l':\ ;\ 2i. <: istOU. tOlllC\'"-1'• 
cu.riu tel'ia lle immobili~:' r 120. Foi JK•r est:t SPÍ>' llli'Zc:; •lt·p()is d<l pr t·::en:e lei em projecto, 
circum>t;rn~:i:t que a lei de ~~ li ~< uon· rnhr·o Ondr• iri:t lou . .:~ar n l ~tnc ·. <'m t:io curto pmzo. 
não produziu nem um h:rnco M em i~~~~o o;r.>hre tl"u tro .. ,u r,·,m <lo p:tiz, tlous t.cr<:O~ ott smt 
apolicc.~ . l'tni>•;1o ~o1J1· :· OUl'O afim LLe !itz0r 1\tct:: ao l'cs-

0 Sn. :->EABRA-Atc 1889 os loanc(• ~ que ti- g:tl.,;? 
nllnm eml.~süo não emitlil'nrn: >Ú tlep(>iS cl.:t 0.-; SH~. BJCI, I.AI:~Tl:'\0 CAll:"ElHO E OUTROS 
fus~o e que come~{l.l'al11 :1l'lhittit·. -lllniro bt•m . 

O SH.l::Inco roEl.IltJ-Qtianto o.oext.l'll.v:úra.utc O 13am>> diJ Repnl•lic:t. cnso p,d .. ss•: •1•.• '1'.;. 
pl'oce~>so Ú(• resg"ate das <.'(·dul:rs de t:~.~tt·o · apo- ~"·'·'e (r.< tas expre:,.-.,l,e;; peregrinas s:i o tio pro
lice$, ~e;:u ndo 'a !Pi que criLicr.. seri~ tudo j e-·toj enl r·:n· no r egimen tl :L converslbilid::tde, 
qu:tllto quizcn·m. mcno~ c:onvt·t·::ilo no st•nt.ido sob pena do gow·rno lhr: retil(ll' a. t>miSi!ão, 
economi~-o da. palt1.na; poi~, oub:;d tuí t· cetlula teria ue compr~1r 223.;)()0 :r.polires !lo >;t lm· de 
banc;tri ;~ que rept'esenüuia uma pa.c-cella da l :00:~ com o ouro que tem em tlPp<>;;i r.o no 
apolkl' 0 11 tiíntl:t ccm8o!Jda.d<t. pol' papel- Theso111·o; opera~:ào que s1i s~:: r·eali.-;a.x·i:t sem 
moeu:1 .. q11 e nem é diYllht consolid:rda. não se saer;fkiv para o !Janco na. hypotii~se I]Ue a ta
pou~:: c Itamar con 1·cr.~iio. xa caml:i:ü ti', di;t lbsse _de 9; não sr:ntlo RSSim, 

o pr<:>;JUIZO do oJo,nco sen:J. mnt0 ma1or quanto 
O S!t. SEADRA-Promes~a tle pagamento por muü ~~ ~vado t!sUvesse o cambio [10 t empo da. 

}n·ome~s;\ de pa,::amento. . I unifica ç:ã.•• do lastro. 
O 81~. Em co CoELuo-Por certo; conY.-·r são E'.. poi; , inqtHl .. ~Uan::wel que _o Banco da Re-

quet· t!izet· pagamento efl'ecü\·o; p;1ga.mr nto pub! Jca . mesl!lo com o c-a,ml..1o a 14, como 
elTe:·th·o ú feito em moeti;t meta. li i<:<\. porque esf:<t hoje •. t• S<J Deus sabe qu~ t.a.xa. tei'ei~OS de 
só ell:t dá n justa medida dos v;\]Or<·~. Or·a hi•Je :r. se1:> mezes,despemlel't:t pata u niior·mt
trocat· un1<t pl'Otllf&'<t de pag;uuento por outr·11. s:n·.>eu_ last:o qua;;i outro ta nto_ tle oUl·o afim 
comn k m .:iz o illust t·e deput:tdo que me de :ntca·;n:_:t somm;J. de ~~3 . 500 n.~ll~s_de 
llOtJ N \l ('Olll o ~eu npur tc, 3e d a o me,.mo que can·o tb t'IJIS. as qt!<1es,adtlrcwnatl:ts <IS "~- ::>00 
sub:Hitu 'r um ti tulo de didd« po1• out.l'o. com (J.l lll tem em depo~r.to . d:wmm ;J, q1 :::.r: trn. ~le 
deavantn" ('lll aliú~ para o port<u1ul' da nota 2i7 ,000 <M1tos t'(\tllV:J.lente no total tia~ emls-
ban~;nia~ sõe.' pel;t< qu;~e~ e o banco responsavel. 

o ~R . :-;r,ABRA _E' uma tmn~fnsiio 11e cre- Alem rli$~O.o Rnnco tia Republio::t pt'llt isal'ia 
di etmo-et·vat• em cn d.eil'U, pal':l ~ ccut.li t· ú. sub-

·;o. (Cm;~,.,~-.•e aparte~). s~i~ui<:iio d:J suas notas, de coufo t·mid:u.l.•l 
O Sr.:. Enrco Co~::r.Ho-0 proo:'s5o <le t·0.!g~üe a lei de ~4 tle non Jm iJI'O, 513.000 cauto com 

das <:l>tlu a~ de typo ouro,es..<e ~im . inlp\• r· t:L! 'Í:t pap:·l dv The>ou t•o, propot·ciona.L a, 20 "/. das 
D?- <:on ,.e, "<t O. porquanto o por i;;lllot· Pm hoh;<t- 5mts l' llli~s. ,\~i lll , pois, at tenú:un O$ Srs . 
r1a em nweth sónant2 a importanci;t tio titulo. 1 úcputatlt s que a lem do ~cspendio dt~ s ·mmas 

I~to•posto, S1· . presidente. ve,jamos ('OtllO as 1 avultadas. para co~1se~u! t' a. undlcaçtlO d~ _seu 
di~po iç,·ws d_ :~ lei (.\e 24 de novem_',ro, 1-.·vor:;l- '! ~· ~~tro . c• !Ja.n -~ sena. ou~:&:ai.lo a _. i t~~m, t.1_1;sar 
das uestc pro.)l'cto. podem se 1\ppllcíll' l'Ctro:~ c· DG .. ooo de p.1pt.! do tl_k~ouro, 'I ,1n •C:-'" ou 
tiv_amcute au_··' lxm. cos cre~dos ell! virtutl.e. t io~ 1 2"' ; ''~' ·e enu·ur no l'~g.unen da supposta con-
de ·rctus <lo governo provi~orio. Tomemo~. por verçao. . , 
exemplo, n B•l.ll('O t!a Repub[ica. Pt~z de pa· te. <l. IIY~~these do Banco da he· 

. • . . . . _ pu1A1C<\ pt·crer·n· 111111· l'lllL&M' os la$tt•os de 
.Ca~o o B;mC? <la Republlca. cu.::~ emts:.::ao J suas emis~t>i;'.S so'•re a. ba.se metallic.t. por ser 

fett.t ~obre apol_lce.-> !119u t:~ a 53.000:000 . .:; a lém , coujectu1-a. inteil'<lm<'ute ue&1.I·r'IJ.Soada . ..•. 
de 1!2:3.500:000;) emttttdos >obre laA rn de ou- ~ • 
ro. po.<m o,, queir a submettet··.<e ;'1s exi!!'<•ncias O Slt . OrTICtCA-Porq ~•e ! 

. d_esta lei em. p~·ojecto, ver-~e-ha l1i\ eont iug ,·n- O SR. Etu co COEI.l[O- Porquc, no.s condi· · 
c~a. ~lll. sttb ·titm~ _seu la~tro tle ouro pot• apo- \ ~s ;~ ctuaes do pniz, nem o~:mco d~t R~pu
llce~. a tirn de eHta,r os ::tpuro.: d<t con\·eJ·sao, llJlr~. nem iOtlns o$ hancos em1ssor&' ftl!l(hdos, 
no prazo de se1~ mezcs, da$ cedulus de ouro; I mesmo com o auxilio do credito da Nação . 
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•ão consegnirio.m t>ubstituit• ;1s cedul,,s emit
tidas. s ·b:·e lastro de apolices por nottlS con
verü veb em ouro, ao port·Hlor e á \·ism, no 
prazo lata! de seis mezes ; est;c é a vel'u<l<le. 
(.lfui o., ar,oia fo,·. cor.te>iuçiHs do~ Sn. 1Ji:i0ica 
e Se1.Jt:ri,o f'"i0h·(~.) 

Quero suppôr, Sr. Jl1'esidente. que pot· nm 
prodi!;iu de cr<'dito. gra(<lS á aifluenei;t ines
perada. de onro ao nosso meL'l'arlo ffi•lllt,t:1-
rio,o Ban~o drt Republic~.scsulnnettesse á.~"on
diçõe,: ~!:t lei d<~ :!-! <lc no\·embro r.le J8K~. i~r." 
é, Oul'ig:i1U 1" r; •~g-;tt.ar :'ll<lS CclllllUS Culli<II'
J~e o,; l:tstt•ns <0111',-, ,. :tpoli•·e> I[UC telll dt•p -
sJta<H} no Th<.:.'"iit'o; (lilis bem, o<r:r-Jil,.\,a l;w
çoso gnar·útt.l' !llll.i' e111 c:trteir:1, pa.!'a ~"i.L'Lt
zet• a.os po:t~~d.o1·p< das not11s ••lníll.i :a, "'I"'' ' 
o.polic"~• llt\ ~"mma d·~ ~,;J.:;m:ltl)(),;. :1 ' " 
desttL C[ lliLU r.í<\. ou 10, I~ lfl:OOO~ úe l\itpd mÚ
~h do Tuesoul'O. 

Pelas coll~id(~t·:,çi;cs e pelos n.r~·;J.t·i,;lno~ q1w 
~W:tbo de p•)J• e111 t~vitlenci:l. julg·1, :t Cllll\ll t·:t 
i1 que CXt!'CITIO~ sct·i•. CUinpdl:<lO O Ban1·1) th 
Repu!:li~;;t se ving-:ll' o pt'Ll.kcto que impn· 
gno,t! como esse b;tnco, que tom~i p;u'<\ '~"'"11· 
plo, os Llemab. 

O SR. ~B.\.mu-0 phno 1!11. commis>'iíO 1!0 
Ol'Ç<:Lm ·nto e obt•i;.;·a.r OS bi.llll'O~ emi~ ·On.~,; :·(. 
liquíuaç:iio. (C.H:;a · ·H~!IpÚrk~ ··•Um os.';,·.-. Oi
tic:·ca, .~··:a. b~- ,~ e Pi,·.•s r·~.:. ,·r(}iJ•tL) 

. O SR. Ea1co Co~~Luo-Pt'05~guint.lo. Sr. pt'e
sldente. Ul• hypor.hcse em nypot~tesc. quer" 
crer que o B<•.nto dtt Repul.~lic:.L , ving·anuo cst.e 
projet:to d~ iei, entr-e no rc;;imcn rh conver
são pei<L!JOrt;t da nnifol'mis:t~iio dcsen~ htstros 
em a.1Jolíc~s. Dau<t esta cveni nalhhde.o Tlieson
ro c:n·.; cer:\de demt·ú qu~tl\Lll\ ,h\ :?-77.000:000.~ 
seu p<tpcl in~onvel'sivel p~tt';\ servil' ao 
Banco Ú<t ltepublic<t mt CillCI'g:ia de Ulll<L Cc)l'
rida Llos pol'tJ.itlore de sua.s c~Llubs b<tncarbs. 

E devemos Pl'el'<)t' est;t erenr.n;~[i,[: L •Ie , St·. 
presideme, porqu:lnto r in>mos em um p:Ü% lb 
fetichist[l.s, em que ;;e proctn•a o p:J.pel-tnüe•h 
~o ~he~o_tn·<) <le pt·~íerencia ,·Lmo0oltt-pap ·1 d:.t$ 
m~tttu;ç<tes h:tn e<trta.~ ... 

O SR. ÜITIC!CA-E' pol·que as instit.ui\:Ges 
ba.nc:J.ri:l.s ni:io te ;m Cl'euito. 

0 SR SEYElU:\0 VIEIRA-O p0\'0 não l'C 
cu~a. credito a quem o tem. 

0 SR. ERICO COEUTO-... e é por' ÍS>O m•">rllO 
que o povo pau0cc des:>:t superstiçiio St·. pre
sidente. que no dia. em q11e eile sonber que o 
Ba.nco ti:L Repl!l.•!ica, contl'a o cre<lico (1,) qual 
tem-se feito no po.iz e no escmng:elrc) um1~ lar
ga. camtttn!w. <.l.e dílà.m:~.<;ão ... 

O Srt. Orrrcic.\-Prote::;to <::on·r.1·a a ias in U;c· 
\49 üo nobre dept1tado. E' preciso que de 
hoJe C'.Jll tleante não se repit L aqui essa. \.l:tlleb 
d<l. ca.tn!}<\nha. tle Llifa.ma<;lo úo Ba.nco Ll<t Repu
blic:a. N<TO e decente isso. Que to liq Uid.ar 

Camo.r:. V. '\'J 

este ponto, porrpw at& n::t imprema jâ fui ac· 
cus;1do de c:u·én·c;u· o Ba.nc-o da. Re[Jubllc<L poe 
motivos inconle;;,;:,veis. R .\pito que nfl.o e tl~ 
cente . 

O SR. Emco Cr.wW•l-0 illuBf.r,, rPpt·.·sen
tant.e do c~t;:ulo de Ala!.:; o;t~ !ta de retira!' a 
<·xpre.:~ão merm.-; cor:er. .. <[IW ac:thu. dn u,al' 
on eu nií.o pras~gwrei. S1·. PJ'e.>itL•n tc~ (ln
teri'' 'JJÇ/i(J). 

Y.\H.lO~ SI!.~. Dt•:PC1".\.DDS (~l~J-!tJ~:I(ln~:-:f~ 11 () .~·, •• 
rJiLid··•<)-0 orador não ~c t·ctic·dlr p ,;"n;tl
lll<'llk :t \' Ex. ( \i,r;órrd•i'.) 

O :-'1:. Et:JC" Cn(l;l.l!O - Com ···1·i nwu ![is
Citl':'ll tr·ibuttllt.lo :lO~ ~i)i'Ollí<u·iu;; •lu ·l'"·'"~to, 
indll$Í\'l ~ o .llttôtt·c •le[iltt.:ctlu t wh~ .·\f:~;.:·:,,ts. 
JHill lW~ hora JJagl'ns. e ;1~ .. ;-oradc LLL'•-' 111~\:~.qne 
~(! al:ruem !:·q·:t tl••st:• a:<5:·tubli!:t :l.ttl'i' ·ll•.• ao 
St·. dcpUtldu.<j\le :,c:' IJ:l d~ m:dtt·.: r:u·-m · corn 
:-:cu ;.tp;t~·Jt;. iutent.ü~ in ~. ·onle~~nxci~ p)fn ;!11Cl' .. 

I\':lt' sy~te m:t tit.l mente o Bt~nco tht l~t·pn • ·lico., 
eu 11i:iu lhu f;u:11 <:.S':t i njn~ ci•:;t. 

Ded:u·o ru:~.is a :->. Ex. qtw c;,•u<auo 1) me 
cfutnl:H' Jl<'l'lt u t t•t'l'enu tl:t< ret:tlia_.,,,-.,.,, pois 
não e>t>•ll'Lspo<r.u n :•~l>lll)l:wh;tl·\l , Refil'io.
me . ~~· pl'e,dden c. ú r:<tlll(l:tni~<t de tliliww.<10 
que se tem !'·lto çtmtt·a o no~'" 1t111i$ Íll\\)1}1'

tan te e~ü~l> ·leetm,,nLo de (:t'etlito, tll!n tr·o c Juro. 
do p:LÍZ. P. lõõl'l pi'<.i~(!~llirei !lU d i,s:·fll'SO SI' iJ ÜÍ· 
gno l'DP!'t'SCnt:J.nte llas Al:tg0:1.:! n:io retil'il.l' 1l. 
expn~-~~ilo qu,, empreg·ou. 
O~ :. O!TtCIC.\- ::;,-, di;;:;~ CJllC n;;o cr:c u•)

ceute t t•o.ze.t· para :1q li i a exprc>~iio <la c; tmp;"t
nh:t 1le dill\un:l-.;üo, pot ~upp'tr que o n~>bre 
de:p tH:~(lo se rcft~t•ia ú eampanhtt qu·· t.enho 
f~ito eont m o B;urco dn l\(•pnhlk:J.; llH S (\1;sde 
q ne S. Ex. declara. q uc nfto ~e t•eti-t·e :1. mim, 
n~o ten!to 1lnYith em tlcchlt'<H' que x·ctn·o n 
expres:lão que u~ei. 

O Srt. Eruco vl,'í.!ID- Di2i:1., ~~ · . pt·csitlente, 
que no di;t t:nl quv o po\·o ti -,;ta r.~ r·t-ct, o qual 
p:vlccc ch ~11pet ·, ti;;:\o de ligar n1:ti~ ·.-:ü.lt· ao 
pilpel-mo~th do Tile.<onl'o J t) IJ. ''e :1 q nalt)Ue, 
nota bô\nc;n·i:t, ~o d~S~e (tUe o R:tnco da lte
puh\i~:< el'''· o1Jt'it-(:1ÜO :\ tt·oc<\t' ~u:" ce<lHias por 
uilileV·S do TIWSOIII'l). WH<., L'Ü:'l'itl:t ll.0 xd~. ido 
ban~o er;1 eu usa po5~i vel P. nv~~:t cunjun~LU!'a 
o Ttw,-onro" 1·ü '.l.~ri !!·atlo a ter em c . r~:ul:cçu.o 
:Z77. 000:UUO.~ do sea p'apd iac:un,·e:·oivel. a!im 
Llo banco ><l.t.i:>l'tzer :;os port:tdOJ'~' J.e ~lia~ no
t,ts, s:ÜL'O ~i o t'.'ovet·no ínti'r;·iec~ ) t.lec•·e~:Ln:lo 
o curio i!Jt\~tào a .. s notttS i>~Wi:iU'i<k'. 

OS~. Omcrc.~-Es :a l1ypoth~'e (te V. Ex. e 
!\1\\ hü tJ, . 

o SJ~. EtUCO Co t:t.i!O- T;J.nto não e :th,urdo 
o c<t."O que fi~'ll'O. Sr pt•e;;i(hlll :e. que o proje
cto, rest:wmn lo :1 lei úe 24 de nO \'e•JJl.l'O, 
obPig<:L o Bi:Ltlll\l u.,~ Repnl•lica a ter em caixa 
20 "f., em p~p<·t-mo~da do The,;otzro , Jl<<t'a sa~ 
tisf<tz?r aos L•OI'cl1.dures de suas cedulas, e a 
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:medida que esse encaixe for se esgotando, tera I O SR . ERico CoELHO - SS. Exs. nã.o limi
Jleces~idade do Tllesouro , servir-lhe ,Pctpel- tarmn no seu projecto de lei a emissã.o ..... • 
m,o~.da, . emq;:anto . houver notas ba~canas;--a 0 SR . ÜJTICICA _Nem podiam os porque a 
res,.,ata1.. O r''· tratando:se de um ba.nco ta.o emissão é con versi vel. 
desac!'eclrtado como tem Sido o Banco da Re-
pu blic<t. posto que debalde para muiü~ gente, ~1 Su .. ERJco C~ELHO-;-Seos banc9s emissores 
está na. massa elo possível o acontecimento ex1stentes adhel'lrem a restau raçao_ da l~1 ele 

·COm flue argumento. ( AlJOiwlos .) 24 cl,e no_vembeo de 1892, suas CIJ!.tssoes,f~Ita a 
O Thesouro teeá de emittie, thtda essa even- um ti caçao ~los lasteos em apolr ces, serao ds 

tun.lidade, ll 0.000:000$ a mais de papd-moeda, 34ô.000:0000 r~sgataveis por papel-moeda do · 
para com os l 67.000:000;~.em circulaç:ã.o , serem Th Psoyro . E o !llustre deputado a rapar em 
pagos aos portadores ·cle bilhetes do Banco da emrss<W con::ersrvel. Attenda S . Ex. a mmlla · 
.Re1mblica . argumen ta(jao. . . 
· Os red.actores do pro.Jecto; Sr. presrdente, 

ü-Src OrncrcA-A argumentação de V.Ex. entendem qne 0 papel-moeda do Thesouro 
.não está dentloo do regimen da lei ele 1888. d ·ve ser retirado 0 mais depressa possível d<t 

O SR. ERrco CoELHO - Está nos limites do circulação, tanto a"sim que cogitam ele re-
projr'Cto de que V. Ex. e signat.ario. cursos que o Congeesso vot:1rá a.nnualmente 

Dado que todos os bancos emis;,ores proce- para esse fim; no emtanb permittem que as 
cla.m como supponho que o Bcwco da. Republica cedulas emitticla.s pelos bccncos sobre lastro ele 
procederá, rsto é, submettendo- se am proces- apolices sejam substituiclas p0r pu,pel-.moeda 
;;os ele r .•sgate, estabelecidos na. Ie1 de 24 ue I tl ; Tl1e~ouro . SS . EEx . c3úr<11li em- c0ntra· 
novembro, unicas obrigações que se lhes po- · uicçfto flagrante . . 
dem applicar naactualiclade, r·orno as emrs3ões o SR. OnrcrcA- Ahsolutamente não. 
hanca.t•ras so bem a 346. 000:000::5, o Thesouro 
Naei nn.l cone o risco de · emittir mais 
179.000:0000$ de papel incon versi vel que, som
.maclos n.os 167.000:000~; em cil·cuhcção, preia
-zem <L quantia de 346.000:000:;; ,para <L presumi
da 2onversào dos bilhetes ba.ncarios, na. suppo
Slçao d ~ que todas as mstituiç":es estejam t~.o 
desacreditada,s no animo do nosso p:wo feti
clliBta. como a do Banco da Repu illi ca está na 
opiniiio do illustre deputado pr1r AlngCias. 

A cm-ri1.ht de todos os bctncos emissores e a 
forçosa :mbstituição de SUfVl cedulas pot' papel
moeda do Tlt esouro, ser-ia a. r estauração elo 
})apel inconv:•r .;ivel, em propol'çües desme
dlda <. 

Srs . deputados, o decr·et.o ele 7 de dezembro 
de 1890 dPterminou que a:J emissiíes convre r
sivei~ . dadas certas mndiç:)es do mercarlo mo
net;;,rio, ni'ío excederiam a GOO.OOO :OOOS in
eltv,ive o papel-moed<t do Tlresouro. A -lei dr~ 
2,1 ele novembro ele !888 permettia emissões 
\'Obre apolice.: (excluindo . o p().pel-moc•cla do 
Tllesouro) até 200.000 :0008 converôiveis em 
pn.pel inconversivel elo tl!eso uro . 

Conforme o clecl'eto de 7 ele de:1emhro ele 
!890, e:Hno o papel em cil'C lllaÇ"iío attinge a 
1mpoeta.nc:ia. de 3413.000:0008 que aelcliciona
da a 167.000:000$ de j:li1pel-rnoecla do The
couro mont<L a. 51:3.000:0008 verifica- se 
que apenas ü1l tam 87.000:00ó.t para com
pletar <c somma de 600.000:000$ maxirno 
per·mittlclo. · 

.A -~ei ele 24 de novembl'o, que a digna com
Jmssao de orçamento pretemle restaurar, per
mJtte elevar-se a emissã.o a mais de ôOO.OOO:S'; 
excl uinclo o papel-moeda el o Tltesouro. ·· 

O Su. Onrcru. -- :\hts que emi;:.süo ? 

0 Sl·: . ERICO COELUO- Não ha. duvida. Ia 
dizendo, Sl' . . presicleute, que o decreto d(~ 7 de 
dezembro de 1888 autorisou a circulaçtiO ue 
bilh8tes ate it imporhncia de 600. OiJO:OOG8, 
incluindo o papel-moecü1 inconvertivel, ao 
passo que o projecto q ne resteturn. a lei de 24 
de nov,•mlJl'O, nfio só conserva como au
gmenta o papel elo Thesouro ptu·a servir aos 
lnncos. 

P .·lo decreto elA 7 de dezembro ele 1890 temos 
hoje em cli ~t 346.000:000:) de moeda- papel 
convel'Si vel em tleterm irmcla.s eiremm:ta.ncias, 
e mais !G7.000:000~~ de p;1pel do Tlteso;u·o, cujlt 
conversio está, a. cargo do Banco da RepulJ liclt; 
ao todo 513.000:000.)de pctpel con versivel que, 
vingando este proj ,':cto t!P lei, _segundo as con
je tUl'<tS que l:wo di to , v irão a ser 513.000:0008 
cb papel inconverúvel. 

Para inteirar n. somnm de 600 mil. contos ma
ximo cht emissilo per nu tticla IJdo cli.l r.:reto de 7 
de dezr.emhro, falütm ap2nas 87. OOOiOOü$, pois 
! aqndl<1 qua.ntidarle está incluiclo o rmpel 
moecln. do Thesouro. Entretccnto , na ltypothes6l 
que o~ ltctua.es bancos emi:3sões possam ou 
queiram continuar·, excluii1do o pl'ojecto os 
167.000:000$ tle papel-moeda do Tlle;;ouro, 
ainda. sol;rn.larga margem para ellese mitti
r em além dos 346.000:000§; em circulaçã.o, 
qui1mlo menos 264.000:000$ ante:' de attin
girem o max imo ele 600.000:0008 findos pelo 
cleceeto de 7 ele dezembro . 

E,nesh1 !typothe:3e, teremos,em papel entilo 
in conversivel elos bancos emissorh3 . . . . . . . 
346.000: OOOii; e mais . 264.000:000f; de futuras 
posto que.pi·oblemctticccs emiss,,es sobre. ouro, 
''em fn11ar no pa.pe!-moecl:1 elo Tl: c'·'om·o, tudo 
i:so em unm misGnm de }Jromro~iétS ele pa .. 
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gamento eífecilvo com promessas de paga
mento iUusorio. 

Si os signata.rim do pr-jecto teem em mira 
reduzir a emissão de papel-moechL do Tllesou
ro ao que está circulando, sinão recolhel-o 
gradualmente, não sei como explicar que 
proponham a revogação do decreto de 7 de 
dezembro.restaurando a lei de 24 de novem
bro de 18 8, porquanto aquelle inclue o pa
pel-moeda elo Tllesouro, nas obrigações im
postas ao Banco da Republica para o res
gate. 

O SR. OrTrcrcA diL um aparte (qne não foi 
tomado pelo taclligrapho); 

O SR. Em co COELHO - O proj ecto não co
gita em restringir os bilhetes bancarias á 
somma actualmente existente, abrindo larga 
margem a novas emissões sobre I :stro metal
lico, sem advertir no inconveniente de mistu
rar com as notas,então de facto inconversiveis 
em circulação e na imporümcia ele 5l3.000:0!'0S~. 
faturas cedulas bancarias conversíveis ao por
tador e á vist:1. 

O SR. OrTICICA dá um aparte (que não foi 
tomado). 

O SR. ERico CoELno-Escu~ado é repetir que 
não se pócle entender por conversão a sub3ti· 
tt1ição de bilhete que rep1oe<o:ent'·" p:~,rcella 
de um titulo comolidaclo, como é a apolice, 
por papel inconversivei do TllPsom•o. Chamar 
conversão a este processo é trocar os nomes 
das co usas. 

O SR. OrTrcrcA - E' regimen ele transição. 
. 0 SR. ERlCO COELHO -A lei de 24 de no

vembro de 1888, que S. Ex. qualifica de regi
meu de transição, elaborada criterioSt1m~nte 
por estadistas abalisados, tinl':a opportu 
niclade para os bancos de emissões que se 
instituíssem ; porém, com applicaçil.o aos ba.n
cos emissores que se forrnaran1, depois della 
revogada em virtude dos decretos elo gove.rno 
peovi.sorio é inopportuna e iníqua. 

Assim é que a lei de 24 de novembro ele 
1888 clava logar á perpetuação do papel-moe
da do The .. ouro, emquanto existisc;em em cir
culação cedult1s bJ.ncarias ernittidas sobre apo
lices ; ao pa:,,o que o decreto de 7 de dezem
bro de 1890 procurou acabar com essa praga. 
D facto é que, si o papel-moech1 do Tbesouro 
não cresceu naquellt1 época, na proporção das 
emissões sobre apolices, foi porque ela lei de 
·24 ele novembro não resultou nen]1um banco 
deste typo. 

O SR. GLICERIO -Não deu resultado ne
nlmm. 

O SR. OrTrcrcA- Deu. 
0 SR. ERICO COELHO-O pro,jecto qne tenho 

a }letula,ncia, ele analystw nJo clá a conhecer o 

plano !lnanceiro elos illustres membros ela, 
commissão ele or(:.amento. Em falttL de C'scla
recimemos do projecto, eu,que entendo pouco 
clesbLs ma terias ... 

VozEs- Está dando provas elo contrario. 
( Apoiado.5). 

O SR. Em co CoELHO-Procurei informtwões 
no seio ela commissào Solicitei do illnstre"re
presentante do Rio Grande do SuL um elos mais 
bellos caracteres, uma das mais hrilha,ntes in
klligencüts desta assembléa, o Sr. Demetrio 
Ribeiro, que me dissesse, caso se effectuassé 
a encampttção elas emissões bancarias, pois 
a idéa. ele encampação transparece nas entre
linhas do projecto, que prazoS. Ex. caleulavar 
preciso afim do p!ÜZ entrar no regimen da 
conversibilidade. S. Ex, com as cautellas de 
bom calculistt1 em a~sumpto desta, niÜ1Iresa, 
respondetHrle que niío podia pl'efixar a época, 
mas que em 3 annos apl'oximaxlamente serü1 
possível. 

Ignoro, Sr. presidente, que calcnlos fazem 
os outros dignos memlJros ela commissão de 
orçamento, autora deste pr'ojecto, arespeito do 
prazo em que se f'ará a conversão, dado que 
o governo chame a si a responsabilidade clas
emissôes ... 

O SR. OlTICICA-V. Ex. t9m a minha opi
nião e é a seguinte: O paiz entrará no regi
men da, conversibilidade desde que se fundar o 
banco de emissão conver3ivel. 

O SR. ERico CoELHo-Obrigado a V.Ex.Vejo 
que p:ua V. Ex .. o prazo é inde!lnido. aguar
dando-se o acl vento desse banco. 

Como quer que seja, Sr. presir!ente, tem ca-
bimento a seguinte ponclemçi\o. _ 

Reconhecer que, effectuacln. a encampaçao 
elas emissões, o paiz nào potlerá n.ttingir á 
pl!ase ch conversão do meio circ:nlante antes 
de decorridos tres annos,on. quem sabe,mutto 
métis te.mpo, se não sul'Clir algum banco de 
emissão conversível, entretetnto exigir quem 
actlmes lm,ncos cmi:'sõr·es en t1·em no regimen 
ela con versi biliclade com sens propl'ios recur
sos no prazo im prorogtt vel de seis mezes, não 
é logico, não éjusto. 

O SR. OrTrciCA dá um aparte (que não foi 
tomado). 

0 SR. ERICO COELHO-São OS }Jl'Oprios autc
res elo projecto que coagem os bancos á con
versão ele suas noücs, neste1 quadra de crise 
financeim, em virtude ela estagnação do nu
meraria nn. peripllerht ela circulação, os quaes 
reconhecem que, leita a encampação, o paiz 
não attingirá esse di>ederatum antes ele tres 
annos, senão com maior demora L Será exigir 
elos bancos o impossível mesmo com o auxilio 
doc1·edito ela Nação. 

O pro,jz~cto conta com a. cobrança, (b: quan
tias que os bancos emissores devem ao Tlle-
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souro,,para. no c:l._"' da cncamr~·· ·;:iu. J't·:i•r,:u•: bancal'ia.s .,roblem:üico~ o.< outros J't.-,;m·~os 
os litStl'<l.< tl:ts emissões respedh·":; t\ pt•e p:tt·<~r I com que, 'ect" t~Lleula, p;Lm o c:~so da 
o res~ate ~~~rcct~vo ~"" ccduJa,; pehL:: qu:to~ se enca.mp:tçii.o. uão é justo que s::l exq:t dos 
respomab:l!sara. l:ma. de tlua::, Sl'~. d~- b:oncos (·missot•e,: que p,d . ;·e ,,t ou 'I •t:.~r~m 
putndo;:, OU O~ bafJCOS podetn tlcntrco de SCÍS continuar· SC"UlldO a. lei ue Z4 ue novr.rnbro, 
meze~ on mais ta.rtle reali,:m• a cot1 l'ct':':'io, a "U:tt•t.btt: ~rn ca.rteil'as, <t titulo tle rel:)rçc> 
garantitla.,; a,: emis:;õ:~s p~· lo:: la$tt•os l!ll:ll'ola- de" ;..r:u·a.n t.iil:', mais 20% d;L import ncia total 
do3_ pelo Thesouro e .m•tb com '' aux.lioolc 'eu das nol:iJ., restncth'tts em d t·cula~:ão. (.lpai a
actl\·o e d e s~u Cl'tc"<llW, e IWStc ea:;o a t•ncam- rlo<,) 
paç·ão niio tem l':l~'io dc ;;c1· P~'•'Jl"" a.(o,, .ia·las) Resurnin•lo o C( lU' Lenho cxpemJi ,lo rl ~~a.li
ou ;~. (ln c:unpa~;iio ú nco::c.'<-<:I!'Ía. }J'I l'~ maim· l nhaclauu:ttlC ( ,, ;" "'"''" {.,,,. J. o.:ou t.:lue-~ O 
lfoti-;Ulll:L!IO p:t (IC1 eut l'i t·cul:u,:i'i.o,, ,-j~to ro,; hau-. ~c)! H i ull: : 

~~ f~l.ar:m a_r~.e:•:::Jdo: .' ~' ' .min:o_. ~: ·u:~n . ~~r·r· •~- i 0 proj~'Cf.ll i ll vr'~t<l C'ünl.r:t 0 cur-so Lor'f;:t~o. 
m.ulc"· (). tte:-:t. c.~_,, , '"'' II,,Lol!> " n lolt.,.Hll o .·.. lo ·tl '· IJl ''ll' Cl t'P"ÍIIH:'n rl;t conversao 
COO''Ll' '1,)111 '' COil J 11 \ 1" 1·1H · ' 1;, . ' ' ~ ·' .~. ' . . :· .. : ·a.:H:•.•, .' :~~-~"111.11~: ' ~ cpl~' •t; p111·e111, quer oo l>;mco~ emi,::sot·e8 a.ultit·;t.m a 
de:un o~ IJ,tnc"~ 1 JUJ.•.•IIH ,, p.u ,,. o ltlll de 11.. 1, :!-l ú ~ novumbt·o nni!iH'IIl ::;;tnclo os 
reiOJ\·al' "~ . 1nstr<>~ r~ pl'OJno'·"r o t'C$>;: Lt·~ ela~ la.~ü~.~ etn a poli c•~·. c•lJn;) é lli\tllr:tl que elles 
not;L ~· ( 11"""<1''"· '" " ''" ~ .... , ,) pr••limm. que1' o Tlte~ouro encampe a$ emis-

0 StL On'JCIC.\- Prt·dno, ma:> potlc ca lcul:1 r sü·•::.C<)lllinn:u·cmos ;\ tet· o curso l<.m,:;\<lo, por-
opo,:;ivel pr~jui:><' pn.ra o hli.U I'O! I]Uanto 0 re')('..>l.c das cmluhts 1J:mc:1r ias se 
. Pouhallltl$ <le parte, Sr. presioh!ntP, '"" de- thri~ po1· p·1pef moet!a do Theo·.ouro. 

b1tos dos IJ:IU•:OS cmtS.'lOres <LO T,:(\ ouro, re- o p1'Qjecto C:l":t.'l. tle recolher o p:1pel moeda. 
cur~O · da Clltampaç-iio COll iÍJl'lll~ calcn1am OS do Tltt~llt'O cont subsídios or~o-a.meut.ar!~lS,en
:l.Utoi'e:' do pt·o.jo.:cto, o I[ lU p l'O\':t qu · ' ;tra! trctanto no caso que cos h:J.n<:o; ~mt:;sor~ 
SS EE.x. os lmncos niio cst o in:<DII·aveis,) p '"'a·•t- un (/' '.:!!'"'" suhsisLÜ', d··ntr<) ~le ~e;s 
o que re~ta (' lll uma e noutl~t ''."[lOtl t•,.e como meu::<, 0 T!I!'Souro será tal vez obrlf(:t~o a 
gamnti:t. do pa-pel em cir:'tll:tç;1o ~ Os lastros: emitti t• po.pcl-moetli1<tle!ll tios !G~.OOO:O~O~ em 
em OUl'<l e :tp,•h ce~ depo~1tados no Tltesom·o eÜ\·nlaçno: Yer..:rnos,pOlS, a. multipl. cit,:ao e a 
Nacional. (. iJPd tt·l ,, ., .. ) . . pGrpewa~·ão uo papel íJ~conYersi vel,emquanto 
. Tanto no ca.so do~ uancos emt '''Ol'~s !: ~J1hJS- vi!!OL"J.J' a ld que o pt'o.Jecto re<ta!ll':\. 

t trem c~m c>te caro.ctcr, com · no ntSo _u<l e~1- Eoflm, Sr. p:·e:5iúente, o proJe~to colloca. 
cam p:tÇ<lO, o qne respn!•cle 1:.e1os ern•s.;ve.~ &lO 

1 

ce1· t<~s bancos emt>15c>re.-; entre <t ~~: Ltl_tL e "
os ln.<tros oba {;ua.rrla. _,!o ThP:>OUL'.> .. P •rt.~ pare•Je, quer·o dizer, de '!-m l:J.do s:u•.;·ltil:tos d_e 
em our,,, p:1.!-te 1·ep1-csent:.1.dn. }leio t:l'P.thto tia dinlteiro. ne:;ta quatl'i1 c!nun.tcr1ro.. 1mt~L um
Nv<:<1o so.:; <I lüt·m;:. de 11.polic.1~; i rormi:;;u· ;::en$ l:~Stros em apolic.~- 011 aiodo. 
~ o quero com i:;so dize:·, St<. tlepntn.do;:, \ mttio1·e< par·;t conserYa.r seu~ ltt~tt'O.> em outro 

qu<; sc·jn intli[ .. ·renie ao p:tiz Cou q ut~ 0' bancos I e' prep<tr<uem·se p:u·a <t catwcr:5ii.o no pt·a.zo 
ezmss z·es tlf!r.>istam ne~se pe. ou qne o 'llw- do seis meze.s· úo ouü-o Indv, a;LJJL,aça. da. 
SoUl:o · n~at.llp~ t\.:'5 e~ni~~õe.<: A ('ll· ;rmpa~:lo, enc;tmpll<;:;\o que traril. <L rnim\ geH\1. 
trat'l<l q lll•:"l com 't l\(p.uli'\~'U.O .•.h:•s :P. ' b:~nco> , I O< -11 \StL' I'.; si.matario> d :1 pro.)ecto de
gr;!~·~·s :.b:ll>l.< ;to commcrcJo, ; ~ 1utlu :tru e a I b:.dtle tle~ l~rGal'lun 0 en:-am]XIc;~o ~ob :t appa-
agi'l ·dtm·•1· · · I renda da re~on,.:titniç;ío b:tnC:11'i:~. , (;ÜW. de 

O SR. OITJCIC.\.- Nego. sinceriutHle que eu est!':1.nhn, pa.t·tindo de t ão 
O SR E!lico CoEI.IIo. . qut' r F-d anthl.l'ia.m di;;·no;: repre..o::ent.'l.ntes d;l. naç-J:o. 

e m :><!ri .. ~ p1: ·.inizos i~~ fiuan \·a.:: ,!<,. l':a_ç;'io, um;~ I o s1~. Sz;;n:ltL'\0 VJEtll.A - Nio apoiado. 
vez que a · lonte,, tle proc.luC\'<1 0 l1<LCJ<lJMl cs- 1 0 s , -·1n mu. E ot"TROS - Ao,oi:Ltl<l . 
cass a:;.->~:t: um:t.~.s:·cc.L~S~ Ir. outt·:t ~. como c on - • 1•· ::; · · o 
sequenci::t inevit<t>:el :.h que'n~t de~::e.• esl;tlJe- O_ Srt.. -~~!CO CoE~.ll? (!li!·';Jid"·-<" a.'.:'~"· 8~-
leClltlemo;; bitnctn·'' "' e mu110~ <>utr·o : qu~ se 1 v'T"w h•<:r<~) - St v. E:o:: . m.tgu<>n-~ .• com·'· 
acham Ll'<t\'atlo.; com elles . p_.,lil~'l o.; . nndt,, qu:J.!i~cat;ão, estou prompto a. ret1r;u a ex-
bem). pre;su.o q u~ me oc:,or•t·cu. 

O SR. OmcicA-Dizia-se a. tn<!S ill <t cousa dn. O SR. OzriCICA - Eu me e:qlllc:<Ll'ei. 
~mp~nhia l)erctl de Esh~d:ts (k Fcrrn e as- • o SR. Eruco Com.no- Depoi~ ü~ rer c_riti
snn uao <~CUUtl'CeU, e c>s mt.,r.::;,e~ p1·e:>os •~ cado como e><t:t\'<1. :~o meu ah::tnc;o. o pro.)ecto 
ella. c•r<t.u m:uore:: . d<t illu~tre commi:ssiio tio ot·ça.m<:nt''· matet•ia. 

O SR Emco Co~Lno - 0 làcto l)ltn \'. Ex . a que recusei meu i't'.vo as<entin~ nto, :\ pl'i
fi .. ura nü.o tem paritlade com a Ci.ltastroplte tueir;J. vi <ta, p:ll·q ue oomp•:ehr.no.h () ue s~ t l'<t
q~e acabo de ,·utkin<Jor. ta.va d:t pnc;unpi1~.ãc., me!ltd;l que con~rdero 

Sz· pr<•sitltmte. si o; l~stros f!'tl:H·Il:ldos no one1·osa. pa.ra o Tllesonro e rumos•.t P'\ra o 
Tltesout·o são as gar;tntias rea~s J a.:> emis;ões paiz ... 
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O SR. OITICICA- Ruinoso é o systema. ac
tual. 

O SR. E~<wo CoELHO - ... vóu apresentar 
á mesa o ~ubstitutivo que mereceu o suffra
gio prev io de muitos membros desta ass~m
bléa; sem distincçã.o de parcialidades, a m1gos 
e adversarios elo governo; o que prova que 
neste particular a Camara dá mo ltra_s de isen
são de esptl'ito partidario, ele intençao patriO
tica, do desejo de encam inhar a criSe banca
r ia para uma solução util ao paiz. 
· O SR. OrTICJCA - E' o que todos desejamos 

e estim. • que V. Ex: tenha apresent::tdo o seu 
substitutivo, embora eni contrario ao projecto. 
A commissão ha de estudai-o desapaixonada
mente. 

0 SR. ERICO COELHO - Estou convencido 
clisso . . Ante.~. porém, de dar conhecimento <Í. 
assembléa do substitutivo de que sou porta
dor. permitta- se- me fazer profissão de fé em 
ma.teria de circulação bancaria . Como o meu 
illustre amigo, r~presentante de Rio Grande 
do Sul,- f'-on em principio adverso a interven
são de,, pmleres publicas sobre os bancos emis
sores. 

0 SR . BELAR.i\UNO CARNEIRO-Em principio 
tambem o sou. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO-Na pratica dá OS 
resultado~ que estamos vendo. 

0 SR. ERICO COELHO-Nesta " materia. penso 
como o sa.bio Herbel't Spencer, cujos conceitos 
peço· licença a Camara para repeoduzir (lê) : 

« O Estado póde produzir desastres com
merciaes, e por vezes produl-os . Tem elle o 
poder . de que usa por vezes. de aggravar os 
desest.res commerciaes, . quando elles surgem 
inclepellClente tle si. Mas o que o Estado póde 
origin;1.r ou peiorar, não póde impedir O Es
tado não tem sinão uma. cousa a ützer : é des
empen ·;ar a sua funcção ordinaria ele adl!lli
ni ,;trM a justiça. Vela; r na execução dos 
contractus é um dm: officios inherentes á 
funcçào gerai; e entre os contr:wtos na ex
ecução elos quaes elle deve velar , estão os 
contract.os que se chamam-lettras de cambio , 
cheques, bilhetes de banco, etc. » 

E' ne8tes termos que comprehendo a liber
dade co mmercial, Sr. presidente, c·m1 effe
cLiva respons~l.l.Jilidade que cabe á policia pro-
mover. · 

O SR . OITICICA-Applique V. Ex ~ 

0 SR . ERICO COELHO-Como voltar ao bom 
r ogi rnen si nunca o ti vemos. Transijo com os 
princípios, Srs. 'deputados , neste momento 
critico p11ra o nosso paiz ... 

O SR. OITICICA-Para o Estado e~te mo
mento não é critico. 

0 SR. . E ICO COELHO . . . para SÓ attender ás 
exigencias elo interes:>e publico e particular, 
ameaçados pelo pr(\jecto . Teansijo com os 
principi,;s paea não perturbar acaso com meu 
humilde · voto as finança.s publicas, que devem 
ser enclieeitadas não systematica mas experi
menta.lmente . Somos ainda um povo barbaro, 
encarado elo ponto de vista economico, pois 
até hoje nunca tivemos senão papel inconver
si veL Nas condições de barbaria em que vive
mos, não podemos nos cingir a princip:os ri-
gorosos de economia política. E visto como o 
regimen tlo papel-moeda existe desde a nos
sa origem e l)ão temos desen volvido snffici
entemente as fontes ele proclucção nacional, 
não .podemos de subi to instituir o r egimen 
monetario. 

0 SR . BELARMINO CAR.t\'EIRO- Não RS fazem 
finanças a golpeil ele decreto . V. Ex tem 
toda rasão . 

O SR. OITICICA (d i: ·igindo - .<~> ao Sr . El'ico 
Coelho)-A argumentação de V. Ex. é muito 
velha. Tem sido r . petida em todos os paizes 
onde hou ve papal-moeda . 

O SR. ERico Coelho- Isso prova que as mi
nhas ponderações são boas, applicada.s ao 
nosso estado financeiro. 

A' medida que o nosso paiz ·enriquecer. gra
ças ao clesenvol vimento do commercio , da in
dustria, ria agricultura servida de grandes 
r edes ferro-vaeias; nós entraremos a passos 
largos no regimen da conversão. Até lá care
cemos contemporisar com o que está feito; não 
peiorar, melhorar pouco a pouco. 

o suhst.itu ti\'O que passo <L ler, Sr. presi
dente, coeresponde na. substancia e mt 1\.'lrma 
a questc'to financeira que preoccupa,- nos a to
dos . Na fórma, porque acha-se coberto de en
trelinhas. o q1.1e significa. que mu itos colabo
raram nesta obra, r epresentando os bon'ões. e 
entrelinhas,_ concessões de pat·te a parte em 
que accordaram os seus signatarios. Na sub
stancia é urn remendo, digo mal, é um r eme
dio ao mal-estar desta e de muitas outras 
praças commerciaes da Republica. Em ultima. 
analyse, é medicação branda, expectante, em 
vez de ser radical. 

. ~ SR. ER!CO CoELW>-:Applique 'Y · Ex. pri- Releve-me a Camara empregar esta lingua-
mmramente ao seu proJecto de let. · gem medica , pois de medico e louco todos 

O qn'e esta feito está feito, Sr. predidente . . nós temos. um pouco, assim como de patriota. 
Emendemo~, r emendemos o que está mal feito. e financeit·o. (Ri~ os gercws.) 

O SR . OnrcrcA - Remendar não . Vamos O SR. OrTrcrc.-1. - Felizmente no:Jsa inten-
voltar ao bom regi men. · çãó ec1tá s(l.l va .. 
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scssáo em 7 de Oulnbro de 1)\!J2 

Qua,nto :\OS intui to.< do go·•r.rno, :posso d<l
c1aJ·ar I)Ue ollo llcs<;j <~, rJne em v:.-"L. tio Coll
gr<:sso llw ut:ix;t r l:tr.sa m<• rg·em üe acç:ão n<t 
rclormtt l;ancaritt, !11e tt ·;we normc:s invarht
Yeis ltc proe~t!imeato ... 

o SR. SEATlR.\-:\ão e isto o que C]l\el' I) 

rninist.to d<t F<t ·e tllb. 

O Sr.. Eruco CoELHo - com e:>te snlé.itu
ti.vo. cntctHlerno;;; que ~1. C;tmnm ;:c uesemp,~
nh:tr" S<t tislltcori:un~ntc da c,!Jríg-;1 1;iío con:,ti
tuciona.l ué~ h\;,( dar soi n·e lJt'nuco> de c:nissiio. 
T.ra(·atl:ts ''~ Unhas geraes tia I'c l",lrm:l ban
C(Ll'i:1, tk;~r·á o g-overno apena.~ com :t margem 

:J1e('.?,-s:>llria.. :tfim de ~xecutal·3. e teremo,:; curu
})l·i,lo o nos -o 1\r-Ycr . 

A Cam;J.r:~ tod:1 . 1~lo qnc h ei colli~i·lo em O Sr.. F.tuco Cm:wn ... 110rqu:J.nt!) no p;•_i· 
COtl!Uimla•;IK!''·· t;llltO COI!l 0:' Sl'~. !l '[Hit;I([Q> llldl'l) t·; lSO, O g O\'f' l'iiO t!:ra de C:HTt'g-;, r ~OSI
tlaCjUI 'JlUS ~~~ulcadas (d ,• . ..:.f.,1 ~u , ; l dr; " ·" uour:"tl' J . .; nhD <.:Oin a :·e .... pon:-::thtlula<le fle uw,lula:-; a. de
<l(l m.'•tl(lj•;'a), t:mn o ("l)ln o':' (lHe ie!·IU a . ..:.:-::11\ld ("t'ela t'. !lO j_):\.;~o. q i l~ Jl! ) ~C';!Ulldo ca~o. r.' Cou
'-'este l:ttl\1. t·:<l :"t llt!dcl ida a. li1l'!!lll(:•t• 1 !1':-<l {!•l;..'l'l'~:<n en:np:u·t tl hat·a • lr· ~ ·a I'C:<JiliU:<ai,J!irla•l.,. 
dias Jc pt·o;·og:u;i'to as l,t<P$ da r l11!";: au i, ::•:iio J-:,-ta 1' ; L \'t; r·•b l • ~~· . l ' t•,•,:id•·nt.·, t! .~a·>C ~m 
IKlll<:ill'Í<\ c li Wtllpt> de• 5él' sn lo;u('l.r jd .. :lO ht>ll l ':l ~1:• C:tlll:ll'a (' tl tl ;!11\'l' I'IIO (J[ru .. _ '"'"' '· 
jUÍ7.0 Ull :Sl:llatlO ll ~ll:t I'('Stllllt;âo . \ .. \ f ''-';, ,,t.,s . O_a iiJIIII· ol11.< lll t"Ui k .< t!<;•l<l n:<S<•Jil),Jf•õl, .-:()1)1 

ycrac.; .) tl~"l lll~ ··:·•" •lt• p:t!'l !li":>. lll' hwty\lllill' a 1,'<!1';-:a.

O iliust.J'<) l'C J \I'CSPllt.ani~ ria~ .-\ :::::·;,:15 ha 
J>Ol!(<1S diaS, !f H:I!!lln l.,: t\: ~UI >:<ütft !.\\"p 1'11 \TÍII 

tlc müv P.ll\ mitv. auimo<l·~c " Ycl'i•·;·; •;· " r a
m m•;t pot· JJão tom:tr :L p~ir.o o 11r•:Í''' 'I" <.'lll 
< l i~cm>ii u. p:;.;·e•:encl t.>- ll t:• qu :' olb '-'~' :t\';1. :1. 

e:;p~r;t •l<t p:l hvr;t du ;;o,·cJ·uü, anr.c;; Ül' toma t· 
a qualrJI I• r· •l~C::;ão . 

O :--:~~ . Orric.'lC.\--Da. pah\Yra. llo g-orr~i·n n niij~ . 
Apcna~ c~tt•a nlici que o; nohl·c~ d:·q•ur.:u.lns 
dcíx:1~SI~m cneN '!':lL' a •li>CU~:'i"io tl(l ['t•n.it'Ditl. 
:sem aptc:<c:nt•n·r.:m o ~nl,;;titt1t.iYu prome ttitlo . 
Não litlle i é lll p~tlit\"l"<t do ~m·en10 . 

O Slt E:ncfl C•;r:Liw- Y. Ex. tliss~ qu:· era 
um:t vct·g-•mlw . :t C:.:Jwr•t nii.o tom:n· <.' ll\ con
siderac.:.~Do c~s~e t\~snxnptn& IJ:l l'i!C~nllo <15p.·rar a 
:paht\"l'<.t tlo ;;o\·<::rno. l_.·l f'O:'Ifrfo .<. ú .~.·. Gli· 
.;:crio n od,•;J:; ,,·uste;zl rcm c' rt.,·.sc l~ '-' 1 .. ,.,~~~cv do 
0>'1Zll01'.) 

O S:~ . OmC!CA - En allit·nwi a t."• que o ~~-. 
mini:;f.l'O th l:m~n , !it tl i ;:.-:c : ~l. que n~._. ::.::im\·;t 
conYenir me <·OII1J.l1H'CCer pet·ance <t ~.-umn~ i~f!i"io 
ger-J.l u:t Qtmo.ra. 

OS:: . Ett!Ct) CoEI.Il•l - E•,·u~'Ulo é :tJipell:l.r 
:<e:l:ttntl:L Yez pa!':l o testemunho ,los illu:;tr-;•.s 

. collega~ if11C me ~.poi::r::un a. momo11 Lll~. Eu 
Convi tle Y. Ex . que :t m;üori:J. d:t Cam:n-.t es· 

. T~W<t á c;:pee:\ d:t C~Jíniiio do go,·et'no. :l-fim üe 
proc.~dor e. enêec;tanto, pareci;t (!ue o ~o\-ei·no 
niio tinlt:t i:ll::~s a:< . ..:enta(ht:< ~obre ;1. waret•ia 
(_ap~iwl.o.'1 - tnnto assim que nãn se entcn,.tera ~ 
re;:[eit•' cmn :1 comm!ss;"io de or(amento. 

O S1:. Omcrn - Desculpe. :\ii.o (ii:;se 
is:;o. 

O Sr:.. Erw:o Co=:r.:~o-0 de\\mentick :\ ;;u;;
:peita de quu :t C:tin:tr« est:wa. illtlecls•• em re· 
,.:olver n. qnestiio :finan~eir·••· d~ CJUC o p·oYt:l'llO 
:prete.ntlin intluil' tie q"tmlrtner moJo ~o!,;re o 
procedimento do Con ;;re:>so. e .;cá. Sr. presi
dente. no (\l ('to de terem collaborallo nMte 
su bs: i tu ti \·c:nnlgos e a.rlversa.l'ios do ;!On·mo, 
todos no firme p rOl}QSito de ctunpl'il'tW1 u m 
dever de nuüor alcauce P<\I",t o paiz. 

lll~:u;au do.; L: ~.aJCnS d1' I 'IU :::-::ui. n }ll''• )l'U .. l1U 
41~ • ;:u\'<'l'Jtu tiP :!;!ll:z t•da l' a. • 'f'íui:io tia ( •;ttna.t·a. 
prl'li:ritlfln q tH• ••ll;t !1 1\! ll':t ··e t-c>ll'i•·t: ls li nha~ 
<lt• Cll!lt!llrl;l, 11: ,;ta 'J lh st.:iu i: ti 111 lio lll'll:IO 
Jl<'l'lt 11 I li IL e n iii•J 1 "' r a. uu1.1, •. E' tl i;.:no d~ 
:nnhc •:-: ~tt;· ''~ .(/, . ;/fJ , '•I-.'.~ ) u:-~ u :·;.d'i. u~ d:t 1\::t• :;·, ~~. 
T•·nl;n <:Uildll iti•). 

{J[,•!!t, lu:, ,, oll t ~!u l~·~ •J I . fJ ntrrd o 1• 1; CUiilp. ·! .. 
,;;. ,1 nl.-blo ;m,' io ·.:o-. f! \' lu •,• . ..,·t·,.t.,.:•.) 

Ycm :·;. nll'~:: . ,·. !itlll. :1p11i:ul" e ['O>to con
juncbtllwllt.c etll c.E::t::u~~;~u '' :-:.cr;ninte 

~- 183 A-1 8\J~ 

S11~st :wr: ~" r(rJ ''''~ Í'!CI•• 1~ 18.1 dn cm·.-cnte 
t(;tn o. q a,! 't' ,~ . ..::!,,J,:!·;cc r! h:~ 11. :?.f03 rlc :11 cft: 
11'1 \" ':'~lÍn·o de J,~,-.,g8 cOul 11 =-> n;n:lif cxr..çiíiJ:i n zla
t :t; ,~-; Ú "it:!J !t [J..!; ·!:~I!.Çl?O c!l!::1 eu t"is ;;rl c;.; bCtitCCC-

1' ÍI[.$ . 

O Conrrcs.so Xac!onnl decreta : 
Art. L,._\. regnla.ri::!:l(;ão dns emissl.es ba.n

ca.ria::-: se 1~n'\·~ sobre as s~guintc~ bc.\.'f'--; : 
l." Unitlc:.t~i:\o tlo me:o c:it·ctllant.e. SC!t tlo in

cmnbitlo o B~• nc::~ tla Repu IJlic:t (tos Esca.clo.> 
lJnidos do Brazil tle eJI',•ctu:ll·:L sn l.tstituindo
no pr;tzo qu~ tur <'on:bin<tclo com o ;;overno~ 
por lnH:~t0~ de r.wt<t ~u e~t::Hli[Xt, mtH<l as ce
dulas d_o :rhe~ou~·o como~~ nntn.~ han(:~trias . 

2." LmHtaç·ao oas etn!;;::uc ·: tL :.:omma uctual· 
menr.e exist~nt"'; [l<Xle ntlo o g:overno. quando 
entender· conv'"ui~nte e oppol'tuno. rerlnzir ;l, 
tlit:t somm:~. tle •t c:~ordo com o Lanco. 

3.• L"niticat;.ão, em apolices, dos lastros d:t 
emissão. 11elo pr-oées~o que for mais com 'e· 
niente c eflic:\Z, :1. juizo t.lo governo e metli
ante accorcto cc.m o ~J.ttco, fic:.mdo re>Ogado o 
art. 'l" do decreto n. 10.'5 tle 17 de janeiro de 
1890. 

4. • A!lo~.üo. pelo governo. das providenciM 
ne~~t-rias, ••fim de ser instituída. na. época 
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sessão em S de Outubro de 1892 

.·\llr::-s~ a ses~<.1o. 
Daix:1.m de C•)lll)J: tt'€c~r com caus.1. par. 

L~\-;lnt(l.·.:;c a scs:;iio ás 10 1.!2 hora~ ,b, ticipild<t o.;: Si':< . . fuiio l!t~ A\·cil:u·. r(: lt<'i;,l. 
noalk. Rodri~uc:::, Rodrh!:m·s Fetn:tn<ll':>, .i\'e!son • 

. ]U$tinia.no de s~~t'IJ\1 . .ío::: ·, A Yeli 110. Miguel 
de C·~:,tro, Amo rim c_;;u.·i:\, l'tih·o Amer·ico, . 
Cou~o C<trtaxo. Ret.u m ua, Ro .:;t e SilYo.. 
Got!l;alres Fet'i'tÜ<L -l0~ú :\lariano. Anni1xtl 
F:tk:i.o, :\Ic-il·::. <10 Ya:,;tont·ello> .. Jo:io Yicir·a , 
P<.~ Jtrt!~ de :'llil~Ulda. J•:nclldf':\ :\!alta. Leantlro 

I }.í:1.cil'l , FelisiJello F1·eirc, Fr-.wcbeo Scdr ;:. 
Xo,·:w~ :\ldlo. l.-on;;ec<J. IrerJ:tc~. Grimno }.Jar · 

Ao nwio-üi:l, prtK:cde-;;c ú. chn.m:uh1.. :'tqn:ü I C•.l ll!k<, Yiri<tto d~ ).f~cle i r~~ . Ak inlo Guana
rcspontiem "" :'r·.• . . )o;t,, Lopr;~. Azel'cdo.At!taY· l!:l l'a. i\,Iaynnk, .l;laoPm ht'tro, .\dolpito Gordo, 
de .1\mior, P<\Uht Gni mrLl'ftes. Flt!Ul',\' cnratt'", CrH·{~lJH~ol , .-~n:;c!o, Pntheit•o, Carlos Garci::~ .• 
lndío do 1 :t·azil. C:mtii.:l, Pe•lro Chcrmo11t., :1Ioreu~1 ela. Stl ra. "u!to.~!e !\:Icsqmta. Et!unnlo 
:.\laiü~ :.\!achado. Angust•• )fonte!lC'c!'l'O. CMi- , Gont;ah·c.~ . L:.tCel'lhl Cout mhoc ~lenn;ll'ktrrctO.· 
miro .l!tn!(•<·, Henl'iqne de C:lr\·;üho • .-\n· 'i Deixam LIB ~omp;m~cce 8em C<\US<l. pat· 
t'J-i,:io Fí:>llll~. ?\n!.!neh':L Pa.ran:tg-uà. Pi!"<·~. tír:ip:1t1:1 o:; Si·~. Co$ta. Roth·igue~. Ivc. tlo 
Fcrn· ir~. ?ll:l!'tinho Rodl'Í[!IH:S , Fl'CtlN·ico Pr~ulo , Sebnstiiío Lundulpho. \'ílla. \'iç~>sa , 
n .. rgrc:> .. ]o;;\• H!!Yihlqn;L, Gonçalo de J .• a:;rn~. cyeillo tlc l.t:ôlltl$, "\lber t;) 13rantlãtl, Pliveira. 
Na;;dm~nto. :\ln·edoHa.r!..'O~a, Alrníno AíTonso. Pinto. Luiz :\ím·:tt, Sa.m;xtio F<"t't·.,z. Fignei
Epitneio. Si .-\nd rade. Tolemino de Cnt•\·alho, redu, 1-'erreira P.rantliio. Costa ~cnnn, ::1-fon
.!oaquim Pernambucn, JuYencio de Aguiar, tr;iro !la SilY~\. :\!:H·tinho Prado, Doming-o:;~ d e 
An(tró C:wa.tcanti. fi(l.ymundo .R<ndeira, Pe-~ Jiorae;;. Pau li no Carlog, Cost:.\ .Junior, Cin~i
reirn. d~ Lyra.. João d~ :-;iqu~iru . L11iz de An- nato Bt'ag~t. Yictorino 1\Ior:teiro .. 'ló'~is Brozil. 
llt•::ule, E>l1il'ito :Santo, Belbrmino Cameiro, Rocha. Osor io e Fernu.ndo A l>IJott . 
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E' lidt\ e ~em debate appro;·a.t.l:t a. acta da. 
sessito anteced<mte. 

O S1t. P.REiiiOE~TE-N:'io havendo n.inda nu
mer<~ p;~m as votaç'íes indicadas no começo 
da onlt!m uo ui:~, JlaSS:t·se ú.s ma t .'rias em db · 
CUS5<t0. 

Di 'Cc•s~ão unir,, do pat·cccr n. !JO, appro
vamlo 1\.S cleiçr:es p!•oceclicla~ nn cstn.o lo ele 
M• na~ (~er~tes, :1.: O oJ.· ,in lho <ll'ste :wno. no~ 
coll ·!.:-ios que ~mnw•t·a. ; ,.,,.,, ll!t< •c·<~ <lt•pnbrlo~ 
por :tqudl• <..>;;t;uln "~ :o;r·.<. l:••lulpllu Erue~to 
de ,\l nt'll . Hell<•.! id" Cnl·•l--il 'll dt>~ C:un po~ 
Y:t! l :11l:t l '<'~ e Alllt>lli" l:t·lf ·t·L l: ih Íl'" ,[ ,. :\l'tlll· 
i.c~ (VÍ>t'~lll l<' <lt! AI':II ILt•,; ): •.· : u_l,; ~ u t·ccuuh<:· 
cimcnf,,l elo .f" cl<!JHII:IIill. 

<.) ~ ~~. l~·" a·a,lt.,~i·•••o <Yii <.!O t•i n 
no:;t q ti• • a t-l<•io;:iu do r ·sw.tu li<~ ~I i 11:1.< li<•l':t •·~ 
t~:'t:Í n fft:l'l't!!'II<[O r[ itJkr:[rbdt•" I II I ! Jf,o :<i·t·ia• p:ll~~ 
:~ Ca:nam li•l'lll:ll' o iitlll \'OI;" : to~•:\l.a·<l! rle lliU 
tio; c:<:;,tlu ' llltt Í$ i mporl.: • l rlt·~ <h l'ni{i.o hm· 
7.í1Cit·:t. AJlji"ll:t.. pnis. [lõl.l':t ltdns os lllt:':IUUJ'US 
da ln·w•Hia 11\Ít\\'Í!'tt. Ji • 1~1 qnc cnHcOI·•I<!IIl em 
um :1l Yi 1 r· c 11 a c o ot•:ultn· l't•}l\1 ta. cone i i i;ttl•Jr. 
Lemhr~U1Ll11 t:.':'t\ ~1[\'iL!'e. o oJmlor pede per· 

mi;:.«i•) p:n·a d izct· fJ uc u;m tom<\ pnsi•::i.o c I · 

priclios:t nem <I« um nem ti~ omt•o lctdo, 1 ;d é 
~ con:>itl~da.;iio que l!te mer·ccx; o c :tado d.~ 
Mill:JS GCI'a'::'. 

:\ ;;n:l pro pria lJOSit;ão tl.e l.~a-1.,~ ·· d11 m;\'ori<t, 
devid;\ ao I;W,ll' dos ~us :un igO$. thiVa ao 
orador· a ~·ommotiithd,~ üe recwll', e;;pet·:t.ndo 
que o üeb:tte se tl·•nns>e entt·e outro~ ; não 
quiz ist.o, porenl, tomando ü enc:tr;:o c·sp:nho<o 
de as-um ir t\ respoa~ahililhrle de prop<1I' uma 
me.! ida que, com ce1·tez:t, il'l'ita. um lado da 
depu~u,:5.o míncir;.t c não agrada ao outi'O 
lado. 

O ~st:ulo de :Minas Geraes cont:.• m<tis de 
ZOO.OOO eleito1·cs c no en tanto. o pttrecet· ela 
commbc<ão dá M canrliua-to mltis votado 4.000 
votos ,\lt!m dls::o, declarou o ::5r. Pacifico ~Ia· 
sc:~.rcnhn s que niio ll•JUYe elei.;ii.o em mo.is de 
l00 s(>Cç.-:es e .Lhltam mais de 200 actas quere
pre:.:enwm rn;lis •le 30.000 ,·otos; snpponlltHe 
que o canuid:.~to que teria lS.O•:o votos. caso 
tossem apuradas todas ~ actas reccbidt\S, não 
th·êsse nenhum nas 100 secc:.oes e chegar-se· 
hia a um rP.sultndo i1egativo. 

poderit a te ser o menos ' 'otado. P.a.r':l. qne ha 
t!e a Camara tomar a r espon!'l.1l.oilida.de de um 
íheto d;!st:l naturez.'l, qu:tndo :\ propo;;ta que 
o omdor ''em nzet' providencia. tle fôrma. a 
$epod<•r averiguar cautelosamente o resultado 
da. eleiç:ão. 

O!~erecendo este-. meio concili;ttorío. sem 
~:J.:x:to tdguma, não se mostra o orador par. 
<1darw de_ \ W\ ou _outro Indo <'11\ que ~e di \'ide 
o rlt•puta<;ao lll lfil'll'i\, nã.o distinque :J.tnigos 
Hl'lll :~th'eJ·:;;u·i•>~ . 

0,; nr.>l.toe:;: dcpnta!lo~ t~:ílkt.'\m . pol't:tnto, e 
p<••;a.m ml!.~mo o :vlhlm cmt.o d:t lliscl!~~ão por 
:!;I IWJ'<l;~: I.Cel ~l tudo n ganh:u· e nada:~ pPt'der. 
t:1: pnlit.tt~l lllli~H<'IIl " ' ' nt·rCJ)('tHlc ele lw.vcr 
[ll'a.ticadu, t\. ell>' l~t dus nmiO!'CS S..tcrillcios, UUL 
:u:lt! <1~ j)l'lldt•nci;~ c pt·,n·j;:;.i.o. (Jl«i:IJ &em; 
llf/lili J •l.:'lt,) 

\'.·m i~ nw~' · ú l;tla, apoia.d:t e posta CO!l· 
.inm:l :t!l1<:nte em tliscn:<~ão n ~e;;uinte 

A' eondu~ão: Que nque adia.'lo o reconhe· 
ci m~nto (los <iepu tadw eleitos pelo estado de 
.\Iintts Ge1~1es até que sejam pt·esent.e;; á Ca
llllll'n, O$ doenmentos. que pela. commissã.o ja 
flll",lJn l"el]ui~itados. e bem ~s~im todas IIS 
:wl.ltenr.i<:.•,\:,: dos collegios em que houve elei· 
ção. 

S:\l:t. das ses.;;t:es. :-; de outubro de 1 89'2. 
- FI'<I••ci.··Cfl Glicci'io. 

Vem .~ mesa, é litla. apoiada e post:1 con
jnnctameuw em dbcussão a seguinte emen
(ht: 

C:tso seja, apJll'OYatio o requerimento ele 
adi:tmento do Sr. Glicerio, o:II~ r·eçr> ú. con
d n~;-to do par~ccr n . 99 a se:,;ninte 

Qu~ se.ja r econhecido deputado pelo est<ulo 
tle Mina~ Geraes o Sr. RNlolplto Ernesto de 
Abr~·u, ficando adiil.do o reconhecimento dos 
demai~ diplomados. 

Saht das sessões, 8 de out ul.n·o de 1892. 
- P,J·es lt(:;'"rei l'a. . Julga, pois, o ot·ador que o rPconhecimento 

do;; can lit:h\tos deve ser ;\diado ate maio, 
quando a C:l.ma.r-~ reunir-se novamente, pm·
qne ua.qui Mb lú. (j go,·ern:o.dor U\) esttvlo do 
Minas G<•raes p6<ie mandar a. es·ati~li<.:<L eltú· 
t oml completa e uma not.1. de todas as secç:ões 
em que, ou se deu a eleição e ::lll actas não 
vieram, ou não hou\-e a elei~.J.o. 

Vem ã me"a, é lida.. apoiada e posta. con
j unctamente em discuss:io a, sr>guinte 

Si o eandidato mais YOta.do tem quatro mil 
e tantos votos, faltando mais de 200 acta-1 que 
representam cerca de 30.000 votos. como o 
orador ja disse, e evidente que o mais votado 

Emende• pa>'l<~ caso d~ a •ío se1· odoptculo o 
l'eqt(el'!hiC/1to de adiamento 

Que seja igualmente reconhecido deputado 
o cidtl.dã.O eleito Dr. Nec~sio José Tavares. 

Sala das sessões, 8 de outubro de 1892. 
- C11agas LoiJato. 
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sess&o em 8 de Outubro de 1892 20~1 

O Sr. Gonçalo de La~·os, como l que o eleitor não ;tct·edita ma i' na eílica.ci:~ 
::'elator d::~. commissi\o que deu pat·ecer sobre do ~eu voto. 
<1 eleição de ~Iiuas, tem o dever de lliscu- Realmente, ·o. ultim:J. eleição üc i\Iina~ pro-
til-o. üuzitt n" oradol' l trnu, impl'e&:~o dolorosa: os 

Das acto.s presentes :i. commtssao, am nu- deputados mineiros, eleitos P•tr<t n. Const.i
mero de513G, Yeri1kou o o adot· que wmente tuiHtc, l'C.Jll'esenta.m numero superior ~t 60 
]:~(5 tinham os requisitos exigidos pela lei de mil \"Oi.os .Io"l não er a. um lk 11·)1'0 qnn esti -
2G dej:meiro lleste anno. ve.,~c em rela<;ào com o gt·.cndc eleitorado mi-

Apura.ndo e"tas a.ctas boas, a commi:>~ã.o neiro: m:\,, Ilo.ie vf:-se que conconcram ~~ptJ
Cleu o parecer (!UC se discute. r econhecendo n:J.S 50 mil clPitores e f[Ue o <Jeput~ulo mais 
os tt•e:< Cl).ndic.lG.tos que a apu:raçiío colloca em vot" tlor.cn~ :tppt·oximad.-tmcutc 2fJ mil \·u·.os, n. 
·primeiro lopr e adiando o l'I!COnhcdmento o kcilllõl. j~\l'L" dn eicitorauo. 
:lo quarto. por haver ul;;uma.s duvidas quo ~T: 1 ~. si l! la.-;tim:tvd este lito:t••. •lt·n · a Gl
!Jodem o.l tPmr o result:ulo c mml::w .-~ collo· rmmt :tli!! ILH~II t:u· a •lc$lo L'"ll•;:•. du dt,iloot·:ul" ~ 
cac;:-.d.o dos 4" e i>" cantlitlato:<. O l'ifeil.o '"riL ,[.,s;J,;ko:;o . .-\ •"Onuni~:<;i u ,1, 1.~1-

A commi~"Siio na.d:\ tem qne ver cnm 11 pt~· tlct'l'!' ti •i n nmis tninth:iu:-;a. po~~i rd n" •·:tamt: 
-ti ido de adiamento fJUe aca.l ta. 1le l1V'A)l' o 110· tla l'lcit;:io l ' t)l"J. mui tu nal.nt•:tl t[ UC :t tnaio)I'Í:t 
bre •lcput:\do por• S. Paulo: a 1<1m o[tini:to ,·, do:: 111• · r nlJI'u~ ll:t cummi>~:õo ~ iw.•;.;e Jmi7.C,I' em 
a. do pa.rccer que :\pre.~r.nttl\1 ;,, consiclern· C~llll't' i lllat· Item ;L questáo. a lim tlc l'l:r 8i õL 

<:;ío da camat"J. depois tlo tlcri•lo estudo •.lns cuncln>:io sc1•i:\ :t~t~ula,·el aos ><~ms :Llni;<"-' : c. 
ttctus. no; ront.rdmlto. tt t'Ommiss:"to condu in que. cx-

cluinrlo o lllnior· nutnel·o p:.L,_-;ivd li" ac!.t1:>, 
O Sr. 1\la.tta ~In.ch.aLlo .iul;:ttt n.~~ im mc~mo a apul'a•::i.o colloe;t r.m p1·imeiro 

muito lOUYa.vf•l a inten~ofw qne maniJI!stotL o Ioga L' Lt•cs dos detJtttados diplomarlw pr;la,iunta . 
.seu illutre colleg·:\ por S. Paulo, de concor·rer ttprmulot·:t ele \!inas. 
com o seu l'e<Juel'imento de adiamento p:wa Qutwto ao qtt:1.1·to diplomado. ''omprelJCmde
estabelecet• ou procurar est.:tbelecet· o ponto tle so 0 e~cL·ttpulo du. commiss:"to qu:tn1lo pmpoz o 
união entre as duas fmcçr"íc~ em qno se uh- ide a•li:~mcnto do t·econlrecimenw ; si, pur~m, 
a deputaçiio mineira. E:spirito profundamente ella ~e resolvesse a apurar pelas a.pura\~lies 

· conciliador, o nobre deputado por S. P:J.u!o. municipaes, com certez.t tel-o-lti:L reconhe
julgou que era hoje occasião de 1azer de~app:c- ci1lo. E$ta solu~iio d;\ commissão .:, o. YerdiL· 
recer a scizão que tanto o ma.gôa e que de lí:L- ucira e o nobre deputado por S. P;tulo não 
cto existe entre os repl·esenta,ntes de Minas ue'<e ter escrupulos em reconhecer candida
Ger .. es. tos (!Ue em qualquer ltypothe>e se1~1o os 
~Ias, por melhor que seja a vontade de eleitos. 

~· Kx .. e o desejo de todos os mineiros._ ~fá Julga, portanto, o omd.o1' h!1.>er dcmons· 
.J.mposstvel cheg-ar a esse resultado:_ a. dtvtS<LO tt·ado a inconvenieuci<t do adiamento pro
e profunda, ~mbora toda a deputa.çao se \ma posto. {.llui:o bem.) 
quando 8e trata. dos interesses do estado de 
.Minas, de sua autonomia, de seus direito. A O Sr. Ca,;;:siauo do Nasci
divisão por principias politicos em Minas e 1nento tem sido impedido de cumprir o 
nos demais estados e uma. felicidade pu.ra a pa- dever de comparecer ás se:ssue:> llOL' en!~rmo 
tl'ia. porque sem a. org-anisa.ç{LO dos partidos e é enfermo ::tinda. que vem tomar pt.rte neste 
.não póde o omdor acreditar na consolid.-\~;ão debate, examinando o a.ssumpto com a maior 
.d<\s novas instituições que não podem deixar ca,lmn. e despreven~·ào para que se não en
de set' go"\"et·no de partidos como governo po- cllel';,l'Ue no seu voto paixão ou interesse dt: 

· sitivo que &. partido nesta casa. 
A união será, poi~. impossivel, porque da Est•t o orador em frente de uma eleiç:ão 

.di visrto uasceriio os futuros partidos de :\Iinas, feita por quatro lei;: div-ersas e apumda peht 
que serão os ela Republica. Bt•::~Zil·iro.: de um camara municipal de Ouro Preto, que reco
Jado ,.ê o orador os representantes da moci- nheceu esbrem mais vota(los os quatt·o can
tlade e poreonsequencia. entbusia.~t:J.S com ten- clidatos: Rodolpho de Abreu, Valladares. 
uencias radicaes manifestas ; e do outt•o la.do, Arantes e Necezio Tavar()~. Vieram as actas. 
est:.'t o centro do partido conservador republi- a commis..<:ii.o de petição estuclou-as e apm·ou 
cano em Minas- são os delineamentos vagos unicamente as que estã.o de accordo com a lei 
ainda dos partidos futuros. eleitoral vigente: quer, porem, fizesse a apu-

Lastima o OI'ador. portanto, que o nobre de- r~ão unicamente pelas actas que est:'io ·de 
_put<l-do por S. Paulo se tenha lembrado de a.ccordo cat.l alei est:1.<loal, quer com as que 
_propôr o adiamento do reconhecimento dos e;;tiio de accordo com :1 lei Sarah-a ou a de 
deputado~ mineiros; a. Co.mara. sabe que em to- 26 de janeiro ou todas ellas em globo, o re
l!os os estados a. a.b:sten<:.ã.o eleitoral tem sido sulta.do é um unico e dit sempre o triumpho 
,extra.ordino.ria. nas ultimos eleições, parecendo aos quatro candidatos já citados. 

Camara Y. Vf 27 
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Ora, atliar·-~e o reconhecimento desses depu
tados. conlbrme quer o nobre de;mt •do por 
S. Paulo, e uma prOlella<;ão; ~erin. melltot· 
que S E:~:. pt·opu.zes!e a annllaç.ão (h\ eleição. 

Si alguma~ actas não Yieram, si ellas po
diam inlluit· no resultado tL• apm>tt(~lo , por 
que ra7.1.io os pr~judicados não reclamara m~ 
Só ll;\ dous al\·itJ•e.< ~·· s~guit·: ou t\ Ct\m:Ara 
nesta b-o~.lburdia t..1l!a. anul!n. a elei<;ão ou 
a.cceit:l. <I par.,·cer da commiss;io. lhvoraml ao 
reconhecimento, t\pe.z:u· das lle::quiY.us a quc~c 
entr.•gou. 

O oradot· dará o seu voto no p:li'll•~:·l' <h 
commissiio. 

O ~1·. ~luna ni\o cont.n·a (·11-
tra.r \1oje ne;;ta. di;;cnss;iCI. dncntu r:om•' ~r~ 
-.cha lm dous tlia,:. M;1S no ~ntmr na ce~~a 
)eu O p:u·er:et• dt~ COIIIIHiSSà.O, C ;t leit.Ut'a ole.•se 
parecer e que o oln•i:.a :\ t.omar parlc no tlt•
bate, uecli\.l~llklo tle::..lc j ;·L qm~ . nãn aeh:• ntln 
meio melhor do que o p t'OJlO<t" pr·l" i llu~ t. :-u 
chefe dilo mai•n·h'~,. a.cceita e.~-c meio f;omo u 111 
remedio prü\·isoric. 

Pelo qua e.<tá expo<to pela JH'opria com
missfto, o ~en p:trecer não p:xli:.l t~r sinü.o 
um<t ~ó concla>ão e ei!S:l. ;\.nnullanolo todas ;\~ 
eleiÇ:ie> a q ne .<e praeedeu no f'.< tndo de Minns. 
por i!l~g·i r ima;; e por illeg-ttcs. 

Um 'lü> membro~ da com1ni>:>~o assegura. 
que. ent1·e 400 e t~Lntas act:u examin;1·1as 
peht co:nmi•são,apenus cento e tantns estilo no 
termo d;,.lei. 

t'ma d:t:; maiore~ là.lta.s que pôde commet
tcr a C:t.mar.t. no estudo das elriçõe:; e cogi.
tl.r do resuliudo de lias ; a. Caman\ quando 
analySt\ uma eleiç.ão não pC'eci&'l. st\l:rer " 
quem possa a.proveit.:tr e só (leve te1· por i\m 
verificar a. legalidade e legitimidade dos 
votos proferidos. 

0 Sn.. ~f!LTO~·-Em theoria, isso e muiio IJom. 

O Stt. Z.\..~A. responde que e.'lSa. pergunta não 
esta. na altura do nobre deput.atl.o.-S. Ex. 
so.l.le que o Ol':ldor sa.hiu por en tl•r mo e que 
não é homem de occupar um cargo a.o <.Jual 
nU.o possa dar inteiro d~empenbo. 

O Sn. MtL't'OK-Mesrno enfermo V. Ex. 
e.>ii~ discutindo. e por i&;o po lia prestar 
melbores serviço~ no seio d;l. commi.~são. 

O SR. ZAMA - O nobre depur,;do, com os 
geus apartes, olll'iga o orador a de..~v im·-se do 
a:;surn}Jto . O nob1·e deputado ha. de pelo me
ll 'J" ~:ou vi1· em <1 nc o orador tem m:lis comJ,M:
t,•ntm p;u·:• Cidcul:LI· as !oJ'(;:t>< de que pôde 
<.li..:por, dll <J IW ~ . Ex. o11 rpmlq tJCl' omro. 

lia muita. din·.,r,·m;;c tll' uma dis:u~· iio mo
meut~•nea na tribun:1. para. um tt'aba.lho mai~ 
aWt';Lt!O UIJI llln l COJllllli~>i'ín . 

O ,;1( ~ru:ro~- E' mais lonvavcl. 
O :;Jt. 7.A)L\ niio está petlintln os lou\·ores 

•.lu nol.r., ol · ·p t1 1: Lolc1. Í.Oll \':L\'PI 0\1 nftO o sr•u 
pl'úct·•; !nn•ntll u ui·ador c} I'C.<po:rsav.~l JlOl' elle 
pt!t~uJtl\ a Camar<l e p :1~1.n!.e os qnc o elege
geram. 

O SR. :'.1tt To:'\ di~ um ap;u·t,·. 
O S!t. Z.I~!A tliz qtHJ.iá qu;tmlo f;ll tr~tou do. 

de ,,,iil' tio Rio Ot·antlc do Norte nf10 powle dis· 
cutil'tom osap~u·tc.~tlo nobre ueput.atlo.Parace 
qu~ :-:;.Ex. tem t~,,-.; com o Ol'ador, qno.ntlo o 
or':Hlot' nJ.o tem tdn i com S. l!:x. 

O SR. :\lH.TO:'\ di~ mn o.pu.rte. 
O SR. Z.nrA pomkr:t: si o uobra deputado 

permitte que continue, continuaril. . Nã.o está. 
a.cos~uma.do a disc1:tírnesta casa. por dia logo. 
Totlo o homem que comprehende o mecanis
mo deslas corpO!"<Hiies ve q1le não é possível 
discuti l', !bnn ull'r pl'Oposíçües. dedn2it· racio
cínios, sendo a todo o u•omento inte.rrompido 
por r~pn.rtes (),ue não tem relaçiio com a que!
t<"to. A lJeSSO~\ li O orador nilo est<.i em discussão. 

O S~t. 7.:.1:\IA dil qm; pó:le ser que isto -.~ja A sn<t responsallililh\cle, nem as suas qualidar
theoria..mas o orador ê deputado muito antigo de~. nem cousa nenhuma que lhe diga respeito 
e todas a.s vezes que funcciouon em commis- não esi:ú em (tiscu,;..-<1\o . O qu:' est;i em discussão 
si'~ de verificação de pode!'e>1,nuncu. procurou ê a eleição de ?1-Iína.s. que quer apreciar sem 
:;a.ber a. quem o voto aproveitava. pa.ixão e sem int.eresse, no pont~ de vista em 

O Slt. !.IILTOX-A commis..'lào ta.robem nã.o que ella deve ser apreciada , Pouco .,e em-
procurou.. port.1. que tomem as;.ento por Minas estes ou 

aqu?lie; C(l.~alii eit'Os os qua.es o o,·ador não 
O SR. Z~>;~L\ não disse que procurou ; conhece, mas reputa. toJos muito dignos . A 

está. apenas r~spondentlo a um S.l(ttl'te de um :ma. questão é esta, questão que fui suggerida 
nobre .de-putado. E si S. Ex. e muito a.ti· pda propria com missão. 
J.a.do e tem o espírito mnito esclarecido para Tern nece~ida.de de appellar para a atten-
apanha.r ca.ra.puças que o oradol' n;o talhou, - d c 1 d · 11 
·o seu traba.llto neste momento não é tirar-lhe (~.)a a.m:u<~. en ° }Jerante e a 0 p;!.recer • 
da. c:t.beç' a carapuça. que o nebre dep11tado Pa.ra que ~e lta de votar umll. lei elei-
jul.:."'_?'!- s~rvir:Ihc. . _ o • tora!~ Um proceSS? eleitoru.l deve ser feito 

~!à- cliscutmdo apen~ o pare.er da. com- conforme as pre:;cripeõe!! des;;a. lei. Todas a.s 
mtssao. vezes que os eleiçõe:> se afa.~tem das det.Jrmi-

0 SR. MILTOX-E por que sa.hiu dt1. com- nações da. lei, ou se l'açam por uma. lei re-
missão ~ 1 vogada, ou se faç.am a capricho dos me-
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~arios, e~s eleições não devem ser :qmraohL' 
pela Camara. Diz o nobre tl~pu tado que t od;ts 
os eleil}úos que a commi:;são apurou &,tão no~ 
termos d<L lei ; acredito. :\fas a~ outr::s que 
estão ft'Jt'll. dos t~rmo~ da lei~ ~ã.o 500 c t;m t.:.L ' 
actas. das qua.es apenas lOlJ e:::tão 1WS t~t·mos 
da lei. 

O Sr{. Et•rrAClO PESSO.\ - Ainda ha pouco 
tempo se <Lpur<~.ram aqui eleh;iie,, com a t5·· 
pa.rte do P!c·itorado. 

O Slt. Z,nu - Disting·n;L-sc. :\ Cnmara 
não ú"11 u dir<.!iiO tlc réeu;;at· <L Ycrltk:1i:~O do:; 
poclercs tlt' um d<·J .uhvlo eleito por pequeno 
numero ~~c eleitore:;. quando os dccntti> ~e n 1_,_ 
~ti vt• c·am po:· ~tHL Jll'Opria re~11iuc;ão. d;-• Cí<m
parrcHr ios lll'll:ts. 

l:>t íii: . lltWUT.I.I;o - 0,:. cl•·ir.nt·I,S pot!L< tn 
tct• (!()tnp:u·cciclo e ;\ f<Lita Ll!1' sidt) da 1\tt>S<L 

O SR. ZAUA- Os nobres tleputatlos estão des· 
loc:mtlo tL queôtií.u llo teneno em que estll. 
CdliO~<tU:\, 1\ilo Jl''"le <'~Ü\l' O oraJ ut' Se f:J.· 
c!gando no cst.a tio em qnc ~e encontr<J. ... 

V.\P.!Oô S!l..~ . D:;;•::T.I.JJ;_,:< üiío :J..partc..:;. 
O Sn. Z.\~lA A que<h'io é a.p~nas do mora.

litl;tde, üe o'J~erv;m,-i<\ (t lei ; i! 11<:. :·nsinat· aos 
nos~:Js p:tn·kios que não pode harci' niuguem 
lh-~e e:n p<üz uenhmn s~n\ a. YP.l'llu.ue e pu
rez:\ da urn;~. 1\ii<J t'~mlo neul>nm elos mem
bros rla CJlllmi:>s::io oiTet·ecillu u ;l[ '.·itt·l' Ü<\ 
<lllllllllar;ão tota l tla. el~ ição .. . 

V,\l~IO~ St~$ . 1>8l'GT.\IJú.> tl:\ o <lll<tt·tc,:. 
Ü :->IL hA)IA- :\qni f:õ'I:Í. Oli t i'O por:Ü> elll ii\IC 

~~t:lJHo~ inft!i :·atnr·nt.t; ll i ':e:·~~·l i W~. A Cil
ma r:t ~-, ~oh(;l;·an;\ na verifi- -:Ú)o. p•"ultl lau
•;:ti' (iÍt':L tin.qui "!leput.-al=l llHtb (,•;.ritirno e 
le_!!almc•n i,;' C!Jeii.o . C.Y l·• "fl"iwlo<.l · O que 

O St: . Y..nl.\ - Rc!(~t·e-;e" tlt·adnr á cl~h;iío <.l C:\m:L:·: ~ não (l<xk é f:LZ,·t· tlcput:1do;; o,; (! li'' ue mnnicipio ueutro. feito pm• um peqneno . . 
mmH:ro I'CSllltant.e d:\ ab;;ten<;o'to ria mnico:-ia ree:n IIH IIOt'1<L ti.-. Yotos. :'l !a~ cxpn(S:1:· 1\qnel-
do cldWi':Hlo. ~ão sem' ;, intuito d ll eom'-~'tcr Ie:; <! tW kt~m maior·i:l. tle \'O I.o~ . s •: llw •:O r.Y i~ l' - e Jj:·eitO ~e\1 l' d .• !H:lO~ O~ p:tÍZ0S-
a indh·iotuns e!eiws em tacs condtt;l•~·<.!S . .:-.ras 
quanti•.J cO!lCOtTercm ;;-rande numero tle E:lei- O SR L.-1.~1•n: :-.:u;:J~ Gon >FRr~oo dü um i'i.lli\l'le . 
tore~ como ôucce<.l.cu em ~íinas , o. maioria S':l O Stt. ZA) !A nrio !em ínteres~ ' l1i'Hltnm 
:tlfil-sLa das p!•escripçõ?s lep;aes e ;:.ú um:l pe- n:L el-:it,:iio d<: l>.-íillil.S ; (•nt·n•le sitllple~mente 
::jtten:t p:t-~·tc olJe1lec<" :.1- ,,;;t.:J..~ p· ·c~c t·ip~Ce; r·c- quo pot• <tmor iL mcwllli ';Hlc r_•id t •ral .:e ·t;t• 
gul" t'''~ . a, conclu:;ão n;tl.nral a.. t.i t·<ll"·><' é one p:tiz a elci~:iio d1~1·ia s~t· :;t :iijjJ;;,ht. tnand~n-

. a Canwr:~ do.~ Deput:11.l:Js rll':t·c m:tnd:J.t' ;: :·ó,e- do-s~ pt'Oc ·dc t· a um« ;w·.-;t, ,[c- !ll(•d•-' a ,et·em 
der 1>. ll<W•t elei<<lo no! tct·mo~ d;\ I,•i vig-ente. obern 1d;-:.>< n.s d·spo~içi•cs ((';;-ae:s. 

O SR. L .\:ltOU:"I":R - V. Ex. me re>ponda a Xilo p:idc, nn tól'fn' do r~imcnto. :tm·~n-
est-.L p. cr;;-unl..•: ~~_ o Congrc ·50 nmnd ou p~·o-~ tu· ememb~:; a p:trecerl.'., que ter_ mimtin Jl_?lo 
cec!et• a no v~ eletçao cntt•e ~ St·. cl\mcll!e:l'o reconhr.eim::nto de p~àe;·e5. e:;te ~olTt'C Ü•na 
Pr1s~o Partuso e outi·o candttlato ~ sti tl i~cussão ; ~ú potle•·ia J~1zel-o no ~eio da. 

O S•~ Z.\~IA niío p0tb tl:1r respo <ta ;\O nobre c -mmis~·1o . _ 
uilputado, porque S. Ex. quer ,,ompar:n· ciP-1 Tomou n. pa!:Wt'<1. tlll!c·;JJUl\llte para cxpen
cumsl:<\nci:l:< que não si'to iclentic(l.~'. ~:1. cH - I der· n. Sl1i\ op nião ' >'espe:to. par;L dize>t' f[lP 
çã.o q ne_ não !'oi rec~n 1t2~i!ht pe.lo Cor:gr:c-':o I entende .11 ::e :;c tl,;,·~-rllt tn:tntl:tr p!·oce~·:t' <L 1~ma 
Constttmnte ner;>.m :L pt'CSM\:tl (h\ comtms.-;;to I nont elt':l,:::o rev.esw.!a d-~ toclas. <CS _1orm:1.l!cl;_l· 
do COagr-~:::.so as actas viciad:l.S, o co:·(.)O de tle- de.~ Jeg-J.es, mesmo porque depOl$ ~stes r.andt
licto (!(I erim'l commettido. E diant-e da$ tllltos ;Lqui entra.rín.m muito mais sobr-a.neeira
provas manite~t..'\.8 o Congre,so uüo podi<: tlei- meut t· em Yit•ttHle d~ uma eleiç;lo lE>g,Ll c re
xar de r-ecouhecet· o direitt) lle que tinhn. sido gula.r.scm oonrostaç.or5. _ _ _ 
esbulh:1do um cidadão e qucs'~ t•cconh~cia pela~ I i'f<'LO prctonde con~eg;~m ~>to . Recc be como 
raspadm\LS c outras fab:ific:tçiles Yii;iY,'lmen~e J"m pal!iat1 \'O o !'C!1tt •mnentu_ do no)Jre depu
feitas em um in~trumento de exnmr d:\ ~- ··ta. todo o ~t· FJ•futct,;co Glyceno, v1sto como 

O orador entende que <H elei~,;üe' qn<J nJo desse atli<1mento . as,Jera . o orador que pro
se ftzer;un de accot•do cJm lei~ l'rWOgll.dil~ ou w.t•ha. a luz e m:us tarde pos&'t a ca mara t·e
a capdcho de eleitoresc. niio podem ser r,•c'O· sol,·m· co tu mais ;:.egura.nça e;;t-: assumpto . 
nbecid~ pela cmnmissão, Limita-~o a e.~tas pa.lan·as, :t,::;e.verando 

VARIOS SRs. DEI'uUDO~ d[o a.r<trte.... com toda_ tt_fl'anqt:e:r.a e 5inc.-erid<\de que nen· 
~ .,.. · hum:t p:t tx:an domma o seu espmto ne;:te mo-

O Sr:. Í.:·'-''1:1.-A tommis><ío de quinhent:\:=:. mento. (Jl!<it•J uem.) 
e t.a.n t<~~ ac&a• ap:~rou :tp.ma.s ISO. E" pl'e· 
cizo. q::c :t Camara. confesse que as eleiç~';es 
não pot\em S?r feita> a s:tb:lr dos me;:arios. 
dos cl.-·it.orPs ou por lei~ revo~ada< . Totla~ 
dev-em se1· rei tas pela !~i n. 35, de .ia neiro 
dest~ anno _ 

VA.RYflS Sa.s. DEPUTADOS -dão a.p<lrte$. 

O ~r. A.r!st.idcs :\.laia, - S:·. pre
:;ident~. o uobrc deputado pelo Rio Grande do 
Snl. que tomou p;wte !Vete debate, o)UYin de 
mim um a. parto que preci;o ju::titlcar . 

Disse en que S. Ex.labot·aYa em equit·oco 
acr<Jdítanclo que a commis:::ão de poderes ;;ô 
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não apurou a~ act:1s que não :;: ~ a.clli'IX:un :le d:tde ch Rio '!\o,·o. cu.ia. eleição 1: · ~ !eib se-
.accordo com lL lei eleitor;tl em viaor. g-untlo a tei d eit<.n-;Ll v igente. 

Isto nii.o é exacto; '" commisffio ~ ue poderes rh out~us dereit.os (1ue blvez r·~s:;:un st'r 
deixott tle :tpu~w as actas re!ativa.s a. elr.i.:;i)es S:!.::ndos . · 
p:·ocedídas dt> acc0rdo com a lel em vigor, E' s:i esh~ :teta. q ne no3 do'L o restl] ra,j,, , de ~O 
ma.s que vieram com outros vícios ... (.lpcc.l·- vnto~. altel~.l. ~.·r•mplet<tuH~Hte a. c•:•,lcm dos 
res . ) ~':l.ntli1lõl.to;; que [L c·0mntL'k'ào rec,··:t ! ,· -~· · · c'Ql-

0 que dig-o é o seguinte: as 430 uctns tleixo.· loc<tnclo os Sr·;; . úttoni e Detri ~-·:ima do 
das de a IJut'<J.r não siio todasfei tas conrorme as Sl:' . Al'<\nt.es. 
leis anteriores; algumas teem nullidades ate Aifvra. Sr. presiüf:nie, devo uizcr o s~;;uintl.·, 
;':.1.n&veis. Appello pa.ra o digno relator ela e o la~o com lll'Ofuudo pe7.ar, ma> 1) ;tu;-o por 
·commisião si niio é ve~d,~de que ~lgum~.s. lo- 1;ue entendo ![He t< nece~sorio diZl' L' .:1. ,-,·rdat!e 
ram deixadas de a]nn·ar porque nüo veiu :t e aplli·:tr·se o que ll;c tlo verda,te;r·) fl justo 
lista dos eleitores que ;t lei exige. no que aqui se tem tlito sobre es:;~ ~~\ eir,:ã.o . 

o sn.. Gn:"•~.11,o DE L.-\.c<os- E' verdillle. Di:r..->~:: r1ue mmc:a YP.ncr.1·emos uma e[,.ic::io em 
~Hna~. porq\tt• n~.u temos maiot·:a.. Esque-

O Sa. J\RI~T1DE~ MA!.\ - E4n, nullitl:t,.le é cem·s~ os qac a~;im 1\Lllam do n:od(ll"-'" que 
!3a.n:~.vel porqu:c~ e.~t:t~ list(ls de eleitol'C!i' po<lem dlt.,: e ~~us n.mi;..:os ana.nj<tlD essas 111:.tiorias. 
ser requisit.-tdas !las municipalidad~;s. em Tenho de:une de mim quatro ·~·· ;·,,_5 . E.<>tas 
cujos archivo,- ueYem e~t~r . qu:~t~o ac•:ts titram aptm\das pek •' •)nHuissão 

Sendo as;;im, é clm·o que e;;tas uctas devem U.e potlert!.S. Poi~ bem. appello ll:\1':1 :t ~inceri
t>er apuradas e nós não podemos d 1z.e!' que d:vle tle quem quizer lel-a.s, e •.\nvido que 
esta n.vura<:.ão u.iio venhl altet":lr o re -ultatlo o.Jgtwm. em hoa te. srja. capaz d•< diz:ee que 
du. ele1çã.o eomo apr<'gtta o parecer ("POLlldo•) . estas ê.Ctil.S expr-imem a Yertlade i.l.o:t re.mltado 

Accrescc, Sr . presidente, o seguinte: o or- eleitM·:ll. 
,g-,ucento fundamental da. commi~sâ.opa.l'::\. ciei· St'. pt·esideute. nn. cida.d.e de J:l.I; tw.ri(l., no 
xar de rcc.mhecer o quarto deputauo diplo· extremo sert.i:ío de :lfinas, Jlão 11:1 lud<ts po
mado, atua. e atm1 com bast:tnttl lbrça par:1 liticas nem :1 g·ita<;tie~ . Pois bem. 11, _. município 
.que nós :tcceitemo:; ~ mesma couc!u~~o pa.yn. de .J11iz de Fàra. onde a eleic;-.ã.o rol <lí$j,ntada 
t.QdOS o;; outros ca.mhda.tos e :t pro,·a. e mUlto porque a.hi ~o residentes dous ctUJ-:lid~!-toS., 
:simples de lazer. nm ~t depntacüo, outro à senator-i:1,, ole ~.000 

Vou ao resultn.(lo, mio d~1s !36 netas que a eleitore~ ~omparecermn apenas 1.20•). 
-commis>âo apurou, m:\.o; das 56G existentes na N:\ citlade de .1anuat·l<t, cuj.'lo tr<·~w-zk\ tem 
secret:via.. t.'l.l \'ez ma1s !I e I O leguas de diametro. com-

O nol.lrc deptti.a.do, relator du. commi~:;:lão. pat·~c~r:tm ntt 3" secçilo 136 c:leitore~ . tiL\ta.ram 
<lisse-no~ a tlifreren~.a tle votos entl'e o 2-" v o- 12 eleitores ! '!\a 2~ sec~,;(o COllllllw:c.:m.Jn 200 
t.a.do e o 4•, que e de mil e poucos Y[}tOS. eleitore:;, iiütn.r-am cerca de 20 ! 

O;·a., Sr. presidente, o e~tado de Minas tem De sorte que. St•. presidente, :1.pez:tr dos 
J 15 com.u'C<\s, 1~1 municipins e 72.5 cllstrictos. proiestos dos nobres rleput:1clos. :lS" .actas das 

A maior parte destes districtos tem cada eleiçf)~s de ~fina~ veem t;Onfirmnr .o que h a. 
J llll z, :3 c 5 secc,;ües, e ~ó o dist.dcto de .Juiz pouco díS$e em "\J:trte o illustre tl<;pm:tdo, o 
.f.le Fóm tem s. Si "com missão recebeu sú- Sr: Bad:m·, : i· o >ico da. penna qu.-, wm tra.
mente :'>66 a<:t~. e si ?.Iinns tem 72.'5 cli~tric<os balhndo, é gra~·as ao bico da.. penrm. rt11e alie
e si cada um destes tem duas secç-.ões, quantos gaes uma. tmüorlu que não tendes . 
1.-otos 1\l.lt.am pa.ra. ~~em a.purados ou qu~ O Sr •.. Jo.\o Lnr. di' um aparte. 
numero de votos derxa. de ser apurado s1 0 . .. :-.r ,,- 1 • fi 

·• ncce't.a.rmos 0 parecer da. commi:;&iQ? _ _ ~& . AmsnliE> " AIA- w.tv n.e. te ~o 
f.~~i'!es.) ~ smv.o ::t _q~~tr? ~c~·~ q\te ;~bsolu~?_~;em~;. nao 
. Xão, ~nhore.' , as :\C~l..~ h~ de Yir e po,ra ~o~em ~~ ,~p-~~dv.~ p~la, e.omm.'"~' o: rnas ~ 
isto ser::.o d:u.la.s as provul!'nc1a.s. re.>~l~l~ des .. <1., actM., --~Jbtr:t.lml _dv res~l 

~Ia.', S!.'. Pl'esidente, qull.n\0 a.o resulta(lo \ w.rlu __ _,e~~l, alte::J. comp,eí:U.me~~ ' '',:. elelç;.to . 
.~las 136 acta..~ aiJU!'<tdas pela. cornmissão. est\: I :Ora,.:--· · . P.r~-~d.ente, st est:, t~. ) •• tdo que 
póde ser alterado, não com as 400 a.ct:1s que Jlol{l puue sex. conoestado, per.,ur,co; c!u~ ele
f<~.lta.m. mas com qun.tque>~ numero de uct;t~ merüos tem ·~ . c{).o;-ar:a • _qu~ elel~l!.-';.,oo:.tem 
a.lém das l3G, porqno.nto <\ di1Ie1·enç~~ entre o ~\~alquer: de_ m>~ ~~r~ .• tffi.rm:tt .~uc m .• ~o dos 
) 0 votado e o 4" e apenns U.e l.iõ3 votos. - e~?,~'lhe?~t!o, .t!\ e .. ~.-lclo ele~ to : _. 

Quanto \\0 3• \'Ota(lo, 0 Sr. \Ubeiro At·o\ni:.es, N,to
1 
cOtlte·~. o .econhec~meul;) J.eote_ ou 

.a. dífferença. de votos entre elle e 0 candidil.t.o d~que.Je candt<t<tto porque n.to tenl10 pre,en
·ímme(liato e de 500 voto~. e entre elle e o 6" çves. · · 
:qotad.o <\ different;a e (\e 100 "\' Otos. 0 ~r:. • . JoÃO 111!: 5tQUF.l!U - :Ma.s Hin~·nem se 

sr. presidente. entre as ~tas apuradas julgoa prejudicado com os dipl·)JU.,~ expe
p ela commissão, não encontl'ei n.s actas da ci- diJos. 
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O ~ :: .. •.<:rsTH>i·:~ ::'-L\1.\ - !'crd:i.•• : ,.,. lH'<J-1 1·~-~<:U :•Io fi~ l d:t lei etcir.Ot\11 qu0 re<rle r, ie
pri:\ C,1\:l.:H·:, .. ;,ruuic!!ttl ~.)!tmHlO. !~• t~·;e t~: - l lidd a• ie Jllt l>. lic:\; c.· Jiualnk!:ie c.onc!uiu- pe
c;:·upu liJ~ e:rn expedtr· e:-~e;; .t1ph11na$ . 1 1lmd•: qnc a Gttnmt-:•. invd!•le i• \\ia a eld~ão 

Ell:t ca cla:·ou q<IC. nií.IJ t<'nuo (·.ompct••r;do. 1 pl'')C::I.~[th ultímnmento <:m ) !in:t~. · 
}l<l.1':J. :llmulht· eleil,iít:s. em!;o :·:~. r e.:·otli:e•'X';;>e -. • . - . . 
qt1e :\l;! l :m:~" lias r·l~il:~e.:; '' '"tnt n uli:\·' · ltm!- ...• !.\''~~ :,<· qt:c ~ . ~x. n:;.o .. tez; ,e.~_ue <lcver~:'l 
ron-se a t:t;:c·r:.t somma rl•l~ .,-,Jtos . ';t ""''·· ,< .'l "",tt·,-:" mcncc t :r _le t t.n, p.•.J.l. Jd,lS•.•; ~~· ;l. no~~:L 

Sú <•Ucro que ~e apun~ :L \'Cr;laol" .. <:~i OIJ. n ~;.lO ·~ Ct~ ca_nnn:Jar o I:O;$;t•~·N_•' · ·' ~ i op oP.tat· 
.. -.,..., . , .... . .. . .. .. . L,('. ~ · n a1·ng-o .la. iet que a. t~orrun1:::~w , Hllr·~ : i !:l tl . tJe1 .. 

<:OnCO!Uu CL iu ,). C!l)C ill!olo .tpre-ent.H. ... n .. l0 '"tllil r •l" P'' ll l' t• I ( J'l· l I ,·.-ol ) ~ ·e . .. ·I . . Jl·• I ·. . . . .. . ... - ! . '1..1.. J • v "' ( n :l lU H~·: l. (• ( :l ~ ~-~\l~';)ú $\t-
~ Hf. u .p .n .<tO IJOl ~- . " ll .''·LP"lf:l.<I:U~.,'C lli·:u!i t:•. oin ·t!COt'llc ·om o~ ]1 : , .; '· · <t ~ 
JU} ""J.l' ,,,.;n J•lena con~t:tt~ ll\:1:1. • . .. _ 'c .' c.. · . 1 11 ·':1> ·~·> po .. o ... , 
' " . ' ll' a,; Oi,:H!Jii.•C:; llOl' !i. h X, I!Xt\T!l i li~:L,. 

O SH . :~ . ,~~L\:XO iu) :\.\ :·:('D ii·: :\TI>-CP!nC• t'J·i·.;~ 1 • .:..; ;. ,.,,.. Pu•t:.'-' F .. ·' 
nú~. (fi·' ÍI'' ~ .. (J~ f'JI'r.·:,~:o .) I·-· ·· ·' ·h .. ( i.\. - ~ .. ( ol ttln ·'P-ll ~ · . 

0 ~1:. A:·:l"l'lDF~ :'.LI!.\- Xiéo t••l ··t: ,. ,._ 
CllSLI.JllO ::'v n!n!!Ue!n. a:J ct,iln·~t: Ífl. P~lc.~t ih
zcntlo UH::1. •.1:.;ll.•.sa. pe,,:o:.Ll nünl:a. t• t· ·;,,u. il ') 

meu <Ercito. 
OS!~. t' :\"-~L\~o r.f! X.\~r·nn~:\T•"l - !\i;,\ ~ ! Ütt

g-twm il('CilSúH a. Y. Ex. 

() :-:: :. :Vi rr.Tox-0 fJH<o ~- Ex. u::., !i•z c·. cm
tr~o~ tt• !~ ~-" · t!t!Ycc·a. l.<~r lCito. tOi :t-1H•t1ta r ou:-.!·~·
"·' Prm; . qnn a c:omm is;ii.u <.1•• ! l!~t·i·.'''''" e JlOde
r·o·> (1)J !lllli! f.tüu , tleaute oh l~i t• 1:::wr·~tl em 
,-i~ot· 

O <1,<te t.olla ;t Camar:' SiÜC. o qur c·onhccc
rno.< totlos ntfi- que coll::.lJO!::imM G \'t~ti•.mo:; a 

O S1: . A I ;r:-.11nE:=:: ) L\L\.- )!~\~\·.Ex. 1··?1-::.- Il~ i ele!~ü~ ·::.~ exist-eJ U:l~ ~ C Cfl1ê :'! ~ ·, :'~ pr'jdü HliUl
lllOU tlu ~ ~~1 lnüdo qnt~ p:l:·cdn. qnt• C!i. au·t: :-:;• r:t tla.:' proc::·\~l~ l· a nOV;.\. elcj~·fto cut lnaa. hypo
i C3m~u·~\. t 1 ft tlC ru tled:.Lr.) u nin!:th· l~\ p~·ri~ tb0~t ~ ~ uuica. 
contesb•· '-· que l\ t'n.ma~;t nilo p,·,dr . : c:l~·:· :· I:: ú. 3C!1!lút'C.> . qnnndu tla Jlll ll id:lflr ,Jn qn:tl · 
e.-;tas t> ld t:f•2S porqu;; 11::í o tc!ll elenwntv> ~};; :·:\ r:J;r:t· •<Jll r!!!o eHtot-:ll rl):>ulüt;· ,, ,.,,nc\ idar.o 
).lroti:ril' u m j uizo ;:p_g nro. 1;;;(, diplnn'íado Hc·,t J' :<n per ittr um ,.,,.\ •1:' ao e<tr:-

A pr c.p!·i:t · ·omtnis:{tr~ dt;cl:u·a rp:~ ~.:. 1 ~Y•''-l::O : r!:thw que ol.>l:~~-e dip!um:t. 1.-IL'"'··dn.• .) 
aci.c'l.S e.rn ; c:; [JOàet·. i>tu c. r{l:e lhe !:t t;··.:·;;t n J!:..:;:, circmnstancia, 11•Wém, não se ri;\. c(•l:'. 
pelo lli(:!W5 ~00 ad:t3. E~s;\.~ ad;v f<>:·a llt :·•.te n. ell'it·ii' ' de ~ l inas . 
peclída" f!C'l' teleg:·::mma; f,lt·;•m rec!:tD;::tl:l!' ~J.(;<i iplomadús tc-:los os cantlicl:l tos, e:rjo !'e-
aqu i n.- \·amara., e ;t!mht n~n <'l1!'garan: . Y:it> l'On itccimcmo a. conunis~ão Jll'OJ1•ic. 
:;e tr;ü.:l. •1:1 rp~st:i.o de ;cpro;·cit.;1.;· :1. <.'.':.:· ·)t: O qm' o nobre deputado pehL Jlatt:.- rlt\:iej a. é 
aquellc. 1'n.ovem-mc ql\c '-'' •"-tnuiii:H.:o:; u,~;.,. " ~;t: ai•l::dc r.ol:ll da {;li!it;:io t> C!U!' ~r: tu •P.cle 
nheciclos peb commi,s:·tn lo:·am : ~leic<"' · e ~u pt·ü~GdCi' :1. out:t·::. p:Jl'(J 11 l! 11a (,\ei~~ ,. pl· o:.:ediê\~. 
Illes rta;·~i 1.1 meu Yoto; m:'-" •::llquanf.(• •: :~!- c:m :~ú ti~ j nnitu niio lot·:'l.m em mui;.os colle-
7.erem 1hU1' obra. ~úmcntr. pelo qtw E"Xi:':.l' :~•'· ;do.' o!lsc:·nltlas as tli~po~i •;i3r:; 1-e~'lllarnent:L
~ecretaria c1: t C:un:H:\ t~ pelo p:u•:·~et· <.la .:·•)1:\- ~·e< ,. , ,,e•'te~ 
mis:::âo. l~ :Í·• \'Ot:u·d pelo 1'('0011\lt'l' llll'.'!léO cre • ~Ia~~.:.,: . E:'x. cotnp l'Cltcnil<· , Sr. ll~"e:'oidcnte. 
nenhum ,1(.< c·anclitbto> . i .~1u;,:do~ , ., ,,,;e,, c~ t;~ a. commissi'io nii.u putli;f ir tito lon~c·. desde 
b,.,, .) 1 que t :>·(> r.~ o antorisa.Y:t :1. lei. " <iUnl ell~. 

I t:t~h::. :t restri~t~ obt'ig-.tr.;ito tlc (:ingir->E' . 
O ~r. ~!il t o:u- St·. JH·csi i.lente. ;; Ca.- _'c tommb~~o. por t.:tHW, r1Jo pl'OllOl:llLJ '" ;<.P.-

ma.ro. teYe, lt::t pmwo. oct:J ::i;(u ,\c w t·i:k ::l· o :~ull,t•:úo ctn t'let<;:lo, m·,• em Mh1te. cumpri:J. 
erl'O (!ne c·ommettett. concedendo :w nr.iJt'C o ;;eu de\'rt'; c:on;<el''·on-~c dentro dt1. lei. ou
•lepnt:u.lo rel•! e.:: t.ctlo 1b H<~ltia, o Sr.1.<Hna. ::-, tr;\ n:io Jll~lia s~r (), ~u;t deci.süo e. a respeitl> 
<.lispcn>;1 pot· elle pc(litla de memiJ;·o d" e••t:l· tle outrc..,: pontos, niío t1eYhl. ell:t l)t OYOéa.I' :::. 
mi>&1o de J-.etições c potl:crl'-' . S. Ex . léY:~ n- 3tteB<:~il th ens:t, si niío sobre aclueíie ,,neex:\ 
tanrlo-:-ep:n·,, critic:tr n rxu·ec'r qnc toi e h hn- ct:'.mente o .~cu parecet· contem. (.'t tPJiad .. s.) 
mdo pol' mim .~ p:!los meu:< fl !sr.inct<1,; c:olle- D:: :>. esta re8post<\ ao noiJre de;.>utad0 pei:l. 
gas, su~tentou ·'i.!C ;;.emellw.nte parcc~r at:rs- Hahi:t e demon~ t.rado, como me -p~1rece ter 
t:l-;:e rl 1~ toclas; - noz·mas legaes ; e par.• con- fl ,·aJo, flUe S. F.:c não tem tazão na. censuE~ 
seguil· "· re.ici~ft, • dclle pela Gtmam, (' r:obr·e 1 qne il·1·o:;ou ~~ commiss;1o, porque ella. UàO 
dej:·Ut<ul(l ;ll.:cre~centOU-(!U~ no s~n cnnc~lto · po<iia. vít· [1111[101' :t.I JU!llo que S. Ex . conc~beu , 
tleve s~r :•.nnull,;.<la toth a e!eic;iio :> quú no w me re~t:.\. lamentar. como no princ! plo o ~z, 
e$tl~do \Hl ~·Iinas ~e procede;,t, em :30 ele j nn\10 QUC O l10 12 r tld O u:pu~clo ]1.elo estado (;;\: BJ!-llla, 
deste :UiliU, p:wa lJr-eenc!limento de quatro em ,-ez tlc t~·r Ymuo 1llustr:w :\ eomnu~to d_e 
Y;~g;.:s, 'll!C nes.ta. nnna m existem n~ rep~e· p~tiç,je.> e poderes com ns luze" de ~ur, mte~h
seutac:i•o do ml?.~mo esta.do . \ genti:t e a ~ua longa experiencht de tlegocJos 

S . Ex. di,·a.gou ~-seu bel-vrazCl' ; fe7. m~"i~ i Hle:tot":1es. houves...o::e pedidodispen;;a por tempo 
uma. vez prote.;tos do sen 11rrior ,~ Yerdr.rle thls 1l ind:·r-mi nado de coll:\bor:w na me>m" commts
eleiçues ; t.bse que. no ~eu entender, e na . . ~ao p;1.1'n entret:.mto se :prc'l'alecer deste en-
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sejo. afim de ir ro)!"ar-lhe cen8Ut':l.< que niio ' tomar em consideração as observações que 
teem o menor fnnclámento . : a respc•ito foram cmitt.idas por diversos de.-

0 SR. GARCIA PIREs - V. E;;.:. nãotem i Pt~ttclo~ qr~.~me P~~cedemm.·n~-~~~i~una_ ;~e 
razii o de Ül'*ti r 'te~ te ponLo 

1 

por me~ or,.,ao vae •. um ente o.n.ll~ :sn ·' clet<;.a.O 
' ' · · ' · no sl.'ntlllo de eorroborar o parecet• que sobre 

O. ~R •. :_>.!tLrox - O nob1·~ deput-ado o q13e , esta apre;:entou. Convem ponderar, no en
fez lut _st!npl~sment<' aconselhil.l' a annnllat;ao.l tanto , qne lhe ó indifferente que a Camara 
dM i'leu;c>e' . , npprove ou Yote o ad iamento. n::~d;\ tem a 
_ :\~im . o que~- Ex. qnm·ia. c (]Ue a c:ornrni~- 1 commi,:~ão qnc Yer com i ~to. ntú porque a. 

sac ti1~ .-r. alrm c.lo.- st•: t~ pnrlerr~. C' pJ·npuZ<'~- 1 C:-~ mal':\ 1lo;: Sr·~. nepnl.arlns é snbemna nas 
~r. a anuull:H,{i.n cou1pl t~ ra l!o pleii.(l ~<·rido em ~ o' l1;t$ d ·libet·<H;i;<'~- ~~"~ · em toM• c:a:<o cnmpre 
.\lin:t.; a :'lO 1le ,illnho. qn;tnlln aliús rlla 11ão ; :·t c·ommi,:,f~o in~lilir·:n·-sr., e dcmon;;t,ra~· que 
po1li:1. tc•r outro prnc;~limontr . >ÍIIáll C\ I[ li<' I nU I.!'" lliin potlh ,;rr o p:t.rccct• :;imin a()uclle 
te1·~, <p~e c co111 ct'·t·rer"· muit.o legn.L (\[.,;l'J' qnc> cll:1. :~p•1r. <lcruora•ln e~t.n.to. r•l:d~m·ou. 
O.!IUla'l•··'·) :'t·. Jll'i ':' t • lent:~. "" e"tl ttlo <la el~: r•;: u) pror.c-

:1. 1".-ommis.~io. Sr·. pn•sit.!cn lc, niio púdc dei· i clid:L 1111 l'~r; tt lu •I • '."li n:1s. a. t·nnt mi:<:(HI Yeri
x:u· de ' t•pellir· uma in~i!lU!I\':io que S<' d<·dm. lti•·on que h:t\"i:t olei~;:. e~ pt~ JCt.• lidaJ<; ele a~'COrdo 
d~s pa.!:t:ras pr·••linida~ )lt ~l·1 uo1wc dc•pm.1 ol~) · ro1n a !l-i de 2(.\ rh~ janei ro clu ~.~)l 'l'< 'llr.c anno, 
]leia B:tltJ<t. ::: . Ex. dt>:;c.rp:cl c•.m m :Lt<'l' o:L ele:- I n.inri:t c111 YÍ~Ol'; ont.r:1~ l'ci i.:JS <'<lll l"<lt'lllC ;t lei 
tor:tl o S~ \.1 sy,;tem:t et'l~ n;io prenectiJl :li' ·:it~ .

1

. tk JSSl jú. t·ét·o'":Hl:t.: ott t:':l~ tio :• c•·twdo com 
com o~ n·sul'allo; olvido~ na.s (·lt~i~:c·i~~. porq m•. :c l• i t•,;t;i<l!1tütle\Iln:t:>: •nttr:<~. :< inda. t·e:tti
nada. tllllrn que H't' enm a~ )lC>SO:t>, e a.[ll'l!a .. • ::::1 ,1:1~ ;t met•o ;n·b!l.t'lO tio" m mlwns qne ~.'Om
com a oir.:el'l":llJCÍi\ re.<tt·ick'\ e exacl<L da lei. ! puzt ·t~tm :1::: re;;pc.-til':l..-< mt•.sa,. E m:li" :Linda, 

O SR. GARC:A PI!:Es-~la~ al:i niio houYc ! :-;,._ prrsi,kn:.('. :\ Cútntnis.,.i.n Yel'i11coll que em 
insinua~i:i.o al!!'Uill<t. mu!ras <lns act.as temettitlils :1. c~l;t ea~~ litlt:l.· 

, • ·· · nnn "oirmni<latles que ;;ão eon~:tlC'r:1da.~ sub-
. O ~R: !lm.ro;;-O_t:l·. M"•l.n~~ro n~bre tleJ?U· i ;:t;m•·!aes. t:tc~ comt.l ille;.:alid:Hle~ na or;.::mi~u.

tado pd(l. B.tl.m c~~·1' pa!.t\l ·' ~· qn·:1?rlo mn-: c·ão t1:1;; nH:~a' cleit.nr:w:<. ~uc, em rHuit· , ~ sec
guem ttb>otutam>'n~e SH ttnh~ re!e~·.H~o :; pe;:- ~ ~<!f!s . :"omm in~t<\llncta~ 11e v.e!>pe1·:t ; n.tlta de 
soa::;, p:u·e~e. •1ne S. E~. _M>nn qu1z Hlsmu:u· tl';u1;;cl'ipç~.o das actas nos lhTos ele notas dos 
que a comnuss.w ~E pett<.~ •e:> e poderes em ~·ez tatelliiíL~ . 0 que sempl'e ali:~~ j n!)!ou-•e uma 
tle zelar a <>xecuç~to ela ler: no pro.:e--so eletto- · fi.n•m;tlidall~ s;:1lutM·i>sima, imp1·esciucli vel, 
rnll]ue teve Jogar em, sl~nas. :l.?C'na.s pr~_oc- ~ p;tra eYít;~r as ft-audes que postnt•inr mante se 
~~p_ou~se co!U_~s_no;~:_~, d,<~Pf."-'So.lsqne.podt<Un po5~ll.m cl<t!'. E. depuromlo, pam u,;;ll' da ~x
_ah!! 'lctorw~a."' de~~ .. _pletto. · .. . . . : pt•es~ii.o de CJlle ~crviu-~e nm rio~ nossos Jl
' 1\a? ~a porem mats re\'Oltante lnJU <tlça. ! ln;:t1'es colte:r;ts , todos esses vido~ que encon
tApm'"·O.•.) I t:·ou n:;,- di1fet'L'ntes ant~tmtica~. o. :.:nmmissão 

o SR. (h;:cJA PmEs-J;i. di> se que v. Ex. limitou-~ il. ~ommm· os YO!OS constnntes das 
não fi1z l-em. in"istindo ne:>te ponto . j ~lei~ií~~.~uc tinham SÍ(~O feitas d~ nccor.~o com 

O. SR. :.-.lfLTOX- V. Ex. s;tbc,St·. presidente. l '".~el , 1,en~~- E. sen nor~, n a.pur:t~.to que 
que eu aqui m:tntenbo desde long:1 d;lta u r~ rt!~U~~o~l d~~e tral~l;:o e" o. q~-~ ~~-nsta do 
p~-ocedtmento que reputo_ muito conecte. I_ pare. e\ ~th. se ~ha. ~,3m .. m d.tscu,,;t.o: :
Nao me em volvo em que:otile;. P<tra as rpw.es 1 Entret,<nto, S1 . pt e~Id('nte , a rommtssa.o, 
não tf!uho competencia: só venlto ú. tr ibuna, nes.se mesrr:o p<trece.~·· ~cc~I?'_not::-.q;t~~ qual
quando t\ ella ~ou arrn.stado por cil-ctlmsltu:··l quer. que Seja a. a.put,\Ç<W .. íetta ü,J.S ,, _r.as ~ub
cia.s impe:•iosas ; peocum~ tratar semprE: . m_et~td:l. ' . ao seu co~~tectmen~. o~ ;.res ctd~
meus collegas ('Qlll 0 m:txtmoe;.1sa!h(•.irismo; d.•<?s, CUJO reconhec!.ne~to ell.t propoz, estão 
e. pot· isto, to<lo.s as Yezes que eu d:·:-:cotol'ir e!e.tos deputados por :.'>1lnas. 
uma insinua~,iio mal:~vola em pal:I.Vr:u: de I P;u-eceu· me que o honra.do tleput.1do por 
quem quer qw~. S('ja. ha de permit.t:ir V. Ex. :\iinas Geraes. em um :~p:n·te , contestou esta 
quevenlm rep~'llil-a encrgicamente.(Ap , :,do~.! ns::everação; e e ex<l.ci::tmcnte p:u-a mostrar 

peixarei. U.e parte 0 incidente e continua- "' .... s. Ex. q~e J;1hor-a. ~~ u_m ~~~ ri\·oco~ _que cu 
re1 na. dtscus~il.o do pal'ecer de que 1105 P-C:2 ltcen, :~. para l~r _u. C:tmar ,\ tot.l.t~ .LS apu
occupamos. rat;aes que a comrms.."<lo figurou, >'egu ndo a.s 

lrvpothco:es que poélem ser aventadas. 
A commis..o:ã.o de peti~;es e poderes. como • · .. ~~ . 

V. Ex. ~a.be, Sr. pre"'idente, nada tem que O SR. ARISTlDE.> mAIA da um aparte. 
ver tom a política rle Min~ts Geraes; p:tr:~. O SR. :\I!Lrox-Sr. president", a commissão 
ella e de todo indifferente q1.1e lá existtm I somnmndo os votos da.s a.chs quo lhe foram 
d.ous ou tres partidos. e qu.e ('Ste ou aquelle presentes, D.\nto a:> que esta varn i'ei ta.~ de ac
outl'O tenha. ma_ioria sobre o seu competidor. cordo com a lei deste anno, como as que não 

Por consequencia, a. commíssão deixa de est.wam; quer aquella.s que t inham sido sin-
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·guiarmente remettidas a e'! ta casa., quer a.s Pt~ t·gunto a V. Ex.: nt~,.;l;t~ •·mHli~,··r·:; IJ ue 
que tinham sido engloha<l.amente ap uro.1hls cnmprh~ ú. cummis<n> Jaze!''! 
pelas inten~encías mu~icipae~. sem rle~hu•;tçilo •\plll'ar- ;ts ,tc!a.~ que ti:~h:tm si< lo pre,:entcs; 
dus P<J.l'OChtas ou seccoes a que ell<tS pcrtcn- a.tc\ porqlHJj,i.tinh:t . 5enltorc~. appat·ccitlo uma 
cem. quer ainda. as e leiçf.oes que con;r.ava.m cen~\lr<J. n:> imprensa, cstr:~nhawlo a tletnora. 
de boletins, quer finalmente aqueUM de que tb cornmi,siio de pod<!t'(!s no <•x:un<" d t,t<t clei
dav:t noticia .um simples edital ; verin~ou que çrtO; cen~m-r. '' que eu t<Jmei a lil,~rt!ade de 
o result<Hlo e se rnpt•e o.mesmo. l8to e, ore- respon!lc!·, em nome d;t commi~ôil<• a rttte te
sult<vlo apur:ttlo tlots cHçõe.>, em que foi nb- nlto :t [ lf)lll':l. de presidir. 
servaaa em .'odos os seus pont.os. <\ lei tlc j;l-1 8r. prc~itlente, o que me t i, )UX<' iL tl'ilmna. 
neiro. q:1e :.wtu:~.Imcnte vi;,:ora, . e txcluid<l? !ili . responder :\O . nobre d.c_p:l';tlln pela 
tod:l» a,; •l iltra~. !•m que o contrar1o se den. c· B:t !n:1, e aro mesmo f<' III (JQ rxplw" 1· :1' razõe~ 
e~~,.·.~ went"' aqucUe que o par;·c·:l' men- tlo JH'O ctlimcmo lia commi":io de JK>dt•res, 
c1nna. IILH; não lJOt!il\ t\lhol utamcu lc ~··r outro, 

, •l •r-Em. audit·ionn.rmo:> a cst~ rewlta.t.lo P'' l~ t n!t! o lonm sen,;o c a lei. 
"~ el<!h:cic:> '!LIC !oram it [l lll':ltla~ pela:> inten- Si dtlpu:!'< J•· quu.tru mc:r.<~ decol'l'iJ,.~. as :•ct.l.s 
tlenr:ra.• mu:m·tpaes, sob a pt· .. sideuci:t do ju iz aqui ni'io clwg;u·J.m, ~i cnntl':~ :~ Jlllre-.r.;HHlas 
de llin~i t.u d:t CQtna.!·c:l.. o rcsult>•lo ~ o ,:cgt1in- n:l.fl ::t~ lt!Va.rHou rc,clama•:~o :d:,:uma .. ~i ;tté 
te ainda: Abreu, Yailatl;tre~ e At'all te.~. ,i:'t ~c censurou " cornmi:;~iio p<.oh llenwt~\ ha

rnclnitlu.s tt> apul'ttçiies lei!.<l..~ sem a. intei·
Vt?nç-;-,o do juiz de llil·eito, mas cum t~ inter
ven~~-.o e p•·J·ordem t.l.as intelllknci:'I.S, a t~.pu
l'tH;:io e tam bem ; A breu , Yulladtu·es e :\ :mJ
te;;. 

lncluidas mnis tl.S eleir;(>e.<, cujo rcsult~do 
cohMilc do$ uo!et.ins e do eclii.al, a apurJ.çilO 
ainda. é a Jm,sm;L. isto ó. &t o dt>pmados oS 
ditos c.:irhdii.os: Abt·et•, Vallndares e Arantes. 

Já. vê a Cam:1ra., portanto, que qualquer 
que b•.-·., :~ liypothese acceita pela cotnt~Jis~iio 
dcame tl•;~ tlot:wnentos que llre lb t':1m nprc
sentaltO~. outt\• não seritt o resultado (l;t elei
Ç-tf:o p:·or:1xlid•~ eru Minas, si mio es..'-~ mesmo qne 
1of sulnnett.ido á app1·ovaç,ão d:t casa no pare
Cl'H' que se d s~ute . 

E' l'erdacle, Sr. presidente, que f<lltam :tl
guma <tc!;1S <1.;~ eleição de Mina"; ma:;. o nu
mero dd ln s a c"mrnissão não pócJ e sa bet' ; por
que não existe ll:l secr<:taria de'ta ca&t. um;t 
relação dos dill'erentes collr:;ios e das diversas 

· sec~i:e" em que diYidem-se os estados da Re· 
pul:olica. 

De ~orte que a commissão de pet iç.Ges e po
·dere.;: não só a. re:;peito da eleição de Mina.~ . 
como acer•-a de qu•dquer outra, Sr. }Jresi
dente, só póde lazer obra. ~las a. .. tas que lhe 
são npre.-entatlas. ( .l pr•it~ · l o~.) Não duvido, 
Sr. Pl'e>i<lente, que f<~ l tem ainda muitas 
a.ctas, rela.ti va,s à eleição de Minil..<; mas a. 
Camara ha. de concordar commko que, sendo 
já passudvs 4 mezes, depois r1 ue o pleito cor
reu, c tempo de sobl':l para tet·t>m ch~gado a 
esta C<l~ as a.uthenticas, qu~ segundo ~~ lei 
lhe <le•·ia.m ser immediatamente remettidas .. 
(-ip<,Í ,ti •S.) 

Aecrwcc, Sr. presidente, que não existe 
reclamn<;5.o alguma a respeito da apuração 
feit.t peh Intendencia de Ouro Preto, nem re
lativamente a.o processo da eleição, com refe
renda. a. qualquer das secções, onde esta etre
ctuou~e . 

vida uo re\,OHitecimentu tloo podere< tlV$ t.le
pntado;; por ~fitla.s ;- per:;unto: (Jlle nos 
cnmpl'hL ihzer ~ 

Da t· aflnal o p:n·ecce, sol.ore o qu:ü ;tCam:ua 
re~ol\·c· l~i como melhm' cmcncler-. { .-lpúil"''o~ . ) 

St'. pre;:ident·?, ti V. Ex. niio cscapa,f[ecerto, 
<I consi<lera~;Lo dr. que, si passar esw pr·ece
dente. tle adi::l.l'-$C indefinidamenté o l'i'conlle
cimcnto lle (Leputado~. a pretexto de !hlta de 
taes ou w.es acr.u~ . n ús nósexpot·emos <l ser vi
ctim;ts de ge;tndes abuses: c muitos detmt..1dos 
eleito,; d ix;n·ão t.le tmn:u· pn.t·t:, nM tl':liAlhos 
tlest:t (}t tn:\1';\ >implesmentc pd o mtpl'iCllO e 
pela von tade de quatrv ou d nco ad ,-er.>m·ios, 
ou dcsatfcctos . 

Comprehende-se que aquelle~ que perderem 
a elei<;ão não tmtnd<H'ÜO :ts :tct;~. s, ou procu
mrão d $\·hll-ns. e me><mo destl'uil·:~~. toda. 
Ye-. rptc d ias poss;un in!luil· no J'e<ulw.do da 
eleiçt'i.o, que o sett C(i!npecitlot' ti l'<'r ,-cncido. 
( ..l7mi, .: •• s. i 

E ~i l\ Camaro tem ,;empre d;tdo pl'O'I'as de 
que tlesr·ja a execução ftel da lei ekiron1!, si 
ba procetlitlo, ne~te assumpto üe Y<·dficnção 
de podcl'eS, com o I!lO.ior e~cr·upulo, creio que 
não sc t1.\ e"ta mesma Camam que 11:1 rle a.gora 
ahd;· u porta a remelh:tnte:> abu~os, que ;>c hão 
•1e repetir f:ttnlmente. ( Ap •i<Ldo.< ) 

O qu;• t~onxe-me ;i. tril•una, t'<lmo .iá disse, 
lbí ,justificar :t cornmissã.o de potleres, ,. treio 
que o fiz de modo a convencet' toda~~. Camar-.1. 
dP que en e mr·us collega.s da di~L com missão 
procr·tlemos eom o maior escrupulo e zelo, eut 
a;:sumpto tão momentoso. ( M··it,, /;.:"'· ) 

Si a Cn mam entende que deve dHmomr a 
entr:ula dos üeputados de ~Iinas, deixando de 
verificar os seus podrres, adia.n<lo 1•ara ases
são vindourae,:te negocio, q.uando o regimento 
da casa. o considera materia. ul";ente, não nos 
re~t:11·1i. ~inã.o submetter-nos it. <lecís:.io d:t casa 

Eu porem rerordarei que este :t5Sn ll1pto ~ 
daqu~:~Ue~ que reclamam promptu. l'oluc;iío, e 
nestas condi~-ões não posso deixar de \'Ota.8 
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~ontt•:< o rerpterimcnto U.c :uliamcdo npt•esen- · E:<Jnct·alda>,FoJ·mi:.;n.l.~"se~:c;iio),Jt·:unar::tty,lber~ 
bdo pdo diFno d''putn.do lle.n· S. Paulo, Yü;to tiu:;,t (1" e 2" ~ee~:;cj~~J. J1.:ng:t (7"serç~io!. Juiz; 
,;o mo o ~~·n:wlcro mO]'ll)(Jrt:l_nu. . de F01~t (:3-•, ;, •. '7·'. X·•. !I· ~~ :?2" ,;ec~ôes) •. Ja-

E :l.W pol'c [lte. Sr. pre:<tLicnw. ~. Ex. por m1arht (!•, :2• e:~· s~c:.:ftes), .Japii.o, (C'i• sec~•iío) , 
este meio ni'io pod\r<i <:onsr;;uir o i im, louva.- ,Ja.c:ury (li" sce~ii.o), .Li \'i'amento (2·' se:·çào). Li
YCl emi:o:·a. qne Ylsou talv~z. m:t Duarte. Lavra·: ?\o\·as. Lage (2" >;ec~.to), 

Vozi::~ - .\poüttla ; muito bem. 

O i;;:. .• Jo:\.n m: ::;rQIJElRA i pela ";·de;,,) pede o 
encerramento da dis~us..<ão. 

~ulJmtOt,thlo ;c vntt,, o reqnerimento do St•. 
. Toão de Siqueil'G.,é appro,·ado. 

Montes Claros (i" ,;r·cç-ão) , \luzambinho 0" e 
2• ~ecções), \!ai· uc Jlcspanlm. (2• secr:ii.o), JfO!'· 
ro. ).lel'Cc;s elo Pomba, \Iatlleus Leme (5" sec- · 
~·U:o), ~Jariann:t (:~" ~ecr;i\o J . Ouro Preto (Z·· e 
4" ~ec:r·cjes) Ponte ~o,· ~, []", :l·' e 7' ~ecçües ·) • 
Pontn. Xo~·a rPiett:lde). Pou,;o Alegre tl• sec

O :-;R. l't:E~Wi·::-;n: cled:u·:t que vac->e pro- r·:io) Por;os dc · C~1lda~ p· ~ec<;:lr•), P:\l':t(:lttú (1" 
<'eder ;,, ,·ot:tc;:lo tl•) parc<'el' H. (!~) a.pprOY:Jll(lO sec~;i.o). Pompêo \:l·' 'ccc;~tO). PollilJ<L (~·' sec-. 
a.s eleir;ii8s lJl'l.lC~di tt:ls 110 eSt:.ll.lO cl" Min~s Ge· e;iío). Pont;cl (~·· ~~~~,:lo), Qní'lnz (I" ~e·c;~o) .. 
r:tes, n. :30 de jnlho des1e :cnno. no~ cnUegios quilombo (1·• s <:c:<io), Hiel Branco (1" ,;e~;ÇaOJ. 
que enutnet·;l,; rcc:onllef'c rlcpnk1do,; por mo PreLG(5' secç<-LL'), J:io Ycrmcllio (i" >ccçiio1 
aCjueile e~t~Llo o~ ~~·~. Roilolpho Erne~Lo dr- Rio ~lanso (Bomlil\1. J:::" se~r;ão). ltosll'iO l:lniz 
Abreu, IL'ned!r::.o Corde.it·o dc's C:un)Jo-; Y:1L- de Fcm\J, Sel't'l.' (.\"e 5" ~ecç,·e.<\ , Scn·ano (!'' 
la.da.t·es e Antonio ilel!bJ•t Ril1eiro de Ar~ntes seec;ãP), ::;:Hlt'An:LI\. •lo Pir~.pctinga (10' scç
( Vi~•~ond~ cl•' .\t·antes ) ; c adi:t o reem1heei- ç~OJ. Sant ·Ann:! do S .. João Acim:l. (7" ~ec:-· 
mento do .t·• deput:tt!Ct. 6[o 1, S;~.nL\nn:t elo .):tc;cr(', S:tnto Antonio úo 

Em seguir.hl L' lhlo o r~querimento do Sr. Í\.io' do l'i!lxc (1'' >'~o;i:io), Santo 1\ntoniLl d" 
G1iccdo. Yarg-em Alegre r.:}' ~ecr;~o). :-;;uti,tl Antnnio do 

Pil•:1.petinga (3" >"ecr;.1o). SaJ!t:.t !ktrlntr~ ,elo Tu-
O SR. B.\!J.\I:1\ (pe?•! o;·,le;,,)-"\ eme.nLh .to ~udu, S;J.nt:.t [l~,rl,~ra ela> Wn•·<IS, ~. c..onçalG 

nobt·e ,tcpuw.do Jlül' s. Pu.ulo l'dt,;·e-~e à ~" (ie Bossào, s. Gouc;;.lln de Ybitmumt, :>. GonÇ(L!O 
conclu,ii.o, importando ~. ,;u;t ;c.pproYnÇ'ão pre- dn Ponte.~. Gon,;a!o de ~apue~ lt~· .~.Domingo~ 
iuizo p:tt•a. 8 ;{" conclns:lo; ma~ a 1" eondnsfto uo Pmt<1. 1~· :'Cco;;~ol. s .. João <L'EH~ci (:~·' set·· 
ni'io ,:o/l're llndEL com a emenuu: e por i>"SO peço ç-ão), s. João de Pernaml.mco. :-: .. Joii.o Nepo
a_Y. E:.::. que ~onl!a prJmmmmente <i Yota- mnccno, s . . Toiio En~ngdista (:3" secc;ão), ~i'io 
<;<LO a.l• eo JclU8aO. João do Congonl!al (3·' :>ecçiio). :' . .Jose <lo Bar· 

O SR. PIUNDE~TE-\';J,e ,·otaJ'·Se em J·• lo- roso (í">ecç:ilo'J. :'. .To-:é elo Rio Preto, S .. José 
!.!'::tr a. I" condns~co elo pareePt·: depois o substi-. de Alí•m P:tr.• hyha (:3•. 8" e 1'1" secçic~). Sã c:: 
tntivo (lo Sr. í;licerio á 2" conclusão, e sendo I Jos(~ (\0 Pauií~t;l, \2'' secç~o), s' .Jose do Pi· 
approv do o substitutivo, fica prejudkada il. t.m~uy. S. Miguel tio Piracicaba (S" sceçoií.ü). 
:> condu-:i'to. ~. Pcdt·o dos Feno~ (1• s::r.c;ão), :-:. Perlro de 

Sub:nctthl<t ;L votos ó <!ppt'•JY;ltb a srgnin- ~~~:~~~1 .•• ~·3).(l~.sc~(~tl'i~t&~ ~fouu~.,~~t~i:~~o (11~~~~~ te con~iu~>to tll> pnrecer: 
~ão). !), ::;ebastiii:o de Col'rentcs {4" secc:iío). 

L' Que sejam approvack~ a;: cleiçuc~ pro. 
(·cdida> ~lo estado de lllino..:; Ge!"ctes, no dia :3o 
!le junllo de lf\8:?. nos seguintes r:ollegios:
Aba:~l:é (:!." ~ ccç·ii.o). Alvinopolis fl" se:cção), 
Angustura fí'' :;ecçii.o:l. Al'cas Ahbadia (5" ~ec
ção), Agn L. ve~·melh:J. (4" ~ect;oão), At,'ll:l. Lilll· 
:pa (5' sccçiio), Araponga (lO" e 11" ~erc;C,es). 
Ba.rb;;.~ena (I" e 4' secções). Bom Jardim (0·• 
~~.ão), Bmnbnhy (4",secç:lo), Bello Ho1•izonte 
e Bagagem (2' secç:üo). Haepend~· (3" secç;io). 
Boa F~1. rnilí11, (2" secção). Bornfim fl, ~eeç-~.o). 
Bom Succe~,:o (l" sec<;-.ão), Conceição do :'err" 
(l• c 2" sccç:~:ies\,Conceiç:lo da. Yargem, Con<·cí
!:ão do R lo Verde e Conceir;ão da casca (!" e 
2" secçrjes;; Cúnceiçii.o do8 Ouros e ConePil,':to d:e 
·Morrinhos (I" secção), Camargos, Cunal No,·o 
e Cachoeira do Campo (3" ~ecc;fto), CapelJa 
Xova do Betim, Caciweira do Bruma.úo, Cry;;. 
taes, Campo Bello (I• secção), Coimbra, Ca
:ratin;,!a. (4• secção), Descoberto ()• s~c~ii:o), 
Dores c:!.e Campos (5" recr::iioi,Diamantin;c' 4' sec
~o), Dores de Santo'l Juliann <.8" e 'J> secçôe;:), 

~anw, Qu;teri;e (l" ~ecr:ão). S. Tilom~· da> 
Lettras. S. Tliictgn (5• secç~to), Taholeiro (2" 
secçiio)~ Tira,lcnte~ (Ia~ 2~.L c~}· ~ec~·t~c8), Tre ... 
mel!~!. l . .'lJer·aLa p·, sec,,iio\. l.:ber,üJínl•a rl' e 
2" sec~Ce~). ~- Vicente dLl (;ramma, Yar:únll:l 
(2" e :3·' ~cç~,·:es), ViUa de P•t:,o5 (:!.• s~cc;ã,o). 

~ubmettida. a rows aconclusao substltutn·a. 
do Sr·. Gliccr·io, "-' r·~jcilath. 

O SK. PJ·:J,~TDEXTE ileclnr:l. Qile\':Le sn i.~met
ier :1 Yotos o suLslitntivo üo :Sr. Pires Fer
reira. 

0 SR. JoÃo DE S!Ql.:EHU (pala. o;·deJ;·,) -
EYid.entemente, o ~uhstitutiYo do Sr. Pirc>" 
Ferl'eir;J, est:.i, pt•e,jndic:J..do. rc:.jeir.ado. ~orno roi 
a emenda. do Sr. Glh.:erlo que era.m"-Í$ ;cmpla. 

Portanto u.emcnda do nol)l·e deputo.dopeto 
Piauhy, por ser mais re~•.rir:ta, e~til evidente-· 
mente pr~urlicada.. 

O SR. PRE~IllE:\TE..,.-1:\ão acho que o sulJsti· 
tutivo úo Sr.Pires Ferreir:1 estej;.t t.i.o eviddL-
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temente projuclicado como o nobre deputado Votaçào, em 3" discussão, do prqjecto u. 
diz. . . 103 D, :fixando a clespeza. elo Ministerio cb 

Exactamente porque o sulJstitutivo doS~ . Guerra para o mmo tle. l893. 
Glicerio era mais am]Jlo, é qúe a sua votaçao o SR. PRESlDEiYm annuncia <t votação ([[v 
não P· dia prejudicar este que é mais restri- emendas ao pr·ojecto n. 103 B e declara qne 
ct.o ·· vn.e submettet' a votos de preferencia a emen-

A Camara podia considerar inconveniente o da elo Sr . Urba.no Gouvêa ao§ ,_J,u por ser'' 
adiamento ouanto a todos os candidatos , -e mais restrictiva . · 
não considerar inconveniente o adiamento 
quanto ii. segunda, para. reconhecer um só . 

Portanto vou .p6r a votos o substitutiv.o 
do Sr Pires Ferreira . 

Submettido a votos o substitutivo do Sr. 
Pires Ferreira, é rejeitado. 

0 SR. AT"i.\fEIDA NOGUEIRA (peht O J·~dCi;i }· 
pede que a emenda sejà votada por partes. 

Submett ida a votos a primeira parte da 
emenda· do Sr. Urbano Gonvêa ,. é reje·i
t acht . 

E' submettida a votos e approvada a seguin-· 
te parte: O SR. PRESIDEXTE annuncia a votação da 2" 

conclusão, salva a emenda do Sr . Chagas Lo'-
bato. Canalisação ele agua para o 

o SR. ARISTIDES MAIA (pela orde 1)1) pede quartel elo Realengo... ... . 30:000$001} 
que a votação da conclusão seja feita por E' submettida a votos e re.jeitada em se-· 
partes. guida a 1" parte da emenda n . 2 elo Sr. Jn.-

Submettida a. votoJ, são successivamente cques Ourique·. . · · 
appromdas todas as partes ela seguinte con- Em segulcla são tambem rejeitadas a.s l " e :2.' 
clusão: partes da. emenda n .. l do Se. Pires Fer-· 

2. o Que s~jam reconhecidos e proclamados reira · 
deputados P" lo estado ele Minas Geraes os Ses. · Stio submetticlas a votos e rejeitadas as 3" e· 
Roclolpbo Ernesto de Abreu, com 4.156 votos; 4" parte:3 da emenda n. 1 do Sr. Pires Fer
Benedicto· Cordeiro dos Campos Vailaclares, reiea . 
com 2.797 votos; Antonio Belfort Ribeiro de E' considerada prejudicada a 2" parte da 
Arctntes ( viscqride ele Arantes), com, 2.403 emenda n. 2 elo Sr. Jaques Ourique . 

. votos. · Submettida a votos é approvada a seguinte · 

O SR.PRESIDENTE- Proclamo deputados pelo 
estado ele Minas Geraes os Sr~. Rodolpllo Ee
nesto de Abreu,Benedicto Cordeiro dos· Campos 
VaUachwes e Antonio Delfort Ribeiro de Ar an-
tes. · 

Fica considera,da prejudicada a 3a conclu~ão 
do parecer. 

O SR. PRESIDENTE declara· que vae sulJmet
ter a votos a emenda do Sr . Chagas Loba to . 

Submetticla a votos é a.pprovada a seguinte 

E mentia 

Que seja ígualm"ente reconhecido deputado o 
cidadão eleito Dr. Necesio José T<waees. 

Sola das se"sões, 8 de outubro de 1802. 
- Chagas Lobato . 

O SR.PRESIDE!\'TE- Proclamo deputado o Sr. 
Necesio José Tavares. 

0 SR . ARISTIDES .MAIA - Aclmnclo- se nos 
corredores desta éasa o St'. depu tudo Necesio, 
cuja eleição acaba ele ser approvacla , peço a 
V . Ex. que o mande intr:oduzir no r ecinto. 

Introduzido no recinto o Sr. Dr. Necesio 
.José Tavarec< , pelos Sr.'! . :3" e 4" secreta.rios, 
preo:ta o compromis"o regimuntul, toman r.lo 
as;..:r;nto e111 se.g-'11lrla.. 

Cam:tra. V.. V I 

emenda, menos na. parte que supprime a 
verba ele 0:000$ pa.t•tt reparos na 1brtuJeza 
ela Barra Grande, no porto de Sa.ntos, que fica 
considerada prejudicada : 

« Supprima- se a verba de 9:0008 parare- · 
paras na fortalez.J. da Barra Grande, no portü · 
de Santos, ficando, porém. o governo deslle 
j:i. autorisaclo a passar com urgencia. esse pro
prio nacional para o Ministerio da Marinha. 
afim de ser aproveitado no serviço da. capita
nia daq ue lle porto . » 

São successiv .. m.~nte rejeitadas a.s emendas 
elos, Srs. Jacqlies Omique e outros a.os ns . 5 e 
6, ficando prej uclicacla <1. de n. 7 elo Sr . . Pires 
Ferreira. . 

SulJmettida a votos é approvada a seguinte: 
«itest<\heleça- se a verba da proposta para 

serventes braçaes na Intendencia da Guerra . >> 
· O SR. PRESIDENTE annuncia a votação da. 

emendado Sr. Urbano Gou vêa,_ sob o n .. 9 . 
0 SR . PAULA ARGOLLO (pela ordem) pede 

preferencia para a sua emenda. 
O SR. FRÓES DA CRuz (pela ordem) aclla 

que a. ·Camara não peide votar a emenda do 
Sr. Urbano de Gou vêa, porque a verlJa, não 
fo snppt'imida. A Camara em votação solem
ne nct 2" discussão declarou qne a verba ]);<,ra 
ericl.Llos devia íicar mant\cht , porque r eco-· 
nlleceu l}ue esta Yerba, 0ra Lle vencimentos i.l0ó 
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offiriaes, e qne os Yencimentos não po1liam! nem s~ :l~8emelha. a ordenado, nem mesmo 
ser ul t.e l'<tdo> em tlisct1~silo de o:·çamemo. Si I e ;.rralificac;ão no sentido geral. 
est" !i.li o \'Oto solemne d:t Camara, ell<1 nada O qu:J.n1itu.tivo para aluguel de criado• 
te~1 g~·~· restaLelecer, porQue nada supllt'i-j coastitne uma grlLtifica~rto espet·íal rxu•a os 
rum. S<J l'e~t.c'l votat· ou a mllenrla do Sr. At'· officiaes do exerci to. Ma~. gmtifieação póde a 
~ol!o <JU a emenda ~lo Sr . .Jucquc~ Ourique I Ca.mara reduzir (<U me:<mo ~'upprímir. 
9ue m:t!1Ja~n attr,bun· .e~t."L verkt a .et.~p:.t ou ~ilo se rmta t:1mbem de uma <.li~po->i~ão da 
<t gr;ttJticaç><tO t.!e PXercJclo. ;t commJSS<lO pa- caraeter p2rmancnte, mas sim tr<tn,itoria,que 
r ete cl:tr ptl.rec~r h,·oravei a e!llenda tlo S1·. uever·it vio·o:·ar dentru do cxcrcicio tinan-
lirbano de Gom ·êa, Quttndo <t emcnd:t nií.o I ceir·o. "' 
póde ~e:·. app:·ovarh, po;·gue <1 WI'i•a niio !i)Í Etll;J•rünto. St·. pecsidcntc, o.> illnstrcs 
iUJ~J;t·utwh~- .\. .. Yerba _ext;;tu d ·sJc a :2• dt~- 1 dcputulos :·~L<l_o levuntando gea~.<k eelem!la 
cU~<~o. e sr ex1~Le, 11ao l!:t f]l!e t'e>ta.l>eicct·r · pot· lllll:t qnes:ao meramente de lo m:t; POIS, 
il<]lli_ o <J.ue 1~ão fúi. suppr:n1ido, t.WIIl a. C(~m- <L pt·o J•!:t ,·onHni>silo J.H'opüe o re;;t,;thelec~
m:s::ao poib lazer o ht\·or de accelt<Lr aqlllllcl menro da ,·erbl1 em detcrmlnttdtlS cotldt-
que não pútle ~er mnenllado. ç<•c<. 

Por c• • n~e;:ruinte, a rechunar,,ilo rlo illustre 
O"'-'"· Altn.el<l:.' No~u.<~ira (pe!a dqmt;ulo pdo Rio de Janeiro e 1mHlad:~ uni

m·,fe. li )- O qm; se clen em :2·' di~cu-~ão fc~i o camc•nte em preoccup<H;ã.o de forrn:tlismo. 
sngnint.e: A Catn;t.J'<t \'Otou :t f:J.vor· de uma Tanto t':tz que :t C<ttlw.ra nãn tenlm snpprl
emend•~ t.la commi;;>iio de Ot\amcnto que Jll'O·, mõtlo ~ :1gora. drixe ficar modific<tndo·a. como 
punha :J. suppre;são <.hts ..-er>a~ pal';é gmtifi a- i entronder·, como que tenha supprimí•lo e res· 
ÇÜPS para ct·iatlt\o> do~ offki,te.< tlo <.•X(·rcito ; tal.Jeler;:> :tgot·:t tws condiçõe;; que considero 
vot.ou, por con~eq uenci a. a elilnina~·ão <le>sa~ convenientes. E' uma que:>tão pura.me!l
d ~pez.1s. PosteriCl~·nwHtc. tt proposit,, de nm te de 10t·nm. Uma ,·ez que :L commissa.o 
artl.!!o additivo. (jlw :t me~:t consider:n-.t pre- tt<·ceitou o restalJelccimemo da vet·btt nessas 

~ judicado, o (!"ai presnmb. a cons ·J·,·uç·~o condiç<,es, <\Credito qlle V. Ex. h;:t d submP.t
d3qw··lla verba, su:,cicou se a questão des:1ber· r...r· ú Yotação ;c emenda do Sr 1JI·l.Jano de 
~i a. C:~mnr<1 l\odül. ou não tomar conheci- Gouvê't; pedindo. porem, afinez,t d~ mandar 
mento lht ma teria na Jbctv~ão do or<;~mento, let· 11. conclusilo do parecer, afim d:.\ que a Ca
por importu· ililninuição de vencimentos mar:t fictne sciente das conce.,sC:e~ p;·opostn.s e 
HOUI'e diver:;·enci~\ a respeito e'' mesn. inter- do t>hitl'e ndopt~tdo p2ht c •mmissúo que não 
prt-tou a vo&'tí::io da C<\martt, <t litv•,r desse é in!en:;a no restabelecimento cle~tn verba, 
ad•iitivn como <t affil'm;lcii.n da doutrim-qu" m;t;; em condiç:ões determiuaclas e que -pare
a emenda suppre:;siva niio potlia ser adoptatla cem attendiveb. 
na lei do Ol\,amento. ( lpm·tes.) Occorrü,, 
entt"<·tanco, uma tlifficultbde, pl'O>eniente de 
dtws votações em s~ntitlo oppo;oto. Entfw 
V. Ex. d:···lat•ou que por oceasião da 3• dts
cm&lo corrigir-se-llia es~a. anomalia. 

O 8,._ 1-.resi<lcu:te-Cr.eio que are
cbm:.t•.ão elo nol.re depnt:-tdo, quanto ;1 emenda. 
do SI' Vebono dt~ Gouvea. não e mui•o p!'OCe
dente. A emenda é consider·ada como imple· 
menta d~ lllll:l. J:orm::t.!idade, que e CO!l 'equen· 
cht do voto ll.n:erior da C;tma1·a. Si n~o tivessQ 
apreciado uma e outl'U. emenda rest;;lbetecendo 
ess.< nrht, naturalmente a pro;n·ía com
mis ão tel-o-hh feito em vista dos \·otos d& 

Ot'i\, é em Yista d e~sa occurrenci-. que 
affi!•ma o nobre depuhtdo prlo Rio de Janeiro 
que ficou p;·ovadD que a. Ca.martt não podia, 
por océúsiiio da discuss~o elo orç-.1m•·nto. eli
minar e..-s:t wrlla, porque isso· importav;l. 
reducção rle Yo•ncímento~ Mas essa conse-
.quencia impor!~\ um<t tlteoria inteir<U11eute C<tmara. ~ . t u.· 
anti·re:dmental. Não lia. disposição a!:(Uffi[t Aa-or:t re~ta apenas pre ertr, en ri:\ 1 \'CI'êa! 

. no re"línento <J.Ue tolh<J. a. ac,~ão da Camam emP,D llt\S apresentadas, aquella. que de,·e fica.r 
tl · · C<lnsigm,da. p;:tra re U7.lr veiiciiite;Hos. q U'•ndo esses YCIICJ- " 

mentos siio !:7'11tificaçr;es. O que a camo.ra nii.o O SR. J.>.cQnEs OnRJQUE (pe/!1 orde,,) pediu 
póde i~Zl>l' •·m discuss[o de orçamento i" rerlu- a pala \Ta paro. solicitar do Sr. presidente a. 
zir m·· ·e,Ja,lo . A expresi'ão 6r.lena,Ju c ma i~ a r etirt1da da. sua emenda. 
l'I'Stricta (.!pm·te.•.) };ão tia lagar para opi- A itléa tla annexaçã? du gTa.titica<)O para 
niões a •sse respeito, porque a minlm llropo- crendo a parte do vencimento pa•·a et:a~a foi 
siçã.o basêa.-se n:1. lettra 0xpressa da. lei. <qH·esentada pelo orador e o seu fim folltvrar 

A refnrma l'egim!:'nta.l propos;a. pelo Sr. o official de novo asalto economico por parte 
ArtllUr Rios e appt·ovada pela Cama.rn diz o · do The~ouro. 
seguinte. (Lê.) . I n .. ve lembrar nesta occa.sião que o ven-

N'ão existr~, portanto. nenhum obst.aculo a cimento do militar não é mais qut· o orde
que a Camara na discussão orçament.aria sup- .

1

· mula do cí,·il: nomilitarchama-sevencimento, 
prima es~a. grati:ficar;.ão, que não e ordenado, no civil ordenado. E' a dift'erença. que ha. 
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Con<uHatla :t casa, é con~ediô.a a rcliJ~··•la: Snl!lll8Hida. a ''otos.ú appt·o,·:uh ~t -scguinte 
da ementb elo Sr. Jacqucs OurHlll•·. CillZ'll•.la do :St·. Homero Bi1pr.ista: 

O SR. URB·\1':0 ng Gnt:YE.\. (p,•ia ~;· !~m) p2tl~ 
a retirad:' dü. sua cmenth!. 

Consult.~ula a casa, é <'Oncedida ;c reti rad<1 
da emenda. 

O ~R. AU!IWH i\·ora.:EIR..\ (nc·,~ onl · .. ,-.) llir. 
que,·~, cmend:t elo Sr. l..'dJ:v:o ele G .u,·c1' lnvi:t 
:;ido :t rcoentat!a. p·h C•lmmb.~~o um' snJ..
c•!no,ncb;" IJ'''' com a.retit':Hl:t d1!,;:'a e!llC111la, 
pode:·-s~- ~ .h ,-o ltside;·:tt• <~•lllJ:tt'a•::t•l:t ' vota<;:!. o 
tlt\ .,,,!, ellt"lt•ln .• 'llll'. , C•ll~t··m u:n:t llll:tli,l;•. c•,:o
nomk;t, nlúm •lL' alt;tlllellie e.pil.a. il'a. En· 
Ü'•·i~•ut.o. a id ·:t d , "uil-••trv•nc!:L tú • r;:r;t pt'l'· 

judic:1da; pLH'•itle. c:o.bor:.1. Lh·es:;e ~ido :opn:
scntada :i. emt:n•hL •!o Se. Urhann ele l~om·l·a, 
ci ::tpptíeund [;!·11a.' merd;H :t do Sr· A:·g-c•llo. 
Com· • :•quella (bi l'< Lit·atln., o i·"llS:IIlWnte rc
strit:tim potli:t·>e- :1! pl:car perfeitamente o1 
esta. 

Pur c·meqne:1da, 1ede :to Sr. presilhltc 
ctue sulnnetta :1. YoLos a ~uh-emenull. ua tO. li· 
mís>~o. 

CQn,ul':lthl.a ca'a >-oh·e :1. prc!erenri<J. pc
dii.la pdo S:·.Pauh A[·;ollo, ê ~oncediua a pt-c
ferencht. 

Su'•rn:;t:ithta -;otos<:\ a.:.provada :J. >eguinto 
ememht tlos Srs. Pn.uht Al'gOllo o outn,s: 

«A ·.·erhn. p:\r<t cri<'ld03 elos oflicül.es tio ex
C!"Ci i.n sr·r~! ele 20::; p:mt torlo.~ o,; poste; e em 
todo~ os e.-;tn.d.o~. · e fku·:'t unnexad:1 â ver·ba 
ettpa, IJl'l'uenU.o o offici:tl o dil'eito :1. ella, nos 
me,nws tasos c u que de;xa de percebe!' a ci
tada et,:.lJ.lll.» 

O SR. PRE~IDE:\TE cliz qne não submette a 
voto~~~ Sllh-, ·meneia, me.>mo P"t·que a Ct1mtcra 
jú <1 (!da: ou pre .. ud!ead<l. 

O ~1:. :\lORAES Ihmws-A Cam•u·a n[a a (b· 
daruu prej dicadn.. 

O Stc PRES!lJE:-;TE-A n:es • deel3rou qne. 
sendo appromtlil. a emenda tfo Sr .. ;rgollo, 
fical'i<t prejudl<:a:la ",ub-e:1:enu:1; entr·etanto, 
con~ultarú. a casa a respeito. 

O Stl. .!ACQUICS ÜTiRlQFF. (pe'a or;le,n) diz 
qu:' r. emenda está eviilentement ·prejudicada; 
tl-a,ta-se ele uma que:;tii:o especial. 

A emenda do -r Urbano lle Gouvea re,... 
stab~·lece. como se ve dos seu ,~ krmos, o total, 
e a do So·. Argollo amplia. 

~est;lS condições, ~i a presente emenda 
lor ~tnrla, não lm meio de attencler á medida 
consignad . na emenda do Sr. Argollo 

0 Stt. PRESIDENTE- A me-a já decidiu isso 
mesmo; · Jlt1·etanto, iJ. vista das reclamações 
que or·a süu lev:J.Jltadas, vou consultar a ~.asa, 
que tledu i r-.í. a respeito. 

Consultada ;1 casa, 64 Srs. deputados con
sídl·ram prejudicada a. suLernenda da com
missão. 

« X. 1:3-E' elr.\-:Hlo :t <\l'o'Cnalt1c pi'irneir<J. 
da~'e o de Por·t.o .\legre, sem :1 Hgmento de 
P~-S~O~ll.» 

E' :•rn ~e;;:nitht rejcita.:b :t 'J:tr:!L(h n. !4 do 
Jfi(~~mo ~onltor". 

Siio ,;nctes:;iv<\illentc re.idt:td:ts u~ emenda.~ 
ao~ tB. l:'i e IG. 

Fi•.-:!lll p:'(•.intlicn.ü<l~ :1.~ em:·•ud:ts ns. 11 
e Js 

::;uiJIIl"': ido :1, ,-o tos. é l'i•jeíta;l:\ a emenda. 
11. ID. do-;,._ J;o•.:![Ues Om·irpw e outro~. 

:'-:1JIJill!'i.i :;1:~ a votoo, e appmqdo O "'g'Uinte 
~~~h~l.itm\\·o :\ c·memht n. :!O Llo :-r. P<~ula 
Guirnnr;-t:':<: 

'' .\t·t. Ví~.:;c altlDri:;;ttlo " ~·.,.-crno ;1. des
pender, pi!la n:J·!,1. elo § 27 do ·al'i'. ti;l TH'e$er.· 
w lei, :~ qttant'tt 110. !5 :OOOB c.om <l ci·•·:t~iiO de 
um lab<}! :tr.nrio 1lt~ m•crü;;:·opi;L • iiui~n.c bacte
riolo;!ic:t p<tt'tt o :cct·,·ií'O mei.lil'fJ·:nilit.ar. » 

Fic:t pr·e.iwlic~·ln. ;t emenda. n. :20 do~~·_ 
Pault~ G\lim:u•iíos. 

O SR. PRF;;;WE~TE, ao :tnnanci<H· a •·ot.aç:lo 
c!(l. cmcntltt n. :?.L tleel:u·o. qtw Ytl:l snbmeLtel-a 
a. \'Oto~ put· partes. . . 

Subl!le'ticl:t <t V•JCM, e ~Lp[lt'oVarla :t 'i'g'lllnte 
par-tê, ~ewlo tts ontra.s n~eit<Hlas : 

« Decl;n·e-;;c nos §§ I 0 II - :'"'' concur
re_nt.:ia yullliea eu1 aa~bo: ; o~ nrL;g·n~.» 

Em s ·:.nt il1<1 é w hmetLícl;t ~t votos c appro· 
V(ttb il s,·~'ltínte emenda : 

«E' o ... o,·e;·no ;>ntorisat!o a. manter nil. 
Europa. >~rvimlo nos e>Lado'·illai~re: e nas 
:tl'illlt~ tlo:3 exeecit•.'s do-s l)luzu::. ln:us adennta .. 
tlO$, qua;;t'o oflki:ws prH' ;n·ma e corpo cspe
eittl. com o~ v('ncimentos que pereebem os 
mcml,ros d:\ commi8S:'io i:echnico-milit.ar e a. 
a,iw!.'t de custo que teem titlo os uddidos mi
lié;u·es. 

O Sr. ~i'olenE;íno (le Carva
lho ccinmlm si a emenda que acaba de 
~er votUÜ<\ puLlc t'tl.zer ptL;·te ,:o pr·o,jedo de or· 
c;:tment<•, ou $i, por eomeL' matería estranba 
:'l.o tnesmo or•;amento, uevh constituir pro
jedo ~cprtrtulo. 

O Sl· • .Jacque;;; Ourique -Sr. 
pre.-iuentc, qt:<1mlo apresenki a emenda da 
revet·~Jo tios gcner-aes reformados ao quadro 
elo ex:•t·cito, a commissiio cleu na.rccer q~e 
es<tJ. emenda. n:í.o podia ft\Zer parte do proJe· 
cto tlc m•çam<·nto. 

Agora, ti·atou de uma emencla, autoris'lp.do 
o !!:o,·erno ;1 manuar para Em-op<~. officJaea 
do exerdtn, a juizo do mesmo t;on~rn~. o que 
me parece Cl•nstir.uir materJa que nao pode 
ser votada comQ projecta de or~;ameuto. 
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Pe•;u J•c t·mig:;:ln <t '\'. Ex. par:L pond~·!'•'" j 
<tue nw p:H'I'tc h:wcr incoh~rcnó<1 entre ao; 
nl;.tnirc~!al:fi~s da. C~1 lllara.. 

O Sr. :Prcsirlent:e- A cmenob rc-
1ére~~:~ Jn , ~l·:une!Ht a.L~s ::t;!l'\'i t;o.~ Ut\ r11H~ trota 
o pr,~jpo· to . 

:':• l\·o \·ota.\iío cxpi'b~:t dJ. Camar:L. cnt:
:;klel·o :1. emenua e••nw nâo senrlo ol:tq ue 1!:1 s 
flUe lJ?lo !'C;!illlento tiPH'lll eonstiini •· Jl!'O.k'<·t·• 
:'epar:nlol , u j~ll ' ;,, , , CfiUWltt• i\ C:liii:Lt'a < a 
ememla tleYc C'tHl;;lltnü· tl ll nàu JH'C~ie ~ l<.l e ou :<> 
])a.rad•:o. 

Consuh.:uia. n Cam<tl'a. ruto·mle qnP " " lltrm da 
n ão é olo5 qne tle·•~·m ,,,n~titu ir lll'ojcdo em 
:>ep:watln. 

Em S(•.:!lfid:l, e sttlomcttithl. i\ vuto:< l' t't:ieiüHla 
a emcncl'" do S1·. Rctumha. 

E' ~n'\Jmett.illo r. Yoros e n.pproYado 0 se
guinte :~.old!tivo d:~. commi~~o: 

Augmenf;em-se a.s Yo>rlXJs llesses po.r·:t.grapl!Os 
com-i6:1iOfo;;.sendo :~8 :0(1()::;para comp:·•t e adn
ptaç;~u ti e um :'di fic;o pat•1. enlét:mari;t mil! ta l'! 
d;tcwade do l~m Grande e 8:000:-> par:l. :l.dn.ptil.
•:-ão, }h1.t';t cnfei·nmr-ia. militar de con\·;tleS<,e:~
tes, cl(• predio n<1cic•nal exisl;ente n:1. coloní:. l 
ROt.lri~o Silr:t. município de Barbacena. 

Em &>;.micl;1. e ndopr.ado e lll :}• diocus.<~.o CO!ll 
as emendas approntdas. f' enviado ú commis-
sflo d<' re•lac<·iio o ~eguima I 

P !::OJECTO X. ]f!3 B 

O Con:<w:;so ~:tcional Ü!"cr~tn.: 
Arr. ··o President.e d:o ltepubll~ ,·. :<utor·i- ~ 

5:tdo :1. tlc>pen !er. no cxer cicio de 180.'3 . pelo 
Ministerio do~ 1\egocio~ lla Guet'l'~. a q~tanti:J. 
tle 27. :J75: w;g;(iJ. 

A,iiim t!istri buida: 

1 Seerettriil. de Estado c l'e
p;trti~.lics anne..-.;03, como 
n:t llroposta. 

·2 Conselho Sup t'('lllu ;\Iilitar 
r\e Justi(-,\ e audir.ol'e;;. 
itlcra. 

3 Cont:tdori;~,G?l~l daGuerra. 
;·etluzidn. a 3:()10~ :\ wrlXl. 
-Fomeciment o ··ae arti· 
;;o~ de cxpediente . ... .. , 186 :6~0~ 

4 Dit·ecto1·ia Geral de Obras. 
:i\Iilit.a;·e;:,snppl'imidas, no 
ex~rcicio. as Yel'lJ:ts d;~ 
proposta.: Construc~'~o de 
um 1Josrit.1l na. rua do Jo
<:key-Club. 150:0(10!';; ea
lKtlislçiiO d::t. a~ua para o 
no>oquarb l doRealeng:o. 
l :iO :OOO~; continu:l.ção do 
erliricio · p a r <\ a E:>co
l il Super tor de Guerra. 

:!00:000:::; cou~tJ·ul"Ção de 
11m ~olm:do no rundo do 
eUÍÜL·iü (]<), jli"<\Ç':l. (ia, l~C
!)UJJ!Í(::l. 90:WLB ; edificio 
P<H~t <1. irwmtlencia no 
rtll:u•ü· l do largo <l•~ Mou
l'll.. I GP:úfl(],;:; con.-trucç~o 
dr amn. (·JÜ'~rm:tritt pm•<l. 
l;c•r·ilo:•t·k•)~ ll:\ . praia do 
J .C'oilc•. So:o.l(~H ; recon· 
~ti·ue r;i\n de t.lon~ r.ditieios 
na lln·caler~L de S. Joâo. 
!1:::11 111,::: ''bt·as c nlccr
ucntt•;; :'t inr.l)t't'llfl<;ão 11:• 
pilssa.c:em tlc~ particuh\rr>.;: 
<illt• S\) uil'ig'llll\ i\ Jil.ZC!1dll. 
da . . Jm•ujuh;t, pelo inte
t·lot· d ;i. !ot·ialcz:~ F!Ol'ia.no 
Peixoto. 10:181:';406; con
cceto;< m~ 1\Lhriêa. tle al'
llltt> do. Concei~o.! 0:0008. 
Reduzidas a.-. seguintes. 
Yer·il:t:; tl:.l. tabeUa: conti
fltl<tÇ'lO de um C}tHl.r tel 
typo de clwa.ll:wia. na 
Quint:.\ cl:l. Boa. Vista a 
:::n:ouO!;:; constrUL'Cii.o tle 
t!·e~ pe11uenos paióes tle 
lH.'l vor•\ na ilha do Bo
queh·ão,a 45:üOG;); ob1·,J.:<. 
consf:! r,·a(;_"ir> ~ r·~11a.ro~~ as
~eio c p inttn'l). em quar
cei~.e;:tab~lecimentos mili
't..'l.re~ e proprio~ n:.tc iona~s. 
a !ífJ:OIJ(r.:; ; Ant:t?.OmtS -
1·evarus tle quutci~ e ror
t iiietlt·u<'s e o1ttros i r::tb.'l.· 
lhos Únpre\· !~tos::t5:0~: 
Pat·:'i-obt~JS no,; lJUartei :> 
lle ;~.t·t.ilh:tria e ini\Lnta.ri;\. 
~ti:SOl:-;<.J94:-Supprlma-se 
e;;t:t Ye r!xt .fico.ndo subsis
i entes :u; <tml.S outrit..-; con
~i:r ull.çúes ,na impot·t:.mcia 
tle 20:000.~ j,ll\1' '.1 obra.s mi
lital'e.< ne:<se est:l.do : :Ma· 
ranlofto- Oul'a.S, conceL'tOS 
e limpez:J.empropl'ios na· 
donaes.t·etluza-se :t 5:0oo;; 
e eli:-11ine-se a >erlk• ....:. 
Obt".J.S na enferma.ria mi· 
lit~r IO:OOO,'i ; Piauhy 
- ltep."U'OS, as~eio do 
quartel, etc., a 4:000:-: ; 
Ceará - Repo.ros, asseio 
et:. , <\ l 0:000 ; Ri() 
Grande do ~orte- Repn
ros ek. , 4:00!JS ; Pal':t
hybil. - Reparos. e t c • 
5:000:':: Pemambuco -
Reduiim-se a. 20:000S as 
;·er!XI.s par<\ as ·obras· mi-
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litare~: Alagúas- Sup
primam-se as verba~
Ohr<~s no quartel e de.<
apropria~:to de ca .... o;a~ con
tígua....: ao mesmo, 14:00 •:-:; 
Sergipe-Obra:: no quar
t el do 3:3• lJ<.tta.lhüo de 
~nflwta.ria e em edificio:> 
militat·e$, rEduzido. :t 
verba a 4:000:.;; Bahia 
Eliminad•t a 'v e r b :t
()bt~ls no qum·tel uo 16" 
lxttalhão de infttnt:wi:~ 
.3:000.') e l'eduzida a ::i:OOOs 
<1. de C01lcePtog. as,;eio <lc 
<J.UO.Pteis e estab~leci
mentos militares; Espí
rito Santo - Obras em 
e3tabelecimentos milita
res, reduzida 11. verba. a 
4:000:); Rio de Janeiro -
Obra.s em diversas fot•ti-
1i~õe:;. retluzida a ver·l.•a 
a 6:000~; Minas Geraes
Obras no quartel, etc., 
reduzida. à v e r b a n. 
20:000$; S. Paulo- Sup
primam-se as Yerbas
Repa.ros do edificio e de
nendencia da fortaleza. da 
Barro. 9 :000S e obras llrn 
estnbelecime·ntos milita
res l:i:0008; Param'I-Re
duzam-se-obrasnoqn:w
tel do 8" regimento de 
e-J.,ralla.rlf\, 10:00% e re
pa!'Os · e asseio e in est'l.
lJelecimentos militares :1. 
5:000$ ; Santa C;ttbarina 
- Red1W1.-se a verba
Reparos, ~:~sseio, etc., a 
10:000$; Rio Gr<tnde do 
Sul - Construcção ele 
qu:~.rteis,o bras de reparos, 
<lsseio, etc., a. 70:000s; 
Goya.z- Obras i mprevis
tas, melhoramentos de 
quo.rteis, rep11.ros e asseio 
ew.. a 4:0008 ; :Matto 
Grosso-Obras imprevis-
tas, etc. , a 20:000$)00. . 54.4:797*500 

~ - InstruC\.dO Milita.r-suppri
mam-se as verbas da. pro
~ia : alut<uel de casa 
pam o director da Escola 
:,;nperior de Guerra,2:400s 
c exercícios praticas, gra
tifiça(:ões aos lentes e 
pes soa l administrativo 
4:000$000 .•.. . ...•. . •.• 1.59S:7158<JOO 

"6 lntendencill. - Redu7.ida a 
24:000~a verba consigna-

da. n;•, tabclu~ 1)ar" sct·-
vent~~ bril('ae>. ........ 1:::: :: :ous~)l) 

7 Arsen:te~J·omo na prof>< >.<ta.. 
6 Depo~iülS de art igo:; IJelliL"~• 

itlem. 
!l L1bor:J.tor io;;, idem. 

1

10 lnspectoria Cer11 l do :,;Pr\·i,:•• 
~mi t.ario <lo Excrdro 
Eliminada a \'l!I'lJa-r; l·a
tilicru;ii.o p:tr<t Cl":Ltlu~. 
•lO:CJOnAlOO .••.•••..•.•• l,tll :l ; ;,,:;;;IJt)(l 

11 i l r~<pit:ws c enfeL·rnaria~
i{c.lnzitla :~ ve1·b:L n:L im· 
po;·tanci::. til' :i i :G5:Ntt ll l 
Clllfi ;~ con ,·ers:i.o, em en
J'ermo.rias, dos llo:<plt:w~ 
de ~" da~s~ tl<l~ cidatk$ 
üo Rio Gr:tndc. Jag-u:mio 
Ra~e. vruguayan:t, :'àú 
(ia.IJri<!l e Cot•mnbit..... . l:)l)il: ~,:l J:::Ot}O 

!2 Est.tdo-maior ~euet•J.l-Eli -
min:td:~. a verb:l.- Gt>ati fi-
c-a.~jlo pa.ra cl'iaclo:< lO: I-!0;) -t::s::IGfl.;;ooQ 

13 Corpus especia.es- .Elimin:t-
da a verba- Gr<üiftc:v;iio 
para criado~ 90:000:-;000 1.30l ::2HI$0DO 

14 Co:·pos arregimentados -
Eliminada a verba-Gra
tí ticaç·lo p:1.ro c r i a d o s 
400:0úOSQOO . .••.•. • ••• • 4. ~·18: JOG:';QOO 

15 Praças de pt-et- Reduzül.a ·· 
a ver•ba 11 ......... . .... :u )';:L :J;;;,,:,-200 

H) Etapa-Reduzida. a verba <t 5.46fl :40u:-;OOO 
I 17 Fardamento -Reduzida a · 

verb:l. a .•. . ..•... . _ .. .. 2. iO!i::!4:!~04 
18 EquipJ.mento e arreios - · 

Reduzida. a. verbo~. a... .. lf>l): llOU)OOO 
19 Ar mamento, como n:-. pro~ 

posta. 
::w Despezas de corpos e quar 

tei~. Supprimiua a. verb~. 
-Manuten~ão da coude-
la.rio. domestica. 56::>Cx),; 7-!:3 :u3Ú$000 

2l Companhias militare3,como 
mt proposta. 

22 Commi~ies milit:\res,idem. 
2:3 Cl~ ina<:ti va..~ , idem. 
24 Ajudas de custo, idem. 
25 }\\brícas- Supprimhlas as 

se;;:ui n tes Yerb..1.s : F<t
hric:l. de <~rmas u:1. Con
ceiç.j.o, 40:068~00 ; Fa
brica d?. Fet'L'O (lo Ypane-

. ma. 205:175$800. ... . . .. 237: I IJ 1~30tl 
2tl Presídios e colonias m ili-

tai"eS, como na. pt'Opo51::t. 
27 Di'l'el'S<tS despezas e even

tuaes. Reduzida a vet·oa 
tle tra.nspot•te de tropM 
e comedorins de emb:u•-
CJue a. 500:000$000..... .. i 60:001)$000 

• 28 Jl ilJlioth eca do exercito; o.u-
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gmeme-sc -para a com- ' O SR. PREsrnc:::>."TE-Responderam á cha-
pm de livros 2:000.~; n:l mad :1. OI Srs. uepuw.dos. _Niio ha numero. 
gl':<tí flc.t<}~O do por~eiro Aehamlo-se na. ::t.nte-ga.l:t o cleputatlo, hoje 
30;"; men&'tes; na gr:\t.ifl· reconhecido, Sr. ROllolpho de AlJreu, convido 
CàÇ'ãO tio guarda l.~ dia- o~ Srs. :3·' e 4·' secre~arios a llar-lhe en-
rio~; na _g-r-.tti~M\:'ilO do tmua no recinto, afim de pre.st:J.r o compro-
gcr•·em~ •>00 re1s .. _ .. - -- ll : 10!!.~500 misso . 

29 Obscr,·Morio do Rio lie .Ja- lnt.-odnzido no re:into, presta o compro-
neiro -Eliminada 11 Yf'l'- mi~~CJ r egiment.tl o Sr. depttt<"d'; Rodoipllo 1le 
l;a da tabetla.. Escf!la de Ahreu. 
ash·onomia edcea:r:·uh~- Continu:t-\-ão riu. ~ · di~··us:;Jo elo pt-ojecto 
riageog-t'l\ph i~:t -h~:IGO~.. 133: -tSt;.-';1)00 n. 2(n B, reror·.:;uni-mnr.lo u sct•viço do:;; cot·· 
. . • l'G'.iOS dt\ n ep:iblica. 

Arõ. F!CJ, <\ UI.on;:,aclo o ;.: •:>Yet·n(l : • • • . . . 
-

11 
\ ·em <L mr:>.1.. e I;tl:\, ::tpoi:tda. c c~Vt;tda 3. 

I. A v:·n~let' 0~1 arJ'CII!hll:- ;t _ C}Uem _me to- comtn i~;;:'icJ üc ut•o;;tmcnto a ~e:.:uintc 
reti v;ntta!!en~ ofict•cer:t·. :r. !ahr·1c:t de lc• rn elo I --
Ip:mema,~comprchcndi<l:l ~ t.r·r·r-.ts, ed ific:u{~es. F 

1
c 14 , up , .·,, tu n ''0'"' B 

machinas, bem((')itorin; e todas as df'pentlen- '" ' 1 
't " 'J-C · - ., 

cias daquel1<1 propriedadr. nae:onal: I 
!1. A vendet' ou prt•mm:tr o edifício do At·t. !." Al:<.:resccnte-se: 

quar tel de ca,·allari~. sito na cidade de S:lo Pamgr:tpiiO nnico. Fica o gov-m·no uutol'l· 
Paulo c o cht cnpital do ll:-'tadu de 1--Iinn.s Ge· &1.c1o a angment.'tt·lle ~ "f., os :u:t-ua.es venci
raes; mentos (los empreg-:ulos dos correios d:1 Repu-

lll. A com•erter em cnfet'Jn?.!'ias milit<\l~l'S blica. 
os hospihces de z• da.~s ' da~ cidode~ do Rio 
Grande. Ja~u:.u'õ.\o, Bagc, Uruguayan:t . Si\o 
Gabriel e Col'tunb~L 

. Votl\~ão f\1\1 2• ui,_:CU5~~0 do Pl'Ojecto n.209, 
deste nnno. appronndo as divisõe; de di~trí
ct.os eleitol':\e>; ol·gaoi:;adas pelo Po<ler Ji~xecn
tivo pr<rn os csto.tdos do P<\t~·t,MM·aulüi.o. Cea.ra. 
Pernambuco. Ahtgú\s,IUo d.e.htlleiro. ::l.Pa.ulo, 
Mina~ Ger,ws. Rio Grand~:o tlo :Sul e Bi.m ·ido 
Fedem.!, <'-ltetwl(l, a do est.ulo da Ba.hia. de 
a.ccordo c.1m <I organisa.•:-iio propost-o'\ peht re
!pect.iva t•epresenta~iio. 

O SR. PRESlDEXl'E declar<\ que ha 'i'OQre o 
projecto um requerimento do St·. Lamonniel', 
que >ae submetter '" YOtos. 

Po;.to a •oto::, o requerimento é decht•ado 
rejeitado. 

0 SR. PACIFICO i\!ASC.-I.RE:SHA$ (p~1a o.·cle;ll) 
pede (jue s~ \·erifique a. vota~~'i.o . 

Procedendo-se ci. verific..1.ção. votam a il\vor 
37 SI'$. deput.'l.dos e contra. 58. 

0 SR.. PRESIDEWE deelal"<L que não ha !lU· 
mero. Vae se procetler á chamada. 

Procedr:ndo-se à. cho.ma.da. Yerilica.-se que se 
retiraram o; S<'S . Alfredo Barbosa, Joaquim 
Pernambuco, T!u·;ophilo doo Sautos, Pa.ula. 
.Argollo, Barão de S. Ma.t·cos, Prisco Paraiso, 
Manoel Gaetano, Francisco de Matto3, Fons~ 
e Silva, Nilo Pcç,-anha, Joaquim Brev-es, Vir
gUio Pessm~, Frões da . ruz, Jacques Ourique, 
Furquim ·werneck, .Te.~uino de A!buquequer, 
Thomaz Delt'"mo. Badaró. Lamounier. Aris
tides ) laia , Gonçalves Rn.mos, Domingós Ro· 
cha, Palleta, Ferreira Rabe!lo, Fleury 
Curado, Leopoldo de Boll1ões e Fernando Si
mas. 

S:l.ht llns sess3e;;< 5 de ou tulJro de 18'}2. 
.lt:g,~i!a Vinh·-.cs. 

O S1~. AR.TillJI~ RrO:> (pda o•·cbn)- Sr. pre
sidente, ~i houvesse numero !cg:tl n<L casa, 
me anima.l'i~\ a apresentar um requerimento, 
p:?<lindo o aàdiamcnto d~ discus.>ão deste pro
_jccto pn.ra a proxima sessão ele segunda-feira, 
e fumbmenta.ri<l esse reC} uerim~nto com a 
dec!a.raç~\o de que a. commi~.xio te~ emendas 
d:; alg:nma importancia a apresentar, e de 
que deseja VI\. ao mesmo tempo preparar de 
prompto o pa.recer da commissc1o em relação 
;i,' emendas apresentadas. 

Assim, Sr. presidente, corl·eria e~t~ resto 
de discus~iio melhor orientad<t e a Garoara 
tn.lvez Jlll r.le&~e. por este 1\\.Cto, economisar 
algum tempo com a discussão que vae-se 
abrir. 

Entretanto, como não ha. numero neste 
recinto e não posso o!Iereccr este requeri
mento, venho <'IJell<tS ra.zet' esta. simples de
clarar;ão á e<\.<:a, para seu conhecimento. 

O Sr. 1'<'rancisoo Vei~·a foi a.c
cusaüo de haver siclo a not.;l. dissonante da. 
mar.!lla triumphal que liu, fei to ll<l Camara. o 
pro.i ~c to agora em debate. 

Precisa demonstrar que nã.o o combateu 
por méro sentimento de Vi\idade pe.."SS0-1, ou 
por outro q ualq ue1· woti\•o menos confe..o;;sa.
vel, porque entenue que o projecto não deve 
e nã.o ha de ser appt-ovado em ultima discus· 
sii.o sem que a Camara o corrija nos pontos 
qu~ despertam os reparos do orador. 

Pensa que o projecto niio é trabalho do 
uo!Jre deputado relator da commí.3são d ~ or
ça,Jnento. 0s traballlo~ de S. Ex. recommen-
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· dam-se pelo bom senso e pa.triotismo. e o c..'l.mUl':l. não poude dar o seu c~on~entimento . 
projecto recente-se dessas duas qualid des. - !nleirai.la. 
Elle vem a.ugmenl.ar despcz.\~ inuteis. cre::n- Do 1\iini,;terio do:= ?\cgocios ol;t Fnenda, de 
do alem disso um ba.t.'1.lh:io de t'unccionarios 7 do corrcnk, em r~~P"~t:~ ao u~·,;ta r<un:tra 
dos quaes niio ha necessi(lndP.. n. lG9, dll 12 tlt! <'go:>to ulr.imo, ue volvendo o 

Leu,bra que o pessoal dos correio~ foi o.u- pl'ojec!t; impr-cs;.-o rL l~x. do·stc anno. r cgu
gmentaào (jtmnto er:~ preci>'O T~CIO miuislt·o lan•lo '' com)>o·o. do ouro l"raoln por p;trticular 
da :l.i!t'Í•·Ultnl"J. do imp~rio em IS:38. o Sl·. á c:a~a ola moeda pa.t·a set· :tmoer\tlolo ou trn.n~!êw
conseliJ:,iro Rourigo Si!l·a. Deu-~c-llw o OI'- m:u.lo em moccb dn JXdz. <.: rctn<!tlendu pu1· 
ctenadO lle<!"SS\l'Í•), COllreUE!I':\11\·i;C·)he as ;! l~t- c1•l'Í:l ;os iu(;)l'lll>l<;;,,., prc•,:t;\t\a:< :<ulot'l' 11 oito 
tífic:t,·i'~·s a que d lc cinh:t tlimic . .-.. pr•:it•c!O fld:\ llic·t•e1.nt'ía C:c~ c·al rl: 1~ l:o~ uc l "~ Pn-

A!-:•011':1. \"l'tll·Sc pmpu1· •• cr· ·aç:io do • UIIJ:l IJiio·a,; do 'l'IJ<~oUI'O Xadon:d <• pelo cl indot· cb o.
inllnichulc cle cmpt·e:mdo,;, ~~~IJ o pr.•tcXl" tlc quc lle e~talwlecicuento \.'lll ollio:io oloo :;~) ,],, ci
que a i~so 110· ul.rri;:~ tlnt>S pr•l:1 Conv•!n~ico t.:Lrl•l mc:z locrn COllliJ um eX\.'lll!'in l· rln Jll'l\ .edo 
Postal de Vienna. O Br·:lzilnào ~c pc'11.le te!' ele re:i.Jr•m:t tllonct:u ·ia l' la ll()t~u.ln pP!" clitn 
obri~:Hin :t an;.nnntctat• n rl.~fici'. tlo ~cu ot'<;<t· t'uncciou:trio.-A <ill ''m l'l·z :t I'l'<flti"içCt. ( a. 
mento. :\S cles"c'l.as com que no:! quet·em commiõ':;ico de JitzendaJ. 
sobrecctr•t-c;:ar podem pct·fdl:.unente ~er atlia- Do )finistcrio d:~ A:!l·icult.um .. Commet•o·ic) c' 
das. Oloras Pnblicrts. de~ r.lo eol'l'ente, f.\ill l'Oitl<)il> 

Amtlysa o pc·n.iecto mínncio;::unem~. mos· M offi('io dr~t;t c:1mat;1 . n. 211:~, ele lli <le $C
tm <.'orno d k niio convem nem pelo l<túo oomhro ultimo. presr.;wclo n;; inlúrmac;,.jes por 
economico nem pot· outro qualqncl' halo, [llll' cilpins em olfl ..:io ~ :to inspecr.or- d:t n:lycp;;t~:üo 
que :;i o eware . Cottrlemna.-o i~• /i.~;i.u: : :tdt<t 1 sub,·encionaJ;t, cio P~"<'~iclvnte Ü:i. Uotit •d ;Statcs 
que elle aug-mr.nta extr<~ortlmaz•mmente as\ :tnrl B rrt jil ,1[a;: S C•:rt ·JI Shii'· C<J:i':'''''!J c do 
despezas e p~1· lllllllO n~nluun c:on$ulta o~ :n- gPrente tlo Lloytl Bt·a~tltJit·~· que t~a.t~tm d<' 
terc~se> pu1Jllco8 . t•emht do.s me;ma .. , ,·OlllJl<tn1H<~; o D:m·:o U{fi· 

Conclue estra.uha.ndo o modo por que fot·am c:ircl de 3 <le ago~to ulr.hno, no qual se ;tclt:t pu
comman!;td<ts <1$ opictiões. que e~peocleu .ll•t \.llicada a tabell;t rhv tlemora.~, fl'et.es e pr.~oa
uias solJr,~ e~te n:ei:mO pr~~ecto; 15~~) . por_,m, g~ns da. Compn.nhi:\ .Amet·ic;Hm. um e:x~mplar 
não o dcmovem do c:trnmho quo se kaç,~t . i:npr-e:;..o;o das ta:•if:u do Lloytl e m;1pp~t das 
Ha muito tempo que SJ.be qu~. ne;to p<uz. comp<mllias <1<>. mveg<tc;ão subvcnci.,nt\d::c.s, 
quem quizer a1 •plauw~ e elogios nii.o se deve lcont>?ndo o nnm .. ro êc viagen~ mensaes. es.:a· 
pôr uo serviço t.los interes~es do Thesom•o e cala;;, suhvenç\1€8, Y;tlor milia.r, rli>tancins. 
dos s~m rontribuintes. (.-lpo:(T.dO.,, .,.. ... :tu oc o~ . etc.-A C]Uem f 'j, :\ L'C•quhic;5.o (o Sr. Caet:mo 
muito bem .) , dê Albuquerque). 

A discussão fica adio.d<t. Do mesmo luinisterio. de ;') do COJ'l'•'nte, 
Passa--se i\ hora destinadn ao expediente . c''mmunica.ndo que naquell:L data e·n:J. :ór·ma 
o SR. 1" SECRET.>..lUO proc~c à lcitut'<\ do do :u·t. 37 § J·• ch Cl)nstítuiç-iio Federal, de-

seguínl.t:o. Yoh'eu M !:ienac.loo ;Lut.ogt·aplto do decreto d~ 

EXPEDIENTE 

Congresso que detet·rnm~t qn~ o.;; ]"' ~ 2'~ Cl· 
l'UJ·" iücs do corpo de bombetro;; do D1str1Cto 
Fed~l'<\l g'Ozario d1.1.s honras, vencimentos e 
rn<ti~ V<llltugens inhet·entes aos po, tos de ma· 

Officios : jol' e capitão e ao qual o Vice-Presidente da. 
Do Sr. I • Sec:rP.tariodo SP.nado, de 8 do cor-- Republic<~. ne~ou &1.ncção pelos motivos con· 

rente. communica.ndo que aquelb C<unara. stantes tl<t exposir;ão que awmpanbou o refe· 
enviou á saneçiio os a.utogra.plros do dcC!'eto r ido autographo. -Inteira.da. 
do Congres..<o, que 1>e1wganisa o corpo de en- Da CMna.ra Municipal da cidade d•1 Arêas, 
~enheiros na>aes -Inteirada.. de 5 uo corrente, ]Xttente:tndo os seus sínce· 

. Do mesmo senhor, lle ~gual d~t.~. COJ?ffiU· [ros ~tpplausos e agradecimentos pelo. pr~je_cto 
mcando que, com o officlO do M1msterw dos • de let que esta camat-a votou relattvo a un· 
Negocio• do Interior, de 4 do corrente, i'úi de· migração c!Unez..-lnteir:t.da . 
volvido áquella Ca.m:rrn. .. sanccíonado. o a.uto- . 
grapho da resolu(fto do COngresso. ·que con- Os~·- Ces!'l.rio :r.J:otta--:-Sr. pl'esl
cede a D. Olympia Rodrigues Vaz. írmil do clcnte, a.]Jenns venho raz~r um p~cltclo. . 
alferes de volunt<"t1'ios d:1. pa.tría. , Francisco 1 Ainda. quamlo f~ncciOIHI.':'~ em S Clll'tst.o
Wence.>láo Rodrigues Yat. a p~nsiio de :>O:~ 1 >ii.O esta Ca.mara, ttYe oecas1no de apresentar 
mensaes.-Inteirada.. 1 um proJecto em nome da. ballcada. _a que 

Dom "Smo senhor, de ígual úa.ta, devolvendo 1 perreuço, !Jropondo a. ~xtme~.'<LD das lote-
a propos\ç.ão desta camara que dispõe sobre a ! rias. . . 
Ie!!itimução dog filhos espurios por subse- i Pttssn.ndo o proj~cf:.? todos os _tramltes. regt
q;cnte matrimonio, proposíção a. que a.quella 1 roentaes a. cornmtssa'l respectn'a. acce1tou a 
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·1d~t1. capit.~l. !à.Zentlo ap~na.s uma modifi 
·cac.:ã.o. 

Espera>a. que o projecto fo>5c d:t.<lo pat':l a. 
·ordem do dio. e ·uma vez qne isto não se r.lcu 
:até hoje e t."'nto mais ~:;ror:\ que tt commis:>i:to 

· de orçamento, apresentttn•lo na. rcceit.il l1 nt<t 
verba. relativa. n im}lO>tO •te loterias, acredi k\ 
·qtle dalli poue-s<• t irat' um:\ rceeít.1. p:1.r:t o 
. er;Lt'io • .inl;;o cle,·et· sC>Iicíti>r qne esra C.Lmal'.t 
se m·onuncie a talre~pl~it.o . 
Ot~t. sr. pt·c·~ident.c\. rle tlnM llll\:t, nu a 

·<.'OIIlnlis;:;.i.o a.:c<•ir.:t a. !utl't'i;L <.~•mo um j11;_"1J li· 
~it• 1 <·· cnrno limt<' rlc l'i! ll•la, t! l! P~t.e ta5o c 
p{·cciso fJIHl ::1. Ctl!IHII~L" th·r.lm·•• l'l':ttwa.nwnt.e 
•m a comruis·•r1o qnct• estaiJd•·cet• impo.:w 
)ll'OhiiJiti\'0 t! Jl l':<õ.c CiiSO IIIC IJ:~I'(li;C ITitUS l~L· 
:t.ou.Ycl aholil' <l ll 1\nm YPZ n. lutct•i:t. 

Em qualqu~r· d:L>< •lw1.~ li,rpotlwses t; JH'e
oei~o qnc :L Cam:1 L'a ~e maniíe<tl! positiYa
mente . 

Ct-eio que e:<ta:nl. 110 c~pil'ito cl:t Cuna.r;t 
lf.1.Z~l-o. porque quawlo •tpt•esent?i o pt'l.\iecto, 
•um illu~tt·e deput.'ttlo, ho.je tninist!'o, l)e\liu 
que elle não foS$e impL'e:•so. tal era. a m gen· 
c ia com que d~~jam sua. adOi'\'~0. 

Peço n. V. Ex. poi~. q ne :tproveite n. ocr.:1· 
Gião m;lis opportmm e consigne este projecto 
oo ord!!tn do di<t . 

'Viio a imprimir ns seguinies 

RED:\.CÇÜES 

N. 59 C - 18\.12 

.ncM.cçi'io do pYoJccto n. ,-;o A do cM·,-cate 
.anno. emen.tl"do 1Jclo SeJu1do, concedendn ri 
Cmtpanhia Pisca.lo;·i<• SM!- A :;lCl 'ÍCilnn os la
~ores de que trato. o al·! . S• §§ 2" c .1• clv 
:rcqtllamento n. s;ns de 1.7 de de::e:ab;·o 
.d~ 1.88t. 

·O Congresso Naciomü decreta: 
Art. l . • São concedidos á Companlli<1. Pis· 

·catorin. Sul-Americana osfa·:orcs de que tt·a.ta. 
>() art. 3• §§ 2.0 e ::1• do regulamento mandado 
·observar por decreto n. 8338 de 17 de dezem· 
bro de 1881, não comprehemlida. a. garantia 
-de juros de que .trata o § 1 '' do mesmo artigo, 
nem os fa. vores dependentes de concessão doi! 
~tados. 

Art. 2.• O Po(lerExecuti>o fa.rá. observar 
.Q citado regula.mento na. pa.rte que for a.ppli· 
-<:a vel a esta concessão . 

At·t. 3 .• Re>o~am·se as disp~.;iolíe~ em con
'tt·ario. 

Sala da.s commissües, 7 de ouiubro de !89-2. 
- L . Filgueil·r:ts .- F,·ócs da Cru; . - Alcides 
Lima. 

X. 175 A- 1892 

Redacç,ro pa;·c. 3• disc. •s ~sr<o do z·•·v.f•.:cto n. 175 
<lo COri'Cnl!: t (J11\01 'JgC CU~giitCJ tt•.~ dt:: :JO n/v o:r 
aclwws ·v,•;;ci ,n,mtos flos etnpl'~ffa(los da E~4" 
ti'WI<! de Fin· t•oJ (;e;Urat (lo B;···r:.i1• •j!<C '!:Cn· 
ce,·cf;1 a!,J :'!.: {)()[i8 e autoJ·isa o ne~ss<u·io 
c;·crlito • 

O Congt·c;.-;:o ::\:tciotutl resolve : 
Ar•t. 1. " o~ t:mpreg:ul~ (l;o. Esü~~da. •le 

Feno Ccnt.;·:tl dl' Bt·azU. qufl \'Clll~: t·em n.tí: 
:Z:OOO;) :\nnuae;:, lJel'(:el.Jet·ã.o m:t!s :;o·,·,, soht•e 
seus vHncitnentos. 

Ar t. 2• . Fi cu, o g·o,·el'llo de.<sd" j.i :tutori
sa.clo a. <~bt•i t· o CI'C<lit.o nece~~at•j,, pa.1·a ílJ.zet• 
ltl.l!e a est•t •lespezrt. 

,~ rt. :>." R•}Yogmn-se as di~po~k·:;c~ em con
tt·ario. 

&'l.!a <la.s commissõe<;, 7 de oui;uk'O de 189"2. 
-ilfol'<tes Btm·os.- Leopoldo de J:tdlúJcs.
Severino Viei1'a.- De;,~ett"io W~d.·v,- Lei<e 
Oiticica. - A. R ios. 

Vae a imp:·.imir o seguinte 

!'llO.TECTO 

N. 221 A- 1892 

Pro.o·ece·r dtt co;m~tiss«o de or~ame<t!o .~nbre <tS 
e;nend"; aprese>ltadas na 2.' di <cmsúo do 
p;·.:;jectn r}.~ ,·eceil<t r;crat da R•:J.' idllica para 
o exet·cicio d e 1.803 . 

.A commi~-~ão de orr.~mento, em de.<:empenho 
das func~-ões que lhe 10lo incwnbiua:; pelo re
gimento da Camara, vem interpor sett pat•e
cer sobre a5 emendas apresentadas 11<> z,. dis
cussão do o~.J.mento da. receita. 

:'>(a t:1xa.~;.ão d.o imposto de consumo de 
fumo e preciso attender a que os charutos 
e;;trangetros, apezar de pag':l.rem jit na. en
tl"ad(l. o imposto de importação. ;;:i.! o t:\xados 
para o consumo na. razão de 200 • f. ;\ mais 
da. taKa que atrect.a o charuto de l)roctucç:ão 
nacional . 

Para. os que tiverem, pois, em . Yista, na 
a."''ra v~fu> da. taxa. sobre o cllal'Uro estran
.,.ef'ro a !)l'O~.ií.o (~ industria. nac·ional, é for
Çoso 'reconhecet• que este intui~Ll estti. no 
mais elevado gt'ito a.ttendiclo pcht d.ilferen
cíação dos tt·ibutos a que estão sujeíi.os um 
e.outro producto. 

Por outro lado, t:'at.a.ndo-se de lmpo:;to que 
pesa. direetamente sobre o consunúdor de 
arti"'o de uso meramente voluptu:wio, não ve 
a commissã.o futldamento que poss.<. justificar 
a isenção do imposto em relação atú a.os cha
rutoo de superior qualidade de prodllc~.ão na
cional. não raro vendidos como o.• mai:; finos 
de prl)(lucção estrangeira. 
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Assim, pois, é a commissão dfl parecer que 
seja re , ei~<tda a s~guinte emenda: 

Supprima-se o imposto de lO réis sobre 
:chal'Uto de litbrico nacional e eleve-se a 100 
réis o impo,:to sobre charuto de fabrico es
trange:ro. 

Sal:1. das sessões, 6 de outubro de 1892.
Jgnaci ·· To,ta.-Manoel Caetan•·.-P. Paraíso. 

seja considerada prejudicada a seguinte: 

Ao art. I", na rubriCa do imposto de con
sumo: 

.Supprima-se o. imposto de 10 réis sobre cai
. .xinl1as de pliosphoros de fabrico nacional. 

Sala da~ sessões, 6 de outubro de !892.
A meTi co Lt~~ . -Leonel Filho . 

-Atllf" ' to rte Freitas.-Santos Pereira.-;-L. · 
Filg •eh·as. -.Seabra.-Pa~t!a Gvimarã.es. _ O imposto que a União arrecada sobre pa-
Caet:mo d. Albuquerque.-C·wlos Ca;npns.-J. tentes da guarda nacional é o de sello, co
Our'q ,·e.-Ca,imiro Jimior.-Ni!o P eçanha.- brado na Capital Federal e nas capitae; dos 

estados. Luiz ilt• Ar!'inule.-João de Siqueira.~ Theo-
philn ,zo, Swltos.-An(r'isio Fial'to. -Mw·tinho E', portanto, inexequivel, além'de pre.'udi

. Rodriq••es,-Banlo rle S. Marcos.-Badaró.- cial á receita federal,· a emenda que mand~: 
Ma> oe.: Fulqencio.-Zama.-La,ro Jl1ttller.- appliear o p t·oducto desse imposto ao a.·ma
Fleury C~tr:x•lo.-F. Simas.-Lop·~s Trov il.o.- mento e fa.rdamento da guard>~ . na··•onal na 
Gonç<lt," fl,J Lagos. - F. Schmiclt. comarca onde fór o mesmo imposto arrecadado; 

Na pnrtilha das rendas, fr>ita pela Cons· e assim opina a commissão pel<L l't'jeição 
tituição federal, 'ntre os cotados e a União, desta emenda. 
ficaram p rtencendo a esta, como a principal Onde convier: 
fonle de r ceita, os impostos de importação, Art. o producto do imposto sobre paten-
que incontestavelmente se reduzem a impos- tes ele off1ci<1es da guarda nacional ser'a ar
tos de cummrno · recaclad.o como renda especütl ele:> ti nada ao 

SPnd ·• a"'sim, enquadra-se perfeitamente armamento e· fardamento dos gual'da,; na
nos moltles con~titucionaes o al vitr<:J de prover- cionae:; da respectiva comarca, onde •tenha 
se á~ !l i '·' eBsidades ou deficit~ncias da receita sido ar1·ecad3,do. 
f'eder:l.l por meio ele taxas sobt'e o consumo; S. R . _ 6 d.e outubro de 1S92 . _ A.lmeidct 
as qu :: es. e:;tão destinad<lS a sub;>tit.uir as 

d f . 1 Noyueii"Ct.. de imput'·<ição, qnan o em uturo, que poc e 
não s v t· muito remoto, a rend<t destas dimi- A emenda relativa á contribuição p1.ra o 
nu ir, , o·no consequencia do desenvolvimento montepio dos funccionaríos publícos d . vide-se 
da ind tt.<t;·ia do paiz e augmento da produc- em duas partes- na primeira pttrte não tem 
ção JJ<tei.mal. razão de ser por já estar a. m:tterht regulada, 

A· e:Ji tando desde já esta tendencia que de- aliás no :-.emitlo que a emenda pl'ocura pre
·COIT<\ log : eament~ do nosso clirl,ito constitu- ver; e na segunda parte abre a lei, que insti
.cioual. e núo podendo prescindir ele indicar tuiu o montepio, uma excepção ar.:itraria

· ao t:J't •Ot'i<.t da camara meios de allíviar 0 ele- por is;;o entende a commissão que ella não 
(ic ' t u:·<_:,unentario, a commi~sã.o propoz o im- deve ser approvacla. 
posto d· · cot1sumo de phosphoros, depois de Para set· collocado onde convier : 
con ,·snc:e1·-;;e da sua pra.t.cabllidade, reco- Art. São isentos de contribuir para 0 
lhen du . •~peoveitando para esta indicação as montepio elos funccionarios publ.cos os que já 
luze:.: <l c .r.udos de membros considerados da forem contrilmíntes do montepio get-al dos 
conu1Ji .::; ·.o de finanças da our.ra casa do Con- s:rvidores do Estado ou que tiver m feito 
gre;;.;u· e do proprio Ministerio da Fazenda. contructos de seguros de vida, em ueneticio 

Nir<la:; condições, entende que seja appro- de suas í'J.milias, em qualquer sociedade ou 
vad<L '' eme11da que apresentou no sentido de companhia ,nacional ou estrangeim. 
rgpartu· engano de revisão. Sala elas sessões, 6 de outubro de 1892.-

Nu tH.ulo consumo: Francisco Veiga. · 

Depois. da pal;1Vra-phospboros -suppri- · o imposto. de transmissão de propriedade 
mam-s • <t· palavras-de ütbrico nacional-e foi incluído no orçamento do presente exer
tran pol'Lc-:;e esta verba para depois dus di~ cicio, limitando-se a commissão a conservai-o 

E;t,as taxas serão cobradas em estam
pilha~. 

S<Ll•t das sessões, 6 ele outubro de 1892.
JJ.fo cW< B irros.-Sever·ino Viâra.-L. de Btt
lhõJô.-.\lmeida Noguen·a.-Arthw· Rios. 

Ca,nara V. VI 

no projecto de lei que deve regular o exercício 
de 1893 

Quant0 ào imposto de industrias e profis
sões, incluído na receita geral por maioria de 
votos da commissão, acha-se em conJições 
identicas tw de transmissão ele propriedt~de, 

2~ 
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pelo que é a commissiio de pare.cer que seja 
r~eita:da., salvo a 11arte final, a seguinte 

:r. Retumi;a. - .T. P emam/Juco . - Gm·cia· 
Pi1·es.-A. Str,chleJ·. - UchíJa Rorlrig11es. -
Bu<im•ó.- Jocio de SicpteínL.-,t tc:des Lima . 
;- ~f,rcolina 11fuura. - Pcrei1·a Lyra. -
Thoma : Del{mo. - Francisco de MCLttos . -

.Emenda 

Ao art.I.•Supprimam-~e de accordo com a 
lei organica do Distrieto Federal os nu meros 
uo art. l• que se reierem <J.O imposto tle tz·ans
lni>são de propriedade e in(!u~trias e }Jro
:ti:>&ies. 

Alfl·erlo Elli.~.-Nilo Peçcmha.- Sá And.-ade.
Cant<!o. -B. de S. Mm·cos.-Bap!isM rfa Motta. 
-L'Il i!Otmiel', - !lfilton .-Lui:; de ,!,.:b·ade. 
Pr.dl'n CheJ•r.wnt.-lndio do B>·a:;il.-.fulio de 
Castilhos. - C. do Na.;âmento.- A.. Jiiaflu;.
Tosta.-F.f'm"ootlto.-A::rn•edo.-JJ. Carneiro. 
- R. Ralltleim.-Alus de C~tstro,- .~f. Cac
lm'l<l, - Rorlr~fO de A1·m~o.- :Sci!Nidt.- E. 
P.:~-~oa .- Owtos G~mpos.- Leonel FillttJ.
P 11ul.n .A>'(Ifll/o .-Atl"l!frlc Junior.-M. Vatlrt-

Ao art . 2' n. 2 lett.ro B, supprimn-so n 
:palaxra. evento. 

Sala. U.-ts s e;:sõe.<, li de outubr o d<'- 1892. 
lJilllmô.- Bet.lannino Gr! J·;Jciro.-Lr~H;'o }tfM.l
l c,·.- ScJ.mU.lt.- 11w'''''" llel.fino. - Lui:; de 
.Andrnd~.- F<I>'(JUio~ 1Vcr;leck. - i'inh,c.<. 
F • .Santo,:.-Al-vai'O !lotellto .- Jo•7o (lr, :Si· 
q~ir,z.-Jcsuinn de Allmquerq1t.:.-Bet•;[nq•ta. 
- Ep 'tacio P e<;soa . - Axrcdo. - JI,o·,-u.
Matta. lrlacftrt,io . 

Tomando na. uevida. con~idern~ãn ;1 idéa., 
enunciada. na. cmentln. do Sr. deputa.do Mon
tenegro, de grande alcance no sentido rle pre
:parar mercados consumidores pam os produ-

. ctos· nncionaes e de adopt:Lr-se o p riucipio da 
r eciprocidade, em nos>ail relaç,ões commer · 
ciaes com as nações estrangeiras, n. com
missão refundiu de accordo com o autor t.lo. 
emenda o seu pensamento na. díspo~içiio do 
n; 3• art. z• do projecto, a. qual dever;~ ser 
substituída. -p~la. seguinte 

Art. Z• n. 3'.Substitua.-se pelo seguinte: 
A rever as tll.ritb.s das .\ l f<tndegas, e orga

nisa:r uma ta.bella ma.xima e outra. mini ma 
applica.\·eis aos diversos paizes estrangeiros. 
devendo abolir, ou reduzir o mais possh·el as 
taxas relativas aos instrumentos de la,\·oum 
e de u~o uas artes e officios mecanicos e 

. elevHr correspondentemente as taxas dos ge
ne,ros que puderem suppor tar a.ugmento, de 
modo a. harmonisal-a.s com as condições de 
desenvolvimento do paiz e com os recursos das 
diíferentes classes consumidoras. submet
t endo as mesmas ta.rifàs á approvaç-J:o do Con
gresso na proxima sessão Jegi.slativa, antes 
<le entrarem em execução. 

Projecto n. 2.21 : 
AdllítíYo ao orçamento da receita: 

rli;tJ,-/tprn.•·io Tnsta.- Zu,;w ,-UdJant' (/c G-rm
víirt,-Paula 'Guimarrics . 

K<\ tlisposi<;ão suk:tituth-·;~ acim<\ offerecidu. 
estâ. indicado como not•m;L p :trtL as modifico.. 
ç-ües d:J.s ta:ca.s 1:onstuntes da.s tarif;L~ achmnei· . 
l'<l.:S o !t:l.rmoni:$<\1-a.s com <\S condi1,·ões de 
desenvol vimento t.lo p.1.iz e com os recursos . 
da~ difi'erentes classes consumidoras. 
E~te pensamento. claramente formulado, 

torna inteiramente dispen~a.vel a emenda do. 
Sr. deputado Casimiro Junior, emenda. que·· 
aliàs não pude set· acceita, porque na sua. 
parte fin<tl commettc ao Poder Executivo a. 
attri bn.io;ão que é privativa do Congres~o. de · 
lan<:ar taxas sobre a renda. 

E', pois, 3. commissão de parecer que seja 
rt>jeitada a indicada emenda. 

,1ccrescente-se ao additivo do Sr. Monte-
negro : 

:-;ta revis:Lo i\ que pt•oceder, o govm•no tra.
tar<i. de reduzir o mais possh·el us taxas rel:l.· 
ti vas ás materias primas e machinismos . 
a.pplicados á nossa industria e instrumentos 
agrícolas, bem como os que gravam os ge
neros de subsistencia do consumo das cJ.a.sses . 
pobres, pt•ocnra.ndo uma. compen;;a.ç<"lo tt~ im- · 
postos a reduzir no imposto directo sobre a 
renda. 

S.R.-Sa.ladas sessões, 6 de out ubro de 1892. 
-Cu.simi?•o Junio1·.-B. c-~mei?·o. 

Sala; das commissi:ie.~ . 8 de outubro de 1892. 
-Scterino Vieira , relator.- ,lforaes Barros, 
P\esideot~. - .z;,~ofolâo de Bu~hões.-Artlmr · 
R&Os.-Lette O:ttctca.- A. 3fa,a.- Almeida 
.!.Yor;te~ira. 

0 SR. PRESIDENTE de:;igna pam 10 a se--
guinte ordem do dia: 

Art. Fica o governo autorisado a r ever 
as actüaes tarifas 1.lu.s Alfa.ndegas, de modo 
a estabelecer uma tarifa geral e uma tariía 
mínimo. a applicar a.os diversos pa.izes estran
~eiros, devendo taes t-1.rifas,antes de executa.
<las, ~er submettidas á approvac;ão do Con-

1 • pa.~te (a. tê ó.s 3 horas)-Votação dos pro- · 
jectos: 

gresso na proxima sessão legislativa. . · 
S. R..- Augusto Momenegro.- Homero 

Baptista.- Lauro Mutl.e~·.-Mat~ BaceUar. 
- Cesaric Notta / Hnio;·.-B. dos .Santos. -

N . 209. deste a.nno, approvando as divisões
de districtos eleitoraes organisadas pelo Poder 
Executivo para os estados do Parà, Mamnhão, . 
Cea.r-.1.. Pernambuco, Alagúas, Rio de Janeiro, 
S. Paulo, ~finas Geraes, Rio Graildi do Sul 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 1 B/051201 5 12:14 - Pêgina 1 ae 35 

Sessüo em 10 de Outubro de 1892 2:27 

e Districto Federal, altera<](). a do estado Lla 
Bahia. de ac7ordo com a. organis.1.ç~o propn.st:l. 
Jlela respectivo. representação (2" discussúo) ; 

N- 2ZI A, ot•çando a receit.1. geral da Repu
blica. pa.ra o exercício de 18!)3 e do.ndo outr[IS 
}lrovidencia3 (2• discussií.o) ; 

3" discu~-sft.O do projecto n . J 6:3. de,: te anno. 
autori.sando o gov~rno o. despender a~(! ú. 
fJUl~ntm. de 300:000:;; com ll.. Cl'ear;~l.u Lle um 
lamreto noc~t.ado de ~!atto C.t'0.'-->0. 

Contintta(,'ÍiO da 2• diSCUSSãO fiO projer.to 
n . 18.1. deste n.nno. rest:tlJC!erendo n lei n. 
:HQ:l de 24 tle no>entiJro de 11'188. com as 
Jnof! ílic..'tc;it€5 f{UC índi1:<1, e tix;t o pra.zo dentro 
tloqU:\1 devem os actuaes l~ttwos Lle emboão 
t:nt1~1r no regimcn dc~t::t lei. :\utorisa. o "fl· 
vcrno: :1. as;;umir a l'CSpo:Jsai.Jilidadc da::: ~o
tl~ dos que nã.o pndet·em ou 'JUi7.erem suh
mettcr-s~ ao mesmo regimen; 0\ pt·o,-illenci<\r, 
fJUan lo :'~ sul.l;tituiç·:io por not<w; do Thesouro. 
~as que forctn l'i!Cehidas, e a re~cindit· o con
tmcto com o Banco dil. Republit<\ para o re:;
:;ate do p.'lpei-moeda., limitado este á !>Omma 
actun,l e fei to o resgate conforme :lfiUeiL;; Lei 
e com os rec ur;;os anmw.lmen t.e decretado; . 

3• discussii.o do projecto n. 122 B, deste 
:t.nno, re.organisa.ndo o SnlJremo Tribun<Ü Mi
litar. 

2• parte (ás 3 horas ou antes)- Continuaç;io 
da 3• dist:us.•iío do projecto n. 203 B. organi
sando o serviço dos correios lia. Repu blicn .. 

Dlscussão unica do additivo n. 192 K (ad
ditivo destacado do orçamento da despeza do 
11inistcrio tia Industria.. Viaçfio e Obras Pu
blicas, para o exercício <le 1893), autorisando 
a. revisão 110 contracto de nav~n-a.ção a vapor 
do alto S. Francisco e Rio das Velhas. 

Discussão unica. do additivon. I9Z C (:c.ddi-

st~b-tluvial, entre as cid.adl?5 de B<!l~m ·e !lf;~ 
D<\ OS); 

Di~~u~síi:o ttnim do addil( \"O n. 192 <; 
(addt~tvo d~stu.cado do .o~·çamento da desp!!Z<t. 
do ~fttu~tcrto da. Indusma. Yia,:lo e Obm.i 
Pnblio.:as para o exercício de l8G3),autorisv.ndo 
o p;\ga.mento de _30:000$ como pr~mio :lo 
Dr. Crocka.tt de &L, pelo m;\ppa pot· elle ulti
ma.men tc editado. 
)>iscussü.o unic:l. do <tdllii.i,-o tL 1n:2 H (ari

dt~t ~·o d~sl.'\c-..tdo do ?t'çamento da de;;peza do 
M:mster•o da Industt·ta, Yia.~.;io e Obras Pu
blicas. pa.rn o exercício de ll:\93}. <Lutor·isa.nrlo 
o gove1·no a. compro.r ao chlau~o Alfredo Mo
rcir·<~. Pinto ;1 proptiedade do seu Dicciona.rio 
Geographico, Historico, Ethno:::ra.phico e Ad-
ministt•;.\tiço do Brazil- -

I" discus&io do projed.o n _ I9.J.. deste an no. 
autortsand_o o governo a cunsidemr nos qua
dt·os eJTecttvos do corpo de machinistas <ia. 
armada todo::: os muc!tinistàs extr3.ordina
rios que. contam mai:> de 10 armo> de serviç.J 
na marmha de gu.erra, com todil~ as infor· 
mMrics. 

1• discussão do pro.iecto n: 196, deste anuo, 
mant~ndo a subvMçii.o de~tin:-.da n. auxili;•r 
o serviço de exploração e no.vegação do rio 
Parnahyba c u.utorisando o go;·erno a con
tract<tr o mesmo serviço nas condi•;ues q\to 
estabelece. 

2·• discussão do p rQjeclo u. I ::?:3, de;; te a.nM 
(do Sena.clo ), a11gmentando de mais 40 ·.r n (l;; 
actuaes vencimentos c sala rios do JJeSSoal <h 
Imprensa Nacional e do Dic!i'i rJ 0/ficifJ. l. . 

LeYanta-se a. sessão às .J. 1 ;'2 horas. 

121" SESSÃO E~[ lO l>E OH\:1~1.'.0 JJC: 189-.! 
tivo destacado do projecto n. Hr2 B, fix~ntlo 
a despem do ~lmisterio da. llHtustria, YiaÇ";ro e 
Obras P ublicas pa.ra o ex!'rcicio tlc 1893). 

Discussão unica do additivo u. I !)2 D (ad- Presidcac:a do S;·. Joti.o Lop:s 
aitivo destacado do pt•ojecto n . HJ2 B, fixando 
a despeza. do Ministerio ela Industria, Via~ão Ao meio-dia procede-se i~ chamada, á qual 
e Obras Publicas, para o exercício de 1803;. respondem os Srs. João Lopes, Azeredo. 

Dlscussã.o unica. do a.dditivo n. 192 E (<\lldi· At.haycle .Junior, Paula Gnimn.rães, Fleury 
tivo destacado do or~mento da de>peza do Curado, Indio do Brazil, Cantão, Pedro Cller
Ministerio da. Industria, Vil.!.(iio e Obras Pu- mont, l\tatta Bn.cellar, Augusto 1fontenegru. 
blicas, para. o exercicio de 1893), autorimndo Costa Rodrigues, Casimiro Junior, Henrique 
o governo a contract::tr com a Compa.nhía. .de Carv<J.Iho, Anfrisio Fiallw. Nogueira Para
i\Iuzambinho ou com quem mi!lhores condições na.guâ, Pires Ferreira., IIIartinlJO RodrigU('.5, 
olferecer a construcção rJ.o prolongamento da Frederico Borges, José Bevilaqua. Gon~-alv 
estrada de ferro da cidade áa c~mpanba aos de Lagos, Nascimento, Alü·edo Barbosa. AI
Poços de Caldas, ete. minio Affonso, Epitacio Pessoa, Sa Andrade. 

Discuszão unica. do ::tdditivo n. 192 F (a.d- Tolentino de Cul'Valho,Joaquim Pernambuco. 
tliti~o d~stacado do o~~.:amento da de.speza do Juvencio de Aguia.r, Andre Cavalcanti, Ray
.i\ftmstel'lo da Industmt, Víaç-~o e Obras Publi- mundo Bandeira, João de Siqueira, Luiz de 
cas pa.rn o exercício de 1893, a.utorisa.ndo o Andrade, ~pirit.o Santo, Bellarmino Car
governo a contractar com o Sr . Richard J. neiro, Theophilo dos Santos. Oiticica. Rodrigo 
Reidy, ou com quem melhores vantagens of- de .Araujo.Oliveira Ya.lladão,Felisbello Freire, 
fecer, a. CO!lStrucç-.do da. linha telegropllica. Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tost;t, 
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Seabra. Zn,ma, ArthurRios,Garcia Pires,Mar- O Sr . Do:n:lingos Rocha-Sr. 
colino Moura. Sf\verino Vieira,Santos Pereira, presidente, quando na sessão passaLla se pro
Milton, Leo vigildo Filgueiras, Barão de São cedeu à cha mada para verifiC<I l'·S2. se havia 
Mar cos. Prisco P .raiso, Manoel Caetano.Fr-an- numero por oecasião da votação tio l' l!fJ '!eri· 
cisco de Ma. t tos, Ho~acio t'osta., Fons~ea e. S~ lva, 

1 

mento apres~ntado pelo meu i!l : t ~tl'e ··ullega, 
Fonseca HermeB , Nilo Peçan lm, Alctdes Llma, Sr Lamoumer Goclofredo. acha va-me uo re
Urbano Marcontles, Manhães Barreto, Oliveira cinto da Camara e respondi à ehanmda.; eu
Pinto, Vi~gilio Pessoa., Luiz Mlll'at. Baptista da tretanto ,noto que o meu nome est:í. con~i ;.mado 
Motta, Frót•s da · ruz, Erico Coelho, Sampaio como presente antes da chamada e ausente 
Ferraz . Lopes Trovão, Jacquei" Our'iqtw, Fur- depois. 
quim \V e neck, J"suino de Albuquerque, Vi- Aproveito a occasião para fazer a V. Ex. 
nhaes , Tllomccz Delfino, Antonio Olyntho, esta reclamação,pedinclo que se digne mandar 
Badaró, Pac fico Mascarenltas, Gabriel de Ma- rectíficar n. acta nesse sentido . 
galhães, Leonel Filho, Chagas Lobato, Jacob 
da Paixão. ,~ lexandre Stoclder, Matta Ma- O S~·. · Jacques Ouriq ne -
chado . Lamounier , Al varo Botelho, Americo Se. presidente, venho repetir a V. Ex . are
Luz , Viotti, Dutra Nica.cio, Manoel Fulgencio, clamação qne ha poucos dias foi feL fl. no Se
Aristides Maia, Gonçalves Ramos, l'tt: íos das nado pelo illustre membro daquella c1:1.sa do 
Chagas, Domingos Rocha, Costa Machado, parlamento, o Sr. conselheJro Ruy Ba.,·bos!l'. 
Francisco Vr"iga, Ferreira Rabello, Ferr~ira . . Parece-me. Sr. premlente,qu~ a pubiJcaçao 
Pires Benellido Valladares João Luiz Ro- ' dos debates desta camara no Dwno '' , Con-

\-- dolph'o de Abreu, Glicerio', Cesario Motta ' ' rp·r;:;so deve manter a mais r estr.icta ~e i·dade 
Junior, M._o·r.aes. Barros, Alfeedo Elli~ , Lopes I sobre üS aco.ntecnnentos que uqm se d:.io; .e me 
Chaves, Mur~a, Bcazilio elos Santos, Leopoldo parece tambem que, pelo mo~o j:o · que e ac
de Bulhõe·-:, Alves de cast o, Urbano Gouvêa, tualmente fetta, a verdade nao se a_cha pelo 
Caetano de Albuquerque, Bellar.rnino de l'I•Ien-~ menos r~l at:_ada. em toda a sua exten~ao. . 
donça, Marciano de Ma.g<~.lhã· • s, Fernando Ha om1ssoes g1:aves , e V. Ex . salJe tpe nos, 
Simas,Lauro Muller, Carlos Campos .. Sc'nnid t., deJ:lu.tados de hoJe, que t~mo~ gr•at.'tl< s r·e,pon
Pereira da Costa. Julio de castilhos. Borges< sal~rl!da.des perante a lustorw,'so r~ul r·emos 
de Medeiros, Alcides Lima, Th•llllaz Flores,Ho- d~tender o nos;;o nome de accusaçoe-; poste
mero Rtptista , Cassiano do Nascimento e De- rwres com o a.rcluvo do parlameulo. 
metrio Üil.leiro. Vejo, Sr'. peesiclente, com gl'ande l'''Z'Il', que 
· ., .- muitas vezes no Diurio cl'J C nltr ·s ,o silo sup-
Abre-sv a sessao . primidos apartes de deputado ;. sem que eu 
Deixam de comparecer com causa partici- veja razão pam isso; apartes entret:~ nto que, 

pada os Srs Uchôa Rodrigues, Rodrigues na maio ri dos c 'sos, expri111em opiniüo dos 
Fern~.ndes. Ne son, Justiniano de Serpa, José j deputados sol.Jre o assumpt_?, ti pnr.ado -; que 
Avehno, Fr·ança Carvalho, Cyrlllo de Lemo>;, j por qualqueJ' convemencia nao que1'em tomttr 
Miguel Castro, Amorim Ga.rcia, Pedro Ame- parte no debate. 
rico, Couto Cartaxo, Retumba, Rosa e Si! va, I Um aparte nestas condições tem muitas 
Gonçalves Ferrt>ira, José Mariano, Annibal vezes toda fo1·ça, porque o deputado que se 
Falcão, Ivieim de Vasconcellos, João Vieil'a, conserva calado durante a discussão mani
Pon tes de Miranda, Euclides Mal ia., Leandro festa a.s im a sua opinião ao paiz. 
Maciel, Francisl'O Sodré, Novaes Mello, Viriato Outras vezes ba omissões que m1li t.o nos 
de Medeiros, Alcinclo Guanabara, Mayrink, prejudicam. Ainda um de:•tes dias ns·ignei 
João Pinheiro, Gonçalves Chaves. Palkta, uma, emenda,, f.ipresentacla pelo Sr Thomaz 
João de Avellar, Adolpho Gordo, C<tr valhal, : Delfino, a respeito de impostos qne prl•judi
Angelo Pinhei ro, Carlos Garcia, Moreira da i cavam a Capital Federal. Vem essa emenda 
Silva . . Julio de Mesquita, Eduardo Gonçalves, I puhlkada, e o meu nome supprirnido, como 
Lacerda Coutinho e Menn<t Barreto. tam bem o nome de ontros signat1:1.1'ios da 

Deixam de comparecer sem causa p:1rtici~ mesma emenda. . . 
pada os Srs. Pereira de Lyra, Ivo do Pr<.~do, .?s .. extra~tos dos drscurso~ publicados . no 
Dionysio CerqueiPa, Sebastião Landulpho, Villa . D,, ,, "' O !fi<-• ,t tomam uma ft'lçao que mmtas 
Viçosa, Albel·to Bt•andào, Joaquim Breves, Fi- I vezes ,colloca o orador em ma posJça~. V. Ex. 
gueiredo, Ferreira Brandão , CosL• Senna Do- jlembta-se de que ultimamente . falleJ sol.Jre o 
mingos Porto, Monteiro tia Silva, Necr,sid Ta- or~rr;~nto da g~erra e o ~xtl'rwto de meu 
vares, Martinho Pra :0 , Domingos de Moraes, drd.:ur .~o deu causa a que mmta gente se pe~
Paul ino Cal'los,CostaJunior,AlmeidaNo~mei- suad1sse de que eu er<t um dos ma1s dech
ra, Cincinato Braga, Victorino Monteiro, Assis caclos defensores do governo actual. .. 
Brazil, Rocl:a Osorio e Fermmdo Abbott Entr~tan~o, como todos sabem, Ja por 

, . . . _ · prmclp!OS, Ja por necessidade JlOl itica, sou 
E ltda e posta em cl!scussao a acta. completamente adverso á política do actmtl 
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govet·no. N'l mea clis.;m-so foram Slt]>pl'i-~ O Sr. Cnctn.n.o <le A.H:m.queJ.•
Jas ~l..~Sct ·•:mil'ícs fJW! ac,:.•nt:i::tntm pel'i'd- <pt<~ p,·otlC.L~ pala vms tiü•:'• :l re5pl'i t•> deste 
tament.e <L min lt.- [Jv~i.,-ii.o : no P••'~o rt •w a<.·mmpto. ·~ come,,:wiL a'"t':Vl~~eno.l(• il. mesa. a. 
outt'l\~ :\o':<Pt'çiic~. ptti':ll!l··nte 11<\T.t'i•Jtíc:ts. em al ten•;:-LO 1[11<'- lll' ·si ... u ;,, r\: ·la m:t<;il()< l[Ue tem 
que u p1· ,;t.:L\':t :wxilio :'1. ~omrni,;::i.o dt' or~:.L- 1 li.•it•l p:wa n~l' ;:i tiu \t<L ,[i>c::t••:<:i " t~~i:•. •. pr(ljecto. 
men'.·•,(h.-a,m de ·,;na \'Ol \' Í<.hto< \'. Ex: . cvm("!l'é 1 Qw>•Hlu o or:IÜ<Ir·.e ,·:· :1. l:n:l(·:l. •k o :qH' ·senr.:ll' 
henth: C[IW i:<t :1 t:O!l(IC> 0 depui.aolu erll !!);\. po- li• o 'llu~id<'l': u;:'iu ii:\C:>:llal';tjll<ii\i. ·, , ;J~J •i ' lllOdO 
siç;.l.o d e·11tt.<: •lo paiz. ll<WC[W' . •lepo;,;,q;m!tol<) I a lOI' IJ;tt· !:e1n e\· iLie:n,:,· ;t H•·•·•·:<<i•\: t<\.· 1· Ut';;',l!ll· 
o lli:;cu;·,:" ,; publi<.:ado inte!t':tlment ··. '-' Jl:-'1't' ci:• ele~·; eon;t1·nir tlll\ l:tz·q·c: '" n" t•,; t~ ~< ln •le 
que <) l•~· n;'io ~••'e < elle llli :~l !l.' l'a• lo \lau.o lir0,.$<.1, lazar·et" cpw p ·nl:;r ··mp •c:ilho 
pelo il:.:p;IC:ldll e elllt~IHhdo. OH ~i <) d l')llH:tdl• l il l:lltra.<l:l. 110 ,.:eU ICI'l'Í i.<ll' .0, d:~; l!llll ' t.Ílll l'<!.'; 
mudu:t de u .::a" dt' (l<•Í:' t[; t pul.o l im~·;io_, tl•l i <> piolemia:> '[ lll! ;·on>t,:L: It,·m:•ll l/.' la -.· 1 ~ 1!11 ' "' Rio 
ext1·a.<~~.o. ~la. 1)1·a.r.a •· v~\.ra. a .. ..; ·~Ui ll.!:' :nú oq.r1•t·a. u:·l., 1ê1n 

Ai!I•Lt em onl.r" di$Crtl':'O :ne11. em f] IH: IIIP.Ilt:>'' ÍihJ . : I()J' p:t:·w•l•t :!''''Crlll o, o,; re~,: !u· · ns hy
retel'i.\ a. unt nliui~:n.> (: dizi;l que~- Ex. Pl'••· J :.d'1Uicú..; n.-~(·::.~H·L(,$ 
)tal) i I 1: il tac;hi:tVl'ficiJ. :1 r.·; [:IIT<l rn:whi:t \' (•[ ir·(• j. [>f'f:.«'Í III lc de f',llllhllll"'ll l <ll' llü,·am o•\J:.e f'; t(\ 

li.~i snppt•ilnirla , tl~' _lltO\lú qne \l:t:·••cia que cu i pl'qjecto, l' C<'l'lnin:n•;'t ""Ldt,a tHI<• <]., i:ln~tres 
vnth~\.."b • :..:: t a.t · o muu~t l·~ •.qUitH·r ct , ~ ·Ht!"t-+tan:o . , , n·•!n!;~o~ ll~·:-:.t.~t c: 1~: 1 o vur.o t:t·:n:a,·~·í par·a 
no 111 ·ll e;[}ÍI'ÍW ~,-, e~ta ;·;~ <L i•ll'<t •lu c!·iti.: .. ,. t' ll.,, p<WtJ:Iõllltu ~tl t1~1t:. •l•l um <·~l~t-lt • que 
censl\t'<l. ! Í!lloiir.men!.l.-·, n:"lo oh;l.;mí.•• •~ p11j:tth;a •I•' :<eu 

\' 8x . (oompr<:.ltellLle que. ~xactanmr,:c ~ ··lo e a~ opu !e!: ta-< riqnc;m;; que ''' •·n·•en<tm 
quando aca!•:tmo:; tle \'ütar " i"tll;:uue•nv 'la. l l leUc. n;:io t(• l\l t i•lü, ~-'' ilh > úl'<l p:tl'a ;[,;,:,'J:tr, 
subven(,'ii.o p;tl'<\ o n;,.,-iQ t 1{/ic"(' ' . temo;;: o tl•- a C<">l'l'Clltl'. immí;,rt'itH.H'Ía r1ue se tc·;n <Ut•lP para 
reit.o tL• «Xi "it' :1 rn:cio• lic!didntl,• :1a pn iJli- ollt!'os C$:;ttln : ~ .J ;tz<mcl:) e-lle f[\Hl:<i !!!•'-!''. ··• 
caçi'il~ ',iolque «qui ~e p;t,;~: l. boo e de :'iUIIUllêl o SR. A:\Tü:\H) Azr:i:~I~>-A ilOÍatlo . 
gra. VlhiH ~~ . ~ 

Ai:ldtt na. ,·or.:tçito do orçamento tia g Utl i'J<t O :::r:. C.\J::T,\:'\11 111; AT.BCQVERQC:E ped€: 
pedi a p::lan·a Jlela Ot-dem. JlOi' vtu•ia.~ ~imple,.:mente iJ. i ll u~t. nltht C:o:na1~' elo< St·s. 
vezes, 0\<1S twlo i;so f1Ji ~uppri:nhlo : ~nf! ·t:- Dcputa•lO$ rp tc: ~o~tc,)!l;l :li) rst:nlo ri<' ~f;ttto 
ta.nt.o CJ.uc. nfl momento em q ue <tllfU!ll amigo Gt·o&;o lllLtb c;;Ge intli;;p~n;:;,,·~ t r"<:lll'<'L• •. . 
do t!u·.-et·no l;l!!:tm, . ttHio em- publit<J ilo com o Sr•. A:"TO.'\to ,\ ze:R<:no- Apoiauo. 
exacthlúu · 0 SR. CAE1'.\:XO r> E ALrlL'()T'ERQn: . , . de '1 Ue 

O :iilt Pnu;;; Ft:ttr<t:llH-Xií.o apoin.do; tom- que elle tem nr~cn r,•: nc ·cssid:t<lc.para niío ver 
migo t.~·m acunteciLl<l o mesmo. ~cu< fil'Hlo> c:.llircu\ <!r!IJaixo ,[,~ U:t:.Wilo das 

O SR .. LI.Ci.lt: t:.~ Ot'RIQCE - Aintla 1w D i·•i'i •l ,.e~~s que. <:O:lt:ll\lil l lltllll~. :t!li ,.ii,1 à t·t'i.'batar 
Offic .til. ch! hon~m Ú!em mttíl:t~ de:<s;•:: "mis- Yidns precio~as . 
ooes. que m:r.> prejudicttm con~i ,lel·<tl'elmentC! o :o:a. A:'\N:-;10 :\zl-:r.~t>o-c,,moj:í. :11~ 1mteceu 

Ot·:.t. nus nà.o de"ja.mo.s e$f;;tr a lenultat· mt\ i:; lle uma v.·;r.. 
q_uest<)cs que po.<sam pt·~j nt!iear o andamento .Ninguem mni.< pt~dindo ~ p;tl;t\'t':t. :ka. " 
de nu~~o~ tmiJil llw.<, e tot•mtr·~m,~ :· azeda:-: c tL3cu~~iio enct~t 'l':\th e a•.lhlílr. ''· \'<!t :t)~.: J por 
a.ceriJas; e p;:H· i,;,;o pe1,v a Y. Ex. !tne>" di;;ne l•llta tle nnmet·o. 
tom;u• as J)t'O\'icleuci;ts :wcessa;·ia : p;tt-a. que é'.ontinna.;,ii.o d:1 2.' tliscu~s;"h) d~• IH'Ojecto 
o Dia r io rl.- Gml•f•·a.<•' exprímn. com :\ maic'l' n. 183. \le~tc anno, rest;tb,·l~endo :t teí n. :N03 
Yeractdade tudo que aqui ~e P•J.~~a. tle 24 de no\·embro de 1&~8. ~,1m M motlific,t-

0 S .t. P .·:ES!DE:-i'l'C:-A t•ec l<un:tçii.•-' du lwi.lr<J ~·õt!S ([Ue ilttliro . e fiX:t u pr-,t:w tlen:ro do quill 
·deputatlo serit ioma.cht na <l ~ ,·ida con~i- tle•·cm os M!ltl;v;; h:utco"- 1le emis:;iio emm.r 
dera~·1o . no regimen de·t,;.\ lei. Autorisa o ~ovorno: ·a 

Niuc;uem mal~ tà.Zend•) ob·.:ermr;\í<;" , nbt-e a. as -mmh· a respon~ahililhute da~ notas dos que 
8-<:!.<\, i! esta d;J.(la pcw apprvnvra. não puderem ou quizeren\ submetter-se a~ 

me:'mo re~imen; tt pt'O\'Í<lcucÍ<\1', quantO a 
su bstituição, por noh' tlo Thesouro. olas que 
till·em l'ece: •idU-,, ~ a l'e:!ciullír o contractO 
com o Banco u•\ H.cpublic:.\ par;t 0 r esga.te do 
papd-moeda, limír~tlo t'<'te a SO!l\IU>\ tl<'tulLl e 
leito o re~ .!:J.t•>. conl'ot·me aqu~Ua 1~! e corn os 
recurso> aunmtlmcnte decretado~ . 

PlU~1EtRA PARTE DA ORDE~-I DO DI:\ 

0 Srt. PRESIOE:-iTE-1\.:i.:> ha.vendo ail! l<l nu
mero p:w't .<e proceder it·' vl)taç •e:! indiC•llhts 
no co1ue~,-o da. ot•dem <lo di<~.. pa . .,..:L-.•e ás m~\te-
rias em di~nS&1o. 

1• tli,cu~são do pl:"ojecto n. 163. !leste a.uno. 
autorisanJ.o o govemv a despender ate á 
qua.1tt.a. 1le 300:000:5 com a creaç•io ue um 
laza!'eto no estado d i! ~ratto Gros.w. 

O S.t·. ~(.~a.\) i·a-(tl~ooiulC:i:o t[,~ tttlcn .. 
ç,ru) - S•: . il l' i% i ·l~ :!\l~, d •. ~..-il •:O ."ll~~su· a 
\:. Gx:. que t3.L)tt'.J u ~ ~t~~ d·~!J at(~ ~ts:::ob..;rlxlilo 
pot• t.lou:; grande~ e po.h:rooO:i t·éca:o~-
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Qaando, Sr. presideuta, o nnuo passado, « smts propensões e veio a í'nzer estrepit o;; 
moviamD:> opposição ao govP.rno nctual, se "" pelo ~uuinbo. 
nos <lizia. que est<wamos apaixonados ; por
que eramos pa.rtirlariO'S do golpe de l':~tado . 

Esse golpa de Esb.do era o chavão da il
lastz·~ ill!!.JOl' i<.t contra a opro$ição . 

« Dizem ( este lli~cm, Sr. presidrmta, quCl' 
" di zer : .tl·i~tidc:< Lobo c Co1111lllillrit1) ... 

Dados, não um, mas muito,; golpes de 
Estado, pelo actuu.l go'l'erno, d~tpl'arecl!u 
essa accusaç.ilo para apprm;cer· outra, e 6 
•lue nós estamos despeitlli]Os, temo~ resen
timautos • temos odios, c IJlle po1·tanto não 
podemos u~llar corn imp:trci .. lirlade. 

De modo que, St•. presirlente nJ.·· h:::. meio 
rle podez·mos co:nl.Juter o gover-no actual, o.\t
t!'íbuindo-~e-uos boas intenc,:iíes. 

Aduiter:~.m propositalmente o.;; sentimentos 
patt'iotico.> qne <tli!))ent.\uJos, os qnaes ~~o Ll" 
procnt'i'lr pefJ. ccnsur;l ~m; acto~ do ;;o1·er·no, 
!mlicar-llw qual o ":tminho majs correcto e pt\· 
triotieo que dle tem a seguit•, para 1Jc:11 
C;Jr:ll' Jo3 inte:'cSSúS pulllicos. 

O meu se~nndo rec3io, Sr. presidente, c 
:1. mngnitnrle- •.lo ass:unpto. D•lS J;oa~ iinat: i;<\ 5 
c!J. R.epui. !ic:~ r!epcndc <L :>u;·, cooso! idução, <j o 
que está em debut~ é exact;nnente a impor
tante e d!lf:ci! gn;)stã.o oia refót'm:\ !>ancari<', 
:;:obre a qnal h:t o prc>jecto da illust!·atlü 
commbs:to r!o o:c;amento, por um lado. e 
nor outrolacio, um ontt•o pro.iccto apresentado 

'pelo iflnstrc deput..'tl!O pelo e5tado <lo l~i (l 
lie Janei1'o. 
Compreha:l• l·~ :1. Camnra ']tW nenhnm·oGtro 

:·,~snm pto de>e p!'coecupar com mais 5ol ici· 
titde sua precios·~ attencito rln f}ne e~te, por
•ll~e, dov~ retJetiJ•. a estabi!itlarle d<\ Repu
:,!IC.'l. estJ. d'1pen•.!eo tc e:mctamente Jas su .. ~ 
Ji:.Janç~s -

!l!:t~, S:· . ;n•eshlente, antes de entrar nas 
cvnsh.ler:<<·ües •jtle, peço líceue;1. pa.r:t t:tzet 
~nbre os dons p:•oje~to~ n rpc a!ndi, con;ointa 
a. C:Lnlilti\ que eu lht! de:~on:o'ttl~ n. Vt·r:H;iUrttld 
tht a~sc l·er.? •;:i•) r: a·J llz, COlllc'ÇIIHJo , de qt:c se 
:-t ttt!t'u; <\ _Pai:''"'l5 <t opposiçãu qnc t'az,mws. 

Ei'.cu.e '\ . l~x . c ve.Ja ~~ cns:.t o q:zu un1 
r!os seLl<t<io rcs pela C.tpital Fr.l.!er:t! escreveu 
pm•a um jorn:J.l tlo Estado de s. P:mlo. 

Só 1Jontcm !ií" conhe~ímento dc~>:1. cart.n. 
T>Ot' me tel' ~iuo enviad:\ ,!e S. P;tnlo este 
jornnl (mo~:nmdr;.) L >w :o Pt,,nt:/Jz;·. por um 
amigo, exactamr:nte r· .r ccnteJ· :t c:n't:t !J;H'a 
elle escripta pelo ale.~ . Sr. Al·istidcs Lol.Jo, 
'::.rmnJo!' J~ i to i\ {o··>a. 

Eil-a ; 1r: : 
« De todos o> •lcsterJ•r..tloo:. o Sl·. Se,lbr,t i: 

"'o f]Ue Sé! :nostra menns coi·Juto, 
<! EHe sempre ocCil pou unw. posiç.'l:o espe

« Ct<l.CUlOSa ll<L Cam<\.I"J., tem go::;to peJo ge
<1. nero. 

« Quando subia à tribuna assustava a gente 
« com a sna pahtn•a a.popletica. 

« D-3 volta. do desterro, não esqueceu as 

lJ~r SP. . DET'T:l'.\JJO - Os calumnindores 
usam s~mpre desse tli.:em. 

O SJ~. SE.\Hi!,\ (con!iTLnantlo a. lc•) - « Di
" r.em que fez compromissos, soG a ]'<'\hvm 
,, de ID<LI'tyr, de rcnon tr uqni es~<lS sc~nas 
<~. illdiscretas. » 

Que cor;l:,:er'J ~ dcs:'açato7. a dc,;tc snu<1.dor, 
Sr . p:·esiden te ! ! 

« ;\ nim<IÜO (C01>1i;ll'fmdo a /tTJ pdr.~ iJl\pai· 
« vos (estes par•al1'11S li :lo úe •l•u :t cvrn·anien
~ te t•o;spo~b a o Sr. Al'i:;tides Lobo) que o 
•< ap]>lil u1iram C I!! al;:-uns eslao!os p01' fJDe 
,, passou, o entllusfnsJno subiu- lhe :i. tempe
(i l'i! tlll'<t rnbm a o chc!!':tl? ,to :;eio d" C<.tll\<11'(1. 
.: onJe devia ~~ ll<tt'uaf:.o e o :•~uarrla I'Cil.l
" mente U!ll SCC!I:•!'lO llOVO e IJ~:n di verSO de 
"' suas p:•ctençõe,;. 

<< O i:lu5tre deputado pela Bttllia. nr.o ó ho< 
<< mem l'jlte mude deconsell!O-l> 

,\utcs :ossim, Sr. pre;;idente, do CJ!l~ ~er 
co:no o il!!.lstm seuaJor , que muh ccnfotme 
os intet•cs:;es de mome11to. 

(( Al!t'!Í!'O it-se ú C:nna:·;t. contín!!a o ~~~a<lor, 
«e pt·.?g,) u annundos cal-rttncudo::; c 0 :1 tl..'.'l. a 
« situaçito e pr1ncip:ttmeute cont~• o ci1efe 
« r!o 1::.~ t ado. " 

P~ll'\\ t3;3$e ~c nado~~ . r,;·cgto· Cíl.inmc~o~ c.:tr
j"WICt!dO·: é fazet• O['•]lOolÇUO :lO goYI:l'llO, que 
[J;J.J'<l perlier :t t:onlht:l<::l d:t g~'nte sens·ll •t bas
tava ser s ustentado pelo Sr. Aristides LoiJo •.. 

" o •tue ellc tinh:l. ur.~encia de rti?.er', CIJ;J
« tinúa o missivb:tn, sem •\uvida di1·:1 ho}~ e ó 
<< nm<t co usa de aterrar ! l> 

Eu não h avia a ir:d,t p:·onnnci:~do o men 
,Ji,c:u·so e ja (I senador pela Capit:tl Fe<!l3t'<Ü 
a!llrmu. "'' q ut! ~: r:t um<\ consa de (!(CI'i"a;· ! 
Que sausatez e ~nc <.'!'Íter io, S1'. pre,[d!;nte, 
most l'<\ t cl' CS5C !Jo!llcm ! 

« ;\fio Jie;w:\ peJl':t sobre pedra, -.: c.:1tin;caa
<\do (tlcr) . 

~ ,\ Cnmm·n nüo m:m ifestou •le~e:jns de 
« ouvit' o rurioso trihnno e nc;;ou-l h~ a p:·eci
« pi tnção ,Ja, p:ll:w ;'a. » 

Faróz trihuuo ! 
E' po>sh·d, Sr. pre;;hlente, qn~ cu scj:t fe · 

roz no \"CriJn. ntL'p;.la·.-ra, mas não o S'1\l no 
ph:rsico, como o Sr. A1·isti les Lobo que pur.::
ce um ;.:-:üo lJra ~" r.lo mat to p-;~~J o a um t i
gre fat·or. rcua!oili(li o :-:xo) , e:qJaz de i nve5tir 
contr:t uma Camar•t in tei:'•l, como invc.;tiu, 
nesta mesma. catta., rpmnto mais contm, a 
minha pess.j;\ . (cr, ,lló;t;•a a l~r.) 

« A!;i tem par.t que serve essa gente . l) 

Si não fô1'a o resp·~i to que me merece esb\ 
C.-<mm·n. ert r e:>pouderüL a. esse topfco cçmo 
elle mei·ece, prenz·o porém rleb:al-o s~m re
sposta, j il. por este respeito, como porque 
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não me quero medir pelo Sr. Aríistdes Porventur•a, Sl'. pt•esiuente, precisamos ele 
'Lollo. (CoJttirlt.ca a te;·.) coD~\lutimento elo Sr. Aristi<les Lobo par;\ $et·-

c O ~uJiseurw srj tc;n dons l;<eritvs • • • >> mos t-epublicanns '>. 
Ora., :>:·. pre,;ideute, este Sr. sen:ulor refe-- Para entr;H·mos nn. Rcp:tiJlicn. s~rá preciso 

ria·se a. um di-;cur,o que eu <lilld>l não havia amold;1.1' o no:OSo proc\ldimcnto pelo ue~;:;e se
proferido (tJramle hilm·icltl.(/.e) ; vbto como a ll<tdot· '! • 

··cal'ta e d;;tttda de 20 de s~tembro, e o metl Si assim fvra, Sr. prcsi<lenté , era muito 
primeiro di~cnrso aqui proferido, derois de uitlicil ser republiC;tOO ll CStrt terr;\ ~ 

·minha cllegad:\ do desterro, foi ;t 21 : ! Qtt>tndo ao l11erimos ú. Repn1tlic:t n("lo fomos 
Admit•e <\ c.unar;.\ t\ consci~ncí;t. :l sensatez ao Sr· . Aristules Lobo pedir- lhe o :seu <:on-

e o Cl'itot'io <lcs~ senador·. (ContiaiUI c• l,·r .) scntirncnto; nzemol-o por p:•trioti;;mo. 
"" O ;on discut';o sú tcmdol's mel·it('~• s<;rvil' O i"!liC d· smot·alisa. n. Rcpnl)\;~.;; t , o CJUP- se 

-~ de ll"~to ao~ COJhnr:Ih!ot·~a ue esc tnd dos pú<lc con~i t l~rar como nm tt·a;níhn ~nlitel'
. «e f<tze1· com que a Camara pcrc,~ o t<lillpo e l'< < n~o e su t·Llo cot,tm as in;titni•:\ic,; <lomo
"- a. cal:n:L de qne carece pat'<l. com;olelttl' os i Ct'atica,;, s(i.o as ille:;alio.ladc~ prati•;;tda~, as 
-((seus t i<l.halho:>.» viol~neias ,;ucccs~!vas, Q esp!Jacelamcnt•• •l!l 

Até a'!lli, Sr. pr·esidentc, as oiTi:n!':lS conti- Cvnstitn ição, pn.r:1. o qne tanto tem contr·i
das n~sta C<tl't>l se rcre•"eiTI excln:;i·.•a:ncntc: <t buitlo oS:· . ,\l'istitles Loi>O, C]ttC, :11!nal, en
minha pes>oa ; mas o ~en:ttJ,,r mi~sivisb não t~mdeu dever nsnr-par um:c C:tcleil•a !JO Seo:vlo, 
sat isfeito, estentle as suas in3olcllcins M$ qne co:lll'>L '' vont:tt!c (\O r> lelt•n·~trl<> ! 
nã.o commnu)ru.m as suas iu,:a,;, qna~ltos niio ! ~to e <ple <leshonra. :1 ltcpulllic.'l. c hn~:\ a 
podem ambu• com S. Ex. e fa 7. m<J.is, leva-as dcSCl'IW1.:<1 no espír ito publíc<>; ma.:s, não cst.a 

... ató a m:.tioria do Cougroo:>o ::\aciont\1. Ou- opposiçii.o que t:tzcmos ao goYct•no, o;•posit~ã<> 
c;amol-o. aliús rle c: e~sari:l, pot•quc muit,lS vezEs o6mt:~. 

<<A Republic:t no concurso de adhesü~s qne o go•·erno no caminho que deve tr·illt:lT. 
recebeu , lttCI'ou :1. acquisio;iio de ""'" o" Emrilll. nar<L n:1o canc<W em dcm:L~Í;\ :1. 
out•·o IUJ i iMI;t siacc1·o e d;;tiicurlv •l t; mo;u.r•cflia. :tttene;1o · ohl. Camara, von let• :-.;; ul timn, 
mas, em gual, re~ebe1.1 tmt Cl~ ;·;·e!J!' lllClllo úc p ' l;wi·,,s do senatloe d:t Rl"l[l'l iJiica (//!) : 
_prese, .. t,u fJi"C.•;o.,· .)> «O dê•:ê!' o.lo Congresso é llfto consautir 

Ora, St·. pre~itlente, e:; h\ Canmra, o Con- l')ue ~en·hl·.lo-se de ::me\ tribuna Teno1·1;!-se 
gresso Nncional . emlílll, '1'te ê c,nnpo.>to, na o periolo rb e:;teriJi,la:!<! dos tr<1b..'"l lho.5 par
su<~ mai<lr ia do ex-mnnarclil,;t::.~. qut! l'~~J>On- l:crnr!llt\!·e:; ua::t uas Y<ÜY'"h\S 1 \c~~es •.:umpi
da. ao illu~tre senador, 'luail(io at!irmt\ que ;wlórtJ., . 
a Republicu. adqlliriu !mt ou o!u.·o l•r,,~P. úl. « W pr.Jciso n(Í.O lhes <b r qu:u·tel. 
$erio . •< Jó. b;1.;tl\ o temr:o qne s ~; con:mmin in!! til-

Sem Juvi1h, Sr. presi•lütlte. os ;;<r;;·ios são m:a.tc, mas quo não ho::vc rüm,,riío si nllo 
··OS qn~ rornp~m a, Constitlll~'<i.O. e n;to cnm- consumir, graç •s i~ {•(<.y!-<e;,, e a tk<a>·i~n!<t
prem os comp1·omi,;;;o;; qtll~ a.;.~tunem p~t~wte çií.•J do l'lul:unénto, no ()eb;:.t e ~Itm;t iater-
.a nação e a. ~u:~ conscii311CÍt\ ! rnin n.vel d;ts que;;tües pnliticas ~-

Conti nlat o St•. Aristides Lol:o: Qa<l.nto ;'i. desoric!ltaçiin do quo hllll o 
« o •wc m:ti.; snrpreiHl ll • l~ri :o , ~e não ['o5sc St· .. \t·btio!es Lol!o, qtw y:·l com vi'~'' :t tmios 

Íl'tlcto de l!lll!l prctnedilllQiio :wt•n·iot· c pr·.~- o~ col l~g·cts, qu3 além,)(} <lesot•icnbúos fomm 
via, é a ons:vlia, o tom <l~ :;ín~.:e:·iJat.le· e 11 íi·,ccos. 

·calor c•Hn que esse~ ac.:;l!u,·.:i,·o> p~t·tt tdnm O St'. Ari.>li•les ch::t!na f';·'•?toa;a o ter .:on-
as llC~Y:o ~ in:~til uiÇue$. l"odantlú~ll1 sen oome. ce!!i<IO o Parl:tmellto amnis tTú aos peeso;; e 

« b' f:tcil ~xplicar 6"-"ts attítmlt)S. Esse,; ·le,;tct•rwlos. Qtter itt esse lJa~;t r opnblicn1o tzue 
c FOllASTW~o~ politiccs na<.la perd~tn. Si a os que tú!"alll JHe:;o:; e destet•r.v!os s·Jm pro
" Rep>l1,lic;t s•lccurnl•i\' tto tt:i~idtlO lt\Lhallw cesso e sem :;ct·~m ouvido<, tk,'\ssern entre
« d:\ (EssolnÇ<1o ele SU>lS forças, elles u~ndem g-ncs C<l.pt'i~hosttmente a Jisct•iç-ão •b\s :wto
« esse sen· [ç.~ a r esta.UI'ilCão monarchic;l. ; si, l'i•l<Hies que prllli<.:àrnm t~es violcnc'as ~ ! 
"a ,[e;;p:!il<l J e tlvlo, ;t Repnblic;t se con:>~>!i- O p>trl:tmento tomando conh~ci1:1ento dos 
<<da, elle~ ai legam que tudo :tqnillo era actt1S !H' . .tica<.los pelo Pode:· g.-.;ecutivo l'oi 
« amoP exce,;sivo e zelo acrisolado pelas iu- t>·ncn c comtmli'r o tc mJ>o i ,<t<ti/,ac>de! 
« stttuiçü,~sdemocr;üicas.» Renlment:J ess~ Sr. ,wistkl ·s Lobo é 
. Ve,i•• c admire a C>l ffit\t'<l.O mo•lo grosseii'O, me;;mo mor•,dmeu te o qae o physieo mo>tra., 
m s<>l 1to n m:>olcnte c.omo o s~n:tdot· Aristides é muito bom Dar<\ ser um dos ildmi•·adoL"es e 
Lobo pmcut"on em:ov:~.lhar os membro,; do snstunhJores' do :tctua l governo : : ü que 
Congt·= N:I.C!i lDD.l, chamando-os tle uoentu- e11tenrleriL o Sr. Aristide.> Lobo que dev:l. ser 
reiros e e.<pecula.dM·es! ~ RP.pn blica. Drazíleil·a 'I 

Conlinú;~ " Sr. Aristides Lobo: 1\dvez um~t Repnblic~. só j).tra S . Ex. 
"" P:wece que muito conviria forca-r ess:t. i\[;ts, St'. pt'esidente, n:io comment~u>ei. ~or 

--« geote a occupa.r amil. posição clõl.ra e fra.uc~. mais temp() <t c;uoto desse. senador, ex-mmts-
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tro do govemo p1·ovisorio, e que foi ex- nal do Cvuuuenio um pl'Ojeeto lin:l.liCQiro, 
p r lli ·lo doseio do gover~10, e xac t <~DJ.;nte quan- · que vem publicado como a P'l hVI':t do g o
do se tratou ... da hyg1ene pui>lleil.! verno, devo ueclarar que en cert'rt ·~lle, real-

Tcmdo notici/1, Sr. presidente , d.e que está mente muitas it.lén,s cardeaes, e ela., q•·•aes não· 
na ante sala o illust re Sr . VdhvLI'cs,depn- prescindirei ... » _ 
t ac!n ultimamente reconhecid o ·por Minas Sr. pretii dente, o ministro da f:•z,~ nda nao 
Geraes. peÇo a V. Ex. lice JH)fl. p oJ ';J inter- pode diz c~ J> que não prescind e de taes ou 
rom pe!' por a lg un s insta.ntes a~ rílinh os cc,n- quRes idéas. porque o minbtro oh fazenda 
siri. r<~çõ:~s, afini de, digna ndo-se v. Ex. no- não pOdo i;nwl'al' que nesta llJHÜeJ>i;o AI !e t em 
m ' <li' llrna commissão pa.ra J·· · c.,IJ ·~ I-u , SP r· o dever fl (;\ snbmetter- se às delibê1r;tt;ões do 
ell•' introduzido no recin to e tomar assento Cong-l,'eSS() N.a:iona.l. 
nv arn ,,m. São e:;tn~ ,,,ro m das dictatoriar"s 'l"'" rne re-· 

Jntro<luzido 110 recinto pelos Srs. 3o e 4o se- volt<tm, e mostra m que o gover:w ao·tln l não 
cretarios, presta o compromisso regimental e se com pell• •tron ainda elo seu P:<V''' nu regi
to 11a a;8ento o Sr . Benedicto Cordeiros dos rnen pl'e~id 81 1 ci <l. l. 
Camp·ls Valladrres. E' preci s•1 desconhecer. a Consti lu içãn. p·a~a 

qne nrn ministro qn8 é sirn p le~ S<e0rAarw 
u Slt SmABRA ( continuan ·io ) - Dada .do Presid <J IIte ela [{epublica ·e que JJe:n póde 

esta. re~po;;b ao Sr. se nador ' 1·r ~ ti les Lobo, se en tend"r dirHcta.mente com o Con 0tl'esso, 
que J' eputo nm espírito enfermo, vo u entl\l.r ·liga aber iamente qu e tem ldéa::; t.hts quaes 
na 'l'""st:to b:tncaria. não pórle IH'<1scindir . 

Achan;o nos em l'elação á rp l"Sião b ;tn-
cor· '"· de:~ 11 te de tres proj ee tos, 0,. us ([ ,~ quem O mi!l btro tem que obedecer á~ noss>ts ae-
póde, e um de quem não pórle t :d-os: terminaçõ,es "res peito de:ota mater ia, ;\, qual 

os dons pl'vjectos que podem ser discutidos, é da co;uvetencia p1·ivativa do Con.~Te:-.so Na
em f1ce Lla no~sa Constituiçiin. ,ão o,; npre- cional. 
se nLt ll0:3 pe la illn8tre COll1 1JJi,;-;,í" de Ol'Ça- 0 SR. ANTONIO A~EH.EDO~Ta] vez O minis
ffi(lrlto e pe lo illnstre deputado pelo Rio ele tl:o qneil'a dizHr que sem ceet,J s medidas que· 
JaJJd ro. elle julga imprescindiveis par·, a admini.s-. 

lJizdlll que o illustre ministro da Duende; triJÇão, mio pode se conservar na ge rellcta 
taml ,e rn t ,m um projecto. da pa:; ta. 

S. Ex. m eslll o n~.o se n.rreceio n de dizer 
O SR. ''.EABRA-Mas nós nada te rnos que isí-1, ignoJ'ando t à lvez o § 8° .:o ar·t. :)4 da . . 

ver com bso , nem q neremo~ sa lo ~>. r ~~ um 
Con:-;tiltdção, que dá exclusiv; ,JlleJ Jte " o Gnu- rninht.ro fir:a ou não tica adm\nistr· 111 !o ~t sua 
gre~:oo i\aci onal o direito de tr" t<~ r· d o~i b<m- 1 1 · pa.st:\ ; 11 ós apenas c e vemo:; eg 1sl , ,., l'rocn-
co~ de emis~ão, legislar sobre e l ia, e t ribu- ra.ndo 0 bem e as con venieneia,., g· · ·'~""es do 
tal-a. 

O .JanMl do Com menio, or'.! ã.o mu ito con- paiz, 
ceitu ,.'[o e se111 pre bem a.vb:vlo. pnblicotJ. (•m 'Mais ad,,a ute, referindo-se á fu,ão rlos ban-· 
um de . .;te~ dias , em suas lTarios, nlllas idea::; co:;, d\ z o Sr . ministro (lê): 
a respei to r.l oassumpto que üttdbniu tto hou- « Es'a fu~ã.o é um factu in tim o dq vida 
rado ministr" da f'azenda. · ·cooorn i c>~ do:; dons bnncos, e dtc, p<j iJ<ldnte, já 

No~ din, segt1i nte o ~neu honr;~<lo col leg·tt por de a.ccordo er1tre elles, já cb acCt!it'•t;ão por 
Pe:·n:llnbuco, o Se. João ele Siqn•·•i r·,,, n•t hora parte u., ;.mv erno das cond ições e~tai•e lecidas, 
do experli.ónte , censurou e es t P·· JJ \J .. u seme- ~ob1· ,~ 0 capital do novo instittlto >). 
Ih 11lte proced imen to do r oferido JJJinhiTó . Sr . Pre,idente, eis aq ui uma ... leQ i11nelaele· 

O nos.;o collega e meu ami .2·n, deputado rlo Sr . rJJinitilJ'O rh fazenda . 
pelo Geon•á e digno presiden t o <i<·;:; t • Cnnwr:o Quero d ,1• ao facto o qmdifica tivo mais 
l' <"'SiJO!ld•,u,n.mt•mando que não ,;endo o .Jornal br11ndo que 1110 occone . 
elo Cn ,l.i;l erc io orgão olticia l, nR." !tavi;t 111 0- l~tite pBr ioclo e um dispaJ' <:Üe clea JJté ela. 
Li v o r'aen, :t censura. ao minist1·o •l:_, t'.tílenda; Con~ l itu il,:;'\.ll; é um dispar rtte que sr~ niin com
derno·l •t qurYrnesmonaopinião d.· S. !';x . si m enta, eq 118 mo,; tra que s. ~x. Mio t e m 
fo -se exacta. n, nntich do Jornal do Co mm.erc io, idé<t~ <~s,;enbdas a rés peito ch ref<li' Jil ·• t1nan
a c : ' n~n :';~ do hon r'1.do co ll ega !·OJ' P eroam· ceil"<t , et!o q11c seja preciso para a ru . ..;ão de, 
hneo •-: 1':1. pc•TI·,,ibtmente justa e cabiv.;; l. um IJ<eoco de eu'tissão, r:om outro qtHiqrter . 

Prd ti hem: o honntdo ministr·o clit t'Mz•m ch s1· . pr·esJclen te, esta de envutt,l com o 
não t 10ve, ao menos, a gen r~ro~icla · le e a-r,nti- pl'(),Í' •c1o apre:;entado pela i llu,;tre c .. mmis
lezn tle l't3,:peita.r a de fesa do di;,;no de.p utndo bii.o de 01 .ç" 1nento um requeriJn.,nt" do Sr . 
])elo Ceará, pois que no dia S"g ninte m ·n- depu tado 1'"1·· Per-nambuco Dr . Juc1u de Si
d t•.n ;oo Jornctt elo B1·azil a ca1ta qne vou gneir·a, pecl inrlo que a Camara se cunverta 
ler ( lB) : em comrnhsão ge!'a l para ouvir, a respeito, O· 

(< Sr , redactor- Lendo nas Va1·ias elo Jor- Sr. miubtm ela fa~enda. 
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Eu, lo;ro que foi apresentado esse requeri
mento, pedi a palavra para com batel-o, e vo
taria contra elle, porque si précis·1sse
mos de saber a opinião do Sr. ministro, para 
cumprir o nos,;o dever de legisladores, tel-a
hiarnos nos i\nmws desta casa, e h<tviamos 
de notar, que, sobre o assumpto financeiro 
S. Ex., du aule o governo provisor10, sus
tentou idé,ts que hoje repelle; assim como 
na qnalid>tde de deputado bateu-se pela sup
pres:.ào de legações, cujo re~tabelecimento 
veiu i";dir·, quando ministro do exterior. 

E, si são tão voluveis, tão movediçr~s as 
idéa8 do nobre ministro, comprehende -se bem 
que ellaR não podiam, caso si o ouvisse, scn·vir 
d,e orient;1çã.o segura á Camara, em relação a 
p!t'ojecto tão importante. · 

Vejo que no ;;eu projecto o nobPe ministro 
quer "utorisnção para f<tzer a reforma bcm
caria e quer· a fusão dos bancos. 

Essa amorisação não ·podemos conced •l-a., 
por amor d;l, dignidade da propria Ca•11am; 
seria rasg,1rmos a Ccnstituição, seria confes
sarmos a nossa incompetencia nést•1 t'nate
ria, si por ventura não fixassemos em uma 
reícl1'ma detinitiva as bases precis1s, os 
limites dentro elos qunes fique circums :ripta 
a acçã.o de Poder Executivo. 

Es~n é qtH é o nosso dever. 
Além dbto, Sr. presidente, tenho um gran

de rec(·io ele autorisação a respPito de ma
teria ftnanceim, porque tenho mai,; medo de 
um lO de nbril nas finanças elo que do 10 de 
abril cLl s prisões e elas deportações; porq ne 
a dictadm·a linltnceira importaria a ruina do 
paiz. 

O Congr<'sso não pócle clemittir de si a re
sponsctbiiiclade da reforma financei t·rt para 
delegai-a no governo, porque deleg-<~ria uma 
das suas attritn1içõ,;s nuis nobres o mab sobe
ranas. 

Devo dizer a V. Ex. que os que tr:1 ba
lharão' contr>t a Republica são o' que and•1m 
prop•d,ndo que as finanças do paiz sã,o lasti
maveb e desgmçaclas, os que pr·owra.rn in
justa e levianamente espalhn.r q11<~ o 1\\'~oo 
estado financeiro é detestavel, quand<1 o. que 
é vercl~1de é que o nosso paiz é um paiz rico; 
temo., C. <J'ças pror!nctivas bastantes p 1r;1 [';~,zer 
face il !lOS,;:t clespeza e equilibrarmos o nosso 
orçmn,nto; podemos debellar essa crise, alias 
natural, depois do abaJo que soffreu o orga
nismo- ti 11anceico com o 15· de novemb1·0, JLS

sim como a teem dabellaclo outro> p·~izes que 
teem s·>ffriclo crises mais violentas. . 
· A aut .. ris'H;5.o que o governo rlesej<L para 
incuriJ: ir·se ela reforma b.wcarL1, não a 
podemos chr; seria rasgar o§ 8° do art. 34 
da Constitu•Ç'ão. 

Hei de batel' insistentemente sohm este 
ponto, porque vejo que o governo qu<~l' esta 
autorbu;ã.o; elle o <liz pela impren~a, atllr

Camat·a V. YI 

mando que tem um proj 'c to e i dó ts dn.s ']naes 
não prescindirá, e não é pm:>s>vel que <'OU
sintamos em nos annullar, entreg<m•l:l ao 
governo um<L da~ nossas mais soberanas e im
portantes attribnições. 

O outro ponto é a fusão dos dous b•1ncos, 
lambem almejada pelo ministro <hL f<IZrm la. 
Em primeiro log-<tr é estranhavcel que o Sr. 
ministro da fazenda atfir·me, com a re81'on
sabiliclade do S•'ll nome, que essa fqsii.o é nma 
cousa pr .. ticavel, que se ha de resolver• <'JJtre 
os accionista~, e que com ella n:1cla tem o 
Congresso e si 11 o governo. 

E' um manif.esto e impercloavel engano. 
Si por ventu1 a se tratasse de dons h;wcos 

de descontos, e~,ca fusão depend<•rh U<Jica
mente dos acdnnistas; mas trnta--s<J iJB um 
banco de emb~i1.o, ele um bm1co qu(" t, z lllO<'lcla, 
de um banco que joga com a fortutl;t pu
blica; e porta , to, essa fusão não pó>l(e 11car 
dependente dos accionistas de ambos os ban
cos e iuterveoç'io do gove!'UO ; s''m autoei
s"ção legisla ti v a, semelhante ru~ão não pó de 
ter. logar. 

O SR. ARISTIDES lVIA:iA - Depende apenas 
da approvação do Poder Executivo. 

O SI:.. SEABt:.A- Está V. E:c eng;olíado, 
depende do CongTesso. O nobre cleput,,Jo está 
labor<lndo em ~1m engano. Quer reti•r1r-se 
talvez á fusão do Banco Nacional com o Banco 
dos Estados-Unidos; mas isso foi no tompo 
do Goveruo PrJvioorio. 

o SR. Am8TIDES MAIA dá um apat·te. 
O SR. S~eABRA - O poder d;tqnella éJlOCa 

podia, f<tZel-o, porqu0 concentrava om ~~ illJos 
os podere8 ; m ·~ depois ele havermos en h1do 
no regimen constitucional e qne o ;,rt.. :.H ~a 
Constituição deu ao Congresso a :ütnt<u•çao 
privativa de lf·gislar sobre bancos ele e ,,js~ão, 
é semelh>1 nte fu~ão, tratando-~e de nm IJ<mco 
d~ emissão, impossível sem o consenth.ento 
elo CongTesso Naciomd. _ 

A ru~ão dos dou..; ·banco.c;. \)OI't nto, 11íl.O é 
mnteria que se resolva, em fMnilia rent1·e os 
accionistas CO'IJO se afio.;urou n.o nobre mi-
nistro da í~zenda. ·~ 

Não c' be ao governo in te1·vil', por S1 só, 
neste assnrn1'to~ po:·qne as:;im o governo cha
maria a si es~:1 n ttrilmiçã.o, que só pertenci1J 
ao Congr("~so pe I o <Wt. :~4. 

Isto, porém, é uma questão que mep re~e 
liquida, e que só por inarlvertencHt do ml
mstro da fazemla, foi entendida de modo 
contrario. 

Mas .. Sr. presi,!ente, semelhrmte f'JTsã.o seria 
desastros;1, e por\el'ia arruinar a miJo:; o:i lncn
cos em vez de sal vttl-os dos ernbara<;<r..; com 
que lt1ctam. 

Vejamos qu•.1es as conseqnencias imme ... 
di::LtciS de semelhante fnsi'to. 

30 
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Pela cotnção da pr:tÇ;t. as aeç-ões do Banco ilo-se em attenção o estado ua. car teim dos 
do Brazíl estão a 260$ . Ha, portanto, um agio dous bancos, a fusão Ró daria. em r .·sultado 
a favor dessas acÇôes, de 00$. As do Banco da m<lior depreci:lção d~ acções do Banco da Re-
Repubtic<\ estão sendo cotadas por 8~:). Ha. pub!lC;\, e nota.vet depreciaçüo nas uo Eanct:\ 
portanto, um:~. ditrer~nça ]Jara menos de ·lo Bt'-.lzil ; e, pol'tanto, m niol' Cl'i$e, pela fulto. 
l iôSOOO. de sol vabiliuade de bauco:s, que reuniilos orre-

Ha, pois, uma diiTerença.. (!e umt~s para ou- recem menor ;:;nrantia do que separ-:.,Jos. 
·tras. de dous t erços pam menos. Para que nventurar-~e uma. opet·açilo que 

Orn. a f'us:i.o daria em r·esultndo tf'lr o B~nco po<lerin. ~er •lesa~tt·osa, c que serh\ inteira
da. Repulliicn de eotr:~ r C!llll a di tf,•rença. da rneute !nu til~ 
depreciação de suas acçi}c>. ou o l)ne <l n nw;- Pelo nltimn b tht;\';0 do B:tnM do Bt•azi!, ve
mo, entr:\1' o capital do lhnco (h R.0pnb!ic:t ri lic: t·S~ <)IH~ haYr. ndo ml!s:no um;t •lcprePiar;fw 
dcpr.•c!ado em dous terços rle sen val<Jl' re:tl. 11,1 snn. cartúit~\ de 50 "/ .. , ai nda a~im liqni-

,.;.Jem disto, Sr. prcsi11ente, nma. ll:IS ditn- da.uo. Jar:i. umt~lte:o r,wot•,wel :tos se•t" accio
culdacle~ do Banco à" !{c publica f•1i o empreg-o nisla~. mteio que não l.ic<\rit a!J:1ho uo vnlot' 
da cmi:>são nas c.lllçues ; o mesmis...;;inw t•cto úas t\Cçõ;s. 
se den com o 13anco do Brn.zil. com :\ circnm- Corno, pois, pt•ocur:w-se um:~. Cn;;ão q:1e 
:;tnnci:t agg-ravantc p~ l':\ o Il:lnco do Brni!, [lodet•ia, ac;~rret:u-, como mostrei, grawle t.le
que, c ruquanto o Banco da RepalJlic~ pedi •, prllci:tçà<l D<\S ucçues de~te l~wco ~ 
por ro:·ça. de ~na cmissi'i.ú tl'i;h, sat israzet' as P:tr:t que essa ,,b:;orpçiio ue um hanco pelo 
differenç:ts e depr·eciações das ca.ur;õcs, nu. m - o•ttro, ~uando del i:l. haverá pre,juizn para 
zão de dons terços , o Bõlnco do Br<tzil , qtl<~ ••m iJO~? quando sómente a notici:~ lle que o 
não e de emis:;ão. havia de soiTrer a t otali· g-overr~o se empenhava, se es!orç;lVa -parn. 
d:ule uo:; pre,iu!zos resultantes d~st<LS depr-J- e,;;;;.\ t'usã.o, fez com que <tS acçüe~ do B>tnco 
ciações. do Brazit, que nli:i.s cstilvn.m .toem cotad:t. 

Ora, a ru~~o daria. em resulta'lo e f•lrçnri :t ua. praça, .-!e~cessem immediatamellte ~ 
a lil]uidaç-ãode uma e outra. c.u•teirus, e seme- 0 Stt . Jo:\.o DE SIQtJ!;;!RA _ E~te argu
lb~ntc liquidn~ão. mostra!ldo os encargos rnento é terri\·el cont!•a 0 Banco d;t Repu
actu,•e~, acn.!'retal'í:t inevitnve!mente a de- t.>! ica .. 
·preciaçã.n lh:s ~cçücs uo Banco do Br<tzil, qne 
aliús estilo !1em acredi til:dr~:;. e maiot· deprc
ci~.çã.o das acr;ões úo Banco do. Repitbli~L re
sultando dalli enorm~ depl'~cia(,fu} do capital 
de ambos os \>.'\oco~. 

Desde então, ~ucm nllo enxer~a o pl'ejiJ izo 
.:!lJ.nterhl e· moral que resultnria •le se:nelhanlt! 
fusãn ·? 

Demais, qu1tl dos dous b:lnco~ serh• absot·
v ido pelo outro? 

Si o B:tnco do Ernzil , melhor l'eria d;tr-l lle 
o l)l'ivilegio immedhtto il:1. omis:;ão, re-;g-•1-
tando tod~s as emis~õe~ dos detn••is t,ancos, 
Jic:1ndo elle5 como bancos ue.cll'sco!lto, com o 
direito de liquidarem saas carteir:\s paulati
namente . 

O SR. SEAilR.\- Não c. porquo com 
:\S meLiida;; que me par ece dever o Cung·resso 
tom:u·, n~>cessariameute o Banco da Republic.a. 
ha de valo!'isal' as sna:; notas. 

Sabemos qnc o BcUlCO d•t l{epuliliC.'t tem 
suas liilllcalr.lacle;, mas n:-1.0 é um b:tnco 
ra lido ; .) um b<\nco que tem prestac!o e ]l!'est<t 
r.~:1.••s ;;~rviços it p:·~ç" . 

E' exact;\mcnte ptt:·a remediar qu:1.lquer 
•lil1lculd::1!e, que deYemos le~slar e e;;tabe
lccet· mcdidns CJae,a pplicarhs. possam co! !oc.a.r 
o b:\ nco. em condiçõe;; de po,ler rnnccioual' 
re!!n lannen tc, e 1le continuar a prest •r ao 
mercn.rlo monetario o;; serd~os a r:ne f<li ues-
tlllú•lO . 

A' visL1 tl1tS cnnshlet·ações que tenho expen
di<lo St•. presi•lr.nte, est.L : n~ão, que al iils é 
desejada 11c!o mini;tt·o ([;1. f:tzemla, uf,o póde 
sP.r a.pjJrov;H['l. pelo Conzresso pot•quc scra. um 
desastre i! o::nceil•o. ~ 

Si o R\nco <la Repnl.Jlic:1, é preferível dei
xar-lhe com os encargo> !Jnesobn? ctleactu:<l· 
mente pesn.m, rlanrio- se -Hw o privilegio ex
clusivo d,, emissão autol'lsad:l, <' que ce1•tn.
mente contri!Juit·:t e concorrerá para valori~:tr 
suas ncções, d,,n,!o-lhe marg-em Jl!l.l'11 amplo~ o SR. IlaLA>:~u:-;o CARXEIRO - o con-
movimeo tos de c:trtcira; porqu:mto. potler:i •>l'eSso u~tdn. tem q11e vet• com isto. 
vigiar, attendel' c mesmo re.zn la:·i,;.1r e menir " ~ d: 
os movimento,; rl:~. mocoi,,, fazendo subir Ot\· O ::.a. Otncrc.\. ,\ um aparte. . . 
doscer n ta.xn dos dc~contos. conf,rme as nc- 0 SJl . St,Ar.H.,\ Não pos5o comprehen-
cessidadcs da p:•aça c as suas, limitando-se j der como o nobre ucput:<do por Alagoas nvan-
ao juro legal. Ç:\ semelhantes, as;;e>e!';\Çii.o . 

Accresce tüncb, Sr. presideilte, a seguinte O nosso de\·cr ú ac•utteh:r tanto os inter-
J>Onderar;ãa : essas do Tllesouro como os mteresses do:; pn.r-

Se se t J'ata$8 de ha.ncos cnjos ca"(lita.e;; esti- t icnbres. 
vessl!m intactos e em condições iguacs, se Senhores, os interesses do Thesouro uão são 
comprehenderia q•le se fundi83em; inas, ten- diiferentes dos inte1·esses particu!.::n·es. 
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O Thesouro n:lo tem fo rtuna ; os seus ha
veres são as porceot..'\.gcns da far t uM parti
<mlar, em fôt•m:t tlc 1mposto ; cumpre-nos, 
pois, zelat> estas fortnn:1s par·a f1 UC o 1'hc~souro 
Puulico tenh<.~. o Cf[Uilibl'io ua SllUS haveres ou 
-orç:tmen tos . 

Si é vet•daua que,de momen to, p6lo pare~Cl' 
que o Thc:;<>llJ·o luct·a com a n tina. <los li<W<:t·as 
1Jarticul :ol'c~. é certo, IJuo de titcto. a J•n in' 
t!os ptu·ticnl<n•es simtl' trtar:i n:t l'ltina. ll•J The
souro. 

Ntis :HJ'I Í ,~;, tamo~ r::tri\ õiC:UI[IJ!at• O:i int.!res
:;e~ mtd<JJI:te~. c este~ inleJ '•J;;.~ · os ~:i () os i ntm·
es:>es du~ p •:·liculai'C:<, •1uo atina i t·•:tluJJt l:tm 
:10 i ntCl'l'~~1 tlo Thesoli i'O . (rt1,,,:, .. t o.<) , 

Sr. pr•csi•lcntc, r.o!lliJa ticl:t" !'l t~ilo; o pol'fno
to :mlli<r•lila<lo,.;<tS<::tsttll los<J U!l o S 1·. !:linbll'" 
d'l. l':tzfmda e~tal' :l a eon:;t ru it• ; clc•IIIOil.-f t•a•ln 
que Hii.n podemo' cl ;~t• :1\l t tJ t'i>mç:-t<> ao 
[T()verno pttt': ;t rel'orlll:t l1:1.ucarh , i'Ol'<l ll<! ~r,!n 
sem~llw.ntc antol'iS=•çfto r:st:t C:.lll J:\!':1. innt i
lisaria uma. das Ja:1is -;o>bet':lll:ts attriloui•;•ie; 
que pt·i\·:ct h·anH~nto lho roi c0111'..:r i<ht [•el" 
Oln~titniçi'w (otp.,imlr,,•·); tlr!st:·nirh :1. prl'tPUÇ:'i<'J 
do mini:;tr·o ela ti•i:eml:t • !il~! n t:> :'t l'n.;iio .1 .. ~ dllUs 
lxmcos IJ f> l'OV:t!lo qi!Cl e~t:\ pr·ctent:'i.o r.iill e 
uma ']tll'stii<> que po;sa s~r rc~oll· irh pelos 
accionista.;, ~< as pelo COU;!l'es~o; ~~ iadh!ado.,; 
os pt•ej:riz<.>S fa. t:ces e nece;;,ar ios CJ ilC re~ul ta
riarn da. t·ealba<;iio de ta l proj et.:tr1; vou entrar 
n a ;\JJaiyse elo projecto <ht i!l u~t l'(:: com missão 
ele Ol't;UJH~nto, a qnem pcç:··· pcrr:'lis:;t,o par·n 
c.lizer , <] tW, si be:;t que ~c couheç:l •pw ~eme
lhan tc p:·ojecto foi <l.lnea~·atlo pelo mai:; duro, 
:pelo ma:s t< ~n::z est;t•lo, 1or.l::Yi:c fo i infeli1- . 

l'ião pro~.u!'nl'e i ler o 'lll e e~li~ cscripto 
no projtcto ipsi.< a;·v is, pl'OCU!~u·d ler 
aquillo qtw o proj octo nii.o tlit. c::l amment.:o, 
1JOl'que «xact,tmclltc alli é que está a. sua 
infeliciol:H.le. 

A clig-n:J. commissão ywctemle :\ l'~Stnm>:tçilo 
da lei rl e l8SS, OJll.S impõe condições t aes ao 
Banr..o ria 1\.epub!icn. e ao:; bancos em geral, 
que é impossivc::l qne esse; bancos po,;smn 
satis!tzer e:;~as 6xig-ench\s, i>Hpossibil:wlc! 
.ncinO t<..7lC:! ~(r. 

Ora, s! o p:•ojec to da comrn issflo est::~helece 
eondiÇôes i 111possiv~i:; dll serc1n satisl'dtus, e 
neste .:a.so appellapara a encarnpnç:io, a con
sequencü\ nece~~ari.:t do proj eclo ~el'il a enc~tm
pação dos IJ<uJcos emissores. 

. O SR. OrTtcroA. - A encampação das emi$
sões hauc<krias, o que não é a. :nesma con:>a. 

O Sn. SEAUttA - Bem ; o noln•e deputado 
-vae se exJ..!licando. O projecto pl'etende pois 
a. encamp:: ç:.1.o c.la.s emissões, de maneh·a que 
o primeii•o re3nlt"do do projecto set•à. a 
suppres5iío dos bancos em'ssore:; que não 
poderão cumprir :1.s exigencias nelle e;;tabclc
cidas. Port.."luto iicamos sem um banco emis
sor. 

0 Sr.. BSLT.AIOIIXO CM:XF.lRO - Que alias 
é indispensavel. 

O SI~. ~~~.\l ~lU • .•. i'li''~ :tli:'Ls <i indi~p<'ll~a
vel . E si t elllos n ·~c~.,;~idarl-1 do am ha t!CO 
•:mi~"'t', si o proj~to sup[wimc c.s:;e batlC•) e · 
niio prol· idcnei~~ ::; ol: r·o nl t l<~ llOI':t Ol',Za r,is;~ c:'io, 
q110 e ,(;l Cotn pelllllCÍ:t pt•i\·;~ti\·: ~ <.lo 0oll;.:' l'CtiS0 9 

:Scr;" t lü-~1! tpl r! o prc:•,icct0 ,lú cn:Uct:a lli::' tiJ a. 
~cr •.l 'i il:iilllt•l. 

O SI~ . nrTI• · I·~.\ - A commiss:'io rml:)nth) 
(!110 hl!' \:: lil'. 't1S COI!lO OS !Jl.IO lltlj •:, lel~t•" , ,·, 
ll tdhcw n:"t•• l• J I-o~, e l're!i!l'i>Cl CJlW O •.i•.l>·•:l'
llll sejtl o •::11b S<ll' . 

(.) :->1~. ~1 : ,\ lllt.\ - l'e t'diio ; nns p:•lr iot:•·:1 
,~ illnstrad :~ e<uuo .; a rm ll!lli~sã~. aão )1,·,,1.3 
ol i!iX"l' <k reconhecer pelo menos em lho"! a. 
n ! e• '~~ .. ,i dadi~ de ntn lJ:ttt;~O o:n l :)~O I' , at t'~lJtas 
a-; Cl)~t,lkçü·~.; Yast;ls do nosso ute3l'CiLrlQ, (~ 
mna 1·cz ' !11~ ·lc racto 1lestróc :t or·;;:utisa•;:to 
ad.ual. 11:"co tinl1:1. o <iit·cito tio c;;qnecet• " ~pro
" i•lencías r,n•) rle1·iii<) S'!r tom:\c.las par;• •tao 
nti.u t!l!a~:;e a pt':IÇ.'l. prira<.h de um in~lit ::to 
emis,nr, indbpen,;;t,·el p <tl".t ,-eu rc,;ular 
mo;•inH~:Jto economico e fiuauc~iro . 

0 S;::.. 0ITl';lCA - :\Ias 0 3 b >llCOS J'eg-ion:•es 
pOdem r;n tt· ;.u· no rcgitncn, e rol rnesu10 po1· 
is,;o quo n:io .-;e e,;t,li.Jclcceu n.uel'l.auoellt~ a. 
eucam paç:.ln ; 

O SR. S E.\ BR.\ - Bem; comprelwu.Je-se 
r'f llO o jl i'O.i~<::to pretencle nni']uilar o h;t ilC(I 
•l•t Rr•poi!oi ica pel:t cncnrupnção cic. snn;; notas 
pelo Th~>sou t·o; mas, ,;i jlOI' n1e:lidas !egi~hli
vas nu:> podemos Vttlorisar .::. s wt cmisoti.o, por 
q11e não tentai-o ! _ . 

;>.!:IS, S~ . íJr~sl(:ente, e;sa. enr.:ll11(1:1C.ll0 e 
i 111\t!l e de;a,;tl'06US CO!ilO !JlOStl'ei SCl' <t f,lsiío 
do~ h<lTICC\S. . 

Em t• lo;ar,jà oGovcrno tem J:CSponsrthi!i
•latl•} di rccta, pc!n cmi~silo leita pelos b:tne<>s . 

0:'<\ si o Governo ,j i~ tem l'CS[IO!lsabíli<l:t•1e, 
niio c :t enc::t.lll!1llr;'.1.0 que tr:tr:.i, como resnlta~ 
do, :t V<ll·J risnçi\o J:.> notas, como parece :.1 il
!otsti·e commissão. 

o Sr~. l\f o::Al'!S Ruu:o;: - A encnmpttção e 
a ltomolog-;t,::io- Lias re;;pon&lhilitlatles. 

o S•t . S EA l~P..A-Vou uemoostrnr n. Y. Bx. 
flllaes o~ mo ti \'O" <la desva!oris~l <;iio daf\ emis
,,)cs, e quae:> as l'c~ponsabilid:u.les do Gov er
no nas ~missücs . 

O B:toco lb r:.epublica .foi cre:1.!lo, e os sea.:; 
estntut~>s fot·am ap;>ro1·ados por um dec1·cto. 
Tenho :~ qni o decr<Jta do Govcmo Provi.;o!·io 
qne cnttlú e>t:n't\ investido do Pode!' Legis!:.l
tivo, como d e todos os po:lorcs . 

A Cl'Caç-.lo õo Br:.nco ua RepuiJiica foi Gonse
quench• d,t fn,n.o do R:mco Nacional com o 
Banco J os Estados Vnidos. 

o GO \'erno 1:omeon fiscal para e;te h~nco ; 
portanto si alg-11ma contravenção acs cst!l.tuw 
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tos e~te banco commetteu ; se ::Lig,an desvio 
hor1ve rios misteres à que er·<io de,t1oarlas as 
emio-sões, seulilhantes acto~ tiverão a copar
tic' paçii.o dos fiscaes elo Governo; e, como os 
accíonistas não podem perder peh desídia de 
t;u.·s fiscaes, segue-se que o Governo é tão 
re,;wms;cvet como a directoria do banco pe
los d '"sv ios praticados. 

Pl)rt.,nto, si jà o Governo tem essn. respón
sal,ilida.ie, não é preciso a enca:'11') •çii.o, pnra 
t or1Htl- ,, re~pons,wel , e nem ~em~lhrtnt.rJ res.,. 
po11s•tb !idade concorrerà pam v a lot'izar as 
emL;sões. 

A!.!'m' a vamos vêr os motivos da desvaloei-
saç:to das acções. . 

.. \ lei 'te 30 de dezembro da 1882, no aet · 
13 determinava que a transf<wenci<l das ac
çõ ~s pnd<;sse se etrectuar desde que ~e hou
VvssH realisa<lo 20 "/o do Crtpital . 

i\ lei de 24 de. nov e m'Jr·o de Plil4, 'bem 
comn· o Decr·eto n. 164 de 17 "'~ j;.~neiro ele 
180'1, conliJ'marão a mesma doutritJ<L 

:->ol1 o reg·imern imperial eon.~tituirão-se 
COIOi•anhías cnjo cn,pi tal n,scendeu it somma, 
de 3:7:69~:000$000. 

Eis aq ui a ta.bella demonstrativa (•nostm), 
Dlll'>~llt l o Governo Provi::;or·io as co111p nhias, 
seg·111Jdo o mesmo re:,;·irue,·n, atti1J ! i••:tm á 
som ma aproximMlameute do I 56tl: 000:$. 

O Sr. Aral'ipe, quando mini31J'O <hi [? ~t
ZeJlrla, determinou que :t tran,;f .rencia de 
acçõe , só se puile:>se f<tzer·, q mm !11 tiv•Jsse 
siLh r·e<i!Lmda a entt'cula de 30 "/o elo cccpital. 

(} q !lc-J succe<leu ? 
As compan hi as, cujas acçOes circ.llavão fi 

20 "/., int,.gmliz:1.das, por di vHr·sos modos 
de~clo'll'arão t>1 es acções forrn:m lo :3 e mais 
acc;ôe~, que vinhão a [J!'aç:t pMa Sel' neg·o 
ciala:;, gaDh a.nclo o accionist>t a <i i íferonç' elas 
inte:.!Ta.lisações a.r ti íiciae;; , com 1'1'•-.iuizo elos 
barw,s, que depois acceitavão ta,lS ,wções 
desd ouradas. · 

Or n, segundo o regimem ;uloptaclo em to
dos • •s paizes , os bancos emis>ÕI'•)S, sómen te 
empre.-;tão sobre Ctl.llção ele litulo~ rL.t <lívida 
pn ,[i ,·<t ou acç~õos integralis·trla.s de co npa
nllia~ ~·<Lrautidas pelo Governo, com ·1:1 de 
de pr ec iação, de seu valor re:d integral i
s;.do: 

No Br•azit não se deu o mesmo; nii.o houve 
o m'•.-;mo processo, porq1mnto o:; ha. 1u~o,; re
cei•U1,) em cauçao acções de co m p \11 hi><s pela. 
cot.•ç:i.,, do dia, sem m <trgem as depreciações 
puss i v,•is. 

Qu d f'oi a couseq uencia e qu,~m é respc;n- · 
savel por tllClo isto'? 

1\ eou;.;erJuencia não é preciso que a, aponte; 
vó . .; t:>do~ sabeis. 

A respons<tbiliclade por ta 8S bct.Js cabe 
tam hem ao G<~vel' no, que por seus t\sc:ttes não 
imr'e lio semelhantes arm~os. 

Assim sendo, e si a encnrnpaçiio é ttpresen-

tada 001110 meio de varolisrrr as acções, ella é 
dispensavel, porque tal re:;punsabi !idade ja 
existe. · 

A illustre commissão, em S<m prr\iecto., 
aconselllit,OU ·antes, determina a e nc•tmpação, 
como meio de entrar-se no regi111er1 dct con
versibi lidad<·J do papel-moeda. 

Pois tem, si a r·esponsabilida.de exclusiva 
elo Estar!o por toda a emissão, que é de 
5 13.000:000$, é feit a sob a pl'OirJ8~sa <la con
versibilidade ele todo este P" p•·l elfl ouro, 
semelqan te conversão não se r, l'á, poderei 
me~mo a.J.'l'lrmal' ser impossi vel à vh;h de nos
sos precedente,; tinanceir-•s. 

As~im é ,.,ue em 1889, CJilll ndo o Cfl,tnbio 
conser l'ou-se e até esteve a<:lriJ;t do par, foi 
i1Í'lpossível a nonversão dit·ec1n. pelo E~tador 
tanto qne l'oi incurnbida essa, nnriVHI'~Ihilidade 
' 10 B;tllC<l _'l:~.cio n a l, sob con ·liçõ :S . 'liá,; des
vn nt•<.iOSiti, ÍIII tlS p·1ra o Estado, e quando a 
emissão <ll'ol apenas de 183 mil nouto~. 

Oea, o qne s•ICcederit hoj<•, c'"' o cn.mbio 
uctu .!, cle,conlia.oçu. dos mercnrl•l" <<steangei
I'OS, e qu .ndo a emissão e le vou-se a, 513 
mil cont(l~ ~ 

As nos,;a.-; Amissões, Sr~ peesi !ente, come
çarnrn el[l JRD o subirão na se:tninte pro
porção: e•r1 1:335 . liavi •m eruit tiilns 30:700 
contos; em 1<189 sulJio a somrn·• de 18:3 .819 
contos. 

Tndo e:>te papel foi sempre em'ttido sob a 
promess 1 d<; pagamento, isto é, ·I e conver
si i:Jilidivie, 

As lei,; o1·ç·1 ment arias m : rc • r·n.m s~mpre· 
uma qunta ·le D.'llOrtisftção rwnnal; uo en
tan to nunn>J. S<l c:onsl"guio tal eorJvur,i'\.o. 

E a prova elo;Jueote é r1u'3 o \"•P·'I-moed.a 
snbio nctual rneute a somnm ftd•ulo:n ,[e 513 
mil contos. · 

Ainda mais, Sr. presidente, c1·r. da a n ossa 
rlivütt perpetua pela lei de 1Bl7 , .l·wiamos 
t'e,gatar· ann mllmente um cedo nume ro de 
apo liees . 

Poi~ b<~m: esse resgate deu;..se · ill'enas em 5 
ou 6 e :.:ercicio3, e de to;iJ. no"~'' rl1. vi h fuu .. 
,J acl:.t que asceu.te hoj e a somm;t de .,w,is 300 
mil cont·lS, t~pe nas estão a·n· 11 ·ti z:ulo~ 20 e 
poucos m il COiltns, t.e n1lo o Esh_td .J <tl in.s l'e ito 
tt conversão do juro de 6 °/0 a 5 '/0 e de 5°/o 
a 4 ''/o, P'H" def•OSito cLts eaixa> <et:onrnnicas . 

AiucLt. mais, a.tém rios rer:UI';.;<Js do paper
moe,la e dr1 a.police, creámo~ o h•l11ete rlo The
souro, sob o jueo de 4 "/0 , corno :i.ntedpação 
de renda, que import<.tva sempr·e "'n eerc;t de 
15 "/o de II OS:;o oeçam,m to rh l' er;r,ü;t; não 
ohs tanb nenhuma ttrnor tização ~ 1 eiTectuou, 
nem mesmo •tpp .. eente, na.s ~o"' ' " "s tlo papel
moeda e de apolices, ernittidas " ''HL •I'e soh a 
promessa de resgate . Qna.l ' C:O!l,;e-pwncia a 
de ·uzir-se <le tudo isto, senhnrc;~ '! 

E' que si com (t massa inf'e r·io r· rle papel
moetb, durante meio seculo de paz, <le con-
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fiança e de credito, quando a n;L<;ão estava 
coberta pela. reg-ularidade do tra. •allw, quan
do não se aneciavam violenci ~. e havia res
peito ao~ rlire_itos elos cirladão,, lllll1CS: _foi 
possível a de~eptcl<t e prometttdn. conver;;Jblll
dade, como ~Hria possível hoje~ 

N'este e~s~urnpto, senhores, é mister não, 
phantasiar. 

Essa. enc;l pnção absolutamontJ~ não prod~
zirá o etr i'o que se espera e que se deseJa. 

O Sa. pagsmENTE . .,-Observo ao nobre depu
tado que jà ha numero para ~:;e proceder a 
vote~ção das matarias coosignad •s na ordem 
do dia. Se V. l~x. poder concluir ... 

O Sa. · SEABRA- E' imposs1vel concluir 
agora, pol' isso, interromperei o meu clis
curso afim de que V. Ex. subrnetta a 
voto n.s mat•·rin.s consignadas na ordem do 
·dia, e dep• >is de feito isto, V. Ex. h a de per
mettir qtt<1 eu continue a discutir a ma teria. 

0 SR. PRESIDENTE--Havendo DUillero,vae-Se 
proc der á votação. 

E' l.da. posta em discussão e sem debate 
approvada a 'edacção do projecto n. 59 C. 

Votação, em 2" discussão, do projecto 
n. 209, •lcsb anno. approvando as divisões 
de dic:t ri c os· leitoraes organisa ·ns pelo Porler 
Executivo para os estados do Pará, Maranhão, 
Ceare\, Pe;·n:tmbuco, Alagôas, Hío •'e Janeiro, 
S. Patllo, Minas Geraes, Rio Gmnde do Sul 
e Districto F deral. alterada a do estado· da 
Bahia ele tW< ordo com a organisação proposta 
pela resprcti va representa\.âO. 

O SR. PRESIDENTE declara que ha um re
querimento de adiamento d' • Sr. Lamounier 
Godofredo, que vae submetter ,a votos. 

submPLtido a votos o r2querimento do Sr. 
Lamoun :er Godoi'redo, e re,Jeitado por 58 vo
tos cont:a 47. 

O Sr. João de Siqueira (pela 
orden•)-~r. presidente, requeri verbalmente o 
adiamento do projecto, na parte que se refere 
á divisão dus dtstrictos do meu estado. 

Parece qu:· nós todos devemos attender á 
manifestnção das respectivas deputaçt1es. 

Po so garantir, d"sde já, que a máiciria 
da repr(•sentação de Pernambuc·•, 12 depúta-
dos, d seja o adiamento · · · 

Foi 'o requerimento anterior que fiz. 
Não foi ex i üdo o requerimento ~orescripto 

e appello rm ra o secretario da Camara para 
informar Si e OU não verdade O <jUl'l ·affirmo. 

Espero que v. Ex. submetterá · ávotação o 
requerimento que exprime a vontade da men
oria 'da representação de Pemambuco. 

apresentou com eífeito o requerimento, e drsde 
que a Camara se pronunciou sobt•e o requeri
mento de a.diamento em geral, não ha razão 
para que não se pronuncie sobre o requerimen-
to do rtohre deputado. · . 

Submetterei por tanto a votos o reqnPri
mento do no!•re deputado por Pernambuco . 

Submettido a votos o requerimento do Sr. 
João de Siqmira, votam a favor 57 Srs. de
putados e contra 42. 

O SR. PRE~IDENTE -Não ha numero. Vae 
se procedE-r á ciramada. 

Procedendo-se á chamada verifica-se que 
se retiraram os Srs.•costa Rodrig-ues, Espí
rito Santo, Nilo Peçanha, Erico Coelho, Alves 
de Castro. 

O SR. PRESIDENTE- Responderam à "ha
mada 102 Srs. deputados. Não ha numero. 
Prosegue a discussão. Tem a palavr>1 o Sr. 
Seabra para c:ontinuar o seu discurso,interrom~ 
pido, sobre o projecto n.: 183. 

O Sr. Seabra (continuando)-Sr. prec 
sidento, e~tava eu demonstrando que, si 11ãó 
foi possível te conversão do papel-nhled:t a 
despeito das promessas, mesmo ela~ ve1·bas 
votarias no orçmne,,to, no tempo elo !mp"l'io, 
a despeito rl" paz iDterna e do credito q te 
tinha mo~ no estrangeiro, hoje que ess · [•n pel 
subio a 5H.OOO:OOO$, quando se afllrma que 
as finanças não são prosperas, qua11d0 não 
entramos em um período de paz; pol'qtw dto 
se pó de chamar p:J.z o regimen elas d.·poi'taç!>Hs, 
elos exilios, elns violencias, hoje, como é pos
sível que essa encampação apregoaria ve!lha 
trazer como resultante a conversil.ilidade 1lo 
papel-moerla; corno é possível que o l<;sta·lo 
possa cumprir esta promessa na época actfla[, 
quando na época em que S\lbiu a Reptu.li~a, 
e~tando o cambio ''cima do par, não t'ui pm,si~ 
vel essR con ver·s1bilidade; tanto, qw" se anto
ris.ou o BillicoNacióoal a omprehendel-a? 

·Portanto, já veem os nobres depu tu dos que 
'B encampaçào, sob .o pretexto e com a es
peranç.' de conversibilidade, é uma cousa 
illpsoria. 

O The~onro não o fará, como não o fez no 
íell!PO da monarchia. 

O SR. OrTrcrcA-lsto é argumento de oppo~ 
si cio n jsta. 

O SR. SEABRA-Não é argumento de oppo
sicionista, é a ralhtde confiança que merece 
o Governo aetual ao commercio e a tod~·s as 
ela sses ; e é pol' isso que não votarei por au
torisação em sentido algum, em materia 
política, e muito menos em materia rtuan-

0 Sr. Presidente- O Sr. 1° Secre- ceira. 
TARIO, que esteve presente á sc·ssão a, que se I E' mister que o diga francamente: receio 
refere o no L te deputado, declara que S. Ex. um 10 ele ;lbril nas finanças do paiz ; porque 
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a dictadura financeira seria o aniquilamento 
da Republica. 

O SR. OrTrcic,\-E' por isso que eu disse 
que isto é nm o.rgumeoto de opposi.cloni~ta. 

O SR. SEABitA-Si o imperio, com as lar
guezas de credito que tinha, nunc.'\ póde 
Í<\Zer a conversibilidade, como é que hoje o 
Tbesouro póde fazel-a , n'uma época em que 
se diz que não ha paz no interior e no ex
terior 1 Corno o Thesouro poderá cnmprir 
De;ta situação auorm:ü esse compromisso 1 

Portanto, Sr. pre.;ideute, me parece que 
tenho o direito de não :lpplaudir o projecto 
da illustre commiss;io, por.1uanto a r eatld,lde 
que este P•Qjceto vi;;a, a sua base pz•incipal é 
a encumpa.;-ão, isto é, a responsabilidade que 
o E:>t:l.do vai tomar por toda a emissão ban
cariu, responsabilidade que ou já demonstrei 
que o ~statlo tem, mesmo sem enca.mpaçiío. 

Demonstrada a insubsist encio. do projecto, 
eu devo fazer notar o seguinte ao i Ilustre re
lator da com missão : 

s. Es:., bem como o actua l Ministro d•• Fa
zenda, diziam o anno passado, nesill. casa, 
que o cambio não subia, por causa das emis
sões ; entretanto nã.o se retirou uma. só ce
dula dt\ circulação, e o C.'l.mblo tem thlo a 
extraordinaria alta que todos nôs observa
mos. 

o Sr.. Ott!ClCA - :\ins cnida-se ue reti
ral-u. 

O Sn. SEADnA - Devo, entretanto, dizer 
que não ~ supponha que essa. alta deva ser 
attribuirla a alguma varinha mngica qne te
nha o St'. ?.1inistro da Faz~nda ; a nsccnsão 
do cambio é natural, é logica, é nece:>Sa.ria, 
c fatal. (A poiad<Js _) 

O Sn. Otnc!cA - Agora dizem isso, m::~s 
·não diziam antes d€ setembro. 

O Sa. SI'ADRA - Eu sempre disse, sempre 
sustentei que o cambio. depeniia da relação 
entre a exportação e a importação ..• 

0 SR. 0ITICICA - Da balança. do commer
CÍO? 

O SR.- SEABT!.A-••. ejàmais acreditei qne a 
ascensão ou a baixa do cambio dependesse 
nem das emissões, nem da quantidade de pa
pel-moeda. 

No momento ~ctual, por causa mesmo da 
baixa anterior do cambil.), cessaram as ~ncom
mendas pam o estrangeiro ... 

0 SR.. CASSIANO DO i'hSCDIENTO - Ou 
restringiram-se extraordinariamente. 

O SR. SEABRA- ••. diminuiu a importação e 
augmentou a exportação, de sorte que a as
censão do cambto é resultante desta ditre
renca, pal'a mais, da e:Iportação sobre a im
portação. 

O SR. O!TlCicA - Eu quero ver- o qu~ 
V. Ex. uirà quando o cambio i_,_.ixar. 

O Sa. SEA.llRA.- ?\iío ILt, portani ·-
nhum::~ inter·vonçlio 1!e qualquer val'inha '"'a 
glca do Sr. Miolstro dn Fazenda. 

Quantos teem e~tnd:1do o assumpto susten
tam que a diffet•ença do cnmbio r~sulta, priu
clpalmente, da di1Iercn~·a entre :1. importaçãO> 
e <J. export.tção. 

o SR.. ÜlT!CICA - E' um principio r.Llso. 
Não ha hoje nenhum esciptor que ~m;teute :1. 
velha e gasta theoria d,t balança llo com
mareio . 

O S t~. S&'\l3R.\ - !sto nuõJca. !;i_:.:nifioou e 
nem e a doutrina conhecida na sd eucza pela 
b:1.lanç:~. uo comm Jrcio; isso não sir;uitir.a uem 
quer dizer que, porqu6 um paiz el( portn mais 
do qne impot·t.a seja mais rico o expot·tador 
do que o importaJot·. 

O SR. OtT IClC.\ dá um aparte. 
O SR. SEABRA. - St•. presidente, desejo 

que o nobre · d~!JULtdo por Alagoas demons
tro quo, quando 1l. nossa, exportuçiio é infe
rior á im port:wão, o cambio sobe. 

O SR. . OlnctcA - Eu hei de provar que 
a ftuctuação tio can1b!oé deviLla simplesmenteá. 
sujelç!ío do comrnercio na.cionnl ao estrangei
ro, é o e!lrangeiro que faz o cambio, 

O Sn. SEADRA- Quem determin::~. o cam
bio é a produ~J.o elo paiz, é a riqueza publica, 
e não o banqueiro. 

O qae póde concorrer indirectamente para 
o hom cambio ê ~l. consolidação da Repnblica. ; 
são i\ paz e a t l'<l tJquilidade publicas ; e ore-
speito aos direitos dos cidadãos; é respeito a: 
Constituiçã.() e leis do piliz, por parte do go
verno. 

TeodCI, parece-me, combatido conforme as. 
minllas fr-<~.ca.s forças (não a.pailu.to~) o projecto 
da commissã.o da orçamento, passo a exami
nar o offerecido pelo illustre collega depu
tado pelo R.io de Janeiro. · 

As bases deste proj~to estão, mais ou me
nos, de accôrdo com o que vou ter a honra de 
offerecer a apreciação da C;tmar<\ ; mas tem 
um g·rande defeito, defelto in&wavel que 
por si sô torna-o insubsistente e inaceitavel4 
que é dar uma autorizaçii.o tão ampla ao go
•·erno, que póJe burlar os intuitos ela camara. 
e introcluzh· a.- revolta nas finanças do paiz. 

Não posso concordar que n. Cama!",\ deixe 
de nssumir a. responsabilidade que a consti_tu
ição Ih" deu ; uuuca concorrerei com o meu 
voto. para a approvaçã.o de um projecto cuje> 
principal intuito é exonerar o Cong resso des
sa responsabilidade, transmittindo· a !)ara o 
governo. -

E como a. constituição não permitte adelega
çãode poderes, que aliás o projeoto dá,.se não 
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por meio de reforma constiiucional no> ter
mos do art. 00, parece-me que, sem a revo
gaç;1o do § S• uo art. 34 üa Constituição, n~o 
podemos approYar tal projecto. 

O Congresso Nacional cumpre o ~eu dever. 
e :tssume po~rante o paiz a respons:tbilidatle ele 
fazer umr\ lei de aocordo com o s S' do :trt. 34 
da Constituiçi:io, sem que ness.:t lei pos~a in
tervir e muito meoos preponderar a vontarle 
do go\"et•no, porquo uós de\'emos oos col!ocar 
acima Jess ~ vontnde. 

Ne3t<ts condiçGes eu vou o lf<lreccr it ~.pt·e
cia.çã.o tia Cn.mar<.~ o projecto que formulei. 
acomp:mhando o de alg-nma.s pomleracue~. e 
p~omcttcr~t.lo volt;tt' ;\ tril1tt11a p~rn, dct'un
del-o 11l<Ü5 lar,;amonte, si porventnr~\ elle 
fàr a.ta.ca<lo. ' 

Como Yerificarit ~ Cnmnrn, acllei preferível 
a. unitien.ção ch enf1soão b;wcarht a surt plura
lidade. 

a este, muitas vezes pouco in tessadas na tis-· 
cn.lisnçiio das opel"'J.ÇÕe~. 

Por isso impuz a.o Go;·orno a o]}rigação de 
escolher· entr·e 05 sete accionisti\S, sobre os. 
quu.es •leverà recahir a votaç[[o fiara o oon
"?UlO fbc~l, tres d.;tlas, c,lmo !hcaes, que· 
n~;tm o]}r1gados a. meos:.tlmente iotormar ao 
Th ·sout•o NacionaL o movimento realizado. 
a.tim •le 'luo ~ste nüo poo;s;J, aJlcgar i!;t1oran
ct;t a respc1to Jas operações r~aliY.;\(ÜoS pelo· 
banco. 
'O lll'~jecto procut:";t tambem providencial' a 

I'espeito das c•mc:Jiçõss em que o uanco pó1le 
operar·. ~uanto ao~ empt·estimos e cançües 
f' ."tta~ "Oi!l'C U.CÇU8S, delJ~ntu;·es, (etra~ hypo
tJteC~•l'Ía5 ou qmLCSf[llCr titulas <le companhias. 
;LnouyJn:ls, eslttbeleceni!O os limites d~ntro 
tlos. quaes se •leve nmnter tac~ operações 
e impondo as penas em que incol'rerão a 
t!irectm•ia. e os fi sc . .tes do governo, no ca;;o 
de i u fr,tcçiio de taes conrli,,õ ~s e limites. 

u prajecto proctlffi tamhem garantir os 
banco~ regionaes, estabelecendo um;t cspe
cie de fetler;tçiio b·t ncaria, sob a mesmo. omis
são, t;.tl como existe na !dlemanhn. 

A emis,;uo que cabe a. tae3 bancos nUo esti~ 
~ujeita it liquithr;cto que pot·venttmt se possa 
dar com rehtção ao bauco centrttl e aos 
outr.os liliaes. 

Cabendo ao ll:l nco certas obrigações, o proje
cto concede-lhe alguns favores, inüispr•nsnveis 
pam que elle po;;s<t rlesen·.-ol \'er-see satisl'azer 
ao fim p~ra que é reor·gauizado, 

Pelo projecto, o ltanco fict\rá olJrig2.do a 
resgtLl~r todo o papel-moeda do Estado, em 
dons <.wnos, e as su~s notas ã. vista e ao por
tador em 10 annos, sobre a hypothese pre
vista no projecto. 

Eu po<]eria appellar para. o exemplo de to
tlos o~ rmtzes, p~tr::t mostJ•nr qne lluje é dou
trina corrente ~ull :1 livre concurt·encia em 
materi:t tle etnis.>:to bancaria é preju<licinl. A 
luta qne se trava no terr.:!no dn. liberdade 
de emissào ac;tba sempre por matt1.r 08 ban
cos de emissão. Foi o (jlll:l aconteceu na In
glaterra, na. França, entre nós, de morlo que 
o illnstre Ministro d~l. Fazend;\ do GovertlO 
Provborio, e que, urgido pelas circtlmstan
cias de momento, estabeleceu a pluralidade 
de emissão, ce~sados os moti>os oxtNordin:l
rios que determinaram seu proce>limento, aca
bou p~r firmar o principio ela necessidade da 
mono~rnissfio, fundindo o Banco Nacional com 
o Banco dos 85tados Un1dos, e estflll0lecend~ 
um prazo dentro do qu8.l deTi:t começar a 
'igorar este systema. o SR. OrTrcrcA- Sed um borro:· o curoo 

Si porveuturn e~ta idea for comb:ltida, eu forçado por 10 annos. 
terei occasião de sustenhtl-a, julgo.mlo-rnu 
desobrigado de fazel-o ho.ie, mesmo porqntl O S~t. SEABRA- Para que estas ph::m-
pal'cce-me que tal e o sentimento geral deshl bsias ·~ 
Camara. Pois V. ]j'.x. não "Í'l que durant9 o im-· 

Assim, pois, o projecto dit ao Banco da Re- perio, quando se davão condições muito mais 
publicn. priYilegio exclusivo da emissão b:1n- f<tvoraveis, não foi possi"Vel a conversibili
caria em todo o territorio d<t Republica dos dade, como quer que a Republica. venha nesta 
Est~dcs Unidos do Brazil, mede<tOte certas quatlr::. converter o pu.pel-moedú em menos 
condições. de lO ::.nnos ? 

Entre estas. esta a de nã:o poder o banco v. Ex. está phantasiando em finanças, e 
emittir mais notas do que ns actualmente um ideologo, não é um homem pratico. E, 
existentes, porquanto, parece-me, que com preciso argumento.r com as circumstancias 
a circulação existente póde-se satist'J.zer as acluaes do paiz; é preciso que não e1:ijam~s 
necessidades do mercado. causas impossíveis; é preciso notar que nao 

Substituo o lastro em ouro p31o lastro de temos om•o e o out·o não se inventa. 
apolices, juro 2 1/2 "/o ouro, com o fim de 0 S 0 s· v E rr · - este" 
facilitar ao b;1 nco os meios de fazer o lastro, R. 1~1C!?A.- 1 . • x: • se, m.s~e • 
uma vez que nenhum préljuizo resutta dahi consethos nao impunha. Isto. 
para os porta.dores das notas. I O SR. SEABIU- V. Ex. é pessimi~ll; de 

Providenciei pam que não continuasse o um lado e optimista de outro. E' pess1m1sta, 
~buso de serem nomeados fiscaes, por parte quando allude às obrigações que se itup<?e:n 
do Governo, para o banco, pessoas estranhas ao banco, affirmando que elle não r.s cumpnra;. 
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e é optirnista, quando dá COJ llO cer to que o § 4.• A e leição para o conselho fiscal re c; ~
Esta·lo r.rá a conversão d,j tola a circulaçã,o hirá t>OlJ re sete accionistas, dos qu,. es o go
fidut:i .t•ia em curto pr<>zo. ver o o norne<tt'á tres como S'lllS r epeesen-

EI~ pot' qu'' muita gen te inju~tamente diz 'tantes, ticanrlo. eis demai..; como Jiscaes por 
qu<~ ::;. Ex:. ernrrehende11 umll. campanha parte dos accionistas. 
con tn o 1:5anco da Ltepublic:a. • •s repr·esentantes do governo são obl"ig·ados 

·:;-H , , ll•J t•es não vamot> ph , ntasia1' ; exarni- a ti:;ca litia r todas as operações e ffec tuadas pelo 
n em.::; os fe< cto.; taes como e ll es são na r eali- banco, rehtaudo mensalmente ao Tllesouro 
dad o. Nacional o movimento realisado. 

;111te;; do pr,tzo de 10 an nos não teremos a § 5 .•. O Banco da RepuiJlica operará 
couve 1·~;'io Ll ll pnpel- moe1 la. de accorrlo com o art. 42 de seus es-

0 n"sso organismo tluan r:e it•o foi sempre t atutos , a pprovados pelo decri1to n. 1?27 . 
::llilu«J il ldo por es te papel , que sobe hoje a de 30 de dezembro de 189tl : salvo 
un, a ,;nmma extraordmi1ria : onde buscar o quanto aos emprestimos e cauções feitas 
ouru p 1t'<t resgatar t odt\ e8ta i1uportanci<\ em sobre acções , debentures, lettrn:> hypotllecarias 
po ,,~, tempu 'i . 011 quáe~qu·~r outros titulas d :l COII.If"'nhias 

l\63 mio ·levemos con tinn>lt' tun.is a dever. anouymns, que só ~erão negodaveis quando 
O [H',>jeetu evitou rhw e< UtiJ rilações ao go- in'legrcd izado~ , e só poderá acc•Jitll.l·08 com o 

veriw . a uão ser as que mio I)IJdia, deixar de desconto ele ~lO "/o da ultima C·•t>ição ufficia l, 
da>·, suj ei L1ndo , no entl',, taut,J, as . t•e.;oluções uma ve~ que esta não exceda ao p~r·; uão po
tOIIiitdcts pelo governo á app ru vação do Con- clendo, porém, exceder taes opetações de 1/ 3 
gr·· ~:s:s •) No.tdonal. do valot• de ,;ua emissão. . 

E' o un :co meio de cumprirmos a disposição § 6.• ;\ contl'a.venção á disposição do para
do § tl" !lo art. 34 ch\ Consti tuição, que co n- gea ;>ho antt•ceJente importa a re8pott~abili
fel'lll p 1·ivati·vamente ,,o Cougre.-;so a attribui- 1 .de collectiva e solidar ia da ;li r·et· tm·i;\ e da 
ção d<J leg·islar sobre b,~n<.:os de emissão e commi~são ti scal, represen tante do g·"·erno, 
re.:;ular esb. r esponsaiJ ilid tde que se tor·11 ~\.l'<t· effectiva 

.P ::;soa ler o projecto em sua intt·eg-a, atim pela l'epo,;ição na.cai~ <t do b·:nco das •] nau
de <JU•J a Co.mara possa melboe appeelleuJer ~l aS ~le~vulllas;, alem das pe2a.~e~ qu~,t~nham 
seu .!lleeanisrno ( lê) : ~~cot : t 1 ! o, se0 undo a le0 t"L't;ao ger,tl da 

n.S [.JUd lC:L. 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

N . 183 B - 1892 

-SuJ>s! it utino aos p rojectos ns. 183 e 183 A, 
co r<c ~élendo ao B a11 co ela Rep,tb i.ca o p1·ivi

. i.er1io e:nclasi·vo da emiss.-J.o b•tncm·ia em toda 
a R-<p >.tb!ica, segundo as ,.o,,i}ições que esta
belece e dando ou t1·as pro oi tea cias. 

Art . 2. 0 O Banco ela Repuhlic:t ceeará em 
carta. urn:t d:1s regiões mar·cada~ p:•ra os · 
bancos embsores, pe lo decreto ri a 17 rie ja
neir'<> de 18\:10, um banco tilial, co" o ca.pital 
cot·r·es po:~dente á emissão t"eita pdo ,•t•imitivo 
bn nco I't' g-ional ; cujo capit;,,l não , e rú. des
viado a CI ICa.t·gos de outt·as regiõl.l;, me~mo no 
ca-so de li qui.clação dos demais . 

Par<.tg-r<' pho Uliico. A séd<~ ch•stes bancos 
tl li ae~ :ser<\ na c<tpi ta l ou na cicta te m ais 
commerctt' L do esbdo res pectivo. 

o Congresso Nacional deCI"I;ta: r\ l't. ;3. o Além destes banco:-; tlliaes, é per-
mittlrlu ao Banco da Republica e~tabelecer 

Art. l.o O Banco da l<.e publica: terá 0 pri- succtH'saes em qualquer par-te do territorio 
· vil egio exclusivo da e mi,,;;i.o bancaria, em ll lteion;tl. 
t o•l' o territorio da Re pui.Jiica dos E~tadcs Art . 4 .o Fie[], o Banco da Retmblica exo
U ui los do Brazil, medeu.n te as seguintes ner:tdc> rio encargo do art. 43 de :;eus esta
co:tdições: t tltos, f\pprovados pelo decreto n . 1~27 de 

~ \. "O Banco da Repuhlica, encampara a 30 1.le dnze ,nbro de 1890 . 
em1:ssã•> total de todo;; os b .nco:; e rm:ssores, Art. 5.• O Thesouro Nacio!Jal entregará ao 
C!'d <td.Js em virtude tla .lei •it:l 24 t.le novembro Bu.nco dn. H.epublica a somrna etn ·apol ices, 
de 18"8, regul<tmento de7 dej nlh o de l 889e ouro, a·> t ypo de 90o/o, juros de 4°/0 , equi
d t'CI'eto Je 17 Lle ,janeiro de 18\JO. valente ; t 167. 000:0110$ ; e o Banco d<~. Repu-

§ 2. o O Banco da H.epult! i<.:a u:to podeeá au - blica retir:IJ':l no prazo maximo e impt'oro
gnt<Jn tar a sornma. :1.c tuu. l tia; emit;sões j a rea- g·avel rlH d•ms au nos, todo o papel-moeda do 
lis.H.Ias, haja ou não saldo •I llu:s em faver da::; ~stado ex i~tente na Circulação. 
Cul' teii·as dos baucos ellli:isol'e~ e ncamp:1.dos. § I.o O go verno entregará, de3rle logo, ao 

§ 3.• O Banco da R .; pu ' JliC :· ~ ficará obrigado banco, ap<Jtices, na fórma do ar·t igo ante
a 1lepositar no Tllesout'o Nacwnal, o numero cedente , no valor de 83.500:000$, :sob a aon
de' polir-es, Z 1/2 "f, j111'0 (otll'<. ), corre:spon- diçi'i.o de r e:sgate no prazo de um an no por 
dente ao valor ela emissão t 'lt ;tl delle. ' parte do banco, e recolhimento a Caixa. de 



Sessão em 10 de Outubro de 1892 241 

Amortisação, do notas do estado equ.iv;llent.es 
a estft impor·tancia. 

§ 2. 0 3atisfeita dentro ·do prazo do p;ln1gra
pho antecedente a obrig·ação ahi imposta, o 
Banco da Repuhlica receberá do Thesouro, em 
apolices, o ~a!do para cumprimento do art. 5". 

Art. 6. 0 O Banco da Republfc<t tica respon
savel parà com o Thesonro Nacional, como 
principa.l p;.1gador, por todos. os emprestimos 
contrahidos e ninrla não liquidados pelos bancos 
de emissii:o, ato á data ela encampação autori
sada na presente lei. 

Art; 7. o o Banco da Republica pagará ao 
Thesouro Nacion;tl o imposto de 2°/n ao anno 
sobre o total de sua emissão privilegiada. 

Paragrapho unico. Este imposto é desti
nado ao pagamento dos juros da.s apolices 
emittirltts, de accordo com o art. 5" ela pre
sente lei, e ao resgate gradual destas mesmas 
apolices, por meio de sorteio. 

Art. 8. 0 O Thesouro Nacional restituirà ao 
Banco da Republíca os deposito em ouro, que 
servirão de lastro á emissão rios bancos. cnu
vertido em apolices de 2'~ 0 /o. ouro, SCJndo 
contada nesta, operação, a taxa de cambio 
ele 19 d. por l$000. 

Art. 9. o O lasteo meta!lico exbten te no 
Thesquro, e que pert1C>l1C0rá a este, em vir
tude da, disposição do artigo an tcce:lente, será 
empregado pelo governo par t o vagarnento 
dos encarg·os da di vidn externa nacional. 

Art. 10. Fica em vigor a pl'imeira . parte 
do art. 4° do decreto n. ll5i ele 7 de dezembro 
de 1890, com relação a todos o~ banco;; emisso
res; incluindo-se nellct o Banco de Credito Po
pular, a que se refere n 2a parte elo mesmo 
artigo que fica revogada. 

§ 1. 0 O Banco da Republica as'lumirá. logo 
que seja JWornulgada a presente lei, a facul
à~de exclusiva de emittir, e substituirá pelas 
suas, as notas já emittidas pelo3 dcmnis b.1D" 
cos emissores, pertencendo-lhe os lastros doi! 
mesmos depositados no Thesouro par<t ga
rantia de suas emissões, ficando assim'os de-

. mais bancos exonerados de todos os compro
missos para com os porta.clores de Silas notas, 
e o Banco da Republica por e!las responsavel. 
. § 2. 0 O Banco da Republica indemnisará 
pelo cambio de 19 cl. por 1$, os depositas, 
ouro, garantidores elas emissões dos IHnco; 
encaro pados. 

Art. ll. O Banco ela Republica serà obri-'
gado a converter as suas notas á vista e á 
vontade do portador, decorrido o prazo de dez 
annos da data desta lei, sal v o si antes de3te 
decurso ele tempo a taxa do cambio chegar e 
conservar-se durante um anno, inintcrrompi
damente, ao par; 27 d. por 1$000. 

Paragrapho unico. Emtal caso a conversi
bilidade das notas' do Banco da Republica 
começará immediatamentc e nã.o poderá ser 
interrompid<t. 

Camara V. VI 

Art. 12. Satisfeita qualquer clclS imposições 
do artigo anterior, o Banco da Jtepub!ica terá 
a f>wul !ade de entrar !lo reg-imen rlo lastro 
mebllico, com o triplo de eniissão conversí
vel, por tanto temro quanto falt;w para a 
expiração do prazo de seu privilegio, de 
accorclo com o art. I o de seus estatnto.s. 

Paragrapho unico. ·Nesta hypothe'e a cir
culação do bn,nco não poclel'ic exceder a somnm 
de um milhão de contos de réiB em notas 
conversíveis. 

Art. 13. O Banco th Republic<l, de accordo 
com o Thesouro Nacional, pm!erá negociar as 
apo!ices de seu lastro, ao typo do jneo ordi
nario das apolices, ouro, IM e[lllca rh trans
acção, desde que substitua immerliatamente á 
importancia das apolic9S negociadas p.)r equi
valente somma em our·o. 

Art. 14. O governo fica autorisado a re
formar os estatutos do Rwco da Republica, 
restl'ingindo-se a uniformis:tl-os de a8cordo 
com as prescripções da presente lei, e sujei
tando a dita reforma á appeovação do Con
gresso Nacional na ~m• primei r·,, reunião. 

Art. 15. Ficam em vig-or tod;ts ns obri
gações contrahidas pelo Banco ria. Repuhlica 
p;tr<l com o Theséluro Nncionn!, constantes 
de seus estrü utos, a pprovados JW!n decreto 
n. 1227 de 30 de dezembro dr,; l89D, qur3 não 
estiverem revogadas e alteradas pela presente 
lei. · 

Art. 16. Si o Banco da Repnb!ica nilo se 
conformar com as obrigações ela presente lei, 
o governo fica autorisado a. conceder o pri vi
legio de emissão n, qualquer outro estabele
cimento novo ou existente, sob as bases e 
condições desta lei e disposiçõe.; do decreto 
de 7 de dezembro de 1890, nr1 p:trte ern que 
não estiverem dõrog,ldas, ,;njeitando tudo á 
approvação do Congr·esso Nacionul. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. -
Dr. J. J. Seab1·a. 

Artigo para. ser co !locado onJe convier: 
O governo garantirá pelo pmzo de 10 annos, 

juro, ouro, até 5 y, e l de amortisGção, o em
prostimo que o Banco da Republica, possa 
contrahil' interna ou externamente até a 
qu•wtia de cem mil contos d'3 réis. 

§ 1. 0 Este emprestimo s•,rit destinado, 1/3 
ás industria.s do paiz, como auxilio, e 1/3 para 
o desenvolvimento das ferro-vias. 

§ 2. o A r"sponsabiiidade do Estado pelos 
jur·os e amortisação dessa rlivicla só se tornará 
effectiva. qilando o banco deix,lr de satisfazer 
o pagamento desses juros e amortisação. . 

§ 3. 0 Veri:icarla semelhante hypothese, o 
Banco da Republica fica, ipso facto, emcam~ 
pacto pelo Estado, que pro6ederá á sua liqui~ 
dação, e poderá conceder a outro existente ou 
novo a faculdade emissora, estabelecichc nestà 

31 
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lei, sob a condição üa appro\'acãodo Congresso. 
- J. J. S eab1·a. - Jucgues Ouriquc. 

Ei;; o projecto, Sr. presidente, que otrereço 
à discussão e <1.precia\'.àO tio Parlamento. 

Como V. Ex. ve, procurei conciliar os in
tere~ tio Thesouro com os iutet·esse3 desse 
banco, o da, Repuu!ica. que ji\ er-J., iuq•.lestio
Mvelmente, nm banco pl'ivilegía.do, que tem 
contractos cotu o l);overno, que tem seus es
tatutos appt·ov;tdo~; l)Or decNto, e cujus inte
rcs~e;; niio podem ser menosrwczndos, uão 
devem ~e r sact'Hicat!os pot· uma liquidaç:io, htl 
como pr:~poe •• commh;>üo de orç:1.mento, 
como si o banco estives>e em completo estado 
de io$olvahi!id;L•le. 

Procnroi da1· marg-cn1 p:u-.'1. que o lnnco 
pn~;.~:t descn \'(1 1\·e:· as s.n:•S Ofk!l~tclle> , pot·l)u~. 
•le~de r1ne dlo si\mento t~n 11a ." faculdade fie 
emlttit•, torn:t-se, pot· >~sstm lltzer, o reg-ula
(lor 1a cil-cula•,,;!o tiduciari<l, ampli:wdo-a. ou 
reslrin<'in<ln-n, conl'•ll'llle as nen...essid:vles da 
pmç:1., e natm·al:;~<mte tinwdo resultados 
uo,;se 11 uxo e t•elluxo. 

Procurei i~nu.lmcnte a-:lrantit• o Thesonro 
com as ohri~açues que \mpm1ho ao ba.nc<>, e 
ainda. mais p'i·ocurei Yer si pot!emos cnn;;eguir 
que em lU anno; se com·ert,t o papel-moeria, 
que t!. incontestavelmente, o no:>~o ma1or 
mal; e si e.;:a.beleci o pt·azo de lO n.nnos, é 
porque antes de.>se pl'tl.ZO uiio é possi vel fa
zer a. con v e r;,; i. o. 

Muito satisl'dtos devemos fiem· si neste es
pnço pudermos cur:tr o oo~~o org-anismo tinan
ceiro desse uta \, 

Concluo apresentn.mlo o projecto iL conside
racão dos meus il tush'es cullegas, esperando 
voltar à tribuna, si pot•ventm·a. ['orem imr~u
gnados :;eu3 nt·ligos, PM':l dtw ali ne~e53li.J"la~ 
explicaeõe::> ; sendo ce1·to que procm-c1 qllanto 
po,;..~.-el conciliar os interes~e~ da. uaçii.? com 
os interesses oio banco, cup reor)Zamzaçã.o 
ma parece pos-sivel, dentro e segnnt.lo os mol
des que proponho. 

Tenho concluido. (:lfttil l) bem, mu:10 bem, 
o orador é >tWi!o comíJr:melUarlo. ) 

O S:r. Oiticic~• . como rel:ttor cla.com
misW.o, tem de dis:::util' os dous ;;uboit itutivos 
apresentados. 

Não faria. <tbsolnhtmente duvid<t em tlis
cutir a.mbos n<!$te moménto. po1•6m isto to· 
ma.11i. bastante tempo. Fa.it.'l. apenas meia 
hora. p.·u·a. entrar-se na 2• parte da. ordem do 
dia. pelo que pede ao l'r.}>residcnte que c:on
sulte os collegas inscriptos se querem usa.r da 
palavra., mesmo p.~rque assim terá tempo de 
colleccion:.w alguns dados "'tn rel:l.<;iio ao pt•o
jecto ap:-es~nta.do p~lo nobt-e deput.1.do que 
acab:l de deixar a tt'Ibuna. 

Reser\·a·se para fallat• am:tnhã.. 

O SR. Pr.E.~lDJ,;:\TE - :\ão h:t mais oradores 
in~er•iptos. 

O SR. F IU"XCISCO GLYCERIO - Pe•:o a pa
htvr:l.. 

O :'iR. PRt~sm~::\TE - Tem a paht\Ta o no
bt•e ueputado. 

O SR . FRA::\CL~co GI.YCF.RIO nio ponde apa
nllae bc:rn todas a~ dispO:>i\'ões do pt•ojecto 
apresentado Jlelo lJObt·e deputado pela Bahia ; 
ma,; viu que <~.s iclea;; gerae;:, qne cert;t.mente 
constituem as l~tses do pt•oiecto. estão de ac
~· ·t·,.lo cnm a.s opini.:'~· ~ emittiolas pelo omtloe 
n't.~ !ltW:i- veze~ (],LI\· tem tom;tdo parte uo dc
kl.t!'. 

?\fi ,, ]'t\•Lel\llia apresentar no nJOJnento :1~ 
l~ lllP.ll\las quo tem t\ :l.Jll'e:5Cnt-'l.t' ; mas P<l.l'.i~ q 111' 
n;'to :wonte•;a enCPt'r:u·-;;e :L di~tU~são :><!lll que 
e~~as emenda.~ tin~§em si<h> apr•e,t •ntad:l ~. 
üt!-o ~<~m espe!'ll.L' a :scquencia tlu. tl i~~:u~sií.o, 
corno e1~L seu intuito . 

A> smLs emenda..: s:'io ao sulr.;tituti'·" do S1·. 
Erko C(lelh•' · 

Pr·,lCCtlc ~t leitut·a de c~th tlma das emcn
d;t.~. e.;:d:u•ei:endo-lhes o e.<pirito. 

.'l.p1·e..~nt.amlo ns suas ementlas, " Ol'tl.dot· 
dec!otl'tt q ue as apr<•senta. cvm t imidez, qut• 
recei:t mesmo f} no sejam approva•l:t:> idéa~ 
lll'ODO>tM P"l' ~i, em t\i.o :;t•a.ve que.>t.io, pois 
a r êspon:>abílilhtde a pezar em seu,; ltombros 
seria mui to grande. 

Coutinu:\ntlo <\ explic.t.çiío lle suas emendas. 
diz que ach•wa melhor o pl'esitlente do banco 
;;et• eleito peh olir·ect.Ol'ia. ou pelos acrioni>tas. 
em vez tle. a fei~ão (\o que se di~ com o 
Banco ua Fmn~-a. ser nomeado pelo <;'tlverno, 
pois i:;:;o não est.;í. de ;<cwrdo com <t indole 
do povo ; e, naquelle c:\so, ter o goveL·no um 
deleg:t(lO juntO l\0 h:t!JCO., COrh O direito de 
veto par:t todas as resolu~·óel!. acto.:; e con
tractos. ~Ias >i\ que a ~eneralidade <la opi· 
niào pende p;.ua a nomea~iio do presi(lente 
e por isso tmnsig·e. 

NftO crt: que acmalmente se de>·a instituir 
a cobrauca. em ouro. porquanto isso ser ia 
um:t contrl\ indicaçiio relati1·a ao !im que 
se tem em >ista; ma.s desde que com certa. 
discreção e cuidado . se pudesse consegui<t 
adopçã.o dessa. medida. te1•-sehia . como pri
meil-a •·antagem, habilitar o governo com o 
ouro pt•eci:>o pat·.t sati:;i'.,cao dos seus com
promJ$5os ordinados nest<~. especia., e em se
gundo lugar corriglr-se-hia.m as especulaçõês 
e os excessos de i m [>Ortacão. 

Sobre urna outt':l. emenclll. que npresenta., 
diz que tem por fim habituar o pove a tom .. r 
compromissos solvaveis em ouro, nas suas 
relações pessooes, nas suas obr-iga:;õe:> p<tl'ti~ 
cu lares. 

Prevenido pelo SL'. presidente de qn~ el!!á. 
dada a hora. conclue <:ando a conhecer que 
est::belece as rnod.itic-nçiies t.los lastros e a. 
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-substitnição do lastro de ouro em lru;tro lle 
.;Lpolices. 

Crê que é ~ssa a idêa g-eral acceita .. 
Veem à me:;n, são lidas, apoiadas o postas 

conj uot<Lmeute em discuS&to as seguintes : 
EMENDAS DO Sn.. FR.'I.NCISCO 6LICERIO AO 

.PROJECTO i'\. 183 " (Sunsrrn:nvo no SR. Entco 
COELHO). 

o art. 1" e n. 1 suu~t.ituanHe : A r~gula.
-risa.c;:w da círr:u!nção tidttd:Ll'i<L St• t;mi Mbre 
a:::; seguintes l,ns"" : 

I, Uniflc:v;;io d:t>' Pln is.~tw!S <lo• Tll!'l'Ollro Fo·
olc t-al t• do,; Baum,;, ~:uolo irwnuthid•1 o H<Ul<'" 
1!:1 Repnhlh~L tio< J.:,;l;ulo:-t l ' ull!w; do l!t':ti\11 '''' 

· ~1fcctnal•: L Stlll~li t llilllltt-:L < ptti' IJilltPt1!.~ 1\0 lllliiL 
,,·, e~tampu. 1111 !'l'n~o rru•· l11•· t\w n.~~ii(IHl< l" 
pelo l'orltot' Jo:x .. cur.h·u. 

a) Todo~ o~ l.Jailt'O~ PIIIÍ~'Ol'I 'S ol:L t;ui~"· 
P''l'(lcm :L liu:n lo l:uh• ''" t•Uiill it•; p:tss:uulu 
p:ll-:1. o 1 ~1111'0 1l:1 II.Hjlllhlit·:t, t:lllll a. 1 1''Jn"ll l :.<~

·uilid:tdc u•! seu~ hilhdt·~ . t01lo~ ,,; ~~·11s ht::l.11•s 
.;tct.tmlmcnl.r., md~t.ml.i'S, 

'') O Pmk·r l·:x"~ut.i v o n•;;ul:tt·ú. por u mi;.:n
...-cl compMit;:'io r ..:njl-ila.l·ú. it app1·ura<;ão tio 
Cong:rCS$0 :'\acioun!, :L iwlr.,mni><:.tr,io a rtuc 
(Jiwventui,L umh:uu tli1·ci1.o os l.wtt·o,, de erni:;

··srLO. cnja.s llH·nld;llh·~ :lc cmittir de\·el'iio ce~.s:u· 
-pot· virtude drst.a. lei. 

O n. 2 substitua.-se: Limit~io das cmi~
Sües i't somm;t actmtlmcnte existente ; ficando 
·O Pod<!r F.xecuth·o :J.Utori~UJ.Io n couwrtcr. em 
.apolices da divül;t interna. l'umlad:t tltt União, 
juro 5 •f" ao anuo, todos os lli.lltctc.~ <lo banco 
que for.:m apr<!senta<loi a es..;tt conn•r&io por 
. rommas niio mferiore:; ;1 I : ooo;:;ooo. 

a) A conversao não potlet~t exceder il. som-
· ma de papel moed:t da União até agot•a. exis
tente, e os bilhetes convertidos seruo l"ecolhi
dos á caixa de Amortizarli.o :p:mt serem deft
:il.iti vamente iLlcin<!t':tdos . 

b) Os proprietal'ios destas apollccs p;xlcriio 
:trocal-as por bilhetes ele banco, si a este con
·vier emittir pot· sommas equinl.lente~. reco
'lhendo-se 'aes ;~.polices ao Tbc...oom-o Feder-al 
. á conta de fundo de gar;l.ntla da. emi.~~fto. 

O n. 3 substitua-se: Unificação dos lastros 
-de todos os bancos, actualmente existentes , 
. por apolices de juro de 4 "/• ouro. a.o par. 
.A este mesmo juro se ccnvet·terào as que 
·accrescerem ao fundo de garantia., nos termos 
da. lettra.- B--do n. H. 

O n. 4 substitua-se: O Conzresso Kacional 
se reserva o poder de lç,gíilar opportuna
mente sobre a conversibilidade dos bilhetes 
.do banco, à vista e em moeda metaUica. · 

O n. 5 substitua-se: 
Reducção do ca-pital do banco ;~.te 100 mil 

·contos de réis, por a<:Çlies uniformemente no
.minativas. 

Sú pelo termo ue tl'(l.llSiercncia nos livros 
da companbi:t, o propl'iemrio da acçüo podera 
fundar o seu direito. 

A t·educç-.J.o do capital poderiL ctrcctuar-se. 
entL·e outros modo~ ordinarios, pela compen
SO.(~io das aeçõffi actuaes. nas contas de seus 
b:tlanços sob as rubricas - Titul0s em car
teir:1, empL"estimos e V<ÜOre$ tlepositad(ls. 

O n. G .~ubstitmt-se : 
Li n·e nomea.ç~o pCJlo Potlor Execui.im ,, ap

promo;iu o lo Sena~lo do pl'esidcnte \\1) lx•uco, e 
•!Scolh:l do vice·rn·e~idcntc. •lcnt1•e u~ tl it·,.cto· 
l'l~-1 cleih;~ pelv.: ucch•ni:-:ta~. 

O n . • suppt·imu.-:'(•, cnt scn lc-,:;\r •li>:::L·sc: 
0 l;auco lei':L -'UC:~Ul':<ae>: 11 <1~ C<t.pi t:ll·~ dos t'~l:l· 
d11,; 1l:L l:niii.o ~··m(ml.e. :;;,·, pot· :ttttot·b~~t;:in I•.'· 
~lsla ~(\·:L t~ q nn.ntlt.l a~ ex i~cn~.-ia:5 •.l•)~ lll•:.!(lCiO~ 
lbl't'l ll hem .rn~tlllt:acla~. ~c podt•ril. ct•e;lt'' ll!tt·:t" 
ua .. ~ rlcJn;Li~ ci•la•lcs d~ L~taclo~. 
Ac~::re~ente-:~<:: 
:-\. :--:. O Potlct· Ex('cutim 111-n. :1Uiot•i;;;11lo :~ 

COlJI':ll'. l'llt OUI'O. e m !Jllõll()UCI' CXCl\: ÍO.:Í tJ, O::l 
•li t•cila$ t!<l import:u;ilo na.;; Allimde;:;n.~ ~ t·epar
th;<•c.~ de :u•t-cc;ul:u;:-lO da União, quand,> e como 
.inlg;w conveniente~ devendo porem 1:JJ.c•r con· 
st.:l.t• pelo Diw·'o Offidal,com :~ pt·c~e<l(>nci:~,de 
:m dias pelo menos. niio só o c:)lne<;-o dessa 
colll'itll~<l, como qualquer a.ltet>a•.-flO no sentid() 
de auA:mentar-lhc :t escala. 
. N. 9_ As obrigaç-ões particula.t-es que se con
tra.hirem em ouro ou prata, em moeda nacio
nal ott estrangeira, sel·ão pa.ga;; n•t mesma. 
moeda 011 em seu equivalente · em bilhetes 
!Ja.nca,·io$ ao cambio do tlia em que se Yencet· 
a ohrig-açi'í.o ou do dia. elo eJfectivo embolso, ã. 
escolha. do credor. salvo estipulaç-io cxpr~a. 
em que o pag-J.mento <le~·e ser Jeito em especie 
met.a.llica .. 

N. 10. Nenhum banco de depo~ito.:; e des
contos. de credito real ou agTkola,,ou de qmi.t
q\\er outr-.1 natureza, poderá operar ou conti
nuar a. operar. sem htwer z·ealisado etrectiva
mente pelo menos 50 • lo de seu capit:Ll; e todo 
o exC€dente do capital rolante e dos tlividen
dos será. convertido em fundos public.1s na.
cionaes. 

Esta. di5posit,<10 é extensiva. a. qnaesque1• 
agencias ou succursaes de matrize::~ com sedes 
no exterior . 

A discussão fica. adinda pela ltora. • 

SEGC:1>;1JA. PARTE DA ORDEM 00 DlA 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 203 B, organisando o serviço elos Correios 
da Repub!ica. 

O Sr • • ::roi"a.o de Siqueira vem 
a-presentar a lguma:; emendas ao projecw, as 
quaes julga ncessarias, para evitar a mà dis-
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àis~ribnit;.;lo q~ze a eomn; ' '~Üú de;: :10 f:mcc:io- 1 Relem1:ra, i1. C<ltn:wa como o to1~1, n5 q;a~tos, 
na!J~IHO tlo~ dtver•sos corre,os. o modo d · nobl'e deputadv pol' Mma.>, t>L·om-

Vot;t. il~ (;.,,;,.,~ contl'<\ o projectn. \'11~.~ ;1p1'~· ram qu~ S. Ex. vinJ;a tomar p;u · t~ 110 tlt:l ••nte 
ta <IS emendas para-e<1s1> :;ej<e d!e appz·:wado com tJ animo p:eve:lit.lo c.,ntra. ·o tn·ujecw. 
-conigir os m:tles e as inj u~ti(::<s pr·:.l.Lie<tuos (l>,·ote.,·t.,_, do s,- . 1-'eirl")-
pela l.onrado. <:ornmls:><lo ::;. Ex. lançon verthtdeinls tlo:~sh1~ it <:om-

Refer· r-- se a:< tres ulima5 rcfenn:ts que sof·l missilo ; cJ.e:.r"u <L dizer que o pl·o.il:l,r.o e:n tle· 
freu o Correit). na; !J1l<WS llouve. au.~· rnc~nto! h.cH: ll<~o po.Ji:t ter sido elal;oz·atlt> prw 0lln. 
de despc'z"' p<tl'~t _o:<_ ~;O l'res puhlícO:. t; <hlill i·J dt\l l ÜO <\ >Si1n o LJ!". oÜOl"-l"C]'I Im: da C«laiUi~~ii.n 
ra-se (JH!~ a commts.":lO. fJll G tndo::: o:; c])as \cfli,--<J PillJ · d" ~u u:)l t ·~ r,:•,; l: ;t oi•: l•'l'l''·'· 
falla.r em •·conomia .. propúnha mai> 11u1 '' '"· E IJ;.!:u :.,;,_,., o noiJJ'" rlt•J>l lf:Jolu; " Jll'•!i•:•·tu 
gm.-·ntv •.\.- de;pt 'l·" ~ natpwlla rep;tr:.io;::o. fui elal"i"Hl» p•·lo •> l·:rrl .. r. ,. ,.,., .• , "''llllll' a 

Pei';Ji lJl"ttt ;i. IJ"I! l'atl:• t::,ommh;,,·tn llf)J'r"Jll·' u:·,,, l ~·uJ ll]l_l,.l;t I'· :<[KJII<:I.i •ilid:" l" ''" qu,· ndi•· , ,, ,(.,. 
esta. ht~ !t'CiJil a ("tlrlliH I ~:·~ to :1:-: l't.'l·p·a:-: pa I'U. as u·I·JHJI !il. . . 
novas uotnPa':·-·(·~ ~· (;LZ\'.1' ·~ ~. Ex. n~~mu·a-:-:< · •h· cpu·. •·ru 11 111;1. i·i"1 ' it ll•· 
~c!t·:n III•Ht 1-'IIJ<•IIri:L u;·S~<:! ;:cul._irl_n. <.~oJu •ut i:r :<. '.' ''"l ; t~ll i :<,;iiu n ·nha. l>l" l'' •t: :t <.'l' .·:t· 
i\:11) s tlJu p :L:':t f(Ue e1al 't l Íl i>t~ ,{ (lTltr•'• •!l· f.';! o df· ,.,J IJ ,;,f:, • .-fi ti ,.,,,,- ,.Y·'"''-" 1·. :a ·c u ...:;, 

reit'o. u:t C;tpi~•' l 1-'<:> l ct~tl. c:- um:t ~u i o li 1 \!~Wrin. :\ t'úl ll lll i ,,:; , . •lt· \ 'ÍJ' :u;_:ml•·ll t ,. ,j - 1 ; o<':llj'l1'· 
T;uul> ... m n;it l .<;;I_,,! (Jôll"~l IJW~ ;:. ('J"t':II,~ÕO li<' i;!adO't ! l'<li'I'!'Ítl d;t rap iUJi Fedl't'al. ""~H! <i·• 

um fid dt.! r.l w:;ou"·ir•• em_ S . P:tt~lo. qu:uuk• l'' l"'! :tll 1! ~1 1t' ll l: l pat•:t "~ "" ''!'··Í:o:< •I• •.< ... < !:.uln~. 
!!e v;w ct·:·:•t' 11111" l'ep;11'1H;a •J •·111 l-';t 1J1()$ ~ ! :•s " "'' h.•. •ai .. \ qii:L'i fll l;tl!o l:: d c r i r>~ t·llr · 

-~P l"l~'~nta. :-'IJH·tldtl a ( .. $ .: .• ·~ •l i1r. ·!'(·lJl.t ·:' pt•U· f [)l' ~·;.t.1 du.' q llt~ a t 'dllltH [ ..:~tio :ahni : IA' _ ; : ~ r·:"t41u 
t.o~.l't'p<-t" - l•l'l!\'<:lldo u t·:t<o ,j ,. pa;,;:l l' o Jll'O- ,. t' lll >'L~I'\" i•:•' II'L. l{<.· t•u·tir;:'"' """ l~•J'I'toiro.<. com" 
j ect.o. l l01'C)ll<ltltl' ~ l\ LH"a•lo1· r~.i ~~ita -o nli .. -t .. c . lK~ . .: . ..:.~ ·a t ~upr•kHt,t· dC Ht"i"( l !'do co::1 n rt ';!tl!iJ.
Pl'im•.·i:•t• p•n·~ tw i. : ·az;n·n.ndr.nu~·m:mw •. lt! d•·s· mt-ntv 1;111 \"l·~rol' . f! ~t·. <lit•t•..: r.m· ~·"l'a. l atlmit.-· 
peza, sp,_'-'·:!llrlo pr1rqnP ~~lia :<lltrll'it.:t '' ~·o \·er·rH• I:Íli->>.< ptwqun o Jlt"':<n.L! •·•·a. ,,; tl••lfi .. :i<·tue • 

. a nornen...,_. t~Hl}II'\:'g'tHlos prihíi.-~o~ pn~tcri :do ~l. A~u1•a (JHC v~ :'t:L·.,· ir;u.:-: do eotTl'h~ :"St~u Jntlito. 
outro~ qu~> l>•'lll dh·elto ;1" <~::c:,~.;~J.'. m:1iores, parece <jlle n;lt.l G a <lcca~i:\o tlc tlis--

Temli n:•. d<~pOi$ ,[e al;~·umas pon<iror~i;•'\ P.~ pem;u· f',<,:e pN~oal. 
a esse re~p·•iw, ;>0clindo ,, 01.mar:1 fJllt~ no O nobre ..Jeputmlu J·ccortl "n eom sa:J,bcles 
cnso tlc uppl'Dr:n· o projecto :1-ppro,·ar <1s os tempos ido.? <lu tl ,lTeio. fJLl:nuln ainda. est.a
emeni.Ls cim~ enYi:t a me:-:a . Vtlmos no regJJneil do inJ]l<,t"io . S. Ex., pL)rém, 

Veem i.> m"~tt, ,_.i.o lidas apt.•bdas c enYiadas niío ioi completu, p-:t l'tJ1lc só st: re!\!riu no q11e 
it commi:>sih> as se;;uinte:> naquelle tempo S\l gastt\l·a. ; e csquec~.:u o que 

E 11teuchs ao i" '")~c!o a. ':!.D:J lJ - 189.:? 

Tabella n. L - Dírectoria ;:.reral - Ga.lJinet(): 
Diga-se: um praiíc:tnte. 

Ta hcllt\ 11. Z - Di-.:,t-:;e : tre.s fieis de thc
soureit'(> a 3:000S - ·!J: OOOS'{)()(): 

T<tl>ella n. 9 - Sub-dil·ector-ia de l• clas;e 
S. P<Lulo - Diga-;>e: - t:m fiel dothe:,oureiro 

o COI'r<!JO rendia ent<io. 
Si o clisse..<:Sc. e:xplicuii~ o a.uzmento de des

pez<t que l!ctje se ,-em p ropor.- att:.>mhm .o ao 
tntgmentoda rec~>ítn. que implica ·muit<> ma.iot' 
augmento de se:·vi<-o:;-

Demonstra com tllg.u·ismos ·~ verdade das 
propo~i~i·es qur ;n·nnr;on. Mostra como a con
Yenç;.1o po:>tal ele Yienrm., pelo tlt:><:mvolvi
mento c!., ~erdç-o;; que tt'3.z, no;; ol..ri::t\ a. au-

a 2:4008000. 
S. R. Sala das sesB<Jes, em :3 

LS92. - Jo,r.o de s;'1ueint. 

;!Inl·llf.at' o pt·s::;oal dos wnei•JS. -
de ou tu l.>t•o Llc 1550, aliás, j;'t et<t exigido pelas nossa.s r·eJa-

C:Üeii couunet·ciae.s e pelo ex:traor(litlt\l'Ív de.;
en.,roh·imento da no_sstt popula~:ão. 

Ao twt . t•accrescent<e- se: 
Exped•r o regulamento nt.>ees..<arlo a todo 

servit;o. sendo respeitada nas nomeaçtie.i a 
fa.ze1· com a. presenw rel'c>r-mt\ o direito " 
acces8o dos actuaes empregados. devendo : 

G mais como se acha no projecto; 
S. R. Saln das sessões. em 3 de outuhn' 

de 189'2. - Jo,ro de Siq•.leira. 

O Sr . ..-'\o..rthu1· Rios vem à. tri
buna para respnnder ao discurso que 113. ul
tima s~ssã.o pronunciou o nobre deputado por 
Mina-> veraes, o S1'. Francisco Veiga.. O n.d.c
a~ttado da hora. obri1,<a-o a Icsumir as suas 
considerações. 

Explica os intuito~ da commissüo ao redi· 
git· o proj.·cto em debate. 

Conclue, pedindo tt SU;J, opproya,ção ; elle 
,·em attendar <t uma verdadeira. necessidade 
publica. (Apo ado:;. Jfuito bcoJ. ·;;wiro bem .) 

A uiscuosiio fica adiadll. 
Passa-se á l10ra destinada ao expediente. 

. 0 SR, ! 0 SECRETARIO procede á l·~itUJ·a dO· 
seguinte 

EXPEDIE~TE 

Officios: 
Do Sr , to Secretario do Senado de 8 do 

corrente, communicando que na.quella data 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 1810512015 12: 14 . Página 19 de 35 

Sessiio em 10 de O illl lln o de tSü~ 245 

enviou à ~anc ;;ão o ::mt.ogt·apho do uecret.o do 1 nií.0 P'Hlr·m í r aü;m do po~to tk c:lp it:i o. dr~de 
Congt·e~:;o, que U.JliH'O\'~L o atcnnln c•.'H lt'a<lo 1 11 11 e e'' de m :J.j 01' e cornmanthuw ~:1o otc~I Jl : tdos 
entre 11 ;.:-o:·crllLl e <1. >oc,JeJadc :tn~ · ny!l \11. de ;.:-nz, I J.ll•l' t 1 rlkt :..• ·~ do . coqm de ,. ~taelo-nwwr de 
pelo dcc;·<> ·O n. 8W tlc ~:,!de Jn:tlQ d1 1 cOl'rent• · , i " d:t ~~~ •ln exct'CltO , 011 d <l <1•· t'l l :,: • ~nh l'JI'OS , 
an no.-I ntdr·<~lla. . : n:t li'JI'lmt do § i " ;c,t·L ·t" de• íBtli •·ndo n~:.:ul a..-

D<) me~mo >CtlhO :' de lO dt) eOI 'I' r n te, eom- . menw. · ·· 
nltu lk ntt.lo que C(llll vffieio do \l ini~V·I'!e) <1:1 ' ~i "·' ~r· r·,· i •:(•~ n. CtWf'Cl dos r·h·H;·;,::i!t·."' pndcm 
Agricu lt11 ra, Commt::·cio c Olt·:~ ,: Pu iJ ii t~l." ele . ~cr n•lt··•·:llc tr-:: . ni\.11 "et·~ o llll lll~l e 1J •t i:~ll·ados 
7 dcsr.c ntez, foi dench·ielo ilqll<•ll:L t:c lnr,l'a . i :w~ ;lu~ nlli iae": qne em •":uh it lc<'n•h• que 
sano:-ci•l:1:uln. <l auto;.;t~<Ph" elo cle·••;·.·l o •:o C•lll.· · ex· iu, uem ar riseam crcm !k""·,t· • :l p t· t•ri:l 
ó(I'CS.•<>. a'willdu no et••-re ·ul•· l:x•·•·,·ieiu lll'l'l:d it.n c:xi~ o t' l : l' i a, atlquit·imlo f! tl<l:'i ~• ·111 !•1'·· t'lliO •t·tni
tJe 40(J:(Mlfl . .:; p:u~t t'l' ilnt;;u;:io ele [" "·'·'-' :u·t.,.<ill - <la•!Ec; que em cu:· t.c> [l l'ilZ<l o~ lnn1an1 i wpt· l~~
nos 0\1 I'OII~LI ' liCC:;ÕO do• :c •; ll rlro,: <· I' p:e•<a,: rll' L:I, V{!Í~ . 

I'Íb!!it·n,: IIUS e.;t;ulOti cl•c Pia uh,\·,. l':ll·:o h.r!:, . - :\ lt•i qnr• oi';!:J ll Í~l <• !Ji:<tl'i. ·:" i-'•·•le•r:ll 
ln l~·i l':ll !a. cle·ll' ' 'lli ÍII<t IJ lll ' " >en·i ·.~• rl t· J'X Ii:wo·:"' ele 

Do ruc:;rno senho;·. ,Jc i;.: nal tl:l 'a . e'()llll!;n- Ílw~n· hv,: :s••.i:l ll':l~: ;o i( • r icln p:lt' l " lnll lli <'ÍJ~ •
nic;~.w.l" IJ llt' aquell:t t" lll lll~ t " l'l"'tll'\ 111 as~~·- Jj ,Jatlc . 
l( li Í ll tl'~ 'liiClll.ht< ;ho~ta l'lllllll l': l :til \' l' " I ' ·to tio 1·:<1" [a c:ln :t CO!l~<: lb ;t l;lll! ht•m li 11:'i" :':•11 \'•;:lo 
:'l~!l:ulo (} He rz·g-uht a lHtxeg·a ~.-iHl du l':d Hl ! :l ,!.;e lll . <ln a lll tdi·t.J di ~c· t·<~ l n. pni~ u :"'1f1 ~.:<'1 ':1 ( 'n tl \ "l• t l : .. nw 
n. :!<tlll:t· : 1 :cn l ~cip: Lc· ;ol t.•· t·a<;lct> (j ll!' ]''"l ·Jn t.:oh·· ·z l' t ll l~t-

Ao :11·t. :~·· . n . I. r a e;:u · : 1 ~ C[llt ~ tf•llh:lm de , t ,l ' c.:eJIIIPI!I.<' I ii.PI II t!lltEI 
~\o :11'1 .. :c dcli t.ivo qu•~ C:Oill t'<;a pela~ pa. l :l. \'1~1~ t l: it:t~ Jll' l ' :c clmin i, trill;i'to :c. CJI II! t·ll" <' :c f•. ~c t· 

-Üill':l !l ~• · CÍIII:O :LIJnOS, ctlllt,ldtJ:i ti:L [' 1\~ oli r::.l.· Í llt ·Ot'p •ll':l d ll. niio p;1ret:enrl O.]WI'I :\Il h<. O!J \101'
ÇàO U: · ~t<t lei. CIC. ' L\111: ~. o·OmO nâ0 i: C<>llVCll Í ~lilt ! , :t prmido· 11cia 

Au art . at!diti,·o que t: omc~::~ pl'l:ls p:dan ns i uli~r l' n Le it r:onc'e~:>iio clr.H pn~lu~ clt• l n:t.i ~>r c 
-Os n:t.\'ÍO~ lH\d ouac:-: :--: ~o o!,,·ir;·•t tlo:-: t~ ,· i ~· .. o- cap liitl t\OS 1° e 2'' c· irtn·g it,e;-: d1 1 Cv l'p<J de 
ria de o';l$ •·0, maclliua. ('[C . e Sl'll [X\l'lll:!.'t'õiPII Cl Bomi.Jl'il'ü:i . 
unico ; 1'\l.Í ' 'Ít:J.n. !o as omras . -:\.· culnmi~.<í.Cl C.cvit.:tl Fcder:t l, ,1 1]c oui:nl.ro •lc 1 8~2.-
de f;).ZI •ndn . I·~tJ ;·:·,~ .,0 J> .. ;J·uto ,-Ser:-clf~llo (iJr? ::a. 

Do ~Ii ni,;terio lln. Agt'icnltm•:1, Commer·c:io e 
Obras PaLI cas. tle ig:nal iiara. l\!~l.itu i nrlo 0 Do 1lini;tel'io tlos Xe;;odt•~ thl, Faze1ul:.t de 
a.utog-l'np',o ,-anecionado da lei que pct·milt c I(} tl.11 cmT<'~l te. enviando o rerpH•rcmer J I.~J em 
:~ line eutrada de !mmi~t· utes ell :nezc:; e qiJ(• o ]l(H' t eu·o :\posent.;.\<lo tla 1 lce:>our<lt·t:L tle 
ja.pon··zes tiO t.en itorio ela Repu !elica. - fn- 11·\1!-Cll :t do e.>!.ittlo de l'ernamlmCCl, Alt•xan
teir·ada, oflici:mtlo-se a.o S('nado. tlt·tno :\ I VI'S d1: :IJeu~ont?·· pede, IH: S(~Fl _P~O 

o seu onlenudo por mten•o . - A. CO!llllll.;.,ao ue 
f<\.ZC lllitl . 

Do nw.:mo ministerio, de 5 do corrente, en
viando o autographo do decreto úo C<•n;;re:>
so i'la.donnl, que úetet·minn. q; ·e o~ J•·• e 2•~ 
cirtll'giiie:; Jo co• pn de bomh~iro;; e!o Di,tricto 
Fcdet~cl , <;'(IZal"iLO dn s i 1on ra~, n~ncimen tos ,. 
mais r:: n1a;,:ens in herentes ao~ l~ 'sto~ de tnt\ · 
jor e capitã o e ao {]Ua l o Sr. Vi~:e-Pt·e~ itlent• 
da Repu ulica. negou sancçf10 pelos mo ti v.:.s 
abaixu expostos ; a S:\ l;er : 

«O nr t. -42. do regulamc·nto do Corpo tlc 
Bom! eiro·, approvado pelo decreto n. 9829 
de 31 de dezembro de 1887. qua.ndo cli;;põe 

· que os r •·!'pecth·os officiaes e prat;as g·uzem de 
toda..~ as isenções e >antaget .s euncedida.s ao:< 
do corpo milit ar de policia. desta capital, quiz 
natura lmente tornar ex tensiva áquelles. crrtu 
ord~m Je garantias que lhes e igual mente 
devida pela. importancin. dos serviços que 
prestam. 

E$ta ;.:raça, porém, e especialm?nte a que 
torna ~xten~h'a aos 1"' e 2 • cirurgiões do 
Corpo de Bombeiros os postos de major e ca
pitão, colloca.l'ia. estes em condiç es superiores 
aos dos respectivos otncia~ •. que, entretanto, 

Do :\linisrer io dos Xegocios da ) fm·inha., da 
í do COITent:~ . enviando o req uct·í merno em 
qne os opet·a rios civis tio f :>t:~bc !c ·c 'mento 
n:tval tle lt:•qui pedem ser d:cs~i ticatl,ls em 
um qu:ulro :i. semdlw. nça do,: tlo pe~o:ü artis
tico cleJ ;.u·:;;,·mLI do L<ul:trio e cum a.oe mesmas 
vantag- 11s.- A' commissão de or~,;amento. 

Re<J ner·imen to tle Cm·ollmt ~cilort helleza., 
pedindo uma. pemão. - A.' comulis55.ú de 
.J~tzenda : 

O !'<Or.I-Iomero Bnptis ta-Venho 
iàzN· um reqner imento. No a nno pa:<sndo apre
Sí:'ntei um projecto de le• tran;!erin•lo o domí
nio dos pr1.1prio.s nacionaes 1ar:t o.; r·stados, 
pt·ojecto que lbi c~nvertido em dt'crHto l~;.:is_
l:l ti,·o, mas que nao mereceu a san~.ao prcst
den.-ia.l. Ven ho requerer a V. Ex. que se 
digne colloca l·o na. or~:lem do dia , por'.!. que a. 
Camar<t. S<· pr onuncie a respeito da não :!<l.llC
\ÃO do Sr. P re-idente da. Republica . 

O SR. PRESID&'\'TE - O requerimC'nto do 
nobre deputado será tomado na de\'ida. con; 
sider-<~.çil.o. 
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O Sr. De~»etrio Ribeh·o pro· 
uuncia um discurso. 

O Sr. IIo1nero Baptis ta di.z 
que é o menos comrJeteute paro. responder 
ao nobre depuhtdo. S. Ex. :J.!Iuuiu. insisten
temente aos restauradores da legalidade no 
Rio Gt·amle do Sul. e o orador nuo íoi um 
dos restaurndore,; da leg:J.lida.de; íoi um 
ser,·ülor do par·tido republicano genuino, 
ao qual o nobre der1ut:ulo p<!l'tenceu, c do 
•1ual se dcsli;.!OU pot· não tet• a. prudenci:J. de 
politico qne lhe e!•a. ncess:u·ia. p;ll'a vence!' os 
ohstaculo~ de momento. 

Ou\·in G nolJ!'(~ depu tado tilllar de crimes 
pra.tíc:ulu~ 110 Rio l.õt•andc~ do Sul. S. Ex. 
ta.mbcm ~e dc,·i;~ t.c1• rctcrido aos crimes de 
que o nl':ltlot· t,c,-c uotici;l ao chegar i1 Slli\ 
tert"J.Ilalid dcpoi:; tla l'CYo) UÇ'ãO Jc 4 o e fC\'C· 
rciro. 

Lcm Ura a. s. Ex. que ue~sa. e)lOC(l. a cid().de 
que o orador habitam esta. v o. entregue a uns 
intitulrulos p;\triota.s que a occupa,vam eom 
llm grande t~ppil.ril.to de força.. Faziam t·on
da. noute e dia. E as f<J.mi!ias não appo.
recin.m mn.is, não se n.bda.m n.s casas de ne
gocio, e os homens resveitaveis e dignos du. 
localiun.tle não tinham '~ cora!rem de sa!Jil' 
das snas ha.bi tar;ões. -

Ao cl1e.!:at' la, encontrou presos o Dr. João 
Jose de Oliveil·a Freitas e o Dr. AlY<Ll'O Ba
ptista, irmão do orador. Reclamou proYi· 
dencia. do presidente do estado, do Vice-Pre
sidente lla Republica., tia. imprensa, e mais 
tarde, qua.n:lo o orador l~\zia espalhar p~ln. 
cidade inteira a resposta. do Sr. marechal 
Floriano Peixoto, de que não pactuanl com 
semelhantes tropelit\8, íoi que :;oube que os 
presos haviam sido fina.Irnentc soltos. 

Emqu:J.Uto os amigos do orador estavam 
preso:; na cidade de S. Bmja. era covarde
menie assassinado na Campanha, quando se 
approx:imava. de l;Ua. C.'lsa, o illustre cid:vlão. 
tenente-coronel João Pereira de Escobar. Tudo 
);IOl'que "" :mppunha que esse cidadão el",1. um 
dos mais influentes cheJe::. castil ~tistas . 

Mostra. á Camara. como os assa;;sinos desse 
cidallilo continu::~.ram a. exercer os sen; C'J.l'· 
gos de autoridades ate o dia. em que subiu o 
governo do Sr. Dr. Julio de Castilhos. 

O orador e seus amigo~. não querem menos 
do que re:-tituír a tranquilidade ao estado do 
:Rio· Grando do Sul. 

O Sr. Dcmetrio Ribeiro l!l'O· 
nunci::t urn discur;;o. 

O Sr. Tholnaz Flore~ acha 
CjUe e profundamente deplOra.Yel est:~. COU· 
tenda entre antigos amigos e leaes ser,·idores 
da idêa republicana. 

O resultado disso só póde pre.judicar o rc-· 
gimen politico instituitlo em 15 'de novembro . .. 
Pó~e :1:sse.gmar ao nobre cieputauo Sr. De-· 

metr10 lhLeH'O que o governo do Rio Grande 
do ~ul, restam-auo por uma glorios<l. revo- · 
lucão em nome da lei, é incltpaz de pactuar 
com quae:!quer crimes, correr·ias, desvarios~ . 
que espíritos <J.narcllicos possam fazer gerar 
no. sociedade rio-grandense. 

Tem sincera, profunda convicção de que o . 
podel' governamental do Rio Grande. com fir· . 
mem e .i usti\'<1., zelando, como de costume, os . 
fundados creditos das boas doutrinas e nor
mas republicanas, tendo. como tem, o a110io da .. 
o;•inião c to1los os meios de :tcçiío eoereitiv:t 
de excessos contra a. ,-i.la, a. fortuna. a pro
priclladc .te quem quet· que se,ja, quo carer;n. 
de ver mantido no exercício pleno das gara.n- · 
t ia.-< con>timcionaes, nio tem deixado, niío 
rlcix:u·:t jitmn.i:> destt1>rigru:los os íntcr·esscs su
periores e esta vei:> d:1 sociedade. 

E' tempo de t:1zer repousar definitívamont.c 
o e.spirito publico. 

E' bem couliechlo de todo o mundo o pc- · 
riodo infol'tnna.do em que o Rio Gt·antie es
teve, sob (1. di;·ecç.'io ~overnamonto.l do n.obre. 
deputado e seus amigos. Sangue, muito :>ali· 
gue , o punlit\l fri\ticitia fez derramar, l'UUO· 
re,ja.ndo o só! o de ~ua. ter r:~. natal. 

Xiio rememorará tão sinistra, epocll.. Não. 
retaliar;i.: o j ulg:nnento cabe it opiniil.o,calma, 
esclarecida, honesta do povo brazileiro. 

l'\ã.o far;i. est:1.tistica dos eiementos compo
nentes do partido republicano, não demon
~tra.t•.í. a qualidade, a irnput.'l.hilidnde cívica, 
reptll>licana, social , da ~>itua~:ão govern:unen
t..'l.l uo Rio Grande. Kiio.não carece !azel-o: issG 
,j[1. e;t;i. liquida(!O na COllSCíencia lll1.CÍOO<Ü. o patriotismo. a. alavanca que remove a.,: 
dilficuldt1lle;:, as ([e~graça;;,que podem uS-<Ober
bar os poros,ueve inspir:U" a todos nós, amiges 
e ;ulvers:.wios. os mais elevados sentimentos. 
em bem lla ielicidatl.e da grande commuoh;to 
urazileira. tendo como digniflcador e emcaz· 
pt'Ocesso para conseguir•-se o grande de.çidc
m tu•• de pa.r com o 1ermroso culto das idéa.s, 
elos principias, c pr-.1tica dos costumes repu
blicanos, a corclura, a toleranc:i<t, il. mOLtera
~;üo, sem exclnil' a. firmeza. 

Cooperemos tOLlos na obro. grandiosa da 
reconstruc(:ão da sociedade bt"azileira. 

Collaboremos todos. dando cadi1 qua1, na 
espher::t ele sua. a.cção e competenciil intelle
ctual e civica, L;) éSpirito, os impulsos affecti
vos do co~lÇ:éo para alcano;:J.l' o objectivo. 

Paixões, Y<tidu.Ues, odios, nada valem dean- 
te das exigencias que a patria e a. Republica. 
reclamam para sua estabilidade e normali- · 
dade. 

Eotabeleç.a.mos o jogo regular das opiniões. 
Yença. nos eomicio;:; que. devem ser livr(>-"·· 

liberrimo3, quem ti ,.e1· al!agos legiti..mos das 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em tB/0512015 12: 14- Página 21 de 35 

sessão em 10 de Outubro de 18!:!:2 

popular;<-e:: •. Quem tiver ;~. victoria obtiuél. 
honestamente, que governe sem emlJaraços : 
suhmettam-se confol'ma.dos os vencidos. que 
seriio o~ tiscue;; necessarios, beneficos da. pm
tic:L verdadeira da idea. triumphante. prepa
m.ndo-se para. go1•erno c•ppm·tuwJ pelo me•m(> 
methooo t-cgular do iorneio n obilita.dot· ([as 
urna.~ . 

Cesse ~ caud.ilh;~:!Cm r>;lrtidat·i:t c politíc.'l. 
Dignifiquemo-nos todos com semclhanv.·.'; pre-
ceitos, rtue serão ~alvndore~. 

Voltem aos .o:eus lares. ao arado. :'13 lide~ do 
trah<tlho. tollo5 os rio-gr;Ln•lc:J>:r~. que tle,·em 
eontrilmit· a~~im pura promove~· n. pt1Z . ::t tran
ljllillidad~. a riqueza, :t pi·o~prl'id:ale r la tm·:•:t 
:\lna<ln.. 

Conllrm na autol"irh1dC, 'J ilC l.t~m t1 cnm
Jll'l!h!'n.<:i" üxact~dc ~U:L re~ponsauil i •la.>i!'.m:J.S 
•(t iO de1·c ta miJem Sf't' re<pcit:tol:tt• :tpointl:t. 

\':•.~ u~mocracias os pOI'Cl:< tlevcm ser l!,·:·c.:. 
I!JUito lin·c:; : ns autodll:tdc,: liwt i:::.~inws: n 
(•qnili!Jl'io :t~sim mautcr-sl:\-h;t. ~• ·.i:1 • • nolm.: 
•lc.put<tr.lo per<\Ute os :<t'u" ami:;a:; o iusplraolo'r 
ue.,>r. P('!NLHlf•nto pat.l'int.it'O. tlc :tlllO!' c rea!l\!'
lll•ladc r~pul,Jican~. s~m prqjni7.1\ o.lu mlo da 
oloutrina: nn:•~05 ~cntimcntos ~;i(l da me;;ma 
natt~rcz:~. 

O Wc• GJ•anue c o tltQrmom~.t.ru da pn n:l 
nepu l;lit'a. 

E' ~mudE: a r-e~n:;;:;.bilidauc de to'lt!o::: n;·,~. 
:-.migos e au\-et·sal'ios. 5i nii.v contr ihuiriHOs 
t:om :J.bnega~J.o e honestidade d ,·ica p:mt ex
emplífkar o Br<tzil com <tS nos:::a~ iJêa,; e 
nosso~ ::~ctos . 

Yi\~ n impt'imir tt ~~guinte 

REDAC<;lo 

K. 103 G- 180~ 

P«Jdllc'}J" rlo )J>·ojecto n. JO:J 1J do c"!:· ;·~;lic 
nn .w tjl:e fixa a d c"liC«t do J[;,;;ste;·i~ d r! 
G1:cua ;;>(LJ'<t o c:t:e;·c icio de 18!):: 

O Congresso ~ncionnl Llecret<1.: 
Art. O Pr-esidente da Repul!Hca t~ (IUto-

ri~aclo a. despender, no exercício de l 8\l:3, pelo 
:Mini>terio dos N••gocios da Guerrn; a q utultir< 
de 2S.úii4:806$3Gl. . 

Assim distribuida: 
J Secreiaria de Estado e re-
pnrtições annexas, como m\ 
:proposta . . ... ... _ . . .... _ 

2 Conselho Supremo Militar 
de Justiça e auditores. idem 

3 ContatlO!.'ia Geral da ·Guer· 
m. rcduzidaa3:000$ a ver-
h\- Fornecimento de arti
go~ do expediente •.•..•..• 

210:74'3!)000 

li J; 7~2$000 

l$0 :670$000 

4 Dit·ectoria Geral de Ohl'~s 
:lli!itu.rcs. reli uzitlas D.S se
guinte.,; consigna(iie.s: ca
nalisaçúo (la agu:t pa1~1 u 
qu;Lrtei do Realeng·o, :l 
3() : ooo.c;;; continuaçiio tb 
um quartel - typo de ca
vallaria, na. QuintA da Boa. 
Yi:<t.a. a 30:0~: COllikllt
ção de trcs pec[ncnos p;liób 
ele pol vol"J. n:~ ilh:J. do Bo
queir;1o. a 45:000~: oiJm.~. 
con~cr,·a~~ão, r~pat·ação~ ~~s
seht c pintura em rjWl.l'tci~. 
e5tabelecimentos milit:u·r~ 
t\ Jl!'Otn•io:; naeiona•.'s. a 
r:>O :OOIJ~; Am<LZonas- rl.l

p:t i'OS de qtw t·tei.~ c 1'nrri· 
tit~11;:ie~ e out ros tl'ab:l
lho; imprc\'i:;to.<, ;L 5.000,;;: 
Pará-Obra;; no~ qu;n·teis 
(!e tn•lillmr i;t c in thnUH"ia 
~6:8018094- S'llpprim:t-~• ~ 
M~:~ Ycrba, ficando sub.:i~
tent~~ as tl tms outras con
~i;:n:tçuc.<. na. impot·t-.ncin. 
1lo 20: 000.). J)llra. as obra;; 
militare~ nesse est:tdo ; 
::'>1:tranhüo- Ohrus. concer
to;; c limpeza. em p roprio.• 
nacion:tes. rf dU7.;J.-se a 
5:ooa:;; c cüminc- sc a \er
ba- Obms na. enfermaria. 
militar 10:000$ ; Piauhy 
- ReptU'OS, a s se i o uo 
q u:tt·te1, etc., a 4:000$; 
Ceuru- - Reparo~. as;;eio. 
e tc. , u. 10:000$ ; Rio 
Grande do Norte-Repa
ros. etc. 4:000S: l':u",\
hyba- n.ep a. rós, etc. 
5:000$ ; Pernambuco -
Reüuzam-se a 20:000 . .:; as 
Yerb~ts para as obt-:.1S mi
litare.> ; AlagC•as- S u p
primam·se as Y e r h"" 
O h1·a~ no quartel e. de;
apropl'ia\,jio (le c:JSas con
tiguas ao mesmo, l4:000B: 
Ser;:1ipe -Obl'as no qua1"
t l do a:::u ba.tn.lhiio de 
it: :hntarit1 e em eüificios 
m' íita.res, rectuzida a. v-erlJ:1 
de 4:000$; Bahia.- Elimi
nada a verba. - Obras no 
quartel do 16" baiulhâo de 
inl'an t:tl'llt 3:000$ e redu
ziu;). a. 5: 000$ a de concer
tos. a:;:.;:eio de quartels e es
tabelecimentos militares ; 
E.•pirito S(l.nto-Obra~ em 
estabelecimentos militares, 
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reduzida <t Yet·1a ;1. 4:000S '; 
Rio dn hneir·o - Obr;\S em 
ui\'el'~;l S lortific:.ui:('~ . re
UtlZÍd<t a Yerba a. <i:()()()$; 
;.litW5 Gt•. t':\~$ - Obl'!lS ll·) 
r.pw.r·tel, etc., l'eduzida ;t 
~ú:OOtr.:i; S.Paulo- Sll i•Pt'i
mmn·>:'t! as ' 'et•bas - R()pa-
1'\lS tlu cdificin e tlcpen
dt•ncí<t" da {ot•e;tfer.a da. 
B<l!'l·a, 9:úDOS e ,,!.r·a:-: em 
!·Stub~lel.'imcnt:~)c' mil[ t:\r~s. 
G:QO:;.'; ; Parnná- [~ed u
zam se - oL1~1s 110 IJu:n·
t~l do 8" J'C'•! Íllõt•nio dt\ c:t
ntllal'i:t 10:0(1(1$ e t't.!p;trus 
c as-eio r rn PSI.;tb~·l•·eimea
\O,: mili r<u·es :1. ;,ooo,:;: 
.Santa CaLlw r iu:t- Rl'dliZ<I.
~e a n'rl~<t- l~cp:l l'O>. a.s
;:eio. et.c .. a 10:00ft.:;: Rio 
Gl"J.nde do Sol - ConM.rnc
<'ão de qnal'tois, oi,t•;ts de 
l'eparu~. ru; ,;olo. etc., a 
iO:OOO$; Cloyaz-Ofwns im
preYistas.melhor-a.mentos de 
q Uill't<:i;: , !'C[Xlt\.1:> C ~.sg~io 
etc . a 4:000.-5 ; ~ratto 
Gt·os;:o - Obl'ns impre
vi~ta~. etc .. ... c'O:OOO~ ; 
Eleve-se "vcl'lJJ. de 3-~:000$ 
para com pru. e a.b pr.a
ção tle um ed i fie i o 
p(',m entl~rma !'ia mili
tar da ciib:le do Hio 
Grande; snppr·im~m-;:e no 
ex ercício a~ \'(•t•bas ua 
proposta : ConstJ'UC(-ãO de 
um hospit:~.l nn. r na do 
.ro~l;,ey Club, 150:00(}.:;; con
tinuaçoão uo eilificio para 
a Escola SUp!'l 'Íor tle Guena, 
200:000$;t·onsti·ucc,;iio dt~ um 
sobz~1 do no funilodoedificio 
da. vraça . Ih Republlca, 
90:000$; edilicío p~t<l. ~~ Jn
tendenc:a no qual'tel ào 
largo de Moura.. 160:000$; 
conskucçáo de uma enfer
mari:t para beriberico;; na. 
:prait~. do Leme, <'u:OOO$; re
construcção de dousediüdos 
na fortaleza de S. Joiío , 
10:000$; obras concernentes 
á. iuterr-upção da pas..-agem 
de particulares que se diri
gem â fazenda da. Juru.iuba 
pelo interior da fortaleza 
FlorianoPeixoto 1 O: !Sl.$406; 
concertos na fabrica. de ar
mas da COnceição, 10:0()0$ .. 

5 Instrucção Milita.r-Suppri-

mam-:;e ~~s •·erbns da pro
posta : :\lu)!u el de casa 
{ta.r<\ o director da. Escola. 
S:.rvcr'io_t' _üe Gue:•ra., 2:400$ 
<1 ex\.'rctcJos pr:tticos. gra.ti
ítca<;-õe:; «os lentes e pessoal 
:ttlmill i::trati m, 4:000S . . .. 

ü lntendeu<:ht . . .. ..• .. : .•. . 
7 Arscnaes. Como n<J. pro-. 
pos~t ........ . ....... . . 

S Dopositos do :wtigos bel-

! Li co~ . ld;·m. . . . . . . . . ... • 
9 útb•Jt'atnr·ios. frlcm .. . _ .. 

! 1 o lllS[Iec tori:~ Gel'\Ll o lo Set·-

1 
\'i<:o ~tni tario elo Exercito 

I I Hn>pi r.ae . ., e enfer'llHLt'ías: 
I Ele\':tda a Yerb:t de 8:000$ 
I P'"'"· •ubpr.a .. ;;to.pa.t·;, enfer: 

I ma t•ia llli/Í &:Il' de t Otn·aJ,·:;-

1 
cent.e.~. do pro•(l.io nacional 
exi:;t.o.•n te n:~. coloni<~ Ro- . 
lid;:o Silm. município de 
Bi.lrba.<'!ma.. c r e<lutid;t n:t 
impor ta.nd:\ ue 51 :653~0 
com a. con,-et·:;~o . em enfer
m<t~·ia:;, dos hospitaes de 2• 
o::l<~.SSc dtts cidatlr:s tlo Rio 
Gr•a.ntk, Jaguar·iio, Bagé, 

l lirUg1l:>.;:ana .. S. Gabriel e 
CO!'U mba ... . . .. ..... - ..• 

. 12 F..:; ot~ lo-m:Liot• geneml. --·. 

I. \3 Corpo,; e>peciacs ....••.. . 
14 Coq)Q~ <\I'I'egimentados ... 

I 
f5a.\~~~~-;~ ~~:. ~~·~:-:-:1~~~~~~~~·~ 
16 Et<t.Ott- Hl,<ltlzída a ver-

b<~a: •.. . ....•.. ...•. .... 

I. l'i_,.~~~~~~~~~~~ -~~e~l~~i~la. ~ , JS Equipamento e arreios-
/ Reuuzida n verlxt a ...... . 
i !9 Armamento. Como nn. pro-

1 20P~~~~;; ú. ~õr:~; ~-q~a:r:-
teis. Supprimitla a . Yerba 

· - ~f:t nutenç-:Lo d<t Coude-

1
1 larh\ Domesr.ic~, 56:500~'000. 
21 Co mpanhlas militares . 

/ Como na propo<ta .... _ .• _. 

1
22 Coromissões militares.Idem 
23 Classes inactb·as. Idem .. . 

1

24 Aj 11 das de custo. Idem . .. . 
25 Fabricas. Supp rimida:s as 

f!eguintes verllas: Fabrica 
1 de arm<ts da. Conceição, 
1 4:00S$500; Fabrica de Ferro 

I
' tlo lpa.nema,205:líõ$800 ..• 
26 Pre.>üiios e colo'lias milita

res . Como na proposta •.... 
127 Diversas despezas e even-

612:797$500 1 tua.es; Reduzida. a. verba. de 
transporte de tl'opas e co-

1. 598: 71 5.<!;000 
14():890.$000 

I .387:225$500 

9·359SOOO 
165: IO:?.S'OOO 

1. 0S'J:5'13~00 

80S :53 l~OOO 
4:'l<J: I 00$000 

1.391 :~94$000 
4.44S: 106$000 

2.672 :]5~00 

5-460:400$000 

2.706:242$2,94 

150:000$000 

64:520$000 

743:050$000 

53::1:351$750 
1 26:640$'000 

l. 90!3:097$040 
150:000$000 

237:401$300 

142:556$ZT7 
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mcdm•inl' de embarque o. 
500:0fJIIS000 .. •.•.•••. . ••• 

28 13iLiiL•r.heca. do exercito: 
Augmi,nv·-se- paro a com· 
pr:t ,]"' ' iVl'OS 2:000$. mt 
gr;ttit\e;\<;-;lo do porteiro 80$ 
m~n~ae~. na 1p·atifica.ção tlo 
gua.t'lb. 1$ dirwios_, na :;'m · 
ftra.~ão U<:l seevenws 500 
réis . .• _ . _ ... . .... . .. -.•. 

760:000$000 

11 : 102$-?00 

PI!O.JEC'l'( l 

.·l1!10í'L-:a o qnrc.·,•.o a !·;-;dc ;,!•·ii . ..:oi· IJ .. •:-·farTo do 
Jf(L",. .-;t/u:·o rir~ ~·,•rt.t' tia r/,: .f:}'!l:-l!i~'i:-;,:;.'j2, di(
r 1'1;··~·,( ,,., 1Jl ' C ((li ,·ecollti ·, i 'u t d r p·• .. it t) 110 

1'/u~ - r> tU"tl ;.Vnc:.o,-('d ,t,}. . .:.!i,,,,_t/<, '~.-: o!Jt·as do 
1-~rdJ r1t~ C~Ul(~/ dfJ :b ·r']lt ' t 1,rhy. 29 Ob!'Ul·\·atnl'io do Rio tle 

J '' n ~~i r o : Elimimvla. a 
v e 1' ! ''-' (la. ta hcll;t. E~cO!;J. 
d ~.: n•~ron .. mia. e de cu
~ c· u h :t r i a. :;cugra.ph ica a. 
4tl:! tõl)_,QQ,J ....... ... .... - -

E' ole p;\l'PcPt· :1 <:ommis;:ií.ll ole t:>Zf'Hrl;L r. Íll· 
Ll u~~t·i:J..C] I ll' o pt·ojccr•• n.:! l:>,d<l ~c11a 1!\> ~ntt·e 

1 33 : -lSO~OOO llil ••rrlcttt do:; tt·:tiJ<tlho~. 
s~l:t d:.t;< >Q"'''c~ . 'i o\e outu\oro lll'. 1 ~02.

~ I " A \'t•rh:~ J!ólf<t ~.:r-ia<los elos officiacs do 
exct•d tn :;(·t·:i tlc ~no:,; lK\1':\ todos os pu~tos e 
em 1oo.l~os os cst:ulo, , e ficai·:·, ~nnexad:\ io. 
vct'l:t- Etapa,- pci·dendo o u!Iici:'ll o d1reito 
3. e !la. llL>~ lll l'$lllOS 1.:<\Sl)S em (JU·~ tkiXt\ tlC 
pc rcl!!cr a citada. etapa. 

~ 2 ." Fica <~Utoris:u!o o go,·crno : 
r. ,, Yr·nrlcr· ou arreml:u po1· conntrl'end" 

pnbli<'~' . :1 ~ ~~~.m mellJOres Yanf.a~; ·n;: offere
CI".r. n fa bric:~. "- ferro do lpant·mn.. com· 
prehc·tHli!l:ls ten'3..~. ed idr-aç.~;, s. mac!1i: t:L<, 
bP.mli·il1wias e t.odns as depentlC'Jlcins tbl]t\1'11:\ 
px·opr·i•·•bd:; mwional ; 

I!. A Yellder o:1 permutar 11nr concurr-cn
cia. puhlita. o edificio do qu:l!'lel rl t• é<W~l-
1ari;L, •ito na cidaúc tle S- P;t ul•• c o da ca
pital dr• c:<t.~do de Minas GI'I':le' : 

Ill . A (_~Jll,·crter em c·nlí-rrnnt·ia..< miHt.ar~ 
os IJospi!;te-.: de 2• clas~n das cillol(les tlo Rio 
Gr \lnrle. ,T;iguarão! Bagú, I:t·ug_uayttnn.. ~ .. Gu.~ 
brir·J e Cm·umln . 

IV. A ll:lSS:\r c'('lm urg-cnch. desllC.} >, o pt'O· 
prio n~wiotlid fortaleza da- &~1'1'" Gr:mdt~ no 
portn de .'autos. pa.r:~ o :\linist: rio tl<t :\larin ha 
afim de !'ei· ap,·oveit<ttlo no servi<;O da capi
tania. riD.qtleHe porto. 

V. A ·'r$pender , pela \'el'htl. •1o "27 rio <1.rt . 
da. pr<.'::'ente lei, a quantia •:e 15:0 O~ com a 
creat:"Jo --e Un• la.bo l';~.f.o l'io e m.scrocapia 
clinic;~ e bactC'riologia parn. o serviço meJico· 
militar. 

VI. A m<~onter na Europa, servin•1o nos 
esta•'os maiores e nas a.rmas dos exercitas .tos 
paiZtls mai~; a· lianra•los, quatro officbéS por 
arma. e corpo e~pecial, com os vencimentOs 
que pe cebern os membros da e<~mmissã.o te
chnko-nrilita.r e aju da de custo que teem 
tido •1>' a.l.ti •os militares. 

As m meações serão feitas por concurso. 
8ala d!lll commissões, 10 .:e outubro de 

1892. - F1·ôes da Cru;. - L . Fillpceiras,
.4lcide.,L ima. 

Camart\ V. Vl 

íh,·açio l 'os!a, rthltm·.-JJ,,-_"1. ['l'e~i · ~!! II LP.
fl. Or r n..·!•·o- 111" "'": lJeiiíH•, ,-,,·,,.,qi!li.u l •i:,·· 

!\. :Zl:'í- lS!JZ 

O Congl'c>:'l• i\' aciona l llPC!'eta : 
Ar t . I.· E' o p·owrJlO ;mtot'iS:>llo ;t indcm

nhw o r·~~:vlo du ~laranhão dn quan th~ de 
quat!·C\Ceutof; e tr·inta. c no,-e c~ntos qua.tro
cen to,; ·- uovcnl<r c s:·i1< mil (]uin li c~n tos e tr in
Í:l. c <luis réis (4:)9:49G::;;,:3Z), tlifferetw:t da. 
qne 1\ir:l. ;·rcfllitid:_\ em dr~po~ito :tl\ Tiu-souro 
1\':lciou:d o desti uad:t as obra..< elo <<Furo 011 
Cana.< do Arapa.pahp . fazcnclo p:u·a tal fim 
as nece>sariiiS opera..-: •~es de credito. 

.-\ z·t. 2." R<wog:un-><e as d i ~pCl::i ~· i.es t'm con
tr;trio. 

Sena.:lo F'ecl<;rnl, i'S ,[c setembro de 1802.p,.,,,,,,,., ,. J. >~c )f,,;·a~" B"1·;·o.• , vkr.-pt·esi,len
te . ..:.....J.,,J., lJ,dJ·fl Bcljo,·t ' 'icâra, 1" ~eeret:tdo.
Gi' lJi•t·:. Goo.<l«.-t, 2• recretario- .~'"0>\Ío 
l\"icolt10 Montârn flar. n"· 3" sccreta.rio,-Joao 
Sr~at·,~-' 1\"d,~a, 4o) secr~tat~io. 

VfLO a imprimr os ~~guintes 

I'.~RECERES 

N. 19~ B''-1892 

Parecer ria. cnulm i :<StiO de o1·çamento $nb.-e a.< 
e,;,.-w/as ap,·c.<elctuc1as 110. .j• di,'Ct<SSt7o do T"·o
ject.o <I e orçan1ento rio Ministerio ela I ndU.,tl'ia 
Vi«Ç'lo • Ol;ras Publicas. 

A commi;são de orçamento examinou uma. 
por uma. as emendas offerecidas m 3 • disc:us
sã.o do projecto n. 192. e, convendd<t ~e 9-ue 
é indeclincwel a. necessidade de r~t_!'m;;I~ o 
mais _pos~ivel as despeza.s publicas, nao póde 
ser ft~:\'ora.vel á.quellas emmendas porque de-

. 32 
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min~m consideraYel augmento das respon
;;abilidn.des, que pesam sobre o Thcsouro. 

As despezas que autorist\m ou cre;tm taes 
emenda.~ . em sua. maior parte. não se justifi
cam pm· sua. urgencia, sendo algumas de van
tagen,; duvidosas ou pouC:o apreciaveis. at
ienta a esca~sez de informa.c;.ões e de estudos, 
e a impossibilidade de t'--olhel-oS nos breves 
d ias consagrados ao trabnlho orc;amentario. 
· A~sim nega o seu npoio tis ~eguinte~ emen-
das m. l, 2, 3 e 4: . 

~. 1 

Art . Fie;~ o goYcmo :urt.,ri~atlv a c·otwedcr 
á Co.•mpanhia ~Jellllw;tmentos llO Bl":LZil o 
pt•h· ile.úo para a coust.r uc•;•io, u,;o c goso da 
.um r;unal, que ll<trtimlo d:t Estiva. no pro
longamento d<t su;~ c<mt·e~&iu lltt c~h·;ld;L tle 
1\wro de S. Francisco Xa.vicr :to Commet•cio, 
·vá it cio:la•lc do ;'.I;tr •le He~panha. lll.• e:>tallo llc 
Minas (icraes e Lhllli entmnquc-sc n:t estac;ão 
d e!,:, Pedro. ua Estl':\Ul\ Lle Fel'l"() Lcopolt\ina, 
ramul de Serl'aria. com os 1\l.vores de sua pri
mitiva concessão e sem gw·cmlit(,~ ele j tr .·o,,·. 

Sula. tia:; sessües, G U.e outubro de 1892.
Goa !!ttlrcs lia•t/O.<. 

i\. 2 

Accr<>~cente-se: e z.ooo:ono;;; ptll'n. prolon
gamento da Estl-atla de Fer·ro do l~io do Ouro 
a Belêm, i~ ilha do;; Ferreiros, e á pra\'a l 1 de 
Junho, melhorando s~u material tixo e ro
dante . 

Sata das sessões. 6 de outubro de l8!J2. -
llr/Jano Jia,·condes . 

N. 3 

Ar t. 1. • Fica o Poder Executh-o autorisaclo 
.a }lrolon1,.rar a Estrada de Fel'ro Central desue 
Santa Cruz ate it. estao;ão uo Cruzeiro, pa.~
:.:ando pela villa do Rio Chtro. 

situa.1a no seu territorio, e ao Districto Fede- . 
r~l a. pa.rtc que e~tiver- ern seu territorio. 
findo o contra.cto. 

&\la. das sessões, O de outubro de 1892.
U,·óano J[arcondes.-Oli·vei;·u J>:nto.- Fel·rei,-a 
Pires. 

Quanto a do n. 1·, nega seu apoio, porque a 
linha fet•rea que propõe de S . Franci$00 Xa
vier ao Commercio e dahi a Mar de Hespa.nha., 
em Wnas. indo depois entl'onc-.u·-se rom a e;;.. 
tt-ada Lcopol1lina, na csta~;ã.o de S. Pe~lt'o , iria 
Jll'c.iml ic;Lt' <'normement.e ;\ E:slrada <le Ferro 
Central do Bt~tzil. corrt>nuo )~H-nllelamente 
cvm ell:~ e a.ttl".thindo p:tra $Í p;u·te do movi
mt•nto commcrdal de ~lina .. • . 

Quanto ;~ de n. 2. porque a drspc-1.a rtuc 
su~gÚl"C . par•cce (t commi~;;;io aui;tvcl. 

QmtlltO it ole n. :J, tinulme11tc. pontue niio 
tem oppúl'tllnid:ult•. 

A commissiio acceil.:l. a cmewl<t sob nu
mero ii com tL modific:J.I,"iio que apt·esent:\ 
por p;wect>r-lhe Y:J.nt~Jo,:~ a propoôt!l IJUc 
ella. encel-r<\, teit.1. lJOl' F. Duncker :t esta 
Camam. Realizalia. •~ linha. desta. capital a 
Entre Rios, como se pro,jccta, no pt·uzo de 
dous annos, a crise de transporte. si não jiL 
estiYer de todo resol>ida, sd-o-ha, e niio 
poderiL reapparccer mai~ . 

N. 5 

Art. 1. o Fica o governo lederativo autor i 
sado a contra.ct;Jr (,()ffi F. Duncket·. ou a 
compa.nhia. po:: etle organisada, a. conces:são ue 
uma linha. íer reu.. que, l><tt·tindo da Capital 
Federal. v.:t encontmr-se em Emre-Rios com 
a Esil-adu. tle Ferro Central tlo Brazil . 

Art. 2. • No contmcto, para este fim la.>m· 
do pelo Poder Executivo. fica rão exp1·essas :1.ô
seguimes clitusulns : 

Art. Z.• E a enviar um ramal da Yilla. do 
Rio Claro ao porto de A11gm dos Reis . 

Art. 3 .• E a fàzcr <\S operaçQes de credito 
nec~:.-s~:~.ria.s a. essas despezas. 

o) concorrer :1 companhia com 30 "/o de su:~ 
renda. .bruta para. os cofres 1ederaes, prove
niente do tmnspot•te do trafego cedido •~ nova. 
linha. conlbrme as condiçüe.s esLiiHiladas na. 
petição; . Ar t. 4.• Revogam-se ~sdisposi\'ües em con

trario. 
Sala da.~ se~ões. 4 (le 011tu1n·o de 1892.

llrbano Jim·condcs~-Fe1·rei;·" Pin:.<. 

K. 4 

~ob;•c a;-renclamento elas Cl.ff!ta$ c E, l,·o.J,, de 
Fe1·,·o do Rio do Ot<;·.~ 

1.• 
:2~!1. 

3.• 
4." Onde se diz- ao actunl Districto Federal 

-dig:t-se: ao estado do Rio de Janeiro u parte 

b) direito de l'everi'LO P•tro o Estado, findo 
o prozo un. concess.1o, que será de 40 annos, 
;;em indemnisaç-:Lo, ou encamp:wão antes deste 
prazo, medeante pagamento tlo custo da li
nlm, inclusive desapt·opriaçlio e acquisiçõe::;. 
que se tenham de lU.Ze~·; , 

c) o governo concedera os favores commun~ 
a mnprezas similares, e:xcluidn. a garantia de 
juros ou qualquer outra subvenção pe
cuniaria: 

d) entre outras clausulas uo contracto ser-lo 
tomadas em consideraç;1o as Y<\nta.gens pro
post..'ts pelo pcticlonario em req_uerimento di
rigido a esta Camara.. 
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Sessão em 10 de Outubro de 189~ 25i 

Art. :3:' Re.-ogam-se as disposições em con· 
·traria. 

S. R.- Sala das sessões, lO ele outub~·o de 
1892.- p~,.quiv! 1Veraech.-Sif.o I'ertJ.nhCt e 
OUtl'OS. 

At•t. L" I<'ícn. o g·ovceno autorir.ado a con
tr:J.ctar com F. Dunclier ou com a companhia 
JlOL' ellc ot·ganizada. a conces,;;'io (]C uma H
nlm tet·l'ea, •JUO, partindo •la Capital Fct!eml. 
vú enü·,ncaJ•-~e em Entl'e-Hios com a E~tmda 
olP Fct•t•o Ccntml do Braúl. 

"\rt. :!." No crmtt·acto pam e'[" fim la
vmdo 1 oclo Potlcr Excc uliYu, ficarüo expt·e.,~as 
as scguini!•s claii~Ula.~: 

n) CIIIICOl'l'~r a CLJlll]J:LilftÍ:t CoJll :10 •; t.hl SU<L 
rcnd~ 1Jt'llt<L para os ~orres 1etlt•t·<ws; . 

b) n•veL·~tLo gratuita de tor.ht a estr<lolL de 
1ert'n, c~taç•!es, depeuueLtcia~. mat.eL·i:ol L'"· 
•.!ante e tlc tmcção. p:u·:t a 'Cuião nu fim uu 
prazo de -10 a.mws; . 

c) direito de d<!,~lpt·oprht<;ão Llu E.<tado me
tlea.nte o paga.mcnto em titulu5 •h diYida JJU
IJlicu. mtcioual, calculado o vre~·o tlo rec.gate 
pelo rendimento m0dio annüal ,[c um quin
quemlio; 

d) direito de desa.propl'iacão na Jl)rma du. 
lei para. osterre.JL05 necesarios it eon;trucç:ão 
tb estrad::t; 

e) isen~:lo de dil'eito rle im}wl'ta~:ão parJ o 
ma ter•ütl da co nstt·ucç<1o; 

I) ~t linha será em vht dup!to com a bitola 
de 1"' .30 entre trilhos; 

g) <t linha serit entregne ao tmlego no 
prazo ue tlous annos. 

N. 7 

Ao n. 3 c 

Re~tahele<;a-:;e a con~ignaçií.o llestinadi1 ao
estado elo Espírito Santo par-J. o servi~o de CO·· 
lonís;~ção. 

S:t\a dns sessões, 6 de ontub!'o tl.e 189-2. -
l!OI'rt<::o Custa. 

X. 8 

E' manti•.la., no cxPrcicio tlc lSü:l, com a 
rtuol;l. jó, ··otnü:t par~t o currt:nt~_exct·dc~o. no 
l~io Ciramk tio Norte a f[\l<tntm de Oitenta 
contos tle t•úi~ 11:1m culonisa~li:o qtw o I(OVcrno 
tka Mttlxízadn a utiliza.t·, entemlem[o-~e. cumu 
lhe pareePr mais YltntajO:'O, com o gon•rna· 
dot• do cslatlo, inspector- da a.llanuega ou thc
~ourarí<l dt> lazenda. 

Sala. das se~~ões . G de outulJr·o llC 180-2. -
.-ilm:w1 ,1lca.·cs A/{ll• ISIJ. 

A eommi~~rto pensi1 que a Yerba cons_agrad~~ 
ao ~<:t·viço de coloni~açilo pú<le ser appll~rh a 
coloni,,ação mdonal, independente de dPst~a
ção legislitti v a.. e portanto parecem-lhe oCJo
ns as emenda~ sob os numeras 9 e lO. 
· Xl'iO obsmnte as acceit<t, para evih\r duvida. 
sobl'c c;;te ponto. 

x. 9 

A.o p.-njecio 11. 192 

X. 3-Tcrr:ts e coloni~tlç-uo: 
;:; . li Uma parte da verba destinad<t ~ colonisa.-· 

. . ,, .,~o ser~·t consagmd:t ~~o estabelectmento de 
Ao rJ;··:a;;wnto <la l(g,·:cuii111Y!-.\. lo nucleos de colonos nac:wnaB~ em terreno do 
. . , - , , . i proprio 1ederal- Sayc;tn- no Rio Grande do 

ll.o en•ez de (.l!7.el'-c,onsi!:(!la~:w tk liOD:OOOs 1 Sul, adjacente$ ;i. E~tl'atht de Ferro ele Porto 
:para de~pez~s com a üscalt~at;ao tias estradas, Ale"TC a Urngua~·:tJm. ob~ervando-se para. a 
de ferr!J,-d:ga-se: · j exe~~lçiio de~se serYiço as disposições da lei 

Cons1g:n~çao de GOD: I?DO~ para U.espezas comi' n. 16;3 de 16 tlc j;tneí('O ue IS!JO, reterentes á 
~ reparn•;ut> da flscahsa<;ao das em·adas de coloni,:açiio mtcion;~.l no territot·io da Guyana 
1erro. B:·azi!eira .. 

Sala rias ~essue~. G de outubro •Ie 1892.-, Sal:\ das ~es~iies, 6 de outubro de 1892. -· 
Nilo Pe~·m2ha. . Dc,;·1etrio J(i/leir". 

-- . I N. lO 

A commissão ,h tendo-se manile5tado con. t.ra I Emend:1- ao orçament o do M. inister.io da In-
o systema, condemnado peli1 experiencia.da rlustria, Vütç:io e Obras Pnblicns: . 

· distribuiç:ão de quoms para. o seniço lle colo- Da consígna1·ão de 500 : OO•J$para o sernço 
nisaç;i.o, propoz a englobaç-ií.o da yerbn, desti- ele colonis~J.ção dos estados, distribu':l-m-~e 
1md:J. áquelle se:viço, mere. cendo a sua pro-~45:000$ para Matto G_rosso, com applica~ao 
posta approvaçuo da Camara. :is suas colonias de naCLonaes. 
P~· iss~ não pó~c a.cceitar as emenda~ ~lJ Sa\:1 das sessões, 26 de setembro de 1892. 

ns. ' f? o:-, ac!'edrta.ndo que nenlmm preJUl"? [-"1. A:;crcdo.-Ccwtano de Albuqt<ctque. 
ca.usara aos estado$ porque o goYerno sa.bera 
attend~l-o:; na distrilmi~'ão da verlJa -- · 
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Sessilo em tO de Oulltbro de 1892 

N. W "\s cmcndns ~ob numero~ J I, lZ, 13, l-1, !51 
c 10 <Ji,tl"ibuem a •erlJil-Construcçües tle no-
vas linha~ tde~t';Lphicas. Ao n. 2:·~: . . . . 

A · - t . P;t.l':\. o~ t·am<l.cs m<hcados peln. Dn·ed.or1a 
CO!J:llniSsa_o man em a r~speno o ~eu pa- · Gm·al dos Telcgraphos cspeciu.lisem-se as se

~ecer, .1~ _pubn~ado, entende~tlo q~1e Cl?mpete . guinr.es vel'lms: 
a o?,mt~Istm~ao" a~te~~~r as .,e~J;te~cms do i ilamal tle \L uiL a Ther·m,opolis.. 2l: O~lú$000 
scrnç~ como J~ll,ai ,"''u" co~\Cl1_Je.nte. [l!itosue Blnmemm ,, Lages e de 

Port.mto ue0 a.-lhc" seu as.,entt•Lento. . JoiL!viae as. B~uLLl .. _....... 30:000)000 

N·. ll S:tla. da~ ses5õros, í tle outubro tle 189:3.-

Emenda. ao proje·~to n. :2::;: 
D;~ verba tle:slin<tttt ;·tn•U·ti'U•:ç;i.o ele novn5 

linltas tell'graph ie;ts. appli(]UC'·Se <t de 40:0008 
JlM'tt ligar• a cklatle <lu A:u:ll'ttllte it capital 
do Piauhy. 

!:'altt dtt::: S(!Ssõvs, 7 tle out.uhro d~. 18ú2.-
lfoq,.~,:t'i·a P'(.~,·rufilfj"H::~- jJ;'·~'i,],.:: J~·C J 'r'Cii'O. e 
outros. 

C. Caut.p~; . ..,· e otnrO~. 

A commi~·.;i(• ú de p:tl'CCel' que ~~.iam rr,jei
ta<las a~ ... gninte~ emeul\;(s ~ol.t n:<. !7, 18 :J Hl. 

~- 17 

"". ~~ 

! 
n.c·sta.belc.;-a-;<e. ;t. verba d:t pt·opo~t:L de~ti

naolu. its obras tlo porto tlo Rio de Jttttei:·o. 
Ao o;·r~ame;uo rh< l::cltJ..<Ii'ia c 1'iaç,;o Sa.\;1 da~ Sl'SS0cs. G de ontu!Jro de !892.-

D:t verba (2.:3) d~tinada i constl-acçüo de 'J:o..'iio Pcç<!"h" · 
novas lin lia<- telegm.pliicas se deuuz;),:u 2-::í:OOús 
para prolong:uncuto U.o fie electric·o ate Santo 
Antonio do C:u·augola, pas.s:J.ndo IJOr lta.pc-
runo. e Nat . .-iJade. 

Sala d<t.> sesslóes. 7 de ouiuhro do 1892.
Niw Peça>llta.-Jir,ie~ r/,-, (h<~ e outro~. 

':\.I:J 

Da \"erba n_ 23 (telegrapho elcctrico) sej;1 
destina.n:J. a quantia. de (25:000$000) v•n1e e 
cinco conto- para a ronstruc·<;J.o da linhr.. te
legr:lphica de A1agoinlw.;; a Joazeiro, E3tado 
da Hallta. 

~ala das sessões, 7 de outnhro de 189"2..
Fm11ci.sco de Mattos.-~'-tilo Per.an/,a e outros. 

:N. 14 

Da quantia de 46'1:000.~. destinada. õ. con
strurção de novas linhas te1egJ·3p!tica~, tl.e~
taque-~e a. de IO:OOOS para construcção de 
uma linlta da Victoria. cap.;tal do Espírito 
Santo, á cidade do Porto do r'aclloeiro, de 
Santa. Leopoldina, no mesmo estado. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1802.
Horacio Costa. 

N. 15 

N. !8 

E uiCrllla 

:\ verba de ~3 :000:';, tlestínada á nav~ga.
.-,-."i.n do rio Parnaliyba, Estado do Pio.uhy, 
sej;1 diviuida em rluas partes igmv·~. uma 
pir:L o trecho comprehrndido ent['e a cidade 
d;t Pa.rnahyb<t e o pot·to da Colonia. e o, outra 
de5te ponto '' Santa Pllilomena. 

Sala. das se:s5ües, 7 tl.c outubro Lle 1892.
Di nysio Ca1'"'lleira.- Tho;tw= Delfit~o e ou
ti'OS. 

N. 19 

Ao n. Z1: 
Da verba, destinada ll serviço por erriprei

t<tda se dedu7.a. a. quantia de 100:000$ para 
iniciar-se os trabalhos de melhc,ramentos do 
porto de S. Joüo da Barra, Estado do Rio de 
Janeiro. 

Sala. das sessüe-.>, i de outubro de 1892.
Baptista da .liotta.- Frue$ da Cru~ e ou
tros. 

Propondo na 2" discw;são córtes uas verb~ 
peditlas para melhoramento dos portos do Rto 

. . Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, 
Fica o g?yerno autori~do, n? exerClclo de acrediwu a. commi~são que não prejudkaria o 

1893, a. utilisar a _9.uant1a pre~1sa pa~ esta- , andamento desses serviços. attentl a morosi
bel~er uma e;taça.o telegra.phlca na ~1dade do· dade ~om que elle;; se vão realisando. não po
Assu: outra no Apod~,. uma na Cidade do d.·ndo absorver durante o exercido todas as-
Martm~. e outra no Ca1co. quantias pedidas. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 189'2.- A Gamara., porem, resolver-à. como entender 
Almino Al,ares Affonso. na. sua sabedoria, não só quanto âs emendas 
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Sessuo em 10 de Outubro de 18!12 

de ns. 20 e 2!, como t:.tmbmn quotntü as rl c 
n~. 2~. ~:: c 24, attcwleudo as u\!liculd~.i(-~ 
com qne lnct.J. o Rio Grantle d" ~urte. e~tai.lrJ 
pobre e qne necessitu. .-!e auxili•J:l . As •.lt: ns. 24 
e ·25 devem ser reg-uloto\it~. 

A:> em··Jll.l::ts ~ob os n~. 2:1 c 2-l acham-~•: na:> 
Clli Hlio;•ie:< d:ts ,]l: 11<. ]~le·:w ,, por· i,:so a com
mi~:<:'lo1 neg·:t-1\ti'S t:tmhem ~;·u apc-,io. 

All n. :.!1: 

· :llant~ l l i la·s~ <L verl:J;~ ~on~i_(!'ll<t • l <L na pt•opoo-
N. 21- 0!n·:w; nos estado~ c in;;pcctot'i(l ,],,s h tlc• g-ui'Ct·no 1~ 1-l': l. as ,:.lwa;; •ios pOl'to:: <te 

~- 2 () 

porw m:tritimos-li ' ll i:<t.rict.o. , , l';• ~:an;o . .:uit 0.?:-:.~ert~o . , . 
Restab;~ t .·ç:t-><; o tnbtl rbt verl-~1. •.ta t:t !>t· lo:l :-;., ; ].!. <1·: . S: · ' L · 1 de ontul.to lle lSG::.. -

do miui;;t ··rio l'e.<pei:tiv\1. c m :ultclli l:t·&\ : t ' /.tt>v ·• JJ,,•t.;;· c outt·;·~-
distt·ilm:t:ii." d;; nw;:m:t. \·crha . .<eg tmolo :•. r•·· 
feriila t:Lbclla . 

Sala. das ~e&"-~IC:-:. ft •le •Jutuht·o li ,· l RC'-~.-
Dcutct,·iu J(,i/Jçi,·,_. ~ 

~- ~] 

Continú:t em ,- i~ot-. tw t•xtw,·;et,, de, !:'!n. a 
vet·l r.> ole qn:• t l'OCI•I\ttl'< conto-: tle t·éi,_ .iú. \'O· 
tcula p:lt';t. o t~ X(·'I'l:ÍÓIICln'J '(!ntr~ ~ l ara uiJcr·hll';l.. 
da b:11'1':1 (-~ IO!'lllllt':.Uilt'll(t l$ tiO ]10t' W Ül' :\:t
tal, no Ri.-, !;rande tlo Xot·te. etltr;•ndenüo;. ,;r,~ ' ' 
govern<l,:lntori~at\1.> C~.tlespcntlet· aquell<•· quun
tli1, com o pt·t~si cleme üo relcr·ido e,ç,a(lo. in· 
spectot• d::. aH:ualcg:t ou tlle~ourari;~. de fa
zendn, comt~tnto que a o~ro. s'' 1:1<;'''· 

S:J.l:l das SCSSÕl.·~. G tl~ outubl'O <lC 18~2 .
.4l·mino A.lm~n:: . ..: Al/"t:,,!..-o. 

Fica o gcvc!'llo ant.m·isado :1 lle>perJ(ler. e 
uti.lisar no nio Omnde tlo Norte, entendendo
se com o presidente do est;.ulo, inspcctor da 
alfandeaa. ou thesom~1ria dP- fll7.1:nda.. no 
exercicl <.~ de 1893, dentro da. vcr~a con~ig-na· 
da ao governo. a qllantia lle duzentos contos 
de :réis ; ~endo vinte e cineo com um a.çudc, 
ou cisternot, na povo<1ç~io dot B.u·m rlo 'Mo::.-'0· 
ró ; vinte educo com :.L Lira.tl:t das m lln.s rlo 
rio, até ao ponto elo U.esembat'que, perto da 
cidil.de;um açude d(' ign:tl quantia em Ca.t·nú
bas; outt-o li<\ mesmu., no Patu de Dentro, 
ou su;J.s vizinlw.nçu:;; outro em Pilo dos Fer· 
ros ; outro no Seridó, outroRa Cai <<la. e llm, 
finalmente. em S. :VIiguel. 

Sala dn.s sessões, 6 de outubrt' tle lS92. 
Almino .1l'Vads Af(Ja$o. 

N. 23 

Continüa. em Yigor, no exercício de 1893, 
& conce..çgií.o, jã, votada para o exereicio cor
rente. de quinze contos tle réis para a con
strucção de dous :pharóes de 6• classe, e o 
alcance de oito milha.s, collocad<>s nos portos 
de Macão e Mossorü, do Rio Grande do Norte. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.
.Almino Alt-ares A ffonso. 

E '" a.u to l'i:;.:\•l~t l ~ !!·un·!l'l t:l :1. .r.~~ t ;fli Hh .. r· ! '()In t\ 

c-o: n pt·a. ele tl:-:1 ::a.·~ ~k~tiaadas 'au~ ptwl.os tle 
P;H·:tn :<~u:'t e Pt·-~ti'l'I'O :1 f) ll:tllf.i:L qw: lal~ 
1'111Jll'l ';!:t :·pat<1 " r·ompl-·r,,, da. •••·;·lr.L Vt , ~ul:t 
110 UXUI'<; i•; ,l l til' 180~ ]J<U~I. O lllC.-;ll!O l illl. 

:-:.ala. da .. ..: :-oP:.-~lK·:' . 7 d · nut.a:a·o de lf;<J~.
/· '. S":·,, __ ,;.{, c 1)\lh·ns. 

A c •mmissií.o neg;~ ;,;ca illlDio ;·, seguinte 
el!l<'nll<•- n. :~r •. porrJtH: aos ~·st:11los cnmp\!te r"· 
:!"lat·. e:n ,·inwlc de •lisposição crm~tiwcio
nal. :t :ulm:nistrar;:'io tle ~eus Lens, e ll<li't".nto 
ft ü:1;: n1i :la;: <rne !lt~s pertencem; d-,ventlo o.;; 
~o twe:;s ion:~orio>; , <t qu;• se relere a emend:t, en
tender->;:: com •J;< go\·et·nos e:<tadoa~s . 

.N. 26 

A.o í"·nje<:lo n . 10:2 J: 

AthliU1·o ao prqjPcto que àxa <\ olespez:\ do 
3liuisr.erio d;\ httlustrí:t , Yí~'lo e Ob1'il.:> Pu
hlic:-es : 

Ar-&igo unico. Fica. o governo au tori,.,'l.do a 
nltimat· as concessüe;; p:.tra a explom~'l.o de 
mi n•lS, que fot•em suspensos em virtud'l da. 
fo. lt•1. de lei r<·;:;nlactom do a5oum·.to, ele con
rormitlatle com o di>posto da Constituiç'•o . 

Sala d;J.s ,;cs.>l•es, 6 de outubeo de 1892..
Ct<ctmlo do "1l/"'7"arqua.- .L A."e,-ado. 

A emenda seguinte Yeri;a sobre ci ;J.basteci
mento de agila a Capital Federal. . 

A commis..<ão mantem a. ~ua. proposta e por 
isso nega. seu apoio aquel!a emend". 

N.27 

.1.o pt·ojccto a.192 B 

A. rubrica. 24, n. 'VI : 
Supprima-se a parte qne se refere _ao ~r

ren:lamento do serviço de agua. a.o D1strwto 
Federal. 
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VT. Fica o go,·emo autorisa.do : 
A providenciar de mudo que, 5C1U pr·~iuizo 

do serviço de immigra.ção, se,ja transferido o 
-de colonisaç:lo aos estados, :1 medida que cada. 
um deste5 se habilite para assumir ;.~. respon· 
·sabilidade de um tal encargo ; 

A arrenda.t' o serviço do ttbastecimento de 
. agua á Capital Federal, inclusive a Estrada 
d.e Ferr•o do Rio do Ouro, nas seguintes 
'bases: 

1 ~. de não exceder o contracto do prazo de 
·33 annos; 

2•, de impor n.o a1·rendn.tario a obrigação 
.da conclusãô d;~s ohr·as ; 

3•. de não alterar a$ taxas actualmente 
-existentes ; 

4•. de conservaçiío e re;·ersão das mesmas 
obra~ em per!\~ito estado ao actual Distl'ieto 
'Federal findo o contrn.cto. 

N. 31 

Fica o governo autorisado a prorogar por
dous a~nos o ;pr·a7,o concedido u. Companhia 
Industr1al Af<rJcob Sul Mineira, para o esta.
beleClmento do engenho central de Lavras no 
estado de :Minas Gero.es, e de nucleos agrlco
las • 

Sala das sessões, 6 de outub~·o de 189-2.
Alua,·o Bot~llto.-DutJ·a Nicacio e outros. 

N. 3~ 

Fie<t o Podet· Executi>o autorisado .a pro
rogar. se lbr necessario, sem accrestimo de 
la \"at•es, os prazo:; fixados nos respectivos con
tractos p:1ra inicio e conclusão da-s obras r ela
tivas aos empl'ellendimentos,de cuja execução 
se acha ene:tl'regada a Companb.ia. Geral de 
Melhoramentos no :Maranhão. 

Sala dassessúes, 6 de outubro de IS92.-
Ftwquim Wcrn':~h.- .Tt:•wi>JO d~ Al&~tqtwi '<'J.''e. Sr.la das sessõas, 7 de outubro de 1892.-
-Thomu: De/fina, A.ttfJtiiiiO Vin!taes.-Jfaltc< Jlfa.clw.do.- Law·o 

Jlt~Uu.-Lopes Tro'Or7o.- Casinü1·o Junia1·. 

A comnússão e de parecer que sejam ap
:provadas ltS seguintes emendas sob ns. ~. 29, 
:30. 31. e 32. 

Emenda (ao n. 21) projecto n. 192 B: 
Em lagar de 50:000$ diga·se: 97:000$ 

:á consignação para melhoramento do rio Pa
rahyba. 

Sala das sessõe~. 7 de outubro de 1892.

A commissiio dá seu assentimento its emen
das sob os ns. 3:3 e 34 attentas as reclama
ções que teem chegado ao seu conhecimento e 
em respeito ao voto do Congresso na questão 
da immigra~ão chíneza. 

:N. 33 

No(l<~~iru Panmagwi.- Pi1·cs Fc,·reim e ou- Emend(< ao Jlinisterio de Viaçiio e Jndttstl·ia 
1ros. 

N. 29 

·A' emenda. da commíssão a.ccrescente-se: 
Despendendo-se, dentro das forç,a,s da verba 

,de 600:000$ proposta em emenda da com
missão para a Exposi<;ão de Chicago,a quantw, 
-que for necessar ia para auxiliar a. represen
tação de duas operas, pelo menos, do maestro 
Carlos Gomes. 

Sala das sessões. 7 de outubro de 1892.
Glicerio.-lrtdio do Bra;;il.-Ltti~ ~1luJ•at,
At'!lesde CastJ·o e outros. 

N. 30 

E 14ewla additica ao o;·çamea to da a9'·icu)tU'ra 

Fica o Podtw Ex:ecutivo <~.utorisado a pro
rogar por mais dous annos, ~em accrescimo de 
favores. e sal ''ando a disposição oonsti tucional 
sobre terras devolutas, a concessão feita ao 

· • Banco União de s. Paulo , da Estrada de 
FP-rro de Ubera.ba. ou Uberabinha a coxim. 

Sala das seS3Ões, 4 de outubro de I89-Z.
All1es de Castro. -.1lfi·cdo Eltis e outl'QS. 

As coucessões que não tlverem favores ou 
gat•antia.s de jm•os da Cnião e cujo~ prazos 
estejam esgotados ou venham a esgotar ate·o 
:fim do cort•ente anno, poderão ser prorogadas 
por mais um anno. 

S. R.-Gonçalves Ramos. 

N. 34 

Fica o Poder Executivo <~outorisado a abrir 
o credito necessario ate 150:000$-clmbio 
de 27, po,ra dar cumprimento ao disposto no 
art. 2" da lei de 29 de setembro de 1892. 

Sala das sessões,,( de outubro de 1892.
A.l{r6do EUis.-França Qt;·valho. 

De•·e ser rejeitada a emenda sob n. 35. 
Ftcam em vigor as <lisp::>siçôes 5• e 6' das 

observa.çües geraes, do regulamento n. 406, de 
li de maio de 1890, supprimidas pela lei 
n. 25, de 30 de dezembro de 1891. . 

S. R.-Frederic' Borges.- D~me~rio Ri· 
beiro. 

Sala das commissúes, lO de outubro tle 1892, 
J[o;-aes Bal'ros.- Leopoldo de Buthües.- Ar
thw· Rios.-Se~erino Vieira.- Alm~üfa ~vo
gucira.-Leita Oiticica.-.4.. Jfaia. 
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N. 20:1 C - 1892 tm.zendo ec.onomia. pl'eenche perfeitamente 
M exi;encias do sel' ·;i<;u : 

Pm·ecer da. com;;Lis.~iro d e Ol' ÇCW1.cnt o so7JJ'C <tS .Stlústil t!t!vo •i tal,clla 11. 1 
eme ndll.'l ap resentadas "o 1n·oj ecto n . 20:1 B 
da corrc>!.le r<n:l'o. q•1.c -,·,:ú,-,,alli;a os .~e•·ciçr.s l Direetot• gemi.· ···--... . . . . 12.0il0~000' 
do., co,·J'Iiios da. Rcptwliw (ent 3~ d~ws~<io . ) Sec;·cta;·i" 

A commis:são de m·çamento, ex~minRn1 lo a.s 
emendas ahnixo mencion:ulas iítllcreéida.s au 
projecto n. 203 B. que reorganisa us servi~os 
dos cor·x'i:Os d:1 Rcpublit:a., pa._~;~ •~ expol' o seu 
parec:er (lct<ü hatlamentc ~oht'C ella.s : 

1." A com missão, pa~samlo a denomimu· as 
antigas <I rlministx-:u;ões su lHI.irectox·i:ts. pro
turou melhor attender :í. denomimto·ão de re
ll<trtiçl>es locaes sujeitas a. um;~ diL·ectorh\ 
geral, pelo que entende que não deve ~er u.<;
<.-eita a. emenda seguinte : 

" Noo iitulos das ta.bella.s u~ . 3. 4 e:> sub
stit uam-se as pa.la.vt'US- snl>-directol'ias- llor 
-atlministra~:.ões.-Aatonio Olyntlto e outrO$. 

2." Accusan(lo :L cornmissilo algumas !las 
ideias da emenda abaixo rleclaro.da, pens<t 
tiJtlavia que as disposi~:~!es contidas n;~. lettrn
F-Uo art. J• do projecto del'em ser substi
tuídas pelos que ora apresent.'\: 

Scct•etLl'io ... .... ........ ., . , 
4 I"' ollichtes t\ 4: f; fiO< .... . • . • 
•1 2"' oflici:u~s a 3:800:-; .... .... . 
ô 3 ~ olliciaes a. 3:(~JU:j . . .. . . . . 
1 Arcltir ist;L .. .. . .. ... . . . .. . . 
1 Enc:J.l'!'egado ün iJihliutheca c 

mu:<eu .. ... ...... . . . .. .... . 
I Pot·teil·o .. .. . . .. ....... . ... . 

W Pra.tic:~.nto:s n. 2 : 01 10:-; .....• . . 
3 Continuos n. 1:400:;;." ..•• .• • • . 
3 ~erre~tes (diut•ias · tle :N'>OO). 

Contndo•·ia 

Contador . •.•.•... ... . . .. .. . 
l Almoxarile ...... .... , . .... . 
2 1" ofllcia.es ~~ -t : SCOs .. .. . , . .. 
4 segundos officiaes a 3:800$ .... 
4 terceiros offici<LC> a :J:OOOS •••• 

IG praticantes a 2:0~ . .. .. ' . .. . 
1 continuo a. . . .. . .. : . . . .. . . .. 
3 ser veutes {diat•it\S de a.-:.'iOO) •• 

11 .000 . .\;000 
Hl::!tJO:-:OOLI 
t:,.~t)(~OO 
l ~ : ~~ ~J:!:(M.lO 

: : : tKJ(~(J(I 

~ :01 1[},.:,00() 
:t :Qr)tt,..:!)Q() 

3:!:000:-'000 
4 =~·Jo;:ooo 
:·: :~4\~000 

s :001 },::00() 

4 . soo:::OCu 
!l :liOQ:;;OOO 

l i'J.200;-:0i ;~ 
1~:(1() . 1>:000 

3:!.:()!)1}.,:000 
I :-!OCJ:.;OOO 
3:140:1Joo 

«~a. letra- F- do art. I • do pro.jecto ttiga
se- clele!fac ias, em Yez de secl;.Ões postaes. 
Essns tlelegacins terão o pessoal fixo, tirado 
d:ts respecti>as administmçü~s superiores e 1 thesoureiro . .. .. · · · · · .. ·· · · · · 7:2(){).;:;Doo 
com os \'incimentos indicados nas tab€1Ja.:> d:~-s 2 fieis a 3:000.~ . · • • · · .. .. · · · "· • ti:OO\$Jro 
auministra.çt.es de 3.. clo..~~e . sendo supprimí- 2 praticantes i 2:0008. · · ·· · • · · · 4:0()()8000 
das nas admini~trações de logares dos ernpre· 1 continuo. ··· · .. . ··· · · · ·.. ..... 1 :400~ 
gados removidos pa.l'a ~ <<delegacias. I servente {diaria 3 :50()$). . . .. . 1:28(k.OOO. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1S92.- 4.• Entende a commissiio que a primeira. 
A.nlo»io Olyn tho. _ L eoael Filho . _ Al-~a~·o tias emendttS abaixo m~nciomttlas nãr_, p\~le set• 
Botelho. approvadtt :put• basear-se na suppt·~~:>ão d~ 

logar de thesoureiro t!n. Dir~ctorm Get•u.l. ~ 
Substitutivo da commiss[o: que a segunda não deYe se1· acceitn. por in
f) crear em C3.da. uma. d::~.s citlades rle S.tnt<r.!. justa, visto mellwr-J.r os .vencimento;: so

Itio . Grande e Campinas u ma. sec<,iio postal mente de uma. classe. ·~ mais bem r etribuída. •. 
composta. de um chele de sec~ão, otriciae.s, depois dos chefes, no serviço elos correios : 
praticantes, cn.rteiros e sel'>entes, uelegados « Na tabella. n . :3 ele\·e-se a sete o numet•o de 
tias sub-directorias dos respectivos esta tios fiei~ do thesoureiro e -reduz:~.-se a de; o nu
€ nella fixados, nome3.ndo pa.ra. e<tda um:~ mero de continuas, 
um t hesoureiro com o vencimento de 3:600~ 1\as adminlstrnc::oes de P classe eleve-5e :1. 
a 4: 000!ii conibrme o de~envolvimento dÓ 5:400$ o vencimento do contador.» 
servic,'-0. ·:. - A,tonio Otymlto e outros. 

3.' Nã.o concorda. a commi~ão com a emenda. 5. • A emenda r estabelecendo as a.nt~g;\s di-
s~guinte; por ser necessar ia na directorit~ -nsües em classes dos praticantes e c.tx·teiros 
geral uma thesouraria: da subdirectori:~. da Capital Federal e de S. 

Pa.u1o niio pode ser acceita pelas rasões expen
« Na tabella n. 1 supprima-se a secç-J,o The· didas pelo relator da commis..--ão na. discussã1). 

souraria e ~enomine-se Contadoria. a 3" sec\'ã,o, do projecto _ E' a seguinte: 
: que passara a occupat· o l0 1ogar.- .1ntonio _ Na subdirectol•ia. da. Capital Federa[ E" na. 

Otyntho e outros. » administraç-.do de S. Pa.ulo, conserve-se a dis-
Em rela{iiO á. tal.Jella. n. I, julga a commis- tincçã.o entl'e praticantes e carteiros de i• e 

são que deve ser adaptada a seguinte que, 2• classes, na. proporção de um terço no nu-
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merl' tnt :1l , JXWa a !·• cl:t:<:;e. c do u~ tc;•ç()> 1 l~m vc:r. tle 12 clito;; tle ~ · clas:;e - diga-se 
pam ;t ~-' .» I 18. 

A .. t •J.>in OI:J"tlw ~ omro;;. X a 'tttbelln, 1•ebtiva <tO CO L'I'eiu do Pat•it di-
f> . o A etl \ t:lltht do Sr. AU;l:lLSto Vl!!lH\ '· ' i~ I g~-~e : 

ta:~'eH~l n. I e~t.~ prejnrlicada l!e t~ tabelta Stt!J- 14 2 , officiaes"' 
stLtutl\';t o!f\lrectd?- pehl :·omnHs~ao: . 17 3 ,, <fi co.~ ... .. 

«T;:J•.:li:~ n_. l l:;rectol'!a G~,'''''-:;:- G:t~i ;1ete . [ Íl~t· <tti e~1ntes de 
:~:ooo,:;ol)o 
~:-Jr>u.-:-ooo 

lz-noo;;ooo 
lli :&Xi.~oo 

D1,.,.t . ~ . T.thell.1 n. I «DII t.ctot "' G· .. 1al- 1 . cln.~$ c, ... 
SCCNla:·t:n>. 14 11i t,o,; <IC ::!" 

l : 80t),:;(1r)(l 12: 1\():)o=;(IQO 

Di · ecb)!' ;;era! . ... .. . . 
om-~htl 111<\Íúl' :;eerew-

t•io .. ............. . 
I ' o f1ici;d .•.......... 

12: 000$~);)0 

!l : 000 ~01)0 
4:800 ~000 

{; ta,~~IJ , . . . .. . 

I O ca •· t~;L·o~ üu 
l ' d<l~~ - . .. 

\ S 1li tos de 2' 
1 :w n:-:o1JJO l ii: O' I' '~()I)U 

c la$se. . . . . . . l : -100~1JO ::!:i::!;J; }:~<)lli) 

S;d :t <l:ts ;w;;·:ies, 3 de ontn!H·•l 1lu (;;!)2.-
S;J.!:L d :tS $es.-!i)c.;. -1 r!e Ll;JtU!J!·O 

An.fJ'J . .;!o \ -i ,l/ttt~=> ~ 

t.le 1892. - (}t,t 'c'l'l . --A. JIO·l!·, JI '-'':l '''J . -Jl.-tt F! IJ.J.L·,:f ff , . • -

7.0 0)in:~ a commi5s:l.o rtue dt•v,, .<er appro
va.th a >e,.mint~ emmul:t : 

Ao :u·t.- 1", le~l';t D - ent wz Uil$ l'a.h ,Tt\S 
-~mlnuctten<t ' a.~ al tel'tl.\:i\e,; q uc :;;e quize.:· ;\ , 
con~n·e:;.•o :.::tdon:.•L ~~.m pL-<'.i ~ü (o U.e sti.:t ex
ecuç"ío - ,ti;:-3.-:<e - fiutn,\o ctepent!entes dó 
approv:w:.t\) elo Cougre;'o N•~donal ns a.\ te· 
rações q n" fizer . 

Sala <La-$ >e<~r'ies . 3 de omul>t'.) <.\e 188Z . -
F~anci:;co Ve~.'lo. · 

8. o A em:; nd<t :mg-meniamlo o l>~soo.l !l(t 
sub-'lil'·~cloria de S. ·P:\.Hlo <leve ser 'ippl'ova.da 
com :t ,;niJ·Ctn~mlo. que tl commíss;i .. , c1f<lreco : 

« Ta.b~ll:J, n. :3 - :<U b-dit·ecwria de 1, cla._<:,.~e de 
S . P~tulo . 

Em -vez de 2 chefe;; de sct·\·it,:o 
dig11.3e -1... . . . ... . ........ IG:OOOSOOO 

:3 primd t·os offi.ciae$, t1iga-se :? I S:OOO:~.JOO 
5 seg-UO\l O;õ tlito;;, dig<1-~e S... . 2-1:000.i;000 
IO tcl'ceit'v:s dit~, ui~a-se 12 . . 28:SOO-;OOO 
90p~tic:•nte5. uig;.t- s.') 1oo.... 1so:ooo~ooo 
96 carteiJ·o;;, diga-se 120. . .. . . 19-2:0 ,o ;,.lOO 

Sab. elas se,-sC.es, de outubro de 1892-
Ce.za;·io Jfollrc- B ra:í/.ir. dus 8 a atos- P avl h10 
Cu.l'/0$.- lJf.l í'>r'.-A. E![. i., . >' 

Sul; emellda 

Em vez de 2 chefes de sec~iio diga-se 4. 
Em vez de 3 !"' offi.cbes, diga..,e 4. 
9.• A emenda r~iativa a sub-directorí:1 do 

Pará, do Sr. Cantão e outro.>. de.-e ser a.ppro· 
vada em -parte. pelo que ~~ commissão o1Iere
ee em substituir;.iío a elk1- <1 seguinte: 

Emenda. a tabella u. 3 (su b·d irectorill. do 
Pará): 

Em vez de seis terceiros officiaes- diga- se 
sete. 

Em vez de cinco pmticantes de !• clns:~e
diga-se sete. 

Em ~·ez de 10 ditos cle2' classe- diga-se 14 . 
Em vez de sei~ ca.rtei1'0:'! de 1• classe-di~a

se nove. 

J,~ . Ii<J ri<> Bo·a;it . - P.:rlro <:fu.'i' ,ll•· ill . 

10." ::iolwe a emetula ct·eando no c;;t.1t111 do 
!tio rl d :l!u)iro nm:~ :;: ttb-tlire ·trJt·ia de l ·• d àSSc 
_jit n wmmis.-;iio ex pemleu \) seu pa.:·;,c;w cru 
~' lli~cn~~iío. o qu :tl foi acceit(> p ·l:t Citlll<U':L 

No COI't'e r 1l<\ :~ · discussã.o nenl!llm:~ t•azã.o 
no,-,\ foi :\fll'e.-;en t: ~dil- p;l.l'<1. jui'tificru· essa pro
posta. que i! rt ;Jot·t,~· em 146:~15$ de ang;uento 
Lle despe~.<L C••lll o l)~sson.l po~t:tl, trir·:t, o tle m<~
t9L·íal IJllC éXC :dcl'Ú, de ::~0: 000.';;000. 

.'\o ttrt . l' >u ppl'im<tm-se as pahwra.> - e 
l~>tatlo do Rio de Janeiro. 

A ' t;tbella n. 3: 
Ac~l'~sc~n te-s~ : sub-dircdori ·:~ (te 1 ~ classe 

-Rio 1le Ja neiro : 

l Sttb-clir-3ctol? ... . ...... ..... . 
1 Contador . .. • .... . ... . ..... • 
1 Thes<lul'êiro ..... . . . ...... .. 
l Fid ..............•. . ...... 
1 Chefe d(' «eC\~- . .. . . .. . . . . . 
2 1"' oll'ici•tes :t . . :3: f·i()I}.';()O() 
2 2'- omd o.es a.. ::J:ooo . .:;ooo 
3 :l " of!ici;\es '-" · • 1 :soo . .::ooo 

lO P t-.ltic •nte$ de • 

7:000~00 
•i:Boo..:;ooo 
4:uoo:Woo 
2: ..1003('00 
4:0ltJ:!:;OOO 
7 :200.~000 
G:OOO';iOOO 
;; : -100.)-QOO 

I• cl:.\o;,:e ll. . . .. I: 800:)000 18: 000.)'001 
18 Prat ic::mtes ue 

2• cla.s ... •e. a. . . . I ; 400$000 
I Porteiro .... ............. .. . 

30 Cartei ros a.... I :SOOSOOO 
1 Carimb:J.dor a 4$ uiarios~ .. . 
2- Serventes a. 3~'500 dia rios .. .. 
l Continuo .... : ............. . 

25: zoo..:.-ooo 
2 :400:)000 

:St:OIJ.:J$000 
1:4G0$000 
2:555$000 
I :200~000 

Sal<t das sessues, 20 Je setembro de 1892.
F··ôes ela Cru: . -Bati,-pla d~ Jlaa.·,.-F,·ançtl 
Ca; ' ~<~lho.-Ni.lo Peça11.ha.- TliJ· fJilio P"ss ua , 
- Urbana Ai ,;·condes. - Oli!Jeú·(, Pi>uo.- Cy
l' illo de Le>lW~.-Fred,eJ·ico Borges. -Atlw.ydc 
Junio,-. -Thom.a~ Deljit~o ,- .V ;Ilh<ics Earrett!. 
-JJc:U,-u ·••!ill/1 de .'!úendor:ça.-A. Filho. - Joa
gt~int B.,-~ 'IJes.-F<mseca e .Sitva. 

11.• Entende a. commis>ão que deve ser es:. 
labelecida. a ta.bella. n. 6 do projecto e dassi~ 
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fir.~.b~ nn 4' dns.;;~ :~s ~ulJ-dit•cc·t.ol'i:'c-: ch P:n•:<-[ S:·.'.i<lln (JL!v:vlo;:: a S-!11:~ ê.nnurtes 03 venci
hyb '• R!o Gmmle do ~ort.c, PiJ.nhy, ~'!~·;.;i;<t' , memr-~ c!•• eo~tinuu n:t,; ,;ub-tlirectorias de 
Goyaz e M:1tto Gros,-o. "\!:~; .. :.-::·.,:. E":tlit·ito Santo e S:v,ü catharína.. 

O ~.erviço postal rles~;,1s ~u1J·dil'\!2-b.~l~ia:~ 1.) :t 
:--;ua. reca~ta. exig-ua n:'i.o ju:-;ti1lt;~tn1 ~l·~ ;1todo al
guin esta. gra':~, que a.n~nu~nta. co!l:-:::~.t··r~•xd
mcnte a dc:<p~7.:1. , s~m proveito on 1: :.i!i:i :~•lt! 
p:ti:l;ca. ('on,;t!tuindo além oJi.-::o (·os:t rt"':.;,;:: ., 
de c:l.i(•g-ori:t um f:1voc• •••lio,:o ; poi~. it Yi,ta 
llo e~t~tdo •le nn:-:.~a:-; finil..Hi':l$. e11ü~r:dc:1~lo ~1. 
CnJnnü::;.::-~tfl !l~(~ :~('1' o~:e:t:-;i;u, 'ol)iHIL'tHI!i~ dt~ ~~.n
~nn~·Ht.aL· n-:: \"('ll{'ime : li·o~ dn,lo! ftlnc·r!i(Jll :,_l·ius 

})l\.-t.:~.e~. ni'io ó ju..:ll) (J ue ~~~ a.IJr:~. eXC("p~;ü.u 
Clll l:t\"Dl' dr\ lllll:l p:tL'i.t: tlellr~~. (]IH~ lil'.'IIO~ 
:<om:n:t do ü·ah:dlw~ tGm <' cnj"s Yen~imeato.; 
1ot':tm fixatlus com i~tml ju~ci~:t e uet me~tt~t\ 
occ~tsi~o qne o~ dem;üs. · 

Pdo rtue, cntcnrle a commis;:,(to rp.m s~.ia 
n.pprova(h ;t seg-uinte ementhl, CJ.lle om~

... /~ ~t_l~t .'-~-.\~: ~:r-:sr.-;1?~ , . 3 _de. outubro 1l~ 1892.
~!__.. t ,1_:.-.;dl, ;.-J:.p~!c~c~o .P..:Y.~IJtt.-1. R r: t?LHba 
- ... 'J: ·.' .. 1·""..:.?-:.!i:·f.. l. - _\~·~g~~ct;·a ]Jc.~ ;~m1a(nAâ . 

! -~ . >::1t.~~ ~~~1:_~ ::. co1nrnis:::.:1~) que tle·vctn ser· 
i1p ; 1:··n·; 1da~ ;,1.~ .-;.c;..ntintcs elncncLt..; : 

:\:1 aolrnini~r.ra<;5o do ).!in:t~ r;et·:v~,;:mg-mcn
te-st• :n:li,: llfll fie[ de t.llCi:'OLII't•it'O r; L' 'Si~tlJ~
J •r:a.-~·.· o muncl'll tlc no v.! L-l't:e!t·os ollieiaes, 
coJno auti~:unm1tc. ~.·L~~~;,~i I) Oly,H/1 (/ c uu t,l'•lS, 

:\;1, tabelltl n. G t•eclnz:l-.>1~ n. 3:,11}).:; o YC!l· 

cim~nt<o maximo do,; agentes ele l·' cbo<8c. 
-.A ~~-!Ot!!O Ul!fn.!lu; C OUÜ,úS. 

13• Prop(ie n. eomnüssã.o a. "e:;·uinte emenda,: 

TalJdla n. G- Ag-encias de I" clu::s~ 
rece: 

« '<~~- ,,1]Je',n~", -~c .,, t' 0 lJell", 11 _ G r.lo Pl'OJ. ecto Pl'aticante ri e I: ~OO.S a I : GOO::;;'IOO. 
1~" · - v'" - ·' " " Ctl.l'teiro de l: 000:'; a I: 400S<li.JO. 

primitivo, r~hltiYO ils miJ-dirccto:-ias de 4·' Car·imhallor. tlia:·i:t cle2'-i a 2~00. 
cl:~s~e. » Set•w.nbs, tliaritt tle I$COO n. 2,.;-ooo. 

E" ness~ caso dcclai'arla prejudicada a emen- . . . _ , . _ 
da s~·u.intc:: Ftt::cndo, pOt't~nto, llrf\JlHhcn.wt a segumte. 

!"' -\·i.>t:;. da emcnrh opprovath em 2" dis- Os praticantes, co.rt~iros. e;~r-ímb(l.dores e 
r.u;;s5.o, supprímindo a> sub-direc:toria~_ tle .

1 

sr.rv~nt~,,~ d~ que falh~ a tabelln, p.. 6, t~rão 
-i-' dasse, ~e.J<t <1lter<J.<h a t<J.hella 11- ;) elo vcnciinemos <timualmente fixados pelo Con
seg·uinte moclo: gresso Nacional no respectivo orçamento.-Ail-

1 Sub-director .... , ........... .. 
I Coatador ...•.•......... -.... . 
l ":'hesoureiro •............ - - .. -
1 lo offici;~! ..•............... , • 
1 2" ameia!. ................... . 
1 ;}o officiaL ........... -- .... -. 
1 Porteiro ..... , ........ , , . , ... . 
S Praticr.ntes, a. I :200.) ....... ,. 
S Car teiros, a 1 :200S. .......... -
1 Continuo .......• : ..•.•....... 
1 Cilrimhador, a 2$500 dí<Wios •.. 
2 Serventes, a 2$-SOO diu.rios ..... 

4:0008000 
2:400i;000 
2:000~000 
I : 800~.000 
1 :7DOsOúO 
I :GOlBOOO 
1 :,1oo::;ooo 
0:600~000 
'J:GOO.~O·I 

84.0~000 
m:<ooo 

I. S30S000 

tu;l:o O.'•f1I!lto e outl·o~-
1"!. P:i.receitcommis>ii:o que, 1lcando oPoder 

Executivo autoris,~cto a rever a tarifa pcstal 
(art. l" do project,,), (;prematura a emcnd<t do 
Sr. Ur!xm) ~larcondes, qut'! terit mbimento 
quando C~S(l. t;l.!'i[~l for ~ulJmettiu:t. :i apprOYD.
Çi'íO do Con;:rresso, c;;so :1 cbpo~kiio proposta 
não tr.nl1o. sido incluída 11<~ revisão. 

E:newla cddiliw M ptojecto n. 203 B 

Ao tv t. l. '' ACCl'eseentc-se : 
h) relluzit• it mr:tacb do que actualmente 

esb em vigor n. tax:1 ue porte para osjornae~ 
expedidos p~1os re,pediYos e-ditores dentro rio 
tcrr ltol'io ch Repub1ica. 

S. R-Sala tlas sessões, 4 de outubro de I892: 
Rio G:·mula do No;·te, Piatthy, Sergipe, Go~·a:: -Urbo.r.o Jra,·c:mr.les .-~l!lra!JdC J,mior. 

e Ha.t:o Gr"sso , Sala das commissõe~ da C01..mam dos Depu-

! i:.ldo~. lO ele outubro de 1S'JZ.-MoJYtes Ba;·-
1 SulJ-llirector __ ,. _. ____ . ___ . _. 4: 000~00 rus • .:.._ A;·lino~ . Rios, reli1tO~--L~~01JOlc;~J. de 
I contlldOl' ........... _ .• _ . _ ••. _ 2: ,!00~'000 B t~Lh:<e .<.--;J.:·!_s1:dcs Naw.-Se1Je;·mo 'het,'(!. 
1 Thesoureiro ....... , _ ..... _,,. 2:0008000 -Let!e e Othc•ca. 
l 1• o!llcial..-.-............... I :SOO~OO 0 SR. PRllSIDEXTE designa par~ 11 ~ i>!· 
I 2• official. •••.•.... _ .. _. _.... 1:700BOOO guintc ordem do dia: 
l ~· otlicial ............ _ ... _ . . . 1 : 600SOOO 
ô Pra.tica.ntes, o. I :200'!;. _ .. __ .. • 7: 200~0 
6 ca.rtei t·os, ;t 1 : ;?.OOE;. : ... __ •• _ _ 7, ~oo::.-ooo 
1 Continuo ....•.... : . _ ..... _ . . . 8'10:-::ooo 
I Cariml.iatl.or, a 2.';5(]0 di<tl'ios... Ul5SOOO 

_2 Server.tcs, a 2$5ÓO diarios ..•.. · I :830.l:OOO 
Cama~n T _ YI 

ôs 3 lw;·as) 

Yohv;i'[o tlos 1n•ojN:ius: 
K. 209. deste anno. ~ppronndo us divisvcs 

tle distdcto> eleitora.es orga.nizadns pelo Poder .. 
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Ex~utivo ,1><1ra. os estados do Pa.ri, !\fara· I Discussão UIÚC<\ do add ilivo 11 . 19Z N (addí
nh!lo• Ceara, Pern~mbuco. Alagf~s, Rio de Ja,. tivo destac:tdo do orçamento da despezl\. do 
ne~ro, ~- ~a.u!o, i\lmas Geraes, Rto Gra.nde 110 ~'linü;terio da. tndustri<t, Vi:\ç·:i.o c Obr~s Pu
Sul oD~str~cto Federal, alterada 3.. do_esta:J.o blims), para. o exercicio r.lc 1803 autorisando 
da Bahia de accord? com a orga.n!ZO.Ç'dO p~o- a re.-i~iio do contracw ue nango.~iío u ..-a..por 
post.~ jleta l'~~Spectmt rept•esentaç-.to (2." d1s- do Alto S. Ft·a.ucisco c Rio cbs Velhas. 
cussao.) I Discus>ão unica do adüitivo 19:! c (a.lluiti,·o 
~· 22.1 A, orça.n.d? a. reroít3 ger.1.! cl:t Repu · de:<tn.c:Hlo llo projccto u. l 02 H). fixando a. tle~

blwa_pa.m. o exer-c~c!o d~ 1S9'J e dautlo outi'<l$ pcza !lo i\~ini::terlo oi::t IIH!u_.~tria, Via .. ;ão o 
:providencias (2" d1scus~ao.) Obr;~s Puhhc<ts p:11~1. o o~xercJcto de JSm m:m-

N. 163, deste anno, :l.Utorisando o govemo a. da.lldo execnuu· tlher::<~1s olmLs na Estrlldtt de 
de10pender a.té o. quantia de 300:000$ com :1. Fcl'Iv cemml elo Dl'O.Zil. 
creação de um lazareto no estauo ue Ma.tto Discu~s;ío 1mic.'\ tlo additivo n . Hl2 D (a.d· 
Grosso (l• discussão.) dir.ivo destacauo do projeeto n. 192 B), fixando 

COntinuação da. 3• discussão do pro,\ecto n, <lcspcz..'\ do Ministet•io da. lndu:>kia, Vi:l.\'ão 
n . 208 B, orga.niwndo o seniço dos Corl'eios c Obms Publicas. p;.tra. o exercício de 1893 •m· 
àa. Republica. tol'ismtlo a. crE>.a\'.âO dí! colonia;; correccionaes. 

Discussão unicn. do additi ,·o n I 92 E (ad-
z• discussão do projecto n. 195 A. da~te diti,·o destacado uo lll'í•amento da. de>pew. tlo 

anno (do Senado,) determinundo os dias de Mínistcrio da Industrüt, Via~ã.o e Olmts Pu· 
festa. naciono.l e como taes feriados uas repat·· blicas), p:~-r~\ 0 exercido de 180.5, aut<wisando 
tiçães publicas ucicamente. ogovet·no a contract;tr com a. Colllll<-tnlli;t Mn-
~ di~.ussão do projecto n, 216, deste anno, zambinho ou com l)nem melhores con,liçUEs 

autoriza.nlio o Poder Executivo a abrir um oJierecer n. construcçi\o do pt·olon;;arneuto d:t 
credito extrar·rdina.rio de 267:041~00 no es~1-ada de ie1·ro ti<~ cilluue d:l. Cam1x1.nha aos 
corrente exerci cio, para pagamento dns des- PO\-'OS de Caldas, ~te. 
pezas r ealizadas com as occurr~ncias havidas · Di:>cuss:io uníC<'1. do ::ttlcUti\'O n . 102 F (adtli· 
em Matto Grosso ecomo desastre do encoura- tivó destacado !lo órç;nncnto d<\ despez..1. (lo 
çado So!imõe$. Milüsterío da Imtustrüt, Viaç•1io e Obra.'> Ptt· 

Continu&l;ão da 2• díscussiio do projc.~to blica.> para. o exercicio tle IS93, autorisando o 
n. 183, deste anno, restabelecendo a lei. l!OYerno a contrnctar com o Sr. Richa:rd J . 
n. 3403 deU de novembro de lSSS, com as fi r·idy. ou com quem n,1e!hores vantagens 
modificações que indica. e 1iX<\O prazo dent1-o olnTecer. a. construel;âO tla linha. f.elc(!l'O.· 
do qual devem 0~ actuaes bancos de emisío pllic.~ sull-flln'ial, enire ;1s cidades üe Belem e 
entrar no regimen desta lei. Autorisa. o "O- MM!<ws). _ . . . . 
verno: a aJSumir a responsabilidade da.s ntrta:; _ ~lSSC~lSS~o umca uo ;l.[ldl~J\"O n. [9~ .G ~addt
dos que nao puderem ou quizerem submetter- tl~o_ tle,t_acatlo Jo oloç~meu.to ~~ dc-peza. do 
s~ ao mesmo .r egimen · a. proV1.'denciar, quanto! 'ill!lll$l.er10 da lllllu~t~·,;t, '\ HW:IO c Ohra~ Pu
á substituição, por notas do The..<OUl'O, das ulicas, para. o ex:~·CJCIO}Ie 189.:!. n~ltoma.ndo 
que forem recebidas, e a rescindir 0 contracto o pagamento de ,o:ooo.-, como prem1o ao_ Dr. 
oom o c'Ba.nco da Re:publica» para 0 resgate Crocl•att _de Sa, ])elo map]Ja por elle ultima
do I!apel-moedll., limitado es'te á somma actual m~~:e e~~tado): . . ·. _ . · . 
e fmto o resgate conforme aquclla lei e com . Du:ocu~~ao nmct\ tio a.clà!tn o n. 192 H (uudL· 
os recursos ~~oon.ua.Im.ente dccratados. h~·o. de~t.acado uo c_rçam~nt_g da. tlespezn do 

• _ . . _ Mimsteno da lndustrm, Vlllt;~IO e Ohras Pu· 
I• discussa.o do :proJect~ n. 10;:, A, deste b,icas), paro o exercido de 1893, autorí&•J.ndo 

anno, elevando a categorut de a.lfand~a <~ 0 ~vel'IJO a comprn· ao cidadão Alfredo Mo
lll.esa de rendas de ~nta Anna d? LWl'll.· reir<l Pinto a p1•opriedadc do seu .Dicciona1·io 
mento. no estado <lo RlO Crande do Sul. Ceuy;·,.ph!co, Jlisto;·ica , Elltnog ,•altico e .4d~>zi-

Discussão unica. do projccto n. 10. deste ni··ir·a!:'i:o do B;•,t.;i!; 
anno (não sanccionado) dispondo soi1re o l" discn,:.siio do projecto n. lll4, lleste il.nno, 
propl'ios nacionaes nos estados, nos termos autorísantto o govctno a eonsidemr nos qua
do pa.ngra:pho unico do art. 64 da. Consti- olros etrectivos do corpo de machinistas da•ar
tuiçãõ· · mada. todo;; os m::.chinistas e:xtraordinarios 

3& discussão do projecto n. 122 B, de:,-te que conhtrem mais de lO rumos de serviço na. 
a.uno, reorganíza.ndo o Supremo Tribunal Mi- marinha de guerra, com todas a.s infQrma-u•. ç~. 

2• parte (até as 3 boras ou antes)-Contl· j 1" discussão do projedo n. HJ6, deste o.ono, 
nua~;a0 da 3• discussão do projecto n. 20S B,~ mantendo a subvellção desiinada a. auxiliar 
orga.niza.ndo o eerviço dos COrreios da Repu- o servi~"ú de explot-a\'U.o e nave.,"llcào do Rio 
bU.. · Parna.hyba e autoril:a.ndo o aoverno a contra• 
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ct.w o mesmo ~crvi~ n:•s con tliç-•:Jcs que esta.- : cide' Lima, T!tomaz FIOl'Q~. Homet'O Rtplista, 
l.c lece. '1 C•tssi:tno do No.sc'mento e Dc.metrio RiooirJ . 

2• <.liscu:>..~lo do l)rojeclo n. 123,. des.te :tnno, Abre-se a. sessão. 
(do s~nado) , augmentando de lll ;).l~ .l(l n/, os 
nduaes venciménto~ e !;;.tla.l'iO:> uo pesSÓõ.1.l t\a. D~ixa.m !le com_p~~ecer co~1 Cli.US:t partici-
lmprens:l Z'\acional e tlo Ditw io Ofíiciat. P:lrla os Srs_. l:cnoa. ~o?rtgue~ •.. Rodt·tgU~ 

t· crn:tmles. 1\dson. Just1111ano do :SOt·p;t, Jose 
L<~mnta·~c a ~es&í.o ús G l /2 ltot•a;: da. ,\ n1lino. ~~i~ut•l Castro. Cy l'ilo 1lc Lemos, 

tarde. :\lnl>I'Í tn (; :n •<'i:t. T't!llt·o Atnot•ico. Conrn Cn.r
tax•l. 1/~tllmila, Rn~u P. Si h·:~. . Gnn•;:~.l 1'(1~ Fer
l'l'i l'~ •• lnsil :0.\:l. rínno. Annii.l:tl Fakiio. ~{eira. 
tiL' V:t.~roue•:llo~ . Jofi<> Vi €li m .• Ponte~ d~ Mi-
ranola, Euc:lid('!1 7\l;lil;;l, Ivo elo Pr-nrlo. L~1.nrtro 
:'l~;t cie\, i"•·li~bello Freire. Francisco Sodrê, 
:~o\·:ws MPIIo. Fonsec:~. Hcrme~. Yiriilto de 
:O.fdeit'O.~. Fran~-a C;wmlho. Alcindo Gu~na
ha.ra. !ll:t~Tíul•. .João Pinheiro, Cionçalre! 

Ao meio di:\. prt>ecd.:·~~ :'1. dnm:td.!. :~ qétal Cll:tn~~. l'alctt:~ . . João rlc Awll:.tr, Bencclkto 
re~pond!Jlll o,; ~rs. Joi\n Lú].>~s . .J..nr,omio A~e- "" ll:ldarr&. Atlolpho Gordo, Ca.rv;ll11al. Angelo 
r-ctk>. Athwue junic>r. P.tnb Guinur:Tc.-;. C;u·· Pinheiro. Carlo., Garch\, ?>1orci r<t do. Silva., 
los C'-lmpo;. tatlw th• Brazil. (.;.cul:i.•l, Pctll\> .·\lm•;id;t!\Coglldm .. Jlllio de Mesquit..1., Eduardo 
Chennont, M •• tt:t B:lcelüu•, A\te;usto Monte- Gonç;dves,Ln.ccrda. Coutinho e :\1enn;j.Bn.rreto. 
negr?, Co~ c" , Ro•.l l'if) LHlS, .ct~imi~·~ JuHi?t' , I Deixam de compnr;occr sem causa .Partici
IJennque de C:n·,·.llhu, Anlt'Is to hllh•>. ;\u- pa.Jn. os Sr :;. :Mll.rcolino Mount, Se~;asttão Lnn· 
gucii•J. P~u·an~Lguú._, Pit•e;; Ft:lrrcir:.~. M::rtinhn uulpho. Vil!a. Vic:osa, Alllllt·to Br<>ndlio, Joa.-. 
Rodrigues, Frede~Lco tl~~ge'. Josu Benhqua., quim BrcYes, Luiz Mm'3.t, S:tmpaio l<'erru. 
Gonc"io de [..'tgos, . ~~asc:'!'~ntn, Alfre,lo J><cqttes Ouri1lue. Jell!ino àe Albuquerque, 
R•.rbos:1, Almiuo .-\IIvn~o. Epth~IO Pe:>:SoJ., Fioraciredo. Fer•reira Brandão, Costa. Senna, 
S~• Andr.-de, 1'oleatitW do C<1l'~;tlho, Joa~[liÍW Do~ningos Porto, ::'.íonteíro d:t Silra., Neccsio 
Pern:<mbuco, Juvencto r.le A!fllw.r, Amlr~ C:t- T;.~.vares. Martinb.o Prado, Domingos da :Mo
Yalc:.nti, lW..ymundo B.mdetra, Pe>·eir" tle r~es, P:\Ulino Carlos, Gosto. Junior, Cineinn.to 
LJTa, Jolo úe Siqueir:1, L11i:o tle Andrade, Bt'al(a. Fernando Si mas, Victorino Monteiro, 
E>pirito SJ.nto, 1:1ell:.lrmino C:lrnerro, Tlleo· As~i~ Brllzil Roch<t Ozorio e Fernando Abbott. 
pllilo do.; C:J.OtOS, Oiticic:L,Rodrigo de Ar;UljO, E' r d ' d bate o-vada. a acta, da. 
Otiveira Vall.:.dão, Augusto tle Freit-1.5, P..;.<<lll _ 1 ~ . e sem e appr ' 
Argolo, Tostn.. Sc·abr3., Z:mut, Ar~lr [; l ' !li o~. se.>sao ame cedente · 

PRI~iEIRA PARTE DA ORDE~{ DO DIA 

O SR. PREi;IOE)ol'E- Xão havendo numero 
pt!l".l. se pt·ocedel' ás votações indicadas no co
mec,:u d;.~. ordem do di<~, p3.SS<\- se ás materia.s 
em discu.;; ~iio. 

Continuação da 3' discusaão do projecio n. 
:?.03 B. ol'~>ani~:mdu o set•viço dos correios d.:l. 
Repuhlica. 

Veem it mc!!a.,sio lida.l!, aJ.lOia.dall e enviadas 
li commissiio as 2oguintes 

Ell );:SDAS 

Garci;;. Pires, Severino Vieirtt, Santo3 P:r~tr:t., 
~mton, Dionysio Cerrtuein, I.eo,·igildo Fil· 
gueir·as, Barão de S. :Mo.t'CO:l, Prisco Paru.iso, 
.Manoel Caetu.no, Francisco Lle ~{attos, H01·ac:o 
~ta. Fonseca e Silva, Nilo Peçanll tt, UriJ:tuo 
J\Iarcondes, Man hi.i.cs !3ar1·cto. O li vei1·a. Pinto, 
Virgilio Pesoüa, D<tptistn. (ht ~Iott.a, Fi'Ó!!S dt\ 
Cl'UZ, Eri•:o Coi:lho, Lopes Trovfto, Furqnirn 
Wet·neck, Vinhaes. Ti;omaz uelfino, Antonio 
Olyntho, B3.daró, Pacifico M:~scarenhas, Ga
b~iel d~ 1-1<\ga.il:üi.es, Leon~l Filho, Cltagas Lo
bato, J acob da Paixão, Alexandre Stockler, 
Matta MaclJar.lo, L·•mouni•~r, Alvat'O Uotelho, 
Amel'ico Luz, Viotti, LLltra. Nicacio, M8.no~l 
Fulgencio, Aristides M3.ia, Gon~alvc~ Ramo•, 
Carlos das Cha;:t\~. Doming-os Rocha, Costa 
Machado, Francisco Veiga, Ferre ir;\ Rabello, 
Ferreira Pires, João Luiz,Rodolpho de Abreu, 
Francisco Glicerio. Cesario Motta Junior, :Mo- Ao lJroj~cio a. 20.7 B 
ra.e:; Ba.rros, LOpes Chaves, Mm~. Alfredo 
Ellis. Bra.silio dos S;J.ntos, Leopoldo t12 B~\- • . . _ te·· de is 
lllile~ ilves de Cas~ro Urbano de Gou \'l~a Ao ~rt. l ' lcttro F' accre..<cen se, po ., - ' ' u~ · l· · · Cnlllp"n't·• ciflade de Govan-Cacta.no de AlbUqiJerque, Bellarmiuo de J\ieu- "'}J.l a::a - ~ ·: , ~- J 

donça., ~!a.rcw.no de ;,ia.galllãC!.>, La m-o :!>íuH-cr, l na,no e~tado de Pelllambuco. ~ 
Carlos Campos, Schmidt, Pereira da. Co~'ll. , Sala elas .sessões, I I de outubro de 189:.. 
Julio de CastHbos, Eor~tes dt Medeiref, Al-. -Andf'ê C«1J«lcttrtti. 
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. .Ao art. 1 o, lettra F-Accrescente-se depois 
rla palavra Campanha-Cachoeira e Villa Nova 
da Rainha,na cidade da Revolução, na Bahia. 

Sala das sessões, !I de outubro de 1892.
. J. J .. &abra. 

Caso não pà.sse a emenda que crea a sub
. directoría. do estado elo Rio de Janeiro : 

Os agentes de Nltheroy e Campos vencerão 
6:000$ por anno. e· os vencimentos dos prati
cantes e carteiros serão os mesmos que os 
que percebem os empregados de igual cate
goriit na sub-directoría ela Capital Federal e 
estado do Rio. · · 

Sala das sessões, · ll d'e out ubro de 1892.--
F,-dcs rla Cruz.-1Vilo Peçanha .-Boptisla da 
.!lfott .! • 

Ao art. 1", depois da palavra: Campanha
accrescente-sc: . Campos . 

Sala das sessões, ll de ou tubro de 1892. -
Oliveim Pinto .-Baptista da Jliotta.-Niío Pe
çanha . 

Ao art. 1", depois tla palavra: Campanha
accrescente-se: Nitheroy. 

Sala dn.s sessões , 11 de outubro de 1892. 
Jt'róes ela Oru~.-Baptisia ela 1liotta. 

O <'<.<r. A•nerico L u "" tomou a pa
lavra unicamente para offerecer uma emenda 
ao projecto em discussão, mandando crear 
uma secção postal na cidade de Uberaba. 

Desde que o proj ecto e uma materia conhe' 
cida na casa, entende o orador que se deve 
procurar corrigil-o de modo a satisfazer o me
lhor possível este serviço nos diveesos es
tados. 

Incontestavelmente a cidade de Uberaba não 
póde ficar sem uma secção postal. Alli, na
quella cidade, são expedidas muJas p<1ra todo o 
estado de Goyaz, pa.ra quasí' todo o norte de 
Mimts e parte de Matto Grosso. 

UMA voz- E' o c,ontl'ó natural de uma 
g-ramle zona. 

O SR. AMERICO Luz diz que o serviço ahi é 
muito grande, ele módo que um agente ele 
l " classe nfto l)Oclerá satisfazer conveniente
mente tão grande t r abalho ; e, para COl'I'obo
rar este modo ele a.pracütr o serviço naquella 
cidade, o omdor podia appeilar, si estivesse 
presente na casa, pê,r:J. o tfstemunhovalioso 
do digno relator da com missão, o Sr. Leopoldo 
de Bulhões,que conhece pel'feitamente aquelle 
serviço. 

Alguns collegas, aproveitando a presença do 
omdor na tr-ibun;:c, enteeg:mun-lhe outras 
emencbs, mandr1ndo cre<.lr sccç-.õGs postaes em 
oute:ts cidades. 

Foi, unicélmente, pam este fim que tomou a 
1n1a v r a- lí~" cliscns~o dê~P. pl' o,j ecto . 

Vem á mesa, é lida, apoiada e enviada á 
com missão a seguinte 

E menda ao projecto n. 203 B 

Ao art. l o o lettra F, accrescente-se, depois 
da palavra- Campanha. Uberaba . 

Sala das sessões , ll de outubro de 1892. 
Ame,·ico Luz- A1·istides ll:laia - Leonel Pilho 
-Manoel Fttlgencio. 

O f3r . L auro MuUer veio a tl'i.:. 
bun:t para offerecer á consideração da casa 
nma emendtt ao projecto que se discute. 

Não espera vel-a approvada, mas conta que 
ser vira ele base à })I'opritl commissão pCLra or
ganisrtr o projecto, de accordo com o espírito 
da. mesma emenda. 

Tem-se aqui, no decurso da discussão, pro
curado, como é natural, clnmar para cu.da 
estado vantagens que não se coadunam bem 
com os interesses da. União. 

Pensa. o orador que deve-se pôr de parte 
este espírito de representação local, e orga
nisar o serviço de maneira. que não !1aja des
igualclttde e que não haja, injustiça , que 
venhftm quebrar o estimulo ínclispensavel em 
serviço de tanta importancia. 

A Cttmar::t approvou, segundo crê o ora.dor, 
as ememhts em que err,m elevadas de 4" a 
3" classe, sub-clirectorias, conforme üma pro
postn, que não merecia acceitr,ção. 

Não se tratft , como bem demonstra o H
lustre rel:ttor dU: commissão, de fazer favores 
possíveis ; trata-se, ao contrario, de onerar 
grandemente a reforma proposttt · e com des, 
vc.ntagens pam o ser viço, por isso que a ele
vação de classe vem trazer a quebra de es
timulo nas outeas sub-clírectorias. porque á 
votac,;ão d:t Carmtra não terá presidido o ne
cessario espírito de justiça.. 

Pa.rGce que não ha innovação nisso, porque 
já se decidiu aqui q lle as sub-direetorias elevem 
ser cl"ssificadtls, cou for-me as r endas ; as 
randa.s exprimem ap])roximadt,me nte o eles
envolvimento do ,,erviço. 

E'cla.ro que a Cam8"r" deve fa,zer estas crea
ções de sulJ-directoria.s conforme o rendimento 
e o.serviço ele cada estado ; e o orador não vê 
outro criterio que indique melhor o desenvol
vimento do que seja a r-2nda da.s difl'ereütes 
suh-dírectorüts . 

Não diz que este criterio seja completa· 
mente exa.cto ; ,póde haver outras circum
stancias que influam na classificação, e por 
i:,so deixa na sua. emenda, ao criterio do 
governo, a elevação de chsse quando a sub
dirr;ctoria. atti n_ja. a renda d:1 classe superior. 
Nilo a faz obrígatoria, p~ra não [brf}ar a ele
V<Jc>~'JOS que si r vam m<tis <.LOS interesses pesso::te 
do que MS interesse~ do Sl'l'VÍÇ'O. A llY'Opl'i rt 
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. classificação feita pela commissão, embora 
.muito mais justa do que a que foi votada 
pela Camara, tem desigualdade:'! em relação 
aos estados, tendo alguns classificações que 
não deveriam ter si se attendesse ás condições 
·do serviço dos est<1dos. Por is.so o orador a pre
senta esta emendtt. A commissão revendo-a 
aproveitará a idea, e com os elementos que 
possue póde modificai-a de maneira que se 
evite uma classificação de sub-directorias, 
que não venham. pelo seu espírito de des
igualdade e íalta de justiça, qufibrar o esti
mulo do serviço pelas injustiças feitas a um 
em relação a outros. 

Vem á mesa, é lida apoiacla e enviada á 
commissão a seguinte emenda: 

REFORMA DOS CORREIOS 

gmento enorme de despeza para a União, no 
estado tristíssimo das nossas finanças; e não 
quer concorrer com o sea voto para esse au~ 
gmento de despeza, quando está convencido 
que poucas serão as vantagens que se possa 
tirar do projecto. 

Entretanto; como é possível que elle seja 
approvado pela Camara, a orador aprov~ita 
a occasião para accrescentar uma sub
emenda á que acaba de ser apresentada pelo 
seu illustre collega, o Sr. Americo Luz, pe
di!'tdo a creação de uma secção postal na ci
dade de Diamantina. 

O Sr. presidente que conhece a impprtan
cia ela cidade ele Diamanttna, sabe 'que alli se 
fiJ,z a distribuição de malas para as cidades 
de Montes-Claros, S. Francisco e Januaria.; 
bem como para S.João Baptista,Minas Novas, 
por Arassuahy, até'ao Salto Grande; e em 

Onde convier: terceiro logar para Gr;ão-Mogol, Rio Pardo, 
Salinas e Boa Vista. 

As sub-clirectorias ficam classifici1das, se- 0 pessoal alli existente é em pequeno nu-
gundo as respectívas rendas, sendo de l" classe mero para satisfazer 0 serviço do correio, e o 
as que rendem mais ele 60:000$; de 2" as ele orador entende, portanto, de graucle justiça 
mais de 25:000Si ·, ele 3" as ele mais de 15: OOO<l>, t - t 1 , <iP e van agem, crear-se alli uma secçao pos a , 
e de 4" classe as que tiverem rendimento ·in- afim de que este serviço corra com mais r e-
ferior a 15:000$000. . . , . gularidade. 

Todas as vezes que uma sub-directoria al- Assim, pois, si 0 projecto passar .em 3• 
cançar uma renda annual comprehendicla na discussão, como é . provavel, visto como 
classe immecliatamente superior, o governo grande maioria da ca:m é favoravel a elle, o 
poderá ele v at a áquella;. classe. orador pecle a attenção ela C amara para ess<1 

Os vencimentos dos empregados da mesma emenda, que, sendo approvacla , trará grancle 
categoria serão iguaes nas sub-directorias da . vantagem para 0 serviço publico dos correios 
mesma .classe. da cidade de Diamantina e toda a extensa 

S. R. Sala das sessões, ll ele outubro de zona. do norte elo estado de Minas . 
1892 .-Lauro Muller .- Rodrigo de Arat!io. E' o que tinha adizer. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e enviada á 
o §r. Nilo Peça:uha.- Chama a commissão a seguinte . 

attenção dos seus íllustres collegas para uma Ninguem mais pedindo a palavra, fica eu
emenda que a deputação flu minense acaba cerrada a discussão e adiada a votação por 
de envin.r i\, me.:;a, creando uma. secção postal falt:t de numero. 
na cidade ele Campos, que é incontesta.vel-' 
mente um do5 maiores centros de dis tribuição 2" discussão elo projecto n. 195 A, deste 
de m~tlas dos correios da Republica. anno (do Senado), determinando os dias de 

Tem ligações directas , continuas e imme- festa nacional e como taes feriados nas repar
diatas com todo o estado do Espírito Santo e tições publicas, unicamente· 
com uma grande parte elo territorio rni~ O SR. PRSIDENTE annunci~. a discussão elo 
neiro. art. I". 
· A renda dessa secção postal, ate o anno que 
.vem, attingiri~, talvez, a 10:000$; e desde que 
cs nobres deputados procuram crear secções 
postaes na Campanha, em Uberaba, em San
tos e em outros pontos do paiz, não se dirá 
que é chauve:1ismo da parte do orador pedir 
a creação ele uma secção postal para a sua 
terra natal. 

Portanto, espera que a illustre commissão 
dará áquel!a emenda a sua acquiescencia. 

O Sr . M ano el Ful,ge:ncio- E' 
contral''o t1.0 projecto e lla ele vota.r contra 
elle, porque a.cretlita que elle tmz ~1m au-

O S r. Leonel Filh o começa di· 
zendo que, tenüo sido annunciada a discussão 
do projecto n . 195 A e não tendo nenhum 
dos Srs. deputados sobre el[e pedido a pala
vra, julgara elo seu devet> não consentir que o 
.mesmo projecto transitasse na Camara tal 
qual vein do Senado, sem que ao menos le
vantasse . a sua voz para protestar contra o 
modo por que aquella casa do Congresso pre
tendeu riscar de entre os. dias feriados, con- · 
sideráclos de festa nacional, na data gloriosa 
do martyrio do grande cicbdão, que, na in
fttncia. ela nossa nacionalidade, atieando a 



c~ara dOS OepltadOS- I mp-essa em 1810512015 12 41- Página 4 de 28 

2ô2 Sessno em 11 de Outubro de 1892 

vida. com resignaç;io stoica aos pes ela tyra.n-~ str~r qne, em dilh de 21 de abril , cnn;agr<Jd:t 
ni<t tr;umphn.nte, re1)res\~nta na ili:> ~Ol'Hl. o :i. commemonção dos p?l'Cut•sot·es d<L indepen
primcii'O grande e.~!iJ :• .;o pm·a. a conqnista. dn. dcnci ;~ braz! leiru., nã.u lleve se1' l'i:;c.t<lt!. do 
independencin da patria bra.z.ileil"a. projccto e qne o nome do plei>eu illustre. que 

O ora.dor refere-se ao dia. 2! de nbríl, em clu•mou-l.'e Ti r;tdt\nt~s. não p<:·clc ~t l' apng~do 
que foi martyri,-a.do Josti Joaquim da. Silva d:.. lei. c.sc;•ipt:t. pelo [llllllto dn p :lt!•iro.t'C<l. da 
X::wier, cognominado Tíralh>ntes, di::!. que o !'C\'Oill~iio de 13 ue no~·emlwo, isto é, p~lo im
Senado, em sua s:J.bedot·ia, julgou niio dcnn· mot·ta1 Benjamin Const:mt . (Jl1•ílo bem. Jhda 
contemp!a.t• en tre os uc ft.-sta. naciona.l. bc u1.) 

Bem ~abo e l'stit m:Lis 1J1Ic ccl•t.o tle fJllC ne-
nhum brnziiCiro, pl'incipalnwnte todo ;~.rpwllc o s~·. SoYe:rino '\r in i r t:. p?din a. 
que no peito sentir o pul~r de um t~l!'õl.;,io p:tl:wr:~ p:\l'a t'nndamcnt;\t' muit~ re;•umida
lie potrlo~ jámais c...<eptecoJ'· ::<e-lla •.lt~ <Nl Jata mt,nt'~ o :seu rvto concnt o IJI'OJecto que s~ 
glorio:;a, emoora. 11i.'i0 lcm!)rad;J. ]JCh\ lei. tl isCUt t•, 

Ir, port\m, um dever tle ~ra Lídúo. nrn sem- t:onw~a dc:,igunlnndo :~ teud~nd:1 p:u·:\ se 
tímcnto de piBtlade. um culto ao p:ltJ•iotismo, dc.>t.ruir· tmlo qne lol ft<ito. embot·a re;.;ttl<il'· 
homena~em á Yictima. que pelu. lil•crJ :Hl t! mente. 1mll>u~·~ com uma rnii.:J d e se:·. l:>elo 
moneu :~.llra.ç~do á. bandeira., onde no l;ulo do govemo p1·ovisod o, :tdopt~ndo-se , núo ob
symbolo, que apresent:n-::~. um r/'mio q'Min·,m- st.ante. ne~t :~ m:trclm destntldo:·a. o system;~ 
do codeias se li<1 a legendaria. in::;..:l'ipc;5.o- úe adjcctimr com os m:.L:ore; cncomios. como 
libe!'!a3 qua· scret tamcm, não consentir a Ca.- t'unda.dot·· d:~ republi(·••· o nom~ muito nota.vel 
mara que o attentado á memoris. do gro.nde do eminent~ p;ztt'iow. Ben.ittmin Const3.nt. 
morto seja sanccionado por ella, a.cceita.ndo o Entr~~tant.o , p;.wu. al}uclles que e:.tudarem, 
projecto, que o Senado votou, e que exclue a p:wa aquellcs que ohscr vm·cm essa. venera· 
commemoração do dia do seu supplicio, ç~ão p!:arisliCcL por aquelle nome illustre, !!ÜO 
como si elle nüo representasse a. primeim, a sl!rit di!licil t'E>conhecP.l' qne se p~etencle dett.w 
mais glorioso. data. da bistoria política uo abaixo tudo qnanto se fez no governo proviso
Brazil. (Mui!o bem .) rio com a sua. colhboração eminente e dis-

Disse dt:.ta mais gloriosa, porque nos tem- tincta.. 
pos ominosos, quando a. mão de ferro da E' assim que, quando se íi.\ll:l. em these das 
miltropole opprimia usando, de todas a.s retb,·mas l'ealis'ldas por Benjamin Consta.nt, 
tyra.nias, a liberdade, a. honra e a vida. dos em r.':!laç~ão ao ensino publico, de elev:tl-o ao 
nossos antepassados, sendo crime de lesa-ma- setlmo ceo, começa-se lJO r ameSC'[uinhar a sua. 
gestade, punido com a morte e com a. infarnia. reíot·m:~ uo ensino secumhuio como luxuos;~ e 
ate aos descendenie:s, o desejo. que nesta terra. c:tr;l. a. su;~ refo1·m:~ uo en~ino :.;npo1·ior, como 
alguem manifestasse de ser llvre, Tlrauentes, p;n·tic i1J:~ntc do mesmo vicio,e, ;tfiml.de toda~ 
sotrrendo o ma1•tyr:o sem a~ vacillaoi..JC~ do ess:ts r eio i'tn;;s de en:<ino l'B:l! i.:!:u.bs por Ben
medo, foi o primeiro brazileiro que desper- jamin Constn.nt, só se conserva int.tcto o loga.r 
tou na alma sombria dos despotas a conscien- officicLl que nes"t rel'ortn(l. te\'e o nom{l de 
ci~ dos diritos devidos ao puro brazliei!·o. Po.dn.:;oqiu,u. 
conqmstado um dia por acaso. o mesmo l':<e prei•mcl~ :~ :;ot<t f;1Ze1· com reta-

Foi elle que primeiro fez o despoti~mo;plan- ção ao d€c:·eto do governo pro•i5o~io, inspi
tado nesta. te1·r·a., conllecer de qunnta. a.bne- l'<tdo em t'<tZões muito ph~usivei::o,tit·a.da.s quer 
gação, de quanto sacrificío, de quanto he- da n~S<~ historht, quer ch histeria d:t huma
roismo, de quanto patriotismo, emfim, era nidtcde, par<~ consttgri\r-se os rerhdos ch R~:· 
capaz; o brazileiro, que lucta pela liberdalle publica.. · .. 
do seu paiz. (Mttito bem, m uito bem.) Abumla o orador ne>te pantcular. nas con-

Nã.o quer entrat• em mais amplas consldc1·a !"idm·ações feitas pelo distincto e il!ust1•e ora
ções, porque falia. perante um p:.l.l'lamento, dor. o nobre deputado r e-pt•esemante do esta-

. composto de republic:tnos convencidos, mui to.> llo de Minas, que o precedeu na tribuna, c 
dos quaes conhecidos como ·historicos, que não su~tenta. com o seu voto, o parecer diJ. com
deixar_ão de rejeit.ar o pt•ojecto do Senado mi&ião de j ustiç.a., que é contrario ao proje- · 
para. aceitar parecer correeto d;t commis- c to do Senado .. _ 
são de constituição, de legishçüo e justir;a, 0 Su . A.'\'TO~Jo AzEuEDO.-Apoiado. 
que opina. pela. conser\·ação da lei que a 
respeito decretou o goYerno pro>isorio. O Sa. NILO PEçA::\H.L- ?.fuito bem. 

O orador conclue dizenuo que as suas p:J.h\ o s.a. SEYERI:"O '\'JEtP..A. _.como um pro> 
v ras servem a~nas de protesto contra, o pro- testo a esta. obra._. 
ceder do Senaao e que não se alonga mais ni ~ < • • ~ 
discussão. porque entende que ser i<.~. um:1. Üllt<\ · O ~lL NrLo PEÇ.I.::\HL-De dGmo~Iça.o . 
de venera.çào aos sentimentos republicanos O S.a. :;E\'ERL>a VIEIRA . • - -mlllt:l m~tret• 
da. Camara. pretender pat•ante ella demon- ra, muito sorrateira de destruição dos pr1mei-
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ros actos rtue acomp8nl1ara.m a procl:tlnltGiío 
tla republica dosE~tuio Cnítlos do Bnl.Zil. (.ii<li
to bu11.; ·r~1uilo beJ1l.) 

Nínguem mais pedindo a pala.Yl'«, fica cn
cerratht a di~cussilo üo art. .to e successiYa
menre dos dem:lis a1•t:;!o;;, ficando as YOt.a.f'0es 
adiada~. - • 

3> l!tscus;;ão rio Jll'DjN·to n. ?lil, Lle,;i/ • :tnno. 
autorts~wdo o Podr·J.' Ex1:emí 1·o :L alll'ir r 1m 
credito cxtr;\rn·dillario <k 2!\7:0·11SG01) no t'Ol'· 
rente CXCI'rtdo p:n·a p:t;:·:·cmL!llltl das tiL·~p~z"" 
1'eal1s:•.das tom :t.~ or·Ctll'l'eneias h:l.l'id:l< em 
l\iatLo Ci1·o~:;o e ~OJH o tl~sa~õro do eom·a<;>t\1\o 
Sot!ulf)C$. 

. O 8a·. 1<.:pi ta.cio Pc"',.;t'kt-SJ·. ]H'r!
SHlcnt~. r, pl't),lf't•to ~ulwe rtn" V. [~x. aeaha ,[i! 
auto~·isaJ' o •[e!n t.•". liJ( :tJ'I'''''r:t<!o <' IH ~·· dj'
cus;;:lo, a q1w HLlClil.ill" lll.u n:.111 v,; ; i 1·, pi'('''~lttr•, 
sem qnc se t.il'c~s" lr!l':llllatl" nqni 11111:l ~, ·, 1·nz 
par:~ com!;atd·u <~H p:tl':t jn~t.itk:ll-o, ~em rJUC 
aqUl ~C ti\'C,SC kl' illlL:!Üil Ulllôl ~<i YOZ p;lra 
ve:lxmtt• :1 eor:tgem r;nm f]llu o !!IWet·no se 
ll:~u:wsa :1 S(l[dr.:u· ''Stc -:r· ·di~o, cuj: t np;,ro· 
'\3.<;:10 set'l<t m:\l.' um:1 tles!llns:to p:ll'il Lúclos 
aque~le~ que :tc~}mp:mh:\111 , cheio~ Llc ,, pprc
llcnsoc~ e de trtsr.t·ms, o dc>tl•l iJr;:tncnto Jeste 
perío~n nmino.:;o de u~urpa~·iíes por um huo c 
tle desfal!ecimcntos ll•W outro, ou p:u·c~ de
~o~stril.l' ao piliz qnc era ucces,ario, que ei'it 

mdtspensa.vc~l. qne era impre>CinlliYel <\O.l in
tere~sc~ da Repnl.llico,, mni~ a-te ~acrdlc:io qne 
?~ exigi o. tio~ cofres do The;!ouro, jú. es~ot:rl!o,;, 
Ja exhau~tos de dezems tlc milhat'es d~ contos 
q_ue l11es tcem sido subtr<lltiuos a titulo de 
credito.> ex.tmordina1•ios. 

O Sr,. BELAH~uxo Dli: :.rEx.ooxçA-E "!ti niio 
esti comprehenoido o creüito que cone pelo 
~finisterio do. Guert·a. 

accentua_ndo, por actos que se succedem, que 
se mrt!~tplicarn, que se a..-olumam e que en
chem lle preoccupaçõe~ e de receios o espi.rito 
de t?do~ . q_u~Lltos se u~tercssa.m pelo futuro 
da.:; u.tsm:_:uçoc~ reputl!Canas, cuja guarda e 
con,oh'.la'a<! for-::m confiod:ts, por uma irrisão 
do lle;ttno. üS mu.os do marechal Floriano Pei
xoto. 

o r_rgimcn federa~ivo e h~je uma. chimera 
no l'<'lZ; n. autonomm dos cstn.uo~ lJ[t, muito 
i( UI'~'~ iLIO;,.[OU 110 Stri~UC dos SCU$ drfcnsores' 
<L Pl'OIJl'ht W•puhlica vacill:L e" c:unbalcin. sobre 
os allc~l'~O~ tlr; Llc.<credíto, de cort·up•;iio e d.e 
JH•rlld i:t em rtuc procuram 1lnnal-u. ou em 
f1111' lll'•l,:llra.m suhlni'rg'il·tL. (J[Hilr;~ bem.) 

E ,;~·mpt• 'IU:I a~~ustador é qnc =~té ho. llOUCO 
n Pod<·i' Executivo :r~ia por si ·;ó; procura.Ya 
r·Jl,• ~:, lcY:u· :·L~ ull.íimts conseq_uencia.8 a sua 
o!,,·a ~ubt.•·rr:.tue:l. e sini,;tra.; mas, o.gorJ., en
t. .. wleH rpte r·t':l. LlcmJ.>ÍlHlo pc:;atla a responsa· 
hilida.tlc que tomara. sobre os seu:> hom
bro,:, que cr<L misll:r t:Lmbem attrahir a. 
t:umplicitladc tla. Na\'iio reprc~entada. no seu 
Congre>So Le~í-:lativo. 

Ei~ porque, nilo s:ttisfeito com ter arran
cado dil. represen taçiio nacional a. sua. appro-
v:wio para todas as violencias cem que victi
mou as gat".mtia.s indivíduaes, S. Ex. -v-em 
hoje solíciw.r UID<t sancçiio expressa, positiva. 
c ma.mr.":::ta pn.m todos os crimes com que 
trucidou a autonomia dos estados. (Apoia· 
du,.) 

Sr. presidente, depois do celebre projecto 
aquiei:Lbora.dona sess[o extraordínaria e com 
o qual se procurJ.va legalisar a intervenç-.ão 
indt:bita e criminosa. do governo federal nos 
negocios peculiares (los e~ta.do~. projecto que, 
parJ. honrn.do Congresso Nacional, não logrou 
cvnvcrter-se em lei, o Sr. Vice-Presidente da 
Re})Ublicu. não se anim<l.ra mais a pedir ao 

. O S1~. EriT.~cro PI:."SSOA-:Mas ago~'n., Sr. pre" Poder Legislativo uma demonstração clara. e 
s~denle~ que este pr-ojecto j[t se t.wll<t em 3" formü.l de a, paio á política de devastação e 
ulSCU58ao e que o vejo seguir a slm marcha de extermínio, com que procurava dominar 
triump1Lal sem que se lhe opponha obsta.culo todos os pontos da RepubHca. 
de natureza alguma, entenill que me clevia Nem mesmo para pagar as des:pezas extra
leYautar nesta trílmna em nome da dirrnidn.de ordinarias quefa.ziaemestipendia.ros ageut.es 
d<1. Camara, em nome da constituiç~'io, em da lcqalirlade ou em remover os obsta.culos 
nome da. autonomiu. dos estados, para pro· que se oppunham :i. sua política. invasora, nem 
testar, Ja que outra causa não posso f:lzer. JnL'~mo p;n"J. isso S. Ex. se animava. a pedir 
contra o attentado que o governo procure\ chramente o voto do Congresso : o marechal 
con~ummar, cobrindo-se com,. reprmsai!ilídaue Flol'iano Peixoto pagava ·ajudas de custo e 
da representação mcionn.L vencimentos aos emissaríos políticos enviados 

~r. presidente, a audacia do governo dieta- para todos os estados, alim de !'azerem a de
torra! do~ Sr. Vice-Presidente da Republica, a posiç-lo dos governadores, transferia todos 03 
osten!a<:;ao do seu desprezo pelos outros man. otficiaes que nos mesmos estados contrariavam 
dMa.rws da sobemnia nacional... os seus intuitos ; mas 1àzia.-o, não sollcitando 

o SR SE \BP. .~ _ E' , . . ~ crerlitos especiaes ao Congresso e sim agei-
existe. · · .. ' COl\>:t que J :t na o ta.mlo ou dematura:ndo -verbas já consignadas 

. no orr;<1.meuto em YJgor. 
O SR. EPITACIO PEssoA- ... o empenho com Agora, porem, S. E:lt. vem pedir ao Con-

quc S. _Ex. :procura co11_vep.cer o paiz da mnni- j gressv a a.pprovaçü.o de um credito extraor· 
potenct1 do seu arllltrw, dia a. dia viio se dínario de mais de 267 contos de réis, para 
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pa.gamento de de.,:pezas que ft!z rxn· occasi:"io I Gr-oss,): eu niio tenho o intuito Lle relembr:u.• 
dos morticínio;; de Matto Gro.>~o '" tlo naufr:t- llf]lli :L Jugubre lti,;torh dos actos de requin· 
gio do Soli,IH7cs, isto é. vem pedit· u.o~ g·uardil~ tatla 5'~lrageriit r> ruYolt;Lntc canioali~:no, que 
da Const.ítuic;ão que votem u credi~o ncccs>a- tireraul llOl' epilogo em tct'!'a o ::ma~·~inato 
rio p:tra. a satisfação de <lesp~zns que resultt- 1ni~:·r·: t \"el c cov:trdc tl~ dou~ offi~i;\c~ do cxer
ramda mais audJ.cio5:.L violtv:úo th C;u·bConsti- cito ht·azilcit·o, que j{\ se lt:wiam constituhlo 
tucion<tl; vem peciir ao~ !lcfemorc~ do regi- t'lll pr·bioar·it·o:; tlc g:tt' rt':t, neto indi:;no, ado 
men f:-d~ro.tivo qn(\ :1ppliqumn o;: dinheiro:. int:um•, qne met·~eun n~~la C:1m:m1. H\n,(::..lar 
publicas em j?Ugamcnto <lc d•:sp:·nrlios rc·xm·- justí!iccl•;i":o em um ap:.ll'Ü) que ll:t cl·~ lk:u· L·c
i.Jitantes que _pro r ier<llll do mais tle~cnmmunal p:i>Ll':!.tlú em no~:::t hhtn•·i:t. c·omo nm t.co:tcmn
P-ttentaclo ao regimen !hler~ltiYo P ú. :wtono- 1dw elurpwntc>, '"'lmo 11111 exemplo Ct!ífi•.,.tnta 
mia dos esütloõ ; vc:m pedir· ao:; rcprc''•>ntan- tia fl'iltc r·nicl:lclü repu!JlbLtP. •h epo~:L; e que 
tes do povo que tle$\·i~m os tlin!Jeit'LlS o.l:1 con- t.in•r:nn por cpilo~o no mar :1. :ts~omhro:;;t c:t
tribuinte pa.r:1. atk•ntler a dcsp~z:ts üdta ~ r·om t:t,:t,·ophe dv ,\·.,u .. ,,.k:, tt'.L'(t'di:t lug-uLrc ú pa.
a. expediç::Lo encarr~g:Hl:J. de l<'\·:.u· n.morte c <1. Yut·u~:t ~m rJUC l~n·:\m p;·otognni:;ta~. •k um 
de;;oü><;li.o ;;to ~ero <lo po,-o ind•JpemV·nw c ;;tl- h.~.lo u ríg-ori:;mo d:L oli:;.cíplin:t wilit:tt· o tle 
ti v o... nut:•,, :L :H·t•oc::ulci:L tl~'''" polilica ;tuL!.n·ibria 

0 SR. CAETA!'\O DE ALBt.:l~C!Cl~QCE-:\pJi:tdo. t~ d ' '51JOtk:l. ([U~ ,)ú SC h:tvir:, cn;:an;,:ncnt.ado elll 

O SR. EPITACIO PE>SOA- .•. r] H\!, cioso de 
sua autonomia. se b:ui:t <len:Jrhd:Lnvn tA• p·J;~, 
causa sagratl:J. da Constí'.ui<:iío. pd:> cau:>'l 
grantl.io.><t t.l.<L liberdade e 1.h demo-:racia. 
(JluitD bem.) 

E' um escarn(,O, scnllor·e:; . E' o crimino8n 
peclindo a.os "'~us _]ulg:Lllores a índ.cmuisa~ii::> 
!lo damno C<tusado p~lo seu crime. 

Nas rela.r;ões de intll\'idHo a imlivitluo estes 
factos se liquidariam peranb os tríhunaGs tb 
justiç<t ; ll<\S rc·htçlies de poder ;•. p01ler, e em 
nma Republiea amorplta, <lesoricnt:t<l•t e de 
mor<tl pour.-> exigente como a actual, l'S~e pr·o
cedimento ha de Eer julgado muito cnrrecr.o, 
muito decoroso, e 5obre tutlo muito constitu
cional t 

Peço licent;a á. Camara para ler ~t t•tbdb 
demonstrativa. tlas despnàs, p:tr:1. c-..Ijo p:1.g-o.
mento o Sr. Vice-Pre~itlente th RI?Dnhliclt 
pede o credito e::dro.onlitbrio de 2Gi:õoo,:;ooo 
e que não v-em annexo ao pa1'ecer da honrada 
commi.ssão de Ol'çamento. (DJ.) 
Fr•ete do ;-apor l taóca, para pro

curar o~ destr()Ç'os do encou
l'aça.do Solimües ••.• ••• , •••• 

Idem do Empero;·,pam o mesmo 
fim e para pt•ocur~l.l.' o en
couraç,l.do Bahi:~. . . _ ... , _ . 

Gratificação ao pr ati.co-mór 
oriental e ao pharoleiro do 
ca.bo Polonio .......... _. _ .. 

Desp~zas feitas pelo consul IJra
sileiro em iiiontevitl~o .... _ . _ 

Frete do lto.colomy, conduzindo 
artigos hellicos, gen eros, etc .. 
para Matto Grosso, á raz~0 de 
í.l:OOO$ por ..tia, uesde 2 de 
maio a.té l • de julho ......•. 

TotaL ...... _ .. 

60:000$000 

80:'.;02$500 

3:450$000 

122:000$000 

2()i:041$ô00 
Sr. presidente, eu não tenbo o intuito dll 

estu<iar as causas d<J. reYoluc;ã.o de I\Iatto 

Pan:uuba~.:o. no Ce:tl'tL •~ em outt·os est:t•lo3 da 
R('pUlJlic:\, e que então~(! pt·t·p:tt'<t\':.L p:n•:t ar· 
t·:t.zM a leet·o e :1. füg·o o~ 11himo~ b<tlu:ll'~s. os 
llCl'l':tt.leh·os recinctú~~que ~o levantav:LIIl eontra 
o a!x~~t:U'thmento tb~ instituiçue~ i'umlauas. 
(Jio~lo 1J.:.;í,l). 

:J~o! Ett nã.o tenlw o intuito de e:;h:rla.r n-~ 
c:w:;:b d.:Lr:~Yolu•;iít' de MatttJ Gro~:;o ; uão 
teHito o intuito de relrcnbmr os tristes aec.n
teciment.o~ r1 110 a Ui ti n'ram Jog-ar, como 
t1:nl.,..m !'i\o e meu intuito estn1hLr' as contli
l'Ües de n:1.ve::rn.iJili•latle do encouraçaclo Sol!
; . .,,~.<, nem disc:ct.ir as ordens tladn.s pelo ,go
\·emo sobre u. Yiagem de~s2 encouraçado, em 
um •, úpn~o:t em ~ne meüonhos temporaf'.s ,-,~r
i'Lun us n1are~ do Sul. 

O SR. FRA.x~rs:o I!E !l!o~.::ros -E naufL·a: 
gou com bom tempo. 

0 SR. A:-\T0:\'10 AZEREDO - ~ill:t vez que 
V· Ex. iêtlla. dos morei ci nios convem falhw da 
l!Uori:1 <le Mu.tto Grosso. 

O SR. EPlT,\Cro PH>SO.\ - :Mas, Sr. pl'esi
d2nt~. qun.csquer qu~ tcnh<tm sido as cttusas 
determinantes ela re,·otuçito th .M:ttto Grosso, 
ou ellit se ten!Ht or·ig·in:tdo da pro~ectadtt im
posição do gover·no do Sr. general Ewbanc]{, 
como se~ puiJ!kou n:J. imprensa. desta c •Pit:l.l c 
se manU.ou dize L' ]xu·a os est,,dos, ot\ ell;t te-· 
nha. n>tscid.o d<l. Jll'emellito.<ht reintegraç:ão do 
:~r. ~Iurtidw. c:nja deposir;li.o. como a de to
dos os :;on· •nadO!'CS dos estados. f"•ra ft> it<'. pc
los :.\ge!ltes <'>poder executh·o ... 

o s~~- A1\TI>XIO "i.ZE!l.EDO - Pelos a~c·ntes do 
poder executh·o, niio. 

O meu illu~tre colleg<t por ".fa.tto·Gl'OS.'O 
uóu~ <lffirmar a V. Ex. si é ...-~rdad~ o que 
éstá dizendo. 

O SR. EPil'.'.CIO PE>WA - V. Ex. ]Jl'Ote.<t~ 
cotlt<·:1 um fiteto qul! est:i. na CO!lcicnscia pu
blic:t. 

Quem pó!le hoje negar G,ue íl.S deposíço)é 
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tlo~ :.1_ovrrmulorcs for:ml feitas com G. iiJt,:l'-! Sr<. ,[r:·•u ' rdl•H, ,l'l_;, ll'H, ~nu,,t inter·2-;-
ven•?O .u~ ;;·o·:t'rll~ ~ . <:nlt", lll\lito o:·igtn.ll il(<t:t l';unam. 

(~st-'IOI;ux:+·-:se dw!~yo eJ~~.~e o~_S;·s, .1.1: '· ~= ··- p.~.[e-~~ nuw. \"Í•L·1 ~~t ~ ttm~:ltlta fl'Lt".l um ~CP-
.:~::r~(:<:,1.,(tle.tco.o dr,; ./t'O"!'l!!CJ'fjt!:J ~ cr::,.,J.s j \·i,:ü r k~ .u~llt,Lt•b !Jt!~ • lk~:J.. e.,.,·):.: r.J;;,:p."\tltleis 
::St.'>. ,z.__, __ ,,, ·do~ .) . :3:"'~ t'~lll~.l Lll:;l.i!ll:ll i e, ClJln Hlllil. r: ll tH1'da.JidLLflC de 

O SR.EPITACto PE~sn.\-nizi:t ·:,n. ~~l'.[ll'ê!>Í·L:,- l IUII:<nlm:tn<J : 1•-l'··' t,,, di"!•· ;, .. ,: '' orrtt,.zen c'' 
te. quc_qua<.~:squ ,\t· (111e t,;_·Jtlla:n ~.rq :: ... ~ ·:tu .... ;~)! ~ r.-h ':·J.·.tpd!rt 1!.,·~. ~ ~l·!."J:~~n ~ Pc!~le-~Pu:n:tvcrlln.. 
lh~tel'lllUl~U!t~~S d~~ l'i_'.\"I)]IW.~O 1l: \ \f:!f.t.O f;J'd ':'~t. j l'~·l;\~1 Vit~~.~·-i.lt.~ ~lltlUn:H:J. p:'.i'il ll CililLinmu:iio Ü':) 
ou a pl'\.'l!lt.~tlil':l:la, i1npa~i:;:lo (lú .~;n·;~~·l!o • ~t.)! :'~·~"\'Jij')~ .:~., lil:cntdn.:; ll0} i\·•t:1~! v~ c \ .. :\s rl!spon
gcnt:t~al Ev .. ·l:iJ.n~;k~ ou a.lll't~je;:ta~ia rcin u~~T~t- tlc~;:; s):~tJ~Ini.~/Jcn.J:H~nL·. cnm n:n:!. i~l~lim.·r·i~nça. 
<;ilorlol.IJ'. :lfm•r.itllto, n ipH~ <'~ cel'lo, o qw' ó i::- ,[e cln:n (,·:n•l•ts.): '''' .' ,;_ !'.'·''''" :!, ,,·i · >· . ·c:~o 
cnnr.e~1:l\"PI. o que n:1u :1..tlm_i t.t~~ 1ltt\"id:!.. ::!:.::!tt~l:t. ~~'Ui'ln~· fb].''ill';r!·'~ ~ - jh·ec:sn .f :::.t.'l' i~n.~ ,L'' }.' :.- ~ .·:. 
~ r,:;c todas a~ vi"ll•nci:t~ :1!li c:om:netti.!::.;:, Poi> cntii.o. n:'tn l1:t dinlH•irn tn:·:! :tu~
t.:Jtl:ts as l:ll; ts qn~ :\lli ~e tle~et:t·11 Jaram. nl'i- tn··tF:I.t' " vc•ncimeuv' <i o J'u:H:ci"ndi~mo 
~iu~1.r·~rm-s~~ dt~ uma \'iul:u;;"tu d:~ Cartt ~ cuu~~i- !H.\ 1 J i~:.:u que se til!inL~.' l'Oill a. mí~ut·ía ~ :tàu 
tueitJII_al, m·ig-in:~ran1-::.~ íiO c1.·irno p•~r·pt; t 1·:.tdo h:~ 1Unhc·it\.l par:1. :l.ttx.i:ia.t· ~mc:lZII1l'lttJ~ o:; 
pell• S1·. ViCI'-P!'<!>' itlent,e" ch Re;1 ublii.!:t v1mtt·;t ~~r,:uk•$ quo. cnlr:_HJ.ill'ctclo~ ~1 dep:lU~>C ·:uh~. 
a. _:micl!HJmi:t t!u Est:J.cl•l ; o qu·· G 1·m•:11 , 0 {]lk' n:w pc,lem. ur~·:mc~: L t'-~''·; n:vJ !n tltnlH;;rú 
nao ~e }Jud:) con:;tC!::bn\ o que l!tlo ;\di:11~ttc rr.~ra a.c11•Jtr a. llH.:~hora~n_ünto . ..: flUe $C; l !n
duvi:-la. al;~Tima. é rp.1e; n.~. tl0.spcz:\.S p:trrt e!lj-:J P. :Q.:n._ ~·o;~H, ut~,~·~.·nEe.{ IJ Iaadi~~ ·;e i~~ n:!.t) h a. 
Pf\.;ameuto s:• p~~Le o LTc;•Uto ext:·aot'tlin:ni:l tl!a .. ,,I!':J lJ~U\\ :<·~; pc·ulOtl~ar a nos.;:t r,,,;c o l:~ 
lle. JlHÜ~ d~~ 2Gi :0008, ~_:ri.~·lntn·n.tn-i-.C, ni'io 1le e~ti:~ub.~ tlo íe~·~·;~- par-;1.. m:~lho:·:;.;• o::; s~·r \·ü.·o: 
actos }Jl~~t tlc:1.dos e1n he!n •lo.~ intcr·c;;~es <..la prJsta.l ~ te!egr~tpht:.·o~ pm:~~, des(~n \·Hh·tJr a:-; \.ia~ 
Relml,ltca. que sito os :t(:;o3 p:lr:t c~I,'o ~n:;t~io t!'J C011l111Utüc;c\'iill, a n~~Y'>'~:i(:.ln c muiw~ 
o contribuinte e obr: ,_ado a concot:rer, m:t·; outro~ :;~r~·H,:o~ lmporr;tntis~lmos qae Llizem 
sim do (h;;respuito à te:. tio ex~e.':~o de < \. ~cri- :·<;:;p~tr.o nao ~o :to vr·ogTesso m:ct0r·ial e:omo 
lmiç:ies, da. tmn~gt'c~são tl(! pi·eccan,; c,11s:_j. !lltdlccta:d d<Ste paiz; !l1;1s \w. •lín!wi:·o pal'v. 
tuciOiJ:tes, em um<t pah Vl':t , o.lo üc;;tnci~mo I) p:t·"_:u• <\JU•~;s de eusro c vcn(;imentos :t cmls
do crin1e ( . ·~I JV'i.·~ri(J s ~ n:;.J t!fl'l~-:r.-.'nsja D~ 1n .:.I o ~at~~o~ p:) !ll.-!C:1S. cnc;u·r:: .. ~-:ldtB tll~ ~ ~12e1·~ al dc
(llle o .Sr. Yicn-Pre;:id;•ntc •h Rcpnblim ~d.;t· p0:31~ .:;5. n~~ e.~t;<tlo~; m:<S !te:. dinheiro par;~ 
ca.ndo úe rcent.:-: a c~u~;a Con~~itudoaa!. cal- lJ1;~i1l' i1Jl1Cl;t~ tLL~ cu~to c lX13s:tg~ns a ~·cn· 
ca.ndo ;to:S pC~ o re.:.ri1uen !'~der~~ti,·c·. im.p:~e ;l. t~~na.~ tle ofii.:b.c:-; do CXi_1t

1:.:!Itt1 tr:t!1~L'~ri l!O:-: de 
ma vontaue tn·anni~:J. •< um Eot.aüo :'mo· t.xlo.; c p:u·:• btlo3 o·< ec<Ltdo3 da ll;·:mhlic:~; 
nomo cl:.t n.opLt.i)Ee•l- c t!epé•i~ unima·"c ,; vir nt;cs hiõ t!hrid;·o pa~·a s:' t.!ar·tlc p l'c:·:::nte at.Js 
p;:uir ao Coi1gres:;o brasi!c·iro, ao Con~Te~>o q ae :tii I 't:al•l~ do govc t'no que q uiz~rem pn.,se' a.l' 
fez a Constituição, ao C .:ng:r~'~ qu.:: "'-'t:)tt 0 p2la. Europ:t e lJe !;l Alllec'tt::t at'Yot'adoa 
regimen 1\~derativo, ao con~·t·esso que c.m~t- em lll'Jll!:dores da cononlauos e m~rnbt·os tl:t 
grou a n.utonomüt tlos t:!~tallos. anima->~ a Yil' comnn~~ao r!e Cllic:tgo; J!ll~< h:1 'linlteiro 
püdil' um credito de :!67 conto.~ pat'a litzer as pay:t. se augmenL.tr em nw.:s rlc mil contos tb 
despezas ue sua. i!lV<LSito crirninos• <: tia IJUSc:<\ rz·t:;_ :t rl:.~$pez:J. e"!l1 ~ ~·érvi~·o poliei:t~ ~lestr1 
do encmrar,:rtdo Sr,l~;,~a.~s qw; a, smt incm'ii\, ''~ptt,at; tna~ h:~ ü:a1t'.' ll'O p:ll'<l jlit:p:· :.LJutl:t$ 
o ~eu de3peito e ;1 sua :trl\)".:1.ncia victim:wam de cmtv e. orJ.: nado aos membru> th com
nos l'OC!iedos elo ~•tbo Pu:o:~o; misslo celeg-t·:tplti·.:.L tlc ui:em:Ja. . p:u•a. cujo 

s · ~ . .. . "" .. ·- '!'. , ,.. ; ·~ l:~! .~_ce1:1 o Con~t·c~so ne_son . v.;.1:b:t; rna.s tm 

d 
0 .:~R. ~"A:-iCl~CO DE ~L\T "0> :;,. Ozl.ni,,O t\:ntt:;n·o p<~l"iL se p:tg:n• <J.\"UlU1.([0 [i'<! te 1le V<1-

e '\ • Ex. po!'CS qn•: con,[nz:lm illust•·es k:tzíleit'üs :w 
O SR. EPITAC!O PES·'O.'.-E o Con~T~;;;;o F::- dcsteri·o de fJUi! ,,. cs1~;~ra que niío voltem 

U.et·at ~'' sujeit:wú a acc:·it:n· ;t t·e~pun,:ü:ílitla'!'.l e p:H':t lll;t:tr piu~·u''" njur.l:is de custo aO$ 
de:;·tc _crime ? E o Cong:re,:so Fetkral ~c snbo>l milit:crt':': :tue os ese:;lh\m; m:t~ h:\ dlnheit•o 
U.mM·a ao r~eseJ}l. p:>nho tl·J p:lpel ll•;lH'imctlto ll'll'·". o Sr .. :JH\l'!!C!tal_ F!ot·i•tno I~cixot~ ;:·.·.sc:u• 
que :<e tllc tmpzle ? (Pm•s,:) ill:us U.e :,: ... ooo :Oll:):j em Cl'e '\icOS ex.cc·aot·tli-

T"nho o direito e o tl~':et· de ni::v t\crcdit:tl-o, n:crÍ!.>s, :ÜÚ!ll do o:·ç.tmr;nb ;·oh~do p~ln Con
Senhot·e:'!._' -~1" ·s~o ; ntt~ lu!. J..inhc:Po p:tl'n, se int~·~m.nizn.r 
. Que dz~·tao p_?vo. que rliriam tod.üs aqne~- o th:tHlO cttns:l,lo ~~ icep·;blbt p~los cl'imes 
tes qlte a.rnu<J. nao des~rer'am uos nos.~os ,;e:ltl- elo g:ovet·nQ li~rln-al no estad(ltle :-.httto G1·os;;o ! 
mentos ele prd;rloti~tno, tb. tão apt·e.c::oa<l:1 mo- (P.ws·'· . .;p-,des). 
ralld<td~ d~ regimen . repui.l!ic;;,no '? Qt~e di- «E' pr;;"i'':' cu:-ta_r despe1.a>, e pt•eciso fazer 
l'J(t a lu~tGrw., quando tlVBs~e tlc apl'ectar o econonua~, e prectso aug-ment:u· :t 1·cnd:1 ~,. 
v~lor mot·ttl do _1Jrimeiro Con~l·~s~o d11. Repn- 1!;1~ c:umo quet·ei~ h7.'!r c-:co:tomi;\~ e <tli
blzc:1, quG.ndo T.LYes,:e d'· Jazer· a rl'itit:l ;h s-:!l"llVII' a~;· :n,.b~ llo p:>.i~ ~ D:.•;o~·,;•!lis<t:Hlo 
co!Jer~!lCÍl1 e do eriter·io daqüelle3 •1<~e enca- o; ~el'Yir;O$ publko:> c ~O!J!·cccn·l·egmltlo o pvvo 
minharam os seus primeiros passos 1 (Pm~,·~~-} de impostos·?! 

'.:·~-~•ra V. V! 3-i 
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Srs. deputado~, ~êde patríot;•.s e cohcrentc~. 
LemlH'~Ü-I'OS de que ainda rJa ]JOtlC.l tempo \"(1· 

t:lstes p~u'(1. o m:tr28h:tl Deorlol'O tb Fonscc:t 
um orçamento com o qu:•l t~ni.eJH!ieis i} UC o 
seu ::rovcrno poüi:t pm.-er t:onn·nirntcnvnte 
a todo"' os ramos do ~er\·i·;o ]JUh!lco. Ao Yo
ta.rtles cs;;e ur•;<tllletli~> •·n ·;''" •lcixõJstes le
''"'W por intel:'('~~c,; mcno.< ,)j~·r:•>:< Üf' lllll par•!· 
dari:m10 ineonr.·~:;: c \'t:l. " f) IH! ah,;oluhmt:nv~. 

mallxu·ab.do os valo1·es confi<ttlo;; i ~ua g~w.r• 
11J. (-Y,<o ,.,íp !,dt. ;; e itp:l·:w.la;:.j 

··Fique consi~nail.o esse pl'otesto e o appello 
que 1~\l;o <lo juizo tla Cannm, il.o juizo do pro
Jll'ÍO cc.n;r~~s:• ::\':.tdonnl p<lm um tribun::tl 
supel'íot•. pam, o jnizo intlefemivêl da consci
encia publim .. (M•<it" he.-l• e o.p•Jiarlo,· ria mi. 
1ton~~( . O or:r.d~Ji• c} COil1Jb·i .. ntn:t:ulo.) 

não quet·o :tcrêtlil.nr. 0'1 ,·o~ ín,pim:>~.es nos 0 SJ-, ·Presi<lc11.t-e- Havendo nu-
imervsses lei,;iti t!W3 tl.t Ht']Jl!lll:c:t, 110 df'Si:J•' . . • , .. l·. ,, u· .. ·~ .. - " 
smeero e pab·Joueo tio ;t,;se;nn·:•r um rc,gum~n m:r~: :::~o.. a?t~l ~~ .. ~· . Isct, , ,.t~ em q?anto S~ 
severo de ccononli:t e mot·:t!itbdc. l:.t o~e,.~ .t~ I otaç ;,~ lllthca.da~ na. o~ctem do 

I um. 
O Sa. MORAt·~ lh1:rro~-Yú tnmlJcm '~0m - b · t · 

Ybt:L aOS llleltllJt'OcJ {/;t minoda adual que I_ ~OU ~U mctte~ :l \0 OS O recp~~:lmento :te 
eram m•ml 1to, ~a, commi~>ão. ;J.dHlmcnto, elo S1 . .Jo.Lo de Stquena, ao pro-

~ ~' .lt'rto n. 209, ntt p:trte refl'J'ente (l Pernam-
0 S~.;.. Et>ll'M:m PE.,«).\-Pui;: quet•ei~ c.1n- lmco t· que niio pomte ser· Yotallo m~ sessão 

testat· que o or•;;uncnt.o Y••t'lút., o :tnno -p:tS".ttlo p~<~a\ht. 
o tiJl com os voto< do~ S1·~. depnt:tüo.' que 0 SR . .Jo.1.o DE SrQl:F.JHA. ;;_..,11,_, 0,.J~;n) lcmbm 
comJ)Gem a acttml maiori:J. ~! it Cam:tra. que os reprcscntn.:1tes do e.qado de 

O SR. :\10IUE5 B.uu~os-?\Jo s~nhor. quer·o Pe~·n:t!!1bnco nli.o teem no Senado qnem de-
ac~entual' que n::lo !JOUYC di,·er~r·nd:t l'Jit.r·,, 1\:nd:·. os seus direitoc:. 

· os m"mbros da comnli.~sJo do or•_;:am~nto <h E' e5ia. a. 1·azão pelit qu~l _p~díu o adiamento 
qual faziam }l:Wt·· o.; ~rs ; ?-.l<1yr!nk. João Pi- do p :·ojecto, Yisto como roi ~lhe ap1·esantaclo 
nhciro, Oltvcira Pinto c OUtt'''' de surpreZ<\ (' não llw i·J~am dadas as in tor-

O SR. EriTAC!o PEs:>o.I.-HOltl"e t!tYer~encí:t; m~ ;·õe.:: que pedit.i, as qua.es ll1e f.Jmm promet-
V. EJ>:. e qu~ não :•e re~.:orda . t!d:lil, ma:l :ünda nã.o n.s l'OCPbeu. 

Senhores, quero acreditar· que o anuo })as- • 
sa<lo a. Cn.ma.rn. inspirou-se nos TCI'lh(leiros O SL·· Perc:tra de L~-ra (pelo: 
interes~es da. Rc·publka. o;·d<.'lil)I_:lo :ere~endia tomar· a p;ll!l.vl:a porql!-e 

J1üs ne-te c.1~o attendri que o Yice·PI'e- ) a o.:cilst:ll) nao {l opportuna; mas ~a rs~o oLI'l
sidente da Republk:t jit üe~p :ndeu, :tU·m ele· g:ulo. pam dar al;;nm<l.S cxplrcaçoe:; ao nob1~ 
todas as vcrbi1s que o congrc"~" .;ul,.:ar·;t ;;u t- tle]lUmdo })Or Pernambuco e segJmuo o seu 
fici~ntes lJ.'~r.:l. O <:UStCÍ:1 uo.o; :'Cr\'Í•.'OS ptl!JlÍ<'D.<, exl'mplo. 
mais 66.000:000:t;.at.itulo Üe l'l'~tht0." 0~tl'<lO!'· 0 Sr:.. Jo\o DE SlQt:ElRA E OUTROS dão 
dinarios, isto é, S. Ex. jú llispendeu. a k m do <1part~~ que interrompem o oraclor. 
orç1tmento ordimu·io. mais um terv1 de toda a 

renda annual do paiz. O SR. PR~SWEXTE-Peço a Y. Ex, que não 
E, Srs. deputados, si querei> cortnr as des- continue a discutir a makria. 

pezas publicas, sí quer·eis Jazer economias e sí O SR. PEREIRA DE Ln~A não discute a ma
V03 mo,em excluslvamcnte o;; interesses do teria, fhz <<penas alguma,; con~idern.çües em 
paiz. começae por leYant-ar umpaJ·adeil'O a essa re~post..1. .:to lwm·;tdO dcpntv.do, o Sr. João de 
vertkem. começa.e por c1·car um olJ,;t~,culo n Síqueim. 
es~e dispendio desord.enado tlo:; dinheiros 11u- A~ i1tl'ormaç·õP-s que colheu foram-lhe !br
blicos, porque nad;1. adianta dczenhardes no nccidas na. Sccretarla. do lnterior onde se 
papel um s~1lilo de douE ou [res mil contos. ~i en(·ontra a estatistlCi1 oiTerecida pelo gOI'er
:por uma deferenci~t condemnavel conccdeis naclor de Pernn.m1:mco. (Contilwam os aparte>.) 
ao Poder Ex.ecnti,·o o rli1·eito de g<t5t~r como Deseja só inl,eir";:t. I' o. casa que o nobre depu
qu!zer OS d inliCll'OS lia JW.<."áO. ue Jazer pender tnd'' 11edind0 <tdÜllllCntO da VOtação do pl'O
ll. balança do deftcit por dt!zenas de militares jer.to niío tem. l':>?.ão. 
de contos (apoiadfJs,) Suhmettido a votos o requerimento do 

Sr. presidente, o projedo i}UC se aclla em S1· .. Jcão de Siqueira e rejeitado por GO votos 
díscusslo niio pode decentemente Si!l' :.tpjll'O- contr:1, 49. 
-vario p~lo Congresso;musse o Sr . murt!dt<LL F!o- Vota~~o, em :2• discussão, do projecto n. 
riano Peixo'o nfio tio;c;· r·ceo·.Titlo rH•lllle (t de- 20~. cteste anno, v.pprovu.ndo :J.:; cU visões de 
díca•:ito •los ~cus amigos, SD t·~ ce cr~tl iro lut· tlist:'i<:Los elc,ítoracs or;,;:mi:c:uh~ p~lo Poder 
app~ovad.o, fique ~w !11ClN$ collsi;.:; nu.:1o o pr·o- i E~N:uii~·o p:mt os est;,doo: do Pttr•{t, )lf;l r:J.nbü.o, 
te~r.o_que ora JJ.ço COJHr•t Jrt<!h< •~s~:l tcnc:< r.iv<~ l Cc;trli., Pel'n:~mimco, ,u .. go :s. Rio t.le ,Jandz·o, 
crumnosa ele um gov"rno que eWtndo cl(~ S. Pa\Jio, 'M!n:ts uerae~. RIO Gr~.nde do Sul e 
sentinella as portas do Thezouro, tonto tem, Di~tricto Federal, r.ltcracla a elo estado da 
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l ·th ia. de a.ccordo com n. or;:Jnis:tção propo.>ta i cibtla.~ ; senrlo . prwem. 
ph rcsp~cti\·a repre.•cnt.'t~;"'[o . elcv:u los ao dohro 03 direi· 

O SR. Pm::smr.:\,.E declam. que h~. emcntl.~ tos IJ ue pagam t's pho;;-
ao projccto e que n<:J submctter ,1 votos 0 ll;JO!'OS .. - ..... . ..... - ... 100.000 :000$000 
art. 1", s:dv:tasc!tH'llths. Expediente dos g-c u e1'<1 ~ 

!:uhmet.tidO <!. YOtOS e :tppi'OV:uJo O :>eguinÜ.!.' , Ji \'J't'i< \ÍH olireitm; de COn · 

Art . 1.• Fic:•m appro,·atlilS ns di vi,i"I(>S tk. ;;nmo, d~vaolu. <L l O "/u a. 
di~ü·ictos deitor:te:; or;,r:tnis:t\1:\.~ Jdo Potlf•r l'L.">[ll'l:ti\'<~ t aa.. · · · · · · ·. · ;! .:íOO:OOO:)f.JOO 
ü c(,utivo 'j1:\r-J. os segnint~~ csl;ltlos : Pat-iL, Expediente da;; capa.b'l.ia<>, 
J\la.e;,nhão, Geaeá. Perna mhuco, Ahgô:ts, Hio ch•r:t<bs a ... ; b xa..- a I W r,;. 
de hncit•o. S. P:mlo. ~iin~ts Gcl'ae:>, lUil- e <t ;-,o 1·~ ...•.....• ... . . . 850: 000~000 
Gr;uHle do Sul e ~istricto Fl:!dcral.. . . ..\rmaze~a"('lll t~k\·aclas as 

. ~U.~tgr:tllho unwo. O e:;t: ~l.lu üa. _llal!•a. fi~!l. I tao:::ts..,. í ~ 'c :J• 1, ....... 2 . 3~3 :ooo;:._·Ql;Q 
dn·ll}ltlo tle o.c::OI'do <·om a orzams:!\'<LL' IWo- 1 · ' ' " 
po3t:l. F~lo Potler Exeo::mh·o. ta(!nos co:n rekL· 
.;-ão .a.os :uunicipios d;~ Cont"ei ~üo !lo Raso e •lo 
Monte-.U egr<.>, qu~; farúo p:t t•te tio quinto c 
n.'io do quarto distrido c lei tot:ll. 

Em seguich1 e submettid:l il votos e appro- Imposto do ph;\rÚt'~ . ..... . 
vada a seguinte emend:t: Imposto tlc doca .. ........ . 

3!}(): 000~000 
180:000$000 

AO]Xl.l'agr o.pho 1" do arL 1" <la lei que cli· 
vide e•n cinco distríctoo o csi.<\Llo de Pernam· 
buco, depois da p:1.laV!':I. Olinda, aecres~en
t e·se: - Ja.booiã.o . 

5 de outnbro de 1892.- Pe•·ci•·a i/a L 'j)'(t. 

Submetth.h\ a votos a em~:>.ndtt elo Sl'. Vi
nh3.c;; fi rej citilda . 

E' tumbem subm€'t,LillrL a votos e r<'jeitadn n. 
emenda do Sr . Viq~i l ío Pe:;<;:O:t . 

Su lnnettido a ,-otos e em s~·;;nida approYad•) 
o segu iu te: 

Art. 2.'• ReYog,,m-se as di~po~i<;õe> em con
trario. 

O projfcto assim emen<laclo é adoJJbdo p.."lra 
passar a terccir~ discussiio c envi3.do a com· 
missão d~ constitui,,ii.o, Jegi~ l : t~;5.o e j nstif:<t . 

Vot:tção. em 2·· discuso:io, <b prQjedo n. 
221 A. orçando a receita geral da Rcpublie:~ 
para o exet•clcio de 1~93 c dando outr·J.s pro
videncias . 

O SR . PRF.~tnR"'TE dedar:t que vaP .~!tbmct
ter a. votos os artigo~ do llrojccw s:J.lra:s as 
emendas . 

São succes>h·amcnte suhmcttidos a votos c 
appro,·ad03 os segu intes nrtigr.~ : 

Art . 1• . A recoitn. ge:",Ü tb. Repnl•lic:J. dos 
Estados 'C nidos do Br<tzil, p:~.r:t o c:n:rcicio r lo 
1893, 6 orc·a.da ctn 23:J.~()t): 3oo:-; c ;:cr:l raali
zadn. com o producto do que ii:'t' arrecadttdo, 
denit•o do exercício, ~ob os seguintes titulas ; 

Rli:CEJT.\ ORDIN.\RU 

Direitos de imtlúrt.~l cão p:lr:t 
C·l i! S lll~~l). liPS t·:J' l llQ.; Ú:l 
l t!i n. 25,d" :3tJ tlotl.~;,:embro 
d~: 1891 e di.;l'osiç-;:Jes n ella. 

Addiçi~;~'ICS 

Taxas nddiéion~ws sol:ot·c os 
di r cito s de importa<;.ão 
JlH'<l consumo, na fúrm:1 
da lei n. 2:5. dt> 30 de de· 
zcm!Jl'O d~ 1891. .... . : . .. 

10 "/u i~tl J.idouae:; ~obt:c os 
impostos de.: t·xped ten te 
do;: !!bi PP<J :l li n es do dt· 
rei tà' <le consumo, du.s ct>.· 
Jlata~itts , urm:Azen:tgem . 
ph:n·ó~;; c do~:as . .. .. ... . . 

Dil'l•ito.:; uCl Z 112 •f, d:t pol
vot-:! f:tlJL·ic;Úb. por cont<t 
do 0·overno e dos mettes 
l ll'cclOSOS t' lli p:J. pinha , 
bart':\ 0 11 em obt<t ; tle 
I 1 i:!. ~ ; do ouro em h:trr:t 
fmidído n:L C:ts:~. th ~1oed.t 

50.000:000$000 

GO 1 : 300$000 

40:000$000 

Juros das ac~ões da;; cstm· 
tlas de lerro d:t B:thi3. e 
P et•n:un!.:uco . . .. . .. .. . ,. . 140:000$000 

Rench d:t Estr:tdt~ :le Ferro 
, Cen tr .. ll U.o Braz i!. . . ·. . .. . J 9.500: 000$(100 

I Diti), U.as cst L"ildO.S de ferro 
J custeadas:pel:l. União..... 1.200:000$000 
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Di üt do C.:>!'!':' i o G:~;·aL •.... 
Dit:t tiO'< tek;;:·;t::JllOs ele 

ctr·icO.>-. . .. ............ . 
Diü <h C:ts:~ tb ~foeth .... . 
Dit:t da !!llJll'<'no:L ~:l.dOn;;l e 

JJ:(;l•!o 0/fif.:_L,/ .. a •••••••• 

Dih d:t F:Ü1ric:; :h I'o!'.·m-.1. 

Dib th F:•brkt de Fê:To do 
S. Joflo d•l I11:mem~--- . . . 

Dtta dos :~.;·scrl:1.e~ ........ . . 
!);(;t tk Cn:t de C·n·,.:c:;:<ü •. 
Bit.1 do Gy:Jí tl:tsio X"cio:::d 

Dita do hls&itmo dos Surda:;-
:\Iutlos .. .. .• ... .... . .... 

Dit~ do h>limto X:u:ion;~l 
de :\1usic:• ... . ... . ....... . 

Dita. de nl:.~t~'lcHh.5 t!os egta.
b~leciH!\:-!1t!15 otJid;~~s u.,_~ 
i~l!HrtH.:r/'t:J st~p::!!.'iot-.- . . . . 

Dit:t. <b. :\.ssist:" ::ci:~ de Alie-
!l~t.cto~ . • . ........ . -..... . 

Dit:t at'l':lC~<tl~th :w~ (;i~·er'o' 
con~Hhdo.:; G!":l l):J.Íze:5 es .. 
tt,il:1ADÍL"OS .. .. .• ." ......•. 

·Di h 1los pr:Jl):'Lls n:don.,c~ 

Foro> Je t l!t'l'Cnos c t!c mal' t-
n!Jas . .... .. .. .. .... . . . . . 

Laude!!liOs . . .. . . ..... . .... . 
Premies de deposito> publ i· 

CO:L . ................. . .. 

Contriuui<;ão d:ts compn nlü:::; 
ou empt·eza~ d~ estl::.c:l<ts 
de fe~ro. :;uL-.,en;;i·Jnn<lt1$. 
(lU não, :! dn l•utra;; com
p:;.nh i·i5 JXU'<~ as d~SjJe7.a.;; 
C.a. r~.;lJecti Y:t fisc·:üi~açiio . 

Imposto tlo sello, de :!ccor1lo 
co:n as i..:txas. est.ô.lH~1eddas 
pstt lei n. :!:>.<le :JO di! d:-t-
zemiJI·u de 1801 .......... . 

Imposto de bmspol'te .... . . 
Dito 5o i; r <: \'CJ~f:lnwn tos e snu

s!dioJs. de aec·orüo com :1 

lein. 23, tle 1891 ........ . 

Dito·1le t.rn.n~!!Ü~~iio Je pr·o
nried<.Lde no Díst!'icto Fe
deral,Gtlbr;luO na. 1i)rma. d:t 
lei cit.td3- .. ......... .. .. . 

Dito de indus:rias e profis
~ões no Di::tricto Fe:t0r:~l, 
de :lCCOrdO COi!l ;: leg"i-;la ~:á.O 
q n<: regu b ::.c!ll:1LIÍlcut.e n. 
sm1. a.rreead:v,<.to ......... . 

C.bra11.~a da. dividtl. a.cti>a •. 

5 .CYJO 000.)000 , 

íO:OOO~c1'l<'i 
30:(VJ(l. ~q(j{) 

20:000$000 E:-;1.<-.s t-.o.x:ts sct•iio cobr:1.da.':' em cst:unpi!ht?.s. 

l 
UEC((lfA E:;:TraOIWIXAlUA 

1 coa_triuuit;.ii.o p:~t·. •- o mont~
·100:000;:;()()0 I lJ!O <h tn:!l'l l'l ln . . • .. • . . • . 

• 1 In<!Cul nis:u·C~ .. - .. .. - . - ... 
l.Jurns d~ ~ c;; plt·;.p:) u :tdi,a a.t~~L 

I 
Venll:~ ,Je gcn~ro:; c pruprios 

... . n~tc!Qn:~e5.. . . . . . . . . . .... 
10.500:000~000 Hl'u·i~:; cYent:t:\l. comj\l'c-

3G0:000~()00 I het~d~la.s :\;: 1\l~tlhs JlCtl' in
ft· ~·.c~ao ch let ou r~guLc· 

, mcnt.o ..•. . . .. .......... 
OOO :OOO.;:ooo · I Impc,sw Jc 15 ''/n s.>hrc ::s 

loterh;.s cxtr<L'tirl:cs n". C:t-
1 pi l::1l Fetler:1l. elCY<iliO a 

I m:ti~ 2 "f" sobre "-S lote-
3.200:000~00 ri:ts dos ~~tmlos que se . · I afa$brem do pbno Ih-

que!!~~ ... . .. .......... .. 
1 Rema.ne>cente dos premios 
i {le bilheres de lote:·h~ - .. . 

. , . .. : ~íut~tepio milih r ....... . .. . 
3 • 40.) -000$000 j"11on ~epio dos empregados !IU-
1.000:000$000. blteo~ ........... . .. .... . 

50; 0(10.~000 
I . 200: on, ~000 

500:000)000 

lO(): 000;)'000 

2.0GO:Oüü~;G00 

1.000:000$000 

lO:OOOSOOO 
300:000$000 

600; 000$000 
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DEPOSITOS 

Saldo, ou excesso entre os 
recebimentos e as restitui-
ções ....... ., ........ · . ·· . 

ção por parte da Fazenda, correndo por conta. 
dos arrenclatarios os serviços das capata
zias. 

Art. 3. 0 Emquanto vigora.rem as taxas 
3 .SOO:OOO$OOO addicionaes aos

1 
d
1
ireitos

1
de}'nportação para 

consumo, o ca cu o, pe n. ül.ctura; do valor 

DISPOSIÇÕES GERAES 
dos generos subjeitos ao imposto ad valor-em 
será feito ao cambio de 27 dinheiros por mil 
réis. 

Art. 2. o E' o governo autorísado : Art · 4. 0 Nas propostas ele orçamento das 
·1.·· A emitt1"r, bill1etes do Thesouro ate á despezas dos diversos ministerios, as impor-

tancias pedidas p::Lra pagamento de vencimen 
somma de 16.000:'000$, c01'no antecipação de tos do pessoal deverão ser c<üculo.das de accor
receita no exercício desta lei, devendo, porém, do com as leis ordinarias, segundo as quaes 
ser resgatados até ao fim do mesmo exercício; tiverem sido organisados os respectivos ser.-

2. 0 A receber e restituir, de confoemidc.de viços e marcados.os vencimentos. 
com o disposto no art. 41 da lei n. 638, ele 17 Art. 5.• E' revogada a prohibição da venda 
de setembro ele 1851, empregando os saldos na Capital Federal ele bilhetes de loterias dos 
nas despezas da União e contemplando o ex- estados. 
cesso das restituições. no balanço de exercício, Antes. porém, de exposto~ á venda, os bi
osdinheiros procedentes das seguintes ori- lhetes de qualquer dessas loterias, os seus 
gens : thesoureiros, contractantes ou . agentes, são 

a) de emprestimo do cofre de orphãos. obrigados, solJ as penas que forem commi-
b) . dos bens de defuntos e ausentes e de na.das: 

. evento. . I . o. A registrar perante a fiscalisação das 
c) dos premias ele loterias. loterias da Capital Federal a lei que houver 
d) .dos clepositos das caixas económicas e concedido a lotet'ÜJ,, o seu pl::mo e o contracto , 

montes de soccort•o. quando o .houver, celebrado pat a regular a 
e) elos depositas de outras procedencias. respectiva extracção. 
3. o A rever as tarifas aduaneiras, aboliu- 2 " A recolher ao Thesomo Nacional ou it 

do ou reduzindo o mais possível as taxas Estação Federal de arrecadação, no respectivo 
relativas aos instrumentos da lavoura e aos estado, a importancia dos impostos ou encar
cle uso nas artes e offi.cios mecanicos, e ele- gos a que ficam sujeitas as mesmas loterias , 
vando em compensação as taxas dos .generos ·ou serie clellas. 
que rasoavelmente puderem supportar at1- § I. " E' o gbverno autorisado a expedir 
gmento , de modo · a harmonisal-as com '"s regulamento para tornar effectivas as pt·ov.i
necessidades e condições de desenvolvimento dencias indicadas, bem como pa.ra tomar as 
do paiz, e com os recursos. das differente> elas- que julgar necessaria.s' no sentido de impedir 
ses consumidoras ; a entrada e venda,no paiz,cle bilhetes de lote, 

4.• A rever o regulamento do sello, poden- rias estrangeiras, podendo, no primeiro caso, 
elo estabelecer o uso do papel sellado e impôr determinar a prestação de canção e as penas 
ao contraventor a comminação de perda do de multa até um conto de réis e de apprdlen
direito que lhe resultar do acto, ou íôr com- são ele bilhetes;. e, no segundo caso, a appee
provado pelo documento; que não houver hensão dos bilhetes e multa correspondente ao 
pago, ern tempo, o sello devido; valor dos mesmos. 

5. o A expedir regulamento para a cobran- § 2. o Da importancia arrecctclada it conta do 
ça do imposto elo consumo dos phosphoros e accrescimo de 2 o;. na taxa das loterias elos 
a modificar ,nos pontos que julgar conveniente, estados, a qual será computada na receita 
o regulamento do imposto do consumo· do gera.l, sahirá a quantia que fbrjulgada neces
fumo, podendo : saria até o maximo de 5:000$ para gratifica-

a) determinar a ap1wehensão das mercado, ção ·elo serviço que pelo n. I deste <trtigo é 
rias encontradas em contravenção. incumbido á fiscalisação das lot-:õrias. 

b) conceder em fctvor dos compradores dos Art. 6. ° Continuam em vigor o art. 4" da 
sellos, para a cobmnça deste imposto, um lei n. 25, de 30 de dezembro de 1891 ,até defi
desconto graduado conforme o valo t' dos mes- nitivtt orgllnisação de todos os estados da 
mos sellós, entre o mínimo de 3 • /v, nos de União e do Districto Federal, e o art. 7 da 
maior valor e o maxirno de 12 o f., nos de me- mesm<t lei. 
no r valor. · Art. 7.? Revogam-se as disposições em con" 

Fimt isento do imposto o fumo em bruto ele trP.rio. 
producção naciomü; 1 O SR' PRESIDEN'l'm annuncia '" votação das 

G. v A arrendar os armazens das alfandegas, 1 emendas e declara que vao snbmettter a 
r es:ü vando as condições ele em~ctivn. fisc<tlisa- i votos a emenda. do S1' . Tosta e outros . 
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~ OS~ ToST.~ (pcl~to;·:7,~m)- A emenda. tple j Sul•motti~rt <t _Yoto;;_ ü l'e.i»ít.•Jrii. a, em ·nrb 
\.Ex. T<l.l'. iilll'e;;ent<lr a YOI<t<;:;~O tlõJ. . C:Jmam 1ln S~·- Almetd:t l' o .:u~tl'~ .• l'd ati ·:a, a i:n 'k;WJ 
contem duas partes inteir<lln•·nte dbtinctn,.,; : ,o: .rc patentes de ollkh\e.; d -· u.~rJa I{it~io· 
a !• pa,-te r;olet·e-se it stippre:>~ito do impo.-to ual. o 

de lO réis sobre c:ulll. chal'uto de p_rotlu~<;~o 1r :<ppro\·ada a seguinte cmenLh: 
llamonal e tem por nm protegei' n. mthlstl't:\ P•1ra srr collocndo onrb c\•n ·;i ·~~· : 
n•lcion:Ll; a 2• põJ.r·te, pon!m. como uma t<.lJll· . Art. São isentos de contt'iullii' p;u·aomon· 
pens:~.ção do desft\lqm~ que dahi po$~:1 re.;u l- 1 t0pio do~ l'nnc~ionat·ios pu1>licos o; que j:, fo· 
tar .. nllJ:llU(l. eleYar o ímp<do ôOlJre o clm.ruw l rc·:'.!l conirihuint.es .tio montepio gcr11l dus ~er· 
ds útbr1co e~trange1ro, ndm·.;> elo cswdo ou que tn·erem Jeito contm· 

PP-ç.o, 1)orl1.nto, a Y. Ex.. qu~ submett.1 :>e- ctt •S tle s<~g-tu·o~ dl'. Yhla, em benefido de stt<\S 
purada.mente est3. em~ndtc á ,·ot<J.~ii.o ll<t C;.~.- ilunilills, ellH[ ttalrtnet• socied::ule o<l cumpémhla 
mara. mtciona[ ou eslr<tn;.!eíra. 

O SR. PRESIDE~TE -Será attendido ore- Sah_uas s_c~st'ies, Gele outubro de 1892.-
querimento do.uohre deputado. F,-a; ,ç.,·co h:::Ja. 

SubmeWda a .-oto~,por part;s, é .:tpprOY:J.da E' snbm<:Eith a voto3 c rejeitad:\ a C;tnemh 
a seguinte emenda : do Sr. B;td;tró e outt\.:S supiJl·imiuclo di l"er.:<os 

numel'Os do l'lrt. 1 '. 
Supprima-se o imposto de lO réis sobee 

charuto de ihbrico n~ional e o!en-so ~ l 00 E' l'l-)Jprovad:L a st:auint•' PJ.rte da emen-
re\s O imposto sobre charuto ele L\lJl"ÍCO C5- U<l: ·~ 
tran~eiro. Ao m·t. 2' n. 2_Jettm B, suppt'im;t-se a p~L· 

~· [~\H<l. C\'ClltO. 
Sal"' das se::;sões, 5 tl~ outuln·o Lle 1392.. - S:tla. ri:ts ~cssc;es, G de outulxo tlG 1892. -

lg.w.cio Ta,;tc: c outros. IJ .. dani c outros. 
Em segui~;!, , é s;1tmcttiJa a Yotos e np1wo- 1 J'' em ~C:.!l.Ülk\ submcHitb. (l, votos e r.ppl'o· 

vada. a segumte emenda. : ' '.Tc•l<t ;1 ,;e!!uint() emenda : 
No iitulo consumo: I At·t. z• '!1. 3'. Snbnit.na-sc pelo ~eguinte : 
Depoi~ da pa.lavrõJ.- pho~pJH,rüS - ~nppt•i-1 .. \ rc>·cr as w.ri '''s dtts :;.H:wdegas, e ?rg·,1-

mam-se as palavras-de fubricu nacional- e I m~a~ um::t tnbellll. maxun:~ c outr<t mm~ma 
transportc-!'c eslt verb:J. pJ.ra depois dos! aptllt<•an•t; a~~ d tversos p_:u:t.es esu·:tng-~n·os 
uiwres: I <ler~ndo aiJOlir. ou redUZir o mal:< po~m·e! 

Estas taxas serão cobro.ll.as em esta. mpi-~ ~-~ bx;ls rclatiYa~ aos instrumentos tle la.vou-
lh:>.S. l'<l, e tll! uso nas arte> e ü!licios . mentn!co se 

I - () d t b cl 1 '<)<) elcntr corn:~pontlcntementc ns t:u:tts dos ge-
So.la l :\S se~soes. ~ ou iJ 1' 0 e li :... -

1 
nct·os que puderem snpllnr:.ar twgm~nto, de 

Jforaes B 1n-o, e outros. lmoüo a. hal'tnonis:tl-a~ com as condiç6es de 
O SR. PRESID<:~TE- A commissão con~i- dPsenmlvimento do paiz e com os recursos das 

dera. pr2juuic,\d:1 a cmend:l seguinte, elo Sr. ! llill'ereutes clas~B$.~On~umiclor:J.;, _ ~uhmett~n
Ameríco Luz. do as mesuns tai'lla.6 u. appt·ov:t~<to elo Con-

0 SR. A:.rr;mco Ln _ P:J.rece-me i"JUC h(l, gT~~son~• pr~xímõJ. ~~s>J:u le:;i~lat~nJ., antes di 
um engano da commi:;sJ~ n;L maaeii'a, po~· que en:l:arem ~~~ e_xec\ll;·ao. . . . < • 
fez o ~eu p:trecer considerando lll'r.Jndt~a~a Flc,', preJ.~~;~ad~ o "~d~:Itno .. ~.re.cntMo 
esta. emenda - ao contr'i1rw, l' comn1;~sao pelo Sr. Ano l"IO :llO.lLI,e,ro .e out,_o~. 
apr~sentu.ndo 'uma emenda. de lO réí~ sohre I O SrL PRESIDK\TE- Annunci.'t i:1 vot~ç:to 
phosphoJ.·es uacion.aes a;in11J. te .. m. ca.l.imen~o u. jl ua: emenda _do Sr. Casimiro Jnnior e Bdlar· 
emenda que apre~entet supprnnmdo este 1m- mu1o C.ü'lletru. 
posto com rel<tçiio aos l)llO:<pltoros mtcto-

1 

o sr:.. CASDflno Jt<:o.;ror. (pela. o•·dem.;-Sr. 
naes. pre,idente, n;;u me .~cndo po;;~iYel. em vir· 

O SR. PRESIDE"TE- Em Yistn. tli1 reclamn.- tude do r:gimentu , jll,t.!fie:n· ~r!. emend<t_que 
ção do nobre deputõJ.do vou ~ubmetter ll. votos :;prei<enteJ. venho p~t!tt• :t \. Ex. ,;e digne 
~na emenda. cun~ult,u· it c:t~;t >'C wu,ente n:t sue< retirc.!la. 

Submettida a votos e approYado. a. saguin- Enteetanto, 11~0 pOSS::I dei:S:al' de protest<\l' 
te emenda : contr-r. uma p:ll·te do parecer d<~. conuni,;;ão. 

Ao art. I o, na ruln•ica do imposto de cem- qu;mdo di~ ' · 
. . «N:t di~po,;içii.o substitutir;~ :tcitn(l, o:!fel'ecida 
sumo • . . . . . cstit indicado <:um o JJurnu p:tl';J, as modific:t-

Supprirua·sc o unposto cte 19 r~1s s~b1·;:; C:J.l- çõe> d<\~ bx,t~ epn~tantes d:t.s tJ.rif.tô ;u.J.uan~i
:ünhas de phosp1wl'O$ ele f:LI.Jnco na~.:wnal. ~ r .iO: o llin:uwnisal-as c.o.m a.s condii;(.)B; . rle 

Saia das ::.essi>M, G de outubro ue lSQ;?..- rlz;;,envolvnnento do pa1z ll com o; rçcursos 
.l~~•~ricl) Lu.s.- üottel J?'i!ho. da.s diff~>rente,; cl<t:;:!es con~umidor;t~, 
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E~tr~ pen><ttuenlc•. d•;·;cm~;Jtr~ JonnLil:dn. · ·it•::oi'l'·l' el o t-:: c 'lT:tnF·n~;l <h presente ~~~>:lo 
i.or·na inteit~HIH~nt.e cl!,;p,•n,::i \'l'l :t l'llkllll:t 1i11 ~.u:: :·: :d K·t·tln·:t. :L: p:'D:;ima. fuLtu·;: Sf''5~0 IL•gi~· 
St•. deputado Ca>'Üni:'l' .)uniu;·, <•m••:Ju;•. C[l10 b>Liv;t, :~,.; disp<·,ci,:••e~ l''·~illlé'lllitc~ dc~t;1. ca
alius uii.o püde ,·.e i' :tCet·it;,, p: ·~·que na ''U '· m:H·a. ~uhtnett ·n•io :: ~11r' npp:·ov:~<:fto um 
p~rte fimü GonHnettc ao Poth·t· Ex~~!llivo a. p:·· ~iec'o de c<>dig·ll ,.e;!im~nr.-;l .. om a; mo:lifi· 
attribui~'Ü(I que 6 priv;1.tin1. do CL>rifP'''''''o, d:· ca•:·.l!:-: ü ad.dhLme:ltu:: •[<~>: jn!;:;·,u· con1'8-
lanç~~·i" ta.xas solJI'e a r(~ nd:1.» nít'lltr·.~. 

A me,.;ma r.nH;nrh \o,<i •. l\':t ~ilhOl'iÍin:•th .'lO S:li:' :l;'.;: 'C"·c~;:.r·m ll tlt.• (il;•.ltht·o ue ]:1;!)'2,. 
addit.ivo do Se. }InHÜ!lH'I;!'U. !lliP. rliz. {.L·.:_) S-::C.·!tÍr·O '\"i~:n!--lh? tHl'!t'iO n~·0,;t~·,~·-1'íw,.HI: 

Pol'i.a11tn er~1- \ltll<t etn•'il\1:1. "'"!lti!elll'.'"'"·'· n._,<'(••(l. 
suhot·din~ula. a e~~o::t rerí•r ... ãu~ c i'1ào tinll;t. 
dado ao governo a.h,olHt.\m::·nb h~ul•LJc· Em :<e;.:-ni•l~ é mhmcitiüo" voto:; c ;1.\)lil'O• 
ulg:um:t p;tl';t hlltr:a.r impo,;to ,oln·u ;1, n~ad•L ,-ado 'J ~e;;·uinw 

)I:\~ como nao po:''O a;;or:t u::,cutil' a 
me:<m<t eml'nda e n:'lo quero ~uj•~it~\-t'·Ine n. 
uma. rejeição, requeiro que e.,s:1. tmcnLlo, ;.I',FL 
rr.timda. 

Submettido a voto> o rectUel·imctli.o do Sr. 
Ca,imiro Junio1· p:·díndo :~ rvtir.u.h d;c ,;u:' 
emenrla. ó a.pprov:·:do. 

Em Feg-uíd<t é o ]Wojecto, ''""ím r;m~:ncbdo, 
<tpprovado p:cra. pa":u· ;'t 3• ú1<n1."-'à0 e 
envi~do á eomnü< :ihJ de O<'Ç: meu to. 

Votação, em l" Lli;;cm<iio,rlo IH'Ojttto n.W:3, 
deste anno, n.utoris1ndn n g-on;rno CL t!e~p:•n
cler até ~~ quanti:t de :l\10:000 . .:: com a c;·ca~:~o 
de um laza;·eto no "~t:Hlo de :-.í:ttto G t·o:::so. 

:':inhmettiolo :\ Yotos ê ad011tJ.do p<tra p;l~:;t>l' 
á 2'- discussã.o o s1 ninte 

l'ROJECTO X. lü3- 1892 

O Congt•e<so Nacional d.ecret:l: 
lirtin·o \mico. Fica o gonrno :nd:ori~ado 

d.csp~~n~ler até ;i. qu:mti-.1. ele :)1)0 :OUCJ:i; enm :t 
cre:11,'ão de um laz:•rr::·to no est:tdu ,[,; ':lbtto 
Gro~w; revog:uh;; as disposl\ÕCS em cu:llt'.L
rio. 

O SR. PRESio:o;:-;TP. cl~clw.•. que ave.z11l' c], 
estar encm'!'ad;L;c tlíscm.C:i'''lo projccto 11.:!1::~B 
sobre re1ornn. do., cot·:·c~os. :t su:~ \'01-:t•.:ào 
flc:c adiad.:t vioto ter2m si<lo apres~nt:•.d:ts mui· 
t~s emendas que pl'eci~am ~er coliigic.la~. 

Yotaç;lo, em ;!• t!iscus~~o. do pnljccto 
n. 195 A, lles:e anuo, (elo Sen:;do), clctennl
n:mdo os dias de (e5ti.l. na.cion;ü e, como t:tc$, 
feriados nas rejmrtições pnlJ!ic.ls,unic:;nHénte. 

Submettido a votos o :tro. 1°. u rejeitttlo, 
ftco.ndo o outro prE'judic•\do. 

O SR. PRES!lJE:-;TE p0c llm dismssio u 
l'etLic,:ão do prlljecto n. 103 G. 

Nil1~!UC!ll pedindo n. p:ll:\ 1'1'~\ e eucaT:tcb :~ 
discu~~:lo e, submdtilh a votos. :tpJ!l'Ovo.d:·, 

Em seguid<1. ê submettldo a votos e <cppro
l'ado o Eeguinte 

Indico que a commis>ão de policia, sejli- ;;,uLo
riSi.da a revel' e consolidar, no intervallo q ne 

Con~idet'H.ndo os altos in;et·es:<es prl!it.icu> c 
cc:onomico~ que se prendem it vi:t<;tl.v pu
blica; 

Coti~Idc)r:•nclo C)Ue c't m:;::ut,) llt<<ti l·~,,tal'-:;c 
Q C.ül'I~L·e~SO :-:ob1·c ÍÜü inl_jJ;.il't~UH~>J :l~:HllllpLO, 
cujt} tuuhe:.'inlei:to t~pr·~..:ü.d ex.i;..;:e tenl)lO :s.u· 
J~t·iot· .co rle que :<t: 110de ui,-)JOt· no~ tral;;ll!ios 
le>!·bbti\·os Ol'dinal'io~; 

1\<:c; t.léit·o que;; j:1. nonwadn. uma commi~>:lo 
'[liU'ÍU.!l\(·!l~iH' <.:O!Il['O:>L~\ olt: 11:11 ]ll'C'~ÍdCilt" e 
mai3 clvus nl':mi.ro~. para. no int.él'\·allo c.h 
;-;e:;:-;.;t,J a CllCClT<ll'~Se C a. ]H'OXÍtUa de 18~)3, 
lll i·tlC:lllt'' concarso nc(:~~sario que o governo 
Jiw p:·e~ücrú. e<mcl:n• o plano de .vi>J.·;ão da. 
Rt;pnl,li•::t. cl.'Jy,,oal-o deflniti\·amentc c ~ttb
mctt€'1-o ú :lJl;"•mvn<Jio do Congt•esso. 

S:cla chs 5ess''cs,7 d~ outui;ro de 1802.-All· 
trmio Ol:;di!~. 

O Stt .PJ~l::~IDr:\TE·-E:n Yísi~t d;t app:·or:~-ção 
do 1\!\llh~l·imt:at: ) , nr)tU:..'iO p~ü·~l.. ;t. COlnmissffo 
n~ S1·~- D;·m .. tt•[,) RilJdt·o, Inr.lio tlo Bt·:tzil e 
'C .. b~' u'' G,m ~-~,t. 

O S1t. \'t\JLI.l-:<(i''''c ,,-de ·H)-Sr, pr•e;;itienb 
m~ rd .. 1·c, Yi~toC <lm:> u:lo é praxe cleôta. ca>:J., 
1~17.;;1' :•~•.mt um:~ ntd:lmaçao •m l'ep:tt·o. 

\'. Ex. tom:,r·:t e'L1 recl:utn~·:io rião como 
um« acdnr.c :\ llle~:·., m:ts como ums. conside
l'd<:ão á :<lt.c deiiiJ~r~tç:lu d:• mcsé'. que semp~e 
:teato. 

Eu me r~ilro, Sr. presidente, :1 commis>:io 
noln~:tda agol't~. p~n .. ll, E:c p:trtt estudj,L o 
1n·o.iedo tlc1 \·ia•:'"' d:l Rep1111lica. FÍI'[Ltei sor
prel;eudi rlo. Sr. pt·c;id~nte. de n:i.o vêr o 
nome Llv S:·. Aatunio Ol\·mito corno fazendo 
l_):n·tc d:t com1ni>.'ãn. • 

:-:::·. p:·eôid.eute, '-' Se. Antonio Olyntho c um 
ÚIJ:$ cn;;-~nl\eit·~o> lll:Li..;; ubtiUdU~ ( Uj>Oi,.Jos) 
que temm e ~~ C:~man tt•rl:c menos tnb:üho 
:;e tivesse :1 colbbor;;ç~o importante de S.lix. 
1n commi~s((o. 

O ci•·· ?resident-e-A mes:• fúlg<t 
d;~ Yet· o conceito mw V. lSx:, 1c<Z do nobre 
üepa~.:·.dú, o Sr. Antuniu Olyntllo, e t~JU o 
mesmo conceito em rel;tção a este di:ono mem-
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bro rh C".sn.: rr.~:; o nnkr> moti1'0 que a fc7. 1 Acho n~.tm':cl o d8~al.a(n d(\ S. E::. f! rh on
•l,;i~~~r de nomei"r :l. S. l!:x. foi. ~:,~:Bt' qao fi. Ex\ ~;·o~ C!)l\lllnnhcil'O.> (k S. Ex. q;1í), por motinls 
€St;~ ,<o);rec:,rr::g.tt!o de Ü':!''<lLiiO _C que ll:ÍO (Jm:o<. OU inj llSWS, ~SêfiO b:ttendc-seetn C.:'t!ll})O 
POLtt~. ponanto. nccctbr :1 !l(lillC:;çao. \ opposto :1.0 no.~~a. 

1 Acho. natural a ;·i<>lcnci~1. dr~. opposiçS.o <lo 
o !§::.•. v-i~•h:H~S-Pl'Oponho <'ntt"to ::tI no~:·c n~pi~-<ltlo, c de sous [;Qlfi}-'allll~ir·os ;w 

V. Ex. que, Yisto wat.Cl:'-:'C de um;~ qnestiio \ go> rrno ac.tul. ... 
ímpo: ·bnti~siln~ .• qnc, v:n• ;).~!:im clii:~t·. tt·::z i O SR. Et>n· .... cw PEs~o,\. - Pelo conti'Ot'io 
~1~ . .:::1)c·~1R:1. ~ l)plntào pulllt,~:-~~ c0n~nlh: ú. c:".s1. t ten1 sü(o rnnito b~~~nigna. 
sie pnssin:l otil;!lllé'!lW.l'Onl!merotkSm'cln-1 ()S" .\RF1't•JN'\f·'• _ nc1 10 nn.ín-ol Lro- l·t 'om·n~"'..:··;,l l •\... + •• · • • •• : .~....~.'- • • • • < ~ ~' • L- .. 

·~ ( ·- L ' 1~ ••• • • rpe. S. Ex. apro·; t,üe-~e de tod.~~~ a' occ;l.<ií>e' 

I 
nm~ ~e \ltci !t0]1:u·~. pam ~.tac:1: o aoverno üo 

. O 5':•~· ._ "?;:c-<i·:l.~n.tc- O pedir~o de S1·. m;n·eeil:tl ·Flori;wo Peixo•o; nrJ10 n:ü.nral 
\.Ex .. n:~o dep:•ndenllo de ronsulta i cl\~:1. m~smo qufé S. E:;. e seus o.mi~'" ~·: le>'iuttcm 
s;erit. CJ. ttct~rlt!lo c non1~~io maí.c.; para ~;i.z~e V;lr1:e SP\Hpre ~q ~li~ pr..ra. co~rlemni~~. t· e:;:~e movilneato 
d,~'· co!n,n!tssao rcl)tõrl:llh p~lo Sr. OlyntilO os' do po>"J b1·n.zi\cil'o quando. Jl:tr:t pugnar- pelos 
:SI'>. Sc,wmdt c DOIUtil,qos Roch:1. dirr.itos th. IJ:ttl·i:~. se h:Y<\nton .... 

O Sl{. ErtTACLO Pt~';OA- D:t um aparte. 
O Sr. ~~~üonio Oly:nth.o- Sr. 

pr<·$id<mte. 80u for(·<ulo a. explicar· a intené'n- C SIL LoPf!~ TROYÃO - O po\·o hrazilei-ro ê 
r;5.o que r,iYe nr• re(\uerimrnto que aca.b:t d8 um Ct\l'õ\mujo que hil. muito tempossrecolheu 
s01' \'Oüuto. 11:1ra l'espondeP '!S ohsrrv:li;-':es.rtue i~ c:J.;;ca. 
muito i1frt'<1de<;o. feita~ pdo illn:;,.re <iBlll!bdo () sr... At:.lHln!':S ~LuA- Em nome do povo 
o Sr. ·vinh~cs. meu <ii;:w compa.nlleíro r.tt com- b--~.%ileii'O. l'cpito q :.;a foi o p::r-;o brazilei~o 
mi~s:ío <k obta~ P" blic:l3 e •~o1on i>::çJo~ quem depoz iodé'S rc~bs govern<J.rlorcs dos es-

.eo211o~os c~)Uegas saben~~ j:i te~n~ts nn cam- tarlo.:o:. rtue :?p . .,;ara,In o ~o-rerno p~1rn. ~e:n1we 
Dl!Ss;.to ue ol•ras algnns c~wdns féttos ~obt·e o nnldicto do lnrão de Lucen·t. { I'J.pa,·t,,, , /ro· 
plano :rer;\ lllc vi:~r;ão dn~ RcpubUea c ú l:unen~ t'J . ..;~o.: c! r;;claM(.l·:~úes ). ~ 
lA't\"'elcit!eosnost:o.~atraze~·esntun-~eossirno~ ntt- , -
quell< commis;(lo p~Plamcnt:tr nito nos tivr<- .. f:ls nuo qu~.ro acomp:mlw.r o nolJre d~-
sem dado ternuo v~w:1 ult\mar ess' tra.imlilo! ~ubdo. ': ~cho J~e~mo nn.~ural seu des•'-b"!o 
qt.:e c m·get_;te-e hoje t•eclo.m~d? pela recente ~:c 0~1P?S!Ç<<~.: n \ eJ,l;JO ,1:n:~:t:1~~nt;. como re
let que votamo~, d.e comp2tenc;;u.!os gOY;õrnos t,üo: tio p.ttcc~r, b.no.r ,t t~ele_a (,c::=.te. 
fr~deracs e est:Hhme.s nn. roncess""io de vi:J.s fel'- D1sc:e o nobre uepuhdo, :mlJU!l;11t1ll(lO o pro-
l'e''$ e tim'lacs da Rrpuulic:,. jecto. e fo>i e.ot.e ~ unic~ <tl';rumcnto tl.e ~. E~. 

Foi o qu:: me lll\'m1, ~pr<·~cut:w o requeri- que <t C~-l"!l.t\1':>. n<1o _LlevHt. vott1r o ~rctllt.o IJ'.IT;J. 
menta. n:.r t 'Fle oa tro;; colh~g;~,s.tliotiur.to; en· ~~· despez:ts pt·ov;;na'nte~ d:\ rcw•lt:.t tlc ~fatto· 
ge.nhelrÔ:; ch~i:', n:LYa.es e n1ilit~lres vie.s.sern r Gro::;so c dl) ;)ill!fi'ítgio Llo s~-,/~ . :·nlt:s~ lJOI·que o 
eollrt1Jorcw co:nno~co 11~. cotl:íe,:·çií.o do pL·.,no, j ,go\·m·;Jo H1i o_ tmico cull)·:ó.o tle;;,;~ i.·e,·olt~t e 
geral lie viac<;:in, fic:u:•.lo :1. nós a.ctn;tlmem~' ü~~so u;n:!:·~gm. 
memb o> d<t co1nmi~~'b tk· obr~· .. ~ pablcitS co:-1 En:rotant_o. S:. Ex. !ll''·'mo · di~,;n (]!te !!ão 
hbor.t~· com C$~:t cQm:ni;;<i'ío e8pBdnl. oficr.~- pretcndw. rh~c:uu:· aq~n ;;s c:>.u~as Lht reYoltt\ 
cendJ)-\ll~ o moLlc'"o es~nd<! que j;"t temos feito de ~!<'tw-Gro~;o, nem as co:!di~·i'íes <k nave. 
nos poucos log-at·cs ~lUC nos d·:ix{u\~Hl os ~er- gaJ.,~lidade do s?<;,:;e~. ?>.!as se esüt_e <L unicn. 
·vkos de nos~'' comtuis,ão. . l'e.zao pDr que ~.E:-:. nnpu~na o :pN'.Jccto. por-

Portanto, o !'C}):t1'0 rio illll5kc colleg<J., posto que moti:·o niio d!smt.e estas caus:ls 1 E' isto 
que muito mo Hsonzeie, não tem raziio de que dena ser d:scundo, O nobre deputado 
~er. " p:tr<:t cornb:cbr o pt'ojerto, d!wia ap1·esi.!ntar :1. 

Pam q11c o humihlr· ot Hlo:: fiwssc parte !bnm1ci<t do Sr. \>ce Pre~~de11~c d~ R~_public~, 
desn commi<:-uo c'n~cia'. ~er~:1. ne.~css:u·io !~e,<le que entendta qm: o pz·oJP.cto nao tleYJa 
que o~ n1eu~ U.i!:tnn.;;. "'eotnp.:'l..a~l:·-iro.:; tle co:.n- S\'r ... :rprJPO!•:-tüG. p~rqn~ fOi o Vjcc PrFsidente 
miss•)e~ de obrr.<, j~·aalmcn~e ~:;fot'!'<tdo~ ()S~C da l{apu bltca O l':'~p::>:1,~Vel pO!' estes f~~ctos. 
emp·.:nho. vies::em.'occu p;J.r twlla. o iog~w que, 0Sn.EP11'AC10 PP.sso_.\-Eu (lisse que não pl'<l· 
lhe comp~ta. 'tendl:J. ~::tu dar espec1almeuk ~,s c<~.us:~.~ d:t. 

Cont'nú3, "s·· d.iscu&são do projecto n. 215,1 rcvoln~ao ,~e. M:1tto Gr~ss~. 1:am as ~omhcves 
r!este anno. que rJra interrompido pa.l'lt S:J de :n.YegiVJhd:l•.le do ::>oz.m,c.·. ma.s que tu.<~o 
'·l'Oêetler ~~ votaçio. p;·o•·mh:t umca c: e,xclusn-;une!Jtc ,\o }WOceil!-
1 ~ •. ~ Inent~ do Yice-P!'i!~i~eJ.!.tC <.ht, Repub~i~.":a. 

O ~l'. _<'1...ri~L1:1C:i'. ::'t.E·i.~: ~ - ?\<Lo i. 0 SP:· AR1STIDE5 ~llo,l,>,.-~Jt< o no!.'r~ drpn· 
n.co~nna.nhart)i. ··s v:,o3 e\.~;{~·a.co~ t\o no1H·e tle- i ,,.~_d•.J n~ttJ :.1pr~s~La u1n~~ 1'l·o\.-;! d~.L ~a:t il.Sset .. 
putaào peh,, P~rahyu;t.. ~ ! ~:iio, não üa~ um do~umento que. _ju:::ti'üque a 
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sua asserção. S. Ex. lin1i+a.~ a dize!' que o deixar p:tssar a occasHio, que se apresentava 
projecto deve ser rrjeitõ '· mim nii.o e que asa.Ja -para criticar o; actos do goYerno. 
compete estudar as ques._ç, :1 que o nob!'e S. Ex. cumprlu o seu dever como opposi-
deputado alludio. çii.o; na mona.rcbia. era assim que se procedia 

Fossem quaes f"ossem as Cil.US;ts da t•evolt:t p:•t· uccll~ii'lo de di:;cutir-se esses creditas. 
de Matto Grosso; fo>sem quaes fossem as con-:- :-;i o nulJre deputado conhece$se a historia 
dições de n:LVe[,!alidacle do Sol_i"'''''' · o q:w "· d:• '[:ltLu Grosso, da qu:1l lalh1. tão superfici· 
certo() que de"'ntc elo naufro.gJO clco~c \\L$0 du :1lnwnt!' , certamente n.io articularia uma só 
guerr:t, ueante ~,hquella re1·o1m. o ;.r;owrHú p•l:nTa, pob falla C(Jntra si proprio, contra. 
federal não púdi<t Hcar ímpa~:<ÍVE•l, C pCll' f~1 l t:t O >'CU proprio eStadO, 
de verua. no orçamenlo ddxu.r de o~corre1· ;ts . Si ~e cl~:tma. autonomia. de um estado a. 
despezas queá.qu!:lles a.<:ontcciment0s toma-' re>tll.ut·:tção de um governador deposto, Matto 
ram necessa.rias. Or·o:>o;o cumpl'iu o seu devet·. 

o SR. ErrTAcro PEssoJ,-0 governn pro- . O .s;. Dr~ ~1urtinho h:wh sido depo;;to pelo 
move o.s revolu,:ões no$ estll.dos e o povo é; Illustrc .~;-putado Sr._ C,le~l.TI~ ~e -~!bu~uer-
quem paga as fa.vas. que, a ir ente de dou~ bat:tli,'C*S ~ Jm restau-

-- rado no podet• de modo o m:us brrlhante. 
O SR.. AR!STlDES_ MA.u.-No.o devendo o go- ( T,·oc<em-.<<- muitos apartes, O orado1· nau 

verno ficar unpass1vel deante daquelle:; acon- pódc p;·~~eiJuü·.) 
tecimentos, e pr ecisando fazer aquellas des· . , 
pezas 0 o-overno não podia. esperar pelit au- _O SR. _?RESIDENTE pe~e dtver,as vezes atte!l-
t ·, ' ,- "'d Con"Tesso çuo e nao sendo attend1do suspende a sessa.o 
on~açao o " - ate se restabelecer a Ol'dem. 
q ~a.!JoR.I..ES BARR?s-Era p~eciso vencer (A's 2 horas Q 15 mimt:os ocwpa 11o1la1Únte 

os !Ulilllgos da. Republica, que tmham tomado a sua cad~ira o St. p1·es1dente.) 
armas contra. ells.. o sa. PR.ESIDENTE-Continúa a sessão. Peço 

O SR. A!USTIDES M.u>,.-Sendo este, por- ao~ nobres deputados que occupem as suas 
tanto, o umc9 argumento d? nobre ~ep\ltado caueiras, porq•1e a discussão não póde con
centra o proJecto que se discute, nao tendo tinuar do modo porque estava sendo feita 
S. Ex. prova~o as suas affirmações, J:lã.O tendo (Apoiados.) • 
S. Ex. tra.zrdo a Camam a denuncta do Sr. Tem a pa.lavra o Sr. Antonio Azeredo. 
Presidente da Rf!publica ... 

0 SR.. EPITA.CIO PESSOA-Para. que~ 
O SR. . .ArusrmES M.uA.-... desde que S. Ex. 

diz que elle é o unico responsa vel por esses 
factos , é claro, Sr. presidente, que o Congresso 
não póde recusar G credito. (1'r-octml-se vehe
meMes apartes enlr-e os S1·s. Epita.cio Pessoa, 
Alfredo Elli,, 3fo1·aes e Ban·os e outros Srs. 
deputados. P 1·otestos.) 

0 SR. ARISTIDES M.UA.-Sr. presidente, não 
acho rasã.o para esta agitação. Levantei-me, 
como disse, para defender o parecer da com
missão de or~:.amento e pedir á. C;>mara que 
approve o credito pedido pelo Sr. Presidente 
da. Republi.ca., visto como não ha. rasão para 
recusa desse credito. 

O unico argumento que o nobre deputa.do 
pela. Parahyba, que se ~levantou para im
pugnar o pro,jecto, adduziu, j:i. acabei de redu
zir-o a. seus justos limites, demonstrando que 
elle não tem absolutamente r:u;ão de ser. 

Nestas condições, não querendo tomar mais 
tempo á. Ca.mara, termino estas ligeiras obser
vações, ·certo de que este projecto ha de ser 
approvado pela Ca.mara. 

VoZEs-Muito bem. 

O Sr. Antonio Azeredo O!::]Up;l

a tribuna obrigado pelo dever. O distincto 
deputado pelo Parahyba entendeu nãc dever 

C3.1lla.ra. V. Vl 

O Sr. Antonio Azeredo lastima 
o incidente que se acaba de dar, no quo.I só
mente foi parte indirectll.mente. 

Referiu 03 acontecímentos de Matto Grosso, 
com a. mesma calma com que recomeça e por 
isso não deve ser attribuido a ú o motivo da 
sus "ei!:lão da sessão. 

Os argumentos que o nobre deputado pela 
Parabybélo empregou em seu discurso teriam 
cabimento quando ainda eram ignorados aqui 
os succ~ssos de Matto Grosso ; mas hoje são 
inteiramente sem fundam.ento. 

Está convencido de que o nobre deputado 
só occupou a tribuna a.r1•ast.ado pelo espirito 
partidario. 

Mas, o orador só tem o intuito de fazer ver 
á Camamque o governo cumpriu o seu dever 
mandando cffcctuar o pagn.ruento e pedindo o 
credito que pede. 

Quanto á. autonomia, Matto Grosso foi um 
dos estados que mais elevada e distinctamente 
se portaram. · 

Em Matto Grosso, diz o orador, não se tra
tou só da deposição do presidente, houve ten
tativa de separação. Houve insubordina.!}ãQ, 
>edi~ã.o militar, sobre"' qual já se estendeu a 
amnisiii~ ; mas e bom recordar que a sedição 
foi tão importante que a questiio nJ.o foi sim
plesmente a deposição. Um soldado crimino~, 
que havia tentado oontra a vida de um capl· 

15 
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tão. fez-se coronel, commanchnte do distl·icto 
militar, tenJ.o ofllciaes sob sua.3 ordens; bom
bardeou o quartel; mMdon e:trectua.r paga
mentos; subordinou todos os interesses á sua 
vontade, supplantando a liberdade que podia 
existir na. ctdade de Corumbá. 

Foi n.ssjm que terminaram os acontecimen· 
tos de Matto Grosso. 

E' uma questão moral : a cama.ra. não póde 
negar um credito para. despezas cujo p:tga· 
mento ja foi eíl'ectuado. 

O ~overno procedeu como devia proceder. 
ma.naando para. li um:J. flotilha. 

Os patriotas que se reunh-am p:~.ra esmagar 
a anarcbia. só mereeem appla.u:>os da. n~ão. 

O Sr. Caetano deAlbuque~4-
que-Sr. presidente, não desejáva., absoluta
mente, proferir uma. palavra mais siquer, 
sobre os luctuosos acontecimento:; de Ma.tto 
Grosso. 

que o go"l'ern:\dor legitimo de Matto-Grosso 
ern o Dr. M:~.noel Murtinho. 

0 SR. CAEI'A:-10 DE ALBUQUERQt;E- Já disse 
aqui que os meus amigos estn.vam coactos 
pela.s mais atrozes umeaças. 

0 S. ANTOXIO AZERE~O- Isso não fica bem 
aos seus amigos. 

0 SR. C~E't'A:\0 DE ALRUQIJERQt'E-Um ami· 
go meu, membro rl:t assemblé.t, acho.vo.-se ro: 
ragido, escondiuo em um engnnho. Pois man
daram ali um capanga com seis homens paro 
que ellc as;:ign:u;sc a dcsistencia., sob peno. de 
morr~r. O dono .:io engenho dbsc a esse meu 
amigo:- Fique sabendo que, paro que você 
seja violentado em minha casa,seri preciso que 
essa forca passe primeiro por cima de meu 
cada.ver ; mas peço-lhe que nii.o me leve a 
esse sa.crificio. Esse meu amigo a.ssignou a 
decla.raç;i.o debaixo da. ~ã.o de sua. vida. 
ameaçada. 

Sou, entretanto, forçado a tomar pa.r\e no O SR. A~TOXIO AzER.EDO-Pl•otesto em nome 
debate para de alguma fórma reo;ponder ao de meus amigos. 
meu illustre colle.,o-a., que acaba. de occupa.r a o SR. CAETA:Xo DE ALBUQI.'ERQUE -Eis 
tribuna., ·como ainda para fundamentar, ligei- como se conseguiu dos membros da. assem
r&mente, o voto que tenho de da.r contrariando blêa. de 3 de janeiro .a. desistencia dos seus di· 
o projecto em discussão. reitos. 

Sr. presidente, os prod.romos dos aconteci- 0 SR. ANTO~'IO AzEREDo- A' e fizeram um 
mentos que se del"<l.rn no meu estado, foram ., • 
muitos ; não podem ser estudados sinão de- manifesto. 
ba.i:s:o da. maior calma. e, por assim dizer, no 0 SR. CAETA~O DE .ALBUQUERQUE - Fi-
proprio tbeatro dos a.contecimentos. zera.m um manifesto pa.ra trazer a publico 

Funccionavamos na. constituinte, quando o aquel:la desistencia. 
partido que legitimamente se achava ·na go- o SR. A~iTOI\'IO AzERr:oo-E 0 reconheci
Vi'!rna.cão, :elegia. uma assembléa. ·que pela. menta do Dr. Ma.noel Murtinho como gover-
violencia.'foí diSllolvida., assim como, por mo- a.d d ~;~ t · G Està · to 
tivos menos decorosos, f<>i tambem .Qemittido n or e" a to r osso. · escrtp · 
da.s altas funcções de governador, um seu 0 SR.. CAETANO DE ALBUQUERQUE- SI' • pre· 
·mostre ftlbo, que tinha prestado grandes sidente, r~cordo-me de uma frase . que 1i 
serviços ao paiz e, principalmente, ao estado quando faz~a.. os me•Js e,;tudos o.cadennco.s. O 
em ·que na.seeu. . gran~e ~ptr1to que ha seculos revolue1~nou 

Estes factos Implantaram no a.nimo da-: as sc1enetas e atravez de t3:ntos annos amd~ 
quelle povo um ·desejo vehemente de reagir : v~m assombrando a J:nmamdade I?e.los prodl· 
contra. ·uma. ·situação anomala ·e :filha ·da. vio- g10s ~as sua.sconcepçoes.: Bo.cou, d..iz:ta.: A ver· 
lencia. contra e ·direito. Qua.ndo cheguei a dade e :filha dotemp~ enao da autondade. Is:to 
Matto-Grosso. levava 0 coração contristado que o gran~e gemo dainglaterra :Proferm 
pelo !a.oto que se d~':_a. das deiJ?Sioães de g_o- quando se llgtta.~a.m as conten~as SClentttica:: 
vernadores, depostçoes que. s1 de facto, nao do _:;eu tempo ~e bem a.P~l~car-se ?OID re 
~ram ·açuladas pelo governo central, tinham la.ça.o aos a.contec1mentos pobt1cos ulttmos do 
pelo meno3 disso a.pparencia.. Entretanto fui palz . 
'forçado ·a. acceita.r os acontecimentos de Matto Não ba. de ser no meio uas :pn.ixões, quando 
·Grosso. porque -si eram legitim&S as deposi· a.inda. de todos os lados se levanta a poeirada 
cães que se da;va.m em outros estados, dupla dos interesses politicos e pessoaes, que estes 
legitimidade assistia a· que r..lli se d~, · acontedmentos poderão ser exa.mina.dos com 
p ·irque, não obstante os altos predicados do imparcialidai:lP.. E' preciso que venha a calma. 
Dr. :Manoel Murtinho. eu t inha ~rra.iga.da. no aos espíritos, qne desappareça o temor que 
meu·espiritq a convicção de que elle·subira. á ainda nos invade. 
:cad_ei~ pres!denci:l do estado em ;;:irtude de Eu tenho 0 direito de dizer que o meu il· 
uma. violenCla.. clamorOS3. contra. o di.re1to. "lustre amigo a.Uude aos acontecimentos de 

:0 SR. .A."<TTNIO AzEREoo- A assemblêa..a Ma.tto Grosso, atravez de centenares de leguas 
quue refere o nobre deputado reconheceu de distancia. S. Ex. não oniu de:Jenrolar•se 
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no thea,tro em que ~lles se deram; S. Ex. n:lo I t;ullt), ex:lct:un,mte o pon to ~lire o qur~l t em 
teve, como eu, a tr1ste úpJlOl'tunin:)de de 1·ôr r.:;,·.;a.lo a ui:;~uss·:I.JJ tem sido s:<ber, si por· 
•~ lucra em pr;:~l <h\ lcgitunid•l<lc dos facto$, . v<'.ntm·a o ~'0Vc~r·na·11)t' •lo :.\Iutto- U ro,;so fJi 
pelos qmtes o> m~m ;cmig-?;; (',ombateram. I on 11io de[lo.>to pelo Vlcc-Pre~i•lcn \e da !~e -

Quanto ao cred!T.O, (llt·~~ ~ poucas }lahvms. I pulJlic..1 . 
Entendi_, e provi(lenciei neste sentido. que 1 lll:ts :tfJni!lo qnc cstl em di:;cn;sii.n, aqui! lo 
os confitctos &tngl'entos que se ucsenrolamm so~•rc que temos rb JlO:i pronnneht·, ê se 
ll:\ minha terra, lançando n:t or·phand:\de tlcvcmo3 c·1 :1 ~orrer com os nos;;os \'Otos 
ta.ntn.s cretm•:as e n:t YiUI'(~/. t:<n~as ~cnhoras, par:t qth~ se p ·~ne CI'Jm o suor do povo o 
potli::tm ~et• pa<:ilic:\mrntc t···~oh·itlo:> . S:tllt;UC ~~~ l 't'.IIJl:t o lo U,l mesmo povo. 

Aquelles wnnictos .iim:tis s:J :tp:t~:trií.c.> da St•. p1·c•.;idrmte. cu não procnro :•!J•'ra S~\!Jc t• 
minllu memori~, onde gr:n·amm como um q:~e111 ,[,'lmz os g-on'lrn~t ,lorcs; o;; te ussumpto 
quadro ne~ro, no qu:\l hfiC> tle uppétreem· fi- piHIIl irrit:tr :t rlbc:ussão c Cl l vol tai de 
i!UI'as ter!'in•i5. :;citaks[>rar·i:.tnas, mot•l!itlas c Cnr.nl:y nru pnt!CO :•pi'Jar.mlo tlos ner\'o; ; as 
fustiga.d.a s p~·lo remor:;o. a~;n:1S do Rio ;.;~gt·o mo tizo r:1m IJCMfido, ma 

Esses <eeontecimentos, Sr. prcsitlentR,t·~pito . [mrecc (Jii,?.) 
nito se me hão de apagar OUII<'~t da memori:L. A i'et·.l::•lu ci qu~ os govP.I'll:\!lnres f,,r~m 

Mas, como iac tlir.entlo, aqa i clH•g-anrlo en- rt0)J05!ns; :\ Vilt'tlado o r.ue IJtundo app3t·ccia 
tendi de meu de\'Cl'. lxtsc;tntlo-mc n:\ an t,i~.'l. n:n cmi--sn.rin r! o gov<!rno, no din. s •guinto o 
n.misada que tinlt:t eoJ!', o illn$t t·e Yiee- :;o,·~ t·nador ern- tlcstituiclo de sm1 citrg-o ; a 
Pr~siúente da. Jtepuulica., ele proporcion:~.r a \';;1·tl:ulo é 1]111! o go,·el'tl:ldor do P<trâ, e;se 
S. Ex. nm meio que cvib.\sse o dcrt•:un:tmclÜO h• ~:nc !n fjl tc ~c considCI'.t\';t C·:>!lJO u:na l.lc\Stas 
ue sangue em tet·t·:ts :\latto-;:r t·os8cnse$. oudc o i•rol.;i.l:\. lc:> rcpu!,Hc,\n:ts sans r~Jwocltc, teve 
nol!ra actual Pt•esidente d~. ltepublic;\ li)Í. p:ll' '' cnrnf:'CI!l tlc,no Con;ToSs<> o.lo Pará, npr!an
assim dizer, l evant..'\r aind:\ mab a :>-11:1. posi- <1 !1• ~S ·PS o!cposiçõ )S, a!Tirman·lo IJU<' c lias fo
ção política govern:~.ndo nqucllc estado tle ,.,,m l'd t as po!o podet· fc:ler.d ; '' vertbtlc, 
modo a. deixar gera.es symputhhs. (,\p~i"1o.< .) 5t•. Jlt'Cgidente, e um·1, ''ertlaole quo não é de 
U~L\. ~·oz-Re"istre-se. IJOje, que é tlc_hontem, p:!rle!~cc á !listaria, 

o • p3rten~e a. co::sctencJa deste patz, como per-
O Sl't. C.\~AXO DE ALnt:QüERQUE- Pots tence oo rnuudo inteiro, é que 03 governado

lJem, Sr. pl·êstd~ntc, 03 meus e~flll'(;Os fllrl111l res que ti nh:tm concJrda.do pnr seu~ tele-
1J9.1d~dos . Ma.$ St entreto.uto elles _f0ssem at· .;ra mmas com o golpe d·J cotado foram de
tendtdos, e...o:sas despcza.s todas ser1::t.r1~ desne- postos, n'i.o p:~.ra serem snbstituid<Js por 
cessarias 9 aquell~ sangue que J•Ol' l<t. se der- ~ove1'n1tlores que não ti>css3rn t ido o mesmo 
l'll.mou, llttO se terw, clerramado. pr0C::l<.li mento, mas por outros que t;lm bem 

O SR. A::-.'T0:'\10 AzERJ::oo- V. Ex. tl<i.licenç:J. tin h :111 :ullter~do ao acto da d issolu_Ç<ÍO dn Con
Jlara. um <IJ.l~\rte. Quamlo chegou v. Ex. grc~so . (Vanos S1·s. clep:ctaclos cl«o ap o.1·1e;, ) 

:Lqui? o S1t . SEABR.A - Sr. presidente, pa.ra quo 
0 SR. ÜAETAXQ DE .AT.Bt:QUER.Qt:'E - A 3 de estill'ITIOS a gOt'<1 <t gast<~r t empo p;ll':t Sabet• 

maio. qu~m roi que rlepoz os govei·nadores 1 . •. 
Pois bem, s1•. presidente, não consílgu l 0 T11 lo isto r,,j um dratna sangainoleuto ; 

meu intento, e nesse caso entendi cumpt·ir 0 11iío u~vemos tro1br Jessa hh;toriad.o passado, 
meu dever, recolher-me iJ, minh:l. posição de •i<wanHH procnri\1' consolhlar a ll.epni.Jlica, o 
opposicionista. e n:• qu:t lid:l!.le de opposicio u r..o:t~i'C"-50, qne tuato tem tr-.l.l:mllnulo para 
nista, n :l. qualidade de filho de Mltto Ül'05SO, e.sw coasuli.laçiio, ['lira que vem renovares
de amigo de meus amip-m, daquclles que com· ta~ dô:·e~, p:\r<t qu~ pNeu r,,, com esta tlis~us
" maior generosidade úemm·me um mandato são, reani:nnr :l.:s p:lixões, p<tl';l. que provoc:t 
plra. os rept•zsent:l.r aqui e que eu estava. lon- exactarnea te cst:1s •li3Cnssões que no mom~nto 
ge de merecer; (não apoiado.>) eu não quero e me p:1 recem inoportuuas 1 
nü.o posso vot;Lr"' faYOr de um crêdito que o Su. . .111ot:Ae:s E BARRO~ - /l.g-;mt-, muito 
:p:mt. mim e Um Cl'C!llito fl'a.tecida. apoiado. 

VozES- Muito bem, muito bem. O Sr. BenL,\.QUA. - Qll3rO que t:trnb3m 
o SR.. DE~IETRIO RmEmO-F<tllou com mui- aq LÜ tique rogistrudo o meu - a)loiado. 

t.'\ eloquencia, O SR . SEADR,\ - Vejam como estou cal-
dato ; não h:i na.dl~ melhor do qua tuuo isto. 
(Ris~das) . O Sr. Scabra- Sr. pre3identc, eu 

ta.mbern voto coutra o credito qu~ se dis
cu te . 

O ~tle cst:~ om· debate uã.o <i o movimento 
l'evoluciouario dB !llatto Gro;;so; e, no em-

Port:~nto, si-. presidente, não ven!J_o ~ratar 
p•·opriamcnte d,\ qucstii:l da c:lepos;çao de 
govern[ltlores ; os ;ovcrnador<s foram tlepo~
tos, dizem, peto povo; o povo, Sr . prest .. 
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dente, só não foi chamado um dia, quando se 
quiz 1Jroctamat• a Republict1; na.; deposlcões 
dos governadores e nas dissoluções de Con
gres~os, se diz - foi o povo ! 

.Mas, agora, em nome do povo é · q o e não 
posso, como repri3Sentaote da nação, gastar 
o suor do povo, para que o povo mate o povo; 
é que não posso approvar com o meu voto o 
acto do governo mandando o:rmar o povo 
contra. a força publica. 

Não posso permittír que o Coogresso Nt~cio
na.I, com o meu voto, porque na sua sabe
doria póde resolver c:omo entender, approva 
o credito pedido, si bem que já o Ltobrc de
putado por Minas Geraes, que me prececleu, 
com a~uella a.utc,ridade que tem todo depu· 
tado da maioria, tenhu. dito :-o Congre;so 
ha de approvar o credito. 

0 SR.. AIUST!D.ES MAIA -Não disse tal ; eu 
disse que esperav~ quero Congresso appro
vasse. 

O Sn.. SEABRA. - Parece-me que foram os 
ultimos termos do seu discurso. 

O Sa. ArusTU>ES MAx,~- Eu não disse que 
o Congre~so ba. d(l approvar. 

o SR. SEA.BR.-\.- Eti tive ate uGcessidade 
de da.r um aparte a. Y. E:t. nestes !esmos : 
este contagio dictatorial esta pn.ssando aos 
deputados, porque V. Ex. exactmr.ente usou 
desta expressão - dictatorial - ~ll de ra~eJ'. 

0 SR.. ARISTIDES .MA.IA - Nii.o é exacto. 
O Sa. SEABRA.- Entretanto, o Congresso 

deliberarà. na sua sabedoria como julgar 
· conveniente. 

O SR.. MORAES E BARRO~ - Mn.s este Con
gresso tem rejeitado tantos creditas petlidos 
pelo Poder Executivo ... 

o SR.. SEABRA - Então por que ha de ap
provar este, exactamente o mais escandaloso, 
qaa.ndo elle tem se ma.ntido ne:.sa digna uai
vez de recusar os creditas pedidos pelo Poder 
Exeeutivo1 

0 Sa. MoRAES E BARROS di outro aparte. 
o Sa.. S.EABR!l.. - v. Ex. está me cha

mando para. um terreno pn.ra onde eu não 
queria. ir. 

(Ba. oruros apartes.) 

Então rebeldes são aquelles q.ue procuram 
'rlnga.r a dignidade da Constituição: toda des~ 
pedacada.: aquelles que procuram defen
der a consciencia nMional ultrajada! rebel
des são aquelles que procuram salv::~.r sua 
dignidade, sua probidade c honra maculada~ 
por um ~overno despotico, qu8 não faz caso 
da Const1tuição, e que zombu. do Congresso ll 
(r:tpoiad:os e nao rJpoiados); este;;; :são os rebel-

. tles~! 

Ao contrario, rebeldes são u.~uelles que, 
rompendo a Constituiçao, Yíolando cs ilil'ertos 
sagrados dos ciclaúãos, amord~tça.ndo a liber
dade da imprenst• e escarL1ecendo do Poder 
Legislativo, sacrilicam o. Republica . 

0 SR. MoLtAES Jl BARROS-Tratava~se de 
forças rebelladas contr-o:~ o governo. ( Apart8s.) 

oS&. s~.\HHA-Pois bem; trat:tva-se de 
fot·ça.s militares rebellada;; contra o g"DI'emo 
e!:'nstituido. Perfeitamente. 1\lt\S no5 outros 
Estado~ !oram a::~ f<Jrças 1lo govt:f•no qlle se 
robellar·:tm contra o~ governos o~tado:1~s cou
stittlhlos, o, uo onlhmln, u GQ\'erno Fe,le~t<l, 
si uão ;mitHon lao~ revolbs, dl3ixm< tll.l cum~ 
pdr o seu tleYer, crnzando o~ braçu8 .. E:n 
Mo.tto Grosso foi a ~oLeranht do exet'êito que 
tent011 a deposição uo gon:rn odQr, ~ o go
vat•no centrnl, que nos ontro,; \~stados r<)
speitou com tm11o pcrtrioCLsmo es~tt sol.ler<HlÍtt, 
maodou nrmnr a!h o povo contra o exer·cito! 

0 SJ~. ANTONIO A:.::llRED0-0 povo armou
Se por si. 

O Stt. 81':.'\.Bf:A-Com 2$ por dia 'i ! si o 
povo se armi\sSe por ~i pttra ving-ar os seus 
brios ultrajados, si s~ arrn"sse pot- si partt 
fazer valer ;, SU<t so lleranht, si se armasse 
por si par:~. defeni.ler aquelle que ertt o seu 
eleito, eu comprehenderia ; mn~ o que não 
comprehendo é que o governo d:~ R.epublka 
venha. ao Cong1 e~so l.?clieml, que não é re
present:mte de um:.t política r;eogra.phic~, 
mas da politica do paiz, dir.er aos represen
tantes da N<tçã.o que dbiponb.<un do suor tlo 
povo par;l aPmar o povo de Clfatle G:•os~o 
contra o e:rercito! Isso é que não poclemos 
admittir, ís~o é·quo não poJemo; approvar, 
porque não temos o direito do disp:ir do uma 
porção de ilinhcit•o que uão e deste ou Útl
quelle Estado, m.cs que é d:t N<tção Brazileíra., 
para um lim reprovado. 

0 SR. CAETA.~O DE ALDL"Q1JERQUE-E esse 
credito e só tJara as despezas do Ministerio 
da Marinha; para as do Ilftnisterio da Guerr;t 
bão de ser pedidos depois. 

O SR. Sl,.\.BR,\-S~·- pr~sidente, pelo aparte 
do nobre deputado vejo que eu jà. ia semto 
embrulhado neste negocie (>"isa), porque eu 
suppunhrt que tochs as d~spezas com a revo· 
lução de Matto Grosso importavam nessa 
·quantia, mas conrorme ainfot·maçao do nobre 
deputado, estas despezas sobem a mnito mais. 

0 SR. BELLAl'OllNO DE MENDOXÇA-Que 
legalidade cara! 

O Stt. ErrrACIO P!lS>oA-Note V. Ex. que 
a t'l:Valnção terminou em m~io e que aS-. des
pezas estenderuro.1-se até julho. 

OSR. BELLA.l'l.>ll:.\0 DE MENDONÇA-E ainda 
continuam • 
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O Sa. SllAB!\A.- Eu tenho algumas infor
mações a e~ te l'~SlJeito, e por isso é que tomei 
p:wte n;·sh discussli:o. E' precí~'l que de~lnre 
que não me :'lnime~.m nesta ca.sa sio!Lo senti
mentos muito patrioticos e que estou resol
vido a contribuir quanto ro,sa. para ;). tran
quillidade, pam a pn, parn. u C~l !lSolidução da 
l<.epublim~, no que f'ó< ju>to e uo que Cór 
legül. 

O Sa. M(IR,\r.s E BARRos- E' disso qne nôs 
preci!'u!nos. 

O SR. Sf:A.mu - Do volt1 do me11 cxilio, 
Sr . pr<!siden le, encon lrei a liOt\lo (lo vn pot• 
rjllr! me i'onduziu a esta. Capital um distioctu 
ml•ço. 11 \ho o.ll' 111-ttto-Gro~so. me1: a.rn ! ~>o . e 
qnc l'oi :ncn tliscipnlo na. F.tcnl!la•le de Dif.ei to 
do Reei!'·, quo, espectadol' de·to.-los o.:; aconte
cimentos <I•! i\l atto-Gt•os~o. n:~.rrou-mo a:; scc· 
nas as mais ;ttt'O~cs. as mais b:u·h:lr:1S, as mais 
iucr•iveis o as m;.Lis c:tnni!l>; lle>cns que ~ pas
sivo! conceber :t im11gin·•ç:;io. 

R~se moço, hoje \mclmt·e\ !brm:tdo a ,juiz 
do t.hr•cito em )lutto-Gt•osso, ntnrmou-me, en
tt·e oatr<~s cor.sns, qM houve um bravo mili
tar que, ~\epois da p~z rei ta, foi estaqueado 
barbal'a.mcnte ..... 

U ~~ Stt. DErt:TAoo - E outros degollados 
e queimndos. 

0 Sa. CAETANO DE Ar.EUQ'GERQUE - Agoro. 
é bom dizer qne a maior varte dessas sceoas 
sel:-<tgens foram devidas à col'rientinos, que 
nlh fornm, <1.l~uns •los qu:.tes commissiooados 
até em ten nte-coronel. (.!pn1·!es.) 

O SR.. SEABRA - Orn, si assimsuccedeu,nã.o 
posso concord~\r que se pag-ue a c~wrlentlnos 
para matarem e esta.quearem :t bravo:; bra.
zileiros ! 

Fui informado por a.quelle cavalheiro, que 
o governo feder<ü dispendeu centenat·e.; <le 
contos tle reis com a Stl;;tenlacão de pa.iS.'\llOS 
pa.ra. combater o exercito. (Ha t1m aparte.) 

Ah ! então lã, em Ma,tto-Grosso o exercito 
não . merecia, respeito, nem attenções, nem 
constderações ; era um exercito eem digni
d~d~. porque estava revoltado; e porque não 
dtze1s o mesmo :1. respeito do exercito que fez 
o 15 t.lc Novembro ? ! 

0 :::;R . BEVILAQUA - V. Ex. não faca essa 
compar:lção que Jeprime o 15 de Novembro. 

O SP.. SEABRA - Per1lão; V. Ex. é que 
quer deprimir com o seu modo de argumen
tar . 

Os factos teem as suas naturaes e fataes 
consequeocias, e hão de acarretn.r com ellas• 
se não quizerem romper com a logica.. 

O Slt. tlEYILAQU.\ - Ma.s não conf11nda es· 
tes factes com o 15 de Novembro. 

o. Sn.. SEABRA - YY. E?xs, avançam pro
poslÇÇes, externam pr1nciptos e não querem 

aca.rre tar com as suas consequencias fataes e 
nec~ssarias. 

A logica impõe-me que sejamos logicos, e 
para sermo l-o somos forçados a, levar os prin
cipies ate ás suas ultima,s consequeoeia.s. 

0 SR. AZEREDO - Peço a palavra.. 
O SR. SE.HlRA - Foi porventura. em no

me do respeito á. soharania. nacional que se 
mandou em Pernambuco depôr o governador, 
sacriftcancto-se e derramando-se o s:tugue da.
flllelle povo patriota'? 

Foi pelo respeito aos preceitos constitucio
tiMS, que nos estudos em que os governado· 
res !'oram depostos, ta.es deposições foram 
{()i tns pelas r orças federaes ~ 

O SR. S JWE:RlXO VntiR.A. - A questão é 
de Matto-Grosso e niio de deposiç(jes . 

O SR. StB.BRA.- Eis aqui, Sr. presidente: 
evitei a questão elas dcP<Jsiç!le:; ; os nobres 
d~JJUtados me arrastaram PM'(I. ella, e a~orn, 
que toquei na fe l'ida., já não lhes convém 
que eu continue no terreno para o qual me 
chamaram ! 

Sou doei!, não fali o mais nas deposições. 
0 SR. ARIST!D~ MAIA - Todo isto é O 

resultado do crime de 3 de novembro, que 
VV. Exs. applaudiram. 

O SR . SE ABRA- Eu quero respocder a este 
aparte como elle me merece. Nôs, a. minoria, 
poqiamos ter applaudido o crime de 3 de no
vembro, o que nao é absolutamente exacto; 
mas <lOtes, SI'. presidente, mil vezes antes, 
p:n·a a dignidade deste "Paiz, mil vezes antes 
para a di:;nidade da. R.epublica, mil vezes 
antes para a dignidade desta. Pa.tria ter ap
plaudido aquelle acto, ]lOrque o Congresso 
hoje podia apresentar-se d~nte da soberania 
nacional como victima, e nã.o como algoz de 
si mesmo, amnistiando os seus membros ! 

com semelhante procedimento o Congresso. 
a.nnullou-se, abrin mão dos podel'es que a. 
Constituição lha conferiu, dissolveu-se. 

O 3 de novembro foi a. dissolução do Con
gresso pelo martoehal Deodoro, o 3 de agosto foi 
,, di;;solução do Cong!"esso pelo proprio Con
gresso. Qu11.l seria mais nobre e digno, ser 
dissolvido á força, ou dissolVel'•Se por Cra• 
quez:t 1 ! 

O S&. 'Ait.ISTltlES MAIA.- Mas V. Ex .. 
o.ppla.udiu a. annullação do congre~so. 

O SR. SEABRA - Não póde dizer isto; eu 
é que posso dizer que no dia em que V. Ex. 
approvou a amnistia annullou-se, rebai
xou-se ; no dia. em que a a.pprovoo rasgou a 
Constituição e não representou ma.is a sobe
rania nacion(tl. 

(Protestos energicos elo .Sr. Aristides Maia 
c o11tros Srs. <Uputados. - Apoiat:U>s d4 mi• 
nwia.) 
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o Sl,. Flt.\.~Cl~CO GLlÇEJ\10 - r-iem Llll1 ue-1 e Vttiua<le. do governo fcdero.l, JnüD(hndo 
putado se reb;:m:a com o seu Yoto. dep~r gover11auures dos e$tados '? 

O Srt. SEABltA -o nobre Jeputn.Jo por Não_pos~o. pois, ~on~or,Jur com essa despeza, 
S. Pauto ler.cd, .·da maioria quer chamar• para 19ua_ nao est., vtt ~ut_5Jl'lz:t. ila; e ne~n se tom:J.ra 
mím toda a odiosida.áe, quando, no entretctnto mrl~>ponsuvel, Sl nao fora o capriClw. O Con~ 
fui pt·ovooauo para e:;te terreno. ' grc>sn •. no em tanto, f;t~'<t o que e~llender. 

Sr. presidc,ltc. o11 n~o quero r9rerir-me A Jntuha l'espon.>:.tt!ltdado esta. s .• L Vtt com 
mais a este nssnmpto... o m?a pr·otcsto. . 

Comecei pcclindt• aos illn~h·t~S coil·'"'r,s nn~ !\ao ])8SSO concorter com o men npo10 e 
n~o cll lffin>scm-mr. ['~t':t e~ to tcrt•ono,"'pnrqUt) nem c11m o me1: voto ''''~''l a: ap;,ro,·~~~:ío Je 
11iio ()1\ero traln.r tlo t!cpo~i~tõr.s, 1wm U<J di>- ,[~~pc%:~s _ 11110 tt'~eram ('O~ 11111 ·~. p:·:~ttc:~ do 
soluço~~. m~~ tlos él·odito~ e1n f]llesliio. :1~to~ J:ll~ll, l.>, tllc.:;ae:;, mcun~ttll1~1011·.ws o 

:-;:1 ng ni llal'i (~~. 
Par:t co!lcluir•, Llec\:u•o quo mi.o V<~lo n. fctY01' ~,·, nus c, licito l:ln•;:tl' lllã11 0 •l1sj):k ,1] 0 ; ,\j. 

do craJito, fJCW!Jll'}, dc,tlo[f!llll as llll>S:>s fi lll- nl!cil'fiS p11lilicu~ J.nl'a a snlisf:l~:io tlos oncnrg.1s 
diSü~s ~ tinanccírt~s. SOi!'tíJH/u :\ ofliniiiu ::'~l·.d, ,r0 l·:~~:ulo, das t.ln:<pez:1s nce>)>s:~rias c do 
!ltló sao pt•ospcras; tl<JoÚ!J fl!tO ú n :r~~·s,:tJ'io Qllalllo ('o1· conccrtlento no cng-ra•lecim.~nto c 
augmeuto d~ irnpo.,tns, o iwgmcnto HH\ito pro~pori tl:;~o d:tl'••trh n 1fa ltcpnht'<t~a. (JIHito 
grt~nt!e p:trn. o eqni!ila·io do orr;amrnt••; tlesrlo ónn, ''"'''" ("·1;~. O 01·ador c! ,1wilo fiJI:'c"iludo) 
que o Con~t·esso ?\aciona\ aeh:t intlíspcll~n,·ei 
cort~tr ,·erlm~ para. scz·,·iç0s, .iit inichvlos, A di>cus.;,';o fica adi:vb. p{~h hm·.t. 
cortar verl~as p:trCL mcfiJ,n•MJJ~lJto:; c ~e!'l'ico,; 
in~líspensaveis à prosporill:td<l da ltcpu\,lica, 
nuo pos.;o d<J.t' ao Sr. Prc>it!entc th lte;ml1lie:t 
duzentos e tantos contos plirn. png·ar Ú<J11-2llcs 
que derram:n·nm o sau.r:u·~ hJ'37.íleil'o. 

8sto credito, Sr. pr•osi,knte, cano pelo 
Ministerio d<t 1f<\rinha, onde a~ rlespezas de
viam ter siJo muitn menores; imag-ine-se n. 
qunuto não subirú a somma. desperidkla •1or 
conta do Ministerío tia Guerra! ' 

Sr. pra~íúente, mesmo a.s ver-bas rclaliYas 
ao Mini5terio ria .Mariuh:\ slío avultadns e 
exl:raordimui.ts. 

0 SP.. FRAXClSCO DE ~1.\ TI' OS - H ou v e um 
accirleute illr!Sperado, que veio avultar n 
verba. 

O Sa. SEAUP.A - !:\ão é t:-tnto nssim. Po·lia 
demon,;trnr n V. Et. qu~ não !tt vi:~. uecess~
dade d<1 sahi1b. tio Solimües; polia. úemon~tr·ar 
que os olficiaes que iam a hoz·do (!e>b \'üSO 
de guerra eram,· em sua. maioria, int'ensus uo 
governo; pod:a demonstrar mats os dcsa.certos 
do Miuístro_ d<.t M'~rinb.~; mc.s, como não querL' 
l\zedllr rn11S a dtscussao, como !'[llet•o ma.n
ter-me o~lmo c semno, p:\l'a. QUC não se snp
p~nha. _que e.;tou apaixooaclo, Hmito-m~ à 
dtscus:;ao do credito. 

. Dizia, Sr. r:e~i·lente, qu~, si as nrh~s pe
Ultlas loelc. mtmstro da m~rinl\a, 2He cl~~em 
se1· mcHOres, ascendem il, quantia rte 200 e 
tantos contos, a quanto n:lo montarilo ns 
":erbas necessarias pat"a sustenta cão do exet•· 
ctto de lerrn, l]lle foi m,totido, durünltl mais 
de quatro ou cinco mezeJ. )J<l~<l cJmb:\ter a 
tropa q tte se dízb re>o ltiltla? 

Setnelhantll~ verbas forçoo'lllBute avul
tar-lo em muito mais; e, de~de então, po
demo3, sem protesto, consentir qne saiam 
d:ts arca> do Thesour,o, ja tão vasauas avul
tadas qunntiasiJar<\ satisf,tção elos caprichos 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DJA 

Di$eussão unicJ. do pro,jecto n. 192 N' (ad· 
ditivo destacado do Ot\':J.mento da despez,,;. do 
Mini~tet•io <h lndusti•ia, Yiaçiio e Obrtl.S Pu· 
blícas, parn. o ex.ercicio de 18'-lS), ttutorisando 
a revisiio do contracto de navegação a vapol' 
do AltoS. Fr•ancisco e Rio das Velhas. 

O Sh·. Nog·ueit·a Parauaguá 
pediu a palaYra pat·a apresent3.r uma emen
tltt [1.0 pr·ojectoque se at:tra em discussiio. 

Concor·dando inteiramente com o p;·ojecto, 
e reconhecendo a ne~essidade do adeanta· 
m€nto pedido pel;;~, companhia para :t con
clu:.[o dos seltS tru.ba.l!1os, emende que a 
C.tmara nü:o deve recusar a sua approvação 
ao projecto em discussão, visto que e lle tem 
por fim resolvet• a magna. questão de ihcili· 
dade da communicação interna d·l paiz. 

O projecto e de Um<t impotto.neul. enorme, 
po:·que p5e em communicaçií.o pelo rlo S. 
Francisco esses gt·nndes e~tados-)finas,B:lhia, 
Pernambuco, Sergip~ e Al:tgõas, e pelos seus 
aflluenlcs Goyaz c Piauhy. 

Continua a mo:>tr·a:· as Ya.ntagens pro~·e
niente> do projE'cto, i.liscorrendo sobre u na
vcgu.çiio de ui versos t•ios, salientando tL nece:;· 
$idade de desenvolvel·<t P·2las Yant~geus que 
della resultarão. 

Tcrminll. cnviand') ú mes:J. c. sua. emenda.. 
Yem ~ mes;:t, e líd:~. ttpota.da e envütdu. i 

commissão '" ~eguinte 

Accrescente-se no fim : «senão a ~ubvem;ão 
ann.ua.t de 150:000$ p:~.ga. dura.nte todo o 
Ill'aZO do privilegio 1i:xado no art. 7", § 1•, 
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n. 10 da lei n. 3397 de 24 de novembro de 
1888, ficando livre a qualquer a naverração 
no trecho de Sab:m'l à B(l.rra do Pa.ra.nã. ; . 

Sala das sessões, 11 de outubro de !892.
.Vo:;uâm Paranagwi.-Al'tlaro Botelho , 

Ningem mais pedindo a p:llavra, fica encer
rada a di~cussüo e ttuiadt\ a votaçiio . 

Discussão unica tl.o adtlitivo 192 C (auditivo 
drstaeado do pro,jccto n. I !l:2 B), fix,tndo a 
despv.a do Ministet·ío da lndustr i:l, Yi<v·ão c 
Obras P ublicas p~tra o exercício tle '!S!l3. 
mandando executat• di n~l':>JS obr•as fl;J. Estrada 
de Ferro Centt"al tio Bl'~il. 

O !Sh· . Cha:;oa!'> Lol:>at ~ pensa que 
a. C!'isc de transportes ua. E:;;tr;tda de ~·erro 
Central do Bt'.\Zil é uma das maiot·cs dilllcul
cla.d<'.il com que lucro o commer•cio desta cu.
piial. 

Acredita que I>Or muiio que se melhol'e o 
servit;~o des>a est.ra.d<L, el!;1 nã.o poderá. n.iten
der aos interes;;es do commercio, da. lavoura 
e da industria, sinão quando se der uma. nova 
sahida aos productos q_ue vierem do interior 
para estn. capital. 

Quando mesmo S::l mutiplica~sem os carros 
de que hoje dispõe a. estrada, o serviço não 
ftca.ria melhor. 

O ora.dr,r pensa. que já é tempo de a.u
gmentar o numero das vias de communica~o 
que temos, para facilitar quanto possível o 
transporte dos producios da nossa. lavoura.. 

Vae apt•esenta.r uma emenda, na quo.l a.u to
r isa o governo da União a prolongar o rama1 
de Santa Cruz até a Barro :\la.nsa, passando 
pelo porto de Angra. dos Reis. 

Desde que esse prolongamento estiver feito 
e em trafego, todo o serl'iço da. zona. percor
r ida. pela estradas 02stede ~finas, &l.puco.hy, 
Rio Verde. Muzambinho e S. Paulo ha. <le ser· 
feito por elle, diminuindo asúm o movimento 
da Estrada de Ferro Central. 

Por outro l ado, o porto de Angra dos Reis 
é u m porto l'ranco e deve ser alfandegado 
dent~o em pouco tempo. Por ahi se fa1·ão os 
sernços de t ransporte de carvão e de mate
i'iacs, e mesmo o serviço de immig-raçii:.). 
Ora, só este serviço bastava para j ustitlcar a. 
emenda que o orador offerece. 

Para facilitar o serviço de immigraçã.o, 
accresce que Angra dos Reis está collocada. em 
frente da. ilha Gl'a.Ilde. 

A emenda do orador facilitava. ainda. o 
transporte de gado pa.m sant:.i Cruz. 
~ê á. Camara. a emenda. a. que se tem re

ferldo. Pede para. ella. a. considera.çii.o dos 
seuscoilega.s. (Muito bem, muito bem.) 

Vem á mesa., é lida, apoiada. e enviada á. 
commissão a seguinte 

Emenda substitHti"~:~ ao proje«o n . 19:?- C 

Art. E' o governo autorisado a prolongar 
o ramal da Estrada ue Ferro de Santa. Cruz 
até Barra. ;\fansa , no c5tado do Rio de Janeiro, 
p:tss<tndo por Angra dos R.cis, adaptada. o. 
bitoht ele 1 metro, e a assentnr na. Estrada 
Central tlo Brazil um terccic•o t r·ilho, olJ~or
mt!il. a mesma bitola de 1 rnetrn, não só da 
~sta<;:io de Barra Mansa. a.o CI'Uzeiro, como do 
San ta Cruz á E~taçã.o Centra.l. 

Ac·t. Para. cumprimento d<•sl.!~ o.utm•i!l.'IÇ<io 
ó Jiteultado ao gvverno fazer a.s opcrn.çt.es <ltl 
ct·edito necessarias, tanto IJaf".l a.s ob!·.'ls tio.~ 
prolongamento$, como pura as dl! n.~stln!A· 
menio dos t rilllos . 

Sa hl. das scssucs, 11 de outuLro ue 18n2. 
Chag'l.~ Lobato.- Po/.yccupo Viotti.-Fcrr·ei J'a 
Tl<tb~llo . -Co~t.:r. Machudo . - !JIIIr a Nic<rcio,
!tf.uta, .MaciLado.-F.·ai1ci~co Yei,qa.- Al~<rro 
B<~t~lho,-Goll('alw:s Ramns,-Atii"H'Ü Jrmior, 
-.il!<~noel F<~lgencio.-C arlos das Clwga!.-Da· 
dato.- Anton io Olyntho.-Gabriel âe .Mwla
!Me,,- Pacifico Mascarenhas.- França Car• 
'()alho. - Leonel Filho .- Domingos Porto ,
Palleta ,-J<!cob da Paixilo.-!o•io Lui::.-For· 
rcira Pires.-A.merico L cc::,-Lamouniel" Go· 
do i·edo.- Alexandre Sloch.ler. -Gonçalo de 
Lagos, 

O Slr. V i ót ti-Sr. presidente, tomei a 
palavra nesta. discussão, não tanto P'<\ra im
pugnar o additivo apresentado pelo illusLre 
deputado paulistn,o Sr.FrJ.ncisco Glic~rio,como 
p:1ra a.ccrescen ta r a.lgu mas considerações mais 
sobre a emenda apresentada. pelo nosso illus
tre co !lega e amigo o Sr. Clla,"lls Lo bato. 

Entretanto, antes de pa.ssa.r às justificações 
que não direi mai;; completas e minucio32-sdo 
que as feitas pelo meu distincto collega de 
bancada, preciso fazer algumas considerações 
$Obre a emenda do honrado deputado por 
S. Paulo apresentaàa ao orçamento de viação 
e industria na 2' discussão. 

Acredito que o pensamento do nobre depu· 
ta.do , apresentando essa emenda que ora se 
discute, não podia ser outro sinão resolver a. 
crise que a~soberba. a Estrada. de Ferro Cen
iral e si foi este o intuito de S. Ex. parece-me 
que de modo algum será. realisado. 

E' medida tão complexa., tão vasta., e direi 
mesmo tão complicada.. a. que está consubstan
ciada na sua. emenda., hoje additivo, que, nas 
condições financeiras aetuaes, ê sob todo o 
ponto de vista irrea.lisavel. 

Par-a. ma.is fazer-me oomprehendido,passarei 
a aoalysa.r as diversas partes em que se acha 
dividido o additivo. 
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El!l :PriiD:eiro logar~ S. Ex. apresenta, como f contestar. As rela!,'Aíes commerciaes, que de 
med1dadc rmportanc1a, mandar executar,com · dht a dia., se avolumam entre a. Capital Fede
a ·maior_ urgencia, na Estrada. de Ferro Centra.l, ra.l e a capital de S. Paulo, reclamam todas 
as segumtes obras: prolong\r a. vit~ clupla as fa.ciliilil.des b rapidez de communicaçi:íes 
pela construcção de uma segunda linha desde entre estes dons oontros do nos;;o movimento 
Sapopem_baate ao _ponto da serra onde for jul- eommercial do sul do paiz. 
gada ma1s conveniente. Pena. e que meu estado não tenha ainda se 

Entendo que ~t..'l. medida não é justificavel, compen~i.r~do da. necessidade impre5cindivel 
ou antes, para o ser , ~eria ncces;ario que de co.n5tttun•. por SU<\ vez um <:entro de co~
S. Ex. provasse que e:;·:e t1·eclio da. E•tracla mewo. de Vid<L de concentr•.,.çao de ~u~ n-: 
de Ferro Central j;~ tinh•~ chegatlo a.o maximo 9l~~a ~m llomen:>, •:m c;1.1? ta.e:>. em _espmto de 
de ~ua. utili~ação ; e, si hem me recordo, no. tlllCtattva: no ponto ma.1s convemente desse 
àiscussü.o havida no club de en~eut1;tria a. pt•o- grande trm~gulo for!l'ndo pelo tronco da Es
posito dn. crise de tr:~.nsporte.~. enrrenheiros trada Central e a :Estrada de Oeste que de
dist.inctos. entro c~>!IJ:c'. o consultor te:;lmico do m:mda qoy_:,tz, ~onstdera.da. o _troneo geral qa 
mini::ttro da agricnlturn, provaram a. toda. a na..~11; Y_Ia.ç<~.o, Emquan~ mto fizermos, nos 
e\·idenci:l, com o tnOI'imento ;tctu:\1 dos t rens. O$ 1Ulne1~os. a ~ossa. c<tp1tal. seremos forçosa· 
que a Escr:~.t!a de Ferro Central cst.a.,·a lon<>e mente tnbutar1o~em tudo de!'te~dous centros 
de seu maximo de utilisa~ito, isto é, que" a. poderO$oS que se cham<~.m Cap1tal Federal c 
sua. capacidade a.inda. nü.o e~ta.vn pre~:nclüdn. S. Pa.?lo. . 'd •~ . t li . .. _ __ • AS5lm, pots, Sr. pres1 en,.,, ~~ es e _me 10ra-
_ O Sa. Vx:-.n:~.e:;--,Outro, tlbse1Mn o conti·:t~ mento. o do ala,•gamento do. bd.ola, e de todo 

riO. o interesse pa.ra ei't.'\s duas praças importan-
0 SR.VIOTTI-Mas elleprOYOU apresentando u:s. não me par~~~, tamhem v~a.vel nas con-. 

dados seguros e ba.<iieado, como <,lisse no mo>t- d1çõcs actua.es, Ja attendendo a.s nossas con
men-to dos trens em compara~ com o de ou- lliçües financeir~. jà a.ttendendo <i. difficulda.de 
tras estradas em ignaes condições; e, si bem da. rea.lL<:ação _deste _pla~o. 
me recordo, :ficou .Pr~vado á saciedade que _Portanto,~~~ obJectiVo do nobre dep?-tado 
uma. das causas prmc1paes d<1. crise da Central nao.e outre smao procurar resolv_era. criSe da 
era a difficiencia tio material t•odante. Central, ta.mbem por esse lado nao a resolve, 

Não ignoro qne.:1.lem dP.sta,h;~,outra~ causas pol'que a resolu~~'io da crise da Central, qual
de ordem geral que teem Rttingido a todas as qtler· que ~eja o p~ano, depende _de duas 
estradas; assim, para exemplq, a lnglez.'l. em Clrcum.-;tancul.s ' l'l\p1dez na execuçao e obra. 
S. Paulo era tida como modelo de adminis- b:l.rat:l.. 
tra.ção ; entretanto, sabemos as condições O SR. OLn'EIRA PrxTO-Eque o Estado nã.o 
em que actualmente se ach:t aquella estrada. se incumbo. das obras. 
Todas as outras estradas sotirer,am e estão sof-
frendo a mesma crise, 0 que prova <tUC as OSt~. Vrorrr - Isto é outra. questão. 
causas são ta.mbcm de ordem geral e não ex- Agora passo, Sr. pre:;idente, não á terceira 
clusivamente devidas ti. má administração parte da emenda, porque sobre ella demor ar
como geralmente se Mredita., ou a f11lta de me-hei ma1s tempo, mas á quarta. parte que 
capacidade, como quer o nobre deputado por diz. : ..:prolongamento da Cachoeira a.w Ceu
s. Paulo- zeiro da. liuba de bttola est,reita, por dentro da 

a.ctual larga. constituindo assim duas linhas 
concentricas». O Sa . VrNRAEs- A propria Estrada Ingleza 

já resol'VeU triplicar a linha. na serr-.l. do Cuba
tão . 

O SR- VroTl'I- Não admira que no pl!Lno 
inclinado luctc a. Estrad:J. Indeza com ditficul
dades.porque o trafico ahi so:trr~ maiores em
baraços. 

Entretanto, não se tendo provado que a ca· 
pacida.de da Estrada Central tenha attin!iido a 
seu maximo, parece-me evidente que •~ pri
meira parte do pla.no do nobre deputado não 
deve ser e~ecutada, porque,além de tudo,de
manda ,\!'tandes capítaes. 

Passo á segun<h pa.rtc da emenda que trata 
do alargamento da. bitoh da Cachoeira até 
S. Paulo . Si bem me recordo, jà em seu mi
nister io o nollre deputado tinha apresentado 
esta idéa.. Ella. é de grande -vantagem, não ba 

Este prolongamento já existe de ba muito 
iempo e creio que foi feito com o ftm de esta· 
belecer na ultima e5ta.ç-ão no Cruzeiro o cru
zamento dos trens expressos de S. Paulo e do 
Rio.medida. e:;ta Q.Ue,s?m prejudicar S. P:1.ulo, 
muito aproveito, aos passageiros que pell!
estr-ada Minas & Rio demmdam o sul de Mi
nas e sobre o qual já iive uma. vez occasiiio 
de recla.ma.r. 

E' ahi o porrto inicial de uma estrada im
pOl't'l.nte, cujo movimonto em passa.geirose 
cargas preourno ter m;ús que triplicado em 
poucos annos e eu,j:~. renda. sõbe de tal modo . 
que, pá<le-se assegurar. t•m cl<1U~ ou tres an
nos, o mais tardar, a U.niii.0 1l.cará e:xonerada • 
de tOda. a garantia, apesar do custo enorme 
em que nos ficou aquella estrada.. 
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Seria tambem conveninente, Sr. presidente, 
que, realisado o cruzamento no Cruzeiro, o 
governo entr<esse em acco1'do com a 1.llgno. 
directoria da :Vlinas & Rio par:1 que esta fi
zesse nm expresso nessa esLradu. freq11eutada 
annualmente por milhares de pessoas qne 
vão a lmsca. das agttas minemes daqnella 
regiiio. 

Emfim, o ser\·iço como c feito a.ctualmcnte 
n;i,o póde continuar sem ~Ta\·e~ pre.i ui;r,o~ p:m1 
o desenvolvimento daqueU:1. wn:t, ~~Jim~l.ndn 
agora CJ.Ue a Muzctmbinllo v:Lc penetl':tntlo 
nos terrenos mais rerteis t• pt'"tluct\ \'O.< <lo 
sul de ~Iina.s e a Sapucally por t!\lti'O I:Lrl,, me 
a. cntroncar·se com a :\Iogy:nm, no Rio do 
Peixe. 

A quarta pn.rte d:t cmcnd:~ do 11olw~ tl••JHl· 
tudo consi::ma :« continuaç:"~o <lt• 11111 r•:un:LI •k 
1'".0 de hitOhdo Cruzl.'it'tJ att·· n.n Jlll!'(o du An· 
g·r~\ dos Rets. >> 

Túco nesm parte I'In ultimo lngat·. pOl'C[lll' 
sobre ella !Jaseia $C até ct!l't .. ponto ~L em• ·ntl:t 
<Lpresentada pelo meu :unigo n :'it'. Clin.gM 
Lobato. Explicarei entiiu o mndu pL·Io qtml 
entendo que deve ser rc·~olvida esta qlle4ão. 

Pot,:so <i quinta pat•te «illt(!!'Ca\lu,;fLo de 
um trilho de 1"',0, ;L p;~.rtir 1le.~ta c:tpit;ll. a 
Lafa.yette e Cruzeiro.» 

Senhores, sei que esta ide:1 ue um trilh~ 
na ~~~trw.lo. de r'erro Central jà tem ~ido 
sustentada por engenheiros distinc:os. 
Cornprehendo ate certo ponto :.t.~ v;~ntag-eus de 
um terceiro trilho estabelecendo umu.linl!a 
concentrica que uniformi'e a bitola de r[\ta.si 
todos as estradas que convergem para a 
Central. Não ha a menor duvida quo nestas 
condições nos trar:L gra.ndes v:.~.ntagens em 
casos especiaes, quaes sejam, entre outros, o 
transporte de fot•ças e matet•ial Lellico em 
caso de guerra de um ponto para outro, sem 
os embaraços de baldeações, mas acredito que 
fóra deste caso a intercalaçii.o de um terceiro 
trilho em todo o percurso da linha vira 
trazer grandes incon\·eniemes; porque, desde 
que se estabelecet• otrltfego mutuo entre ~ts 
linhas de bitola estreita e a de bitol:t larga 
com uma linha de coneent\•ica., e natural. é 
forçoso, e esta é a principal vantagem do tm· 
fego mutuo, que os carros de toda.s as linhas 
de bitola. de um metro a trafegu~m por essa. 
linha concentrica. Ora .. Sr. presidente, sendo 
já; considero.vel o numero de e~tradn.s de um 
metro de. bitola que conver~·em p<.Ll'a a 
Central, e claro que a penetraçtio de t _odas 
estas linhas ou antes de seus caiTos pelo 
centro da linha larga virâ, trazer neces~a
r~amente uma perturb?.ções profunda no mo
vtmento desta, de ta! mMo que t.'l.·h·ez <t torne 
desnecessario.. 

O SR.. CHAGAS LollATO - Não ha. >erá mn.is 
necessidade de ser trafe,<>ada ma.is pelos 
carros de bitola larga. 

!:!l_~llr!l· V .. Yl 

O Sn.. Vrom - E' justamente o que 
digo: fic.1.ria inutili~ada il. linha e todo o ma. 
tel'ia.l de bit·Jia larga, acrescendo que, com a. 
permis:xTo, que me p:trece natm·al como re· 
~ul!<utte do tru.Cego muluu, tle que os carrcs 
d~ tod:B as linhn,,; pe:·corram a Central er:t 
todas ;1,; direcçõe, conforme suas nece~:
íhdc~s. lmveda., nlém de uma confusilo deiJlO
J'a.vel pelo> crnz<J.mento.< rcpctido3 e fre
qw•ntes de trens, queb1•a da \!llidaue na 
dil·(•cç:i." •l:t Centl'al. 

O ~R. Honou•!!O or. .-\mmü -Com a linlm 
dupl:L não acont.ecer•i:t cousn. ncnhumn .. 

O ::-r .. \'t~ri.\r~<-A linlt~' dupln. quer dizer 
11 ma •ll'~püz:t tr!'s v(•Zf'S maior. 

O ~It. \'r,YI"l't-Pa~,:o a:,t<.':·:t, ~r. prl•sidcnl.<', 
ao ponto :t rpw rJ!lUI'Ía c·heg:w. O nobre 
•leputad<J P"l' ::;, P:miiJ pede que se con~t.rn:t 
nm I'U.Illal tlc Ct•uz(•i ro ;to porto de ,\n:.:r:L li. os 
lü•is. ,, a. emt,ntl:.~ •lo illustr·c deputado por 
~tina~ pecl:• que o Ç!O\·emo fique autoris:vlo :~ 
con,;trni:· urna linha de 1 '",0 de bitola. de 
S:tnt:t Cruz :t !3n.rr:J. Mansa. p:1ssando por 
An:.rra .. 

Entre est.a.s duas opiniües, Sr. presidente, 
parccc·me lm,-er um~ intermedi:J. CJ.Ue põde 
~atis(ã.zer aos dous digno deputados, prc
cumndo urn:t solu~<i.O definitiva, segura, f;Lcil 
e ra.plda a ~sta crise de transportes, que est:\, 
perturbando todas as relaçües comrnerciaes, 
com prejuizos quer pa,ra o E~htdo, quer par:t 
os particulares. 

Começo. Sr. presidente, pela emenda do 
nobre deputado p.w Minas, mas começo pelo 
fim, isto é. em vez de partir de Santa Cruz 
para B~na Mansa,começ:J.rei elo Cruzeiro pam 
Barra Mansa. 

Entendo que c da maior necessidade e que 
offerece v:J.nta.gens excepeionae~ esta emendJ. 
j ustific~da. pelo nolJre deputado. mas si for 
executada de accordo com as idéas que vou 
ex pender. 

Sou mais que incompetente na materia 
(n,ro apai<J.dos), nunca fiz estudos sobre estrv
das ele ferro; mas em todo o caso, conl1ecend0 
como conheço tod:t a zona sP.rvida por essa es· 
trn,da. quer :1 Lle S. Paulo, quer a de Minas c 
a do Rio no ponto ;1, que se refere a emenda. 
posso de algum modo concorrer com alguns 
esclarecimento5 ;~ respeito desse ramal. 

Acredito, Sr. pr·esideute. que devemos pa!'· 
tir elo Cruzeiro nilo construindo um ram;ü 
novo em dem;tnda de Angm, como propõe o 
noh:•e deputado por S. Paulo, mas aprovei
t:tndo o proprio leito da Central para assenta· 
ffii.jnta de um terceiro trilho de bitola. igual á. 
de Minas & Rio e portando igual á. do Norte 
de: S. Paulo, que, como já di.sse, che_;·a, ao Cru· 
zeiro. 

o a~sentamento deste trilho e facílimo sob 
todo o ponto de vista, -visto ser feito em um~ 

~o 
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es~riU.li!o con..~lidada, quasi toda de llivel e 
com as curvas la-rg-as da Estr::td:J. Ccntr<tl ; é 
tra.baluo de dias apenas . 

Antes de chc.~ar a BiLrra. Mansa, /la uma es
t radf1 que p:1.rte p~fu Bananal da mesma bitola 
de um men·o, a qual yiri entronct1.r o trilho 
que pa1·t.e do Cruzeiro. 

hto ieito. teremos o Cruzeiro ra.pidamente 
ligo.do l.lO Ihno.n;1.l, o que r111Cr tli7.er que te· 
r·emos o. ~rin:ts & Rio ;t '30 l<ilorrlc.troo::. mai!1 
ou meno.•. :i di:: r.a.nci:t tln porto tl~ An:!l".L. 

F<>ito c.~tc pl'!jueno r.t'f!c':o. Ctljo c'usto por 
illiOI'm;t',~CS tfth•tfi;!!J:lS rJ IIC t l' llhO !Hll\ !~ ide 
e:<::c:eder a 2.500:000.-;:, isto ú. :'t r.uJiL) tln :.o:OOOi: 
o kilome~ro. tel'emo~ w'io ~<o •~ ~!in:•s & Rio c 
<i. es~~<tda do not·tc Hg:tc.ias ao Porto dt•. :\Il:.l'r:t. 
mas tambem o tronco <l :t OestC.rJIIt'. p:l!·te tlú 
B::wrn Mansa, o. :300 metro::;, qu:tutto muito . d;~ 
estaç-ão da Saudade, onde Htcilmcnt.e Vil'>~ ter, 
esta.beleeen<lo n.,;sirn a con \'t!l'gellciu. tlc t.rt':< 
~t-r:a~n~ importante,; p.:r'\ "q ucllc porto, 1pe 
nra. ter em b!'evc nmn. lmpor f<li\Ci<\ ,tcim<' de 
roda. s. pre,·isf'LO. 

Feito e;t.e t.rt\bnlho. Sr. pr~:;ident<!, pôde-se 
dizer que está q ua>i resol vi,{a. a. cr(S'} da. Gen· 
trai, porque todo o material pesado, como disse 
o nobre depumdo por '\Hnu.s, wilhos, machi
nas, ca.rvã.o, etc., J?t'ocurariC\ e~se po1'to e da \li 
seguiria sem b:lldeaçõ~s incomrnoda.s e moro· 
sissimu.s aos centros de S. Paulo e 'Minas, 
onde se acham em construcção varia.s estra
das, cujo material leYa agora mei:es a chegar 
a seus destinos. 

O nobre deputado por }lina.> aind:t teve a 
Miz idea de pedir o prolongamento do mm:!..l 
de Santa Cruz, com <l bitola de um metro ate 
Angra, o que tl'a.rla. vantagens incal~ul:t.Yeis 
p:1ra. e~ta. capita.l, laciUtando o tr:tnsporte de 
gado que sobrccurreg<\ a Centrar de mu. modo 
e:!.:t~ao t•dinario . 

U)I Sa . DEPvTADO -Quantos kilomctro~ 
tem toM. Jin!1a ? 

O Sa. VIonr - Deve regular )()) liilome
iros do Ban:l.n;Ll "' S<~.nta. Cruz. e de p:t~~tgem 
seja.-me pet·mittido dizer que o núbre !leputa.úo 
declaron que a. execucão do.~tas obra$ podia. 
curt.'l;r de 8 a. 10.000: OOOS; Jtã.o conc.>rdo com 
S. Ex. . 

O SR. Crt1GAS LODATO - j\{(IS temos t\ serra. 
O S.R.. Vrorn- Sim, mas de serm tel'emos 

apenas vinte e poucos kil•)metro, qne nãa cu~
t arã.o mo.is de SO:QOO~ c-a.do. um, potle;)do totl2. 
a e<.trada fica:-, quanclo muito. em 5.000:000S;, 
e não em 8 ou 10 .000:000~. com :Presume 'o 
nobre deputado. · 

o SR.. V!l\liA.ES - o~ l;.ilometro:; de i(Brl'a. 
niio p:>dem ~er ca.lcula~ios :1 menos de 100:000:5 
cada um. · 

O SR.. VIDrn-Pois sejam calculados a esse 
preço ; mas, havendo apenas vinte e poucos 

kilomet.ros de serra. a média por kilometro 
n[o p&le exceder, nem ta.lvez a.ttingir l\ 40 
conlos. 

TI~r Sa. DEPUTADo- E' insufficiente. (.4par
ws.) 

O Sa. Fru:->crsco G LlCERlO - Porque? A 
l\Iogyana estú. 1\l.zen«.lo kilnmetros a. 22 contos. 

O ~n. V 101-rt - \'e o nobre üeputado que 
não ú in~ullicicnte. Alem disto. sei que o ra
malllc Rio Iloniro fni li·ito a 49 conto:> o k í
lom<'.tl-0, e a. Cl.)ntral tio :\lina~ tem lei to mui
tos kilometros pot• }H'q'O infi:rior ~ esta 
ulti mo. 

t.:~1 SR. D~:t'L'TAIIO- ~la~ est;1. ni\o ~ uc L'",O 
ut\ bit~>h . 

O :'n.. Vtonr - )l;l~, como i:~. dizQntlo. o 
p!·olou;nrn>?llto de ~rt11ta Cruz a AJJgt'Riacili
'"ri<1 E\x.tr:tor..linal•i:nncnte o transl>C>l·tc tl.G 
!!mio p:t.t•a C$t.:\ capit;tl, libcrt•tntlo a Cm1tml 
t.l.es.'~ transporte. que p.·n·a ella. e um encargo 
pe.:.v.lo, !JOi:> a C:unat·J. S:l.be que os Y(l.giies 
que t r<J.zem o ~<Mo YoHa.m intei!·amente va.
sios, constituindo o; t-rens em regresso um 
peso morto e ;: l ,solut.am~nte i nu til. Não quero 
ti'I.Unr, Sr. presidente, na hypottlese de uma. 
inte!'z·upçiio da.· entr<~l na ser ra, que collooa
I'l:t esta capital em condições lliliictivas. 

O Sn. . Vr:-.HAES dá um apart~. 
O SR.. Vron1 - ES~\ claro, a1ü està o meio. 
Alóm disto, um dos grandes inconvenientes 

110 trauspot'te do gado por e.ste lado e a b:ll
de;J.í,"lo que se faz no Cruzeiro. Jà. tive occa
s:iio deve~· alli cUt't-aes onde mal havia. agua. 
lamllcenta para. o gado bebe!' e onde se o con
s~rva tres e ctuatro dia~ sem :pastagem de 
orclem alguma.· Então dirigi -me ao ministro 
da a.gricultur<~. para pedir providencias a 
resp~ito. pol·que devido a est:l .. '> circumstan
chtS emb<ll'C:J.·Se o ;,rado em conuiçues ta.es, que 
o inl~liz boiadeiro petde ãs vezes tres, quatro 
e m:J.is reze.> no t ransporte do Cruzeiro a. 
Santa. Cruz. 

O unico meio para sanar estas difficulda.
des e inconvenientes à unilormisn.r a bitola , 
para o ga.do chega.r no me:>mo dia. em que 
pa r iir de i' !i nas <ta campo de Santa. Cl'llZ; de 
sor te que as v:tntagens da emenrla que justi
fico, consideradas pot• este lauo, sito enormes. 

O SR. OLtvEuu. P!~To-A Sapucu.!Jy satisfaz 
este tim. · 

O SR. VJOtrl - Não iltço questão desta ou 
da.quella.. mos a S;1.pucahy e por emquanto 
tributa1·ia. naquella. zona da Minas e Rio, e 
creio s~l ·o·h •~ sempr-e, a.ttentas a.s comliç()es 
actuaes d:>.qu.::lla. estrada. 

oS&. OLIVt:nu PtxTo dá umnpa.:-te. 
O SR. VIOTTI - Mas o trecho dessa. çstrada. 

ga.rantido pelo esta-do de Minas e o qu.e fica ã. 
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margem direita da 1Iinas & Rio ou ante..;, de 
Baepenuy a Penha do Rio do Pei:otc . Quanto i~ 
liquida.~ão projectada pela Companhí(l. de 
Baepemly a S<enta. Izauel, podet'il t'ealisar-sc, 
mas estou ccrt~ que ni'io o serit ,~ cusüL dos 
cofres do m-::u estado, a. cuja 1":-entc acha-~e 
um homen ua.quellil. est.1.tu1 a. moral que co
nhecemos, o ~1·. Atron;:o Penmt, probo, ho
nesto, modesto c p;\triota (tJ)l~iil.t:los ~n.;·at!::), 
cuja arlrninhtl'a~:;Ia 'l\t,z um contl'ast() pel"fcito 
com u. do nosso ex-~OI'Cmadot•. (,Y,;o apo;,,. 
dos.) 

O St{. Oun:uu Pr:\TO - Y. Ex. li tll;t <ql~ti
xonat!amcnte rp.tantJ) it pessoa 1ln St·. ús;u·iv 
Al\'im;ã um ciilatlito muitLl (listirtdo. eon!t~<·O· 
o de p~rto. · 

O SR. \' JOTI'I-~Jas em todo o caso, pcrmit
ta.m-mc o~ noLres collcga.s esta cxp;utsiio. 
considcral-o o contra~tc do govet•nadOI· 
<tctual, cuja acçüo sú Yi.>a. o !Jcm public '• u 
por is>o cll:1 ~e dissomina, Sé\ dilue, se u~'na· 
mi~a, por todo o povo sem Cl'en.r pro.sclitos 
nem 1il.naticos; ao contr;trio do que faziam 
outros governadores cujo olJjectivo no :;,,_ 
verno não lJodia set' outeo siniio cr.:ar uma. 
clientela, como f~zill·O tambem. -permittam· 
me a í'ra.nque7.u, o nobre deputado que me 
interrompe, como tn.zia. ta.miJem o seu ex
governador, o Sr. Francisco l'oroolla. 

O SR. OLIVEIRA Pr:o;:ro-V. Ex. niio conhece 
este cidadão a que se referu, falla sempre mal 
inlorma<.lo. 

O SR. Vro'I'Tr- Ainda bem que V. Ex. não 
m~ attribue p:li:do neste juizo. 

Discuto o homem publico, o admini.;;trador 
com toda a isenção de e$pirito de que ~uu 
c:qnl.z, sendo-me complet.tmcn te in Lliff~runte.> , 
s~bo ponto de vísLt em que me collo~o,a.s qua
hdades pessoaes deste ou daq nellc. 

0 Sa. CH.'I.GAS LOBATO- Em asmmpttos des
t.l. naturez<t nii.o se u(!~-e en;·otnn· ·a. poU
tica. 
.. O SR. Ihu.mú-)Ias e:;i:.:.t assembléa. e pol:
t!ca . 

O Sa. VIOTT!-Vou deixar de lo.do esta que
stão e volto a justificar a e:nemhtnpresentalta 
11elo meu illu~tre amigo o Sr. Chagas Lo
bato. 

Si de Bananal a. Angra. ha !l:l kilmnet t·os, 
de Angt"J. a Santa Cruz h:t mais ou menos a. 
mesma. extensão. 

Por ma i~ elí\va.tlo que se üt~.a o calculo p:wa 
a construçao de:>ta estr::td<t, acr~uito qu<: 3(J 
contos por k ilomett•o e tr.ais que sufficientc; 
mo.s esta não e a questiio principal; o que se 
trata tle saber' é o tempo que se gasta para se 
fazer cst..'t estrada de Bananal ,, Angra dos 
Reis. 

f:> uppouho que se po<let·~~ fazer em um an· 
no. 

O S!t. VJ:\1!.\J':~-Kií.o ~poiado; só este tre
cho s t~ faz no tloh:·o. 

O Stt. VJO'f'ri-0 nohre tlepnhulolniio conhe
ce o tn!diO; h<t n•l ser ra <lept'<·ssõcs prOI'un•las 
})IH' omle p\•Llt; a estr~JAl;l :.tttan>ssar iiLCilrncnte 
ou pelo muno< com difficulll;Ltlcs mnilo inle
riot·es ús s •t'J'as ti ~; P(!tropolis , CLtlJaL5.o e ou
t r·a". 

o Sr.. \'t:'\l i.l.~:.< d:l um ;tp:trtc. 
o ~1:. \' tm·n- Qm: se l';tl,<t em amto ·~ meio, 

ú temp~· cx•:,.>si ,·amt•ll L~~ " lll'tu eum rela.,-Jv 
a.n~ nut:t•o.< )ll'l>.ied ns :qH·e~l.! ill'.:tdus J:l:l.l·a. rc
s:ol\'!~t· a ~ r· i:;" da l'": 1l.1 '.d. 

O St~. \'i:\11.\l::~ - .\in: l ;~ acho )HJUCO duus 
U.llllllS. 

0 ~!:. \"JOTTI -l':l i':L I'<I Zl'!' ;:->{) kil< illll'Ll'OS , 

sendo :Lpt!U:ts ~ll de ::c tT:t 'l 
Fl~ it_~, c :> t ~\ t.rl'd:<l a. tl: ,\ngt':l, fica em p:tl'tc 

l'CSil)•;iola a C!· i~c thL C.:ntt·al. porque t,,[u o 
m:~ tcri:ll p~S.l<l". <.'O il\0 lllil.Citin•ts , va~;>C<, tri
lhü>, et·:. , que nu; vccm do e.~trangr!Í t'll p:tm 
as no.-sJ.s estratLts em ... :>tl'll{;l,:;i.IJ cml\liua.s 
e S. Paula, procur:w.). <UI uelle p:Jrto e sc
gnir:i. ,:em uu.ldeaÇIJco de Ol'uem al~uma :tos 
seus uestinos. allivianJo n~im G-onsiJct".l\'cl
men t} a, Cen tJ';tL 

A escol h a. de lhrt':l ){ansa pat·a i:1 i cio da 
cstratht ó moti v;uh ,,:nd:J. pelo f:J.~ to de partil' 
d<thi a Oeste com dl•st: no a. Govaz, uc sorte 
que faz-:;e <L con ver·;;encia tlc du:iS linhas im
portan t.es, q Uiles sii.o :t ~1 in ;\5 e Rio c a Oeste 
pat-.~ o porto de Angr;t, qnc, pelas suas con
diçiíeil c..<pe-=i•t:·s de vasti(liio, pt·ol'undid.atle e 
:tiJI·igo, csrô. destlnall1> n. ~er, no l'uLuro, um 
dos pl'inci p:tcs p rortns J ;~ Uni:ío. 

Alem u~st:J..;; c·Jn5itlet·:tçl'!tl<, que " meu vm· 
&"io mais ctue ~ulliciente.~ ]l:J.t"J. justificar a 
emencln., StLbem os nobres lleputa.tlos que um 
Ú•)S maiores pet'i;;os, uma <lus maiores ca.la
midade; que pcz<tm sob1'e este po.iz, lti1 o.nnos, 
e o flagelo ütt lebre amarclla, e sabem ta.mtem 
q tte no sul do p;tiz o5 dons lôcos principaes 
tlesta t~rrivel peste são o por•o do Rio de Ji.l.
nciro e o pol'to de S:1ntos. 

S<tbem mais que umc. das e:1usas da des· 
enYol vi manto, d;~. pl'Opagação da moles tio. 
nesses dous portos e d:thi a sun. invasão pelo 
centro do p:tiz n•• uirecç-.lo dus estradas de 
fen-o c o immi~r:tnte que nos cheg;J. todos os 
a,nnos e que por üt lta. de ac\ima~ão ê a. vi
ctirna escolltitht pelo terrível m:L! , é elle qne 
tmnsport:t :t mol.::stüt -p:trn os divet•sos pontos 
Llest<• <:illadc, que mnitus vezPS, aq tli at:.tc;t.,lo, 
conduz o :;t!l'r.1Cll par:1. as c·i tlades do int~rior, 
onde ;1. molestia peh\s im·asCes repetidas Y:u: 
mostr<tndo tenclendas a tomar-se endemtca, 
com gr:J.ves pt·Pjuizos de interess~s vitaes c 
permanente~ . 
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Quem nos diz que ella, depois de atacar l.lS 
cidades, as povoações do inceriat', corno soe 
acontece! tod s os annos, não p:LS~ará âs fa
zendas, as colonias 1 Si e~te 1ll.cto se realísar, 
que calamidade lhe ser.t comparavel? 

A sciencia., os homens competentes, os me
dicas, os engenheiro:;, o governo, todos teem, 
emtlm, se mostrado impotentes par:t destruir 
o terrível germen, cuja natureza nã.o discuto, 
mas que parece va.e adquirindo direitos 'de 
cidade na porção mais rica, ma.is 1ilrtH do 
nosso sôlo, na.quella. destinad:L á. la.voura do 
café. 

Os SRs.LoPES TRov1o E OL!YEIR.\ PI:\TO diio 
a. partes. 

O SR. Vxorrr-Si os no1Jres deputadcs con
sideram Barra Mans:t iüco de epidemia.dewm 
cortar M communicaçües de Angra com o 
Rio, ou melhor, cercar a.quella cidacle de uma 
muralha chineza. 

Assim, :portanto, si ate hoje não conhece
mos bem a. natureza do germen,nem os meios 
de o debel\ar directamente, procuremos o;: 
meios indirectos.nã.o lhe fornecendo o combu~
tivel priucipal·do seu desen>olvimento, o im
migrante, que aos milllm•es a.ftne a.nnual
mente para os dous porto~ do Rio e Santos, 
que são, como disse, os dous fóco$ principaes 
do mal. 

Desviemol-o, o immigr:tnte, p:~.ro. o pol'to de 
Angra, cuja enseada é vastlsstma, per feita
mente ventilada, tendo em frente o lazai·eto, 
na ilha Gt'ai!de, que dá a e.,"tc porto a. confi
guração do porw do Desterro, em Santa Ca
tarina, levatlo constantemente por correntes 
que evitam a forma(\ão de deposito:; e ac
cumul;J.çã.o de dett·ictos de q u:tlq uer n11.tureza 
no fundo da bahia. 

Realisada a estrada, de que cogita a 
emenda do meu illustre collega, estabelecida 
a communica~.ão de Angra com Barra :Mansa, 
que aliâs e o ponto em que o Parabyba m:~.i5 
se approxima da costa, comprehende-se que 
todo o movimento de immigr-o.çã.o poderia. se 
encaminhar para. esse ponto e dahi facil e 
rapidamente para os estados do Rio, S. Paulo 
e Minas. 

Esta consideração,com dis~e o meu honrado 
amigo que primeiro apresentou e justificou a 
emenda, é mais que sufficiente para solicitar 
do governo a attenção a mai~ e>crupulosa 
para. este projecto a que ligo uma importan
cia. enorme, e acredito que, levado avante 
como deve ser, com rapidez, com economia. e 
com o bom proposito de re.~ol ver a. crise da. 
Central. nenhuma- outra. medida pódo consul
tar melhor o interesse publico ·como e:;ta. 

Tenho concluído. (Jit,ito bc,n, muito bem:) 

A discussão tlca. a.dla.da. 
Passa-se á. hora destinada ao expediente. 

O SR. 1• SECRET.o\.R.10 procede à leitura. do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do 1 • secretario do Senado, de 11 uo cor · 

rente, que foi remettido a.o Sr. Vice-Presi
dente da Republica, para ser promulgada. a 
re..."Dlução do Congresso, proru,<>a.ndo nova
mente as sessões legislativas até 3! do cor
rente .-Inteirada. . 

Do ~!inistel'io dos Negocio~ do Interior , da 
lO do corrente, remettendo o requerimento 
em que o dcln.clão Francisco Borges das Cha
gas, :llleg:mdo inv:üiU.ez. pede que em remu
ne.raçií.o de sct">iços pre5t[ldos it patria du
rante 33 annos, lhe seja concedida uma. pen
sii.o com que pos..<.1. manter sua numerosa 
fu.milia..-A commis&i.o de fazenda.. 

E' lido e nca. sobre a mesa,, para ser oppor
tunamente julgado ol:>jecto de delibern.ção, o 
~egninte 

PROJECTO 

O Cong1•esso Nacional decreta.: 
Art. L" Fica. o Poder Executi""o a.utorisndo 

a. mandar pa.g-ar ao Dr. 1fn.noel Teixeira 
Soat•es o que se lhe estiver a. dcvet·, em vir
t ude da car ta de sentença. que obteve contra 
a. Fazenda. Xacicnal, na ;tcção a est.'\. proposta. 
pa.ra indemnis..1.ção dos da.mnos causados em 
sutt propriedade de sobrado n;~, cidade do Sal
vador, do e3t<tdo da B<~hia. 

S. R.-11 de outubro de 1892.-Ga,·cia 
Pi1·es . 

E' lido e fic:L ~<Ob\·e a mesa, o segu inte 

R cC[l-'eri merno 

Requeiro que se peça ao governo as se
guintes informações : 

1' Que providencia~ tem sido tomadas 
pelo director da Estt•ada de Ferro Centra.l do 
Brazil, para reg"ulari~ar o embarque e trans
pOt·te de mercadorias ? 

Z' se a inscripção dos expedidores adaptada. 
por edital de 6 do corrente mez, não vem ag
ara.var as difficuldade~ no recebimento e 
tr-Jn~porte de merca.dona.~. com vexame para 
o commercio, c se nii.o permitte que >:e ~ia
beleça. deftnitivamentt> o monopolio da ~s
trada. Central em beneficio de alguns co.m
merciantes ? 
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3• Que lei ou re.!:(uhmento autori>a c di- i eeuti"m a a.lfu.ndegar as me>a.s de rendas de 
rectoL' da Estr:.tda Ccntm,l a. exi;.dl' que o ex- ! ltaji\lty e Laguna." no estado de Santa Gatllo.
peclitor 8e re~pon~:tbili:<e, a:;~!gmmdo u mil- rina, e 
declar<:~<;"JO, pelo extravio c rÕubo qne ~e 1. cot~siderando que nrio~ pro.ie?tos 2obre 
derem naquella c;;trad<c? 1 Jde tltlcos assumpos acham-ie em discussao no 

Sala. das sessÕ€5, 10 de outubro de 1892.-1· Con,~rc>s~o N:.t:ional, ten~?}cerca del~es sido 
Americo Lt~::. o~' tda ~ me;;ma commi"'ao, que :pronun-

1 ctou-se iavot•ttYelmente i 
• • r . • • . I L'Onsider-anuo que a.s tnesa.s de rendas de 

_o Sr . . So~e:~: 01~0 :':. ~~H 1. ~ dtz que Ikcjithy e L<tgnna, halJi!irada s a runccionar 
~ao ha mm~os dt~s L\e occast,tO ue~uhmetl~r! como all\l,ude·•as, lh.cilit:wiio 0 uesenvolvi
a al~ con-;~d~taç.ao dr, Ca,m!'m um _req Ucl'l- , mento do eom~net"Cio dv interior do estado ue 
~nto, pedmuo ao .gove.rno m~~rm.aç~ rel::L· Sanf::\ Ca.thal"ini~, por set·cm aquellas cid<Ules 
t amentc ao moJ.J de mrerpu ta.t os conLt-:t.· : os centro~ de commer·cio rna.is acth·os e im
ctos celebra._dos com o:; lavradore~ ~~·. ~nco.~ ., por!.antc:> <lo m':smo e>tatlo; 
que.e~ cetta ~ata. recebet-a.~ (l.;~x 1ho;; pe- 0 de p:u·eccr que sej<~ 0 pro.iecto n. 127 
cun.IM lOS do E.,t:ldo sem onu:s a l0 lllll, pilJ'".l. adoptado, pot• consitleral-o di:;no du. approva.-
este fim. ç-'io 1h Camar;\ 

O seu requllrimento aind<\ não foi suhmet- ' ' ' ' · 
tido ã. discussã.o. Sal:. (hs comnü,:.<ões, 15 de agosto de 1892. 

Pede ao Sr. lll'CSidente que, pot· bem da -Jf~tn« , pre5ideutc.-:- Bvtlu? ·,~ti>lO Crtl"Mil·o , 
clas3e a quem vae aproveitar est;l medida., rela.to1·.-1'/w ow~ Del(mo-B . .:-iantos. - Sit i11· 
ponha. em ordem do di:\ o r·eque rimento 11-:rio Ferra: .-Jiomcio Cost<~ . 
que o oradot· apresentou. I 

Faz este pediuo em nome de interesse~ mui- O projecto n. 127 autorba o Poder Execu-
to respeituveis da.~ clas~cs u~ricolas deste ti>·o a o,lt\tndegar as me&lSde rendas das ci
paiz, collocando em um pe de igualdade com uade3 de lt.:Jj<~hy e Laguna, no estadv de S:1llh\ 
o lana~o; do Sul o lavmrlot· do r\ox·te, por C:tth:u:in?-. _ . . . 
que esta mfol'mado ele q.ue o Ba,nco üo Brazil, Contenndo o. n.clopçao da medtda mdw1.da 
a. quem foi feita conc?ssão de somma considl!l':1· ao prudente arhitl'io do poder competente 
vel para emp1·estar á L:woura. m<tntém com ptl.ra. conhec~r de sua convemenciet e oppor
estes us contractos primitiYos, nã.o lhes d;spen- tunidu.de, o pr~jecro n. 127 está nos termos 
sa.ndo o vexame de sujeital-os aos j uros actu- de ser submettido á a.preciar;.ão da Camara . 
a2s da praça quando a htvonm contmtou E' este o parecer da commi55ilo de orça
em um regimen mais provavel, e os bancos menta. 
para fazerem esse contracto recelJera.m do Sala d;J.S commissões, 24 de agosto de 189"2 . 
;;o vemo grande somm:~., pela. qual não po.~pm -Jlwa~·s Barros. - Ar istides -~1 aia . - Deme
juro e não p:.Lg"J.rã.r> durante o tempo que lhe trio Ribeiro.-S c"I'•Hino Vieira,rela.tor.- Ailuw 
foi assignado para delimitação desta qua.nti:t, Rios.-Alu1eicla No[JUeira.-L. ele B tdMes.
que não é pequena, attinge ao p!'ll.ZO ue 15 Leite (liticicn . 
annos. 

O Sr. presidente prestarà um serviço á 
causa publica., especialmente a lo.voura do 
pa.iz, uando o requel'imento para ordem do 
dia, 

0 SR. PRESIDENTE- Sei'á a.ttendido O pedidO 
do nobre. deputado. 

Va.e a. imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos o seguinte 

I'ROJECTO 

N. 12í-189Z 

Art. 1. ' Fic::t o Poclet• Exccuti v o auto ri· 
satlo a <llfandegar a~ mesas de rendas da.s 
cidades de [taj<thy e L;tgutla , no estado de 
SttnU1 Catharimt. 

Art. 2 . ' Revogam-se as disposições emcon
tt•nrio. 

Sala da.s sessões, Z7 ue junho de 189"2.
LaL!r"O Mullcr, -F. Sclmticlt.-Carlos Cumpo:>. 
-L~Jcc;·da Coutinl•o . 

O Sa. rRE:liDEN:TE. deúgna pa.ra. 13 a, se

At!torlsa: o goven w a a!{ande9ar as i me$aS de guinte ortlem do dia : 
nnd«S de Ita:jalty e Lagtm~. m estado de I" p-.\rte (ate as 3 hora.s)- Vot.açã.o das se· 

N. 127 A-.189"Z · 

Santa Cacharum 1 gunites Ill;l.kri:t.s : 
. - 1 OJ prvjdo n. i9Z B, fix.<tnJ.o a J- !:;p-1~ 

!>- commt:>5ao de 11\Zenda. e industt·iit.S, exa.- do Min.isterio da lndusLI'ia., Via.'.~i.o e Obr~s 
mma.ndo at tenta.mente a ma teria. do projecto 1 Publicas, pu.r~t o exercício de !S93. (3·' dts· 
n. 127 deste anno, que a.utorisa o Poder Ex- cus..o;ii.o); 
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Do pt·o.iecto n. 203 B, m•ga.nisnndo o Sê~- l" discu~s.'io do pro.iecto n. 105 A, deste :m-
...-i~.o dos concios da Rc-pn!;lica (3 • d!scu.~-~iío) ; no, elevando à cath~gor-ia de alfandega. a me-

Do auditivo n. 1 0~ N: (adúitivo desta.- s:.1. de rendas de !:-'anta Anna do Livramento, 
ca.do do projeélo n. 19Z B. tixanuo "' des- no cst\d·J do Rio Grll.nde do Sul; 
peza do Ministerio (la. Iuduotrh•, Vi<u.:il.o e l"discnssão do projecto 11. !Zi A, de5te an
Obra.s Publicas para o exet·cicio. de 1893). :cu· no , ltntorisando o governo a atf\mdegar as 
i:orlsando a revi&io do comraeto de n:we~a- mesas d() t•endM de ltajahy e Lug·una, no es
~ão a Y<l.JlOt' do Alco S. Francisco e Rio ilas tado de Santa Catharina; 
Velhas (di>cussão UlJica.); 3• di~cn~s~o rlo pro,jcctn n. 122 R, deste Q!l· 

1' discus;:ã.o do projccto n. l!J.l, dest~:~ a.nno. no, r~org~\tti a;Lndo o Supremo Tl'ibunu.t l\1lli
n.utor isa.ndo o g·o,·erno a consiL!ct·;tr nos fltl<t· l:ai" 
dros eJfect.i,·os uo corpo uc ln<l<:hini~üL~ th\ i• pa.l'te (á.~ 3 liO!'as ou u,ntcs)- Contint.w<,ilo 
armada todos os m:1ehinista.s t>X ll"J. orl.\i n:wic~ da.di!cus.<io uni<:a do adt!itivo tl. !():!C (<Lddi
que t·1.mtan1 mais d1~ lO aum'~ de s:n·ri<:o tiro tlestaca.do do Jll'i~je.:to n. 102 B, 11x::mdo 
na. marinlm de guen-<J., com toda.:> :l.S illlol'· a tle.~p~·t.;\. do ?.fini~ter·io da lndust.r ia, Viac;ii.o 
mações ; c Obrn:; Publicn.:>, pa.t'U. o e:.-.:err:icio ur. 1803), 

Discu~!;ào unica. do uddiUYo n. 1!12 P (ad- ma.ndnndo executar diversas obras na. E$tr;ub 
dith•o destacado do or~.amento 1h de.;JJC7.l\ do Lle Fert·o Centra.l do Braz!! ; 
?vt:11isterio d.'t Industl'ia.. \'iaç;'io e Obras Pu- Di:icu:;são u nica do additi\·o n. 102 E ladili· 
biicas, -pa.r-a. o exercício ele 1893), aurot•is.tndo tí \>o d~-ot:~c.'ltlo do orçamento 1tn Liespe'l.a. do 
a. pt·orogação de Pl'll.ZO !let.ermínado i~ Cornpa.- 1\Iiníster io da lndustria, Vill.ção e Obt'i.l.'l Pu· 
nhia Indu::tr!al e de Constracçúes llydt'lllllit-n.;; bliw.s, para. o eX(lrcicio de 1893), :tUtol·isando 
para uar principio ás obr-as úo l'lOl'tll de Ja. 0 ~overno a contractar cotn a. COmpanhia. 
ra.guá, no estado das Ah•gôas ; ~Iuúmhinho ou com quem melhot·es ~ondi· 

Discus~ào unicn. do uddlti\'0 n. 192 D (addi· r;ües offe•·ec~r a. construeção do pr-o1ong;\· 
ti,·odestacado tl.o projecto n . 192. B . fixando mento d:~ estrada de ferro da cidade da C:1m· 
a despeza do Ministerio da Industria, Vi:t('.;1o panlw. a.os Poços Je Caldas, etc.; 
e Ollras Publicas, pn.ra o exercício ue 1893 ), Discussão unica do additi>"O n. 192 F (addl
:wtorisa.ndo n. crea~J.o de colonius correcio· tivo de~t:tcado do orç~mênto da despaza tio 
no.es; Miuist erio da lndustria, Yiaçito c Obras Pll· 

Discussão unica do addítivo n. 192 H ( a.ddt· blícas, para o exercid~ de 1893), autorisnndo 
tivo destacado do orçamento da despez.t do o governo a contractar com o Sr. Ricllard 
Ministerio do. lndu5tria, Via.ç~o e Obro.s Pu· J. Reid)', ou com quem melhor<:s Yanta.gens 
blicas, para o exerci cio de ! 893), o.utorisa.mlo ol!erecer , a construtç:-Jo da linha. telegraphica 
o governo a. comprar ao cidadão Alft·e~o M?· sub-fluvial entre as cidades de Belém e Ma-
reira. Pinto a propriedo..de do seu Dl.<:eiOnarJo nú.os ; . 
Geo~rraphico, Histoz·ico. Etbnograplnco e Atl· Discus.<:uo unica. do a.dllitiYo n . 19-Z G (a.ddt· 
ministrativo do Br(I.Zil; . t ivo destacado do orç:.1.mento da drspeza. do 

CGntinuação da 2.> díscussã.o do pro.Jecto Mini~terio da Jndustl'ia, Yia~ií.o e Dl>r-J.s P u
n. 183, deste anuo. resk•belecend.o a lei n . 3403 blictts para. o (l.'(.ercicio de 1893), autori.ando 
de 24 tl.e no,embro de 1888, com as modifica- o pa.;:ia.mento ue _30:000$ como premio a.o 
ções que indica., e fiXa o prazo Lle~1t~o do qual Dr. Chrockatt tle Sa , pelo mapp<t po1· elle u i
devem os n.ctuaes bancos de-. Pffil5sa.o ent rar titn~~omcnto cdit;;l.do; 
no r e"'imen desta lei. Autoris:.t. o governo : I ' cl.iscussU.O do pro.jecto n. 190, {le:>te ;~nno , 
a assumir a; re;:ponsabilida.de t];ts notas dos m~lnt~nrlo a ~ubvenç,ilo de:;tinada. a nuxiliill' 
que não puderem ou quizerem St\l.lmett.er·se o serviç.o de exploro.ção e nn.vegaçlio do Rio 
ao mesmo regiroen ; a pl·ovídencíar , quanto Pa.rnahybn. e n.utori~u.ndc> o governo n. con
;1 substi tuiç-~o. por notas do Thesouro, ilas tractar o mesmo serdço nas condiçiies que 
que forem recebidas, e a rescindir o conteado e:::tabelece; 
com o« Banco do, Republ:ca. ., paro o r~sgato 2l di~cussüo do projecto n . .215, desle anno 
do papel-moeda, limita-do este a somm~ actua1 (do senado), n.u to!'i>.1.ndo o governo n. indemni
e feito o resgate conforme a.qull1ln. le1 c com sa.r 0 estado do ~Iaranhão d::t quantia dll 
os recursos a.nnualmente decretados; 439:496:";532, diJierença da que foi recolllida 

2• discussão do projecto n. 123, deste an· <:m llepÔ~ito no Thesouro Nacional destinada 
no (do Sen:.~do) , augmenta.ndo ile mais 40 •r, ás obras do «Furo ou canal do At·apo.po.lly»; 
os aotuaes vencimentos e sala.rios do pessoal 3" discussão do projecto n. 175, deste :umo, 
da Imprensa. Nacional e Diario Official; ::nt!!menW.ndo de 30 •; . os actuaes vencimen-

Discussão unica. do projecto n. 10, deste a.n· tos~dos emp~egados da Estrada de Ferro Cen:
no ( uão S3llccionado), dL,pondo ~obre os pro- J tral ~o .Br a.ztl, ~ne per~b"_m meno5_ ~e ~:009$ 
prios nacionaes no3 estados. nos termos_ d_? pa.· j e _a.mortSll. o go\ crno a ,,lmr o nece;;:.sa.rJO cr e--
ragrapho unico do a.rt. 64 da. Constitm~ao; d1to; 
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Di;:cussão unica. do prQjedo n. 222, cle;;Le 
anno.aut-•ri:::ando o gO\'er·no ~ con~eder ~els m1~ 
zes de licença, com onlenado <t Eduardo }!etceJo 
de Azumbuja., engenheiro fiscal i.le 4" cla$<e 
da. repartição de flsca.lisação das estradas de 
ferro dtt União, para tra r ar de sU<\ sa ude onde 
lhe convier; 

I• discus~ã.o dopt•••.iecto n. 21-t. dest.e anno. 
a.ntorisando o Poder E1-:ecutivo •~ elHJ';lr cni 
accoJ•do C(Jffi Si! n·stre Je ~la ••:tl hães c u B:u•o 
nezo. dt: Vi !la \làt·i a e ouu'~~- uo ~l·nt. ido de 
liqttida.r com 11- 1\ ~pons:~uiliu:ult! u:• l:ni:io o• 
t itulas fie di'l'id:l. que tC<:tJI.cram 1lo P:wa~ua.y 
clepoi~ da. gum•ra. unl.rc aq tu•lle p:~iz t' u ll(J:'~. 

Levantu-:>o :l. :;c;sâo á.~ -1 hora,; e I:, miou
tos da ta.rde. 

1231 SESSÃO E)! [3 DE Ot:Tt:flRO DE J8!JZ 

Presidencia dos Si'~ . .To•io Lop~$, .1lc iJcs Li~<w 
( 2' ·o ice JlrcoidcnCe) c /o;<o Lop~s 

Ao ·meio-dia proce·le-se ti. chamada, i~ qual 
respondem os Srs. Jo[o Lope~, Antonio Aze
redo, Athayúe Junior, Paul:l. Guimnrães, 
FJeury Curado, Indio do Br<lzil, Co.ntU.o, Matta. 
13acella.r, Angusl.o Montenegro, Costa Rodri
gues, Casimiro Junior. An!'risio Fi:1lllo, No
gueira. Paranagná, Pires Ferreira, Ma.rtinho 
Rodrigues, Frederico Borges, José 13eviln.qua., 
Gonçalo de Lagos. Nascim~nto, AlCl'edo Bar
bosa.. Almino Affonso, Epitacio Pe:;soa, Sit 
Andra-de, Tolentino de Garn.lho, Joaquim 
Pernambuco, Ju vencio de Aguiar, André C:J.
valcanti, Ra.ymundo Bandeira, Pereir:~. Lyt·~- . 
.João de Siqueira., Lui,.; de Andl~tde. E~pirito 
Santo, Bella.rmino Carneiro, Oilicica. Rodrigo 
de Ara.ujo, l vo do Prad•), Oliwira. Va.ll<ulr;,o. 
Felisbello Freire, A ngusto de Freitas. Ptmlo 
A1•go1Lo, Tosta., Se<l.l>ra., Zama. Artilur· Rios, 
Gctl'da. Plres, Marcolino :Moura. Sevet•ino 
Vieira, Santos Pereira. Milton, Dionysio Cer
queira., Leovigildo Filgueiro.s, Bu,1·ão de Sito 
Marcos,Prisco Paraiso, Manoel Caetano, Fran· 
ci~co de Mattos, Hora.cio Costa, Fonseca c 
Silva, Nilo Peç;mha, Urba.no Marcondcs,Ma
nhães Barreto,Oliveira.Plnto, Virgilio PessO:l., 
Frol.nça. Carvalho, Luiz Murat, Baptista. da 
Motta, FrJes do. Cruz, Erico CoeLho, Lopes 
Trovão, Jacques Ourique, Furquim \Vemeck, 
Jesuino de Albuquerque, Vinhaes, Thmmz 
Delfino, Antonio Olyntho, Baua.l•ó, Pacifico 
·M:vcarenha.<;, Gabriel de Mag•\lhães, Leonel 
Filho, Chagas Lob:l.t.o. Jacob da. Paixão. Ale
xandre stockler, Matta. Macha.do,La.mounier, 
Alvaro Botelho, Gonçalves Chave~. Amel'ico 
Luz, Viotti,Ma.noel Ful,n-encio, Aristides Maia, 

Gon,;all·es R:uno~. Cnrlos d:ts Chn,tw.s, Do
l1111l~o~ Rodt<t, Costa. :l!acha.dn Francisco 
Ve!ga. Ftwrd<'a. R;thello. FeJ-rPil-<; Pire.>, João 
Lmz, Roclolpho de Al)l'eu Kece<io Tavares 
G-licerio. Ce$u'io i\Iotta .lu~ior, )tora.cs Bn.rros: 
Lo!>cs Cha._ves, C:.tnallml. llfm·m, Alfr-edo 
EHt~, :\lme1d<J. !\ogueit·a. Brazilio elos Santos, 
~copr:ldo de flulhi K'S,AlYP!: r{c Ca.;;tro. lJl'b:1.no 
Gon''O:l, BélliJ.l'ITIIIlO de ilfenrlo111;n, Mnrdano 
l~C ~htg;ti !;i'te". Fm·n:tntl~ !'i:n:1s: l.:turn ~! iiller, 
C;trlo• C:tmpo< .. :<chm;rlt._.l uh·• rir~ C.l,;lilhns, 
Hot·ges ~~~ .\ktlc!!·u.-;. Alc1J•~s f.ima, Thomaz 
Fh>t·r~,.:. li•Hil\!l'il Tl:lpti~t. : ~. Ca~~ i :mo llo :\a•· 
cim~nto c lJcmcb·io lti hl•iro. 

Al,re·s~ a :';<':s>:'io. 

!J~ix:tl~ de •:nmpar•!cer .com c;uga. )JnJ·tici· 
}t.td:~ ' ',; Sr,;. ()ch· -a llOth'l~ue.;. Pcrlro Chet·
moul, R O<Il·i;!lte5 1-"t·r nan•l•-;;, Henrique tlc Cal'· 
,·a lho, 1\cl~"n. Ju~tiniano M s .. rp<l. Cyrillo rk' 
Lemo-> .lc1:;e A \'ellnn, ;\I Jgucl Ca~tro, Anwrim 
11<tl'Ch1., Pedro Anwrko, Couto Ca.rta.xo, Rctn m
hu, Rn~:L e Silva. lion\~tlve5 Fencir;\, .Jose :-.rn
rinno, Annib:tl F;tkiio . .\!ei1·a dü Y<vconcellos , 
.João Vieira, Thcoplliio elos Sttntos, Pontes de 
~fíranc!a, Eu('.[[dcsMa!t.1.,LeandJ·o Maciei,Fl·an· 
ciseo Sodt'e, Kontes 1>.-Icllo, Fonseúa Hermts 
\:il'iato de Me~eir~s, Akinuo Gu:_m<tb<l\'il ,~by: 
rmli:., Dutra l\lcac:w. Palleta, .To<tO de A vellar, 
Henetlicto Vallauares, Adolpllo Goruo, An"elu 
Pinheiro, C-osta ,Junior, Carlos Gareia 'Rro
rcira da Silva, Julio de Mesquit.'l., Edt;a.,·do 
Gonçall'es, Lacerda Coutinho e .Menna Bar
reto. 

Deixam de comparecct• sem causa partici· 
padn. os Sr.;:. Sebastião Landulpbo, Villa. Vi· 
~osa, Alherto Brandão, Joaquim Breves, 
Sampaio Feer<~oz. Figueiredo, João Pinheiro, 
Fcrr~ira Brandão, Coota Senna, Domin"'OS 
Porto, 1.1onf.3iro da Silva, Ribeiro de Ara.nt~, 
Mo.rtinho Prado, Domingo> de Moraes, Pa.ulino 
Cu.dos, Cin.;;iuat Bra_;:a, Caetano de Albuquer
que, Victoritto Mon tciro. Pet·eil~J. da Costa, 
Assis Brazil, Rodla Osorio e Fernando 
Abbott. 

E' lidl e sem deln1.te approvada a acta. d:1 
sessão antecedente. 

O SR. PRlWDE:\TE-Não havendo ainda nu
mero J.)M'<t >e _pt·ocedet' ás votaçrjes indicadas 
rio come,,o tla oruem do dia, pas:>a·~e ás ma· 
terias em di~cus~ão. 

I ~ discu~:lão do projecto n. 104, deste anno, 
autorisando o go,·erno a cousitl.e,·ar no• qua
dros effectivoa do corpo de m:JJ':llinistas dn. 
armada todos 05 maclünistas extra.ot·dimt.rio> 
que contam mai" de 10 aunos de serviço na 
marinl.t:L de guerrll., com todas as iaforma· 
ções-. 

'Nii.o havendo quem peça a. p:1.1a.vra., fica. 
encen•ada. a. discu~são e adiada a votação, por 
fa.lt.a de numero. · 
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Discus:SJ.o unica do proj~cto n. 192 P (ad
liitivo destacado do orçam.ent l da despeza do 
Ministerio da. lndustz•i:l, Via~-ão e Ol:>ra.s Pu
blicas :pa.ra o exercício de 1893) ,autorisando ;\ 
}lrorogação de praso determinado á Compa.
nlt!a Industrial e de Consil·ucções Hydraulica$ 
pwa dar principio u;; obra.s do porto Ja.I"!lr 
gmi., no e5tado d;"-' Alagõa.~ . 

Ninguem pedindo a palavra, :fica encerra.da 
a discussão e a.diad<\ a. votação. 

Discw>ffio unica. do pro.jecto n. I 0'2 D (ad
lliti vo de:!f.:l.Cado do p!'Ojecto n. 19.'3 B, fixando 
a de~peza. do Minist.erio d;1 ludn,;tria., Vhção e 
Obras Publicas. pal'a. oexet·cicio de 1803), <\li· 
tot·isando a creaçUo de colonüt..> correccio
naes. 

Não havendo quem peça. a pa.lavra,fica en
cet•rada. a discussão e adiada. a votação. 

Discussão unica do prQjecto n. lOZ H (addi
Uvo destacado do o1•çamento d <1 de;;peza do .Mi· 
nisterio da. lndustr ia, ViaçUo e Obras Publicas, 
para o exercido de 1893), a.utori~u.ndo o go
verno a comprar ao cidadão Alfl'edo l\Ioreíra 
Pinto a. :propríeclade do ~eu Diccionario Geo· 
graplJ.iCD, Hlstorico, :Ethnographico e Admi
l~istra.tivo do Bra. il. 

Ninguem pedindo a. pala.>ra, fie :~ encerrada 
a discussão e adia.d<L a .-otação. 
Continu~ão da 2• discu3.<ão do projecto 

n. 183, deste a.nno, restabelecendo a. lei 
n.3403 de 24 de novem"!:lro de 18S8,com a.:; mo
(lificações que indica, e fixando o pra.so dentro 
do qual devem os uctuaes banco;; de emissão 
entrar no regim.en ll e.st<~ lei. Autorisa o g~r 
verno: a. assumi r a responsabilidade das no
tas dos que não puderem ou quizerem sub
metter-se ao mesmo regimen; a providenciar , 
qua.nto á substituição, por nota.s do Thesouro, 
du.s que forem recebidilS, e a. rescindir o ·con
t."acto com o Banco da. Republica para o 
resgate do papel-moeda., limitado este iJ. 
:;omma. actual e feito o resgate conforme 
aquella lei e com os recursos annualmente 
decretados. 

Os...-. Oiti~ica-sr. presidente, con~ 
fe~o que é L'Om ulgum.receio que tomo parte 
r:.o presente del:>ate. 

Não e receio pelas miub.as opiniões; nunca. 
as tive mais firmes e convencida.s mas é que 
tenho notado que b.a. como que um -propQ!':ito 
de a.ttribuir-me penS3mentos e phrases que níi.o 
pr_oi'eri n~~-ea.sa, ha. o propo.sito de falsear as 
mmhas oplllloes, demalquista.r-me com a opi
r.iiio publica,de procurar desvirtuar os intuitos 
c:lm que eu e a commissíi.o de orçamento temos 
pugoã.do pelo projecto, ~mprestando-me intui
to> a.nt.i·p<\trioticos, quando sómente o patr io
t ismo é que nos impeUe neste assumpto. 

O SR. JoXo DE SzQu"EmA.-Nurica ouvi nesta 
casa aventurar-se uma. proposição dessas. 

o SR. OtTlClCA.-Eu nlio disse que e nesh. 
Caroar-a. V. Ex. uiio ouviu aind<t a. conclusão 
do meu rn·gnmento. 

O SR. BADARó-Esta Cam.ara mesmo tem
lhe feito muitas injustiçM. 

O SR. Orl'IC!CA - Falei inrlistincfumente 
não me referi a esta. ou úquclla individuali: 
daue ou corpora.~.1o. não talno carapuças para 
mnguem. Pot· que razã!) alguem ha. de ac.
ceít.aL' referencia.s in di vidua.es quando não 
a.s faç.-o 1 

Da ultima vez que falei nesta. Camara, 
encarava a. questão debaixo <lo ponto de vista. 
em que a tinham collocu.do os nobres deputa
dos qne me haviam precedido e que tinham 
inpngnado o projecto, c, di~c:~tindo a possive1 
J•eorganisação do Banco da Republica, por 
uma provoc,1ção P.:<cpressa a. mim !'e i ta pelo Sr. 
de(lutad() pot· S. Paulo que impunha-me isto 
como um dever, de'r"er a que me recusei por 
diversas •~s. eu mostro..-;t o estado em que 
se acha o Banco, o estado em que estavam as 
finanças do paiz e exortava <~ CamanL do; De
putad.os,lJara. pensar seríamente na possihilida· 
de de um<t ce..~ de 1"13-,"":l.mentos da. nossa 
divida externa; porque nã.o havia recurso 
possi "'e! no orr;amento nem combina()(ies finan
ceiras capazes de fazer com que se saldasse 
um de{icit de valor superior á. metade da re
ceita.. 

Nessa. occ:~siiio lembl'ei à Camara que as 
circumsroncias financeiras do paiz se resen
t iam um -pouco das diffi.culdades oriund;l.s do 
excesro das despezu.s sobre a. receita. e apre
senta·va, como symptoma,o iacto de se ter con
tr~hido na Europll. um emprestimo, que era 
uma especie de adeantamento da receita, de 
um milhão de libras que devia ser p1ga. em 
pmzos diminutos dentro do exercicio de 
1893. 

Fazia t:totadt Ca.mara,Sr. presidente, que este 
empre!'timo de 18.890:000$ havia de ser :pago 
ao cambio de lO d., o daquslla occa.sião,o que 
importava. em um:t obrigação para o Thesou
ro, de 2 . .'~.500:000 ; mostram como não seria 
absolutamente possível que o orçamento pu
desse supporta.r esta. despeza e como a verba 
- Fluctuaçõe.s de cambio- elevava-se a uma 
qua.ntia correspondente á. meta.de de toda-re
ceita publica. 

Tanto bastou, S~. presidente, para. que fosse 
atacado por ter dito uesta casa que o pa.iz até 
o fim do rumo estar.ia. fallido • .• 
~ SR. SEUR.~- Não se póde ser patriota, 

hoJe. 
O SR. OrrrcrcA ... . b.tnt ·) bastou, Sr. presi

dente, para que desvirtu:t.."Se!U os intuitos pa
tl"io~ícos com que appareci na. trHmu11.; então 
se me attribuiu o haver dito que o palz não ti
nha. a.te o fim do anno recursos para. oocorrer 
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i~s suas tlespeza.s,como si a. lli.>S to1los não f,J,!':e 
conhecido que o emprestimo ue um milhão úe 
libras que não veiu para o paiz, mn..~ ficou na 
Eupopa., aUiviou o Thesouro da \ll'gencht de 
pl'ücurar ouro, autorisando-o a ficar 1olgtulo 
para. os compromisilos da no;:sg_ divida. 

Entr etanto, isto me va.lcu um:1. serie de in
sultos na imprensa e referenci<~.;; menos hon
rosas ne;;ta. casa, somente porque tenllo s.u:'-
tentado no mesmo ponto de vista , com as 
mesma.s convicções, o plano que jnlgo mais 
etftca.z para corrigir os erros que deram em 
resultado a. situação desolador-J. a. que che· 
gamos actua.lmente. 

O SR. SEABRA. - Não é tanto nssim ; mns 
em todo o caso tem a sua. ra%iio. 

O SR . OITICrc,\.-Sr. presidente, serâ n.nti
patriotico exhorta.r a Cama.ra. dos s~s. Deputa.
dos para que zele o dispendio dos dinheiro.> pu

. blicos e o credito nacional, mostr<tn<lo-the 
quaes são a.ssommas de sa.crífi.ciosquese exige 
para o Thesouro publico, dizer a commissão 
em assomos de patriotismo, em uma. discus;'\o 
como esta,que devemos amparar o credito na
cional porque si o não fizermos o paiz serti. le
vado a fa.ltar nos seus compromissos e fatal
mentenós chegaremos il. cessação dos paga
mentos. não conservando a tradi.;:.ão honrosa 
que o Brazil por tantos a.nnos sustenfuu, man
tendo seu credito~ 

Serà a.nti-patriotico lembrar, da tribuna da 
Ca.ma.ra dos Srs. Deputados,que o B1·azil e um 
paiz rico, riquissimo, salvará a crise pela qu~l 
está passando, com os seus proprios recursos. 
ma.s por isto mesmo e necessa.rio extirpar o mal 
chronico que o impede de marchar fl'ancn
mente no caminhodoprogt•esso, abolir o curso 
forçado do papel-moeda? 

Será a.nt.i-patriotico clamar pela reducção 
das despezas, pedindo que restrinjamos estas 
de accordo com a receita. publica, exhorta.ndo 
o poder legislativo para. não decretai-as além 
·das forças do orçamento e ao poder executivo 
para não aftasta.r-se das despezas decretadas, 
de modo a. evif.a.r .os d eficits orça.menta.rios que 
empobrecem a. nação 1 

Si é anti-pa.triotico isto, Sr. presidente, de
claro á Ca.ma.ra que o repetirei ainda e m~ús 
um milhão de ve2es, si tanto for necessario 
}!ara. fa.zer comprehender aos poderes diri
gentes da.n~ a. verdadeira situação em que 
nos achamos, não nos deixando illudir com 
plmntasia.s que no:< podem custar muito caro: 
convém não abusar do credito nacional ; lem
bremo-nos de que a nossa. div>ida. e superior a 
um milhão de contos de réis, que o serviço 
desta div>ida a.bsorve a. quarta pa.rte da noS\\& 
:receita; convém lembrar que a despeza_pu
blica augmenta desordenada.men te e a pro
ducção não marcha. de accol'do com esta dea· 

c .. or& v, VI 

pn7;t e I(UC nií o h:~. riqne7.1. qu<:> r.;sista. a. e.. ta. 
de~propnrçiio entro o recebido e o gasto. 

Que \li~ram a Camara e todos os bons bt·~
leiro;;. si e isto anti-patriotko. ~i eleve ser 
con<lemnado quem assim se exprime no par
lamento da sua patria. · 
~r . pra~idente, considero muito menos pa

triotico vir á. imprensa., que se inculca am1ga 
rlo governo, dizer que elle precba do lastro 
em ouro existente no Thesouro]?n.r<~. o serviço 
d t'. diviU.a externa. 

E' muito menos patriotico, Sr . p1•esvtente, 
vir dizer, neste Parlamento, que a liquida~.lo 
de um banco, qualquer que ~ia a sua deno
min:\\;":Í.O, acarretar·á a liquidação do. pa.iz, tla 
fortumt publica.seri1 ~. morte das instituiçCics. 

Considero a. tl>rtuna publica muito acima. 
dos interesses de institutos tle creúito, CJ.Uaes
quer que elles sejam, tenho em muito ma.is 
alta conta a fo rtuna publica, j ulgo-a. muito 
mais amparada, de que a entendem aquelles 
que veem dizer, no Parlamento,Q.ne a. liquida
ç-ão de um banco acarretar{l. a. liqu id~~.;i.o da 
Republi.ca.. 

0 SR. SEARR.>.-Xã.o se disse isto ; pelo me-
nos. eu não disEe. · 

O SR. OmcrcA-Não disse ter sido V. Ex., 
mas muitos dos Srs. deputados disseram aqui 
que o paiz seria a.rra.sta.do i. miserla com a li
qui~.do de um banco, 

O SR. SEABR.A- São os amigos de V. Ex. 
que dissetam isto. . 

o Sa. ÜlTlCICA-Ess e procedimento e muito 
menos :patriotico do que prevenir il. ca.mara 
e ao go;erno, das loucuras que se estão fa
zendo, dos abuso~ de credito em que se quer 
comprometter o credito nacional, protestan
do contra aquelles que veem pedir ao Poder 
Legislativo que autor i>e o gover no a jogar com 
o credito publico, em quantias extra.ordi
na.rias, fabulosas, superiores á. :possibilidade 
do seu orçamento e recursos, unicamente 
para am:par-_,r os na.ufragos condemnados 
na voragem do dcscredito em que se afun· 
da.r<1m. 

E' muito menos pa.triotico vir pedir ao 
Congresso que faça. jogo com o credito em 
quantia. extra.ordinaria, no momento de uma 
pasmosa crise da moeda. fiducia.ria, quando 
o credito do paiz esti:l. estremecido no estran
geiro, quando é prcci~o , !KJr medid<L~ sabiM, 
energica!J e criteriosas, restringir as despe
za.s e não a.ppella.r paro esse credito, 
ao menos emquanto a. confiança não se 
estabelece\', emquanto . o paiz não impuzer 
ao estrangeiro a confiança de outros ·tempos. 
provando não haver razão para: o estreme-
cimento de que somos victimas. . 

Vou deixar e.~tas considerações, que se dt
rigem pessoalmente a mim, p3.r(l. entrar .na 
discussão da ma.teria. 
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_Ante.~. porém, preciso fazer uma dcrl:wa- E' qu~. Sr. presidente, o sub.<títutí~o do 
çao, que tem reierl!ncia aos meus hont'ailo~ nobre ll~putado pelo Rio ue J~meíro, a~signn.do 
collegas. por mmtos de meus llonr;J.t.i.o;; colle":I.S não é 

Preciso declarar que faço a. todos o~ meus um substitutivo; é uma repeti\iío u./l d~reto de 
collegas desta. camara justiça inteira rela.ti- 7 de de~embro de 1890, que creou o Banco da 
vamente a sua probidade e ao seu caracter Repubhca, trazendo apenas du;~.s idêa.s nr>-
individua.l. vas ••. 

Absolutamente não duvido de que SS. EEx. Pretendo ex:2 minar estas duas ideas ! 
venham a este d&bate com tanta bo"' fá como mas peço ficenr:a a s. Ex. para dizer desde 
eu. lo~o que o substitutivo apresentado por S. 

Quando distingo entre o int·)resse publico Ex. resume- se em dous artigos:artigo ultimo ... 
e os interesses particulares, absolutamente " O governo fica a.utorisado n. jogar com a 
não me refiro a. intel·esses particulares dos fortuna publica, com o credito nacionn.l, do 
nobres deputados, absoluumente não quero mudo :por que entender ·mais ncces.sario, e 
dizer que SS. EEx. venham para esta cama- tanto quanto se,ja preciso pa.ra .... -. art . 1": 
ra. como procuradores de quem quer que seja, Reorganisar o Banco da Republica, condcmna-
defendendo interesse~ indi viduaes seus. do a. um desastre. 

Quando na discussão tenho-me referido a 
interesses particulares, tem sido unicamente O SR. GLrCERIO - Pelo nobre deputado, 
pa.ra p~l~ em confr~nto com 0 in!-eresse pu- que e inquisidor-mór do Banco ela Republ.ica. 
blioo, SlgDiiicando o mteresse partiCular o in· O SR. iliTICICA. - Isto q ue1· dizer que o 
teresse de associações partieulares, e interes- Banco da Rcpublica u:;ou. e abusou de todos 
se publico o interesse da communhã.o brazi· os priyilegios e oontractos que lhe ibra.m 
leira. concedtdos, r~eb:mdo ampla autoriS3Ção pa.ra. 

Não o fiz nunca com intenção à e fallar em tudo quanto é possível c ima;;-ino.vcl. e até 
interesses dos nobres deputados pessoalmente· excepcional, em uma instituição de credito. 
referi-me ao interesile particular de associa.: .Até quanto poude, gozou deste privilegio do 
ções particulares. modo por que entendeu com absoluta liber-

Preciso fazer esta deC~laração porque, em da.de de acção. E agora, quando esta liberda.
virtude de minhas palavras em sessão ante- de de a.cção errada está produzindo todo~ os 
r!or, dous dos meus nobres collegas fizeram seus e:fl'eítos em :relação á 1ortuna. publica, o 
referencia a. essas palavras, declarando Congresso Nacional é convidado para votar 
que não tinha.m acções nem c:ra.m interessa- uma lei que tire ao banco todas as obri:::ações 
dos em companhia algum. a que elle se comprometteu na occasião úe 

Sei que SS. EEx. estão convencidos de que sua. organisa.ção,e lhe conceda mais uns favo
uma possível liquidação do Banco da. Repu- resinhos,fa...-ores que envol.vem o compromis-
blica ou de outro qualquer banco, venha tra.- so de toda a fortuna publica. . 
zer o desastre geral das fi.nança.s do B(•azil, VY . Exs . comprebendem que uma fran
como eu estou plimam~nte convencido do con· queza destas. dada a.oo;sim ao governo plena-
tra.rio. mente, era a autoriS3,\.ão mais ampla. que um 

São estes interesses que estão emj ogo. parlamento podia conc~er a. um governo; 
De um lado o interesse publico, o intereSS'e mas tambem era. a annullação ma.is chata que 

da. íà.zenda publica., do outro lado o interesse o parlamento faria de si mesmo· 
particular do banco que os substitutivos que- Foi por isto, Sr. presidente, que acudiu a. 
rem reorganisar. madrinha, como mãe solicita, carinhosa, e 

Feitas esta.s duas declarações, vou. entrar cobriu a creança com e1:tremo, porque estava. 
na. a.nalyse dos substitutivos. e eomeçarei pelo núa. na discussão,~nvolveu·a em umas atadu
do meu nobre amigo de-putado pelo E~tado ras, fraldas e cueiros muito bem preparados, 
do Rio de ,_Janeiro, porque foi o primeiro para. poder supportar a discussão perante o 
apresentado na discussão. parlamento, cujas prerogativas ella a.nnul-

Sinto que S. Ex. não esteja presente para la~a. 
lhe dizer que, apezar de medico e abalisado, Antes de entrar no analyse do substitutivo, 
ape:zar do talento profissional que todos ll:te eont inuo n. lamentar que não esteja presente 
reconhecem e eu sou o primeiro a confes· o nobre deputado peJo Rio de Janeiro . Peço 
sar, medico distincto desta. capital, S. Ex. não licença para contrariar algumas proposições 
.J>OUd& fazer com que a. criança que veio a. luz apresentadas por S. Ex. no discurso que pre
deixa.sse de apparecer rachitica., ent~da, um cedeu á apl·esentação do seu substitutivo; mas 
mQnstrengo, e de t.a.l modo, Sr. presidente, sinto dizer a. S. Ex. porque sou seu amigo, 
que foi necessario ba.ptisal-a quanto antes e nii.o desejava controdizel·o : S. Ex.. parece 
para. não morrer pagã. Foi -padrinllo o sul;- que não leu a lei de 88 e não estudou o regi
:;titutivo do Sr. Seabra, e madrinha., a emenda. I meu que aq uella lei estabeleceu pa.ra. os banco:; 
.sulwtitàtiva do nobre deputado por S. Pa.ulo_ i de emissão. 
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s. Ex. querendo estudar o regimen a que póde ser de ·m'etade, de um terço e menos 
o projecto obeigava os bancos de emissão até ; não ha .ab.solutamente nec·?ssidade de 
actuaes, e, tom<tnélo para exemplo o Banco da ter lastro· em ouro detanto pat' tanto daemis· 
Republica, fez calculas eni que procurou de- sã:o, .e terei occasião dc-J estudar esta questão 
monstrar que podendo o banco entrar no re~ quando tratar dos substitutivos apresentados 
gimen da lei, o governo teria necessidade de pelos nobres deputa !os. 
emittir papel moeda para o banco poder fazer SãJ estes o~ dous pontos cardiaes de toda a 
a conversão das notas em moeda corrente ; e argumentação do nobre deputado, ·argumen
assim fez o calculo de que o thesouro ver-se- tação que pecca pela base, i:lãó subsiste por
llia na contingencia de emittir muito3 milha- que ellas são contrarias ao regünen estaoele
res mais de contos de reis em papel; desde· cido em 1888 e contra as leis que reglJlam 
que o banco resolves3e substituir os ~eus las- as emissões bancarias. · 
tros de ouro por apolices, muito natural como Feitas é'stas observações,Sr. presidente, vou 
pare~e que elle preferisse uniformizar sua emis- analysar os substitutivos. · 
sã.o sobre lastros em apolices e para resgatar o A Camara dos Srs. Deputados deve saber 
papel-moeda do Thesouro. S. Ex. 'figurou que o que o pensamento da commissão de orça
Banco da Republica, querendo entrar no regi- mento não foi outro sinão a encampação,para 
men ela lei de l888,teria necessidade de unifor- o resgate do papel-moeda. . 
.mizar toclos os seus lastros ; e como a conver- Tanto é· verdade isto, que tendo sido en
sã.o das suàs notas deveria ser feita em moeda carregado de estudar o assumpto e de ela
. corrente, isto é, em papel do . thesouro, ~te borar o projecto de lei a ser apresentado i 
forçosamen.te deveria emittir a diJferehça en- deliberação da Camara, o fiz de accordo com 
tre o meio ·circulante actual e a totalidade o p2ri.samento da 'commissão de orçamento, 
das emissões com. que o banco ficasse. tendo entrado em communicação sobre o nosso 

S. Ex. enganou-se: a lei. de 1888 não con- modo de resolver a questão com a·commis
cede a faculdade de emittir notas sobre apo- são do Senado, e com quasi todos os membros 
líces tanto quanto os bancos o quizerem; por do m'inisterio; a solução pela encampaç"ão das 
isso me>mo que a lei tinha como fim obrigar emissões foi .· a predominante, com o fim de 
a transição do regimen do papel moeda para resgatar . o papel-moeda e resgatal-o · com os 
o regimen da conversão em metal, em ouro, recursos que a propria lei daria ao Thesouro 
a lei limitou a emissão sobre apolices até Publico; tanto isto é verdã.de que tenlio em 
20.000:000$ para cada banco, limitou a emis- mãos e posso · ler á Camara o primitivo pro
são total de todos os bancos em apolices, á jecto . que elaborei e que estava acceito pela 
quantia de 200.000:000$000. . commissão de oeçamento. · 

A Camara comprehendeque de~de que o Ban- Na ultima conferencia por nós feita .susci-
co da Republica tem apenas 53.500:000$ de tou-se a questão dos privilegias dos bancos 
emissão sobre apolices, contintlaria com a regionaes; isto é, os privilegias daquelles 
sua emissão limitada, e a emissão dé todosos baricos que tinham cumprido a lei da sua·o•·
bancos, não se elevando em apolices tal ve:z; ganisaçãci e não haviam concorrido ·para a 
a mais de 100.000:000$, a emissão total desva.lorisação do meio circulante. 
nunca chegaria ao maximo de . 200.000:000$, - Levantou-se então a quéstão de saber si, 
permittidos por lei. · tendo os bancos se constituído com o direito 

'Bem se vê que a. argumentação de S. Ex., elo curso forçado, que lhes dera o governo, 
quasi todo o seu discurso architectado sobre não seria injusto, não seria falta 'de equidade 
.este ponto, pecca pela base. · mesmo que os bancos que haviam cumprido 

A lei de 1878 obrigaria o Bane~ d 1 Repu- seus contractos e estavam no regimen legal, 
blico a entrar par:a o regimen da couversi- fossem de repente privados do seu -direito de 
bili(V1de, trocando as suas notas por' moeda eniissão, de que elles não tinham abusado, 
·corrente até á cifra da sua emissão actual so- não faltando de modo algum ao . accordo fei to 
bre apolices, ou53 .500:000$; quanb ao mais, com o governo que lhes havia pilrmíttido 
ella deveria ter por base o ouro, .na razão do funccionar, embora em regimen falseado. 
duplo, para o que lhe se1·h necessario reforçar Por esta razii.o, vencido na com missão, mas 
o seu lastro em moeda. · solidario com ella, mostrando . deste modo 

O outro equivoco de S. Ex., em r:>lação ao quanto sou doei! em acatar as opiniões alheias, 
r egimen .da lei, foi, de que o bjnco ti- principalmente em assumptos ele tanta magni
nha necessidade lifl elevar o deposito no The- tude, não duvidei acceitar o projecto que veiu 
souro, ·até ao valor total das süas notas em á discussão, o qual eu mesmo justifiquei. (SHs
circulação, desde que se lhe impunha comple- surro.) 
tar seu lastro em ouro. 

E' um engano,Sr. presidente: todos áquel- O SR; PRESIDENTE reclama attenção. 
les que conhecem o mecanismo das emis- ~O projecto, Sr. presidente. consigna como 
sões s1beni que o lastro em ouro idéa capital a transferencia da responsabi-
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!idade das emissões bancarias ao Thesouro 
Nacional. 

praça, não fraudaram a fortuna particular, 
nem contrahiram emprestirnos rom o governo, 
que não fizeram promessas de pagamento de 
cambiaes; que,. em summa, não estã.o ti)ra da 
lei ; os nobres deputados propoem que todos 
pet·cam a fa.culdacle ele emittir, e esta facul
dade seja transferida. só e unicamente áquelle 
que mais abusou do seu credito, que violou 
fra.ncamente alei, que não tem mãos a medir 
nos sacrif.icios que exigio doThesouro Publico, 
em nome do qual se levanta a bandeira da 
unidade da emissão, acarretando sacrificios 
extraorclinaríos, enormes, como vou provar, 
á riqueza publica. 

O projecto foi impresso para ser discutido 
na commissão, foi dis tribuído aos membros da 
commissão do Senado e até ao Sr. ministro 
da. fazenda. 

O projecto primitivo impunha a obrigação 
do resgate, gradativamente e nas proporções 
das necessidades do mercado, para valMi
sação do meio circulante, instituindo o fundo 
de resgate, com recursos para autorisar o 
governo a promovei-o .. Sómente nos ultimos 
artigos apparecia a restauração da iei de 1888, 
que não era idéa principal e sim consagrava 
o regimen de emissão em · que o paiz devia 
entrar, desde que se extinguia o do curso 
forçado para a nota bancaria. 

O SR. SEA,BRA dá um aparte. 
O SR. OITICICA-Perdão; V. Ex. attribue

me um pensamento que nã.o tive. Acabei de 
dizer que deixava a. discussão sobre a plura.
ridade ou unidade da emissão para a sessfi.o 

Este projecto, Sr. pt·esidente, obedecia a este 
pensamento principal, pensamento da com
missü.o ainda hoje: encampar para resgatar. 

Devo declarar á Camara que a commissão 
de orç:amento, quando acceitou o regimen 
da _ lei de 1888 , o fez, não para adoptar um 
regimen definitivo sobre moeda, e ahi estão 
os illustrados membros da commissão que 
podem dar tes!;emunho a quem o quizer · 
entendíamos. que, à vista da urgencia do 

momento, e estando a encerrar-se o período 
legislativo, não era conveniente discutir im
mediatamente a questão das emissões emsi. 

Estabelecemos, portanto, · o prazc de seis 
mezes para os bancos declararem si queriam 
ou não entrar no regimen da conversüo ; esse 
pra,~o clte_garia á. r~abertura da proxima 
sm:sao, obvmndo-se asstm, pela decretação do 
re~erido ~egimen, as diffi culclades em que o 
p;uz ficarut, sem um regnnen de emissão, 
t(l,nto mais quanto poderíamos desde já fa.zer 
na lei de 1888, as conecções indicadas pelo 
pensamento da Camara, OU, si a Camara 
<~prouvesse, deixal-a-hiamos tal e qual para 
emendai-à !!!!' s~ssão de l!laio proximo, quando 
o governo Ja ttvesse feito _tt encampaçiio, ou 
qua,ndo os b;tncos tivessem entrado no re"imen 
dtt conversão. "' 

O SR. SIUBRA- Era então um projecto 
peovisorio ? 
: O SR. OniCICA- Não, senhor; era defini

ttv? ~obr,e <t encampação; sobre o regimen da 
mmssao, e que er<L. proYisorio. 

A commissão acce.itou tambem a lei de 1888 
p~ra. 1~ão ferir direitos . para que o govern~ 
mto vtsse suygir a questão de indemnisação, 
que para 1111111, aliás, não tem va lor . 

de maio. . 
Sou o primeiro a defender as idéas da éoni

missão de orçamento, não ponho em contin
gencia a minha opinião individual ; tenbo a 
obrigação de sustentar as idéas da maioria. 
porque sou relator da commissão. 

Pensava. que, como regimen provisorio, de-
víamos deixar a questão das emissões para a 
sessão futura, afim de a.cuclir ao deficit do or
çamento; nós atira vamos a lei de 1888 para ~er 
discutida na Camara podendo ser emenda.da 
por nós mesmos. Resevravamo-nos o direito 
de discutir esta lei e emendai-a de accordo com 
a corrente ele opiniões que se estabelecesse na 
Camara. 

Os direito dos bancos regionaes, os nobres 
deputados tiram, ma.s tiram para que~ 

Admitf.os que os privassem delles para. es
tabelecer um regimen fmnco ele moeda ficlu
ciarict do E~tlcdo; ma.s SS. EExs. os arrancam 
aos ba.ncos regionaes para transferir os seus 
lastros e a responsabilidade das ~ua.s notas ao 
Banco da Republica, áquelle qu:e ma.is pre
j uclicou ás emissões, á.q uelle que teve a ::ma 
moech clesvaloristtcla pelo facto de não tel-a 
atirado na cit;cLllaç\ão de accordo com as 
prescrip_çõ~<J estttbelecidas na lei . Aquillo que 
a eommtssu.o respettou, os nobres deputados 
querem v1olar em bem do banco, unico cau
sador da situação actuai. Não duvidaria 
apresentar esse substitutivo, si os nobres 
deputados entendem que é opinião venc;;dora. 
qtte o Estado tem o direito de chamar a si a. 
emissíio, ,quando o julga.r necessario, opinilio 
que é a da com missão . . 

9u.e U1:-eiJ?., por·em, os nobr2s deputados? 
.A 1llea pnnctpal de SS. l!:xs. e violat· essed 
tlireitos. Quantlo lla bancos como o Banco 
"Cnião de S. Paulo, co:JJo o Banco Emissor da 
Btttlia, como o Banco do Pará, qne nii,o abu
~:tram da sua. emissão ; qumtdo exi;<tem outros 
bancos que ni'lo ali mentamm a jo!-(a.t in:.1. dH. 

Disse no principio que o substitutivo elo 
nobre deputado pelo Rio de Ju.neit'o não era 
ontra cousa mais do que a repetiçíio do de
creto ele 7 ele dezembro de 1890. Todas as 
peew.ripçõe~ daquelle decreto a.chali1-se con-
1;ida::: no projecto apr·e:;enta<lo, menos are
constituiç·âo do ca.pitalit custn. do Thesonro. 
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Fa.~.amos o. comp:\r:l.\~io: 1• base do substi- Combinem-se as disposições que aca.bo de 
tutivo Erico coelho: «Unificação do meio cil'- ier com as do art. 7• que incumbe ao banco 

- cu !ante. sendo incumbido o Banco d;L Repu- de r e3gatar o papel-moeda. do Estado, e ve
blica. elos E~t:\dos Unidos do Brazil de e1fe- remos que todas ILS novas dlsposições do n. 1. 
ctun.l-a, substituindo, no prazo que for com- do art. 1" do suhstitutivo estão incluidas no 
bina.do. com o governo, por bilhetes ele 11ma decreto de 7 de dezembro de 1890. 
só estampa., tanto a.~ cetl.nlas do Tllesouro A 2• ba~e do substitutivo, Sr. -presidente. 
como llf> notas ba.ncal'ias.» dispõe o 8eguintc: 

Sr . presidente. nã.o ha 11ec~-s.•idade de c:on- .: Limita~.lo das emiss.)eg il. somma actual-
sagra.r em u ma lei no,·a esta dispo5i<:iio que mente existente. podendo o governo, quando 
significa. (}. encampü<:<i.\J de toth~:: '"'~ l~mis:;,··cs entender "-onveniente e opportuno, reduzir a 
ba.ncarias pelo Banco da, Rcpublica: esta en- dita. som ma, de a•:cordo com o banco. ,. 
oampn.cilo estU. no n.t•t. l" do decreto de 7 de Esta. disposi~iio estil. contida no a.rt. 3• do 
dezembro de 1890 combinado como n!'t. -l", tlccr~to de 7 dedezembro de 1S90,que fixa no 
§ !" e com o art. i'' do zne.;;mo decreto; pcç.o tJ·iplo do capital do banco todas as emissões, 
licença â. ca.mo.ra. p:l.l"<l ler estas disposiç:Qe..,:, inclusive o. dos bn.ncos adquiridos, como 
afim de provar como e inutil, desnecessal'ill dispõe o art. u''. 
lQgislar sobre aquillo que jà. esW. pl'aVisto em Dispõe o art. 3- do decreto de i de dezembro 
legislac,iio anter ior. (!J): 

Diz o art. 1• d.o decreto de 7 de dezembro «O Banco da Republica. dos Estados Unidos 
(lii): do Brazil terú., durante o prazo das suas run-

4 Ficam autodsados a fundir-se 0 &nco dos cções,o direito de emissão de notas ao portador 
Estados Unidos do Brazil e o Banco Nacional e '" vista. na. razão do triplo <lo deposito em 
do Brt"lzil, assuminio o no>o e:.i.a.belecimento ouro, cuja. somma poderá elevar-se ã. impot'-
0 nome de Ban<.'O da. Republica. dos Estados ta.ncia. equivalente a.o capital do estabeleci~ 
Unidos do Brazil. ,. mento. recolhida ao Thesouro Nacional. l' 

E o art. 6" : 
Diz o art. 4" do mesmo decreto: " Na hypothese do Banco da Republica dOi! 
« E' estipulado o prazo impNro:;avei de Estados Unidos do Bra.zU adquirir as couces· 

dous annos aos bancos h~je dotados da 1i1cul- sões a.ctua.lmente feitas, o total da. sua emissão 
dade de emittir, para completarem respecti- nunca poderá. exceder â. importa.ncia. est9.tUida. 
~a.mcnte as suas emis.sões de notas ao por ta.dor no a.rt. 3•, maís o valor do papel-moeda rasga
o á vista. nos -termos das conce$sõeS outor- tado, s.'lJvo concessão ulterior.~ 
gadn.s a. cada. um. Vê-se que a limit.a.çiio da.s emissões á som ma. 

§ 1.0 Os bancos que não satisfizerem a olau- actualmente existente, está fixada no dec1·et.o 
snla precedente dccallirão do direito de de 7 de dezembro, que limitou a. somma a. 
emittir ,incorporando-se este, com todos os pri· emittir pelo Banco da Republica ao triplo do 
vilegios corresptmdcntes, ao Banco da Repu- seu deposito em ouro equivalente a todo o 
biica.. seu capital. Ha. aqui apenas uma. restricção 

§ 3.• Nas hypotheses dos dous paragrapbos que e um mal para. o banco, pois que lhe tira. 
antecedentes, o Banco da Republica substi- o ca.racter de eruissot•, desde que prohibe-lhe 
tu ira pot· notas suas as dos estabelecimentos emittir mais, quando a. sua. emissão está. 
que perderem o direito a completar a sua toda. teita. 
emissão ou o transferirem ao banco. Base 3" (lê) : « Unificação, em apolices, dos 

§ 4.• Emqua.nto não se elfectuar a substi- lastros das emissões, pelo processo que fot> 
tuiçã.o. o Banco da Re:publica. assumirá. em ma.is conveniente e etHcaz,a juizo do governo 
toda a. plenitude a responsabilidade pelas nota.'> e medea.nte accordo com o banco, ficando re
dos bancos a que sacooder. etc. » vo:;-ado o decreto n. 165, de 17 de janeiro de 

Combinem-~e estas dis:posi~ões do decreto de 1890.» 
i de uezembro de 1890 com a data. de hoje e O nobre deputado por S. Paulo sua."l'isou 
com o facto já conhecido de qua os bancos esta autorjsaçã.o ampla de mais; terei de 
emissores não poderão completar as suas emis- mostra.r á. Camara qual a som ma. de sacrífi.· 
sões ate dezembro de 189~ e ver-se-ha que cios enormes que se vão exigir do Thesouro 
o Banco da Republíca, por força do decreto para se fazer esta unificação. Deixemos esta 
da sua organisação, deve encampar as emis- como uma. idea nova. do projecto. 
sões, unificando o meio circulante dentr o em Vamos á. base 4• (te) : « Adopçã.o, pelo go-
tres mezes. verno, das providencias neceosaria.s afun de 

Vê a C•unara que o art. I• das bases offere· ser instituída.. na. época. mais pro:xima. possi· 
cidas no substitutivo, em 1892, não e m:1is do vel, a conversão dos bilhetes bancarias por 
que a repetição das dispo·>ições já. consa.g1~..tdas moeda meta.llica..» 
no decreto que instituiu o Banco da. Repu- .Ahi está. o§ 1• do art. 4• do decreto de 7 
blica. . de dezembro que manda converte os bilhetes 
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em rnoed:~. metallim, quando o cambio se con
servar -ao par , pror um a.nno. 

Art. 3.• § L• do decreto de 7 ric tlezembro 
(tê) :«Essas notas serão con ~ersi v eis em especie 
metalllca,. logo que o camb10 se ma.ntenll<\. ao 
par no decurso de um anno.• 

Nodect·eto.obrjgav:t-ôe:tentrada na conver
sibi\idaue <lesde que ocambio cheg~1..~se ao par: 
AC}Ui não e quando o cambio chega ac:J par, c 
qt:a.ndo o governo entender• co_nnmí~nte. 

A 5• e a 5a ba~e~ consagra ttl 1.hsp~içues e pre
cisam ser exa.minad;Ls dt!t idatucnte. 

A 7• base di :r. (IJ): «Conserv<t('iio sob u guar
do Thesouro Nacion~tl do htslro d;t f'Jn i~~rro, 
até ã. data. em que se a.cha.t·· o ba?-rO habilitado 
a trocar seus bi lhetes poe espeeres.» 

O art . 3" do decreto de i de dezembro 
manda depositar os lttstros no Thcsouro, não 
podenclo ser entregues senão pa.t•a o. con ver
são. 

Ficaram l>Ortanto de pe unicamente na. nom 
organis:tção da.cla pelo su!Jsticutivo apresen
tado pelo nobre deput~do pelo estulo do Rio 
de Janeiro , tres dis~íções novas: a. u nifica
ção dos lastros em a.polí~es como o go~·erno 
entender, a .r eorga.nisaç.ao dos E:statutos con· 
forme os moldes dos estabelecimentos conge
neres mais acreditados, e a nomeaçii:o do pre
sidente do Banco pelo governo e escolh:t do 
vice-presidente entre os accionistas eleitos 
pela. assembléa geral. 

Vamos estudar as tres ídêas novas que o 
substitutivo contém. 

Unificação dos Iastr03- Sr . . Pr~idente.u. Ca:
mara. e-o pa.izvão ver o que SJgnJfica esta um
ficação dos lastros em apolices. Si bem com
prehendo o substitutivo apresentado. o nobre 
deput;•do quer que o governo subi;titua poJ' 
apolices dA um ty_po especial t?dos os la>tros 
para emissões que foro.m depOSitados no Tlle
souro pertencentes a t:xf~s os l?ancos, fic.ando 
a pertencer u nova. emtssao a.s;;1m org·antsada 
ao Ba.nco da Republica. 

A S. Ex. ha de ter acudido francamente a 
se<>uinte consideração: tendo t oda. a. emis5iio 
do"Ba.nco da. Republica. de ficar sendo feit:l.l>Or' 
lastro em apoliees, o regimer::t <la lei exige que 
elle tenha. tanto em circula cão quanro em 
lastro, tanto de notas como de o.policcs em de· 
posito. Quet· dizer: SS . Ex:>. querem que o 
Thesouro Nacional substitua. _por a.polices, 
tanto por tanto. todas as notas emittidas pelo 
Banco da.Republica, por tooos os outros uan· 
cos de emissão e ainda as nota.s llo The-
souro. 

O SF..SEABRA. da um aparte . 
O SR: OITICICA-V. E.'\: quer q ne se entra

gue M .Banco da Republica a quantia de 
167.000:000 em apolices, passa.ndo elle :pat;J. 
si a. responsabilidade de trocar as notas do 
Thesouro. •.. · 

O Sn. SE.\ DR.-'..-Ni1o obrigo o banco a. en· 
tra.r c:om :ts :Lpolices pot r:t lastt-o llesS.'l~ . • . 

( E>t••Õe/•Xe·se «•n JleiJileJto díCGl<i!JO cntn: os 
s ,·s. O!tic:·e<, e Seabra.) 

O SJt. Onxctc.-1.-V. Ex. quer que a re;:pon
snJ•iliU::t.de d.as notas do Thesouro passe -para o 
banco. recebendo elle, em troco dessa respon
sa.bilidatle que pia.tonicamente assume, u.po
!icf'S n•) Y~l.lor· nominal correspondente. 

Voa lli'Q \'ar aos nofJre.< deputados quo.l a. 
Silmtn:~ do sacri tido~ ttue SS. Exs., devo do
d a l'l\.1' , imp.~us:t.llamente propoem ao Con
"'re.'>-··o i\':lciuo:tl a<lopt;~r p;l!'O. salvar I) Ranco 
da Rcpublica. omreg:\ndo apolices em n lor 
su petiC'lr ao dobro do seu capital. . 

Permítta-me o nobre deputado, em Jm
meiro Jogar, que lhe pergunte qual a vanta
gem que tem o Thesouro Pa bltco em comprar 
os lastros que actualment.e exist~m no Tlle· 
souro '! Por que rRzão o Thcsouro Publico ha. 
de ser obrigndo a. fazer a compra dos lustros 

que lã. e~tiio ? 
Sobretudo pa.g-.1ndo a. 19 como quer o nobre 

deputado, COJl\'ertendo tutlo em aJlOlices d.e 
4 •/ . ouro, como quer o nobre deputado por 
S. Paulo 1 Não sei qual a necessidade, qual 
a vantagem desta opera(;ão. 

O SR. SEABRA-'Ficar com o ouro dos las
tros. 

O Sn. OrTICrcA- Niio queiram collocar o 
Tile>OUl'Ll Publico na contingencia. de precls;J.J: 
de se apropriar .do,; lastros 9ue li~ c·s~.o.par-.1. 
garan t•r a.~ emlS:õóes, exclu:da a po~stl.))lidade 
de achar ouro par;~. os servJços tios seus com
promissos no exterior por modo menos one-
ro2o. . 

Concedemos ao governo o direito de e1_1tr<?-r 
no. praça par~ ha. ''er o ouro necessarJO a.s 
exigencias das seus compromissos. 

O SR. . S E.-I.BlU - Kão se apropria de causa 
alguma; em troca. do ouro dá. apollces. 

O SR. . Om cxc.-1. - Em troca do ouro· dú. a pa
lie~ : mas pam ~ue fim ~ Si '?3 ~astros la estão 
representando o te1·ço da.s enussoes sobre ouro, 
si li~ estão as apolice,; tanto por t:J.nto de no
tas, por que razão fazer e.,--sa operar::to ~ 

o Sn. Ss.-~.nn .. t -E' para nii.o tornar o The
sout·o Publico rMponsavel por ouro que neste 
ji1 n:í." existe. 

O SR. Ol!ICIC."- - V. Ex. está enganado e 
vou mostra.r c.:>mo foram Yíctimas da sua boa. 
fe, do seu patriotismo, neste IJ'trc que se quer 
razel' ao TlH!souro Publico. 

O SR. JoXo DE StQtrEIIU. - Nesse pontó 
V. Ex. conh-u.diz-se. Y. Ex. m~mo jà disse 
que o lastro não estava no Thesouro. 

O Sn . OlTIClC.'I.- Sr. }!residente, ha o.Iguem 
q_ue tenl1a. ou rido de mim dizer que os lastros 
não existiam no Thesouro ~ 
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O SR. JOÃ() nE SrQUEIRA -ToJos nós ouvi
mos. E p.1ra pr·o\'M' V. Ex. trJuxe it. argu· 
meuta<:âo as c:.tmbiaes que não foru.1n p:1g~ts. 

O SR. ÜlTlClCA. - Os nobres lleput:ulos fo
ram victimas de uma operação d~ alchimia. 
que se quer fazer com o Tllesouro Publico. 

Vou provai-o. 
Eu j:i. disse aqui muitas vezes que o ouro 

exist.e no Tl1esom·o. em a.polices qw~ a.ind11 
hoje darão m:ti~ do que o ouro que represen
tam, e ma.is em 20.000:000 em ouro; lm 
porém uma pn.rcella. que não exi~t(l mais, que 
ioi tir;>da do Thesouro pelos ]lt'Opl'io~ bm~os 
aos quaes ~e quer hoje 1(\\'orecer. 

Qn!!r·se fazer com que o Thesouro pague 
aos bancos o ouro que os proprio~ b<1nco5 ti
ramm por emprestimo e niio pagaram ; su.il.Ja 
a. camn.ro. que <t unificaçiio da emissão quer 
uízer nem mais nem meni)S isso. 

E é possível que o :patriotismo da. Camara 
consint;J. em semelhante absurdo?~ 

Vou fazer o calculo. 
Sr. presidente, os lastro3 existentes no The· 

som·o t·epa.rtem-sedo seguinte modo: 

Bancos: 

rli vidn. por elle~ contrahírl<~ e não paga,, não 
,;omente no vnlor do tlebito, mas ainda no 
tot;J.I da~ notas emittid:J.~ no duplo e no tri
plo. 
V~jamos qual e a. verdadeira situação dos 

lastros exütentes no Thesouro, subtru.hindo 
as parcella.s uada.s de emprestimo aos baucos 
emis~ores, :~fim de saber q_ual a somma do seu 
Je.bito e a mais quo eUcs ·vü.o receber em apo
lice~ ouro. 

A verda.tleira situaç~o dos lastros e : 
Bancos : 

Rcpnhlica.-ouro ...•..... , 
Apolice,: ................. . 
Credito J>O]:mliw·-a.polices 
Emis~or do Nol'te-apo· 

lic~.s ...........••..•.•. 
Emissor de Pernambuco 

-ouro ................ . 
U niiio de S. Paulo-apo-

lices .•....••........... 
Emissor da. Bahia-apo-

lice~ ................... . 

G2.5L4:090$000 
53.:;no:ooo::;ooo 
5. 000; 000$000 

1 . 000; 000$000 

4.559; 000$000 

10.501:000$000 

9.500:000$000 

146.974:590$000 ReRublica- ouro (menos 
oi. 1.350.000 ou 12..000:000:5). 4 90 ~ Como lastro deve ser de 173.752:0'2:4$000 

74.51 :0 ::; ------
Apolíces .•.•....... , ..•... · .. 
Credito Popular-ouro (menos 

tuuo) •••.....•.....•..... 
Apolices ••.•...•........... 
Emis30r lio Norte-apolices .. 
Emis~or de Pernambuco-

ouro (meno~ 3.555:000$) .... 
Emissot· da. Bahia-apolices .. 
união de ::;. Paulo-ttpolíees •. 

53.500:000$ 

!1.557 :000$ 
5.900:000:'; 
!.000; 000$ 

7.779:434.$ 
9.500:0008; 

lO.OOl :501}.3 

173.752:024$ 

-~verdade e, entretanto, que tal qua.ntia. não 
C).:iste ID!1iS cffectlvamcntc; O. Yerd:ule e que 
ha emissões feitas a de~wb~rto,representado o 
depo~iL;J sobre que ella:s a.~~ent.."\m em empres
timo de quantias pertencentes a esse lastro. 

Os bancos emissores, senhores, aprovei
tando uma condescendencia crímiuosa. d~1 parte 
do governo, mett<>ram mão fraudulent:1. n~sses 
depositas e os d.estaica.ra.m, tomando por em
prestimo parte d~sse ouro e sobre elle ernit 
timto no duplo e no triplo notas de curso for
çado, papel-moeda inconversivel. 

A tal unificação dos lastros proposta ~igni
ftca ~üuplesrnente a encampação desta fraude, 
:pelo Tlle~ouro, pagando elle aos proprios ban
co~ a divida. que tlle~ contra.hira.m desse de
:posito e não p:.garam ; de modo que, haven
do-se locupletado com o facto criminoso, emit
tindo sobre promes:;a de pag;Lmemo que não 
realisaram, os bancos emiswre~ impoem a.gom 
ao Tllesouro Publico pagar, a. elles banco;;, em 
a.pol\ces da divida publica. de juro ouro, a 

O The;:ouro deverá pagar 
immed.iatamente adi1fe
rença encontrada nos de
posi tos e que os bancos re-
ceberé\m ............. ,, . 26. 117: 434$000 

E como sobre esse lastro foram emittidas 
nota:; no duplo e no triplo,conforme o banco, 
e as apo!ices devem corresponder, tanto por 
ta.nto, .i.~ notas emittida.s, a difi'erença a. mais 
que :J. unifico.çiio . dos lastros impõe ao go
verno será de 52..500:000$ que foi a somma 
de nota; emittida.s sobre o em:prestimo de 2 
2. 600.000, conforme accusa. o rela.torio do 
Sr. ex-ministro da fazenda. 

De modo que os b<Lncos metteram mão cri• 
mino&'1 nos deJ:lositos existentes no Thesouro 
Publico, prest<Lndo-sc este a fazer-lhes em
prestimo.s com dinheiro que não era seu; os 
bancos não pagaram os emprestimos feitos, 
deixando as emissões completamente sem ga
rantia e hoje pede-se que o valor desses debi· 
tos não pa.g·os, de~se compromisso não cum
prido sej<J. convertido em apolices da d~vida 
publica em beneficiO desse~ banco~. oom JurOS 
em ouro pagos pelo Tbesouro que é o Cí'edor, 
tkaudo os devedores a cavalleiro da divida e 
do crime que commettera.m. 

0 SR. SEABRA.-Não ha ta.l. 
O SR. OmcicA.-Deprehende-se irre;istivel

mente do substitutivo e não pooe ser con
testado. 
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Sr. presidente, a unificação dos lastro$ quer 
dizer,já. o disge, (lUe o total das emissões ban· 
cario.s hoje, sobre ouro e sobre apoliccs, ser'iio 
convertidas todas em emisst~EJs :;;obre estes ti· 
tulos da divida publico,, no valor portanto rle 
todtLS as emissões dos bancos e mais as notas 
do Tliesouro em circulação. 
Nes~a liquida~<iO cln~ lastro~ vara COllVCl'· 

tcl·os em apolices, entmm os la~t.l·os todf!s que 
devem existir no Tile~out•o c pela escriptura
~~"i.o tle.~te lá figuram eomo en!.mtlos. Nest'L 
escripturJ.c;.iio figura. o nnro etnpre,tatlo tomo 
eiTt!eCivamente depositado e por isto sel'i 
tambern COll\'Cl'tivd r.m apolices; tantO i~tO e 
Yerdade que, pelo subotituti;·o, as notas con
tinuam todas em cil•cula~,iio ; não se retira 
uma s0 nota. bancaria. 

Nestv. primeira operaçíio, simples opero.ção 
chamada unificação de lastros. nest:L, peide-se 
dizer, apropria~·ào de 26 mil setecentos e 
ta.ntos contos em ouro que os bancos tomaram 
:por emprestimo a esses depositas de g,1rantia, 
no momento em que os bancos deveriam se
obrigados pelo poder publico a pagar os em 
Jlrestimos que contrahiram, e que se pede ao 
Congresso Kacional, composto de homens pl\· 
triotas, convencidos da r€sponsa.llilidade da 
sua missão, par·a consentir nesta apropriuç'ii.o 
que se faz immediabmente de ouro que r<>· 
presenta o duplo do- circula<;>ão existente, JlO.· 
gando-o a fortuna publica em apolices <:om 
juro ouro, 

Não póde ser;~ necessario qne nús outros, 
membros da representa.<:ilo nacional, ponha
mos embargos a esta ligeireza, veruudeira 
ligeireza com o nome de unificaçiTo de lastros. 
sobre 52.500:0008 exigidos ú fortuna pulllic:J.. 
Como os lastros são apenas de 146.974:590$000 
E as emissões que devem 

ficar sobre al)olíces, tanto 
IJOl' tau to, são de: 

Bancaria.. 346.115:960$000 
Estado.... 180.000:000$000 5213.115:960$000 

Deverão ser emittidas apoli-
cesno valorde .•...•..•.. 379.141:370$000 

porque a operação é feita com assentimento 
do parlamento. 

O SR. SE ABRA -V. Ex. esta destacando um 
artigo do proj e c to ... 

O SR. ÜlTICICA- Pe('.o a V. Ex. que me 
deixe concluir este ponto. 

De morlo que, Sr. presldente, sommando os 
:mJ.OOO:OOO::; em apolkes que o nobt·e depu
t<tdo por ~. PauLo q ucr que o T1!esouro 
emittn. em substitui~·ão dos lastros, com o. 
totalidade das emb$Ües o. que o Tllesouro :fica. 
o!Jri~orado por consentir na. operação; som mando 
mais a istn 100.000:000$ do emprestimo pu.ro. 
o B<mco .la Republicaque os nobres deput.1.dos 
querem que o go~·erno garanta., vemos que a. 
reorganisação do Betnco da Republica vae 
obrigar a um jogo do credito bruzileíro nas 
~e~uintes parcel!as. (LJ.) 

O projecto impüe ao estado 
sacrificios : 

os seguintes 

Repo~ição em apolices 
1Jela. diffet•ença dos I.a.s-
tros ................ . 

Emi5São total em circula-
379 . I 41 : 370$000 

ção .......••. ·''" .•. 526.115:960$000 
Emprestimo ao banco (ga-

rantia) ..•... , , ...... . 100.000:000$000 

1.005.256:3308000 

~fais outro tantoda.nossadivida,desde 1827, 
af0ra os juros das apolices. 

Sómente para a. reorganisaçiio de um banco, 
e dolol'050 e lastimavel. 

o SR. SEABRA-V. Ex. está enganado. 
O SR. Fa..o.NCisco GLICERio- Isto é uma 

phantasia. 
O Sn.. OITrcrcA-VV. Exs. absolutamente 

não podem fugir desta argumentação. 
Não queir:tm disfarçar a somma de respon

sa-bilidade que exigem para o Tllesouro Pu
blico. 

O SR. PREoiDE~TE-Previno ao nobre depu
Somma de sacrificios que se exigem do tado que ja ha numero para vota.r. 

Thesouro a augmentar a divida publica, sem O Sn.. OrTrcrcA-Vou interromper o meu 
que elle fique livre das emissões pela. respon- dii>cur>o ; mas quero Q.Ue fiQ.ue bem con
·sa.bilidade que assume com a reorganisaç:ã.o signado que a somma exigida a fortuna 
do banco. publica e a ~Clmrna de responsabilidades 

E' este o primeiro dos sacrificios que os que o Thesouro Publico assume :para reor
nobres deputados exigem do thesouro publico: ganisar o Ba.nco da Republica, elevam-se. a 
por 146.000:000$ em que importa.I•am os l.500.000:000~'000. 
lastros garantidores das emissões, exigem que 
elle emitta apollce~ no valor de 379.141 :370.'3. O SR. PRESIDE:>.'TE-:-Haven~o _nu~ero 11a 
Note mais a Cama.rct que, com este sacriiicio casa, Yae se proceder as •·o~ues md1cadas na 
de 379.000:000$. a responsabilidade do The- ordem do d1a. 
~ouro pela totalidade das emissões bancarias! Votação em 3• discussão do projecto n. 129 
continúa a mesma,ma,is aggravada um pouco, B, fixa.ndo a despeza. do Ministerio da. Indus· 
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t1•ia., Viaçií.o e Ol)ras Pulllicas para o exer
cido de 1893. 

o S&. PRESIDENTE annuncia a. votação das 
emendas ap1·esentadas ao :projecto. 

Submettida a votos é approvai.lu. a. seguinte 
emenda; 

Art. Fica. o ,.:;ovel'llo autol'isauo a conceder 
á Companhia Hethor·amonto~ tlo Br·a~:il a 
p!'i vilegio para :\ constrncçã.o, uso e ~oso i.lc 
um rarnal, !JUC partimlo tl: t E;t.im. WJ l> l"ll· 
Iongamcnto dt~ ,.:w~ t•ow~es~c• rl:t Cl-'Lr:vln cl ·t 
i'ert•o de S. F1·a ncisl'O Xa \"i e r ao Com me l't'io. 
vá à. cidade do ~-l;tJ' cl •~ TJc•sptmhal, no c•sl.adu 
de Minas Get~tPs, e dahi I'IILJ'Oil'IIIU·~n no 
c~tnç;io de S. Pedro, n:~. Eskuh~ •ln F•·t·ro l.•~o
polrlintt, mma.l de $err:u·ia., com os 1\wores 
de suu. pt•imitiva. conces."ii" c smn !JMcmlio.s 
dejurv~ . 

S;\1-J, da~ se~sl';es , G de outubro th~ 1SO'~.
Gonça1t•cs lia mos. 

O Sn. Vr:-;nAES (pe la ol·tlem) pede Yeritk:t· 
ç:iio de votação. 

Proeedendo-se a verificão, l'CCO!!lleec-se i]Ue 
11 emenda ioi approvada, por 62 votos contro. 
4i. 

São succe>si.-amente suhmettiutt~ a votos e 
rejeitadas as emendas : 

N. 2 do Sr. Vt·hano Mascondes ; 
N. 3 dos Srs. Urbano Milorcondes e Ferreira. 

Pire5. 
N. 4 dos S1·.:;. Urbano Mat·condes, Oliveira 

Pinto e Ferreira Pires. 
E' submettida a votos, salva a sub-emenda 

!la commissiio, a seguinte emend<t ; 
Art. 1." Fica. o governo federativo o.utori

sado a contraetar com F. Dtmcket', ou a 
companhia por elle organisada, a concessão de 
uma. l inha. ferrea. que, partindo da. ca.prtal 
Federal vá. encontrar-se em Entre-Rios com a 
Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Art. 2. • No contracto, pa,ra. este lím li\· 
vrado pelo Podet·Execu tivo, ficarão expl'essas 
as seguintes clausulas : 

a) concorrer ~t companhia com 30 % de sua 
r enda. br·ut..t para os cofres feueraes, prove
niente do tra.nsporte do trafego c..:dido i\ nova 
linha, conforme as condi~·õe:; e~tipuhtdas na 
.Petiç:ã~ ; 

b) clireito de reversão p:mt o Estado, findo 
o pt•azo da concessão, que será de 40 anuo$, 
sem indemnisaç~o ou enca.mpaçLo anies deste 
prazo, medea.nte pagamento do cmto da. 
linha, inclu.;:ive de~apropeiaçü.o e a.cquisiçiíes 
que se tenham de fazer ; 

c) o governo concedeeàos favores communs 
a. empreza.s similares. excluida a garantia. de 
juros, ou qua.tquer outra subvenção pe
cunia.ria. ; 

Cam;u-a V, YI 

d) entre outras clausuhl.s uo contracto ser-:io 
tomadas em con:;ideraçfl.o as vantagens pro
po~tts pelo peticionaria em requet·imento di
rigi!lo a esta. c<tlli<Wi1. 

Art. 3.• Rcvogam-~e a;; disposi(:õe.l em con
tro.l·io. 

s.n .. -satn. das SP•>!'íc,;. 11) dr1 outulJt•o de 
l~\J :!.-Fa.·'jtt i .. 1. n·,;,·JI• :~h .-Sito Pt:çn.nlla e 
outms. 

r:· 1\t\1 ~l'g'U iti:t <l[)p l' llV<~d<l :L '''~Ulu to :,;ul;
t~Jil "ll' ln. th eommb:;:"•o : 

.\ •·L I . • Fic:.t o ~m·c•·nu :w tm·i::ado a con· 
I:I~Ld.ar C!llll P. nunclt!'t' lHI .. ~·m u. ··nmp~tahi:\ 
ll" '' l'll l~ organ isad:t, _11 eonec.• . .::"lo. d!! ~nn:L li
uhn. l'•!l'r••<l, que. p<wtJtJclo d:t C;tpttal f·t~lcral, 
r;'~ cltt!'oucar-~e em Entre- Rios com a. Esu·a<.la. 
J.c Ferro CPntr-al do B!~tzil. 

Art. 2." No contt·acto para. este fim la vt·J.· 
do pelo Pod1~r Executivo, tic:.wiíu expressa;; as 
seguintes çl:•u.sulas: 

a) concorrer a companhia. com :lO •; .. da sua 
L'cnJ.:~. ut·n ta para. L'8 coft-es fetl.erae~ ; 

~) re,·ersiío gm.tuit<t Je_ toda a e~tr:tdn. de 
fe::n·o, cstaç,líes, dependcncms, ma.terw.l rodan
te c de tracÇ\l\o, para a União no tim J.o prazo 
de 4.0 annos; 

~) dirt>1to rJP. rlP-s~.propr!a.çúo do Es~a~o mc
dea.nte o lX'Igamento em tltulos da. d!Vlda pu
~lict\ nacional, c:tkulado o preço do res:;ate 
pelo rendimento médio annua.l de um quin
quennio; 

d) direito de desapropria.~<lo .na tOrma ~a 
lei para os terrenos necessanos <> constru~.ao 
da c;;lrada ; _ 

c) ~cnc:ão de direito de importaçao para o 
ma.terinl d<1 construcção; . 

/) a linha ~er:i. em via dupla. com a bitola. 
de 1"',50 entre trilhos; 

r;) alinha. será entregue n.o trafego no pra
zo de dous a.nnos. 

São sncce8sivamente submettidns a ·votos e 
rej t>itada.s as emendas : 

N. 6, do Sr. Nilo Peçanha. ; 
N. 7, do Sr. Horacio Costa. 
O SR. PRESIDEi'iTE annuncia a votac;ão da. 

emenda n. S. 

O Sr. Almino A!Yonso (pela O>'· 
cltn•<)-E' pa.ra affirm:tr á Ca.mara,quea infensa 
censura.. que a. esüEmenda., que tivea honra. 
de al)r esent<•r. como outras, qne fez a. illus
trada. Commissão, não é pL'Ocedente •.. 

O SR. PRE:SIDE~TE:-Peço a. V. Ex., que 
niío discuta a Emenda: porque a discussão 
sobre ella já. está encerrada. 

O Sr~ AI.YIM AFFo;-;so:-Resuroo. St•. Pre
sidente, di7.enrlo ;~ Camara, simples.m~nte, M 
se"uintes palavras : a. camara. v:u tu·ar ao 
RlO Grande do Norte aquillo, que já lhe deo. 

3S 
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Mas, quando dér ~eu voto, de•tl'. !emhmr-se, 
que atb aos meni~os bem-nuscido~. em sua. 
p11iloso])hia. pueril, repugn<L tiru.c- uma causa, 
que se tem dado. 

Elles teem sua. critica especial a respeito de 
quem d<i., e torna a tomar. 

Deve, em se~ntlo log·ar, lem!Jrnr-se a Ca· 
mara,de que ell:L, ct1mo ;t hozmttla Commi>siio, 
e hoje a mesma. que cn. em .l:mdt·o. qua.nuo 
con~edeu o que se pt'n!JI'l'. 

A mesmu. C:umu·:~ uflu l"·~lP,:th<olllt.amontc, 
nega.l-o. na. presente ~l!.~~:'to. 

Appello, si t:tnto liJt' lll't!d~o . p:tl':t tL íllustt·e 
COmmiss:io, pam o p:lt t•ioti"lll•l. pat~t 11 p t'Ohi· 
da.dc c :.o Ilicitude tl:t C:ttna t':t, 

Lembro-lhe. quo a •~mio, p!!la qu:tl \'cio 
aqui esta EmQnd:t , o que tl t•vc ba$l~u· p:u•J. 
convencer a a..~s••mbiC.t, l;•i :l impu:;:<ibítitl:l\111, 
em que se achou o Gu\'et•nu, mn liLce tia> tliJll· 
cnlda.Jes e tl:t conf'us.'lo. t'••snll.antes da <\ll<tl'· 
chio. publica, c dos cmh;u·a.•;"~ li:~ t.ll'lh:m nu.
ciomLl, os quaes lhe til':ll'am u tempo de 
cuidar e sa.tislhzcr ou tra.s eou~t~. 

O Congresso deve IJI'C\"enir casos ~emellt:l-11· 
tes: e uma. vez qu~ o Governo, por m:tis que 
o quizesse. nã.o plide re<Llisar• o ben~li<:io, 
deve a. Camar:J. legL.;lar a. resp(li to, e u.pel'~
bel-o, c app:trelhal·o, para que o possa fazer 
no anno seguinte. 

VOZES -Votos! Votos~ 
O Sa. AL)tL'I'O AFI'oxso -Veja. bem a. Ca.

mara., que, composta. de patriotas, como e, 
nã.o póde negar soccorrimento, e protecção :LO 
fraco, que lhe implot-a o auxilio. (Muilo !•em; 
muito bem ! ) 

Submettida a votos. ê a.ppt·ova.da a seguinte 
emenda, por í9 contra ::ll Yotos: 

E' mantida, noexe~itio ue 1893, com a 
quota. j á meada para o COtTente exercício. no 
Ric· Grande -to Norte, a. quantia de 80:000$ 
pa.ra colonisação que o g()verno fica :•utori
sa.do a utilisar, entendendo-se. como lhe p:~.
recer mais vanw.joso, cum o t,'Üvem~dor do 
estado, ius~t.()r d:L atfa.ndega. ou t\Jesouraria. 
de fazenda. 

Sa-la. das sessües, 6 de outul)rO de 1892.
Aliilino Alvares A/[OilSO. 

São em seguida successi>nmeute appro
vada::~ a.s seguintes 

Emc,das 

N. · 3-Terras e coloniso.ção: 

dr.sse ~e r,, içn n.s d i;;posiç·'ies d<t l~i n. ~ 63 ~e 
113 de janeiro de J,<:!)!l. referentes a ro\om~a.~<l:O 
nacional no terri~orio ,,l-,t Guya trc~. Bra.zl
leira . 

Sala das scssi•es, 6 de outuhro de 1892.
lJo;,ctrio 1/ibciro. 

Do. consigno.(,'i'io de iJCO:OOO$ par:t ~ ser~·i~o 
•lc eolnni~a.;:'to tlos r.;ta\lu~. tll::!h'l.lm;t_m -~e 
-15:000::: p:tt~t :\I:Lttn r;ro,:.so, cnm appltcaçao as 
,;uus coluuia.~ <!e mtdon:tc~. 

~:tl:t da$ ~l'~~··•('.'· :W tlc sct.embl'n c!tl 18~2. 
- 11. .1;cr,;du .-Cacluii'J dt! ,\lbtlfJIICI'IJH1, 

O :'R, PHF.<ll•r~:o.•~> nnnuncia ;t Ynta•;fl.O da. 
emenda. n. 11. 

O Su. PmEs F~:r.REIRA (pela o•·dem) declara. 
qui! as emt!lllh~ solJ n" . . 11 , 12, 13,. 14. c 15 
tenuem :to mc~mo llm, tn.nto IL~~~m que a 
commis;;ão deu p:li'I' CeJ· ~obre ellas engloba
da.mt<ute e por i~to r eqtter que ~ejn. consulta· 
1h\ a. casa, ~i vot<L tae:; emendas englobada· 
mente . 

O SR. PRESIDE:"iTE - E' contt•a o regimen
to o que pede V. EY. 

O regimen\{) exige que se Yotem separ~da· 
mentellisposiçõe~. emhot•a do mesmo art1go, 
ma8 sobre objecto differcnte. 

0 SR. PIRES FERREIRA - Estas emendas 
não ver.;;:Lm sobre objectos di.ffet•entes ; são 
uma e unicn. em sua es5encia. 

Submettida a. votos, é approvada, por 63 
votos contra 47,a seguinte emenda : 

Da verba. destin3od.a i construcção de novas 
linha~ tele;;ra.phic;ts,applique-3e a d~ 40:~0$ 
para liga.r a. cidade tio Amarante a ca.pttal 
do Piaully. 

Sala. da.s sessões, 7 de outubro de 189'2. -
.Y.;gueir a ParmUJgl!ti. - Pi,·es}'er reirll e ou
t ro:;. 

E' a.pprovada,por 62 ..-o tos contr:t 46, :L se
guinte emenda. : 

Da. verba. (23) destinada :i construcção de 
nova' linhas telegraphica.s,deduza.m-se 2.5:000$ 
para. prolongamento do fio elecu·ico at.e San· 
to Antonio elo Ca.r<Lngoht, p;J.ssaudo ·por Ita
peruna e NatiYidade. 

Sala das se.sões, i ue outubro de 1892. -
Nilo f'eçanlw. - Fróes da C;·u:; e outros. 

E' rejeitada. a emenda n. 13 dos Sr;;, Fran
cisco de Ma.ttos e Nilo Peçanba,por 60 votos 
contra 49. Uma parte da verba destinada à colonisação 

sel".i. consagrada. ao esta.bdecimc:uf.o de nucleos 
de colonos naciona.~s r·m terreno do prcprio E' em seguida :~.pprovada à segttinte : 
federal-Saycan-no Rio Grande do Stll, ad- Da quantia de -i65:00QS, destinada á con-
jacente.<; á Estrada de Ferro de Porto Alegre I strucção de nova.<; linha.;;· telegraphica.s, de:>
a. Uruguayana,observando·se para a execuç.ão taque-se a de 10:000$ para. construcção de 
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uma. lin!w. rin. Victoritt, capitut do E.;pirito 
Santo, ;i. cidade do P01'to Jo C.•cho()il•o, de 
S<tllta. Leopoldina, no mesmo cst:.\do. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 189~. -
JloJ·acio Cosia. 

O SR. PR.Esnm:..;n: <~.nnuncio.. '' \-ota-

Re;;tabeleça-sc o total d:t verbn. da. tabella 
Jo ministerio rc.~pec~i v o, e m~mtenhtt-se :1 
di,;~ril.uiçúo dil. me:;ma -.-ér·ba, segundo a refe
rida. ta belta. 

Sala das sessões, G de outubro de 1S9'2.
Deometrio Ribeiro. 

çü:o de> emenda. n. 13, do Sr. Almino At~ Continú:t em Yigor, no exercido t!c 1893, a 
Jbn~o. verb:~ 1te 400:000$, ji votatl:t para o excl'cicio 

o St.. AL~rt:-;o A~'Fo:-.-~n ( 1 ·l,t r,1·rlnll) _De- corrente. p:m~. :1!Jerc1:l':1 d:t bai'l':: e nwlhorll.
~t'Í"· :tpena~. reml!!Wll':t:-i! Catn:tl'a que :lpt't'- ~ento5 do parto 1lo ~at;Ll, nu Rw Or:1?de do 
~ 1 ."ntei uma l'ectifkil<:ào a e~,;: 1 <'lll!'llda. p:Ll':t· ' o_t·te~ en;~nde.~do-se _o g2~·erno, aut~~:~~·~~o :1 
que :-c 'di"a., em yez de _ duatlc tl<.: A~; li_ lle~pei.id?t al]ur ll:-t. q u.mt,.<, com o. pt e~ttlente 
cithldl' dt! '!.r:1cáo. do re!el'ld~l est;u_lo. tnSJICCt.or th alJ,Llll.l•.'ga un 

As.<ú já tt•m umu, linha telegravhic;t c, por· ~he1~o~ra.rw. ue la;wnd:t, comtunto que :1. obra 
tau tn, a ementltt nü o póde rel'!~ r· i t·-,;e a. ~~ssL e a(,'a · 
loc.tlid;tde. Sa.la das sess::~s. 6 de outubro ue !SOZ.-

SulJm~;ttil.hL. l1 voto:>, ê rejeitada a em~nda. .4.lmlrto Alwrcs ,\;fumo. 
O Sa. At~nr;;o AFFOX~o (pela ordem) requer 

vet·iftcac:ão d;~ vota\'iio. 
Feil1. a verificação, T('conhece-se tet•em vo

tado a f>tvot• 47 Srs. deputados e conlt'<J. 59. 
O SR. PRESIDEXTE annuncht. ;t votar:ão 

da emenda n. 16. 
O Sa. LAURO :1\IuLLER (pela o1·dem) pede pet'

missão pat•a notat· á. Cn.mara que as linha~ 
menclonadas na emenda 5ão a~ 1mica.~ que 
foram contempladas no reltl.torio do director 
geral tio~ telegrapho~. 

Submettida a votos,ó approvada. a seguinte 
emenda: 

Ao n. 23: 
Para os ramaes indicados pela Directol'ia 

Geral dos Telegraphos,especia.lisem-~e M se
g-uintes verbas : 
Ramal de Maua a Therezopolis.. 21:0008000 
Ditos de Blumenau u. Lageo e de · 

Joim·ille a S. Beuto ......•. _. 50:000;~000 

Saia das sessõe.~. i de outubro de 1892. -
c. ca,npos e outt·os. 

São successivamente rej-eitadas as emen
das: 

N. li, do SI'. Nilo Peçanh!l. ; 
N. 18, dos Srs. Dyoni:;io Cerqueira,Thomaz 

Delfino e out ros. 
São succes;;ivamente submettidas a votos e 

approvadas as seguintes emendas: 
Ao n. 21: 
Da. verba destimda a. serviço por emprei

~<t~~· deduza-se a. quantia. de l (,0:000$ para 
mtctarem-se os tr;1.balhos demelhor;unento do 
porto de S. João da B;.1.rra, estado do Rio de 
Janeiro. 

Sala das sessões, i de outubro de 1892.
Baptista da Jloua.-Fr6es da C,·u.- e outros. 

~. 21-qb~a.s nos .es~a.dos e inspe~toria dos 
portos mantimos-6" dtstricto. 

Fiei!. o !l'overno autori~:ulo a dc~pender e 
utilisar no Rio Gt•ande tio l\-orte, entendendo
se com o pt'eoidcnte do c.~t<\dO, inspector d:1. 
alfandega ou the:<out·aria de tazend:L, no exer
cício de 189:3, dentro u<~ verba consignada ao 
governo , a quanth\ de 200:0008; sendo 
25 com um açude ou cisterna nà povoação 
da bart•a -o M••S$0 ~·o ; 25 eom u, tl rada. 
dil.s voltas do rio, ate ao ponto do des
embarqu(l, perto d~ cidade; um açude de 
igual qu<tntia em Camlib<ls; outro ti;~. mesma., 
no Patú de Dentro, ou suas vizinhanças; 
outt•o em Pilo dos Ferros ; outro no Seridó, 
outro na Caiada, e um, finalmente, em Slio 
Miguel. 

Sa1a das sessões, G de outubro de 1892.
Almino _4./cw·cs Af{o11~0. 

Continua em vigor, no exercício de 1893, 
a concessão, já vutad:J. pam u exercício cur
rente. de 15:000$ p:1ra a construc('ão de dous 
pharóe;; d2 G" classe e o n.lca.ncc de: oito mi
lhas, coHocados nos portos de Macio e Mos
soró, do Rio Grande do K01·te. 

Sala das se5sões, 6 de outubro de 1892.
AlmiM A!varJ.; A,futlSO. 

O Sr. Ahnino Affonso (pela or
dem)-Pedi a palavra., simplesmente, para 
asse.-erar <i. Camam: q_ue o Rio Grande do 
Norte lhe a.gradece, penhora.do, o fõl.vor, qu~ 
acaba de receber. 

O SR. BrmLAQt'.>.-Foi um~t justi~.a.. 

Ao n. 21: 
)Iantenl:~-se a Ym·b~ consignad::>. na pro

posta do goYerno p:tro as obras dos portos de 
Paranagua e Desterro. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.
L~vro U!.!lter e outros. 
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J.d~ilivo 1 que for necemria. paro. auxiliar a. reprcsen
\ t;u,:ão de tluas opel'd.S, pelo meno5, do maestro 

E' autorisado o governo a. despender (-Qm a · Cados Go.nes. 
<'Ornpra de. dragas destinadns no~ portos d e S:l.la das sessões, 7 de ouiubro ue 1892.
Pa.rano,gua e Desterro a qurLntta. que falte Glice·l'io.-lHdio do Bra:il.-L~t i~ 3Itn·at.
emprega.~· pat•:t o c'Ompleto da Yerba votada. Alvc.~ de Castro c outros . 
no cxet'ClCtO ele 1802 para o mesmo fim. 

Sala das sessóes, 7 de ouLubl'O de 180:2.
F. Schimirlt e outros. 

Fi<~'l o Poder Executivo autorisado a p ro
l'ogar po1· m:~.i s dous annos, s~m a.:creseimo 
tl<· Jlworcs, e :<.'\1 vando :\ di:<posiç-:io constitu-

O SR. PRESIDE:STE annunt•ia it vot.açiio d~t 1 l'ional sobl'e tcrr:ts devolm.a.s. a conce~&i.o 
emenda n. 26 dos Srs. Caetano de AllJuquer· i'dtn ao lb.nco Unhio (ie S. Pa.ulo da E$~ 
quer e A. Azereúo. Ü<tdn, de Ferro de Vbe!'O.b<t ou Uberabinho. a. 

Coxim. OSil. GOXÇAL\'ES C!lA\'.ES (l'cl" ardC'-1)-St•. 
pre~i , lcnte.lm pouco;: dia> tli~<'ntiu~;;t>, e foi 
rej<üt.'\da. uma emend:t do nobt•e depultdo 
r eprt'senta.nte de- MinM Got'M S, sobt·t- o me,;
mo asomnpto da emenda, cuj :~ vot:w:'io \'.Ex. 
acabil. de :~.nnunci:ti'. 

E~~'~ emenda foi condemnnd:l por inconsti
tuciona.l ; n. emenda, ora em Yot.a.çlio, t-orrige 
em p~1.rte o.~ defeitos da !",expurga o vicio de 
inconstitucionalida.d<J, mas iJJCO!'re em OUtl' O 
que c o da inutilidn.tie.(AJlOiaJos.) 

O governo tem meios p3.ra remove1• ~ssa..-; 
difficuldades a quc:t emPnda. se refél'e . 

As concessões começad:ts de,•em ser por e!l~ 
co~clUidas, e :por assim dizer n s~·~ jurisdic,,ão 
~stá. presente ; para os estados Jtl. constitu
Id?s, mas onde a..ind;l. nilo ha lei organicc~ de 
~1mas, e neste caso estão todos estes; a tbese 
constitucional não póde ter applic.-a.ç-ão quan
to aos estados nã.o organbndos,a. competcncia 
do g overno é expressa..em Yitiude do <~rt . 3' 
das diS!JOSições provisorias da Comtitui~ão. 

Portanto. parece-me que e~ta emenda. me
rece a condemna~~o da. Camara, attemlendo~ 
se ã. sua. inutilidade. 

Submettida a votO$ a emenda n. 26, e re
jeitada.. 

E' snbmettida a Yotos e approv:~.da a se
guinte emenda: 

A' rubrica 24, n. VI: 
Supprima-se a parte que se refere ao ar

rendamento do serviço de agua. uo District~ 
Federal. 

São succiva.mente submettidas a ,·ot.os e 
approYadas as seguinte:< emen1las: 

Emenda (ao n. 2! l projecto n. 192 E: 
E~ log~· de 50:0008, diga- se: 97:000$ á 

constgnaçao para melhoramento do rio Pa
rahyha. 

Sala. da.s sessões, 7 de outubro de !892.
Noguein: Paro.nagwi.- Pires Ferreira e ou
tros. 

Sala das ~t>.s~õc;; . 4 de outubro de 1892.-
11/'l!es rle ().t;'t,·o.-.'-il(l ·C<lo Elli> C OUti'OS. 

Fica o go,·erno aut01·i~:ulo a prorogar por 
dous Utl!lOS o pr:t7.0 concedido a Companh h 
Industria-l Agricnla Sul ::l!inci t·a.. p:~ra o esta. 
belrcimento do eng-enho cent ral d (! Lavr-as, 
110 c~t.J.tl.o do W n;ts Geraes, e de Jlucleos agrí-
colas . . 

&;,ht d~I.S sessüe.'$, 6 de out ubro de 1892.
Alll(O'O Bo!e/ho. - D.11m N acacio c outro:;. 

Fica o Poder Executi\'O auto1•isado a pr o· 
rogar. si for necessario, sem accressimo de 
ftwores, os prazos fixados nos respectivos cozt· 
r,rao.:tos par ;L in id o e conclu~ão rl;\S obra.s rela
til'as ao:> emprebendimcntos. de cuja. cxeco.
ç.ão ~e acha enc;trregadil. " Companhia Gel"J.!. 
lle ).Jelhor:tmentos no Maranhão. 

Stlla das sessüe>:, 7 de out ubro de 1892.
At<;J«•·to l'inhaes. - Natta )[achado. - Law·o 
il:lu/lcr.-Lopes T1·ovc<o.-Casi>niro ]tmior. 

As concessões que nfw tiverem favores ou 
g<.L t'3.Utia~ t.le j uros da União e cujos pra.zos 
estejam esgota.do:> ou Yenha.m a es.!!:ot..1.r-se ate o 
fim do c_orrenie anno, poderão ser pl'orogada.s 
por m;us um am1o. 

S. R.-Gonçalves Ramos. 

O SR. PRESlDE!\'TE a.mnmci~t a >Olação da 
emenda. n. 34 d o Sr . Alrredo EUis. 

0 Sa. ALFREDO ELLIS (pela orr/em) pede a. 
]Xtla.vra para fazer uma r ectiticação quanto a 
data da; lei a. que se re1ilre sua emenda sob 
n. 34. Em legar \lc 20 de setembro, deve- se 
dizer -5 de outubro. . 

Submettida a votos, é approvada. a seguinte 
emenda.: 

Fica o Poàer Exeeuti•o antoris.tdo a. abrir 
o credito nece~snl'io até 150:000S- cambio de 

A' emenda da commissão acrescente-se: 27, }Xtril. d<;r curnpr.ímento ao· disposto no 
Despendendo-~e, dentro u ·s fo l'ças ~a vet•ba art. 2' d;1 1'·1 de 5 de outubr·o de 1892. 

d~ 600:000$ prop~s~ em me~da. da commi~ Sala das sesões. 4 de outubt•o de I89't.-
sao para a Expostçao de Clncago, a quantw.l Alfredo Ellis.-FrwtÇa Cart:a!ho. 
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o SR. PRESIDENTE annuncia a votação da [a Camara,em 2" Jiscussfio, tinha restab~lecido 
emeúda n. 35 elos Srs. Frederico Borges e a verba para estes estabelectmentos agriColas. 
Demetrio Ribeiro. 0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES (pela ordem) 

o SR. BADARÓ (peln ordem) pede que, an- -Na:}' discussão a ,com_missão propoz .n. sup
tes de serem submettidas a votos as emendas, pressa,.o elas ve!'bas pedtdas para auxlltos <tos 
se faça a leitura das observaçiies geraes da ·lei ir:stitutos agrouomicos, por entender que d~
a que se refere a emenda,. · v~n.m s~r costeados pelos esta,d?~. Agom na, 3 • 

Feita, a leitura e submetticla a votos a cllscussao. tendo a Cama,ra, re.Jmtado aquelh~ 
emenda é rejeitada. emenda na 2", a commissão, . ligttndo impor-

' . , . t :- ·das tttncüt a isto, porque era levar a clescentt·a-
0 SR. PRE:siDEN~E ;nnuncut a vo açao ' listtção. ás fin<tnças do paiz, propoz nova,mente 

c;1mendas da commtssao. esta, emenda. 
São successivamente submettidas a votos e. Por isto usou da formula-deduzam-se, da 

approvaclas as seguintes · emendas: · verba tota.l pedida pam auxílios á agriclll-
A' verba n. 2-Eventuaes:.._accrescente-se: tu~a, as qua~tias, pedidas ~ar~ estes estabe-

600:000!"; para as despezas da commissão bra- lec1mentos ; tsto e,, a cm~ll~tssao restabe.leceu 
zileira na exposição internacional ele Chicago S~la. emenda, que fora, l'E'Jeltttda em 2" cltSCUil
e 80: OOOS para a concl usã.o dos serviços de sao ó 

exploraçito e demarcação de 14.000 kilome- Submettida a votos a emenda, e rejeitada. 
tros quadrados no planalto central da Repu
blica, pará onde oppoi·tunamep.te será muda
ela a. Capital . Federal, em observancia ao 
disposto no art. 3° ela Constituição Federal. 

Em segu_ida, assim emendado, e adoptado 
em 3• discussão e enviado á commissão de 
redacç[o o seguinte · 

Da verba n. 11-Prolong'amento·da Estrada 
de Ferro de Batmite-dedusa-se a quantia de 
548:415$810. . . 

PROJECTO N. 192 D 

O Congresso Nacional decreta : Submettida ar votos a emenda da commis.:. 
são á verba n. 12, e dada como approv~da. 

0 SR. TOLENTINO DE CARVALHO (pela 01'

dem) pede verificn,ção da votàção. 
Procedendo-se á vel'ificação, vottw1 a favor 44 

Srs. deputadod e contra 66. 

Art. O Presidente d<1. Republ]ca e autori~ 
sado a despender, pela Repartição do :Ministe
rio da Industria, Viação e Obras Publicas, com 
os serviços designados nas seguintes I'l!bric<ts, 
a quantia de 71.561:227$8213, a saber: 

O SR.. PRE3IDENTE-Foi rejeitada a emenda. 
São successiva.mente submettidas a votos e 

· rejeitadas as ernenclas <i,s verbn.s ns. 13, 
16 e 17. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação da 
emenda á verba. n. 5. 

1.-Ssc1·etaria de Estado, de
duzida a quantia de 3:000$ 
para, gratificação aos auxi
liares de gabinete e 3:600$ 
a empregados da 2" secçãÕ 
da Directoria. Central ..... 

· 2.- Eventnaes, deduzida a 0 SR. GARCIA PIRES (pe lct ·o?·clem)-SÍ•, pre- t d · ·1 t · 1 t quan ia e 10:000$ ....... 
s1c en e,prectso c e unm explicação da Hlus re 3. -T111 :1-a.s . publicas e colo-
commissão .. A com missão diz dtt verba - Au- n.isaçiio, supprimidas : 
xilios ú Agricultur<i., etc., clecluzám-se as a) na Inspectoria Geral: um 
qmmtüts destimtclas aos auxílios ó.s escolas, ajudante, um chefe de sec-
institutos agronomi.cos etc. Em· emendas an- ção technica, um chefe de 
teriores a, eommissão, querendo supprimir secção; um official teclmico, 
verbas, tem empregttdo o mesmo termo-de-, tres otficiaes,seis amanuen-
duza.m-se. ses, dous ditos technicos 

Pergunto, pois, :si esta emend<t manda sup- (le desenhistas , s 0 m ma 
primir as quantias destinadas a estes auxi- 61 :200$oOO; 
lias,. ou~c;~.m<tnd:~ que se tir~ ~la verl~:t-:-:-Al~x.~- -17) deduzida na consígnaç~ó 
ltos ~· ?-,ucnltlll ,t-qua,nto for neces:sa.rw pM~ para obras na Hosp_eLh<rm 
subsiCltar est'tS escolas. de Pinheiros 30:000$000; 

O SR. JoAo DE SIQUEIRA (pela ovclem)-Sr. c) serviço de colonisaÇao nos 
presidente V. Ex, comjwehencle que,\tendo-se estados, deduzida a consig-
suscitado estn, duvid<1, a illustre commissãc- na~·ii.o para os serviços em 
não pude deixar de dar um;t explimtção. i'vlin<1S .Gera,es e E~pirito 

A commissão empregou 11 p:tlitvm-dedu- Santo, por terem Jir:ado 
Z<l-Se,-f;.zenclo cree que r·esnm<L :1 verln em a. utrgo dos mesmos -
logH.t' de extinguil-<t eumpletamente, quando 512 :533.>)333 e reduzitht '" 

374:110$000 

10:00.0$000 
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consignação de 1.042:000$, 
destinada ao mesmo ser
viço nos outros estados, de 
54:G:000$000; 

d) deduzida a consignação 
para introducção de.immi
grantes em burgos agríco-
las 500:000$..... .. . . ... . . 10.354:266$667 

4.-Carechese, suprimida a 
verba de 60:000:fi;OOO .. 

5.-Auxilios á agricutw·a, 
enqenhos centraes, etc ... 
deduzidos 500:000$ para 
subvenções e garantias 
de contractos; suprimi
das as seguintes consig
nações: 10:000$ para a 
chacaraem Tieté,36:000$ 
para murar o Jardim 
Botanico, 95:000$ desti
nados a premias aos fa
bricantes de assucar , 
40:440$ para o pessoal e 
material do jardim da 
P r a ç a da Republica, 
1 O: 300$ para o pessoal 
e material do Pesseio 
P ub u c o, 36:324$8oo 
para o serviço da Es ta
ção Philoxerica da Pe
nha e Horta Viticula e 
reduzida de 12:000$ a 
quantia pedida para a 
garantia de juros aos 
engenhos centraes..... 1.282:722$830 

6.-Sttbvenção ás companhias 
ele navegacão a vapor, 
deduzida da consignação 
á. Companhia Bahiana, 
por não ter cumprido a 
clausulo 21• do respe
ctivo contracto, 16:500$; 
suprimida a consigna
ção pedidn. para a re
sponsabilidade de con
tractos legalmente fei
tos, 130:000$; augmen
tada com as seguintes 
quantias: 24:000$ para 
subvencionar o serviço 
de reboque da Associa
ção Sergipense; 30:000$, 
para subvencionar o ser
viço de reboque de lta
pémirim e Benevente, · 
no Espíri to Santo; 
30:000$, para igual ser·
viço em Santa Catha
rina e a de 468:000$000 
para a Compúllüa 
1ima::on Steam Nav(qa• 
tion ou qualquer outra 

que melhores condições 
offereça para fazer o 
S(3rviço de navegação 
do Amazonas ... ,.· ... ·. 

7.- Sociedade Auxiliadora 
da lndz~stri(! Na!fional, 
supprima-se, 6:000$000. 

8.- Corpo ele Bombeiros, 
. supprima-se,por pertencer 

este serviÇo a outro m,inis' 
teria. 

9.- Estrada ele Ferro do 
Sob1·al ..............•... 

lO.- E~t~:ada ,ele Ferro de 
Baturtte ..... ............. · 

H.- P1·olonqamentq da Es
tl·ada de Fer1·o de Baturite 

12.- Estrada de Ferro Cen-
tral ele Punam buco ..... . 

13.- Esti·acla de Ferro Sul 
de Perna1nimco •. ... : . .•. 

14.- Estrada ele Fen·o Paulo 
Affonso ...• .• .....• ... · ... 

15.- P 1·olonqamento da Es-
trada de Ferro da Bahia .. 

16.- Estrada ele Ferro de 
. Porto Alegre o. Uruguayana 
17.- Prolonqamento da·Es-· 

t~·ada de Fen·o de Porto 
Àteg1·e a Untgtíayana . .•. 
18.-Garantia' de j~tros 

de estmdas ele ferro, de
duzam-se dons mil con
tos para differenças de 
cambio por estarem in
clU:idos na respectiva 
verba no orçamento da 
fazenda; a quantia de 
400:000$ destinada a es
traclas de ferro em estu
dos. Augmente-se a con
signação de 600: 000$ 
para fiscalisação de es-
tradas de ferro ....... . 

19. -Estrada de ferro Cen· 
tral do B r a~ il, custeio .. 

20. - P rolonqamento ria Es
trada de Ferro. Central do 
Brazil; r eduzida a verba 
a 1 . 500:000$, sendo 
700:000$ para ·conclusão 
do. trecho de .Santa Lu
zia: a Sete Lagôas e 
800:000$ para as obras 
de Sete· Lagôas a Cur-
vello . . ........ . ...... . 

21 .-Obras cliversasnosesta
dos;reduzida a 50:000$ a 
consignação para mellio
ramento do rio Para
hyb:1 ; deduzidas as se
guintes quantias : 

2.991:740$000 

2S0:311$916 

653:048$775 

1.168;415$810 

2.025:454$454 

3.543:061$185 

142:566$000 

I .183 :611$604 

2.855:719$549 

2.Q90:000$000 

ll . 256: 4 75$662 

14.252:431$501 

1.500:000$000 
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45:000$ da. consignação 
para. melllol'u.meuto do 
rio ItapiL'UI'Ú; 200:000.$. 
da proposta para melho
ramento do :porto do Re
cife; 100:000$ da. indi
cada para melliora.men to 
do porto do Rio Gr<~.nde 
do Norte; 50:000$ dtt pe
dida para obras no po1· to 
da. Pa.rahyba.;ü2:736$750 
da reln.tiva às obr<Ls do 
porto do Rio de Ja.nei t'O, 
tica.ndo 50:000$ pwa. o 
p e s s o a. I e material; 
~7:200$ da pedida pa1·J. 
os porto,; de S. Paulo ; 
117:372$ da proposta 
pua a secçiio do Pa
ra.ná. e S a n t a Ca
tba.rina; 96:080$ d:t. pe
dida para obms da. 
barra. e do porto do i.io 
Gronde do Sul, man· 
tendo- se a. de 156:428$ 
para. material e p essoal, 
a.fóra a destinada a admi
nistra~ão da inspectoria; 
62.7:200~ da ccnsignação 
destinada aos serviços por 
empreitada; 200:000$ da 
:Pedida par a as obras por 
adminístra!,'"J.O; 68:200$ da 
destinada a conservação 
do porto ; supprimidas as 
consignações de .~ 600·0-0, 
para posto~ meteorologi
cos; a de 17:000$ para as 
obras do poMo de Sergipe, 
por estarem suspensos os 
trabalhO:>; eleva-se a ver
ba com as seguintes quan· 
t!a.s : 50:000$ para melho
ramento do Rio Preto, ar
fluente do Rio Gronde. es
ta.doda Bahia ; na con
signa.ção par,\ 0 3 serviÇOs 
hyd;·aulicos do ()• di~tri 
cto - 20:0l>OS. dest ina· 
dos a estudos· para des· 
obst1•uccão dos baixios 
dorioUrugua.y; 50:000~ 
para melhoramentos no 
Alto Toc..'\nt ins, entre a. 
cidl.de da Boa. Vista e a 
do Porto Nacional e 
estados na secç-ão entre 
-Porto Naciomü e a. ci
dade da P:llma.,a. da Pal
ma. :·L C.'\Choeira do Ma· 
cho.dinho; pai"<~. occorrer 
ao servi~o de garantia. de 

juros as qu::mtias de : 
120:000$ p:l.r:t as ohras 
do pod.o de J :trn.~·u:i. e 
60:000$ para. as rl<t La
gun;t ; t.la con;;ign~ção 
de 40 :00:.:$ destmada a 
auxili.tr 11. viação ent1·e 
a. cida.de ue !\In.ttoGros~o 
(<tnti~ Villa Bella) e 
CuyaLú , dE>stine-se a. 
qua-ntia. üe 20:000$ pn.1·a 
mcihoramento de via,·ão 
entl·e Cuy<~b<i. e a. Yillo. 
do DíiLffi<mtino. 
Desta Yerba o :tOVel'llO 
destin:u·..ia. quantia de 
40 :000$ pam o estado de 
1\Iattn. Grosw, sendo : 
:20:000.~. rep;:trticlamente 
pam o.~ rep:u·os üe que 
necessitam o> açudes tlu. 
cidade de Poconé e villa 
do Li > ramento; e 
20 :000$. pa.ra. o;; con
certos Lle que necessita 
a estraua. q11e Iig<\ a 
cidade de Cuya.bá as 
villas ele Nossa ·senhor<l. 
(la. Guia e Brotas.. . . ... 4.426:669$8i8 

22-Correio,; (como na pro · 
po~t.."l.) •••.•••..•• - •.. -. 5.468:882.$500 

23- Telegra.pho electr ico : 
sendo 465:000$ de~tin<t
dos á construcção de uo· 
vas linhas .. -.- .. - .. . . . 5.692:739$500 

24-Directoria Ger·.11 de Es· 
tati$tica. •.••.. . -....... 242: 180$000 

I. OrA"anisa.Jo o District.o Federal e feita. a. 
transferench~ dos 5erviç.o3 que lhe competem. 
o governo refol'ffi;!I"d, a secretaria. do Ministe
rio do. Industria, Yiaçiio e Ohras Publicas, 
fazendo as r~uuc~:ües qne julgar ,necessarias 
no :pe;:soa.l, sem augmento de despeza. 

rr. Fic-J.m prohíbiclas Llesde ja a.s concessões 
com ga.1':1nti:t.S de juros ou subvenc:.ões sem es
pecial a.utoris.'\.t;'"J.o do Congresso. 

Ao Poder Executivo não é permittido re· 
novar, em faxor de individuo ou empre:za de 
qualctuer natut·eza, 11.s concessões com garan
tias de juros ou subvenção que tiv-erem cadu~ 
carlo, venham a roducar ou fiquem sem ef
feito :por quMsquer ca.usa.s de direito. 

Reputam-se caduca.'> a.s conet"wes com ga.
rau tia.s de juros ou subven\J.O que não se 
torn<~.rem cff~:ctivas nos prazos tbs concessões 
ou os con tracto;;. não sendo licitl a renovação 
des:-:es p r :.l.ZOS. 

m. As compa.uhi:.\5 ou empreza.s que gosa.
rem ou não degar.:mtia. dejut·os ou sub~en
ções ~ obríga.das a eutrat· para o Thesouro 
Nacional com as quot3s que tiverem sido de-
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terminadas pelo Poder Executh·o ou que 
comtarem das tal.Jellas, p:wa oe<;urrencia. das 
despezas de fisc:a.lisação pelo decreto 1302 1le 
1891, instituída sob a clamula (la despeza 
não exceder ú, receita prol'eniente daf!Uella 
;:trrecadação. 

Desta obr:ga.çãoestão isentas us companh!>\S 
ou empreza.s cujos contr•a.cws anteriormente 
cel6brado;; impuzerem expressa.mente :1.0 go· 
verno conceder a essas companhias ou em
prezas nenhuma novação ou f:tvor de qmíl
quer e;;pecie sem que eUas se sul~ortUnem :t 
exigencia da disposi~ão anteriot·. 

IV. A concessão de privilegio tle quaJquet· 
n3.turezo., salvo o de invenção, não se torn;~,r,í, 
elrectiva. sem a approvação do Congresso. 

Esta disposição e applicavel aos contractos 
de nn.veg~ão com subvenç\io e que forem re
nova.dos. 

V. Contímia.em vigor o art. 14 d<t lei n. 
3397 de 24 de novembro de 1888. que u.uto
risou o Poder Executivo <L resga.til.l' as estra
das de terra do Recite a S. Fmncisco eB:tlliiJ, 
a S. F1•a.ncisco. 

Vl. Fica o go~erno il.Utorisfl.do: 
A providenciar de modo que, sem prejuízo 

do ser>i<;.o de immigração, sej~ transferido o 
de colonisaç.ão aos estados, it medíd<t que ca.d:t 
um destes se habilite po.ra assumir <L respon· 
sabilidade de um ta.t enc~rgo; 

A arrenda.1' o se.eviço do abastecimento de 
agua á Capital FeU.eral, inclusive a Estrad<L 
de Ferro do Rio do Out·o, nas seguintes b:),ses: 

I•, de não exceder o contracto tio pra.zo tle 
33 annos; . 

2',de impor ao arrendatario a o1Jrigação da 
conclusão das obras; 

3>, de não alterar as taxas actualmente 
existente$; 

4\ de conser-vação e reversií.o das mesmas 
obras em perfeito estado ao actual Dístricto 
Federa.l, findo o contracto. 

A vender ou arrendar a Horta Viticula e 
Estação Philoxe1•ica e bem assim a chacara 
do Tieté. 

A modifica.J.• a. actual Inspectoria de Terras 
e Colonisação, reduzindo-a. a uma repat·tição 
cstricta.men~ destinadu. a tratar da recepção, 
agasalho e transporte de immigrantes. 

Os empregados dispensado,; por fol'ça de lei 
e com direitos adquiridos :>erão addidos a ou
tras repartições e ir"ã.o occupanclo os lagares 
que forem vagando, na ordem de antiguidade 
e segundo a.s habilitações de cada um. 

VII.. E' transferida para. este ministerio a 
pa.rte do ca.mpo de S. Gabriel, munici.pio de 
S. Berja, Río Grande do ::>ul. já. dividiua em 
lotes coloni::tes e onde ,jã. existem barracues e 
demais eilificios precisos para colonia. 

VIII. Fica o governo amorisa.do a ma11dar 
pagar a Cea<·á Ha1·bow· Corpo,·ation os juros 
garantidoo·, na !órma. de seus oontrac~. no 

período decort•it.!o de 31 de dezembro ultimo 
ate á innovaçiio celebrada em virtude da lei 
n. 48 de 7 de junho proximo findo, IJO.ra ser 
a respectiva impot•t:J.ncia compen~ada -pelos 
juros de igual p~riodo no final do prazo ~as 
garantias, nssignando a companhia a devtda 
ra:mncia. 

0 SR.. PRESIDENTE declara auíada a "\'[)• 
tar;ão do proj ecto n.. 203 B, visto faltar 
aind<J. parecct• do. cominissiio sobre algUIUas 
emendas. 

Annnncia a votação do projecto n. Hl2 N 
(additi\·o desmcn.U.o do 1Jrojecto n. 192 B}. fi
xando a llespeza do Milli$terio da In~ustrht, 
Viação e Obras Publicas para o exerctCIO de 
1893, autorisando a revisão U.o contra.cto de 
n:wegaçãoa vapor U.o Alto S. Francisco e Rio 
das Velhas. 

O SR. BUL!IÕES (Jlela ordem)-Pergunto 
a V Ex. si >e vae votar o projecto que 
trata do contracto de navegação a vapor 
do S. Fr<1ncisco e l'io das Velllas. 

o SR. PRESlOEXTE- Sim, senhor, e o a.ddi
tivo n. 19:?- N, desta.cn.do (lo projecto 
n. 192 B. 

O Sn. BULHÕEs- A esse projecto foi apre
sentada uma emendtt amda mais importante 
do que o :projecto; porq'!e autorisa a dupli
cação da subvenção desr,mad::t ~esse ser:1c~. 
Parece que a Camara. deve ouv1r aoo!?-~ISsa? 
a este res:peito ; porq,uanto a comm1ssa_o so 
estudou e pronunciou-se sob:re a prorogaçao do 
prasa. 

O SR. PRESIPENTE- V. Ex. tem razão. A 
YOtaçã.o do additi r o fim. "(liada. 

Yot<~ção, em J•díscussil.o.doprojecto n. ~94., 
deste anno, autorisando o governo a conside
rar nos quadros effectivos do corpo de ma
chiní~tas da armada todos os machinístas 
extrnordinarios que contam mais de lO annos 
de serviço na. marinha de guerra, com todas 
as informações. 

Submettido a vot.os. e adoptadopal'a. passar 
a 2" discussão o seguinte 

rROJECTO N. 194.~1892 

O Congresso Naciom\t decreta : 
Art. 1.• Fica o governo autorisado a consi· 

derar nos quadros effectivos do corpo de ma
clünistas da armada. todos os machínistas 
extraordina.rios que contarem mai~de lO an
nos de serviço na marinha de guerra, com 
boas infol'ma.ções. 

Art. 2.• l.{.evogam·se as disposições em con
tro.rio. 

Votação, em discussão unica, do projecto 
n. 19Z P. (a.dditlvo. destacado do orçamento 
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da. despeza. dn Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas para. o exercicio de 1893. 
autorisa.ndo a prorogaçã.o do prazo d~tel·mi
nad ' :i. Companiha In !ustrial e de Construc
ções Hydraulicas para dar principio ã.s obras 
do porto Jaraguà, ne estudo das Alagôa~). 

. Submettido a votos, e approvado e enviado 
á comrni~o de redae<jio o se.,t?Uíntc 

PROJECTO )92 p 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• Fica mais o go1·erno ~utorisado a 

proroga.r por um anno o prazo detePminado :i. 
Companhia Industrial e de Construcçi'i~s Hy
dra.ulicas para. dn.r principio ÍL"'obras do porto 
JaJ.""J.gUil.. no estado das Ala.~ôa.s. 

Art. 2.• Revogam-se a:S disposiç'()es em con
tr<~rio. 

Votação, em discussão unica, do projec:to 
n. 192 D (ad 'itivo desto.cado do projecto 
n. 192 B, fixa mio a despez 1 do Ministerio da 
Industria, Viaçi'io e Q!,ras Publicas. para. o 
exercício de 188-'3) autorisa.ndo á. crea(.'.ão de 
colonias correccionaes. 

Submettido a. votos, é dado COJl!O appro
vado. 

0 SR. BELLAR!>tlNO DE :Mm'IDONÇA. ( pela 
ordem.) - Requet• verificação da votaçiio . 

Procedendo-se a. verificaç[o. r econhe->e qu e 
votaram a fa.vor 64 Srs. deputados e con
tra 39. 

O Sn.. PRESIDEX1'E- Não ha numero. Vae-se 
lll'OCeder á clu:unada. 

(O Sr. ]ot!o l.ope.~ deixa a cadeira da ;n·esi
de,lcia, qw c occ~.tpacla pelo Sr . 1tlcides Lima, 
2'> vice-pre,·itf.cate.) 

Procede-se ú. chamada, ú. qual r espondem 
108 Srs. deputados. 

O SR.· P aESIDE:-ITE: - Responclera.m a cha
mada. lOS St'5. deputados, ma.s verifica-se 
pela list:l. da. pot·t:~ que ~c retira.r;,1.m 10 ; 
pelo que não lw. numero para. proseguir a 
.-otação. 

Passa-se á. 2" parte da. or dem do dia. 
0 SR . Jo:i.o DE S!QUEIIU. (po/4 ordem) -

Sr. presidente , o honrado deputado por 
Alagoas o Sr. Oiticicu. interrompeu ~eu dis· 

· curso para se proceder iJ. votação da.s ma
terias encerradas. 

PP.o/1 a. v. Ex. que consulte á Camara si 
consente que o Sr. representant.e Oiticica. 
aproveiU! o restante da. sessão afim de con

. cluir o seu discurso. sem prejuizo dao ma
terias da ordem do dia. 
Con~ultadn. a. casa, é appt•oYa.do o reque

rimento do Sr. João de Siqueira.. 
O SR. PR.ESIDE..'ITE - Tem a. palavra. o Sr. 

Oiticica. para terminar o seu discurso. 
CamAn 'V. "VI 

O Sr. Oiticica-Sr. presidente. qua.n· 
do ha pouco interrompi as coosidera<:ões sobre 
o substitutivo apresentado ao pr.1jecto, t iuha 
chamado a attenção da Camara para o ·se
guinte facto: a prop()sta de unificação dos 
lastros, para s u b~tituil-os por apolices, en
volYe o p:1gamento pelo Thesou r o Publico, 
immcdia.tamente das quantias que os bancos 
tomaram por emprestimo, e sobre as qua.es 
tinham emittido notas. 

A circulação atirada na pra.ça. pelos bancos 
emissores, com a garantia desses emprestimos, 
monta a 52.000:000$; e como os lastros em 
a.polices hiio de ser feitos tanto por tanto, 
segue-se que o Thesouro terá. de pa,«ar em 
apolices a totalidade dos emprestimos que os 
bancos tomaram e não cumpr iram, apolices 
ao typo de 00 com juro de 4 •;. em ouro. 
Disse m. i:s que como os lastros existenfus no 
Tl1esouro em diver:;as garantias montara a 
146.9i4:000$. a di:trerença entre a somm& do 
producto dos last ros, calculada ao cambio de 
20 e a totalidade das emi -sões bancarias e mais 
o -pa.pel-moeda do e..-ta.do, tudo moo\a. a. 
379.000:000$. capital em apolices; quer dizer, 
capital para o Banco da Republica e divlda. 
para a nação brazileira q.ue o banco realisa 
desde logo, supct·ior a. totalidade de todM as 
emissõe, feitas e mais ainda, mais do dobro 
do seu capital realisado. 

E corno isto é capital que rende o juro de 
4 o/o ouro, pago annualmente, iL nação se vae 
exigir a quantia annual de sete mil e t<l.ntos 
contos em benericio do banco. 

Vamos agora estudar o pr~jecto apresen
tado pela. com missão de orçamento, admittindo 
que elle t raga comsigo a encampação das 
emissões pelo Thcsouro, c verific:lr a somma 
de sacrificios que a encampação traria. {~ 
União. 

Si estudarmos as responsabilidades do Tbe
souro no caso da. encampaçií.o fra.nca e cal
culando o ouro que existe no Thesouro em 
deposito ao cambio de 20 d ... 

O Sn.. Eruco CoEmo dá um aparte • 
O SR. OITICICA- Na exposição que fiz , per

antR. a r.om missiio geral, calculei a taxa. do 
cambio a 15 d. por 1$; os facoos supervenien
tes autorisam·me a não torna.r esta base mais 
para os ca.Icalos posteriores ; por isto quero 
acceitar o. taxo, mais elevada, para maior se
gurança., sendo certo que a cifra das re
sponsabilidades a assumir pelo Thesouro será 
tapto men or quanto maior for a. depressão 
cambial n o dia da operação • 

O SR. ERICO Cou.Ho dá. um aparte. 
O SR. Orrrcic,\- E' um facto que não 

póde ser nt'gado. 
Sr . president e, o cambio estava a 10· e va

r iava até 10 7t8 no dia. 5 de setembro, 
33 
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quando foi apresentado o plano de refol'ma ·Si o substitutivo 
da. commissã.o de orçamento; no dia G sentiu- f!Uer que o Es· 
Ee uma variação para melhor. to.do em i tt a 

No dia. 7 a.nnuneia. V[~.-se, de Lomlre~. a opolices no va· 
primeira evolução para a. alta do~ nO:>>'OS lor úe ......•. 
títulos ; n:Lo púde ser apl'eciad:t :1 ''al'i:u;:io ~1 el h o r set•i:.t 
cambial nesse dia e no diaS que fut':Lrn r~~ emittil-as pa.ra 

379 . 141: 370~ 

riados para a nossa praç:1: no di:1 D pnr[•m constituir fun· 
o cambio começava. a :;llbil· l't•:ulc:tmuul!•, do de l'esgn.te 
elen .ndo·se em poucos clias até ad111:1 t!c ;;at·a.ntido, para 
15 d., por 1$000. t'ctii"J.l' o papel 

Si cahiu posteriormente, ha. coincirkud:t moeda, quando 
entre o começo da baixa e a apre~"ntar;:iu tio ~c constiuisse 
rubstituti vo que estou discutindo. klllco de moeda. 

Não querenr.lo a.ttribuir esta Jludttaçãu ao ~·vnrcr;íYel, l'e· 
projecto, tenho Wdavia. o direito <lc ,., •nüu· p ,. c s entamlo, 
que a sua approvação me permitta Cllpt~t·ru· e:<:>u fundo todo 
taxa melhor para o calculo que vou t:LZI!I', u lllLJltll·moeda. 
tanto mais quando ella. ê menos 1lwol'aW1 i1 <.:IJ ~ampadoou. 
conclusão que devo tirar dos a t·g·umcutus 

357 .706:870!5 

exposto>. O E,;l:~tlo lucra-
Estudando & responsa.bilid:Mle que a~~umit·r·, ria ......... . 

o Thesouro Publico. no caso de set· olwi;.:ntlu 
<t 'fazer a. encampacão das emi:>sii~s c tom:uu!o 
a tax:a cambial de 20 d. por lf; on ;1. I:!~ a •:. 
para os lastros em ouro, · eJfectimmcntc 
existentes em depo3ito, teremos : 

21.434:500$ 

Banco da Republicn 

Ouro- 62.514:090$ 
ou~ 7. 020.000~ 

Apolices .•..... .. . 
Credito Popular .. . 
Emissor Norte . .. . 
Emissor dePer-

na.m\mco ••.•... 
União de S. Paulo .. 
Emissor cht Bahia.. 

84.240:000 . .;;otJrJ 
53.500:(J{)(J:4HIU 
5. 900:000i;OOO 
1 .000:000.~000 

4.2G7:0oo,:;ooo 
IO .OOl :õUO,.:;iJOO 
9.500:000:'1'VOO 

IGS. 4DS:5ousooo 

Sendo as emissões todos : 
BancaJ•ia.s.. ... 34.6.115:960:;: 
Estado... •. •. JSO.OOO:OOQS 

Commando ... . 
A som ma de pa

pel -moeda 
sem juros do 
tllesouro serli. 
de ......... . 

Subtrahindo-~c 
o papel-moella 
do E3tado . • .. 

A somma de sa
critlcios feita. 

pela nação ser-.1 
de ....... .. .. 

5:!G.II5: 3i0.~ 

:J;;i. ;oc: s;o::; 

I~J . liOO:OOOl; 

177.700:870$ 

Alúm dO;> juros das apolices ou 7.000:0008 
l"ll' <llll10· 

E m:Lis <1- não responsabilidade pelas emis
si.c~ ; m:ti~ o que apurasse dos bancos pelas 
sua~ \li l'it.las, o que tudo irã. diminuindo. a. 
swuma dos ~acrificios. 

E!ltt·e os dous encargos a receber pela 
na~ao para p~"<L1' 0$ erros do seu governo e 
prt'l\mvel o segunuo, que exige menos' e 
~ermina as incertezas do futuro. 

O ~ta.do a.'lS_ume estn. div_ida. de papel-moeda 
sem JUro ; nao tem mats responsabilidade · 
tdgum~ pelas emissões de p~.pel-moeda, quer
l>Lnca.rms, quet· do propt'iO Estado. . 

O substitutivo quer que o E>tado emitt:t 
3i\J.l-11:3708 em apolices . 

Julgo ~ue seria muito mais com·eniente 
que s~ emitissem não 3i9.000:000S para 
1lal-os ao Bnnco da Republica, mas357.000:000S 
para retirar todo o papel-moeda da. circulação~ 

0 Sr:. ERICO COELHO dá. um aparte . . 
O SR . OITICJCA-Sí não for con .. eniente re

til·nl-o da circulação, no momento em que 
app:wecer um banco de moeda conversiYei 
o ;.:oYerno estará habilitado para fazer des: 
appnrecet• o papel moe~a. de curso tbrçado, 
dc.sdl~ que tenha. em apolices o capital corres
pondente a. somma existente, podendo mesmo 
ir l'es:;atanclo o papel com o juro annual 
dc::s:ts apolices, applica.das ao fundo de 
rc~>;~.t.c . 

O Sn. . Emco CoELHo dà um aparte . 
O SR . . OITI?ICA- V. Ex. argumenta. contru. 

f.\cto:; lustortcos . 
O Sr.. ÚlTIClCA- A Ita.lia. tinha. ba poucos 

annos o pa.pcl-moeda. de curso forçado· ccm
tl" .. hiu um emprestimo, aboliu o· curSo for
c:~.do e entrou no regimen da eon>ersã.o. 
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O Slt. Eruco (À)ELHO- Tomarei o proprio 
exemplo da Italia. para. responder a V. Ex:. 

O SR. OrrlCICA-Perdão; sei que V. Ex. ttl· 
lude á volta do papel-moeda poucos <'nnos 
depois; mas com ;:1, Italia o facto é explicavcl; 
o nobre deputado não ignorrt que no momento 
em que a Itc.lia entrou no regimen d:t con· 
versão, a pp:~.reeerarn os r·eceios d~t guena 
continental, ella. entrou M t.riplice alli~tOCi\ c 
não pOO:e supportar o regimen. Demonstrei, 
Sr. presidente; que, da reforma feita con
fo:·me o substitutivo apresenta-do pelos no· 
bres deputado3 reSultaria para. o Thesouro o 
O!:us de 3í9.000:000$ de apolices, mais .. . 
100.000.:000$ ue garantia para o Banco · Ua. 
Repubhca, sem que esses sa.cl'ificio5, obrig-~
dos ao j Ut'o annuo.l, em ouro, daquelle 
enorme capita l, libertassem a nação da 
1·e~ponsab' lidade pelo bf.a.l de todas as 
emillsões lJa.ncarias e do Estado, no valor ele 
526.000:000$000. 

Pelo pro.iecto (ta commis'>ão, ainda Mcei
tando o onu5 proveniente de papel-moeda ex
ist_ente na. circulação c cmittido pela monar 
cln~, apenas o 8acrificio a exigir para o llaiz 
sera de 177.706:8708 e mais responsabilidade 
nenhuma pelas mi~snes e mais re!ll al
~u~ dispendido em Jlaga.mento de jurós a 
1nstttuto al!Ium, a quem quer que se,ia, pro
duzindo o res:rate do papel do Estado a valo
risacii.o das notas que hoje existem profunda· 
mente desvaloris<tda.s. 

0 SR. FRANCISCOGUCERIO dtt um n.parte . 
O SR. Orr!CICA. -Comprehendendo o papel

moeda., a som ma de sact•ificiosa angmenta.r e 
~mente de 357 700:870$, papel-moeda sem 
Juros, a. ser re~g-J.tado pelas ou tras verbas do 
1\mdo estabelecido pela lei, o que autori.saria 
a valorisação do meio circulante pel:t. sua 
r etirad<1 gradual da circulação. 

Parece que preferível é o projecto ua com· 
mis~ão, por trazer menos onus i na~ão. 

Tenho ouvido dizer , Sr. presidente, e muit:l. 
gente mostra grande satisfação po1· este Jacto, 
que tern s1do n.prc~entauo pelos meus honrn.
dos coUegas como um argumento de victoria 
para os princípios que sustentam : o cambio 
esti~ subindo sem ha.ver sido retirada uma só 
nota da circulação, por h:tver diminuido ex
trno.rclina.riamente a importaç~o. 

O SR. F.aA.xcisco GLICERI0-0 cambio estú. 
subindo e o papel-moeda é o mesmo. 

O Sa. Omclc,\.-Os nobres deimt.dos accres
cent.a.m: ha muito cafe, muita. borracha a 
exportar c, como ni'frl ha encolllil\enda.s feitas, 
o cambio sobe por ter pendido a n05So favor a. 
balança commercial. 

A que e:."tado jà chegamos, senhore3, que 
estamos satisfeitos por "Ver o cambio subir da 

to.xa disparu., .... ;. de lO c chegar apenas 
a 15 ! 

Para mim, Sr. presidente,a balança do com
met·cio de hoje significa que corrige-se assim 
o cxce;;;;o da importação do a.nno pas~do . afim 
de se restabelecer o equilibrio, pllenomeno 
C[Ue o :~.nno passado eu annunciei se daria. 

P"'m os que andão muito s.<ttisfeitos com 
e>sa subida de cambio, cu dit·ei que elle 
re~ozJja.m-se do facto, sem comprehenuer que 
elle e a prova mesma de uma queda. proxima., 
ainda. um efi'eito desastroso do cut•so forçado, 
e mais ainda (to jugo sob o qual nos achamos 
ao coiiUnercio estrangeiro, que fa.z a alta ou 
a baixa da nossa. moeda fiduciaria. conforme 
convem a.o seu commercio : fãrla subir, 
quando tem de pagar os nossos productos, 
fa-la baixar, quando nós é que havemos de 
pagar-lhes os seus productos. 

Hontem, como a, importação era maior , o 
nosso papel de:>valorisava-se, porque tinha 
de ser reputado com elle o produ~tu estran· 
geiro a ser pag-o em moedil fiduciaria., por ser 
menot· n quantidade de productos nossos para 
a permuta. 

Hoje, como nós possuimos maior numero 
de productos a permuta.r, o ouro desvalo
risa-se, afim. de r,, :~:c r \alorisa.r a. moeda fidu
ciaria e set• dada quantidade menor pelos 
nossos p1•oductos em exce.~so. 

Hontem. a. moeda. estrangeira obtinha um 
agio enorme para a moeda. fiduciaria em que 
et'áo pagos os nossos generos de exportação, 
mas como a importação era. ma.ior, quem lu
crava a mais era. o commercio estrangeiro 
que tinha a balança commercia.l em oeu 
r<I.\'Ol'o 

Hoje,que a balança pende para o nosso la.do. 
a moeda va.lorist.-:1e e os nossos productos em 
excesso vã.o ser depreciados em beneficio do 
commercio estrangeiro que nos p~tga mais. 

Que somma. enorme de prejuizos resul t:J.m · 
f;J.talmente de semelhante systewa de moed:~.! 

Si a moed:t 1J3,ncaria fossE: conversi vel ou 
si a moeda cot•rente fosse ouro, é claro que 
esta.~ situações arranjadas não realiza. r-se· h iam 
por não h:J.Yer necessidade de entrar em com
para~ão a moeda fiduciaría inconversivel, 
com. n. moeda de ouro ; onro por ouro, os 
excessos corrigir-se·hiam com pequeninas 
iluctuaQiíes do cambio internacciona.l. 

1Ia.s. com a. moeda. fiduciaria de curso 
forçado nós teremos em breve que elln se 
ba de desva.torisar outn vez, quando, esgo
tado o !)tock do mercado impor tador, este. 
animado com a subida do cambio, fizer novas 
encom:uenda.s e a. balança. pender de novo 
contra o nosso lado. · 

E estaremos sempre ã mercê do estrangeiro, 
do iagle;. como dizem os que ma.i~ clamam 
pelo p..'l.pel que tal eii'eito produ~:. 
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Sr. presidente, provei o que significa a ~or, porque já, emittiu tudo qutl tinha para. 
primeira das pou<'as disposiçC,es que, de novo, crnittir e não se lhe permitte ser regulador 
contem o sub~titutivo aprcsent:\do pelo de causa alguma, porque elle ~ó tem pas-
honrado deputado pelo Rio de Janeil'O. siYo. 

A unificação dos lastros obriga o Tliesouro o. Sn. Emco CoEl.11 ULL um aparte. 
a jogar com o credito nacional na im-
pol'1;;mte cifra de 37G.000:0098, conti- O Srt. OrTrcrcA-Com que lm de resgatar o 
nua.ndo a ter o. respomabílidade vor tudas :ts Tiltuco tl:l. ltcpublic:L a~ notas que tem em cir
erni~~ües bancarias e do Est..'Vlo c mais pl'cs- culn,iiu '( s~ a~ su;1s nut:L~ estão todas em 
ta.ndo o.o Ba.nco d11 RepuLLc:~ a ::;-arantio. para cil'clii:H;:io. ~e 0lle não iem co.rteir:t corres
cem mil conto,: t!e um empt·e~tímo em ouro; poudcntc que lhe veulm tl:lr reeursos p:tra. 
e credito em cifm superJVL' a um milliãu ue pouct· continuar B ~uas oper·açiJeS, o que 
conto~ de r!lis. qnercm os !l()lJrc·s dt,Jllil :ulos t:r.zer corn a 

E' doloro~o, ruitloso c pr~judicial sem e- aua.ptnc;ão do Banco th Rcpuulica. o.us moldes 
lhante o.uxilio o, umll. institui~·ão de credito, iL dos uancos mais reputados ? 
custa. da. fortuna puhlic:1. Atlmittíndo que o Congre~so permitta ao 

A segunda nova rli~p·l~i<;ão im1uic ao go- governo sobrecarl'egar o paiz cc1m a som
verno a ~forma do Bunco dtt Rcpuhlica. pelos tua de:-l/9 .141 :3iOS. mais do dotro do capital 
moldes dos mais adeant.'ldos estabelecimentos do Banco da Hepublica, c sóm<·nte p:n·a. re
congeneres. comput· o la~tru da ernbsão. elle continuaria 

P~rmittiio-me os nobres deputaclos dizrr- no mesmo , stado de hoje, por não ter meio 
lhes que escre\·endo esta <Lutori;;aç-ão, s~ pre- de desenvol ver·se. 'Cm uanco eleve ter capital 
tendiam de facto que ella tosse po~ta em ex- livre, •e b de d·.-scontos sómen:e, para poder 
ecuçã.o, SS. Exs, não attendera.m bem ao que começar suas operações de desconto de e!feítos 
se dá com o regimen das emissurs banca- de commercío, ou a~ suas notas em carteira. 
rias. livres de encargos para poder e1Iectuar e5ses 

Si atmndessem, teriam concluído, sem descontos e o tro~o por especies, si é banco de 
grande esforço, que é impos;:ivel applica.r a embsão. 
qualquer do., bancos emissores existentes o Lanco não pOde mais ernittir, e tem todos 
entre nós, meJ:mo a ticç.iio de um dos bancos os seus haveres, a.inda com o escandaloso 
mais reputados do mundo financeiro; a razão auxílio do go~·erno, sujeito á emi,;são lançada 
disto e que falta a qualquer dos nossos as em circulação ; como operar ~ E' nesta emis
bases sob1·e as quo.es assenta o regimcn das >Üo j;,\, lanÇ<Lda que esta a ~utt ruina, por não 
emissões bancarias: ter meio de recolhel-a e não lhe deixar ella 

l.• A conversão da nota, impossível para meios d~ continuar. 
um banco sem capital e que já e respon~vel 
por quantidade superior a mais de metade O.; meus honrados collegas partem de um 
além da totalidade do seu ca.pital reali- principio que tJão e verdadeiro : que a nota se 
sado . ''alorisa com a e:tistencia dos lastl'os o.pena~, 

2.' 'A posse effectiva das suas notas em preferindo os lustios em upolices, de tanto 
activo para poder recompor a sua carteira. por tanto, em >ez do ouro, no terço das emis
completamente desvalorisada e que não lhe sões para 0 d<•po~ito. Isto não é exacto. 
-permitte a.la!'gar a sua. esphera de acção, agir Nã-• é a di1Ier~nç<t dos lastros para as ernis
no sentido de fazer fil.ce aos compromissos do sões bancarias q''e desvalorisa a nota ; a 
seu capitaL prova. é que, para as emiss .es sobre ouro, 

Um banco de emissão precisa, tem abw- tem-se permittido a di:trerença no triplo, como 
luta necessidade d2. estar com as suas notas capaz da ~upporULr a cir·culação vaJorisada. 
em cartE'.ira. completamente livres de o nus A ra7.ão pr·ovém da pr -pria funcção do ·las
para poder acudir ás necessidades do com- tr0, que e ser o suppl-mento da carteira po.ra 
mercio, quando não este,1arn ess:~s notas va- acudir ao troco, por oc::asião de crises. 
lo risadas por uma carteira. de e1Iei tos de com. O regímen das emi~s<,es bancarias exige 
mercio adquiridos por desconto com uma principalmente, como l,ase para o valor da 
reserva. de ouro, significando tudo um capital nota, que os bancos tenlram uma carteira 
representativo das me;:mas notas. comrnerciol bem provida, podendo os depo:i-

. Não sei como se preteudiJ. adaptar este sys- tos não ser·em de tanto por tanto, em ouro. 
tema para. um bo.nco que j;,\, tem tod a sua. Tivesse o Banco da Republir-a uma boa car
emi.;são em circulação, tem-na. ja como um teira e a nota niio se desvalorisaria tão pro
passivo em quantia enorme, a quem tira-se fundamente como aconteceu, eml.ora o curso • 
o direito de emittir mais e que não possue, forçado, sendo hoje facU abolir este sem pre-
a. valorisar a. em.ssão· jâ. feita, ca,rteil"'a. cor- juizo para os laucos. 
r!;Spondente em bons títulos de commercio; Conservando o e~tado actual, nós nos afas-
um banco ftnalw.e~te, que deixa. ~de ser emis· tamos mais do bom regimen. 
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O Ba.nco de r'ra.n<;>.a e o da. Inglaterra. te~m 
"Visto o seu encaixe b:l.ixa.r até 30 "1 .da. circu· 
lação, sem que por isto haja b:l.ixado o seu 
valor, corrigimlo-se qualquer depreciaçiio 
pela atfluencia da nota ao troco. 

0 SR ERICO COELHO dic um aparte. 
O Sn. OtT!crcA - PP-rrliiP-·mA V. Ex. : não ó 

exacto isto : o banco da Inglaterra niio teve 
cru·so forçado depois de 1821. lsl.o é um facto 
que os nob1·es deputados nio podem com
pro,·ar. PO!' mais de umn vez se su.<pcndcu o 
acto ile 1844, mas não !oi p;u·a uar-se cur·so 
lorçilJlO às notas do bnnco. Em con~eqtH~P.ci:J. 
de retracção de aum··rario, escns-ez de~te na 
praca, em virtude de crise m:tnifestaq:t por 
pa.nico que se apo$0u do merc<tdo. o ha11co 
foi autor·isô!do a. emittir acim:L d:t qu:~ntin 
limitada. pelo acto de I 84-1. dando ela~ticid:trle 
á sua. emis~ão, o que nü0 li1e ê permittitlo 
:por aquellu lei ; ma~ nem chegou a. U$at· ua 
a.utorisaço.ão que lhe foi d:.\dn, umas ver.es, e 
em outras não chegou ao maximo da autori· 
saç;io. Bastou e.<ta pa.l'a corrüdr o pa.nico e 
volt.:1.r á normalidade da.s rel.aç.ües ent re o 
banco e o commercio. 

O SR. ERrco CoELHO - Foi preci5o ga[va. 
nisar o banco. 

elemento commum da vida dos bancos de 
emis..:;;io, os portadores das nota.s acodem ao 
banco e affi.ue rapidamente porção grande de 
notas ao tro~o. o banco começa a trocar as 
notas com o onro que tem em caixa. Mas 
como e preciso dar especie por todas a~ notas 
que se apr·csenta.rem a pedir troco, o banco 
dá our•o emqua.nto o possue em reset·•·a e, 
par:~ niio f:t!UL!' ás exigencia.s tlos portadores 
(las notas, m:mtln r t-desconta.r os elfeitos ele 
carteira., pl\1Clll'n ouro n;~ praç.'\ com os titu
las que fJO~uc e que r~pt•escnta.m as notas 
apre~cntmhcs. 

Para a. po~ihiliLl:tde de continuar a. corrido. 
e ter· e lle ohl'iga.ç~""io de d:w mais ouro ó que o 
encaixe existe, o.utori-sando o ba.nco a pagar 
as nota.s t-om o ouro dos l:~"tros, emquanto 
chE>g::t. o do rooesconto dos t>Jfl!itos COilllllel'
ciaes de sua. propriedade; de tal modo que, 
quando chega a. trocar a. ultirnU: parcelln. ele 
ouro, nunca se deu este facto, ja tem os ellH· 
tos da carteira. redescontados e ouro sufi
ciente p:tra fazer frente tis exi::encias do 
t.roco,inutilisando assim os etreitos do panico. 

Mas. desde que o Banco da. Hepublica va.e 
unicamente recompor em apol!ces o seu lastro, 
~em que se cuide de lhe dar capital, jã tendo 
[.:Ltlçado todas a~ uota.s da. sua. emi3Siio c per

O SR. OrrrciCA.- Não foi ga.lvanisar, 
dôe-me V. Ex:. 

per- dendo o direito de novas emissões, pergunto 
a V. Ex:.: onde va.e ell~ buscar dinheiro para. 

O SR. Emco CoELHO - Sim, senhor ; gal- continuar as suas operações 1 Ficará. no mesmo 
vanisa.r e o termo. estado em que~ a.cba. hoje; e esta. situação 

não modHicará ab;;olutamente em cousa. a.l· 
guma a t!esvalorisação em que se acl\a. a. sua. 
moed<\. 

Ao contrario, de>de que se augmente a 
(Es1abelece-se 'lialoyo entre o o1·ado,· e o S1·. somma das obrigações. o que se àa com opa.-

Erico Cnelho .) gamento d<es indemnisav~es nos outros bancos, 

O SR. OITICICA - E' ga.lvanis:tr a•1torisar a 
emittir mais do que ~~ autorisa~Jo le::;al, 
dentro das normas da lei sobre a emissi1o ~ 

o Sn. Omcrc,\ - Voltemo> á demonstração o Banco da. Republica fica sem ter meios de 
que eu ia f;tzendo ; não lut necessidade de ser agir, sem ter meios de des~nvolver-se. sem 

1 · d b •· •~ pod~r ser o regulador rle cousa. alguma., tal 
o a.scro o anco .. anto por .... nco para que a como s~ dá llo.J·<', em que clle só tem vivido á. 
nota se cons ·r\·e valo risada. 

A ~ciencia finane2 ira, apezar do nobre de- custa dos nuxilios prestados pela. condescen-
:putu.do não querer acceit<w pt'incipi:)S em dencia do governo. 
ftna.nças, a scienci:t financeiro tem esta.bele- A prova, P.r. presidente. é que, si o ba.noo 
cido que, para. o ouro, a reli\Ç<i.o de um pa.ra. ti>esse a. sua. carteir-.J. bem representada, com 
tres é ().C(-eitavel, e para o papel tanto por titulas re:llisaveis, não precisaria pedir ao 
tanto. governo que lhe comprasse os seus lastros, 

A razão e simples: e porque o encaixe nilo porque o lustro em ouro e muito superior aos 
e mais que um supplemento d 11 carteira com- lastros em ~.po!ices ; o banco já tel'ia pago a.o 
me;•cial. O banco que tem de fazer conve1·são Thesou r;o o ouro que lhe deve, as quantias 
de suas notas, deve esrnt• sempre prep:watlo pelas ([Uaes é responsavel em papel-moeda, 
paro. a. affluencia. das nota.s :w troco, com uma. os cheques em ouro. a.s ca.mblaes, etc. 
reserv~ de metal em caixa; ~ta. <ttn uencia ê Si elle não pôde nem póde P<Loo-a.r nada. disto, 
o con·ectivo muito natur-al da. circula.çã.o su· é porque a. suil carteira. não é valorisavel, ê 
perior á.s necM"Sidades dt) mercado, Yolta,ndo o porque, apezar de já ter sido auxiliado em 
excesso ao banco a. ser trocado. mais de 80.000:000$, não tem condições pa.ra 

Si por qualquer circnmsta.ncia, obdecendo a continuar a viver, nem mesmo como banco 
qnalqtler do> muitos moth·o> p·los qnaes da- ~ de de:;contos, retirarJo o onus das emiss~es. 
se um;\ d ~sconfia.nça. n\l met'cado de ca.pitaes, que é um pa.s.-sivo muito superior ao a.ctno 
facto que ss tem repetido muitas v~ e e que o representa.. 
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Como, pois, vecm os nobres deputados ped~r 
a ·reconstituição dest:l banco, para d~~01s 
fa.zel-o entrar no regimen da. converslbtll~ 
Jade r! 

Sr. presidente, a ruin(l. do r:~nco da Rep~
blica. está. j usta.mente nessa emissão que nao 
tem carteira para valorisal-a ; si a carteira 
do banco fosse de effeitos descont:•,·eiS na 
praça, o b:>.nco não ~e ria -pass;<rlo por vex:• 1~es, 
teria meios de acudtt' aos seu~ !:cstl'o; dc~l•tl
carl.os e a sua moeda ~e '>':tloriso.Pi:l- sem nova 
intervenç:ü.o, talvez sem intervcnçü.o a,lgum:t 
do poder publico. . _ . . . 

Tenll.o aqui diversas opinu~s ,-~llostsstm~ts 
qu~:~ poderm cita.r, mas que nao leto pa.r:3: ~~'=o 
fatigar a atteuçiio da Cam_ar~1 ; esta opmmo 
não póde sofirer contesta.ç~o. . . 

Terceiro ponto-Nomeaçao u.o pres~den:e do 
banco pelo "Overno, e escolha do Ylee·prest
uente, taml~em pelo go~·cr.no, entre os rlire
ctores eleitos pelos a.cctomsta~. 

Não sei as consequencias que i~so possa 
t.razer em Javor do b:J.nco. Si hoje fosse con
sultado. a opinião do ~enado. a opi~iào do, 
Camara, a opiniüo do rtaiz, to(los votarHtm no 
Sr. Visconde do Gualty para presidente e em 
outro qualquer dos actuaes directores para 
Vice-presidente do !Janco. 

E a proposito devo lembrar it Camara que 
o -pr8Sidente do Banco da Republica tem sido 
sempre nomeado pelo governo. O primeiro foi 
oS r. consel heiro Mayrlnk. nomeado pelo go
verno provisorio, como tambem foi nomeada 
pelo governo, ou de acco~ào com elle, a dire· 
ctoria primitiva ; posteriOrmente, o Banco da 
Republica ameaçou d~Mcle, o gove~o inter· 
veiu e consta que pedm ao conselh~onro May
rink que se retirasse e fosse eleito o Sr. Vi;;. 
conde do Guahy ; convertido o substitutivo 
em lei, ninguem levaria a mal que o governo 
o nomeasse e o faria com o meu applauso, 
com o assent'mento geral. 

Mas i.sio, senhores, em nada vem melhorar. 
a situação do banco, porque apezar da ho
D estidade. da honrade~ e do üaracter desses 
cidadãos-eu disse a SS. Exs. na conferencia 
que com elles tive-não e pos..~i vel ga.l vanisai' 
um cadaver, nã.o se di credite a uma in5ti
tuição que o perdeu, nem mes.no esvasiando
se o Thesouro Publico, nem me>mo augmen
tando-se a divida nacional em seu beneficio. 
Credito · a estabelecimento bancaria não se 
dá. por decrem e os que o perdem estão fa
talmente condemnados. 

A unica cousa que dahi poderia provir era 
arrasta-r o credito publico na queda do banco; 
é isto o que quero evitar. 

Agora quero pergmlta.r aos nobres deputa
dos que apoiamo substitutivo: onde esta o seu 
espírito de justiça, em relação aos bancos re· 
gionaes ~ 

Sr. p1•eoidente, note V. Ex . , antes de en
tro.rmo8 no estudo deste ponto da q uesW.o. a 
doutrina perigosa que os nobres deputados 
querem sustentar,.doutrina. que :J.liásji~ tem 
precedentes no paiz, mas que nos custou 
gra,nde parte da som ma do papel moeda que 
temo;; em circul~ão. · 

Essa doutrin:J. é a que pretende firmar que: 
as institui~:ues de credito podem us:~r· e abu!lar 
(tos pt·h·ilr:;io~. tlos fJ.vor.•s qut! n. lt.i lh<:s con
cetlc • S<!.lt~>v por cima t k• Lot!as ;ts leis quo !'C· 
g-ul;un as oocifdo.de.; ;uwnrmas. esquecer o 
C01.li ""<l Commr.t•ci:tl, pt·ovocar a. :•c•:ihl ll:t .i US· 
ti<;:L publica, \nci<lir na$ t\i~pD8i·:ii~s do Colligo 
Crirnirw.l, violar• toda~ as leis, oll'tmrler •~ 
todo,: os princípios, commett~r tor.l:L sorte de 
a.bu,os. 

Quau<lo o paiz vem a sentir o,, cfl'eilos dos 
seus mito~ a c to~, th vi <la de es~a.ndttlO$ !>.In 
que ellas se constituir·a;n c se manteem, 
quando ellas est~o arneaç-<tüa.> de liquidação, 
por j:\. não poderem supportar ?S erros _co,m
mettidos. em vez de serem pumdos os mlt·a.. 
cto1·es. de chamar no severag contas essa~ asso· 
ciaçües particulares; cumprindo a. lei, partt 
acudir U.!ortum publica q lia elles ameaçam 
envolver, que elles prf'jmlicam gl•,:nilfmente, 
o Congl'esso Naciomü é convidado a votar 
lei que innocente os tra.n~gressores, que en
ca.mpe todos os crimes, que extinga os onus, 
dos quaes result.am as Yiolações á:> leis a que 
ellas estavam sujeitas, que conceda todos os 
favores, augmentados os antigos e tornadas 
em novas as obrigações anteriores. 

De modo que deve ficar estabelecido neste 
paiz que as instituições de credito teem o di
reito de saltar po1· cimo. das leis e decretos, 
porque o Congresso Nacional encampa os 
seus abusos, legisla segundo as suas com·e
niencias. revogado assim em seu beneficio, o 
Codigo Commercial, o Criminal e a lei das 
sociedades a.nonymas. lsto,senhores. em nada 
nos acredita, dentro ou tiira do paiz ! 

O que aconteceu em 1829 ~ 
Peçamos :1 historia o exemplo edificante do 

modo de proceder do Parlamento Bra.zileiro. 
O Congresso Na.cional mandou fechar o 

Banco do Brazil em situaç~o iden tirn itquella 
em que se acha o Banco d'~ Republica 
E8te, organisado no regimen do favoritismo 
mais accentuado, gosando de somma. de favo
res e privilegias como nunca. em paiz algum 
do mundo, se concedeu a bancos de emi.ssüo, 
mesmo com p:Lpel de curso forçado, a.cceitou 
a responsa.bilidad0 de retirar pa.pel-moedn. do 
Estado, dous terços gratuitamente e um terço 
em troca de apolices. Gozou de todn. a emis<ão 
e mais da que abu;i vamente lhe foi permittida.. 
e foi adiando tollos og dia.s o cumprim?nto 
dessa obrigação ; o papel-moeda do Estado 
ficou ate hoje pesando sobre a nação e não roi 
possível retirar esse papel e cumprir o banco 
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nma. sú das outras obrigações contrahidas, j Queram castigar quem não tem culpa, em 
Cffi!J.ll:mto elle era cllam:vlo o regulador d:1. beneficio do que abertamente se impõe á acx;·ão 
circulação tiducíaria e a primeira imtituiç·ão · da justiça. 
de c1•edito do paiz. Os nollres deputados pro]Joem retirar da cir-

Que querem os nobres deputados? V~ja- culação toda a moeda apreciada para conver
mos a logica. da sua propost<t e estudemo~· lhe tel-a no typo uníco d:.1. moeda depreciada.: 
as consequencias. não e claro que ella s~ depreciará ainda 

Il<J. tre~ moedas papl~l em cir,~u laçrltJ : a m:üs} . .. . _ . . 
moeda papel do Tltesom·o. ad<.H J,ancos re~io- _.AleJ~ddo, hi).,JU>tlç..':, lw .. eq~dade. hapr_o· 
n;ws e a dos ]),111c,,s d:1. Ca.pit:ll Fctl('l':t!: Rtl- \ 1denu~. lln. r;spctto a le1 n~.h expluraç<w 
llUulica.. Emis.suL' de Pet•n<tml.Jucn tl Ct'Cilito qne. ~n!l\'cm llU ros em beneJiclO> do que tudo 
c~npul:tr dlJ Braz i!. I pi·l',JUtllcou. de t_udo a,busou, . 

o pa.pel-mocda, d\J Tlti'~ou 1·o tle~a.ppa.rcccn 0.:< ba!,lcos! ·gJOn::tes que cumprmJ.m as suas 
th circular;<lo 0 e4á retmhitlo 11 ~1 s arc<>s (tos ~!Jt'lg-:u:~;; hao de. ~ofl'rer a culpa do ~an~ da 
particulares ; est<t mo~ In. estti :;wwcbt~:t corn9 11~c~~ul~ltca. que 1ot quem a.busou d,,, ctrcu-
ouro e a pl'ova de que e!1:1 e8t:.\ Y:tlorl~:tda e [.H;, LO ' . . . . 
que. neste momento, cptantlo se trJ.t,:t de 1· ~ p:tr:t commetLe~em es~ l~J.JllStlç~, est:t 
a.t1rar tod<t a respons:dJilidade d"s not:ts em tnJqmdallc, os n?br~~ deputado, quer ... m que 
ch•cula~ão :lo TltP.souro, 0,;; titulo~ hraúleiros o Th';•?uro Publwo ;l.o~ue com ~eu er_elhto em 
sobem no ext.eriot· e 0 ca.m1Jio tio me~mo b ·n,t;,ficlo dc~te ~ont1.1. aquel~es b~nc,o~. -· . 
modo sübe no interior. N<:to lta. .JU>tlça nem equ1d31d~ ms,o. !'\a~ o 

A 2• moeda ~ dtJs uancos l'e~ionae~ : mas possn·el que o Cong>'eSso :t\acwn;tl auton~o 
significa uma. pequena po.rr.elh n:t circuht- sen;clh<tnte Y!Olencw,. . 
~iLo, esta circtllaçito e.~ ta. garo.ntid;• por apo- ?.?mprehendo ~ ue os bMc~s r~10n~~S, IJ.e;
lices, estas apolices estão com agio, o.s notus d~·~em a i::tcul~·~t:e de cm.tttll .effi: 1:': 01 ~~) 
não dado prejuiso no c:~.so da. lirt uidaçiio dos E~t~do, que o c.>~d.o c_IJam.~sse ·: ~s! .• b emt"· 
bancos, est:."(o quasi limitada~ ás zonas OJ)(le sue> de todos os _bane~~ p~1a r e.-catal-a~ e 
05 bancos foram constituídos. acabar com o curso for~ad? , e~a 1sto mutto 

mtr;ura.l, porque todos sermm Igualados par« 
uma medida geral que significari~ a. reil"in
dica.ºi:i.o do exerci cio dessa parcella da. so ue
ranh nacional que não é uma industria, mas 
apenas uma delegação elo poder publico aos 
bancos emissores. 

Resta. outra que e <t do Banco da Republica 
e outros desta capital. 

As accões desses ba.ncos, como todo3 sal>em, 
eslão a. pouco menos de 40 °/o do seu valor, 
o banco tem carteira depreciada e as suas 
notas são repellidas da circulação ; o merca<lo 
só as acceita porque o governo obriga a rece
bei-as e recebe-as como dinheii•o legaL 

Propõe-se Ql1e desappareçam as moedas 
que não estii.o deavalorisu.das e passem todas 
ella.s a ser da !'eSponsabilidade do bi.lnco que 
tem ,justamente desvalorisada toda sua mo
eda ; a moe'!a do Thesouro, que esti aprecia
rl:L, a dos bancos regionaes, que esW. gal'an
tida, devem ser valoris,das justamente pelo 
Banco da Republica, que tem toda a sua. cir
culação des ~-alm'isada. 

Pcrmiti;am os nobres deputados,que querem 
fazer a encam.pação dos outl'os bancos pelo 
Banco d;t Republica, que lhes pergunte : onde 
està o espírito de justiça, de equidade, do 
mais rudimentar principio do respeito á lei 
em semelhante encampaç-.ão ~ 

O Banco da Republica foi quem abusou da 
emissão e dos favores do governo ; foi quem 
desvalorisou a circulação ; tem circula.ção a 
de.>coberto, fomentou a jogatina, tem uma 
rorreira. p~jada de titulas dewalorisados de 
companhias que creou para dar sallida i sua 
emissiíú. 

Os lx\ncos regionaes cumpriram os seus 
cont.ractos, teem a sua emissfí.o pet'feita.mente 
de accordo com a lei. 

Mas, violar os direitos dos bancos regionae~ 
que cumpriram os seus contractas. que, de 
modo algum teansgrediram a lei, que não 
causaram perturbação a circulação, que podem 
supportar syndícancia, exame na sua escri
pturação, que, pelos bahnços publicados, de
monstt·am ter suas cal•teiras solid!l.mente con
stituitlas. que tem prestado u.o commercio 
e as iudustrias reaes serviços, do que posso 
da.t' testemunho quanto ao Bt>nco Emissor da 
B~.hia, pr<"judicar e"ses institut~:s de credito, 
ca.ltir sobre elles para. favorecer ao Banco da 
Republica. itquelle que fez emissões treslon
cad<ls, que órganisou companhias phantasticas, 
que esb"njou os ropitaes que lhe foram con
!i~.dos, que tudo falseou. viciou <1 praÇ'a e e a 
causa efficiente do descahbro de hoje, isto e, 
Sr. presidente. além de uma injustiça sem 
nome, um r~tt2nta.do contra o direito em 
fa;·o,· da parte criminosa., um incenti•o a 
ru turo.s depredações da fortuna particular. 

Sr. presidente, :t hora está muito adeantada 
e preciso ano.lyso.r o substltuti v o apre· 
senta do pelo no ore deputado pela Bahia ; 
ihrei sobre elle apenas ligeiras considerações, 
mesmo poPqu~ podem-se applictu·-lhe as 
observações 1\:itas ao outro substitutivo em 
discussão. 
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Este pboo tem um defeito capital que o 
des;trce pela. base : visa. a. reorganí:saç-.do tle 
um banco, que já faltou á lei da sua .orga.~i
saçJ:o, im~-lhe regras e onus ~uperwres as 
que ell<l ja. tinha. Dela lei que o creoTI- ' 'nU~ 
que não cumpriu, obrigacão a que elle não 
deu execurção. 

o Banco da Republica., cuja. reorganisa.çã.o 
visa o sul:stituti vo do nol)re deputado, ohr l
ga.-se por esta. lei a di \'Crl'OS encargos : toma 
a. responf\8-biliclade das no~ dos outr;?s 
bancos, acceita a. rPSpunsat.Jlula.cle, que nlJas 
já deveria ter, das notas do Th~souro, pa.g;~. a 
'inderonisação a. que th·erem direitos outros 
banco.'!, paga o imposto de 2"1• ao a,nno sobre 
emissões, inderonisa.rit, ao cambio de 19 d., 
os depositos, ouro, dos bancos enca.mp:tdos, é 
obri~,rado a crear succur-:>aes nos E.<tarios. 
além de outros onus dtl que cogita o projecto. 

Mas é inter~>..;•ante, devo dizer ao nobre 
deputado. que se use da pltrase fica ol;ri~Jarlo 
pam um banco que tinha esta mesma. phrase 
no decreto da sua or·ganisação e que não 
cumpriu nem urna. dess;s.s disposições a que 
ficou O!n'Íi)odO, 

o SR. SEYERL'io VIEIRA da um apa.rte. 
O SR. OrTrcrcA-Quem garonte o cumpri

mento destas novas obrigações para o goso dos 
favores que são concedidos~ 

0 SR.. SEVEitiNn VIElR.-1.-Apezar destes fa• 
vores, o banco não póde viver. 

O SR. Om ciCA-0 art. 5• deste substitu
tivo determina que (/e): 

«O Thesouro Nacional entregRr<1 ao Banco 
da Republica a ~omma. em apotices outé', ao 
typo de 90 "l•• juros de 4 ' l•• equivalente a 
167.000:0,:0$. e o Banco d t\ Republica retirara, 
no praM maximo e improroga.vet de dous an
nos, todo o papel-moeJa. do Estado existente 
na. circulação. 

§ I. • O governo entre.,<ra.r-.1 desde logo, ao 
banco. apolices, na fórma do a.~tigo anLece
dente, no valor de 83.500:000$,sob a condição 
deresgate,no praso de um anuo, po!'parte do 
banco e recolhimento a Gaixa da Amor·tisação, 
de notas do E.~tado equivalentes á sua impor
tancia..:. 
· Mas é, Sr. Pl'esidente, que esta ohrigaç:'ío 
do res:ate jâ !'oi acceita pelo l1anco de modo 
gratuito para o;; dous·terços e mcdro.nte com
pensação em apolices para o outr. terço, 
afim de poder o ba.nco usufruir a emissii,o no 
tri~lo. do lastro em ouro deposit.do; o banco 
em1ttm tanto quanto podia. e ta.lv. z alguma 
cousa. mais, sem que cumprisse a. obrigação 
da qual resulta \·a o direito de emtttir. 

O substitutivo torna o onus em novo fa.vor, 
dispensa a g-ratuidade para os dous terços, 
concede n.polices para. a totalidade dr• p::~pel
moeda.,o~l:'iga. de novG ') banco áq_ uillo por que 

.lá era responsavel, sem que elle tivesse se 
desempenhado da.obrigo.ç.ão acceita no decreto 
de sua or.~anisação. . 

hto, Sr. pre.•idente, sem retirar uma ~:o 
nota da circulaçiío, ~em re;;tringir a. som ma 
enorme de papel atirada pelo banco ao mcr
ca.do. canve!'t,ida a. divida, nacional de papel
moed:J. sem juros . em compromisso oneroso, 
sómente para. que o banco po~sa dar-se ao 
tral.oalho do resgate, sem desJ.Cnder o capital 
que elle já dever·a ~r empregado nesse res
~,;a.te, antes de ter gozado da emissão colossal 
peb quat é respon~avel. 

E' a.cceita.vel i~to que sô se resolve em pre
j nizo para. o T l!esouro l'Ublico e em beneficio 
de uma associação particular 1 

Nem ~ei como se possa. pretender que o 
banco tenha recursos para cumpri1• novas 
obrigações, quando as or·Iginarias, decorren
tes uo decreto que o imtituiu, ahi estão por 
ser satrsleitas, atfirmlt;1do-se, sem conteslação, 
que o banco absolutamente não póde suppor
tal.-as. 

O SR.. SeAmu-Este é o princip:l! argu· 
mento de V. Ex.? 

O Sn.. 0IT1CICA-Cumpre notar que, quando 
o banco acce;tou essa incumbencia de resga
tar o papel-moe<la do Estado, u nica vantagem 
que elle offerecia ao Thesouro para. ·poder ernit
tir o triplo. ainda a. sua. emi.;sã.o nüo estava 
lanc;ada, representava um activo, elle podia. 
d.spor dfll.~ pa.r-a. o resgate; agora as emis
sões representam um passiYo colo,sal, o 
b;tnco tem de pagal·as aos portadores das sua.s 
notas, precisa de r·apitaes para. acudir· ã. rP.
~ponsa.bilídarle que da circul~ção d·:mano. e não 
poder-á faze t• o reilgate sem capital novo que 
ninguem póde contestar que elle não tem 
mais . 

O substitutivo, além detirar-lhe o direito de 
emittir mais, sobrecarrega-o de novos onus, 
impõe-lhe obrigações nova:;, que elle só po
deria realisar com capital, que não mais tem, 
porque es!Ja.njou todo. 

0 SR. SEABRA.-Então não tem capital? 
OSR. Orrrctc,\-Não tem, porque os seus ac

cionis:as te?m as o.c~'Ões integr<~.lisa.<ias , o las
ti'O e inleri01· o. quasi um ter-ço da. emi•são e 
a carte:ra ê representada por ~itu ios desvalo
risatlos. 

Que resta, pela organiso.çã.o pretendida 
pelo substitutivo 1 

Apenas a erni~são das a:polices pelo The-. 
souro, conveNida a sua diYida sem juros em 
divida onerosa., quando é certo que não foi o 
papel do Thesouro que aug.mentóu a. circula
çiio fiducíaria. de~valo<•isando-a p~Io excef'So. 

Por que razã.o ha de o Est:!do entregar essas 
ap01ices ao &nco da. Repn bl!c-J.,pagando juros 
da.quillo a que não é obri~ado l Si b.a. a.bso 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12:43+ Pág ina 27 de 40 

Sessão em i3 de Outubro de 1892 313 

luta necessidade de re~ga,tar o papel-moeda do 
Estado, preferivel seria contrahir· o Prnpres-
timo em apo.ices com o proprio portador d<L 
nota, J'f'Sgatando o papel a troco d11~ notas 
que seriam incinera1as. 

Dal-as ao banco para assumir elle a obriga
ção do resgate, quando.pelos arts. 4• e 5" im· 
põe-se-lhe indemnisação ;ws outros uancos, 
pa.ga.mento de ímpo•to$.crear;ão de suCC'Il'Saes. 
agencias, quando se s:J.be que nem os empres
timos contmhído$ elle tem podido pag;tr, 
quando c facto sauido que. para clle pouer 
viver, foi pl'eci~o qu~ o The,;ouro emittissc 
pape1-wood,, p;ll·a ew prest~ r-lll~, r] ua n•lu tudos 
os auxílios cunc(;r!i•1o,; ao lmnco teem con~ti
tuido, iaVal'iavehnente divi,[a, p;u·a o The
souro, SéJÜ e funJnd<~mente anH:l"çauo u<l nií.• 
ser pHgo, é, Sr. pre~iüente, desconhecer fJllJ é 
nenhuma n gat·a•JtitL que :t reõpous:chilidaüe 
do banco offorece. 

Ha um~~ disposição no substituti\·o qne con
vem examinar; é a do al't. 8" qu•} dispõe: 

«O Tt1e;ouro N•tciona! restituirá ao Iltnco 
dn. Repui>lica. os depositos em ouro, que servi
rão de lastro a ~:>rui~~ão dus bancos, con voJ·tido 
em apolices <le 2 1/2 °/o ouro, sendo contada 
nesta operação a wn do cambio de 19 tl. pot· 
1$000.-. 

Cumpre notar, Sr. presi~ente, f{ne o l~stro 
derositado no Tllesouro DãO foi collocado li 
por luxo '•U pat·a siguiticar um capit••L de qu" 
o banco po,1erb dispor• em seu uenericio: elle 
represe:lta as nota;; que forem entregues "o 
banco pura emissão, de modo que se pàde 
afflrrcar que es:;e ouro n~o p~rteuce naab ao 
banco e sin1 ao portador da nota. 

Si ••s nu tas estão em circuh•ç~o e pertencem 
ao povo brazileiro, o lastro que as r·eprt~sent" 
de\·e pe1·teucer a quem "~urnir a resf!ons:üJi
lidade do pagamento das notas, ú est<.l não é .. 
banco, que não tem ol>rig;lção de canvertel-as 
a quem Jlús aps·esentar. 

Com que dil·eito julga o nobre deputado 
pela B .hi"' o banco, para ditar essa ven•la no 
Th~souro, que jit é o dono des:;e ouro, cou1o o 
representante legitimo do porta1lor da nub ~ 

Com que fundamento impõe ao Tt1es;mro a 
compra ao banco daqu11Jo que nãolue pertence. 
mais o ouro, bem como as apotices Q!le t<~.m
lJem siLo do povo que poõsue as e:nisst~~s ~ 

Pergunto a V. Ex. <'am que direito o par
lamento ;·ai obrigar um banco o. vender au 
Thesouro nquíllo qtte ja pertence ao pnvo. 
dando em pagamento titu:os da uivi,Ja pu
blica a ser p:•go, capital e juros, com o diulleiru 
do mesmo povo contribuinte ~ 

Então compra-se um objecto a.o proprío 
dono com o dinheiro do proprio dono 1 

o SR. SEA:S&<~.- Então o dinheiro qua esta 
no T l1estmro pertence-nos 1 

l;lam~r~ V, VI 

O Sn.. OttiCICA- Pertence aos portadores 
dns notas. 

Prot~,;to contra. tur!o isto, e ua má com
prelleo~iio desta qu<;~;:;tão é que surgem pro~ 
jectos como e~ te. 

o banco não põue dispor do lntro porque o 
[r;, tro p~rt:mce uo povo, aos pot·tadot-es das 
no las. 

J.las, o nolJro deputado qt1er que o The
souJ·o cornpt·e cst<J l••otr·o, quer llizer que a. 
fortuna pul•lic:L co111pro esto oul'o riuo .iú per
tunce :10 (J0\'0, llfw p~lo (lreco [l{)t• quo rui col
locndo no The~ou!'o, ru;lis no caml<iotlo !9. 

V::rnos ver qtmnto v:li cu~hr c.;to ouro. 
O ban~o entrou com o luoti'O ao can1bio de 

27 d. ; o Thesout•o re~tittle uo cambio de 19. 
v. L•:x. '':ti v~r que a n!Jot•açiln c e~pleuditln. 

para o lmnco c dc~a~tro8i~ p<ll'<~ o Tll~~ouro. 
Neste ouro qu~ o Tltcsnuru vai cumprar, o 

,;ullotitutívo mttndn cr.ntcmpl:lr o out·o q11a 
o Thesouru c.mprcstou ao l.ianco o elle não 
pag-ou. 

Nós, porém, devemos oppor emltargos a 
es,a ligeiruzn. 

Si o l•anco compron o ouro e nrt.o raQ'ou, o 
The,;ouro niio pórto compr•tl-o de novo, por
que ~~ rli vi<la uão paga, e:tcl ue ~ po,•e do 
comprallor tio ol~ecto por vender· e jil. em 
má~s daquelle. 

O •)tle se pretendo cnm e3t't phrase suave 
- lmint:.<çiío dos l<•slros- é crue o Thesonro 
encampe o:; empre~timos fs·a tr<lu!entos,ns eatis
~õ~s ille~aes e pague, uão sómente o ouro que 
16. est;t rlepo~ita·lo e!l'eetivamente, co!no o que 
foi n~tici;unente depo:;ga1!o, em v1rtuue da 
empre:;timos que não foram pagos. 

Vejamo~ a vantagem da operação: 

O baPCO entre~<ou .f. 8 .39! 
que uo cam'uio de 27 d. 
dii.o .................. . 

Recebe ~ 8. 39 t " !9 d. 011 

74.5!4:000SOOO 
105.986:7~l$OOD 

Gn.nha portanto,sómente --------
cotll e~ta substituição do 
our·o sern juro, por a.Fo-
lice;; ao juro dll 2 1/2 "/o 
ouro ..........•....... 8l.4í2:721$000 

Accresc~nte-se a. i>to o empre~ti mo que eU e 
ohteve e não pagou e veja V. Ex., Sr·. pr-e
sidente, como de;de logo se exig-~ á Jortuna 
pu bli< a um sacrificio de p ·rto de 150.000:000$, 
un:ett.mente p:~.t·a. re~onstituiro;; lastros do 
B3.nco da Republica. E o banco não mudara 
de situação absolutament e porque el!e não 
tem ca.pit:.Ll. salvo si !orem os 100.000:000$ 
que os nobres deputados querem que se va. 
busc:t,r ao ~trangAro, com garantia do Es
tado, justamente em uma occasiiio em que a 
(~otação dos no;;sos títulos ap~na~ começa. a. 
r~sta.belecer-se ; nessa. occa.sião em que sa 

tQ 
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deviam fazer todos os esforços possíveis para I Não e possjvel esbr todos os di:J.S a jogar 
não se ir pedir dinheiro ao estr<1ngeiro. com a fortuna. publica, c.>mo a creança.lJrine<:c 

Temos agora o art. li do subs· itutívo (lê): l com o fogo, com um olJ.iecto fragil que ameaça 
O BancC> da. Republica será obrigado a con- quebrar-se-lhe nas mãos. Acreditem os no
verter as suas notas a vista e á vontade do bres deputado;: desta. questão não est;í. depen
portador, decorrido o :prazo de lO annos da dente toda a foetuna da Republica; a fot·tuua 
data. desta lei, salvo si antes deste decnr-o de ela Repnb]ic[l, estçtrn em perigo se não conti
tempo a taxa do crtmbio chegar e conservar- nua,rmos a, conser,·ar estele~ado precioso que 
se durante um anno, ininterrompidamente, nos transmittii•ant as tradiçues: o ere,nto 
:to par: 27 d. por 1$000. sempre honrado, nunc1. intc~l'rompido por 

Não é fracamente iUu~oria esb di,posiç.ão? quaesquer circum5tancias,em rJUa.e~~~~~emer
Set·á admissivel, Sr. presidente, esperar esW. g:encü1s, qua.esquer qne fbssem as dilflculdades 
situacão? Quanto tempo sera preciso prtra por que esta patt-ia tem l)a.>~aJlo e que sem
um banco que não tem ffi(l.iS c~lpit.'l.l dis-~ pre tem m:1ntir!o, cumpl'inlio o• 8en~ contpt·o
ponivel. que tem !50.000:000.~ de capita,l missas com o estrallb'tlit·o. 
dito reaU,;ado, superior ao capital de todo3 St•. presitletHe, pe~-o ao~ nobl'es tlcput.:J.clos 
os bancos de emissão do mundo; mn banco qne olhem com m:~.is :tppt·cht<nsêjQs p:u•n. o :ls
que estragou o seu capit:J.l em encol'pora- sumpto que nos trn:t. oc..:uprtdos . 
.;-ão de compm1hias; um banco cujos lastros Nfio queiramo~ illudir as tlifficul, lrtdr~ orn 
não chegam pa1•a. garantir as suas emis- que nos rtchn.mo~. plmnttsi:w,lo situaç1ies fi. 
sões; um banco que tem uma divida enorme nanceir<t~ que niio pod,3mos supportru·. 
ao Thesouro: quantos a.nnos serão pl'ecisos Não estPjamos jogan,lo com o c1·erlito pu
para. chegar elle ao resgate de ~ua eirculação, blico,como(]nem tem nma :n•m;,. n:LS mãos,muit.o 
para estabelecer a. conversibilidade? iJOdcrosa pel<J. !ol'(':;t vital, pelos 1-ecursos ex-

No dia em que o Banco da Republic.'l. c!Je- traordinal'ios da :1\a~iio, mas que pelo a.ban· 
gasse a annuncia.r a conversibilidade, no nono, p~la Je no valor de;,sa a.rnm ella pro
dia em que o go,·erno lhe retir:J.Sse o cur:>o pria pôde vir n prejudicar·nOs, seriamente 
forçado, todos os possuidores de notas corre· comprornettendo o nosso futuro, em tempo 
riam a receber o seu ouro. não muito remoto t::tlvez. 

Incontestavelmente. O credito não se impõe Em nome do patriotismo, d!t n.lma de bra-
por lei ou por decreto. zilelro que se preza de pertencer a um paiz 

Um estabelecimento commercial, no dia em que constitue um exemplo muito digno de ser 
que perder o credito, está liquidado. E eu imitado entre as republicas da America do 
aproveito a occasião para rapetir umas pala- Sul, appeilo para meus cellegas, para.que não 
vras de Bageoth, que .i á aqui citei: estejamos o. formular projectos sem bases so-

« Quando um estabelecimento de credito lida$, <le modo a poderem reorgani."1r as nos
perde o credito, o governo, a unica. causa que sa.s finanç:J.s, dignas de todas as nos:ms atten
tem a fazer, é liquidai-o, porque todo o auxi- ções, a exigir todo o cuidado, toda a nossa de
lio que lhe po:;sa dar é simple3mente uma dicação, a maior preocupação dos depositarias 
demora. um impedimento accrescentado para lia soberania nacional. 
a organisação de um banco solido. >> O substitutivo do nobre deputado por S. 

Digam o que quizerem os nobres deputados: Paulo traz os ma.!es de origem que .ia enun
não se tomem de terrores pela vida financeira ciei, elle destróe-se pelas suas proprias bases. 
da nação : o credito de um paiz rico e o Não é 'POSSi\•el reor•g<J.nisar-se um banco que 
unko que não morre. Um paiz que tem re- tema sua emissão tocla ém passivo, e não tem 
cursos como o Brazil não se deixa assoberbar a. sua carteira, hem organisada. 
pelo facto de faliir um banco, seja elle qual Clamam contra a verdade, dizendo que te-
for. nho ma vontade ao banco. e apont..'\m ate a 

O credito nacional està superior a todos os l)occa pequena que tenho outro movei às rui
desastres de estabelecimentos particulares. nl1as palavr-as : despeito, interesse, (tuando o 
Não façam os nobre~ deputados tão ruirn con- meu interesse, o meu objectivo é o bem do 
ceito das ibrças vitaes desia nação :para acre- -pa.iz,o credito -para que não cheguemos a. fazer 
ditar que a liquidaçii.o de um banco ou de um;t o que faz a RepuiJ!íca Argentina,, que não 
instituição q ua.lq uer possa trazer para o paíz acode aos compromissos da sua di vida externa 
abalos tão grandes que inutiiliem ou fa.çam e sofft•e as consequencias de suas faltas, com 
periga.r as in~tituições. um<• vida econotnica. profundamente abalada 

Digo, e repetirei um milhão de Yeze>, em- Tenho estudado ~ta questão por todos os 
bora a minha voz não tenha autoridade para lados, por t:Jdas as formas. e ch~guei a con
ser at tendida pelos nobr~s deputadas... vencer-me de que o Bant:o da R.epublica não 

Nã.o e>lejamos a inventar pretextos, a for- :póde supportar a reol'ganis:J.Çií.o solida, mesmo 
mular regras para ver se gal vanisamos aquil- á. custa aos maiores sacrificios, sem arrastar o 
lo que já. perdeu o credito. descredito do -paiz. 
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Para mim o Banco da Republica. e como que ., nal, que ma.nd;t considerar lentes substitutos 
um t ropeço. um espantalho pa.ra o credito :pu- da..~ fàculdades de medicina os adjuntos que 
blico, provindo delle todas [IS difficuldades . passaram a prepa.radores, os adjunto~ ac
para o equilibdo do orçamento, par<~. a reor- 1 tuaes que níi.o foram contemplados pela ulti
ganisação das finanças bra.zileiras, pela g-ran- ffit\ reforma e os prepara!lores,que tendo feito 
deza dos. interesses que a elle estão lig<tdos. r.oncur,;o pa.ra. a.rljuntos foram cla.~sificados, 

Quando a com missão do orçamento teve a.o qual o Sr . Vice-Presitlente da. Republica 
de encarar esta questão. todos nõs procul'amos negou sanct;úo pelos moth·os a. baixo expostos: 
ver si era possi vel amparar o Bctnco tht Pu>
puWca , assentando a sn<~. reor~ anis:l.Ção em 
base< de ra.."ú.Wcl accci ta•.~1o . ~:'in quero reno
va.t• di~cn~~o sc•hrc os l ·;~. tt•nço' 1lo banr·o, si 
bem qne os ultimo~ pHI,lici.luO~ nii.o me tPnh~un 
srtti~lcito ; mas, p~lo estuilo thl sua c;l.r~it-a. ;t 
~:ommb~-1.0 l'CI'Ouhcccu que em impossin•l 
e:~~:L t·cot'l!:lllis:L•;ii.o, pot·que a "art cil'a :lccu
~al'a uma. dcsvalorb;u:fLO t;"i ~ prorumh . .Jc
mon~t!'ltda. \l~la~ tlenunci:Ls tl:t imprcn~a. que 
clh l.a.h·cz nii.opo.•sa. sit11!tJt•,liquiJa t·a qu iut;t 
pa.i' lll do!< valores n.ccu"tdo:!. 

:\ egl~l~ condi~,->Cs , :'r. lll'ci<illentt•, r~'>' i· 
gnelll·SI! o.• i\C:CiOn isktS do n :tnco da ll.P.liU!Jiica, 
como rcsi:;nou·:>e trulo o pon• que ptl>'stlia 
úellentures tia Companhi:L Geral; ma.<; acima 
1\os intere-.::ses do b:tncn e dos seus accioni~t;ts 
lm uma causa pet·ante ::1 C)ual nós todosno,; de
Ycmos cut·,·ar em n<)lfifl do pakiotismo, em 
nome ela. patria bl'azileira: e a sat~·ação do 
credito no.~ional. ( .ilfuito bent.) 

1r isto o que eu peço aos nobl'i's deputados 
qne garanta.m, porque o credito nacional 
está ameaçado de ser profundaa1ente abalado 
em futnro não muito remoto . ( ,l[, ito bc.,~, 
m.11ito be.r1. O orcvio1· e compri;nentado) 

A discussã.o fie?. adiad;\ . · 
Passa-se á. ltOl'<\ destlnalla a.o eXllediente. 
(O S1·. Joc!o Lopes occ ~tpa de !tO'VO a rodeira 

<la p residenc ia. ) 

0 SR. 1• SECRETARIO procede á leitum elo 
~guinte 

EX PEDIENTE 

Officioo: 
Do !\finisterio dos Negocias do Intel•ior. de 

li do corrente, em r~posta. ao d~sta Camara, 
n. 314 de 8 do corrente, declarando que com
municou ao presidente do estado de Minas Ge· 
ra.es a decisão c! esta Camara scbrea eleü;ão a 
que alli se procedeu,a.fim de p1-eencherem-se as 
vagas abertas por aquelle e~tado p:J.ra as 
quaes foram eleitos os cidadãos Rodolpho Er
nesto de Abreu. Benedicto Cordeiro de Cam
pos Vallada.res e Antonio BellíJr t Ribeiro 
Arontes .-Inteirada. 

Do ~linisterio da. Instrucção Publica, ·Cor· 
reios e Telegraplus de igual dat~, enviando 
o autogra.pho do projecto do Congresso Nacio-

Deixo de :<a.nccion~r o presente projecto de 
lri do Congl'esso !.\'aciliHal pelas se~uintes 
raziíes: 
Con~i:.let·ar lf;n te~ snlJstituto~ tltts íltculdacles 

d~. medicin:~ os :uljunto~ i: t•econlH~cc.l' ness:J. 
classe ~t l~ 'I' u.:itliule pa t ';t ~~~c cargo, totmtndo 
por crit~t·io o cuncut·,:o e:cigltlo pelo~ c;;r.atuto~ 
Ul' 188·1. 

Porém, o simple,; coul'ronio dos rcqui5itos 
mar·cado~ no adnal rl"gulamcntu de lO do 
ja.ueiro tle 1:<01 pa.m o c:oncurso dt~ ~ub~tituto, 
C(lltl o~ dos c.-t.;,~t.uto.' c i t:~dos p:.tr:J. ode adjunto, 
e,·ictencia que :1 c:\p:1.cidacle então !lemons
l.r:td'' pelo~ adjuntos c~t.á em ini\; t• iol'ídade 
dislanci:ul:L tl::."'4 neces...--.trio.s ' :p3.1"J. aqueUe, 
cuja:; runCI'.•í es são cquip:tt·;ula.s i\S do lente 
cat lledt•atico; poi;; o sn!Js.tit.ue em seus impe
dimentos, c~ pela lei actual é clestinado n. pt·e· 
cncller ;\ ·;a g<l defini ti ,.:J. tla. ca.deíra. 

O legista.dur , impomlo no art. 51 do r e
gulamento "igente, como condição absoluta e 
necessal"ia pam proYimemo do Jogar de suh
~tituto, o concurso por secção e não porca
deira., esta.bi!lecendo :lS provas eonstantes elos 
arts. 178 e 180 e seus para.grapbos, não teve 
em vista oppor difficuldade aos ca.ndidatos, 
nem fazer ostenta~ii.o ue formtüidades e ex
igencias, ma.s dar·llles ensejo de a.llirmar a. 
sua idoneida.de sobr.; tot.l:lS as cadeiras da 
sec{".SO a que se propuze1·em mediante a ex
hi1Jiç;1o séria e c:tbal de seus conhecimentos, 
de modo a poderem substituir em ~eus impe
dimentos, cerc:).(los de todo o prestigio, aos 
respecti m ; ca.thedra.tiCOi', ou preencher de 
futuro su:ls cade:ras. 

o adjunto em um 1\mccionario de naturez<~ 
tmnsitori:1, (a.rt. 105 dos estatutos de 1884); 
servh~o apenas por um decennio ; era susce
ptível de exoneraçilO por um juizo da. con
;.rreg;1ção e por propostt do respectivo ca.the
dr<<ticu (~wt . 108) ; a proYa. oral do concurso, 
t1.quelht em que o c.mdiàato melhor poài:t 
re•clar sn:\Squaiida.des didactiC3.s, er:t exhi
bida na. metade do tempo ora exigido parn. a 
do sub8tituto. 

.Jnlg~tdo ~\penas por uma commis~ão de 12 
lentes, nenhumt1. resolução lhe era licito 
tomar relati•amente t\ O ensino (a.rt. 102) e 
não r~rzi:~. parte das commis:lões examinadoras 
das thcses e~ colares . 

A eq uip:tração, pois. que quer estabelecer a 
pr,'sl'nte lei, e contmria ás conveuiencias do 
ensino. 
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A doutrina de considerar lentes sulJstitutos r Os,~. B"l.d~tró, com os seus collegas 
os doutores em meLlicin~t que concorreFa.m C[Ltholicos da. Camara, rameGte á t.le.-a um re
aos lagares de adjuntos e fomm clas~ift ·ado~ •. querimento d11 m;dur importancia. 
firmaria um máo precedente. si não perigosa l\'áo querem os deputados catholicos [LJa.rmar 
perturba~.ão no cot•po docente d~lS facuUades. o paiz: são llúmen; da paz e patriota.>. e o que 

Com maioria de razii.o rechtimtriam es.<a desej11m é ver restabeleci da 11 ordem nas rela
vantagem em seu pro;-eit.o aqnellcs CJ.UC em ções tl<t frtmilia brazileira. 
epocas anteriores toram çla.ssiticarlos, emhol':t O c:ts;unento pn.r't os fieis c:J..t.hnlicos é o que 
não providos em com:ut·sos mtti~ difficei:' e s~ celebr·;c n:t c •nl'or•miJa•le do concilio de 
de mais ele1·ada ca.te~o:·ia. st:icntific:t p:1r;\ u~ Tr·cnto. A[Jesar disso, porem, o ora• lO!' c seus 
loga.r"\!S ele oppositore~. tle snhst.i 11to~ tle ~ec- corrl'li!.(ionm·ios dtt C;tmttt'tt, si~'llJ.~arios tio 
~ih~s complexa~ e :tt.c\ do catlwdrttticus. l'C'I[lWriutcnto, rcconhcçem com o :1ngelic~o 

Dern.:tis. o quadro de sul,~citnto•, um por· tloutur· S. Thomaz, que o ,-a~amento c o!ficio 
SPC~ti.o, Sl!ffi CliO\'t~ ii•rt•:i:t al;:mna 1ltli':L o tla. n:d.ur·el.a e ollldo cl:t commumdade, senuo 
cm~ino, seria ang-mt•uu.t!o, :tcat'!'t•bndn um ul<'!lll tli:;>o um ~:tcr:unento_ 
ex•:css•1 injn-<titlé:wd ~lt• c!t·~t~cz:L p:tm o; Como o!Tido ela. natureza o c::tsa.mento rege
colr~c~ publtcos, cnnt:•a.t·tt~ nos tntt'I'C$'(!~ tltt ,_0 tll1ln tlir·llito n:ttuml; como oill ·io da. com
nnç:w. \lllltliuadu r·e.:!"e-ta~ pultl uh·eit.o civil, e como 

Por esses moth·os, 1wgo sanc~,fio i1 pre- sacmmcnto c~tit sujdr.o ao dir·cito uivino_ 
sente lcl. Com]n'chcn·le-~c. portanto, que em vir•h1de 

Cu.pitn.\ Fetlcr:tl, 11 d.e t•ntubro de 1892.- de qual[] •er tle~ttts leis o homem púue tornar-
Ftoricwa l'dxoto. se iiW<lpaz para o m~1tr·imonio. 

E' pot· is,:o. diz o ortllor, que todos os theo
logo~ concedem <10 poder ci vi[ o direito de 
imp ··r· an contr·ahente matrimonia.l algumas 
solemnidades, sem as qu:tes o contracto possa. 
con~iderur-se nullo. F e. tas estas consi·lera
ç0es, par•t demon~trar que a igreja cat!10lica 
r.em doutrinas muito cbrJ.mente firmadas so
bre os seus dircát.os e os do eMado. pas<a a. ex
púr• o que a. m sma igl'CJa ordena aos sacer-,. 
àot"s cat lwlico;; nos p:tiz 'S onde o casam·•nto 
acha-se tàmb 'm regulado pala direito d vil, 
como se clit no Bl'llzil. 

Telegmmm:t : 
Porto Al~,a:re. I! de outubro de l8'J2-Presi

dente da Camara dos DepUt.:Ji-los. Lar:;~ do 
Machado. 

Peço-vos declareis o que resolYeu p~.r'1'1-
mento sobre meu m<tndar.o. 

De m::trço a .i ulho a:mo ftnu0, estive no ex
ercicio do cargo tla vice·go,·ernauor deste es
tado. pot• nomeaçii.o !:(O vemo JMera.l. 

Em lae!e disposição art. 2.'5 Constit,uição 
penso haver pert.lido cadeira de deputadó __: 
Dr. A.bbo/1.-Intei!-ada, olli ·ianuo-se ao pre
~idente do Rio Grande do SuL 

Requerimentos: 

o que n. igr;o;j11 quer e que o matrimonio 
sur'tfL todos os s~us effeitos, em tutlo e por 
turlo, rle modo a que os fillw~ não soJfram 
nenhum pt·ej uizo. 

De A. Mattos Costa, propondo-se, medio.nte Est;ts for••m as proprins expressões de S. S. 
certos favores que solicita, a cotlstruir uma. Leão Xlll no. sna formida.vel Encyclica de 
v-ia. férrea. entre p,,raty, estado do Rio de' lSSO. 
Japeiro, ~ a_capitll do est:ld~ de S. Paulo.- o orador mostra que ê necessario deixar 
A comm1ssuo d.e obras publicas. bem P<ltente , doutrina ~atlloli :a e por isso le 

D:1 Companlüa F:aç~.o e Tecidos de Porto a In•tn,cçã:J '''t S. PMit,•nciat:'a acerca do 
~leg~e, esta~o do Rio Gra.nde do Sul, pedindo C[\~ament,o civil ··scdpra._ em 1860, e d st11ca. 
lSençao de dtr"ítos pCI.rilo ma ·hinismos desti- prmctpalmente este3 toptcos: « l' Osto que o 
nados às su;~s fabricas estab~l-:cidus naquelle verdadeiro m:ttl'imonio do; fieis só se contraia, 
estado. -A' commissão ue f,tzenda.. quando o esp_1SO e :1 esposa., ll·n~s de im[lcdi-'-

Da Luiz Ferreira de Barros, continuo d:s. mentos, m~nil'estam o seu mutuo consenti-
pensil.do do ser>'ço a ·t' , d C . mento pera11te o parocho e as testemunhas, 
dl-ndo que se decr1,te vc 1 1b0 a am.w~.. pet-. segmtdo a. lürma tlo Concllio Triuentino, e 

v er a. para. pagamen o : , t h'·' t . l t ,, . 1 de seus vencimento> -A' · ,~ d~ _: aS>IIll con r-J. 1u0 e., 1a. o .. o o vu o r, sem ca-
mento. · commts~ao v oroa recer cb .•er rat1fica<ro Oll confirmado pelo 

poder civil; toc.lavia, p·t1'a ~vitt.<r ve"a,,es e 
O SR. PR.ESIDENTE-Tenrlo sido presente á pe:us eM i>t ' C)'.Y.<.<e d·' prolP-, que de outro 

mosa telegramrna p~lo qual o Sr. Dr. Femando modo não seri<1 tida como legitima no poder 
Abbott reitera a sua declaracão de haver ac- civil, assim como para. el'iC.1.r o peri).!o da 
ceit:J.do cargo de nomeação do PoderExecuti \-o, polygamia, parece opportuno e ··onv~uiente 
a mesa. mandou officíar 1'0 governadO!' do Rio que os fieis, depois de terem contrahiuo tegl
Gran·te do Sul, afim de pre ncl!er-se a. va"a timamante o s ·u matrimonio em fa.ce da. 
deixada por aq,uelJ(J t'unccionartO. " i igreja, Sd a.prçsentem para <:umprirem o que 
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a. lei civil determina com u. intenção npenas 
de sa.tisfazerem a umo. ceremonia civil » 

Pro.;eguindo, db: que em atten, ão a e.<sus 
cu.u~as e que os parochos niio del·ern admittir 
com f&cilidade á celeura.,iiu do matrimonio os 
fieis que, repelliclos pela lei civil, não possam 
ser por eliu. considemdo; como conj uges legi
timas. 

O l,'l':lnde theologo Scn:rini per~tunta. si de
vem os par·ochos exhortar· os 1leis. afim de 
celebrarem t(Lmbem o m:1trimonio ch il e 
responde pela ;tffi t·mati\'il, ürrond() ver· <1uc 
com·em muito que o~ parocho", para. ad mit
ti rem os espo~os v celebrnç.íio Li o \'Cl'<li~· 
deir·o casamento, lh.çam pt·ometr.er ~erh\mentc 
que hiio de oil~Prv:~r a lei drii, para não 
ficarem pri vatlo< dos s:us effcitos . 

Considerando tod;ts as cons.·q ncnci:.ts de 
fica.rem os nui:>P.ntes sem as cercrnonia.~ civi~. 
o mesmo e.;eriptor apont~ u. pl'olo legitima. 
daq uelle uw.trimonio eccle.•iastlco L·omo ille
git tma p:.Lra a lei ci\·i! r.. portanto, não 
gosanrlo da herança que u. lei ui,;põe em favo!' 
:1a. prol~ legit ima. ; cita. o caso de morte de um 
dos COilJUge~ em que nem amulhet· tem parUJ 
nos bens do m~wido nem o ma.t'ldo nos uens 
da mulher. aint.la que façam -:.estamento; e, 
1in3.lmente. considet·a que. si dtsgo:;tar<·m do 
casamento, como muitas vezes a.contete. po· 
dem com grande eocandalo Sl!~ra - se e cele
brar ca.:;amento civil, dispensando o sucra· 
mento. 

Attenden<lo 11 e,; te;, principias, entende quo 
ê de devet· de conscienci:.L acuJJselltar·.se ;\ pt-a
t ica de dous act.os distinctos c imlepen<lentes 
um do outl'o. o ecclcgia~tico e o civil ; aquetle 
em fuce <la igrrja. e este em Jace do poder 
d vil. 

Impio ser·il. o que se contentar com o acto 
ci~·n ; impntdente u que se co11tentar <~pen~.s 
L'Om o matl'imonio ecdesiastko. 

As con~quencias disso podem ser t"lo íu· 
nestas, diz o orador, que o ca.nonbta citado 
CoOSidel':.t lO>JCQS 05 que pl'at ica.m ll Ul SÜ :JCCO 
nos paizes como o no;:so, cu~ leg.sla.ção ím· 
põe preceitos terminantes a. t·espeit.o. 

O orador acons~ l t•aría, si t ive>se autori-dade 
para fazel-o, o. todos os p u'OC!10S, que se hlbi· 
Jita•sem no estudo 1.l<tlei ci~·il lXtr:t tacilitãr 
aos nuiJentes a segurança tle seus direitos. 

A questão dos impedim~ntos. da idade, etc .. 
uilo e a mesma no direito canouico e na lei 
vigente. 

Conviria que os papeis fossem preparados 
conjunc~tmente, <tfim de que nenhum mal 
vie~se á. ~ocledade. 

Tendo m:.tnifestado com tanta. franqueza. a. 
sua opinião, espera que a Garoara <lpprove o 
requerimento dos deputados <::~.tholicos , pois 
ninguem ignora. que o decreto d~ 24 de janei· 
ro de 1890 e muito defeituo::o, accre··cendo 
que, em face do preceito constitucional, que 

concedeu MS estados a. tl\culdndc de le.,"islarem 
sobre o dirdto adjecti vo ou processual, o. lei 
pt·ecisa. t!e:.tr disp 's:a em termos que se amol
dem as dil'ersas f•ll'mas judiciarias que as no
v:J.~ eutiuad;·s politica.s tenham creado. 

O Cl'remonial Ci\'il é complirudo. ditncil 
o proce..oso, e coufu:;o o preceiro juridico. 

Pdi1. Constitni~<i.o a. celebr-aç-ã.o do casa.men
to ci\'il será gra.tuita,mas em tod:1. a pa.t'te es
tão colmmdo custas ex~ggemtla:;.por·que dizem 
que torln::; os demni::; actos estão cxduido~ da. 
«cdebt·.~o;Uo)>. 

O qucsu cst:.:r. p:t.<sanclo em ll!g-uns cst~ulos 
do nol'te, como o Cc;Lr;1, por exmnplu, r·~di.l· 
ma. um :J. !ll(:uirla 1lo Cong-t·c,so. 

P<Lf'~L dcmonstmr as extorst•es lll':ll.ic:t.d:Lo l(j 
trechos de varias jornac:s qui! ~~t;io lK•tli ndo 
pro;·irlencia.s :tos congressos proYin<•i:tc~. 

Em ~.u·tigo de fundo a folha. official do Ccar:i, 
A Repu/Jlic11, diz: 

« A a.sscmblea. l'gisln.tiva, do Ce;trã. lta. do 
homo!O!Ilr u. opinh.l.o vencedor·J., rc~ulnntlo 
o assumpto tle modo a 1ll.cilitat• o Clt:>u.tnr•nto 
no Ce:m\., e t•estaurar as 1J.cilitlu.dcs <le 
outr'or-J. . » 

As racilidndes de outr'ora sô encontram os 
que se ça.s ... rn p~las lei~ da igr ja. porqu~ no 
interior os padt·es viojarB. percorrP.m os pe
quenos po,·oiJ.dü~ dist:.tntes muitas l~guas do:> 
logaret; oude ret;itlem <iS a.utorillade:;, e vão 
fnzendo o> casamentos, os ba.ptrsados. as des
obl'igas e as 1e;tas dos di verso:> orago:>. 

sem ordenado os juizes de paz e seus escri· 
vães não tr:.tlx\lbarão ; é m~·smo certo, que 
ser:io os primeiros a furtar-se :~.o trabu.lho dos 
CJsamentos. 

Ctt5taseque ning11em pódereceberpor actos 
de c:t.samento. porque o legisla.Lior constitu
cional te\·e em vL<tu. fazer da nova instituição 
um orga.nismo simple;,, facil e gratuito. 
P~ns.t o ot':l.dor que :t lei pt•ecisa ser modi

ficadae adaptada á. orgu.ni:;ação judieia.ria do$ 
e::,~ dos. 

O orador não votar ia o ca...oamento civil obri· 
gntorio p;~ora o seu paiz; a.credita. que o facul
t;J.ti vo attenderia aos reclamos dos acatolicos e 
livres pensadores; mas sendo artigo consti· 
tucional, ~ppell a. para. a futura revisão, e em· 
quanto ell:.\ niio ~e faz, é preciso que a lei or· 
d:naria co!'t'espon<l~t ao meio a que se destina., 
de mouo a. poupar dinheiro, tempo e cuidados 
á. l)Qpulu.çiio. 

No esta·:o do OJ'ador o casamento civil facUl
tativo seria muito bem acceito . Alli a.re as fà· 
tnilias ultramonta.nas pen~a.m que e preciso 
ha.ver no paiz instituiçii<-s que fa.cili tCln a 
vindn elos immigrant.es; é assim que e.."'l:plica a 
e:xL;tencio. do casamento civil no cocligo do 
~cnadot• Joaquim Felicio dos Santos. 

O orador não tem sinão desejos de ver seu 
paiz prosperar no seio da paz mora! e mate-
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· ria!, e das suas pala nas não se pó de deprehen · 
der outt•n. causo.. 

Pensa ter cumprid.o o seu dever formula.mlo 
c~tc requerimento, que ..,·ae a:>~ignado po1· 
aquelles que ainda não tiYeram um instante 
de de$lilllecimento na. defe~:1 dos interesses da 
familia brazileim. 

O orador diz que tJ.nd:L desgostoso dn po
litica, na qual entrou menos por YOCa~<io do 
que pa.rn. obedecer a a.mi)!'os. Vindo do p:~rtido 
conscr...-ador mono.rchico. acceitou a repnblic<\ 
cheio de espet·anr;as, e t.liz-llte a conscienci:~. 
que a. e:lla tem dauo o melhor de seus .e.-;1orços 
na esphera de sua. activiua.d.e. 

Com o que acaba. de dizer em rel~;io ao re
querimento, vem presta.r á Republica ma.is 
um ensejo üe "Vencet· difiiculda.des-. 

Sente-se tão indisposto pil.l'<l. os trnOO.lhos 
agitados das a.~semblti.as políticas, tem o espi
ri to tão voltado -paro o Jardi>n elas Of.iooi••<ts 
e para. outros scena.rios, que e porventum a. 
Ultima vez que occupa a tribuna da Camara.. 

COm patriotismo, sem paixões, tendo sem
pre deante dos olhos o bem esttr e a feli••lclade 
do seu paiz, o orador lKt de collaborar, em 
qualquer parte. com os q_ue trabalharem J?M'a 
o restabelecimento da ha.rmon!a no selo da 
familia brazileira., 

Terminando, o orador diz que ;:~. bandeira 
que tem carrega.(lo em toda a suo. vida só 
póde inspirar sympatl1ia e respeito, porque 
symbolisa o que ha de mais alevantauo na 
terra-o culto sincero a Deus, i1 Patria c ó. 
Li~erdade. (Apoiados. llluüo lleill, O or"'lD,· d 
muito com]Jrimemado. ) 

Vai à mesa. e é lido o seguinte 

Considerando que o decreto n. lSl, de 24 
U.e janeiro de 1890, in novou a pratic.'l. secul::t.r 
dos casamentos no Brazil ; 

Considerando que grande maioria da popu
lacão é catholica., e que entre os catholicos só 
é \o"a.lido o easamento celebrado na conlàrmi
dado do Concilio de Trento : 

Considerando que o decreto cihcdo tem en
Mntmdo tenaz reslst.encia por p;l.rte das po
pulações catllolica.s do paiz; 

de 1890 (casa.mento civil), devendo a.presenta.r 
o seu tl'a.ball;o n;:~. sessão do anno proximo, e 
suggerir as medidas que julgai' necesso.riu.s. 

SoJa· das se>sões, J O de outubro de !892.
F. Badm·ó.-C;mr Zam~.-Aatonio O!yntho.
Sarltos I'creinL.-J. Tosta.-.llarwcl Ca~ta•w. 
- Pacifico Mascarenhas.-P;·isco P11raiso.-A. 
711ilto>1,- Gm·cin Pires. -Paula AJ'I}ollo . -An· 
rlrd Cttmlcanti.-Go,tralo (lc La.go.~.-Mcmoc! 
z~c<lgcncio. 

E' ii<lo e fica. sobre a. mes:.t :tW ultoriot· de· 
libera•;iio o se~;uinte 

Re'lueti1•lCnto 

Contiiderando que o decreto n. 181 de 24 de 
j~neiro de lSIJO inno,·on :.-. pt·atica secular dos 
casamentos no Bra.:ôl: 

COnsiderando que gl'J.ttde ma.íoria. da. popu
l:J.~.ão e c;l.tholiC<\ e que eutre o,; C<~tholicos sú 
é ...-alido o ca.s;J.mento celebrado na. confonni· 
duele do COndlio tle Trento: 

Considerando q ne o decreto cit,ulo tem en· 
con trndo tenu.z r esistencia por pa.rte dtJ.S po· 
pul.ações cathollcn.s do p:1iz; 

Considera.ndo que a grande maiot•ia. dos 
ca':a.mentos só se fa.z na.s igrej:t5, furtando-se 
os nubentes á pratic:L do (I.Cto ci,·il; 

Considerando que a repugna.ncia dns popu
laçües catholiC;J.s é cada vez mais pronunciacl'~ 
e qu e o legislador n[Lo póde ficar de lm~ços 
cruzudos deante d~t perturbação que l:tvm nu 
seio da i'amilin. brasileira; 

Requeremos que a. mesa. nomeie uma. com
missiio pat'V. examinar o modo por que tem 
siclo executado o decreto n. 18! de 24 de ja
neiro de 1890 (casamento civil).devendo apre
sentai' o seu trabalho nasessií.o do anno pro
ximo e suggerit• as me:lidas que julgar neces
saria.s. 

S. R.- Sala. das ses~, 13 de outubro il.e 
1892.- F. BculanJ.- Cc;nr Za·nc<. - . .J.ntoniiJ 
Olymho. - Sa.ntos P•~miriJ.-J. Tosca.- ll:lrmoel 
Caetano. - Prtci{ico 3:lasro;·cnlws. - Pr;sco 
Pa;·aiso. - A. !J.iillo;l.-Ga.-cia Pi1·c.~.-Pau!a 
Al'gollo.-Ailrlni Cacalcan!i.-Gonçalo de La-
6os . - Maaoel Fttlgencio. 

Vem á. mesa a seguinte 

DECL:UU.ÇÁO 

Considerc.ndo que a gra.nde maioria dos C(l. 

sa.mentos só se faz nas igrejü.~. furtando-se os 
nubentes à. prat'.ca do acto civil; 

Considerando que a repugnancia. das popu· 
lações co.tholicas e cada vez mais pronuncia- Declaro ter votado contra torlas as emendas 
da. e que o legislador não pócle ficar de bra-

d d t d t ba - 1 que mandavam fraccionar, eom serviços des-
ças cruza os eau e a. per ur ç.;w que a vro. criminados, a verba destinada ã. construc,...J.o no seio da. família brazileil-a: ,. 

Requeremos IJ.\Ie a Mesa nomeie uma com- de nov-as linhas tele,o-raphicas, 
:missão para examinaJ.• o modo por que tem sido Sala. das sessões, 13 de outul:lro de 189-Z..-
executado o decreto n. 181 de 24 de janetro 1 Anton!o 0/yntho. 
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Vne a imprimir a. seguinte 

N . . 221B - ISV2 

Redcr-c~üo para 3" lli.,c!lss<ío do projccto n. 221 do C01T<Mlc cmno, f[l!C o;·ç<t a Receita Ga1•aZ 
da Reptwlica dos E~tad,Js U11ido~ do J)mzil, p~wa o eze;·cicio ele 18D:J 

O CongreS:;O Z'hcion::tl 1 l~creta : 
Art. i." A receita gero.! 1!:1 I{G[Jnhlic<~ do.;; ~,;tatlo.; cnh.!os do Bl'núl, pa.l'",t o excrcicio de 

JS'J3, é ot•.;aAh~ em :!J.l.ZV8::;oo.)IJUU o ser:~ rc.L!:z;u.b com o [>roducto do qlle ror a.r1·ccadaúo, 
úc.utro t.lo oX!lt'cicio, sob os S!!gnintes títulos : 

l:I::CEl'l'A ORDP.i.I.RU. 

Importuçao 

Direitos tle importação pam comumo, no~ termos da l~iu. 25 de 3ú do 
dezembro úe 1.8~1_1 c Jispo$íçõe.;; nell r, citlvlas; ~el,luO, por.lm, elevados 
ao dobro o,; threttos que pagam os plw~piiores ... .. .. ..... ... ..... . 

Expediente dos geDeros li n\l5 d!l direitos de cou~umo,elevada a 10 o lo a 
ra.spectiv:L taxa ........... ... . ......... , .•.. .. .. . ••.... ..•. •..•.• 

Expcdient~ das caput.tzi<ts, e lev:.tdas a::; taxas :.1 100 rs. e a 50 rs .. , ..... 
Al'mazenagem, elevaútt5 as t(l.xas a I , 2 e 3 •/ •. . . ...•.• •.... .. • , ... ••• 

Despacho ma,·itim o 

Imposto de pharões ...... . . . ....... . .•........ .. ••.... .... • ..... • •. , 
Imposto de doe~ •• .... . ... , . . . ........... .. .•. . . .. . ...... .•..... . •.. 

klclicionces 

100 .000:000$00() 

2.500:00íl$000 
1350 :000;$000 

2.323:000$ll00 

360:000$000 
180:000$000 

'i\lx<lS a.ddiciooae:; soiH'e os tli t•eito.; de impOt'l tlçiiO }lt\t'l1. consumo, na 
fôrma d:1. lei u. 25 de 30 r!c d.czembro de 1S9l..... ....... . ... . .... 50.000:000$000 

lO •;. ad<UCiomtes sobre os imp05tos de e:tp2diente dos genero~ livres 1!o 
direito de consumo, dn.s ca.pt\t:1.zit:ts, armo.zcnllgem, plmrócs e doca~. . 601:300$000 

Dil'eitos de 2 i /~ o /o th. polv.:.:a fabric.vla. por conh\ tl.o g'J vet·no c dos 
J11etues p;·eciosos em pô, pinha, bat•ra ou ~m obra ; de 1 l/2 •/. uo 
ouro em bat'r;t l'llndldo na Cas:.1 d::~ ~toecla . ............. . .. ...... . . 

.Jm•os das acções d::ts estt·acla.s de ferro da Bahia e Parnnmbuco . . •... •.• 
Renda ·d:~ Estrad,~ de Fen-o Central do Brazil . ... .•• . .... •. •.. ....... 
Dita t.las estl".uius de ferro custeadas pela União . .. . . •.••. . . ,·, • .•.•..•.• 
Dita do Correio Ger:tl. ... .... . .... . ... . .. . . ..... . .. ................ . 
Dita dos Telegraphos Electricos ... . .. . .................. ; ..... . .... . 
Dita da Casa. da Moeda .•.. . .•.•• . .•..••..• • . ••..• .•• •. • . . •.••. .. .... 
Dita da Imprensa Nacional e JY.a-,·io 0/ficia~ . . •.... .• .. . .. .••...•. : . .•. 
Dita da Fabrica de Polvora. . .. . ...... . ............ .. .... ; ... ... . .. . . 

40 :000$000 

140: ooo.sooo 
19.500:0DDS000 
l.200:000$U00 
3.600:000$000 
3. 000 : OO;J$000 

17 4:0005000 
600:000$000 

1:000$000 
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Dítu d:t Fa,bric.'t rle Ferro de S. Joiio do Ipancma ..................... . 
Reot.la do~ Ar::;enaes .................... ........... , ................ . 
Dite~ r1a C~sa. de Correcçfu> . . ......... . .............................. , 
Ditt\ do Gyrnnasio :-lacioa,tl. .................... .. . .................. . 
Dita do Instituto dos su~tlos- \h los ............................... o• .. 

Dita do l11stítuto N<tCi~n rl rle ~lu;ic:l ..... o •• o ... , .................. .. 

Dita tle matriculas nos estabelecimentos o1ficiaes da instruccão superior .. 
Dita da. Assi:>tencia. •le Alhrudo5 .................. ~ ................. . 
Dita arrecadada nos diver~os consulados em paizes e:>trangeiros ........ . 
Dita dos proprio~ na ~ionMs ...•..•••••• ••. ..•••••.•••.•....•..•...... 
Fóros de terrenos e de marinhas .. ............. ... ........... ....... . 
Laudemios ........... o ... .. .... .. ............... .. . .............. .. 

Premios r.le depositos tmblicos •.•.. · ...................... · . ......... . 
contríhui<;ão d<lS comp:tnhitts ou empre~: 1s tle estrttd;ls de fe rro, subven-

cionadas, ou niio, o tle outras COillpa.ohins, p::u·~ asdc~pe<:t(S da respe-
ctiv<t rlscal iz.1ção ... .............. ........ ........................ . 

Imposto do scllo, tle accordo Cl)m ns taxas esubelecidas pela. lei n. 25 de 
30 do dezembro de 1891 .. ...... .... ......... ... ................ .. 

Imposto do transpor·te ....... . . ........ . .. . ............... .......... . 
Dito sobre vencimentos e subsidies, de accordo com :1Jei n. 25 de 1891. 
Dito de transmios:lo de proprieJad~ no Districto Federal, coiJrado na 

fórml'.. da lei citild:' .. ... ............... , , .. . ................ .. .. 
Dito de industrins e profissões no Oistricto Fe•leral. de accordo com a 

legislação que reo_:uh actualmeute ::~.sua art'ecadação ...........•.• 
Cobrança dJ. dividaactiva ............. , ... ..... . ... , ............... . 

CO~ SUMO 

Fumo em bruto de prolncção estraugeirJ, por 500 !l'rnmmas ou 
fracçii.o desta. unidade . .... ... . . .. .. ... ..••.. . . ........•.. 

Fumo picado, tlesfiado, ou migado,por l 1 r d - a · 1 25 " a nmas ou fmcção desta uni· ' ' e P 0 uc~o n mona.·· 
dader 1 \de produccao estrangeir<t 

Cbarutos,por um ................. .. j de fabrico estrangeiro ... 
Cigarros, por maço até 20, e por ) de fabrico nacional . .... . 

qualquer fraccão e;~: cedente de 20. de fabrico estra ngei1-o .. . 
o~ cigarros d~ mortalha, ou capa de fumo po.gard.o o dout-o 

ta."\as. 
Rapé, por 1$ gramlllas ou frnCÇl'to 1 <.le fabrico nacional. . ... . 

de~ta. unidade. t de ft\brico estrangeiro .. . 
Phosphoros, por caixinha. . ........... .. ... .... .. ........... .. . 

E$las tans serão cobrn.das em estampilhas. 

RECEITA E:tTRAORDINA.RIA 

$100 \ 

$010 J' $020 

SIOO 

~ug \\ 
destas 

$020 i 
$060 ! 
$lHO 

Contribuição para o montepio da marinha .... ...... ...... . ........... . 
Iodemnisações................ .. .. . . .. , .... , .... . ... .. ..... . ...... . 
Juros de capitaes nacionaes ........ . .......................... , ..... . 
Venda de gen~ros e proprios D>tcionaes .... . ... . .. ................... . 
Receit11. eventual, comprehendidas as multas por infraccão de lei ouregu. 

lamento....................... . . . . . • . ... .. • . . . .... . .... . ..... . 
lmposto de 15 •;. sobre as loterias extrahidas nn. Capital Federa.!, ele

vado a mais 2 •;. sobre as loterias dos est.1dos que se afastarem do 
plano daquellas .. . .. ...... . ... .............. . , . .... . ........... . . 

Remanescente dos premios de bilhetes de loteria •.•.. , •.•••. . •• •.• , . • . 
.Montepio militar ...... .... .. . . ........ , .. . . o •• • •• • , ................ . 

Montepio dos empregados publicos .............. .. .. ........... ... .. .. 

70:000SQOO 
3li:OOU$l>OO 
4():0l}l).~()00 

50:0 1{)5000 
4: 000$1)0() 
2:000.$ll00 

360:00.)$1.100 
200 : 000.~000 
250:000$000 
120: 000.~000 

3:000$000 
20:000$000 
20:QOOSOOO 

400:000$000 

10.500:000SOOO 
3ti0: 000$ll00 
900:000$000 

3.200:000$000 

3. 400:000$000 
1.000:000$000 

10.000:000.~0:> 

S.OOO:C00$()00 

50:000SJOO 
1.200 :OJO$ll00 

500:000$000 
100:000$000 

2.000:000$000 

1.000:000$000 
10:000$000 

300:000$000 
600:000$000 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 18/05J2015 1243 - Página 35 ae 40 

Sess§.o em 13 de Outubro de 1892 321 

DEPOStTOS 

Saldo, ou excesso entre os recebimentos e as restituições . . • • ..•.•••... 3.500:000$000 

D!SI'OSIÇÕES GEIUES 

Art . 2.• E' o Governo autorizado: 
1.• A emittir bilhetes do Thesouro até à somma de 16.000:000$, como antecipação 

de receita no exercicio desta lei, devendo, porém, ser resgatados até o fim do mesmo exer
cício. 

2.0 A receber e rest ituir, de conformidade com o disposto no art. 41 da lei n. 638 de 17 
de setembro de 1851, empreg-ando os saldos m<s dcspczas da. União e contemplando o excesso 
das restituições no balanço do exercício, os dinheiros procedentes das seguintes origens : 

a) de emp1~estimo do corl'e de orpltãos. 
b) dos bens de defuntos e ausentes. 
c-) dos premias de loterias, 
d) dos depositas das cai:~:as economicas e montes de soccorro. 
e) dos depositas de outras procedencias. 

3.0 A rever as tarifas das alfandegas, e organisar uma. ta.bella. geral e outra minima. 
applica>eis aos diversos pa.izes estrangeiros, devendo abolir, ou reduzir o mais possi>el as 
taxas rela.tins aos instrumentos de ltl.voura. c de uso nas ar tes e otlicios mecanioos e elevar 
correspondentemente as taxas dos generos que puderem supportar a.ugmento, de modo n. 
ha.rmonisal-as com as condições de desenvolvimentú do paiz e com os recursos das dlll'eren
tes clas;es consumidoras, submetteulo as mesmas tarifu.s á approva.ção do Congresso na 
proxima. sessão legislativa, antes de entrarem em execução. 

4.• A rever o regulamentado sello,poi'lendo est~.belecer o uso do papel sellado e irnpôrao 
contraventor a commioação de perda do direito que lhe resul t::tr do acto, ou for comprovado 
pelo documento, que não houver pago, em tempo, o sello devtdo ; 

5. • A expedir regulamento para a cobrança do imposto do consumo tlos phosphoros e a 
modi ficD.r nos pontos que julgar conveniente o regulamento do imposto do consumo do 
fumo, podendo : 

a) determinar a. apprchens:io das mercadorias encontradas em contravenção. 
b) conceder em favor dos compradores dos sellos, para a cobrança deste imposto, um 

desconto, graduado conforme o valor dos mesmos sellos, entre o mioimo de 3 °/0, nos de 
maior valor e o maximo de 12 "/., nos de menor valor. 

Fica isento do imposto o fumo em bruto de produeção nacional, 
6. • A arrend;J.I' os armazeos dns a.lfandega.s, reoalvando as condições de eftectiva 

fiscalização por parte da Fazenda, correndo por cont::. dos arreudatarios os serviços das 
Cn.pa. t azias. 

Art. 3.• Emquanto vigorarem as taxas addlcionaes aos direitos de importação para 
consumo, o calculo. pela tactora, do valo!' dos g·eueros sujeitos ao imposto ad -.,azarem 
serà. feito ao cambio de 2i dinheiros por mil réis. 

Art ;· 4.• Nas propostas de orçamento das de5peza.s dos diverso3 ministerios, as impor
tancias T;l~didas pa.ra pagamento de vencimentos do pessoal rleverão ser calctilad(l!l de 
accordo coro as leis ordinarias, segundo as quaes tiverem sido organizados os respectivos 
serviços e marcados os vencimentos. 

Art. 5. • E' revogada a prohibição da veada na Capital Federal de bilhetes de loterias 
dos estados. · 

Antes, porem, de expostos á venàa os bilhetes de qualquer dess:l.S loterias, os seus 
thesoureiros. contmct a.ntes ou agentes são obrigados, sob as penas _que forem commina.das: 

1." A re~ristrar, perante a fiscalização da.s loterias da Capital Fede1'al, a lei que 
bouvet' coocehdo a. loteria, o setl phoo e o contra.cto, quando o houver celebrado, para. 
regnhtr a res~etiva. e:ttracção. 

2. • A reeulher ao Thesouro Nacional ou :i. Estação Federal de arrec~<iação , no 
respectivo Esta.d~, a imporhnoi3, dos impostos ou eneargo~ a. que ficam snjeita.s a.s 
mesmas loterias, ou sórie dollas. · 

~m:u-a v. VI 
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§ 1.' E' o governo aut1ris;vlo a expBdir regulamento p·.ra tornar all·ectivas as pro•ri
deocias indicadas, bem como para tomar· ns que julgar necessarltlS no sentido tle impedir ;), 
entra.rl<\ e venrta, no paiz, de bilhetes de loterias estrangeiras, podcnrlo, uo primeiro 
caso, determinar a pre~taç-d.o de e:~ucão e as peuas rle multa até. um conto de réis e de 
apprehensão dos bilhetes ; e, no segundo caso, a apprehensão dos bilhetes e multa cones
pendente ao v:~-lor dos mesmos. 

§ 2.0 Da. ímportaocia, arrecadada;\, couta do accrescimo de 2 ' /o na tax:l. das loterbs 
dos Estados, a. qual será computada. na receita geL<ll, sallirâ. a quantia que for julg:uia 
necessaria até o maximo de 5:000$]>nra grat ificaç...'io do serviço que pelo n. I deste artigc. 
é incumbido it fiscalização das lotel'io.s. 

Art. 6.• Continuam em vigor o rtrt . 4• da. lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891 a.t.e 
definitiva. organisação de todos os estados d~ União e do Districto Federal, e o art. 7" da 
mesml\ lei. 

Art. 7.' São isentos de contribuir para o montepio dos funcdonarios publicos os que ji 
forem contribuintes do montepio geral do3 servidores do Estado ou que ti vel'em fei ro con· 
tractos de seguros de vida., em beneficio de suas fa.milias, em qualquer sociedade ou compa
nhia nacional ou estrangeira. 

Art. 8.• Revogam·se as disposições em contrario. 
Sala das commissõas, 11 de outubro de 1892.-Moraes Barro f, presidente.-Seuerino 

Vieira, r elator.-L11opoldo de Bu./Mes.-Arthw· ~ios.-Aristicles J1!aia-Almeida Noyu.eira. 
- lJt>tnetrio Ríbeiro, com restrição.-Leite Oiticica, idem. 

Vão a. imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos os seguint.es 

PROJECT03 

N. 168 A- 189-2 

Autorisa. o governo a aposentar o porteiro 
da. Thesoura.ria. de Fazenda. de Pernambuco. 
Alexandre Alves de ~!endonça. 

A commis.~o. de fazenda e industria é de 
parecer que o projecto n. 168, deste anno, en
tre para a. ordem dos tr.-<~.balhos. 

Sala das sessões, 13 de outubro de 1892.
Horacio Costa, rela.tor.-Jl!ursa, presidente,
Thoma; DeZ{lno.- Home1·o B<~ptista. . - B. 
Santos. 

N. 168- 189-2 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I.• E' o Poder Executivo autorisado a. 

aposentar o porteiro da Thesoura.ria. de Fa
zenda de Pernambuco. Alexandre Alves de 
Mendonça. que se acha. cego, computando-se 
para a a.posentadoria o t.!IDpo que serviu 
como serveníe da me$ma repartição. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

camara. dos Deputados, lO de agosto de 1B92. 
S. R.- BeUarm:ino Carneiro.- J. Maria••o. 
- A.ndre Ca1>alcanti. - Raymundo Ba11deira. 
Pereira d~ Lyra. - JDéi.o de Siqueira. - Joo.
!l'&im Pemcui'lbMCII.- A. Fa!c<lo. · 

N. 199A-l892 

Pro'llide;~cia sob1·c a nomeação dos pretores e 
dos j~li=es do Tr ibunal CitJil e CJ•:mínal e 
sobr~ o modo de contar a antiguidade áos 
mesmos magistrados. 

A commissão de constituiçií.o, legislação e 
justiça, a quem fo i presente o projecto n. 199 
deste a.nno, considerando que o concurso é o 
meio ln<J;is seguro para. apreciar-se a. capaci
dade de quem se dedica aos cargos da. magis
tratur-a.; considerando que a. vitaliciedade é o 
melhor incentivo que o magistrado póde ter 
para a imparcial distribuição da justiça, visto 
ficar-lhe amparada. pela lei a permanencia. no 
cargo; e finalmente considerando que o prin
cipio da. a.ntiguidade exclue o arbítrio nem 
sempre ditado por princípios de justiça para 
o accesso nos cargos publicos,ê de parecer que 
seja. convertido em lei o seguinte projecto: 

Sa.Ia.das commissões, 13 de outubro do 1892. 
-Presidente, Glicerio. -FelisileUo Freire.
França Ca.,.valho. -Casimi1·o Junio1· .-Chagas 
Lobato. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Os :prerores serão nomeados me

dea.nte concurso peranta a. Côrte de Appel
la.ção. 

§ 1. • O Presidente da Republica. determi
nara, em regula.mento especial, a fôrma do 
concurso. 

§ 2. • E' oonsiderado vita.licio o logar de 
pretor. 

Art . 2. 0 Os juizes do Tribunal Civil e Cri
minal serão nomeados dentre os pretores, na. 
ordem da. a.ntiguidade. 
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§ 1.• A antiguid<ule cm1 L'l.l'-se-h:J. d:1 pm~e. ~ e lo snb-sólo. activ~ndo n.Ui n. circulação elo ar; 
p;·evalecemlo, em i;;u:ü(Lde d.·sta., o tempo th: fomecct• agua sufficiente o. ic·r•igar a cidade, 
juuiC<J.tur~t anterior, n<t Dni[ío e nos estados · por m2io ua can<"li:>ação suspen&J. a que clm
e, em segunrlo log:tr, o rl<t :ulvocn.eia. m::.m chuva arcificial; melhorar o systema de 

§ z ... Os pretere~ nomeados vitaliciamente, esg,)tos ~;snppt•imír o c:~ualtlo :\-!angue, obras 
antes di1 exeeuc;ão do decreto n. 10:30 de 14 tle que mont:1.m a 140.00(}:000,:;. Como meio 
novembro de 1890, ser-::to consiLiet•ados os nuis pr:>ticCJ pt•opõem um emprestirno publico e na
antigos. cíonal a j nros tle 5 "/ ,, , com a amortisação :~.n-

§ 3.• O prcsitlente ela- C<)rte de App~llnçiio nua\. 
m•gn.lÜS<11':1 nu principiu de c:~da. anno a lisb CJn!am. pat•a fJ.lCl' fac~ :l. essa.s de~pezas, 
da. a.ntiguitladedus pretores. c benuo:<us pre- eom o :Uigcnento do cnsto tb, :t_c;na, com a 
juLlicaüo~; rer.:ur~o p:J..ra o Consellco Supr;:mo YC!llb dest<~ pi11'" jardins, a.l(:m tle) um suhsi· 
U.o mesmo tribunal. dio de 2.000 :OOO..; pelo;: corres puhlicos. 

Art. 3." RcvoJam-~e :l3lli5po.>i~õc.s em Cllll· A!Gm e h~ n.lluclitlr..s mcditla~. indicam va.rias 
tr~rio. onkt\~ compiemcntm·~s: c:~l~amento sohro 

s. R._:_ Sa'a. 1b_8 se.~sõe.> th Cam:.tc·a dns Di!- ~ílo fit·ale, pm·óm prrmen.vel, limpeza d:1s 
l'Uas, por meio de lavagens, tmnsporte do put'l.dos, 16 tle se!cl!lht·o de 1892.- J!o.nero 

Bupiistu.-1'/eoma~ Delfino. -:1. flotd/:o.- lixo por meio;; esp~ciaes, alarg:~mento c :u·bo-
Leonel F:lito. - J.',·Je~ do Crt~;;. - p ,".'f"i·•t ris:u;.lo das r~a~. . . 
lrcnwc!t. _ B,,-11es de ,1]eddros. _ Alcdcs A com_llllSS<tO .JUlga de~nece~sarto. S:-tllental' 
Lima.-JH'io cl~ (n;tilho<.-Ti, 0 , ,w~ F:wcs.- tt neces,ldatlc_ deste serv:ço. H:~tal'J:J, com~'t· 
PJJ'Cira rln Cosln.-Cassiuno rlo ~v.,sci ,,z,mto.-1 ~~~· ~ mor~ltdad: a~t~al llO ~t:o de Jane~·o 
Theo,;!do rlos Santos. - Feii~be/. to F1·ci1·c. - (-Ü,-) COlll oHJUC ~e da"t hame10 seculo (GI ,-), 
Garcia Pire.$.-"\'avaes Jliâlo. - u,·&·aM de p:tr.~ ver q:~auto g:u~l~[l.mOs com os melhor~ 
Gauv;(,, _ C·e:aao de .-ili.11J']Mel'lp<e. _ Lrwm mento~ (alias lrnperleJto) r·ealJzaclos de então 
iliullcr.-U,·bwto Marconrles.-J1a,·acio Cosia. P"-5ra :a. ffi . te f t t 

Va.i a impl'imit· os seguintes 

PARI':CERE~ 

N. lOG -189:?. 

Dl!dilL:t a.c;m.pcieJwi~'· elo Co,l,rtr::.S.'io<J p·w.·t- l~c:>-;l,;:;,· 
(\r)Ó((: o objcCt'J rlo i'.!fj!lCrim;.;n to du DJ", B n i-1H; i .·q;f) 
D)1U h.:r .. c Olil)'O-~ qoc :-·c p~·1}]J:j~;n C.l..'~CI<_t . .L•' 11m 
JJ,··j~.;;.crJ ele ,.,··:tnt:a.mcnto r:lu. cirlrl:.:. r.lJ i~VJ d~ J._,_ ... 
uci,•o: c iuclic:.t rJilG. ~cj.:~m !!ne.:.~.rl·;:o= WJ .fJJI~;:,•uo 
Ol'í pr(lj~ct·~ ,·r:l~tti.~o~ ao a .. r:...:Hmpt·) afl:n de: que 
-,·cwha d::. a:;cordCJ c:Jm .. a. lflt..:n:lenct~t. _\Iu.~ ~i
Gi)l<'Í. 

flrl;J. su lClen con ron ar a nossa mor a-
litlade a.ctual, com a dos povos mais adcarrta
dos, parn, demonstrar quanto nos resta 1azer. 
A populaçã-o não augmenta na. proporção se
guida pelas outras cidades do Bra.zil c estran
geiras. 

Todos os foncciona.J•io> .. todas as corpora-
' ções co:npetente~. eonsultadas a l'espeito, teem 
indicado as medhlas a. tomar. Prol'essOl'es de 
hygiene, engenlieit·os brazileiros e europeos, 
congr&;sos medicos, directores do ser~·i~o de 
ltyg:ene terrestre e marítimo, já se pronun
chLram nest.'t materia. 

As condições que miJ.is influem so~··re a sn.
iubridttde dos nucleos de popula.;ão, a edift
cução das cida(les, a smL situa<,~o. a attitude, 
a oríen t::u;--:í.o das smts ruas, a natureza e dis-

A' commi5são de insteucção e sauue public<t posi~ilo do sólo, consider·ada geologica e hydro
foi pr·esente o requerimento <tssígnado pelos logicamente, a reumão das aguas terrestre;; 
Srs. Doncher, Lniz Laureys e Dr. Edwtruo com a;; maritirnas. as relações com outros 
Boujean, que pretendem execubr, por si ou pod.os, o nível d<L ag-ua subterranea, tudo isso 
por comp:1nhi<l. que org:>nis:\rem, um con- t·"m sido e~tml:Hlo; fctlta, entr2tanto, um tra.
juncto tle medidas nece~~.cri:>.s ao s:me.tmento lJalho synthetiro, em qne se a:pont~m a$ me
da cidade do Rio ue J:tneíro. rlidas que se devam tomar desde logo, como 

Attribuindo it insalubridade dest<t capiti!.l: I parte de um plano geral, cuja. execução gra· 
l • á corrupção do sub-solo; 2:' :i. f.tlta de ag-mt dual possa set· eirectuada por partes, de modo 
e ausencht de irrigação; 3> á <<Usenci<t (le meio a melllOmr-se durante o serviço, corrigir-se 
de desc.'l.rg:L (L\S <tguas servld:tS e pluviaes; no que for possível, experimentar-se no que 
4" <to clef.~itnoso systema de canalis:w.lo d:t lOL' duYicloso. 
Co"'l'· City [,,1n·ove,,e;li; ::>• ao canal do Aquelle ::t que a. comm!ssão especialmente 
:>.fangue; 6• á falta de aceio ~m certas pro- se rel'erJ é ba;;r.ante desenvolvido, us suas dis
pried:.de~ privadas, os proponentes querem p~~içõe.> estão em geral de accordo coma~ dou
se encarregar de remove1· esta.s causas de mo- trina;; llo~ que teem estudado a mnt~ria (Revy. 
!estias. l Congresso medico, etc). Entrt~t.-mto e:;se e ou-

Para isso, se propoeril. estalJelecer app:~re- tros pr{\jectos, alem do lado l!ygienico,apresen
lhos convenientes, par-a ext~akil' os miasma.s tam o lado :prorn·iamen.te technico e o ccono-



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 12:43 · Página 38 de 40 

324 SessãO em i3 de outubro de 1892 

mico; qualquer destes escapn. á. competencia · da.~t olfel·eci•l:ts ao ~er · a 3• di~cu,-~ão do 
da rommbsúo de ::<'tuue pnbl.C'J.. i pt'OJecto 11. 2 .. 3 B, e tle l•·'·t·P.ctw : 
Demai~. t.rat.·u1do-se de melllot'<1mentos du L n Que não s~>Jn. acceita :~ seguinte por nii:o 

cirlad~. rno,\ifit;;tção de ~s;;otos , ,·o regi- sei' o'p11u1·tuno gra.va1• o The:-ouro com m~~!" 
men da.:> a::;uas. calç:a.mento~. alargl\men· e;b de,pez:t no momento :Lctna.I~ t:1nto mt\t:J 
to de r u:ts, etc ., ã Intendencb do Distl'icto qu~tndn 0 ::ccr·e.;dmo n:L propot'Ç<tO propo~t: L 
Federal e que pertence pronuncita•-se; não niiu ll ju4o lJ!l l' h : ~ Verem cla~~e,; ptt1':1ttS rJU,< te~ 
púde o Congresso, sem ferir-lhe <I :tU tono mia. e!I:t ~(·t·ia t•xcc,::;1 va c uuLra,; r1ue p1·ec1St\ · 
Jegisl:w nesse sentido. . . . . ri~·.m 1!(~ m:tin t· : 

Acct·esce que. comquantu tr:U<!-SC tl:1. C;~pt· 
t;ü Felleral, p:trá a qua.i cle,-e a t.:niiio cvntt·i · 
lJuir, o dispemlio do dinheit·" ü•t·~t •lc se1• LCit•> H. ".!.0."] 1J 
pt·incipa.lment<: pelo~ cofres munid ji:WE. . 

Po1• todo~ estes mnLi vos, cntentle a comm1s· : A 1-t. 1. • Accrl'.'c•·nte-sP: 
são que ao P~:d~r E:.:c •·u ti~·, , 1le :t?eil~'do C<llll o / P.tl'agmplro lllticu. F i<a o govo.:mo itUtoris~· 
governo munt•·tp;tl, lliCUrube lH'IIlCtp.dmctlte ; :<:ulo :L :tu:;nwnt:u· de '1.3 "/. u:; actua(!~ venct· 
orga.nisa.r, por meio clr..s rep~trtic;õc:; c:umpe- j mrnt.os du3 (•mpreg:tclo" do~ cot't'eio:; da. Re· 
teJ!-t.es. um pla.no ger:~l de s:uu•:tmcnto. cum- pub1ic:L. 
prmdo o.c.<;ta. C;trn<tl~t i1.(1 ~lpt•1l·o, no que de· - - d t b, d I SO'> 
pend.er do Congre:sw, 1hzçndP as c~>nc~~~Jcs S:tl;~ dn~-~(;"~~~·' • o c ou u I o e '~·-
que JU!g:U' in tlisp~ns:wcis :t sn:t r c:l!Jz:tça\l. Att[JUS.o V ••l•tacs . 

DesU.e que os cofres pnblicvs comportem, . . . . . 
nrw :>e deve reg:\tear s ~tcrHicios, poi:> todos 2." Que ~~pm 1'<!,Jert.adi\s po_r de:.org:nu~<t· 
me1•ece :t conser·v:1.,.ão d:t samle, d:L Vitl:t do I rem o pla.no ttclopt:tdo a,; ;:egumtes : 
poYo desttl. capitn.l. 

Accresce qne as cidt'.des elo velho mundo pro· E,acndas ao p1·ojecto ~ ~. :203 B- 1802 
Y:\m pr<Hicamenro r1ue n te tTÍ\'f'l flagello d~1$ 
popul;tÇões urbanas-a epitlemia, encontr<L o 
melhor meio de com batel-o no :u;eio,no aperfei
çoamento das condições imman,entes de sttlu
bridade publica., e quanto á endemia, a que 
m<1.is víctirua.s faz, a mal:wia, uinguem ·igaut·:~ 
que e ao S<tnea.mento do solo que pertence 
de'belttl-a definitivamente . 

Si o esto.do do Tbe,ouro o permiWsse, a 
commissiio vos proporic• que reprodnzi:ssei5 o 
que fez o Congresso de s. P••ul<J, que :mto· 
rison o go\·erno a pt·oceder ;;o ~•neame11to do 
estado, $t'lll limite.; ue verb:~' 

Kão sendo í:5:;tJ actualmeut~ pt~si,·ei. a.tt.en
tas as no:,--sas IH'ecaria.-s condi~'<ies fin ,~r:.ceir..s. 
apenas indica que os prt~ectos relativos ao 
S;J.neamento de.:ta. capital se'am remettido, 
ao governo,o.fim de que. ffi<l.nàantlo pr·ocetler 
aos estudos definitivos e de accorclo com ;t 
Intendenci;t ~Innictpa.l , kate :le leYar il ef
feito tão impor tante mell10ramento pedindo 
em tempo <t~ medidas que dependel'em do 
COI'po legishtiivo, 
· Sala das commissões ,13 de outubro de 1892. 

- Presidente Fw·'f«lm Wenwclr . - Ccsal'io 
Motta Junio1', relactor.-Cant,71J.- Rnymwtclo 
Bandei-;•a.-Custa Macltado.-Eri~o Co~lho. 

X. 203 D - lS!J:~ 

Parcca1· sob·re- as emendas o{ftt1·acitla~'\ an S:t 
discussao do p1·ojecto n. 20-1 B, qua t't:u1'

ya.ni;a o se•·çiço dos Cor;·eios da Rcymõlica. 

·A commis...«ão de orçamento, teudo exami-
nado a.~ dive1·sa~ emenda> :tl>.1.i:~.:o menciomt· 

Tabell:~ 11. 1-Directori:'. gero.l- Gu.l.Jinete: 
Di;:r;t-:;e: um pr;tticante. 

T<tbella n. Z-Diga-~e : tres fiei~ de thesOU· 
rei!•o a 3:000~-9:000:';000. 

T;tbell:J. n. 9-Sub-clírectorin. lle I• cla.s~e-
S. Panlo - Di!!<l-~e: um fiel do t ltesoureiro a 
2:40ú$000. ~ 

S. R. S:1ltt d:L." ~e.~sões, 3 de outubm de 
1892.- J..ao de Síqu.::ra . 

3. • Que ~e.jam rPjeit<'.d<~ a" seguinte.> lJOl' 
trazerem gt•ande <tugmento de de~pcza. ni.i.o 
trazendo V<tnt:;gP-m par ;L o ser\·iço. Con"er· 
tid:>.;; es:;.1~ a.genci;t.~ em secções posta.es, ser i<'!. 
preci;;o de.i t:tcar-~e p:n'<\ ellas o lJe.<~oal nece;.:
:'a r io d:1.~ ;;ub·di l'e~tori:~s <.lo; e~t:u1o"• :1 que 
pet·tencessem, ficando e.~t:'s com pessoal in
sufficiente, e portanto tJ.e,:org<tni~;_tdo o ser· 
Yiço: 

Ao Jlrojecro H , 20.'1 B 

Ao t\t't. to, depois da pala>'l'a.: Campanh:~. 
-:1CCt'tl~cente-~e : Cttmpos. · 

Saln d:\;.' sessf>es, 11 de outul:rro de 1892.-
0iiveira Pi~<to.-B"plista da Jlfuttu. .- Nilo Pe· 
çan!w .. 

Ao :-.1·í.. 1•, de}lni..c d<t palavra: Qlmpn.nha
lLCcrescente-se : Nitheroy. 

Sala.tl:ts s~sões, 11 de outub1•o de 189'2.--" 
Frócs tlu Crt!~.-Boptisli! da .~lotla . 
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l(Ol'h~ nn. snb-Llircctoria dct Ca_pitll.l Federal e 
t!stado tlo Rio. 

Ao art. 1", letra ·p - depois !1<1 pa1<J.Yra: Sala das sessões, 11 rle outubro de 1892.~ 
~amp<t.nha-:J.ccrescente-~e-Dinmantina.. Frt)es da Cru;;, -.Nilo Pe~an1w. -Ba1Jtistu ck1 

S:J.ht dn,s se~:iÕ(:S, ll de ontubl'o dH 1892.- Mowt. 
Jicmoel Flll!Je,1cio.-Matla Machadll.-Am cJ·ico 
L te~ .-A.rí,tides 3ía:a.. 

E,nem/a ao projectn n. 20:1 R 

Ao art. !•, letr<\ F. <•.ccre'CI;ntr·""· depois 
d:t pa[:Wl'<L-C:lmpanlw.-ciuauc de Goyanm1, 
no e~t;\du de Pern:Lm1mco. 

Sala ll:ti< ~~''"õe~. ll de outubro de 18!JZ.
-An(lrd C!iValcmJti. 

Ao <W~. !•, letr:t F -Acct·e~cente-se tlt-poh 
d<L lXthvra- C<~m1)ctnllil.- C<!Choeít·:t e Yílht 
Nova da Rainha, lllt cidade d:t Rcvolu~üo, n<~, 
B<!llia. 

Saht dns sessões, 11 de outubro de 1802.
J. J, Seab;-a. 

5.• A emend:1 do Sr. Lam•o Muller, com
quanto encerre princi pios de ordem e regula
ri~açii.o na classificação das sub-directorias, e 
inconveniente, porque, duplicando a receita 
üos correios em cath\ U.ecennio, dentro em 
pouco ;\ultima classe desu.ppar~cería e assim 
il·htm de";\pparecendo as demai~. ficantlo todas 
pertenc~mlo á 1• cla.~e. embora com renda e 
serriço exti-aordinariamente desigua.es. :Na 
;Lctnctlidaue a emenda n;Lo tl'arilt lttililh~de, 
por não :llter:tr :1 ch\:;~ificação e>:i,te1Jte a 
não ~et· t'm relaçã.0 a o>uo-clireduda, do E,;pi
J'ito SanitJ, que p:l.l'sarüt da:'" parn, a4'' classe, 
por ter al'l'ecadadn no ultimo exercício a 
quanti:' de 14::351~96, lllcno:> ap~na' 64S$0'! 
para clln~el·Yar-~e na cla~~c em rtllc está. 

In;romr.\ DOS CORREIOS 

Onde COIWiet•: 

A,: su b-üirectol·i~l.~ ficam cl<tssificatl;ts, se. 
gundo a:; respectivas l'endas, sendo de 1" 
classe as que rendem m;lis de 60:000$; de 2• 

Ao tll't. 1··. lett'<l F-Acc1·~scente-se, depois' a.~ tlê mn.is de 2.5 000$; de 31 a~ de mais d_fl 
da P<~1Wr<l. - Catnpanha-l:bend1a. j b:OO~. ~de 4" ct::-~se as (]Ue tlYerem rend1-

s l d • .- - 11 d t 1 r.l 189'> mento mJerwr a l;xOOOsooo • 
. a (1. :b s;:·""08

::. ,, e 0 ':1 11 n·o ~ 
1
,.:...- Todas as yezes c1ue u·incc snb-directoria al-

AiiJQnco _Llt,,.-},,_ :s"des lliilw.-Le,Mel- •lho, C<tnÇat' uma rend:t annual compl•ehendida na. 
-.llanoeL Ftl.!JC•lcw. clat'Se ímrnedia.t:!mente superior, o governo 

4 .• Que seja rejeitada a emencla, abaixo paderi1 eleval·a á!J.nella c!n..;se. 
que fixa em 6:000$ 0, venciment s dos ngentes Os Yencimentos dos empregados da mesma 
de Nitlleroy ~ Campos. Por lei e pelo regu- cai!'gOl'ia ~erão iguae$ nas sub-dírectorias da 
lamento em viga e, não nl ter·ados p da pt·e- mesma c las'~e · 
sente refo:·ma, os vencimentos cks a.~(·ntes são S. R. Sala das se;:sões, 11 lle outubro de . 
:tixa.rlos entt-e o maximo e o minilno da re. 1892. -Law·o 3/Hlter.-Rodriyo de ArauJo. 
spectiva. tabclla., segundo t\ receita. e o. impor. 
tancia do serviço; ora, o maximo des>a ta- 6. o Que seja approvad:1 a emenda seguintA 
tella fixa pa.1'J. es;:es ngentes (úe l• cla~e) o pol' encerrar disposição justa c garantidora: 
vencimento de G:OOI)f; rtue, entretanto, (linda 
nenhum pMe (l.ttingir. 

Fixar, pois, para esses dous agentes o 
maxímo da tabella e dispensar na lei e abrir 
um precedente pouco regular. 

Ao projccto n. 203 B 

Ca5o não pas~e a emenda que cre;1. a sub
directol'ia do e5tado do Rio tle Jltneiro: 

Os af!entes d.e Nitheroy e Campos venceriio 
6:000~ púl' a uno, e os Yencimenws do:; prati· 
cantes e carteiros serã.o os mesmos QUe os 
que :percebem os empregados de igual cat<:-

Ao art. 1 o o.ccrescente-se : 

Expedir o 1·egulamento nece&sat·io a todo 
~erviço, sendo resJleitada nas nomeações a 
fazel' com a presente l'eforma o direito a 
acce:;~o do~ i1Ctuaes empt·egados, devendo: 

O mais como se acha no pl'Ojecto. 
s. R. SalDo àa.s s~.,sues, 3 de outubro de 

1892.-Jouo de SiqtiCiJ·a. 

Sala. das commissões da Camarn. dos Depu 
btlo~. ll de outubro de 1892.-Moraes Ba1·· 
1·o,.- Art/no· Rios, relator.- Leopoldo de 
B!!lhões.- Severino Vieira.- Almeida .NQ. 
gnci·•·a,-Leite Oiticica, 
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O Su. PRt:;;Jor:;.;rE llcsi~na. pM;t 14 do eot·· 
rPntc :t seguinte oruem üo U.ia : 

I' pa.rte (até as 3 horas) - Yot...'l.~ií.O thS SC· 
guintes nmte rias : 

Do preojecto n. 203 B. ol'g-auisn.ndo o s~rvi('o 
uos Cor t·eios tia Republic:~ (:'l • disetmfto) ; 

Do tu.lditi v o n. 19:! D (o.dtli ti r o dcst:L<,:\tlO do 
pt·ojecto n . 19?. B , fixando a de:;pez:t do 
Min istel'io d'1. It1du~tri:'. Vi~~io e Obt'•'.S 
Publica..<>, para. o exercido de lb'il3), autor i· 
s.tndo :\ creaç;io lie colonias cort·ecdonaes 
(discussào unicn) ; 

Do addit ivo n. l!>Z H ( a(lolith·o tlcct:t.:~vlo 
do orçamento d:"l. tlespe7i olo )linisterio da 
Indu;;t ria., Via('"d.o e Obt-n.s P niJlic::ts•. p:u•a. o 
exet•cio.:io de 1893\, autorisnmlo o ~o,·erno a 
cQmprar ao cithdii.o All't·Pdo Moreira Pinto 
:t pt•opt•ied:u.h tio seu Dit•.d nn;wio Geo.:mL· 
pbico. Histot·ieo, EihnO'-!l~lpltico e Atlmini$
tt·ati vo flo B ;a.1.il ( d i,;eliS.'ÜO unk:t) ; 
. continua(~o ch 2• tli>en~~ão do )lroj~<!to 

n. !S."l, deste anno.resbLclecendo a lei n. 3403 
de 24 de TIO\'emllro tle !888, com as motli· 
ficuçíies que indic..\, e fix:~ o pt'aZO tlentt·o ti o 
qual devem os uctu:~es l1a.ncos de <>mi~~ão en
trar no regimen dest.'L I e. i. A ut.orisa. o go, 
verno a a~sumit• a respons:tbilidatle das notns 
dos que não puderem ou qnizerem submet· 
ter-se ao me.<mo r('gimen; a p!·oviclenciar, 
qua.nto.4 sub;ti Lui\foo, por not.::Ls elo Tltesouro 
m1s que tor::·m recebidas, e a rescindir o con· 
tracto com o Bo.nco da Repulllicu p:t.ra o 
resgate do papel-moeda. limitatlo e~te 5. som· 
ma actual e ftüto o r esgabt conforme aq udla. 
lei e com os recursos annualmente decre
tados; 

ContillU:l.Ç<tO !la UÍSCU i'S<iO UUÍC;t. do O.dcJi
ti~·o HlZ C (addilivo destacado do projt>cto 
n 19Z B, fixando a despe7.a do )finisterio da 
fudustria. Viaçiio e Obras Pub lic-as. par~ o 
exercício de 1893). ma.nda;;do e..'ecut.:Lr di· 
vcrsas obras na Estradn. tle Ft>rro Central Jo 
llrazil · 

· Dis::~S3ão unic:t do additivo n. 19Z E (ndtli· 
t!vo destacado do orç·•mento da Lle>p:!za do 
Ministet•io tla lndustria. Viação e Obras Pn· 
hlicas, l)l).J'a o exercício de 18\l3). autoris:tndo 
o governo a, con ~ru.ctar com a Companhü' 
:Muznmbin\lo, on rom quem m~lhores condi· 
Q(ies o1ferece1'. n, construcção do p t·olonga· 
pmentod<l estrada de ferro da cid<\de da, Com· 
anlH\ aos Po~os de Caldas. etc. ; 

Discussão unic<~ do •~ddith·o n. 192 F (addi 
tivo · destacado <lo orçamento da desp~1.a tlo 
Minister·io da Industria. Viaç:io e Obr:ts Pu· 
blir.a.~, parJ. o exercido U.e 1893). autodsamlo 

.. o governo a. contract.tr com o Sr. Ric\w.r:l 
J. Reidy, ou tXJill q nem melhores vttntagens 
oft';t•ecer, a construct.~o da linha tclc:n·apilicn 
sub-fluvial, entre as cidade$ de Belêm e 
Ma.uâos ; 

Di~cussüo unic;.t uo additivo n. 192 G (aildi· 
til·o tl~>tac~do elo Or<':tmeuto da dc>vcw. do 
Ministcrio da lndustria, Via<:ão e Obras Pu· 
1Jlica~. ll::t.J·a o exe1•é·icio de lSIH), antorisn.ndo 
o 1,ngaruent.o de 30:000S como premio ao 
Dr. Crocl;;::ltt 1le Sá, pelo mappa 1101' elle 
ultimament~ cdito.do; 
Di~cussiio unic3. do additi•;o n. 19ZO (addi

ti.vo destac:Hlo tio or~~am~nt.o d;t despeza do 
~ofinisterio da Inúustl'ia, Vüt(~O e Ollras PU· 
b!ic:~;:, ptwa ,, exercício de 1 ~ll3) , a utoris:tndo 
o gowrno o conce<let· it Comp:J.nhin. &.tradu. 
de Feri-o e Minas tle S • .Teronymo a. prot'Og'n.· 
•::'io elo )ll'azo que I: •t• nrcess:.u·io p~ rn. <"Onclu
siio das estradas a, cuj:~. construc~1i.o estti. obri
gnda; 

I, discussão do p1•ojrcto n . 127 A, de:;tc 
anno. autorisantlo o governo a alllm<legat· 
as méS<lS de J'enlht$ de IL;tjo.hy e Ln.g-uuu.. no 
eot:tdo ti~ ::,:;m:tt Ciltha ri na. ; 

2• tliscu;;..<;;.i.o do projccto 11. 215 A. d este 
anno (•lo Sem1ln), autori..;J.mlo o "'OVd"U:t a. 
indemnizn.t• o eswdo tio Mara nhão da quantia 
de 439:4968-532. <lill"érenç<t <ia. que foi retolh ida 
em t!cpo;i~o no Th;:souro N~tcional , dest.i na
d3. as obi'M do Furo óu canal dn Arapa
paln·: 

3." discnssiio tlo projec:o n. 175. tle~te anno. 
augm~ni.ando de 30 "f, os actuaes vencimen
tos dos empt•eg:~do~ dil. Estrada de Ferro Cen
tral do Brazil, que p~rcebem mcnos de 6:000.~. 
autorisa. o governo a abrir o n~:c : ·ss;1r io cre· 
dit~; 

2• parte ( ;is 3 hor;:ts ou antes) - 3' dis· 
cussão do pro;cct o n. 221 A, ot·~-a.ndo a 
r ecei t.'\ geL'•\l thl. Repu t,lica para o exercício 
de 180:5: 

DiSCil$Sio 1mic.'l. do projecto n. 10. deste 
anuo (uão :;anecionado),tlispontlo sollr,, os çr~· 
p: ios l13cionaes nos estado.<, nos termos do pa· 
I'::t.;..'l':l.pho unico do art. G4 d:t Constituição ; 

!• uiscu~são tio projecto n. lO:i A. deste 
anuo. ele>andu á cathegor ia. de a l!i.lntlegi\ a 
me.':':!. ele rendns de Santo Anna do Livra
mento. no estado do Rio Grnnde do Sul ; 

1 u (!isr.n~:<ão f\o pt•ojectn n. 196, de~te :mno, 
mu.ntendo a subvenç-ão cle.;ti nad:~ " auxiliat• 
o 'et·Yiço tle exploi·:tção e nM·egn.çà.o do R:o 
P:n·n;\.hyb:t e ;mtol'i,::tndo o gover no a con
t r:<et;;u· o me,mo se :· vio~o nas cond.içve;; qne 
est:tbelece ; 

2·• di>cu ~"üo do projecto n. 123, rle>te anno 
(do ~enado), :mgmentn.ndo de mai.> 40 • f .. o.:; 
<tctuaes vencime;nto.> e ~:\ ltwio~ do pes;o::.l d<\ 
Imprens:1. N~cional e do Di«rio O(ficial; 

:f• di seu;; 'i"io d:> JH'Ojecto n . E~ B. de.• te 
:lOHO, l'eo;·g:ttli:>ando o Sup:·emo Tl'ilmna.l 
~fi!it.il.i' ; 

Di:;o::u ;~~o tmiC3. do projc.octo n. 222. de.;te 
:\nno. autori;ando o gove:·no " couce:.!e::o seis 
mezes de licenljà com ordtmado a Edua.t·do 
Ma.ced'> de Azambuja, ~ngenheiro fiscal de 
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4" cla<:se da Repa.l'f.i~~:ío de Fi;:ca!isação da~ co Vei,q:t, Ferreira R<Lbello, Ferreira Pires, 
estL·adas de farc1 da. Uniiio, p<tl'i1 trat.at· de Rodolpbo de Abreu, Necesio Ta. vares, Glice
sua sa.ude onde lhe conviet•; rio, Cezario Motta. Junior, Moraes Ba.rros, 

I• discussão do projecto n. 214, deste anno, Lopes Chaves. Carvalhal, Mursa, Paulino 
autorisando o Poder Executivo a ent.ral' em C"rlos, Al!'eedo EUis, Almeida. Nogueira, Dra.
accordo com Silvestre de Ma.g;~lhães e a. Ba- zílio dos Santos, Alves de Ca.stro, Urbano de 
rmwza de Vil!a l\f;1l'ia e outro.>, no sentido de Gouveia, Caetano de Albuquerque. Belarmino 
liquidar, com a re,;pom;\hilidade da Uniii:o, os ae Mendonça, Marciano de Ma.galh~es, Fer
titulos de divida. que receberam do Paraguay, n11ndo Sima.s, Lauro ~ruller, Carlos Campos, 
depois d:t gnel'r:t entre. aquel!e paiz e o ·Schmidt, Julio de Ca~tilhos, Borges de Medei
no3so. t•os, Alcides Lima., Thomaz Ftores, Homero 

Ba.ptiSU\, Cassiano do Nascimento e Demetrio 
Levnnt.He lt :::esdi.o ás 4 1;2 horas. RibeiN>. 

124• SESSÃO mr !4 DE Ot'TVBRO DE 189~ 

Preside<tci!t dos l'll·s. Jn,7o Lopes e Athayde 
J,miOJ· ( 2, secreta,·í o) 

Ao meio-dia procede-sa a cbamada, á qual 
res-pondem 05 Srs. .João Lopes, Anbnio Aze
redo, Atha.yde Junior, Paula Guimar·d:es, 
Fleury Curado, Indio do Brazil, cantão, Pedro 
Clle.rmont, Matta Bacellar, Augusto Monte
negro, Costa Rodrigues, C~imh·o Junior, 
Henrique ue Carvalho, Anfri~io Fialho, No
gueira Paranagua, Nelson, Pires Ferreira. 
Martinho Rodrigues, Frederico Borges. José 
Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, l'l'ascimento, 
Alfredo Ba.rboza. Almino A1l'onso, Epíta.cio 
Pessoa, Sá. Andrade, Tolentmo de Car•·albo, 
Joaquim Perna.mvuco, Ju ~·encio de Aguiar, 
André Ca.vatcanti, Ri1~'mundo Bandeira., Pe· 
reirade Lyra, João de Siqueira, Luiz de An
drail<', Espírito Santo, Belarmino Cameiro, 
Tll~oplrilo dos Santos, Oiticíca, Rodrigo de 
Araujo, h·o do Prado, Oliveira Valladão, 
Felisbello Fr•eire, Augusto de Freitas, Paulo 
Argollo, Tosta., Seabra, Zama, Arthur Rios. 
Garcia Pires, M11rcolino Moura, Severino Viei
ra,Santos Peteira, Milton,Dionysio Cerqueira, 
Leovigildo Filgneiras, Barão de S. Marcos, 
Prisco Paraiso, Manoel Caetano, Francisco de 
Mattos, Horacio Cósta, Novaes Mello, Fonseca 
e Silva, Nilo Peçanha, Urb<tno Marcondes. 
:Manhães Barreto, Oliveira. Pinto, Virgílio Pes
sõa, França Carvalho, Luiz Murat, Baptista 
da Motta. Fróes Lia Cruz, Erico Coelho, Lopes 
Trovão, Jacques Ourique, Jesuino de Albu
querque, Vinh;tes, Antouio Olyntho, B;ldar·ó, 
P<H:ifico Mascaren!1as, Ga.briel de Mugalhã~s. 
Leonel Filho. Cllagas Lo bato, Jacol> da Ptü
xão, Alexandre St.O!i:ler, Matt:l. ;\h~hado, La
monnier, Alvaro Bot~lho, Gonçalves Chaves, 
Americo Luz, Viotti, Dutt'a Níc~.cio, .:V{l\noel 
Fulgencio, Aristides 1Iaia, Gonç~,lves Ramos, 
Carlos das Chagas, Domingos Rocha., Francis-; 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comp11recer com causa partici-

pada os Srs. Uel!ü:t Rodrigues, Rodrigues 
Fernandes, .To:>e A velino, Justiniano de Serpa., 
.Miguel Castro, Amodm Garcia, Cyrillo de 
Lemos, Pedro Americo, Couto Ca.rtaxo, Re
tumba, Rosa e Sil\·a, Gonçalves Ferreira, 
José Mariano, Anrüb:tl Falcão, Meira. de Vas· 
concellos, Joiio Vieira, Pontes de Miranda, 
Euclides Malt;L, Leandro M<~ciel, Francisco 
Soire, SebC~Stião Landulpho, Fonseca. Her
mes, Yiriato de Medeiros, Mayrink, João 
Pinheiro, Costa Machado, Palleta, João de 
Avellar, João Luiz, llenedicto Valladares, 
Adotpho Gordo, -:\ngelo- . Pinheir?, Cos~ 
Junior Cal'los Gat•cw.. Morerra. da Silva,Juho 
de Mesquita, Leopoldo de Bulhões, EduD.rdo 
Gon<;>.a.lves, Lacerda Coutinho e Menna. Bar
reto. 

Deixam de comparecer sem cansa participa-
da os Srs. Villa Viçosa, Alberto Brandão, Jo
aquim Breves, Alcindo Guanabara, Sampaio 
Ferraz, Farquim Werneck, Thomt~z De!tino, 
Figueiredo, Ferreira. Br:a.ndão, ç:ost<L S_en?a, 
Domingo~ Porto, Monterro di!. Silva., Rtbetro 
de Arantes, Mar·tinho Prado, Domingos de 
1foraes, Cincinato Braga, Victorino Monteiro, 
Pe1·eira da. Costa, A:;sis Brazil, Rocha Ozorio 
e Fernando Aobott. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DfA 

O Sa. PRESIDEI\'TE-Não havendo ainda nu· 
mero para. se proceder as votações indicadas 
no começo da ordem do dia, passa-se ás mate· 
ria.s em discussão. 

Continuação da 2• discussão do projecto n. 
183, ueste annu, restabele~endo a lei n 3403 
de 24 de no1·embro de 1888, ~om as modifiC;J.· 
çõe> que indica, e fixa o prazo dentro do qual 
devem os a c~ uaes l.ancos de emis@o entra.t· no 
regimen desta lei. Autorisa o Governo: a as· 
sumir a responsabilidade das nota.s dos que 
não puderem ou quizerem submetter-se ao 
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mem~o 1•egimen; a. providencíar. quanto i~ 
substituição, por notas do Tllesouro, das que 
forem recebidas, e a rescindir o contracto 
com o « Banco da Republica » pa.r:t o re..c;ga.te 
do papel-moeda, limitado este a sommlt actnal 
e feito o resgate conforme aqueli<J. lei e com 
os recursosannualmente decretados. 

Vem ã. mesa., e lida. apoia.c.la e posta. con
junctamenie em discussão a seguinte: 

Emenda ao 2Jmjecto E,·ico Codho 

Projecto n. 183 

Onde convier: 
Art. Fica o govet•no autorisado a fazer a 

fusão do Bn.nco da RepubliCl:L com qualquer 
est:.1belecimento de credito, que mereça confi
ança.. 

S. R.-Sala das sessões. 14 de outuhro 
de 1892.-!oao de Si~ueira. 

Ninguem pedindo :!. palu;na, são snccessi
•amente encena.dos todos os artígos do pr·o
jecto, 1icando adiada a votação do mesmo. 

Continuação da discussão unic<1 do projecto 
n. 192 C (additivo destacado do projecto n. 
192 B, fixanclo a despeza. do Ministe!'io da In
dustria, Viação e Obras Publicas para. o ex
ercício de 1893), mandando executar diversas 
obras na Estrada. de Ferro Central do Brazil· 

E' lido, apoiado e posto conjnnctamente em 
discussilo o seguinte 

Requeil'o que seja. ouvido o governo sobre 
a conveniencia da adopção do additivo n. 
19'~ c. 

Sala das sessões, 14 de out ubro de 189'2-Se
._erillO Vi~ira. 

· O Sr. Gonçalves Chaves 
Levanta-se para. fazer ligeiras considerações, 
que antes t ruduzem duddas que nutre acerca 
das vantagens de uma. sub-emenda, apresen
tada pelo seu collega. re-presentante de Minas, 
ao projecto que se discute. 

O ora<ior ,como toda. a Cama.ra, comprehende 
que a · crise de transportes que atllige este 
grande centro commercial e os ~sta.dos do ruo, 
S. Paulo e Minas, perturbanoo o m••vimento 
commercia.l e desequilibrando as necessidades 
de imporW.Ção, exige u m·l solução promptu.. 
tanto quanto for possível. 

Não vê, porem, tal solução do problema na. 
sub-emenda do nobre deputado. 

A emenda apresentada. pelo illustre repre
sentante de S. Pau:o satisfaz as conveniencias 
que são reclamadas na a.ctualidade. 

O orador .inlga que a collocação de um 3° 
trilho na bitola l<Lrg\l da estrada de ferl'O 
Centro.!, ate a. esW.ção elo Cruzeiro, lla linha. 
rnulista, e até a csta<:J.o Lafayette, na linha. 
que a.tmve..osa o estado 4e Minas, e a provi
dencia. mais adequa.d:t ús neces;;idades. de oc-
~u.sião. • 

Si a solue;ilo tl•~ crise não pÜdCl ser demorada , 
não vê o ora.dor realmente utilidade na adop
ção da sub.emend ~ do nobr e deputado mi
neiro; a construc~ão tle uma estl·ada. de Santa. 
Ct·uz a Angra dos Reis e daili a Barra Mansa, 
carece de t.'Studos ainda, é necessario fazer-se 
o rer:onhecimen to da 2ona., difficil para. cons
trucçiio 1er rea., ao pa.sso que o alvitre do no
bre deputado Sr. Glicerio é mais prompto e 
mais economico . 

O orador não acompanha o nobre deputado 
no ponto em que 1>ede o prolongamento da 
bitola. la.rga. de Cruzeiro a S. Paulo. 

O or:tdor, ao termin:tr, levanta duvidas so
bre a sub-emenda. do Sl' · Viotti ; sabe a ca
mara que a estrada de fer ro Sepucahy tem 
um traçado importantíssimo e demn.nda a 
estra.da de 1erro Central. entl'Onca.ndo, crê, 
na Estação de Sant'Anna. áquem da Ba.rra.do 
P.rahy e se.,nue deste ponto até Angra· dos· 
Reis e da.hi a esta Capital, no bairro de Bota· 
fogo : o trecho que parte da esta~.iio de 
Sant'Anna está em construc(}ão. 

Ha. ainda a estrada do Oeste de Minas. que 
tem o traçado o mais racional. o ma.is eco· 
nomíco c o mais importante para. o estado de 
Minas. 

Ora, se:;undo noticias recebidas, esta em
preza comprou o privilegio de Barra Mansa a 
Angra dos Reis, tendo de toca.!' mmbem nesta 
Capital. 

Parece. pois. que dadas estas circumsmn
cia.s. púde a sub-emenda do nobre deputado 
e;;tabelecer confiictos de direito. 

O orador requer, :portanto, que a sub
emenda v<i. á commissão respectiva, afim de 
indagar si realmente estas concessões de que 
estão de posse as estradas de Sa:pucahy e 
Oeste de Mimts, podem tra7-er conflictos com 
o traçado requerido pelo nobre deputado. 

Quanto à proposta do nobre deputado por 
S. Paulo, o orador vota plenamente por ella., 
mandando um outro requerimento para. adiar 
os t ra.ba.lhos relativos ao prolongamento da 
bitob larga da e;;trada de ferro Central, do 
Cruzeiro a S . Paulo. 

E' o que tinha a dizer. {.ilftri!o bem.) 
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Vem :1. mesa., i! lida., apoiada e enviada ti. 
commissãú a seguinte 

Emer.da ao additivo apr·esoa!ado pelo Sr. 
deputado F,·anci$00 Glicerio ao íirojecw 
11, t 92.C 

Art . Supprímo.m-se as disposi{'.ões contidas 
nos ns. b e a do § 1• do ar t. I. • 

Art. As dlsposiç.ões do § z• reht.tivas â 
construcção das obras mandauas suppl'imir 
no artigo anterior ficam prcjuuic<J.uus. 

S. R.- Sa.Ja. das ses~l>es, 1-4 ([e outuhro de 
189Z.- G.:Jil!:alves Cila~cs. 

O Sr. VinhacfoljU1~:\ de magnn. im
por t.ancia. o as~umpto relativo i solu_çií~ d<J. 
crise que estâ atr~wessaudo <1 no_ss;L_ prmcq;ml 
vht-ierrea. Este problema d:~ na~;ao pniJhca 
e meios de tra.nspot•tc tem $illo a tê hqje des
curado. O nobre deputado p.>J' S. Paulo. o 
Sr . Glicerio, que !oi um dos ministros do 
governo provisorio e dos que m;\is tem pr~
curado resolver o. quest;,io de t ranspor·tes, 
apresentou o projecto ~1~e est<l. em discm são, 
procurando sa.na.r :}5 ill!hculdades d<~ eotrada 
de ferro centrai. 

De um a.nno pam cá se procm~J. re::;olvet· 
a questão de viação ferrea, adoptando-se a 
bitola estreita, querendo-se até inv:1r~!r . a 
DOSS<t primeil't\ 'VÍ<J.· ferrea, üfitn tie Su u:mtuu·· 
se os t rilhos de I "'• tJO pelos de 1 meteo de 
largura. 

Das propo~t.\s do nobre deputado por S. 
Paulo a. que parece ao orador de mais. urgen
te necessidade e o alarga-mento d,~ h1to1<1 ~la 
cachoeira até S. Paulo. Quanto lL proposta 
do nobre depul.:tdo por Minas. o Sr. Viotti, 
julga o ot·Mor que vem satis!hzcr un ie..\men
te interesses de Min<<S, porque mand<t ligar 
Santa Cruz a Vassouras e Cachoeim a Cruzei· 
ro, por estrada<! de ~iwla e.stre~ta . . 

As constt·ucções S<LO mo.ts dtspendtOS<\s e 
mais difliceis do que pensa e do que expoz o 
autor da proposta., o Sr. Viotti ; e ? ot·ador 
arl)'nment:l. com o preço de catla lulometro, 
pa.'ra mostrar que o trecho de Santa Cruz 
custo.rá mais de 7.000:000$000. 

Estl!. idéa. não peide ser acceitn. pela camara; 
virá consti •.uir uma. sanguesuga da Centra-L 

Para. pedir a approvaç-.:io dtt proposta. do 
nobre deputado por s. Paulo, .~uanto 3:0 pro
longamento da bitola larga ate a ca.p1ta.L do 
mesmo estado, t: que veiu o orador i tribuna. 

OSr. OliveiJ:-a Pintn -Não -podia. 
conservar-se ~ilencioso depois do discm·'o do no
bre deput.a.do por Mina.s Geeaes.o S , .. Viott.i, não 
só porque S. Ex. sustentou ideias o.bsolut:l
mente inademissiveis pelo oradO!', como tam-

C=•~ V. VI 

bem porque, rr spondemlo a. um apa.r te seu, 
o noLrP. depm.ado mineiro não se conten!-ou 
em irosistir nas ucCUSiL•;Ües ~~~ i ta~ ;o o Sr. Aln rn, 
mas !el-as extenslYas ao illusti·e ex-governa· 
dor do Rio de Janeiro, o Sr. Portella. 

O ot·ador la>timo. que o illustre deputad·1 , 

cuj.1 caracter respeita c com quem entrett:m 
rela<;~es de a.miz;tde ha. mais de 30 annos, 
se •~fttsta~ d;1 l inha rcct.tt em que devia mar
cllat• c trouxe:-se menos oppori.unamente 
nome-:: de inimigo~ pesso:1e;; seus, faz_endo 
extensivas accus:t\'Ões a um homem <hstmcto 
como !! o Sr. Por·tella , a quem o nol.!re de· 
put.tdo nem se quer conl1cce. . 

I.astimt~m;\is, que tun republtcano de ve1h:L 
dt\t.t como é o nobre repn~~entantc de .Minas. 
Yenh;L ;ltimr juizos menos seguros e menos 
.i ustos com rcla.ç~.o a um · cidad~ o dõ1. ordem 
do Sr. Dr. Pm·tell:J., um da.q uelles que neste 
paiz , com mais direito , póde et•guer u. cabe· 
t;a. poi,; fo i um do.~ poucos r1ue collabot•aram 
r.;io ~mcu;zmentc, durante largos t\nnos, pa.t·t~ 
a l'nnda~iiod;~ Republica. 
~iio quer. porem, o orador acc:eitar discus

são neste let·reno com os nobr~ deptl~Hlos 
que lhe diio :1parte.- f]_tte r discuttt• o prOJCé:to, 
re~umindo esm rtuestao nas pala·rras: O nobre 
depntarlo niio conhece o Sr. Dr. _Portella ... 
EU!! p('Nle ter erl'os. mas quem n<LO OJ te;n 
que n.Lire a primeira. . p~r;t; como. cJd:tdao 
possue no mais ;l lOO gr·ao toda.~ as VIrt~de3 _ ; 
<.'Omo administrndorte~·e os ma.1s nobres ultU!· 
tos . 

Quanto <to Sr. Alvim. julga o orador q11e 
p:mt o futuro 1ar-se-ha justí<;<\ aos seus gran
des set'VIços. 

HaYemlo numero p::.m <L vot~ão, o orador 
interrompe o s~u discurso. 

O Srt. PRESIDEXTE Ihvendo numero vae 
se proccdet· ás Yotat;ões indico.das .. na. ordem 
do dia.. 

Vol;;).ção em 3• (!iS(;ussão clo projecto n. 203 B, 
org:u1isando o serviço dos correios da. Repu
blica. 

o SR. PREslDE:\TE declal~a que vae sub
metttr a Yotos as emencla.s. 

Lido o 1xwecer d:1. commissii.o, ê submetticlf1 
a votos e l'~i eitada. a emenda sub:ltitutiva do 
Sr. Antonio Olyntho e outros aos t itu1os das 
t.abelhts ns. 3, 4 e 5. 

0 SR. P REH DEXTE a.nnuncia :l. VO~ 
da emenda do mesmo senhor iÍ. letira F do 
:tl't. l "· 

0 SR. ARTI!UR R IOS (p~la Ol'de»>) requer 
pret'erPnCi:t mt votação parn. a. ~m~~da que a 
commis~ãD o.preseatou em substtttuçao :1 esta. 

O SR. PRESIDEXTE annunoia. n. vota.(:ã o do 
substitutivo da commissão. 
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0 Sn.. /I.RTIICR RIOS (pel.a m·Jem)- Sr. 
presidente, a emenda sufJstitutiva da. commis
~ão 1i:lí impressa rb modo a não poclet' qtw.-;í 
S8r comprel;endida pela C~tmara. 

O primeiro e o mu.is notavel erro foi sub
stituirem na. typngmphia :l cidade de Ca!ll
ll:l.ll ba pcl~\ cid<tde de C:un pinas ; o segundo 
ct·ro é dizer-s:~ em \·ez de pessonl dasliw1tlo 
d:ts subdirectorias. pe.~soal dc!egado - o que 
ó cousa muito di!Yne.ute. 

Peço, pois, a V. E:x:. q\u3 dt<Linll u. att,n<:ão 
da Gamar;L, <Lfim (]e que el!a Yoü~ de accortlo 
com estas correc~·ü~s que julguei dever f,tzer 
da tribuna. 

Stlbmettitlo a Yoto.;; é appromdo o se
guinte 

Sttb.~WutívJ da commk<i'io 

«() crear em cada uma das cidades de Sántos, 
Rio Grande e Ca.mpanba, lUDa sec~":iio posial 
composta ue um chefe de secção, officiaes. 
praticantes, carteiros e serventes, desligados 
das sub-directorias dos l'e,op:cti vos esütdos e 
nelli1 fixados, nomeando par:t c1da uma 
um thesoureil'O com o vencimento de 3: 600s 
a 4:000,';, contiJl'me o desenvolvimento do 8er.:. 
'ViÇO :!> • 

Fica considerada prejudicada a 2" parte da 
2• emenda. dos Srs. Antonio Olyntho e outros, 
sendo submettida.a .-otos e rejeitada tt l'·' parte 
da emenrl<~.. 

Con~adoricr. 

i contador .................. .. 
1 almoxarife ................ .. 
:2- 1 a• officiaes a 4:800$ ........ . 
4 2'' officia.es a 3:800.:; ••..•••.• 
4 ;,;·' officia~s a :l:ooo;:; .......•. 
6 pm tictm trs n. 2:000:) ........ . 
ll Cnt1tinuo ................... . 
3 set• rentes (dia ria." 1lP : i$;-iOO) •• 

1 the,-ouceiro ................ . 
2 fieis a 3:000$ ............. .. 
2 praticantes a 2:000>:; ....... .. 
l continuo ................... . 
I ser\·en te ( d.iaria de :3: GOOB) .• 

s 000$000 
4 8008000 
9 6003000 

15 2008000 
12 0008000 
32:000$000 

1 : 400::;1)00 
:l:S40$oao 

7:200.~000 
6:000:-iOOO 
-l:OOOSOOO 
1:400.';000 
1:280$000 

E' conshler;\(h1. prejudicada. tt emendtt dos 
Sr~.Antonio Olyntho e outros relati\'a à mesma 
tabella. 

E' tambem consider ad.t prejudicada a. 1> 
parte tia emenda dos mesmos Srs. Antonio 
Olvntho e outro3 á tabella n. 3 e sendo sub· 
méttida a >o tos :1 2" parte ,; rejeitad<t. 

E' submettida a "Votos e rejeit.•tiln. a emenda. 
sob n. 5 do Sr. Antonio Olyntho e conside
rada prejUtlicada. <t emendit n. () do Sr. AU· 
gmto Vinllaes. · 

O SR. PRESID&c'il'E annunci;1. a vob.tç.ão da 'I ~- submettíd~t a votos e approvada a se-
3• emend<J., dos SI'i!. Antonio Olyntho e outro~. gmnte emenda: 

O SR.. AarHUR Rws-Peço pt•ef~t·encífl. para Ao art. lo, lettl'a. D- ~m vez (tas -palavras 
a vot:u;ão da tabena que mais ou menos vem -submettet;d~ as altera çoes _q';le se fizer ao 
attender a algum~,_,; das proposições do hon- Cong!e~so :1\,acwnal, sem pr~UJZO de sua ex-
rudo deputado por j!inas. ecuçao -. dJga-se ~ ficando ~ependentcg de 

S b ' t'd , t · • d a]Jprov:-.çao do Congresso Nacwnal as altera-_u met 1 o a >o os e appro-.a o o se- c:ües rtue fizer. 
gumte 

Substitulivo <i tabclla n. 1 

1 ilirector geral.. ........... . 

I secretario ................. .. 
1 1 '" officiaes a 4:800~ ........ . 
4 2'• officiaes a 3:800$ .....••.. 
6 3'• ofliciaes :\ 3:000S ........ . 
1 ai"chivist:J. ........ : . ...... .. 
l ene:J.rre,oado da· bibliotllec~• e 

museo ................... .. 
I porteiro ................... . 

16 pr-aticantes a 2:000$ ..... , •. 
3 contínuos a I :400$ ........ .. 
3 serventes(diarias de 3$.>00) .. 

12:000$000 

9:000!:000 
19:200.)000 
15:200:-3000 
18:000~000 
3, 000,~000 

2:000~00 
3:ooosooo 

32:000$000 
4:2008000 
3:840$000 

Saht du.s sessões, 3 de outubro de 1892.
Fmnci~co Yeiua. 

E' approvada, salvo a sub-emendtt, a. se
guinte emenda : 

« Tabell<\ n. 3-Sub-directoria de I• classe 
de S. Paulo. 

Em vez de 2 chefes de serviço 
di:;-a-se 4 ...•...•..•.•..•.. 

3 primeiros officiaes, diga-se 5 
5 segundos ditos, ilíaa-se 8 •... 
10 t•,rceiros ditos, diga-~e 12 .. 
90 :pr:ttit:ante~, rliga,-se 100 .... 
96 car~e:ro.;, diga.-se 120 .•.... 

16:000SOOO 
18:ooo$ooo 
24; ooo.sooo 
2S:SOfiSOOO 

180:000$000 
I g-z: oo0$,ooo o 

S;~,la. da~ s~ssces, de outubro de 1892.
Co:sm·io .Uotta.-Bra~ilio dos Santos.-Paulino 
Cm·los.- Jlícrsa.- A. EUis, )) 
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Em seguida e n.ppro••ntla :t seguinte 

Sub-enwmh 

Em yez de 2 chefe~ de ~ecçiío, tlig:t-se 4. 
Em vez de 3 I'' offid:,~s. dí~:1-se 4. 
E' oubmettitb •~ votos c :1pprov:ttla :t se

guinte emenda. snhstit.uti v:L tln. commis'(io: 
Ementh ó. tabelb n. :1 (suh-directoria do 

Pari): 
Em vez de sei~ terceiro~ offici::es - i.lig:t-se 

sete. 
Em Yez de cinco praticante< de 1• classe -

diga-se sete. 
Em vez tle lO •litos de 2·' cla.~:;e-diga-se 14. 
Em vez de sei~ c:u'tei l'03 de 1" cht~~e- di

~;-.a.-se nove. 
Em \'CZ de 12 ,]i tos tle 2·• (·!asse- di· 

ga-se 18. 
Fic:t considerad:t pé·ejtHlica.thl. a cmen!la do 

S1•. Cantii.o c outros i~ t.tbelh relativa an cor
reio do Pari. 

O S11. Pn.E;;ro"~'TE annmtc!:l. a Yot.'l<;•iío 
da emenda do Sr. F•:•íes da Cruz ao art. 1', 
supprimindo as pn.lavras-e est,ado tlo Rio de 
·Janeiro. 

O SR. FRÓES D,\ Cm:z (t'ót OJ'rlem) pediu a 
palawa para record:.w a Cttmara que a, com
missão commett~u um equivoco, ibrmulanúo 
o p11.recer pslo modo por que o l'ez, com rela
ção a esm emenda. 

Em primeiro lagar ,[l. Cccm:1.ra dos Ses. Depu
tados não o.cceitou o parecer dado pela com
missão em 3' discussão e não ncc~itou simples· 
mente pot•que não votou a emenda; o oratlot• 
retirou-a. 

Portanto, a commissão commette um ver
dadeiro equivoco, quanuo affirmD. que a Ctt
mal·ajti. acceitou o seu parecer. 

Commette tambem uma inj ustiç(l. ao orador. 
qn[l,ndo diz que nenhmn o.rgumento novo loi 
auduzido na 2" discus.•ão, quando o orndOi' de
mo!1strou completamente que ~ó n. o.g~ncia dP. 
Nitlleroy rendi;> por o.nno 350:000$, quando 
o orador recordou entiio que em muitos esta
dos da União a r emh dos r·e~p::\ctivos correios 
era inferior a esta; e, no entanto eram elles 
eleYU:dos ó. ca.tegod[\. ue sub-ilil'ectori<t. 
OS~. AR.Tllli~ Rros (p~ln. odem) pade li

cença p;~ra. na qualidade ue rela.tor· do pare
cer, respondel' ao nobre deputado. 

A commissão não dis,;c nm11. invcrdadc. 
aff!rma.ndo que, no cot'l'Cl' da 3• discussão, 
nenhum argumento 110\'0 loi produzido em 
relação ã cr<laçfio de;&t subilirecro.•ia; e 
hoje o orador póde ~Jppor a im'ormação ().Ue 
lhe é fornecida por V. Ex. de que a ag-encia 
de Nitberoy rendeu no anno proxirno pa.,.sado 
a quantia cie 300 e tantos contos; póde, repete, 

oppor a seguinre informação ollldal que tem 
entre mil o> e que diz l' seguinte: «Em 1890 a 
anecadação naque!h ngencht H'li de 7:403$970; 
em 189 I (oi i.le 11: 458$JD8; em l 892, até 5e
tembro, foi de 10:227$993. >> 

YozEs....:...Oh! Oh: 
O ;;;n. ARTllGR RIO,, diz qne ;'1 vi~ta deste,; 

llarlos a Camara rn·oce<.la. eorno mellinr enten
der. 

O Sn. FRÓE~ DA Crwz-:\inda ~ssim ê mais 
do que a de outro; est:ldo.' . 

O Stc FP..úEs 1n CRcz- Peço te p:tl;tYl'tl pam 
umtt expLica<;,iJ.o pe;:sottl. 

O Sr... PRESWE~TE- Pc~o aos nol1res Mpu
t:ttlosq\le nlio continuem :1. interromper :1. vo
bc;;io. discntimlo a materia. I~to e contr•• <t 
lettL'<I expres~:l. elo regimento e contl':t tolhts 
tl.S p1·:dicas. A MCS:\ r •ri1 lct• o.> pareceres lltl. 
commissil.o, a.tim d.) vot..ucrn os nobre~ depu· 
t.1dO> com cunllecimento de c;\us;,,, 

A discusôão d:t m:•ter·i:1., :1 cuj;~ voh\'Eo se 
est:i. procedendo. tbi Instante :tmph; tt Ca
m:w;t m•tut-.llmeute t '.J ill opinião forma.tl••, e 
dispens:t ~ uaesquet• explic•wões a respeito. 

Si os nobre' deputados seguieem u. pratic:l, 
que estilo :ttlopt:tn•lo. climinal'emos comple
tamente :t ortl~m uos b·abalhos da Camar:1. 
(lpoi·•d?.<.) 

Tem a pahvra o Sr. deputado Fróes d:.~. 
Cl'uz, p<tt':> um;t explicat,:iio pe.ssotd. 

O Sr. FrúC>" <la Cruz (pant 
w;w e;,·p1ócafà.? 1H!~.<oai) deve dizer á Ca
m;J. t':~ (pm· isso que t1 commissão o ttpt·esenttt 
como trazendo tto seu conhecimento informa· 
çõe~ menos verd:1.tleira~) rtue essas in1brma.
ç,::e~ toi o ot•adot· bnsc~Ü-;lS em um discurso 
p:·onunci~tdo n:\ «ssemblth 1lo Rio U.e J<tneil·o, 
quando aq_uella cOl'!lOI':J.ção tro.tav<t de repre· 
~cnt:l.t• <1 e>ta C.tffi<ll'~L, pedindo que o coneio 
do estado tlo Rio de Janeiro fosse elevado il 
c::..tegol'ia de sub-directorla. 

Portanto, decl:w:t que :1 infot•mação que 
deu não e\ venhuleit·:l ; :' ll:t foi colhida em 
umadiscussito solemne ntt assembica. do Rio 
de J;tnei ro, sendo que era cle>~io d11.q nella a.s
s~mbllh que s~ equipat'ilSSe o COL'l'eio àaquelle 
esk'tdo ao de outro..; est:\dos 1h Republict\. 

E' em segnid<t appro\·a.da a s2guinte 

Ao <tl't. 1° suppl'imam·s~ as pala nas- e 
estado do Rio d3 Janeiro. 

O SR. A.&THUR Rros (pela ordem) pede veri 
ficação de votação. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12:44 + Página 6 de 20 

332 Sessão em H de" Outubro de 1892 

Procedendo-se it verificaÇt1o, 
que <t emenda 1'oi appruvadw 
conü•a. 48. 

reconhece-se accordo com a votação anterior do. Ca
pvr 5\J YOtos mara. 

E' snbmettidll. <t votos 
guinte 

E' considet·ada prejntlicaàa a emenda se
e ;•.pprovada a se- guinte dos Srs. Ohveit'<~ Valladão e outros. 

A"i<"tbella n. 3: 

Sito suxc~sivamente submüttiun.s á votns e 
<tppt'ovadas as 8eguintes cm(•nda,~ : 

:K(l. adminisLr<u;~o de ;\linas GGrae:; :m
gmentc-se mai:> um llt:'! •.11.' !lw~nnrl'iro c l'e
st:thele<;it-sc o ll\liiWI'" d•• Jtnl'!~ l.l•l'l'\!it'n' n!ll
ei:tt·~. eomo a.nt.íg:tlllflllt.l'. - .Lnlo_ilíu U.'yt~tAo 

AC<'rescentc-se: suh-rlirr•ctot·ilt 1\e l ;, ('bssc e 11ttól'O$. 
-Rio de Ja.neiro : 

l Sub-director .............. .. 
1 Conta.dL•r .•.••••..... , ..... . 
1 Thesoureiro ............... , 
I Fi~l. ...................... . 
1 Cheie de secção ........... .. 
~! 1" officiaes a. :J:Goo..;;ouo .... . 

í:O(II!:-;11011 
·I:NUili'(OtiiJ 
4:00<lr.\JOIJ 
:!:-[()1):-;(J(JI) 
·1 :ouo,;;ooo 
j::!CJUS()(JIJ 
ü:OOLNOOO 
::í:40U;-;OIJ0 

:\;1. ütbclln. 11. (i l'l't1117•t-~r! a ;i:·IIHIS n Yen
cimcnt" m:1.ximo d"·' n~<·ntt·~ tlG I" cbsse. 
- ,L,.Iaaio ()ly•<liw c lllltl'liS, 

E' tamuem :tppro\':l.Lht ;t >Cgtüntc cmemb 
,J.~ cornmíssilo : 

1\t.l)clht. n, ü - :\~cncias üc 1·' clas;:c 

Pmtic:tnle~ de I :201•$ :.t I :COO,SOOIJ. 

:! 2"• officiaes a :3:000~000 ....• 
3 3'• officiaes a 1 :&lo..;:ooo ..... 

10 Praticttntes de 1" cl<lS:le •~ 
I : 800.~000 .............. .. I · 0 c(l.rteil'M de 1 :001.1,;; ;1. 1 :40fl;:;oon. 

S:OOO:)O 0 carimh;u.ior. clüwhi. t!G 2S a ·28500. 18 Praticantes de :!" classe i1 
1:400~000 ........... ' .. .. 

I Porteil•ô ..•.........•...... 
::lO Cart;;iros a l:tlOO.~OOO •••.•.• 

,~.,00~000 1 Serventes, 1li01riu de 1:-';GOOa 28000. 
-g:4oo:';OOO Fica. cun;iuerada prejudic;~Ll;t a emenda. se
;:.~;ooo:-;000 guinte dos Srs. Antonio Olyntlto e outros : 

l Ctwimbador n. 4,;; diat'ios .... . 
2 Ser\'entes a :J:-;500 tlhwios ... . 

I :4Gú~OOO E' em se;;uida. approvad~t a seguinte 

I Continuo .... : ............ .. 
:Z:55.'5;-;000 
I :201JsOOO 

Sala das ses.."Ües, 20 <le setembro de 1892.
Frôes rlrz Cru:;.-BoJHiiiLCZ ([a Jloaa.- Ftança 
Cal·uallta e outros. 

Su bmettkla. :1 -votos, é app1·ovada a seguin
te emenda da commissllo : 

« Restabeleça-se a bbelb. n. n do projecto 
primitivo, relativa M suJrdirectOl'ÍO.S de 4• 
classe.» 

O SR. ÜLIYElli.A VAr.L,\DXo (pela a1·dem) re
quer verificação da votação. 

Procedendo-se á verifica~ão. reconhece-se 
que a emend:t foi o.pprovaila por 59 votos 
coutra. 48. 

O S:t~. Oli-veira Valladão- Sr. 
presidente, esta Yotação seria. dispensavel si 
a honrada commissão de orçamento tivesse 
interpretado bem o pensamento ela ca~ 
m.ara. 

O illustre deputado mandou incluir mt 
3• classe os estados classificados em 4•, 

A Camara dtgnou-se approvar esta emenda. 
Cumpre, pois, á commis;ão de orçamento 

incluir na tabella 5• os estados comprellenui
dos na tabella G'. 

A l1onrada. commi3siio incluiu, é certo, po
l'ém, conservando a tabella n. 6 ; a emenda 
agora tem por fim igualar. os Yeneimentos de 

Ao art. I a accresce11te-se : 
1,) reduzir a metade do flU~ l'LCtU<~lmente 

estit em vigol' a taxa de porte para. os jornaes 
exp~didos pelos resp?ctivos editores dentro do 
ten•itorio tla Repub!ic,.. 

s. R. -Sahl des sessGes,4 de outubro lle 189-Z. 
-rirúano Ma,·comlcs.-. .J.t!wydo Ju.ni~t. 

Terminada a votação elas emendas do im
presso n. 203 C pa.osa-se it d;ts emendas d0 

impresso n. 203 D. 
Litlo o IJal'ecer ua commissão, é submettida 

a votos e rl'jeitad~t a emenda do Sr. Vinhaes, 
ao art. I''. 

Fica considerada prejudic:a.da ;1 emenda do 
Sr . .loií-o deSictueiraás tt\bellasns. 1, 2 e 9. 

E' approYaLla a seguinte emenda : 
Ao art. 1•, depoi~ ch palana: Ca.mpanlla 

-accrescente-se-Cam pos. 
Sa.l;t du.s sessões, 11 de ou tuhro de 1892.

Olivei;·(l Pinto.--Baptista da Jiotta .-Nilo Pe
r:anha. 

Fie>J, considerado. J)l'l'judiCD.dtt n. emenda se
gninte dos Srs. Fróesdn, Cruz e Baptista d~ 
Motta. 

E' submettida a votos e rejeitail(l. por 55 
votos contra 54 a emenda. ao aJ't. 1• lettra F, 
dos Sr~. ~!;moel Fulgencio e outros. 
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0 SR. MAXOP.L Ft:LG8:-.CIO (p~l.a Oi'dc;n) -
Sr. presidente. a clí1l'crenç~L e ;!,penas de um 
voto. Notei que alguns collegas no>>OS, que 
tinham votado contra, ntt rectificaçào dcixa
rmn-se ficar sentaU.os. 

A di!Teren~~'t c apcna5 ele um vor.o, e por 
isso pe~o a V. Ex. rcctifiquc '' vota~ilo. 

O Sn.. Pn.t-:stnr.XrE-· .1. l':lzV.o allegacb pclll 
nobre dcpnto,do ni"lo justi!lca \tiH'' nom 
vot1~·~lo. Si i\l~lln~ :-;t·s. <lctmt;l((ns. (]llll vo
t:n•ttm contt't1., tkixaram-~e !ka.r ~cntado; u:~ 
rectificn\ti.o. isso sti scntiri<t p:tra augm~nt,u· o 
ulltlwro tlo.; que vomram :c tlt\'Ol' e qllL' u:t 
t•ectificac;ão ticamm ~entadM. qu:1mlo cnr.t·c
tanto o rcsultatlo t!tt vot..ar·ãu lh C;un;tt·a roi 
r<•jeitando a. emenda. · 

O SR. 1L\::>OEL Ft:I.GE:\"ClD- Em toà.o ca~o, 
peço verificação. 

O SR. PRESIDE~TE- Trnl10 de su!Jmetier à 
apreciação (h\ casa o rC'ftUC!rirn~nto do uohrc 
rleputado, vi~to t~r-sc feito já a verifica•:i\o 
da votação. 

Suhmettido a voto~. foi rejeitado o pedido (le 
verificação feito pelo St·. M;moel Fulgencio. 

E' rejeitada por 68 votos eontr:t 4G :1. emenrla. 
seguinte ao art. 1" Icttt'a F do Sr. Andt·C. Ci1-
vabnti. 

Si\o ainda Pejeitaüas fi.S emendtts ao mesmo 
artigo c lettr~, uma llo St• •• J. .J. Sco.bl'O. e 
outra dos Srs. Arnel'ico L1.1z, Aristide6 :\Iaitt 
e outros. 

Fica prejudicada tl. emenda sobre agentes tle 
· Nitlleroy e Carnj)O:!, do Sr. Fr0es da Cruz 
e outros. 

E' r~ieitada a emcn<bt U.os Ses. Lauro '!\Iullcr 
e Rodrigo de Araujo sobre sub-dit·ecwrias. 

E' submettida <t Yotos e ltl1provada a se
guinte 

Ao a1.·t. I• ac-cresceute-se: 
Expedit• o regu!rl.mento neccssario a todo 

serviço, setlllo respeitado nas norne.1.ções <:1 
fazer co1n a presente rerorrna o direito a 
accesso dos actuaes empregados, de,·endo: 

O mais como se acha no projecto. 
S. R. -Sala. das sessões, 3 de ou •.l b1•o de 

1892.-Joao de Siqucirrr. 
E' adaptado em 3' discus~i.io com as emenl1o.s 

approva.das e enviado ic commissão de redac
ç:ão o s~guinte 

PlWJECTO X, 203 B-1892 

O COngresso Xttcional uecreta: 
Art. 1.0 O serviço dos cot·reios e reorga.ni

sado de conformidade com as t>.hellas ns. l. 

2, :3, .t, 5, (i c '7, ficando constituída. a dirccto~ 
rh !.:Cral como repartiç,ão central encarre
g:HLL d:1 inprect:.ão e fisc:J.lisação de todo o 
sc:·viço na Republica, do est11do e resolução 
de trahülws po,;taes c da correspondencin. 
reser1·atia c C1'earl:\ para o serviço propria
mente postal na Capital Federal e e~tauo do 
Rio de .ra.neiro mna su1Jdiredoria., ~mio o 
PollPt' Executivo aut.ori~atlo a expr.dir o regu
;.!'ttl:t.Tncnto ncce8s:tl'ÍO n todo o ~cni•;o, tlc
n ·n•l•.>: 

n) ati.entlcr a todo~ o:l enc:tr~n~ e scr\·i,"·o~ 
crendo~ peh~ u!t,inm conven~fitJ pO<Ial: 

h) ~11pprimir as lbrmnt.as de lbmquia. que· 
:t pt·atil';t ti \·cr demon~truuo não !i;wet'{'lll ""·
tislililo o~ fins tlt; ~ua. CL'eac,,ão c crnis~ão, on 
que t.rouxm·em incunY:·nientes ao ser\' l•"·o, 
c:on~ldemndo ~\tpprimitlos os sello.1 e~peci:t.PS 
para os jomae.~ expedidos pelos respe .. ti vu~ 
editores e substituindo-os por· outt•o sy;tem:t. 
qne melhore es' c ~Gt•viço e melhor o fi:;ca.· 
li~e; 

c) tomnt• medida> contr[l. o abuso da frn.n
quitt omehl, cre:mrlo p:tr:~ e.>se fim llma. fnt'· 
mula especial e detcrminn.ndo os casos em que 
a corJ·e>pondencin. officütl nus estado~ dcre 
gosa.r dc;;sa franqui:t; 

c/) t'CYer :L ta.rit:1 poshl aHer;tntlO·lL no fjUe 
julgar cotlYeniente. submettendo as a!tel".tÇtíes 
que fizer· ao Congresso Nacion:1.l sem prejuiw 
de sua execuç,ão; 

c) e.;:tabelccer penas para a rept'ess<io do 
contmbando po~t,1l, ficando nessa p;trte u re· 
gulamento dependente da <tpprovaçiio do Con
gres~o N;tcional; 

f) c1'e:1r nns cidt'\des de Santos, Rio Grande 
e Campanha secçües post1.es com o pes•olLl ne~ 
ces~ario, destacado das su1Jdirecwrias dos 
respecth·os c::stados, nomeando para c::tda uma 
delhts tlm the8oureiro e um fiel com os ven
cimentos fixados par:~ ta.es fll nccionarios n<tS 
su bdirectorias de z,, classe; 

y) crellr nas su bdir·ectorias ou dos e:,--tados, 
nas secções e agencias po.;taes c.1.ixas eco
uornic;ts postaes, regulamenta.ndo-as. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O SR. FRAKCrsco VEJGA. (peTll twdemJ. 
pede ao Sr. presidente que venha em seu 
auxilio P'J.ra arredar (tO seu espírito uma du
vida que lhe occorre, de11ois ch1. vota~'<i.o que 
acaba de presencilLr. 

Como se s;1 be o projecto da illustrada com
missão de Ol\'amento creou nesta capital duu.s 
repartiçiíes para o correio geral: um'~ espe· 
cialmente encarreu.ada das corresponueucias 
reservnd:LS e da suprema. inspecção do ser· viço 
em tcda a Republica, out ra enc-arregn.d::~ pt·o
priamente do serviço postal do estado do Rio 
de Janeiro e da Capital Feà.era1, 
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Pas>:tndo a emencla. elo nobre rept•esentanb 
do estatlo elo Rio de Janeiro, o Sr. Frôe~ da 
cruz. a qnal crea uma. repartição especial no 
estado do Rio de Janeiro 11ara este> ser\•iç-.os, 
segue-se que temos duas reparti<;tíe;; p:ua o 
mesmo fim. 

An ora.dor pa.rece, c e JJ PSte lJOliÍO qne in · 
voc:L o auxilio olo :-;r. p;·e~ill•nll.c•, que h:t 
aU:;;ur\io. pois que ;L protlig-a!iclaüc ci<J. Cam:tl';l. 
aintln. não dH>;!OU ao IJflllto tle ~rear duas 
rc-p;trtiçC~s pam o tnC>SIIIO fim. 

O SR. Es PIRITn S.\XTo-Po;· i ~.<o \·otamos 
contrn. 

O Sn. Flt .\XCISC•' Y~:I• ~A p<'l'I!Ul11<1 ~ i lhe 
serà licito, si se;·ú. agl<tthtvel it ill11strach\ 
<.-ommis>ão de or<;;unentu, faze•· elh: um re
quet•imento, pedindo que o projecto volte a 
r•st<t commi..;siio. 

O SR. Mon.\.E.-> Rumos-A commb-são não 
tem culpa. nenhuma. 

O Sa. FR,\:'ICisco Y:;w.t concot·da em que 
a commis,;ão nil.o tem culpa. nenhuma. ; mas, 
sendo tlla quem orga.nisou o projecto, pens~ 
mmbem ser a. mai5 competente pa1·a dar uma 
fôrma mais vi:tvel ao projecto. 

O SR. ARTIH-'1' Rws - E' r1 u~stiLo de r<:
d<l.cção. 

0 SR. FRAXCISCO YErGA núo <l.Ch;J. que ~eja 
questão de redac~.ão. 

O SR. GoxçALYES CHAVE>- E' p1•eciso an· 
nullar o voto da commissio. 

0 SR. FRANCISCO VJ:::W.-1. pensa que Ó pre
ciso annulla!' o voto du commi~iio ; e IJUe 
portanto não se trat:J. de questiio de re· 
da.c:ção. 

E' preciso determinar si ha mesmo duas 
repartições ou não. 

Consulta. ao Sr . presidente si a ceei ta. um 
requerimento pedindo que o p••ojecto volte á. 
commi.s._<:iio para o orga.nisar. 

O SR. PRESIDE:\'TE-V. Ex .. provecto 11ar l11· 
menta.r e conhecedor do regimento, bem sube 
qlle a. ~Ies:t não pôde acceita.r rectuedmento 
sobre materia vencida. 

O projecto tem de seguiL• para a commi>s-:io 
de redac~;ão. · 

Emquanto estiver no corpo legislativo, este 
o corrigirà naturalmente. 

O SR. FR,\XCISCo VEIGA. submette-se U. de· 
cisão do Sr. presidente, ma.s em todo co.~o a 
camara reconhecer;), que o requerimento a 
que se refere não e questão de redac:ção. 

A commissão de r.:clacçiio, a titulo de corri
gir o projecto, não püde supprímir rel>arti
'>ões. 

O SR. FRÓES DA Cm:z (1Je'a orclem) diz que 
a du• ida que paira sobre o espíri to do nobre 
deputado não tem fundamento. 

O estado do Rio de .Janeiro tinha n.penas 
umu, a;;encia de l" cla~se, cujo pe$soal C!'a ex
trahido da. subdirectoria de:>ta capit:ll; e 3. 
emenda d:i. aque lle estado, em vez de uma 
:~g-encüL, uma subdil•ectoria. 

Portanto, não Jw. o a.bsmdo que pareceu ao 
nc.bre 1l"'putado haver no voto d•L C:J.m:~ra; não 
h:t a Jll'etenditl;~ dnplicid;:.tlc de repa.r: io;iíes. 

O modo por ((lle o Sr. presidente re~olvcu :L 
duvida ~u~cíi~•d" Jlt' lo noiJI'e <leputado é int.ci· 
J•anwutc correcl o. 

lle facto. não cabia :10 illn~ I.J·e dctmta·lo ll'
va nt.tr J•ccm·:;o .te cm l,aJ-go it m:LI.eri:~ rntad:L 
pel.l Camar:t.. Út'S~c (j UC t.al nmhal'/-'0 nãu ú 
marc~tlo pelo r(•:,:i;r rntn. Si 1\l ~um:t iu•:on n~-:
niencia hou\·c;:se. p1r Ycutm·;t. no pmjccto. 
c:.\I.Jel'la. á commi,:..:;:tu de rt•dac•:ão a.Jit'c:<C'III.al·tL 
opportu11amente para. a C;tlll:tr.~ resolwr. 

Yotaf;fto em dbcnss1o unh·n. tio JWOjecl ~l n. 
192 D (:uldith·o dl-srac-J.do do p••ojl-ctu 11. I!):; 
B. fixando ;t de~p= do Ministerio ([:~ lndus
trí:.L, Vi:~c.<Io o OIJras Publicas. p;n·a o ex l!t'· 
cicio tli'l I :'1m), autorbando a c•·ettc;ão de colo· 
JÜ• ~>' IIIJ.(;iono.cs. 

!-;uhmettido a votos ó appl'O>:ttlo c cn\·htdo 
â. commis&io tle l'Ct!ac•;ilo o scg-uinta 

l'HOJllCTO )>;". HJ:?. D 

O Congre:::;o :\'acionn.l l'C~ol\·e : 

Art. I. o E' o go,·erno a.ut"'ri,.;ado a g-:tl'.!.ntil' 
juros, ate 6 •t •• ]Jelo pr-azo maximo dtl !5 an· 
llO$ . sobre o capital lle IO.OOtJ:OOO:!;, para ser 
etrectivamente empre:;tutlo e p:l.I'cellad:tmentc 
di,;:tl'ibuido na fundação de colonias naciona.es 
em qurwsqucr pontos do l.elTitorio da. Repu
blicn. que <t.."..<.egumrcm o. os colonos litvoreil 110 
minimo iguaes aos ma.ximos que &lo ou fo
rem conlé r idos am immigrantes estrangeiros. 

Pat'é!.6I';.tpho nnico. Parn o eshlJelecimento 
d~stas colonias é conferida. a faculdade de de;
a.propriar, no~ t ermos do decreto n. I !364 de 
Zí de outulJro de 1855, os terrenos ai!ric:olas 
atl,j:\ccnte;; ao:; caminhos de ferro de proprie
dade da Unifio ou aos rrue por ella fo1·em a.u· 
xili;tdus, com subven~·ão ou garantias de ju· 
ros. 

Art. :?. • • Revog~m-se as ilisl)OSi<;ões em cOJl· 
traria. 

Vot<~.r:ão em discussão unic:t do projecto n. 
102 H (:1dditivo de;tac:.do do orçamento da. 
uespeza do ~Iinister:o tht Inúustl'ia, Viaçi'io e 
Ob!'as Publicas, p~m o exet·eicio de 1893). au
t orisaudo o governo a comprar ao cidadão 
Alt'redo :'.IoreirJ. Pinto a. propriedade do seu 
Diccionario Gcog1·aphico. Hi storico, Ethn ogr a
phico 6 Admillistrati~o do Bre.:it. 
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Submeitido a. votos, é approvndo e enviado 
á commis>fuJ de rethcçã<J o seguinte 

PROJECTO I\. l!);:l H 

O Congresso Xacional resolve; 

NMse 8entido desenvol ~-e o seu modo de ver 
e cita o üu.:to que s~ ollsel·~·ou na Iklzica: alli 
o governo encampou as esti-adas de ferro do 
Luxemburgo em 1852 e, em 18-53, verificou 
11m augmento úe mais de 20 % no coefficiente 
da.li.espcz:~.. 

Dir. quo, si a C:un:w:J. :tpproYM' o lll'Ojccto 
At·t. L• Fica o g-nvcrnn auWt'i . .;:uío ;t com- incorreJ·;'t em illl'oltcrencia,; pois. 1111. tluu~ di.u:; 

pt•a.r a" cillad;i.o AII'I·t•tlo :'>lor t!it•;t Pinto'' pt·o- rcj•ütou um pt·ojl~t~to !i)l'mnlado pclits com
l)['icdade dn st'lt !Jíc:;•Íf>IIHI'irJ U~U!f'""t'h:c"· mi"(ie,: tlt• lh1.Cillht. iudu;;tria t' obra.s l lU· 
J!istanco, Hth"nrl''"p/'i''" ,. Arln>~d ts!,·diG·• ct,, 1 hlim~. COIJC!:'dt·n •lo u um p;~rticulnr con~tt'Uír, 
1J,·,dl, pt•la 'I u:t nt i. L r h~ tj (l :tJIIIl:-;, u. qual lho ; ~em 01111:> )lõ\ t'a o E~t:tt!o . um:t c,;lt~ulu.tlc !cuo 
scr·a ;~:~~ 1. t•m pt•r ·~ L·t •:•x·~ . scnd" :!ll:UOO:~ no : 1la Cachot•ir~t ao Cr uzeiro. 
cnuH~t.'IJ t.l:t puulic.u::io. !M:IIOU$ no m~to l' 0 ~ Dc~envol\·e com :~mplitude as ~11:\ • ideas 
rt~ta.ntc no rtm; flc:mcltt o aut•.•r ohng:~11o ;~ . . s · 
rt~•·er tot.l:t~ as peo\·as ate a !ln:tl puiJlic;tr;âo _Intcrromp1~L.o p~l_o ::il'. presidente. que o pre-
tlo rcfcriuo tmlJa lho. v me de que .Jil e>ta dntln. a hora. o o!'ador la-

• . ,., . , .1.. •· .- . menta ser forçado tt de ixar a tribun<t sem ter 
tr .. ~~t. :?. Re\Oo·1 m-~e ,lS 1 1~po.~t •,ueii em con- tiuo tempo para discutir a materia, ti\o com-

, r10. plet<.~.mente como desE'java,c pede que lhe seja 
Annunciad:t <L Yotar;;io do pt·ojecto n. 183. reser\·a,do tomar a pahwrn. na. proximasessiio, 

sobre bancos uc cmissfto, o St•. Arthut· mos para continuar em suas consider:\ções. 
pede o adiamento tht stm \ 'Otaçào. A lliseussão fica adiada. 

(' Sa. PRESIDE:'\TE - 0 projecto de que 
se wata ê realment.~ de grande importan
cia, e accresce que Joi ao mesmo apresentada 
uma emenda., que a inda nã.o está. publi(.'Uda, 
pelo que a. VoWA;,ào, salvo dclilJcmção em COll· 
tra.rio da, Cama.ra., fica, a.dh~a para. a. pro
xima sessão. 

SEGG~DA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

3• diseu$âo do p1'0jecto n. 2'21 A, o~1.ndo 
a receita geral da Republica, para. o exer
cício de 1893. 

Veem á mesa, W:o lida~ . apoiadas e en
Continua, a discussão interrompida. do pro- viadas ;1 commis::ã.o. as se~uintes 

.iecto n. 19-2 C, e tem a pala\·ra o :Sr. Olin::ira ~ 
Pinto para. concluir o seu discurso. 

O Sr. Oliveira Pinto começa. di
zendo que está, felizmente, liquidado petas 
poucas palavras que pro!eriu, o incidente a 
que foi arrastado pelo illustre deputado por 
Minas, a quem r esponde; póde, portanto, con
tar com toda a. calma na discussão pt·opria
mente do additi vo oiferecido pelo nobre depu
tado por S. Pa.t!lo, Sr.Glicerio, e na. discussão 
t.'\.mbem da emenda apresentada. pelo Sr. Cha
ga;; Lobato. 

Antes de tra.tar dessas emendas, diz romo 
encara o papel do ·Estado U~t ordem economi
ca, parecendo-lhe set· erro grave, desde que 
se trata. de assumpto propriamente industrial, 
admittii r a intervenção directa. do Estado, 
quando a este deve caber sómente a posição 
de impul.sionM.or . 

Diseutindo a materia do Jlrvjecto, sustenta. 
que a unica circumstancia em que é admit
tida a intervenção do Estado em questão de 
estrada de feno e o. de não estat• aiml.<~o eles
envolvido o espírito de 8.SS:)Ciação. p.Jr i5SO 
que em regm a construccão e explora.çi\o de 
estradas de ferro cwta. ma.is cara. teit.a. pelo 
Estado, 

E).!EXDAS A O OR(.'AMENTO C.ER.\L DA RECEITA 

Receita. extraordina.ria : 
Art. Supprinmm-se as pal::wras: elevado 

a mais 2. • f" sobre ns loterias dos estados que 
se afastarem do plano daq uellas. 

Receita. extraorclinaria. : 
Art. 5• Supprima-se. 
saia das sessões, 14 de outubro de 1892.

Ces·,;·io Jfotta .hmicw.- Jl01·aes e B~w>"os.-A.. 
Etti!·. - Pa~<lino Carlos.-M~<r~a .- Almeida. 
Nogueb·a. - Ca·1·vall!al. - Glice-tio. - Lope~ 
Cftaves. 

Ad<litivos 

At·t. 1.• Ficam abolidas as loterio.s, respei
tadas sõmente us concess,;es j U. feitas. 
· So.la. das sessões, 14 de outubro de 189-2.

C-<a>·io JfJ:ta Junior. - -:lorctP.ç e Brr.>"ros.-A .• 
Ellis.- Paulino Carlos.- Mur5a. - Al»witk 
Nogueira.. - Car~allw.t. - Glicerio, - Lop~ 
Oui~~es. 
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~o uso da. autorisaç:Io ele que trata o 11. 3 
do itl't. 2" poderá o governo auopta.r part\ o. 
1J:.1.se c1a.g ta.x:LS o valor dtts (li\'er~<tS m.erca· 
dorh\S importadas. 

S. R.- Sah' t.lus sc:sS<iel!, J.1 de uutn!Jro Je 
1 80:?-.-Gon~alt:"~ aam~"· 

cento. Si ajunta.l'mos a. essa. elevação a ditre
rença de fl'ete proveniente da su ppressão dv 
art. 80, t l'lremos mn augmento segura.mente 
tle 200 por cento na tarifa dos generos expe· 
didos de g-randes di.~tancias. (ilpoiados.} 

Nilo reclamo contra a tarifa. ruoYel a.d • 
optLtda porqne l\Cho·a justa. visto como o 
pt·eço elo ca!e, po1• exemplo, sobe com a baixa 
tlo cambio; mas não posso deixar de r ecla.
m:tl' D•lltl't\ a, :;:uppl'essio do art. 80, pot•que 

Ao a1•t. 1' da VCl'lJa li' d;t llecciüt cxtraor· t:tl :teto fe1·e de mo1•tc o.s estr~ilis de grande 
tlinarin. : intet·na<;ão, como a Oe.-;tc de ~Iin3.s, que terá 

Em vez das pala.vras-m:ti~ :! ".' .. S(ll)!'(.: ;t~ tle viw·r ela gtLI'<\nti:t de juros. 
loted:~S dos est.'l\lo~. tl i~:~-~c-ma.i" :1 "/ .. "ollrc Ta I me I id<t set·:'t lambem a.lt .. "'mente prEtiu
;t meta.de do capital d~ lJI.t•t·i:t:i dos e:statloY.<. dicial it Central, que deiXa.t".i. de receber do 

intcl'ior do n.·tiz !!t':l.nde ""l'""o de mercado-S. R .- Sala das se:.-st>C<', 14 de ontu bro de 1" - .r' , _ 

lon.~ r . · ·(l i•"/ , · . , L'i::<S que nftO pode6io SUpportat• O enorme 
o " - ·-.u>OCI!JI ( O I !/1-CII (tS. l't•cte, 

Alêm disso, tcri~ a Estrada. Centt•a.l de lutar 
O S1.•. Pacifico ::u:aaca1.•eu.h~~. com n. concul'!'enci:t da Leopoldina. que, t endo 

- .Sr . presidente, i>ldi a p •ht\Tit pam en-1 ~ah ida diL·ec!..1. pa.t·a o littot-al , se apodera.rá. 
viar á mesa um atlditivo :\o projccr.o de ra· de ;:t :tnde p..'l.rte das mercadoria.s a.te agora. 
ceita geral d:.t Rrpublica. Como V. Ex. c a de;,tin<tdas á Central, resuti.ando dahi enorme 
ca.mura ~a.betn, 11 Ü\Youra e as indus\J'hl-=<, que prt>,iuizo po.ra esse importuntissimo proprio 
constituem inconte;;tavelm:nte <t principal lia. União, para. cujas rendas concorre com 
parte d" receit.'l., nfto podem se tle~envolvet' gt• o.ndes sommM. 
sem esk.tdas de 1erro que transportem por Envio, llois, á mesa. um ().dditivo t•estabele
p t·eços modicos os seus productos <<OS centt·o> cenrlo o art. 80 das condições regulamentares 
consumidores ( apoí'ldo.• ). As rol:'rcador tas em da. Estt•ad(l. Cent.J•al. Vae o additivo a.ssignado 
geral não podem suport<•r pes;ulos ii·"tes em por mim e mai~ 57 St•s. deputados, e espero 
lonltas distancias ( ap?f,•clos ), e tanto mais a sm> a.pprovar;.iío pela Cama.ca . (.l!tlito b~m, 
medico de~·e ser o l'rete qua.nto maior a dis- muito &em.) 
tancia que tenha m ellas a percorrer. . . · l 'd · d .· d · 

Si a>sim não fosse, impoS>ivet seria ao re- \·err~ ~ mesa, .e • o, apom o e emJ.a o :~ 
moto estado de Goyaz, en Yia.r a este met·cado commts&w o segumte 
os seus pt·od uctos. ( Apoiad<'s . ) 

Paro ob•·iar esse gr~J.nde mal, o art. 80 das AdditiTJo ao orçameato da l'eceitu- ge1·a~ da 
condições regulamentares u:1. estrada de fet·t-o Rept!lllic" 
central mui sabiamente garantiu umaredu(·ç:iio 
de 20 a 50 por cento nos fretes das mercadot·ias 
transportadas pelas estradas em tra.fef,'O mu
tuo com a central de 100 a 250 kilometros de 
distancia dn. e::>iação de entroncamento. A' 
s:~mbra desta disposição grandes e mui legí
timos intere·ses se formamm. 

Assim e que a Oeste de Minas levou os seus 
tr ilhos ate as margens do S. Francisco e Rio 
Grande, estabelecendo nesses rio> na vega~ões. 

Trata além disso a dik'l. e, trada. da constru
ct;.ão da sua. linha para Goyil2., levando a ,·ida 
e a. animação a e.."Sas regiõe~ cujas riquezas só 
esper<1. m meios de transporte pa.rn. serem l1.pro· 
v citadas. ( Apoiado s ). 

Por aviso de lide setembro o ministerio da 
agricultura. supprimio o art. 80 das dispo
siçiies regulamont:Lres da. estrad:1. de ft~rro Cen· 
tr·al, artigo e~se que esta.liel(l(;i<t a t.lr fa dif"
ferencial para. as e;;;radas em trafego mutuo. 
e arlopbu l1 tarifa mo;·d na razão de der. por 
cento p11.t-a ca.dà dinheiro a.tk o cambio de ~o. 
A~im, estando o cambio a.ctua.lmeute il 15, 

a elevo.ç-.d:o da ta.rifa oorresponde a. 50 :por 

Continúa. em vigor, e extensiva a todas as 
estradas de ferro da. União, a disposição do 
art . 80 das condições r egula.rnentares da. es
tl"a(la, de let•ro Central do Brazil .com relação 
aos a.rtigos transpot•tados pelas estradas de 
ferro que lhes forem convergentes. 

S. R.-Sala. da.s sessões, 14 de outubro de 
1892.-Joil'O Lui:.-Pacificó 11fascal·tmhas .
A mci'ico L•Az • .....,.Al1!es de Cas!nJ .-Manoel F~Jl· 
gencio. -CMtfjas Lobato.-Fran.cisco Veiga. 
Gonçalve5 Ramos.-Aristides .illaia,-Antonio 
Olyntho .- Roc~olpho ele Ab;·et!.- Fróes da 
Cruz.-Matta Machado .-lacob. da Paixilo .
Domingos Rocha.-Carlos das Chagas.-Dut?·a 
.N1cacio .-Pi"isco Pamiso -Im~cio Tosta .
Ba'i<wó.-Feu eir'l Rabello. - i?. Viotti.-Val
lachrcs.- Cos•a ~1Iac~ado.-Gai'Jriel d~ Maga
!iiAe; . - .liolaes lJai'ro>.- Cesa1·ío Moit<J. • .;_ 
J{ u;•sa. - Lopes O~ues .-.4.. Botc/Jw. - Leonel 
Fiiho. - IJ. S!Ptios.-L .. motmier.-Ba.5tos do 
Nascim.ento.-Caelano de A lbwzuerque.:-Ma· 
nMcs Ba'r'Y'eto.-Indio tÚl B nt$i&,-Espirlto 
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Smlio.-.-.b tdl·d Ca1Jalw,ti. -J<~c~~<es Ow·iquc. \ d ~zirá tl'inta mil c.· qninlwntns contos de 
-Foilsec' Hermes.- Fons ,ca e :Silvu . - Flcu-r.11 r eti'. 
Curaio.-S,! Anrlta.dr..- Fi?'fJ:Ii;J Pe~soo.- Entret:1nto niio pr•JIJiit! JH<nhuma Vt:t•b..t e.-;
Lui:; de A arfrade.- T"t e11lill0 de C<.tnath•.- ttbelecendo essas vet•b:J.~. A C;~m:u-a. ,;ab~ com 
JuocnC:o rle Aqv.;,,,·.-.ht(r i.<io Fi .:!lflo.-B~!- q~Ct!ei.lic~tçiio ll com qu" tt•n:\chbil~ a com· 
:m·minr, C..rn tei1'o .- tloraci" Cosia.- Jffllll)et llll~:i<tntle c• c}:l lll~llt) o pt·ocurou N[UHibt•,l.t' u 
Cil.etann. - Ale"'""'"'O Stnchl. o r.- A/{r\:tl<J I::.:lis. Ol'i)!Ull"rt t; 1 \~ ·.~ R~pu blic:t. 
-Bap: i#a cl<< .llntt" . -1-'m,cisco de lla't~$.- l:m;\ <l;~;; COnu it;itcs p:t~<l 1.!<-<n cquilibt•in CI<J. 
F,rrcim P!l'cs .-.'V"cesir; 1'rt~étl'es. a r~àuc<;ão tl:t~ de:<p.:z.~·· puhlic:t.<, uutr" l' t':t · 

Or.t. •~ Gt!tnr:t n:i.rJ ;u~c ~> i t.oH P.''<t:; r:·iluc-I 
U f<"g':ttO u O 1HI1l'l lll fl ~ll:t, 

0 ~ •·· Oi ti<· ica. \'0111 i trilmn:J._ par;~ <~if':i; :~ d ::::llC7. t f. oi :ttc'• l'le,·aol t Sl•:.;un;h a 
1.hr i• CanKlr<l. as r:tziies por que <LSS13nou C:un:tl'<l o ~nte!~tll•u n:t ~ u<~. ,:olwl'.lllÍ:t. 
com r~stríc~,;:;~, o pa.re::!•r !b con~nn;sao de I 0;< lllOilu r(lle 11 III';Hlc>l'. qm• nfv> cc>ll .<(';;uiu 
m~.tmento ora em 1l~bat~ . :Sente Yll' l_llll_'.lJt~~l' n~r ::u.loptuh> o seu pl.uw pat·a !'~ ttilihr n !.lu 
a solhlal'ieuaúu que. existiu nu. com.mts:;ao tl~ 'i Ol'i:'" •n~tttu, nii.:> _ha tle ~ :~ •· q uct!l n •ulm agot·,•· 
ort;a.mcnt.o nos multtplJs t r.J.b;llhos a que ell.t p•·t.lp:w .a cee:tça•J de no l'tu: 1mpustt•.<. 1\:i:o 
se entregou. m·;. ltll: ~ : ~ m21.:.~ ncn httma e menti<~.. 

Lembra que na. reuní;lo Ü:l. Camar11. ~m i\cro~tlita que é hu.;t '' u ltim" ,.I'Z c•m rrua 
commi:.:s:i.o geral expoz. em nome lhL 1·onum,;- t.)m<' :J. p.ll:\n'a nn. pt'P~~~~t~ s:•ssáL•. A ~ua. 
são üe orçamento. o plauo em qu~ D.SS~nl.ar:a mis.:<ão ~ . .;til cumprirh. \"ae ul'iX<tr .,, tt·ibun:t 
o on.~ .. uneuto da rec~i ta para. o ~xe;r,1c:o de cu:n a; m:d:> ~erb,: apprl!! J~n:>~it•s ~olJ!'l! 0 fu-
189:3. E;;se phmo. entret.:.l.nto, n<~;o ~o• ob:>cr- tnro de.•[.;) p·Li1., co C.J.I!l:mb,:t,:wcii\ lll•it:l p!tt•;t.~e 
v:J.\lo p~lo nou:·e t•elator da. comtms~a?· os sentimento:' que <>l'<L 111~ ;1git:un a. alnn . 

Justilka. o imp03to sobre as c II:Xmhas de Deus i Ilumine o gov~rno ! (A •Juiud,1s ; ·rm1:c .1 
phospllo;-os de pt'O:lucçio n~ciory:tl C} lle pro- úem, 11Wilo úc m). • 
punh:L dü accordo com os íabr. t~:.tntes desse l \ ~.!i•ctt!<·'\o fico. :J.\I'ada 
prollucto, e a ~ro:o d~ a.Igut~• Ju.vo_t·~ par~ • .. '"' 

1 
• 

clles. A comm1ssa.o na.o accettou os fa.\·ore, (O S1·. h ·ío L ?fX! i d.â1:·: a cai<i<ll da p•·e., i-
nem a proposta. . , . . "~ cl::ncür. q·<c d OL'CIIJl <Cla t elo 8 1· • ..tllu y.lt: .Tu-

PensJ. que os 1mposto:s sobre a tran::;nussuo 1110r, :2•• ~. uclal'io.) 
de propriedade rlevem p::tssa.r a ser cobt·..u.los . . . 
pelo Districto FederaL . • ·- ·Passa-se ;I hora destmadtt ao t;Xped1ente. 

Pa5S:l. a trat:tr da:; lotena...;. ~a reuma.o dtt O SR. 3• SF.CRETAt·ro (.;e,·d mlo de 1°) pro· 
commissão geral lembrou o •mpostu sobt·e cetlc i1lcitura do scguinlk. 
o prop;·io billlet•, p-a.go pelo .. i?gadOl'. ~o 
comp,·:ll·o. Hoje vê que u. com~1ss~o prelerm 
outro sob a 1ür·ma de ;mctor•sa.~:ao a.o go
verno', o que niio é reg-ular porque a t:~xa~~o 
do~ impostos c p1•irativ:~. co Congre;;~o ~a· 
cional. . _ 

~iio >abe porque o r?.la.tol' da. con;nmsao 
abandonou o pt·oposto augmento de~., •; .. na 
renda das estradas de lel' l 'O custead:J.-; pela. 
~~~. . . 

o or:1dor por sua. pa.t· te ab:1nclonou •~ tdea 
de taxar as })l)ttles de corr~d~ _e os b~:./t-
1ll.aher~. Sub,.;titue es::a. contrtbm~'ao pelo Jm
-posto ;:obre,~ cont:\ corrente mens;\l.as:;i:;~a.da., 
que no commercio constitue titulo olmgato· 
rio. A re.:;pectlvt~ taxa uu.rit. cerca uc 6.000 
conto., lle ré i"· 

Não nOdc acceit<tr os impostos tle industrb~ 
e protlss(iês uo Dí~tricto Fecleral e de trans· 
mis.;;ã.o de proprieth de;;, além. uo p:-opo,to 
u.ugmcnto surJre o fumo e do 1mp~st.o sobre 
os phosplloro;;. _ . . . . . . 

Entende que sao ma1-; accetta,·e!S M unpos
to.~ de 3:3 •· f .. ~obre a.s t~rit<ts das estt:a~bs de 
ferro, 11:tpel s:'llil.do, hilhet'7! de lot.·nas: pro
curaçües. bilhetes df:! loterms e~tr:J.!1geml.S e 
couta.s con-eute;; :J.SS!gnadM. Tudo l!iSO pro-

c~ma.ra V. YI 

EXPEDIENTE 

Officios: 
!Jo St· . I•> sect•etario do Scnatio, de 13 do 

cot·t·eute, communicando que, com ofiicio do 
1li nbt~rio da. Agricultura, Com mercio e Obms 
Puhlir;ts, de lO deste mez, lili devolvido a 
aquell:t. Camo..ra, sanccionado o a.utograpbo 
do t.lecreto do COngr?S;o autoriStndo o gover
no a. c.-ntracta.r eom Julio Beneviues o servi\.O 
de nan•ga~iio e transporte ú~ JtJercadori.as 
pelo ttio I~il ou Putoma.yo.- Inteirada.. 

Do mesmo senhor , de igual data., comnnmi
cando que envinu i~ s:tnc~·ií.o ~s ttUtogra.phO<i 
Jo decrd!l <lo Cong~~. aut.orts.tudo o Poller 
Executivo a conceder ao cabo cie eS(fuaura. re· 
Jtn•mado João Co?llto de Mello a pe.nsã.o de 
5L10 rs. dia rios. sem prejuíso do r~pectivo sol· 
do.- Inteirn.da. 
. Do mesmo senhor, de ignal data., enviando 

com emendas. a proposic:;ão àest;~ cama t-a.. que 
regula •~ conces.>iio de aposentadoria uos func
cionar ios publicos.- "\ • commis...<ão de 1\IZeuda 
e industria~. 

-13 
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no mesmo senhor. de hoje, communiCJ.ndo, 
!J ile com olficio do ~iinisterio d:~ ~Iarin ha, tle 
8 elo ' 'OI'l'ente, foi deYolvi.:o úquell;~ Cnm:lra, 
sancdonado, o ;mto;::r·apho rio 1lect·do llo Con
gress<•- creando conjuntamente com a c·:coln 
de m:Lchinistas. um cnt·:;o tlc nautic:t no rs
tado do P;l!'ú,_:_ Inteirad:t. 

Do5 l;tvradorc:;, agricnltot-cs e moradores 
da cidade do Bnn:1n:il, esütllo de S . P:w lo. 
congr:~tuhtndo-se com esw. C:1.m:\r:t por fé 
sido sanccionado ., iH'ojecto de lei IJUC :ntto
t•isa. n introducciio de immi;!r:mtes asiaticos 
no tert•itlll'Í;J. da. Republic-;t , - lntcir:.ui:J. . 

Feiiu. esta p:·rgunt:1., Sr. pt·.· ~iu:m te, e acccn
tundo o E1ctu, \ll' l'IJLlc· quero ~nlvar a minha. 
re:>pon':~bi litl:ode. porque quero IIJOSti-..Lt' ao 
pni7. inti;!Íl't:J que aqui pl'Otesto tnrln:> o~ t.lias 
pelo cnm!'l'imento dtt lei c tia Con:;tít,nil.·iio ; 
po!'IJ nc q uc!'o rpte se ,;;tiba q t:e não tenho ~ i , Jt• 
indi!Ter••nte a este;; actos di1:tu.tori;~e~, que 
enxomlha.m os IW:<50s IJ!'ios. p:l,;..oO:.tt·ei tt tt-a.
tar da. materi:t Q\le me t1~1z :'L tribun:1. 

S1· . JWP.•it!Pnte. o il>>tnnptu de que vou 
tnC1 occupar diz l'PSpeito a \'iolu~üo c poster
l.raçilo de lltn cl i r~ito qm~ me pe!'tence, que ú 
meu . poriJne c;:~· t!ireito 1•stú g~rantido na 
Constii.uic;ã.n tt uas le i ~ de4c pn.iz, se pvrvcn-
tu t':l. este paiz aia !a. tem b~ ! 

o S1.•. Seab ~a - Sl'. pl'C"irll•nte . 0 Veio t o n o m;tis prof"nndu peuu· est:J. indif-
assumpto de qut' me v"u <•ccup;l.r dcvio. tr;l.· f'el'enc; [l. rlu CO!lg"ressu. t•m rela:~ão ao• :1.ctos o;; 
r.er algumtt~ ;~.prehens,~'('-~ i\0 c~pirito d:t. C:t- mais <b;potico,.. os m:~.is tlict,\t,ori:u:>s do ;,ço. 
mal':l. do~ Sr.>. Daput:tdos. si llOl'Yton tut•a eu V('f'llO actual; d•· mcxlo que esta na~iio, Sr. 
nii.o 'i,;,;e :1. in<liíferenç:t oom que o Congt•es:;c, presidente, ê um!!. mu;iu q ue e.-;tá sem!o :;o
Nacionn.l olho. p:u:1. o mndtl deshum01no com vernad:t tliscri::ion~.ria.mente. por CMls:t. do 
que são atropellada~ a Constituiçào o :ts leis abandono que t.em t>iw o Congr~sso de si 
do paiz. mesmo, de ~uas attt·ibuiç::ies mag·e>t.Lt:ca.s, do 

Ouço dizer por tc.da tt p:trte que o que cumprimento de ~cu ([evet· p~tk1otíco! 
é ne:scessa,rio é darmos ot"Ç;•.mentos ao go- 11a;:. Sr·. pr esidente, nem tudo ainda. e;;t:'t 
•·erno ; mas ningucm >P. lembt~t rle f( tle o perdido; r.:sw. aiutla uma e~pet<mça de Sll.lva
que mais é pt·eciso, é qne obriguemo5 o ;!O,, ·t•no çáo para a.-; instituiç::íes l'Cl!lli;lic;tnn:::; essa. es
a, 1•espeitnr a Con;:t.itui~iio e as leis ; pol'que, pcran~'o. m.sce d<t confia.nç:1. ne:::.a. gel"~t<;,ilo que· 
St•. presidente, si porvent.ura. se reconhecer· surge, essa geraç;io que l1a. de ter bstante 
no governo d:t Republica. o porler e a. lhcnl- pn.ü•iotismo, IJ::~t;~nte energi<t Jll1ra chamar o 
d;~de de menosprezar e \'il!ipeu!l i••.t' os !I irei- go.-erno d:~ Republica ao camtnho do dev,,r . 
tos indl'l'iduaes dos ci~;tdilo>, si pon·entma E' pun~ente e dcs;~.nima<l.or o que ouço. 
o governo d~ Republica t ivet· antori<lade St·. presidente, todos os tlias . A mim se me 
para ea.lcôl.r e de:<peduçM' a Con<t;tuiç:iin, p:mt t em perguntado: volrou bom do exílio? Deve 
qu~. em ~PmP.lltante emorgend n .. esta plwn- estar sa.tis!ei~.o ! Semelhante ling·uagem ~hmi
t:tSmaguria. de Con;rt•essv Nacional ~ : fica I)Ue o pocler llé'xb con rcta.r <~ li b~rdatle do 

cirla.clão, ar·rt\llcar-ll1e o seu direito. escar ne-
":\-fais pa.triotico ~eria.que não e~tiYc:>.<emo,; f'.el' tiQ.Ici, esquecer ;\s g:~.r::tntktsque •~ const.i

l-,"3.nhando inutilmente o ditlht·iro da nação, e tuiçilo affirm:J. :~.os cidadãos, viol:l•· a~ pret•o
deixasscmo~ que o Pr,,~identc da Republicn. g<\th'<\S de qne goz:J. um re.prr:;;entante da 
governasse o paiz a seu bel prazer ! naçlío, prenrkr. t!c<teJ•rar, tent<tr mar.ar ~~ 

Sr. presidente, a.nt~s ds ent~.t· p1·opria- fom<!. c como o ,·iolentado não morreu . .. vae 
mente no assumpto. eu !le..«eja.ria pergunta.r a tudo bem ! a. hum-a, <" dig-nidade, o brio, a 
V_ Ex. que deslino se den ás ind~eaç;-es que obedienci;l a lei, o rt-speito á constituir;ão, 
apresentei nesta casa, quando voltei do l!leu tud() se re~olve em dura,; paln.vr~ts: ,,ao mol·-
exilio. ,·cu .r 

E:;t:1s indicar.~les teem por fim explhm· pon- Não~ t·omprehencle que algumtt cou~;J. ht\ 
to~ i mpo1·tantes de no>so direito consLitucio- lM.is precio;:a. d • que a vid:~. QUe é a di<mi
nal. vir-:io firmar princípios com rel:1ç.iio ti .. dnde e :J. hunr-tl. do cidadão; que niíl ve;::~ e 
intel'pretac;Ju u~ Coq_stituiç~o. de modo_ que! presumível Yi\"et· line do que morrer es
o Pod~r E!.e<:uttvo nao se .JUl;.me ~.utonsntln ·cravo! 
:~ ultr;~p(L.~sar, como est;'L ll~zendo, os limite; l S •. pt•cs;tlcnte . em con$eC)uenci" r!os decre
clati '~ ~tr\b!:Jições. que 1\lC 1uru.m tt"a\;...Ltlos _na tos dl<:tado_ria::s de lO e 12 de tti.IJ'i l. o governo 
ConstJtmç-.to da Repuhltr:t. tliJ. Rf'pu lJhca, em vez de l"(~Strin!!il•-sc a, tlis-

Semelhantes i!!olicacjjc;:, pol'ern , St•. pt·c,:i- r pn>i\i"lO expl'(!~:'i\. termin;~,nt~ c eloql!ente do 
dente, nunca mais appn.t·.x-er;l.ln. E se fo:-am 1 a .-t. 80 d•~ Constitnic;ão. que detennin."l. ex
para as miio> rla com missão re~»ecti va. esta.: p!icit11.mrnte qu~;: o Po,ler Exccnt.i ,.o. q nanclo 
dei:xou, devo_dizel-o, d~ cumprir o ~Bu Llev~r j l:~nce m~o ~la. :.tt~ibuí,;iio que ahi lhe ê ~ante 
porque o reg1mento manda. que as comm1s- j r tda , [.,,.te-se <1 pt·tsiio e ttO desterro na&, 
~ deem ~ seu _pa~ecer. dentro de 15 ~i.ts . . Já 

1

-ml)f[.:'rlas d,: ·rcJll'essao que tomar contm as 
~Ro decorr1dos lv <lra~. lg-IlOl'? gual fot o des- pessoas; _o ~verno do pa.iz, digo, ultrap;:ssan
tmu que a. me~a, ou a comnu:::;<~.C' , lhe~ deu. t\o o~ ln:nJtes quo lhe estão designados m. 
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Com:tituição, reformou offici~"S do exercito e 
demittiu proressores das faculdades ~ 

Tive noticia da minl1a demissü.o, po1•que 
sou pt•ofe..."Sor catlledratico de economii1 :poli· 
tica. d<J. facUldtlde de Direi to do Reciíe, h a 12. 
annos, e por um concurso; mas, confiado que 
o governo recuas~e nesse caminho arbitra.rio, 
confiado que o governo do meu paiz não lóSS(l 
lão in: olentemen te dieta tor ia!, tão inso\en te
mente anti-cClnstitucional, que não compre
hende.sse que não de-via e nem podia a.lfront<tr 
a qua,lquer cida·tã.o, e mnis, a um represen
tante da naçii.o em um direit.o que lhe é sa· 
grado. por esta.r garantido na lei, e~perei esse 
r ecuo, esse reíluxo do Poder Executivo. 

Ma.s, esperei de balde : 
Devo narrar os factos ;i. Camam dos Srs. 

Deputados, ~ra que ella tome as providencias 
que o caso exige ; porque a Ca.m;;.ra. deve to
ma.l·as; a. Carnara tem obMgaç~o, por sua 
dignidade, de não consentir que impunemente 
s~a.ro. a.tropelladM as leis do :paiz ; não póde 
deixar pa.s$r despercebidas infracções tão 
ousadas da Constituição, sob pena de desme
recer da confiança nacional, sob pena de não 
ser, como lhe cumpre, a vigilante sentinella 
do~ direitos ga!'antidos aos cidadãos bra1.i· 
leiros. 

Volta.n.do de Cucub.y, e chegando à cidade 
do Recife, li o prot·'sto que congreggação da 
faculdade altivamente fez contra este acto a.r
bitr a.rio do governo. 

O Sr. ministro do interior, a. quem não 
tenbo a hom·J. ou a feHcidade, ou a. gloria., a 
infelicid .de ou a de.><graça de nem conbecer 
de vista; o Sr. ministro do interior, que devia 
lembrar-se de que cursou uma faculdade. 
onde nunca se ensinou sinão a just.iça e o di
reito; o Sr. ministro do intel'ior esqueceu as 
lições que recebeu, ou nada aprendeu. 

O ministro do interiot• expediu um aviso. 
e. vós sal;eis, que os a.'•isos siio de simples 
n.~si.::matura. do ministro, portanto, ·podia. o 
Presidente da Republíca nã.o ter disto conhe~ 
rimcnto, determinando que a. congl'f·gaçã.o da
Faculdade do Rcci.e indicasse o pro!~sor que 
me devia, pel:J.!eí, subi=títuir. A congrega,i;àO 
una,dmem~nte cumpriu o seu dever : fez 
voltar o a. viso. affirmando ao Sr . ministro 
que eu não pod!a ser demittiuo. e que, por 
iso;o, nã.o podia indicar um successor. Por essa. 
estrada, digna., altiva, lc,..n-al e sobranceira. 
tamhem envet'edou a mocidade con.,cienciosa 
do Recife, e. em consequencia, protestou 
energ:camente coutra a minha. demissão . . . 

Os moço;;, com este prot.Psto, indica.ra.m ao 
govet•no o caminllo que elle devio. trilhar; os 
m~.os disseram altivamente ao governo que 
era mister r espeitar a Constituição e as leis 
da Republice. r 

Fez-ss silencio em torno daquelle officio da 
congregação, bem como do protesto da moci
dede ; a impreosa não tratou do as;;umpto, 
reputando-o sem duvida. de interesse parti~ 
cula.r, quando não o é absolutamente, desde 
que o acto do governo importa. uma. fta gra.nte 
e revoltante viola~.ão da lei, importa uma vio· 
l~ de direitos garant idos na. Constituição, 
e comprehende·se que todos os brazileiros 
devem ser interessados em que, por a.ctos ta.es 
de prepotencia e arbitrio, não se transforme a 
fórma republicana. que a.doptou a. soberania. 
nacional em uma nefasta e desgraçada di
ctadura. 

O SR. Lw MUR.A.T dà um aparte. 
0 SR.. ALFXANDR.E STOCKÍ:.ER- E' t ão di

stincto cemo V. Ex.. 

O Congre._"SS Nacional, que deve ser outra. 
atalaia activa e vigilante do cumprimento da. 
lei, tambem encollteu-se e deixou de euruprir 
o seu dever, obrigando o Poder Executivo a 
recuar ; emfim, tudo emmudeceu. e o minis· 
tro, m<~.nhosa e tra.içoeiramente,assim ã. seme
lhança, de uma. l'apooa, esperou oecasião op
portuna para dar o bote. 

Ti>e occasião de apresentar as minhas in
dicações ó. consider.!çãO da Ca.mara dos Srs.De· 
puta dose entre ellas bavia. uma.em que eu per 

O Sa. LuiZ MUR.A.T - Tão distincto; mas. gunta.vs. si a commissão de leg.islação e justiça. 
ninguem o conhece. Protesto contra. o sett entende q:l(~ o Poder Executivo póde, u sando. 
aparte : elle nüo e tão di~tincto como eu . .• da at tribuição do art. 80 da Constituição, de· 

o Sn. SEADRA- Estou convencido, Sr. pre· mittir em,pr~{!_?.do~ :'ita.licios, q';lando ~ a:t. 74. 
sidente, de que semelhante Mto illegal pal'tiu da. Co?Stltmçao diz. os ca.rqo.s >ttcuno11•veu sao 
maLo;doministro do interior do quedo Presiden- garant •d()S en~ tQd<J. sua pl-emtude. 
te da.Re:publica. pórquo me p:ll'ece que o velho Ora, o ministro, com receio desta interpre
soldado, muito acostumado a. bata.lbar. está, tação, que a commissão ainda nii.o deu, mas 
entretanto, pouco a.costumaJ.lo a manusear os que deve dar, pela sua dignidade, porque a 
livros, e pouco ou na.da sabe do que sejam a commissão comp1•ehende, que ella não póde 
lei e o direito ; e, então, natural e prova.vel- trancar em sua gaveta e-ta.s indicações, sem 
mente (e talvez que eUe considere patriotica· que de o par~r solicitado ; o ministro tele· 
mente), vae-se deixando levar peloo ministros, ~graphou para o Recire, mandando pôr em 
que lhe dizem umas tantas causas illcgaes, concurso a minha ca.deira. 
arbitrarias, e que elle, por falta de conheci- Em um destes dias, ante·hontem, li nos 
ment.o, inconsc1entemente, as pratica.. jorn~ o ~eguinte; Foí mandndl\·pôl' a cón-
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curso a 2" cadeira. da 23serie da" Faculdade de 
Dirdto de S. Pattlo! · 

Mas ·eu que sei que esta 2" cadeira da 2• 
serie é de economia politica, da qual sou lente, 
e sei ma.is que esta cadeira esta. provida na 
Faculda.dede Direito de S. Paulo, dirigi-me il. 
secretaria do interior ... 

0 SR. C!.SS!A.NO DO NASCDIE.'\TO- Isto Ó in
decente. 

O SR. LOPES TROVÃo- Isto é canalhismo. 
(Apoiado,·). 

O SR. SEABRA- •• e entendi-me com pessoa 
babititadissima. da.quella secretaria, que me 
disse: 

« E~ exa.cto ; esta ca'Teira estâ. em concurso, 
mas na Faculdade do Recife, e, para isso, já 
foi mandada ordem por telegramma.» 

No Diario Otficirtl nada, consta a respeito, 
pois eu o leio todos os dias. 

Or:1, Sr. presidente, em que J>aiz estamos? 
Isto é o que se entende por uma republica, 

por paiz constitucional? 
Não, senh.ores. nós esta.moô sendo victimas 

do maior e do mais indigno de todos os ridí
culos, deante do mundo civilizado! 

Pois entã.o, o ministro tem a. coragem, tem 
a audacia de otrender um. direito inviolavel 
do cidadã.o e representante da nação, e alem 
de tudo, pretende, sorrateiramente, surpre
hendel-o, por meios urtiticiosos?!!! ... 

Que significa não ter o mini~tro respon
dido á recl&mação da. illustl·ada. congregação 
da íàculdade ~ 

Que pensa, então, esse Sr. Fernando Lobo 1 
Suppõe, porventura, que por ser ministro, 

pôde-se coUocar acima. da lei, zombar de re· 
ela mações que partem de corporações íllustres, 
como é a congregar;ã.o da faculdade de direito 
do Recife; nã.o respondel-as, e muito menos 
attendel-as, quando entretanto taes reclama
ções são fundadas na lei e na justiça.~ ! {M~!ilo 
bem.) 

Oh ! senhores, e mister acabar com esta 
prepotencia, QU en1ão rasguemos a Consti
tuição, retiremo-nos deste recinto, e procla· 
memos bem alto, qua somos um paiz onde a 
lei é a vontade de quem governa!! (Mtlito' bem; 
apoiados.) 

Attenda V. Ex., Sr. presidente, at+.enda a 
Cama.ra. dos Srs. Deputados, para a pertidia. e 
para a -perversidade com que procedeu o Sr. 
ministro do interior e instrucção publica. 

Eu q uizera. a.ttribuir o facto a ignorancia, 
mas não e possível, a vista. do que vou expor. 

Esse ministro mandou um aviso á Facul
dade de Direito do ttecife, ord~nanrlo que a 
congregação indicasse quem havia. de sub
stitUir-me. 

Lozo, reconheceu que o concurso, para 
preenchimento da. vaga. aberta, em coc.se
llU811Cia d~ Jllinha. demillsáo, alias a.rbitraria. 

e illegal. era desnecessario contrario a lei. 
{A.poiados.) 

A congregação, porém, devolveu nobre
mente semelhante aviso. e prote:;tou contra o 
acto illegal de ru inha demis~ilo. 

Que faz o ministro 1 
Nada diz, deixa passar algum tempo; nno 

responde á. congregação, e, afinal, manda., pol· 
telegramma, p:ir em concurso a cadeira:-
1\Lcto que nio depende da congregação, mas 
sómente do dit·~ctor, seu deleg-ado ! 

Si o concurso et'a necessario, como mandou 
o ministro que a ~ongregução indicasse quem 
me devia substituir~ 

Como tudo iôto é calvo, indecoroso e repu
gnante, Srs. deputados! 

O ministro demlttindo-me, infringiu vio· 
lenta.mente a. lei ; e mandando a concurso a. 
cadeira, sem ser C<1.so údle, ainda outra vez 
tornou-se criminoso ; e, neste segundo caso 
por propria confissão do ministro, porque a 
ordem dada pJ.ra que a congregação indicasse 
quem me de~ia substituir prova que elle nií.o 
ignorava que, conlorme a lei. vagando qual
quer c<l-deil'a de catlledratico, é nome:1.do pura 
ella o substituto respectivo. 
U~A Voz-Isto e irrespondiveL. 
O Sa. SEABR.A.-~ia.s, Sr. presidente, o meu 

direito é meu, é meu por força de lei e da 
Constituição ; hei de fazer vingai-o. 

Nã.o foi nenh.um governo que ll!e deu ; c~n
quistei-o com meus esforços ; está gar<~nttdo 
na Constituição; ha de ser, pois, reconhecido. 
(Muito bem.) 

E, Sr. presidente, o que é adm.ira.vel é q_ue 
a Republica esteja violando as suas propr1as 
leis. (Apo:ados.) 

O SR. CAsSJ.ANo no NASCmE!IiTO-A Repu
b!ica. não tem culpa. 

O SR. SE.I!..B&A-Nã.o confundam ; quando. 
digo republica, fa.llo figuradamente. Chamam 
a isto republica,e sou obrigado a acompanhal' 
a onda. 

Estamos, como muito bem disse o Sr. Ruy 
Barbosa, no impel'io do meio, banhado pelo 
rio Ama.rello. (T,·ocam-sc m•<itos apa•·tes.) 

Não conheÇO o Sr. Fernando Lobo; dizem 
que é bom moço; acredito que s~ja bom moço, 
mas certamente ignora absolutamente a no;;sa 
legi$lação, e viola. propositalmente direitos 
garantidos pela Constituição. 

U:M: SR. DEPUTADo-Acho que é muito di5· 
tincto, e por isso é que é ministro. 

O SR. SEABRA- Sr. presidente, o meu di
reito é inconcusso ; já. referi-me ao art. 4 d'.} 
Constituição, que diz :as p~tert!es, os postos, 
os togares, ina~novi'lieis são garantidos Ci~ lodo. 
a suar ptenítllde. 
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Agora attenda Y. Ex:.. para o art. 55 dos U:.tA. voz-A isto não se responde. 
estatutos que regem as faculdades, estatutos o sn. SEABRA.-A~ora, Sr. pre~idente, a 
approvados pelo tlect>eto úe 2 de janeiro de consequencia que resultaria do absurdo de se 
1891, rlo illustre Sr. Benjam!n Const..1.nt : suppor r:;ue 0 Poder Executivo pódc exercer 

Art. 55. Os leat~s cathedmticos e substitu- tuncções judiciaria,s, seria esta: nós teriamos 
tos sao vítalicios, desde a. data de sua posse sotrrido duas pena:5, a pena do exilio e a pena 
e nao podcnio pe;·dcr seus loganJs, sinao na da perda do log<\r; e em tal hypotltese ainda 
fúr·,na das leis pcnctcs. o Poder Executivo se collocava acima da 

Que diz a legislação penal? lei, que não permitte a accumulo.çào de pe-
Tem o mesmo numero o artigo do Codigo nas ! 

Penal. Art. 55 (lei) : Mas, Sr. presidente, o abuso, o arbitrio, o 
« O condemnado :.i. pena de prisão celluln.r, esc;mdalo, a falta. de pudor com que se violou 

maiw de seis amtos, incorre por tal facto em a Constituição e as lei:;, foram até w ponto 
inderdicçi.io, cujos effeitos são : de 0 minist!.'o desconhecer que não podia 

b) Perda de todo officio electivo e tempora- mandar a concurso a cadeira de economia. 
rio ou 'llitalicio. t;mprego publico da naçiio politica., porquanto 0 art. 88 dos est.a.tutos 
ou dos e;;tados, e das respectivas .-anta.gens e estabelece 0 seguinte (lê): 
venciment.os. » 

Pergunto : o Poder Executi>o tem compe- «Art. 8S do decrato n. 1232 H de 2 de ja-
tencia para condemnar alguem ~ neiro de 1891: 

O ::~.rt. 55 do Codigo Penal refere-se áquel- « 1'agando alquma cadeira serei pm·a ella no· 
les que forem condem~atlos ; e a condemna.- meado o substituto da 1·especti1Ja secção.» 
<:ão suppõe processo e julgamento pelos tribu- Esse direito do substituto ser nomeado sem 
na.es judiciaes. concurso vem desde 1854. 

Além da condemnação, pa.ra que o empre- Lá. está. clari:;simo o art. 32 do decreto 
gado 'DitaUcio perca o Jogar, é mister que a n. 1386 de 28 de abril de 1854. 
pena imposta sefa superiot a se is annos de O decreto n.7247 de 19 de abril de 1879. do 
prisã.o cellular. Sr. Leoncio de Carvalho, que mandou que 

O art. õ5 dos estatutos, garantindo a vita- nns vagas de lentes ca.thedraticos fossem as 
liciedade dos lentes catlledraticos e suhstitu- cadeiras postas em concurso, foi revogado pelo 
t.os,esta vitaliciedade sú póde desapparecer no decreto de 17 de fevereiro de 1885, do Sr. 
caso em que tenham aquelles funccionarios Franco de Sa (é neoossario estar a dar lições 
incorrido em algum art. do Codigo Penal, de legi~lação ao Sr. ministro do interior), que 
cuja pena seja. superior a sei.~ wmas dcp1·is!iv. restabeleceu a disposição dos estatutos de 

Ora, supponha 3.gora. V. Ex., supponha a 1854. 
Camara, supponha. o governo que nós, os Afinal, veiu a legisla~.ão da Republica. e o 
col'l.<piYa.llo,·es, como se nos denominou, fomos Sr. Benjamin Constant, por esse decreto de 2 
legalmente condem.nados, que o governo se de janeiro de 1891 , reconheceu o dir«"ito dos 
al vorou com justiça em juiz ; e supponhamos substitutos U.s cadeiras va..,na.s, independente de 
que elle tivesse competencia. para impor pe- concurso. 
nas; qual foi o CJ'ime pelo qual nos conde- Por que, portanto,o Sr. ministro do interior 
mnou 1 mandou pôr a cadeira em concurso 1 

Foi o crime de conspiração e sedição. Por dous motivos, cada qual mais repro· 
Pois bem ; quaes são as pena~ para os vado e indecoroso. 

crimes de sedi<;ão e conspiração ~ (tG) : · Pl'irneiro, porque a. congregação, reconhe-
Art. 115,-Penalidacle do crime de conspi- cendo a illegalidade de minha demi,são e o 

ra<;ão- mn a sei~ mmos . perigo do precedente, nobre e altivamente 
Art. I I S.-Penalidade do crime de sedi- não cumpriu a ordem do ministro, que man· 

çã.o-tre;; meze;; a um anuo. dara que (>lia indicasse substituto para a 
Creio que nenhuma destas penas e sttper:or mesma cadeira, protesta.nto contra semelhante 

a seis a~mos de prisão, nos termos do art . 55. attentado. 
Ora., de3de que o empre,"(l.do vitalício só Segundo, porque o digno a illustre lente, o 

póde p~l'l.kr o seu logar pOl' condemnaçã.o Sr. Dr. Somphronio Portella, que é substituto 
s•cpcr'o'· a seis anaos de prisão, e desde que a. respectivo e que foi meu di::;cipulo, teve a. 
pena pelo crime de con5piração não excede a. homl>r1dade de declarar que, si fosse nomeado 
sei::. ;~nno:~,ser,rue-se que,a.inda quando o Poder pelo governo, não acceitaria tal nomeação, 
Executivo fosse competente pa.t'a condefll.-

1

, pvrq :1e não se julgava. com direito de occupa.r 
nat•·nll; , pot· crime de con:>piraç:ão, nem por uquella cad~ira. (Mtdo be,n.) 
isso eu tínha perdido o meu loga.r. pot•que a. Eis aqui os motivos por que este ministro, 
pena. imposta é inferior á marcada no Coiligo I despt-ezando toda a l?gislação, desprezando 
Penal. para que o empregado vitalício possa tudo quanto ha. de positivo, tudo quanto ha. 
perder o cargo que exerce. {muito bem.) de claro, tudo quanto ha. de ter~ina.nte, não 
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se compenetrando do seu p?.pel e contando l convencido que não se enchergara de minb~ 
com a ind ugencia deste Congresso, e deste :parte, um interesse menos confessavel, ma.s so 
povo, atreve-se assim a offt·ndQr a lPi, a e unicamente o interesse de ver o governo 
o.ffender a Constituiç~o. a o:!l'ender os direitos entl'~\r no caminho da equidade e da justiça. 
adquiridos, a oft'ender a propria Republica; Xu' fomo~ a.nastados para Cucul1y, e ter
porque, Sr. presidente, não !la nada que mais mimulo o nosso exilio pela amnistia gene
trabalhe sorrateiramente, subterraneamente rosa. do Congresso, mas humilhante pa!"J- nós, 
para. derroco.r as institui~ves e cava1' a ~ua porqm e~~a. a.mnistia nos fechou a porto. ]ela 
ruína do que este tl<'~respeito constante :"L qtml havittmo~ de entr<tr, demonstrando que
Constituição e as leis. (N,ito bem, apoirul•>•.) criminosos niio e1·amos nó~. mas o govexno; 

A' -vista do exposto formulei 11m t•equeri- tel'lnimulo o exílio. digo, o governo preten
mento, que vou ter a. honra de submetter :i. deu o·tentnr um Jesses actos de generosida
apreciação da Ca.mara. de, mui: o á semelhança do que pratica o gato 

E, Sr. presidente, peço a V. Ex. e à Camu:ra. com o rato ; •.. brincct com elle. faz-lhe mil 
dos srs. De}lutados que tenham compaixU.~ agr<J.dos e depois despedaça-o ferozmente. As
deste paiz ; que não se esqueçam que estamos sim r~z o governo. 
representando o mais ridículo dos papeis en- Concedida a amnistia, mandou-nos o:ffere
tre os povos civilisados, e de que ja se não cer passag-en:>. Recebemos uma commuuica
respeita a autoridade do poder a quem a ção do P''t1·iorico Sr. governador do Am:1zo~ 
Constituição confiou mais particularmente a nas, f:1zendo-nos tal offerecimento, em nome 
gua.rd<1 e vigilancia da lei-o Poder Legisla- do governo. 
tivo Recusám s nobremente, todos ; p~lo menos 

Imploro ú. Camàra dos Srs. Deputados que e$~à turma de Cucuhy: oito; recusàmos essa 
tenha esta nobre altivez que vem da sereni- especie de esmola, esse otferecimento que nos 
dade àa consciencia pelo cumprimento exacto faziam a ~ustlt do suor do povo, e que não 
dos deveres cívicos e patrioticos. Rogo a. podiam lazer, porque, depois de amnistiados, 
V. Ex. e á Ca.mara que não lancem no pó do o govemo não tinha o direito de metter a 
esque~imento este requerirnf'.nto, como foram mão nos ~ofr·es publicas para dar-nos passa-
laçadas as minhas indicações. gem. Recusàmos, portanto, tol'nando so.liente · 

Peço isto, para que a cama.ra, po.ra que a que o governo. ainda uma vez, mettia mão 
soberania nacional, aqui repre~eniatla., possa CL'Íminosa ms tlrcas uo Thesouro! (Apoiados.) 
tomar contas ao governo :por essas vioh\ções 
constantes da Constituiç;i:o e uas leis. 
· Antes. porém, de ler o requerimento~. que 
me refiro, quero alludir a mai~ um fõl.cto, 
que vem mostrar ate onde vai o rancor, a 
raiva, a ferocidade deste governo. com rrln
ção àquelles que elle considera seus inimigos. 
quando, entretanto. me parece, que em tudo 
quanto tenho dito depois de tantos martyrios 
e de tantos soffrimentos, nada ha que não re
nte o desejo de trabalhar 11ara a consolida.çã:o 
da Renublica. 

Ma.s. que pretende o governo~ que que
rem os homens que o compoem ? Querem 
por ventura que esta camara sPja uma mana
da de carneiros ? Querem transformar e.;te 
paiz em um paizde servos da gleba. em um 
paiz de escrav••s ~ Querem faze1• a escravidão 
dos brancos, quando nós a.bolimos a escravi· 
dão dos negros 1! (Jiuita bem.) 

Sr. presidente, o que esses homens preten
dem e aquillo que nós nunca poderemos fazer, 
e aquillo que a nossa consciencia repeHe, e 
aquilloque seacceitassemos seríamos indignos 
da nação que nos el~geu ; querem a capitula
ção deante do arbítrio, quando nós só ca.p:tu
la.remos diante do respeito â lei. 

Sr. presidente, esse odio, essa ferocidade. 
esse rancor dos homens do governo tbi ao 
ponto de praticar-se mais um facto, que vou 
relatar á Camara e à. uacti,o, e, no qua.l, estou 

l::-; SR. DEPI:TADO - Mas não havio. uma 
,;e1ltineHa l1 p01•to. do Thesouro ? 

O S!t. SEAnR.\. - V. Ex. sabe que a lei 
m:tmlL~ da.r uma ajuda de custO ao deputado 
para clespezas de viagem, etc. 

Isso é llir·eito do deputado .-Pois hem, ao 
chegarmos, de :1.ccordo com o director da. se
cre tal'ia. desta cama r a, :fiz o meu requerimento 
como todo; os mais, e o Sr. ministro tr-ancou 
essP requerimento dentro de sua pasta, não 
havendo meio de o f~zer dar andamento, ao 
ponto de, hontem,ir eu a.~ecreta.ria e ma.ndar 
aizer ao official de gabinete, que, s; até hoje 
s. Ex. nii.o de~pachasse o reauerimento, eu 
viria ;i cama.ra. dos D-·putados, para trazer 
semelhante procedimento ao conhecimento da 
ca.>lJ3.l'a e do paiz. 

Conforme prometti, cumpri. porque cumpro 
o q ne pron;etto ; não sou daquelles que pro
mettem hQje para faltar amanhã; não sou da
quelles que faltam aos compromissos contra
hidos pam com a. nação e para com os pro
J)rios amigns ! 

Fui á Secretaria do Interior e me dissera.m: 
« Vn•/(t de riC<Jrrcho. scg1•edo de gabinete». Ora, 
VV. Exs. l'Ornpre11enüemque todos os nos,os 
clh·eito~. tudo nquillo que a lei torno. r~pei
t·• \'Cl, est!'L :;endo violentado ; estes homens, 
este,; pobres homens, estes infelizes brazileiros; 
estes homen~ que não comp:rehenderam 
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ainda. que somos um poi•o !iYt·e ; estes I Si ll(lje usei d:L pala n a para. defender o 
homens que não compr~hende1·arn ain(ht direito que me per tence, direito que ni'<o é 
que esta ... ~specie üe torpot· niio é o prognv~·j meu .só, rn ;J.s tambem rl • sober·ania n:l ci~n<tl, 
t rco de um ser·I'Jlismo, que deve set· eterno. que e tamoem de.~ta. Camn.r a. porque esta f!3.
ma;;, o~ prodmmo;; de UtM gro.nde aurora ra.ntido na Constitu içiio; si hoje u~ei da pala· 
r~pubhcana , l thcr;tl; estes. homens que r.índa. na. loi exa.ct.amenteporque quer•o concorrer, 
nao comprY~.' ; ( •udcmu! nada dioso ,emp1·egam t<1.nto qu:Lnto co~ber ~m mi nhn.s 1\m;:ls, J?a.r<t 
tc!.los 11" :tH'IO.> pam l'tmb:Lr-nos :tquillo que a. que e>t<t RepuhlH:a SC.l<t unw. Repttbl!o:a sem1, 
le~ nos deu. ;n tni:o qnc e nos.-o, aquillo que pu.ro. qtlll ~." ta R~pu!.olic:t não "<!.h urna mas· 
uus porl•·mos deJi•n rlt'r' a t t'•t·orn a pt•op ··h\ !orc-a cnmda revoltante. disi'.>r~.Wtt ; paro. que esta 
porque" h~ i m:ul<h , ,ne o chladão u•nlla v:>· Rcpublici!. niin sd a u m c:\l'nO.Y;\1 pt•t•pt•Luo! 
lot•, t cn: • .-. enct ';:(i: ~ p:t t'õt tlCJimder ;üntht mesmo (A.pl)ia rl r~.<, "'''o apttiarlos. ) 
pela. fort;;liM ·'t: ll~ r!:n~i r.o.• . (!ll<ln .:o Yiola!lo.:<, Os minbtros e o Pr·esitlentc un. R('pUbliC;\ 
desconltecit.los ~:. th·.-p : ·i l :uln~ ~ estão m~.sco.r::ulos. chocalhando, lndibri<tndo 

O SR. EPtT.\CJO P t>:S.'<).\-Y. E~. não quir. a n~;:ío. IH~<l.Zi.leira .. e _rínd~~. dt~ :e~J·:~n
esmr de >\~nt:uc l t;1 no Tlw~ouro p;u•n, receber ~~ç:ao ~,tc ton.a.l. q~te, _ ,ubmt~t; .t~t.t . c .. ,sa ~ 
as su"s mJgalltus, a ~··m• n~.o receba '" <1jut.la ,ce,na.rw, por entre a. mnltulao mdt!Ieren 
de custo. te .... 

, E' preciso que cada. qua.l cumpr:t o ~eu 
E razoa.vel. dever de brazileiro, de pat riota. e de repu-
O SR. SEADRA- A Camnrn. hn de com])t'C· blicano. 

llendm• que e11 si ü-a;:;o c.,ta questiio de ajuda (Jfuito bem; muito be!n. O ora.tlur J lliHilo 
de custo. nii\\ i• htnlo JKil' int.et·e-"-<<: rle dinheil''O, felicitad~. ) 
si bem que cl!t! me l'aç;t lillt..~ . porque todo o E' lido e fie::~. sobre a. me,-a. 0 segruinte 
mundo saiJ(! que en v i ro desse JK7o rt(Jss" de 
cn-1?. di <, pelo meutrah:tlhn honr~ do, qua.nto, 
porqu~ o ll~cto cnn,:.itue nm~t per~eguiçii.o, 
um<\ v1oleneu\ . an,; mt~ us t!i l'ei ios. e quero 
mos.tr.n· que nos somos os perseg:.ti1los, c que 
o goyerno não l.<'m aq uclh ser:mi(\;Lde, niío 
des~J<t aquelle cspíl'ilo de conconlia. e tonfra· 
ternisat;ào que " illn~t.L"e Sr. ministro da. fa. 
z-=nu:t :\nnu twiiJII. por tcJon-t~Lmnu. para. o 
Pa.r,i., quando c:ommHnil:ou :~ a1nnistia . 

E. co n~inta Y. Ex. r1n~ eu ap!'oveit.e a op
portu nid:ult\ p:tt';\ tlcclarar r1ue o anuo pns~a.
do, uií.u t ndu itlo ao norte, no in ter milo da. 
sessão ordin:wia p:u·:L a. ext)"(l.ordinat·ia, não 
recebi ajwh de custo. porque comprcilemli 
que, esl;anrlo ne~l;a capitat,niio a devia. receber. 
Entretanto t •nho noticia <le que se tem man
dado pa.gar aj tvh~ t!e cus l o ~. ne;;sa;; condi•f'l(>.s , 
a. algun.~ ;unigM dt.• h'U,.<lt'UO ! 

A nós q•. te ihmn~ pcrse~uiuos , que viemo~ 
de Jogares lon~inqnns, T.Udo se pretende neu-ar, 
até o nosso direito ! -

E no meio tl t• t; tJn;mhas arlJitra r ie(l;ides e 
perseguir;rjcs. u miui~tro. muito alegt·e, muito 
satis !l~ i to, muiw l<t.mpeiro, l'i~se desto Brazil 
inteiro ! 

O SR. Ltm. ~lt :t\.\T - Serzedello é a. peior 
pec:.a tlo min isterin, li•L de escan!!:!.l har com 
es!tt Repulolica, (lt'i.@/ll.,, ) " 

O Stt. SruBJ t,\-Qucro que a. Camar(l. dos 
~rs. D~put:tths se conv<m~~ de que não 
tenho o llll.' llOI' espírito putidario : tenho;sim, 
o esptri tt~ polil.lco. J>Ol'Q ue o.> p"r iidos poli ti· 
cos e~n~t~tnem uma necP.ssiJade nos p;üzes 
constt tu~t•)n:u ,,;: , 

Estou d~h:üxo clest.L uandeirn a fooerali6f.a· 
ma.:; n5.o tenho espit·ito pat•tidario. ' 

Requeiro que a mes3 da. C<lmo.ra. dos Srs. 
Deputr.dos lJCÇli !JUe o ~r . Vicc-President(l da 
R~publi<:3, por int.ermedio do i\finisterio do 
Inte1·ior •. Justi.;-a. e Instru"ção Public:'l, infor
me, com nrgenci.:J. o ~eguinte : 

I :• Qu•ü ('. respo;;W. que deu o mini~tro da 
instJ•tw;ão publica i~ redamotção ou repre· 
sentnç,'ío d:t Congregaçã:o 1h1 F:>ctlluad!l da 
Direito do Recite w m rela.t;:tio ÍL demis>ii<> do 
Dr. J. J . Seabra do logar· de lente ca.thedra
tico de E~o1tomia Politieo. 1htquella F<~cul· 
dade: 

z. • Si o mini.:>t!'o da iustru.::çito publica 
m;'lndou à concurso a a.lludida. cadeira, e se 
a ordem d:\d<l. :.o director d;L Fa.culdt\de elo 
Recife foi public:tda ; 

3. o No caso tttfir mativo se tal ot•dem foi 
dada por aviso ou por qu ;\lquer outro meio ; 
bem como em que lei ~e fundou pa.m mu.n· 
dar a concurso uma ~adeira, :preenchida. 

Saht da.s sessões , 14 de outubro de 1892.
J. J. Seabra. 

O Sr. "Vinhach mio pretende cansar 
a attenção (los seus collegas em hora. tão 
adea,ntada .1\Ias, na qualidade de represent:Lnte 
do disL<·icto feder~~l, não pOde deixar de pro
tes"ttar cont.ra o que se está. passando na In· 
t en<lenci:t Municipn.L. 

Viu pelo Jo,·wtl do Com ,nf.,.cio que :1. Jnten
d?ncia e devedora de 1.700:000.? por forn~cj. 
ment:os de gado, e que algumas dessas ronta.s, 
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npl'esent.adas ao thesonreiro da municipali· Intenrlencia \ funicipal d~i"' capital: _afim _de 
thule. _iit :ltltorisadas pelo pr·esitlent.r:•.teem ~ido que n~o pesem sobre a no\·a •~ tlmmr~tra~•~o . 
recu5:tdas pot• não h a \·e r ma i~ dinheiro em q Ut~ tem de ~e r eleit.'l n, :30 tlo co•·rente,os erros 
cn.•xn. . ou <:rimes alli commottidos. e. tl i1Ht vez 1·cco· 

O omtlor tem receio tlo f]Ue haja. succeditlo nliecidos <:stes crr·os em cl'ime~. :;<ej ;tm tlevilla· 
c do que n.lnd:t pos••• S\wccder nn. Intenden ' i;t, merrtc pt·occ~sado~ o" respons:tve i ~ legn.cs . 
omle o Sr . Dr. lhr:tt,a lliheiro j:i. ~ ~~~on~r:;uill sa l:~. 1]a~ sessue5. J.l de outuu:·o de l l'i\12.
ver lnTe rios seus col!e~;t~ . Com o intuito tl !:l .Ta~,1,_, .,_, U•<r i1ue .-.lc•Hi111 d~ ,\lbtlfJU1l''JI'-I! .
F~lva.ç;tmruar os int?r~s;;s~s tio muni~ipio ~~~- .r . .r. S.-<erm1• 

"!'~ a mes:\ um rcquenmento de mlOI'Il\i\· 1 Yito a impl•imi:• n:-: st>guínt.C"s 
<:t~S . 

E' li1lo e :fica sobre a lllE'Sa n õeguinte 

llEQl:f.RD!E:'I"Til 

Re<J ueiro que o Potler Executi\·o,pot· inter· 
medi o tla mes-.1. in forme: 

1•. qur~ nt.o deve a. Intendenein. ::\lunicip:tl 
:tos tl.iverws lomecedores de gado no l\fnra 
dom o de Santa Cr uz; 

2°, qual a. impor t:.•nci:t. das contas ... -is.'ldas 
pelo respectivo }Jresidente e que aind<t 11ão lil· 
ram p,1g:~8; 

:3•. quaRs as providenc!;l.S t.om:vh~ pMa ser 
supprid:L dt> carne verde estt capibl. no caso 
de recus;~. do~ Jornecedor:::s a enviar gado i 
lntentlenci:J., antes desta. satbf,\zer seus com
promissos. 

Sala das sessões, 14 de outuk o de 1892.
Atcgu-.-to 1'inhaes. 

O S r. Ja.cques Ouriquc v m 
tr:tl.;~r tio niesmo a.><sumpt.o a que ~e r~rec·iu 
o nobt·e deputado pela. Capitxtl Fede:·aJ. o Sr 
Vinhaes. E tambem Yile mandat• i mes;~ um 
requcdmento tle i n r. >rma(~-Je>. 

Lembra que quando foi reda.ctor do ~nm!1:1 1c 
Pl'Oónostir:ou o que hoje eot.:"L succedendo na 
intendencia e na estraA.ht de fer ro Cenwal. 

Hoja encontr:He dro.nte de uma. f!t'l!ov issima. 
accusa.ção que se faz à municipali!lade. Os 
actu~es intendentes tlispewleram não se s:\be 
em que os 2. 700:000$ reeebitlos dos seus ante· 
~eSSOl'eS. 

O !J.cto reclam:~. providencias. para que se 
faça. justir;a. quando e lia ~e.ia. necllSsaria . E 
acr.r esce que o~ intenlh•ntes· que ;.tCV.bil.m de 
ped it• tlemi:,:.<ão dos senHa1·gos rrão potlem li· 
car isentos da responsallilitlatle que lhes 
cnubcr . 

O orndor vem cumpri t• 0 seu clt•Yer de re· 
pt·esenta.nte do povo. Manrl:l á rnP.sn. o req11 ~· 
rimento a. que se r.:lbrin. 

E' lido e fica. ~ol:lrea mc~:1. o seguinte 

?\ , l!l:l P~ - ]K\)·t 

RcrlliC!':i.n rio Jl•'njeclo n . 102 P fl,) f80Z, ml•!i· 
tiu'l dcstacttlo rfn /ll'('HIIIC-1111 (/11 [.-,rl•1 .• :1' 11t, 

Vinr•7n c ()!n·;ts Publicrt< p11.r1t o eJ"ercicio ti~ 
1893 

O Con::p·eS!>o l\'acion:tl re;;::-~]\·c: 
J\1'1 •. !"." Fica o govt'rno ant01·i ~:\<lO :t P' 'D:' 

rogn.t· pm· um an~o c1 Jlrazo rletel'm~nado :' 
Companhia. Indu,..trt:tl. e -~~~ çonstt•uc(,ucs Hs· 
dt"aulicas.pn.t•tt dar prmcrpto a~ obras do porto 
Ja1-aguit. no e~ta.do das Al~ güas. 

Art. 2 .• ReYoóam·se as disposir;.ues em 
.::ontt•:wio. 

Saln. elas commis.;üe,;. 14 de out ubro de 
1ROt.-P,·ries da Cru= .-L. Fi!rtuei1·a,· .-A!· 
cicle;· L i ·•·a. 

N . 193 H- 1R9:2 

R~-1. cçiio t!o wlcl:tio.J dcstaca•lo d > orc,macn!o 
da 1l spe~a rh Jli~tiS!c >·io rln Guerra 1> •1·~ o 
e~;:tJ ·,:ic in t}e 18!J:l e ttp}'WOendo Pm . .']J. li t .~
Cli.<.S:iiio . ~~:co>lllh rl~ calC!JOl'ia o A.•'>'CttCtl ele 
Gac• •·a C: c I'urto Alc[i•'e 

O Con~~·~ro Xaciona.l n-,;ol v e: . 
~rtigo unico. E' eleva.do a arsena.ltb prt· 

meira ch1..ose o de Porto Ale!.'re,sem augmento 
tle pes~al; re•·ogatlas asdispo;içõe;; em con
trario. 

Sala das commis,ões , 14 tle on tubrn de 
1802.-L. Fi 'gu-:iras. -FroJs 1Lt Cnro.-.11· 
cir/e~ J.i•>Ja. 

Yae a imprimir o ~eg-uinte 

l'RO.IECTO 1(. 220 A- 189:?. 

il!am/a ltbo,m· po·' !··dos O< e;'{ci!ns a.~ fo' lta.~ 
· r >m m.•tl'dot.< p~lo Cr1flÚii ú rle ti·a(Jat•• ll1·. lotio 
_.yc.!]Jr;muc'!~?.u B ·q•tlsta. l/-;l te dtt f'tJ(I.·dr'' (le 
p!,y.<icct dtt E.<cola J:liu ,;al. rf1u/.rl.< tfe li d~ 
cc~rit d~ col·;·c.tte ilnHO C!lé á r/ara tWl gue· 
fl/)l 'e$•at01!-.<e ri úiC.<inCl efcnla. •I C Vl•/tad? dtS• 
Lcr.·q, C til -vir!u:le de a.mHi~·tia. 

PropOm(lS que se,jl\ nomea1\a um:~. commis
são desta. camara. pam estudar e dar p:m ~r AS commi:;sões reunidas de constituição, )e
sobre o estado adnlinist r-ati-:o e fina.nceir·o· da gisla.ção e ,justiça e a. de orçamento, tendo em 
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n.ttenç-.:i.o a mn.teria do projecto n. 220 e ron-! pretenç;i o. n. commiss.l.o de f:t7.enth e indus
,irlet·anrlo <tu e o c.tpirlo üe fr:1gata. Dr •. João ki:ts pedi u, por ilnm·mc.lio da :Mes:t, :to Mi
Nepomuceno Baptisw .• lenk da. c:uleim 1le nisterio tht Gth~rr:•. tnll;ts :t~ in i\Jrrnuç;ies que 
pllysica d:~ Escol<\ N:wal. em vi~t.:J. tlo decreto puuc~scm lmiJilital-:t. '' · proferir o seu j uizo. 
que o clete,·e como implic:tllo nos liteto~ 1le lO A~ inlorm:~ií~s pre,b.d ct.~ cunsh•tem em tres 
de abril, est:l.Y;\ mt impossibilithule m:tr~ri:l l de p:ll\'f'.er; s rh Cont:uloL"ict G~t~tl d:t Guerm, 
comp:trccer ;,,., aui:L<; tia. dit:1. escola; ~lludo rlous :1. respeito tl:L re\·i;;;ül tlo contra.cto 

Consirlcran<lo m:ti8 qne. t•m ,·irl.mle d rL :un- rc>p~cti,·o, }lCtlhht p~l:L comp:tnhia. ;t fim de 
ni~ti:\Concell itl :lao~ irnplicarJos nos ll itos lhcto~ . qne :<c p: ~ S<tL$.'iC ; L con<irlcr:LI' tl'l r;$-~00 o preço 
(;ele CCJ~tidatlc que a.s tlikts litltas ~ ·!.ia-m rc- do mctt•o de p:tnno. que lfw:t ~tipnhu.lo em 
lev:ul:\s: 4s. c mn :1 re$pci:o d:t l"Pscis:i•l do rne.:<mo 

E' rlc p.'lt'et:Ct' qur. S(•jn. snl!metr.i!ln à <lr.lilm· cuntracto. 
mçfio da Cnm:tl'<l e pm· e:;ta :tpproratlo o pt'O· R!:cn;:antln ~cu pctr~.c;•r iL t·cvi<ín pcditht , 
jecto <le lei n. 2·!0 deste :mno. 1li1. :1 I• ~ec~iio (inlürm;v:rw n. 1) : « ..• por -

S.'lht ,(:;~ cilmmisüe~. 13 de ou tubt~) de 189-2. tantu, entende :\ secç~o qne não t."I)Jl\"Ctn :tg· 
- r./:"c,·1·i11, pre$idcntc.-c11, ; 111; ,.0 Jrm ior·. re- ;.n·a.Yar-~(\ m:tis o:; •·urre< publicos. n.ugmcn
httur . - ..t.·i.<tidcs lolttirt , _ r·/,nq<L< J,a/ml.?. - LuH.ln-se o preço. nem me~mo com m :t:s 30',',. 
Ftança l'm·wilw. - Fc!isúd lo y,:cír·c.-Jfomcs c~mo ú pt•np.)st.o. 
fl,.;.,·,···. -A,·thw· Ri"s.-LIIitc Oiticica.-Sc- Qu;tndo a matcríot prima ~ra cotada p nr 
•~e1·inn V!'cil·a.-,Hrr;eirlu. .;.\"v;ucim.-Lt:oJlv!tlo Jll'COO iníerior. (\ supplic;tnte nüo propoz re
de JJu!ltüe$. <luzir o preço do se\leontracto, assim t:tmbem 

si elle subiu, nio p;trcce justo que o gover•no 

~- 220-1892 

O Congt·es.>a Nacional decreta : 
Art. I. • SiLo abomdas para todos os effeito3 

as faltas commettida.~ pelo capitão de frosat·L 
Dr. Joüo Nepomuceno Baptista. lente úll.- ca
deira de physica da E:.<COh N:tval, dadas de 11 
de abt'il elo çorrent.e ttnno aw á da. ta. em que 
apresentou-se i~ mesma ~coln , de ,·olt:\ tio 
desterro. em virtude de amnistia. 

Art. 2.• Revogam-se ns di~posiçües em con
tt·ario. 

R. R.- Sala. 1las ~-essjes, I de outuhro de 
1892.-AI·./wl· Rios. 

Vae a imprimii• o SE!guinte 

PARECER. 

N. !Oí - 1892 

[;d efere o 1·r.queri•nenta ,[,, C'ompa»ltia F<~fwica 
de T.:cid~s d•1 Ilillh, pecli~rlo i wfe ,na isaç•ill 
pol" p1"cjo.ti:11s Tr?s~r.l!an ics ria. baixa do Cllu;/~:"o 
com o f {wncciml';llo dc p11i1MS Jlam n (..wdn · 
mento tlo i'Xe,·c'to clw·ante o t<ltõ,,o <':<· 
c,·c:*cio. 

A Companhia F:1.hric.1 de Tecidos do Rink 
pede a indemnisação M 132:09õSWt 45 •f .. 
sobre a import:tnc!:t do fornetimento feito rio 
11ltimo exercício, mrà·lia do prejuízo verificado. 
visto ser o calculo feito tom:imlo-se por lJa.se 
o camu!o de 19 d. 

No intuito de munir-se dos escbreciment.os 
indispensa>eis plr~ ojulg-amento seguro dessa 

a.ttend:t ao <tll~mtmto pedido. Si a supp:icantc 
rrcei<t pr('_juizo. r ! l!w~-~ r:-~ignar. porque em 
outras époc:ts :\Uf,~riu buns luct·os c hnto isso 
~ verda.de. que l'l>quereu e conseguiu proro
gação do seu contracto. j> 

N;t inform:tçii.o n. 2, tlepois uo p:trecer do 
cheí"e d:t !• seeç:ão. (l.ind;t contrario â preten
ç:lo da comp:tnltia. <liz o dir·ector u:t Contu.d.o
ri;t : « A pretençi\o d:t Fabr·ic:t de Tecidos do 
Rink. não póde ~?!' :tU.enúida, porque d:trü\ 
dirrito n todo;; que t~m contractos com o 
Ministcl'i•l d;1 Guerr:.L a reci:.Lmar augmento 
nos preços dos artigos que dCI'em fornecer. 
A referida. G'Omp:tnhi<t tem ohtido sómente 
fiwor~s. não concorrendo júm:tis <to f<.Jrneci
mento de p:tnnos e não pOde allegttr prejuízos 
e :1-ind;t menos cunsidemr-se privilegiad<t no 
rmn.o lle ;;u:\ industria.. Quando obteve reno
Y;~,Çào uo seu contr:1cto deste anno, reconhecia. 
p~rreitamente o negocio que prop:.mlla, e por
t:mto. continuo a pens;w que nfto tem direito 
i1 su•• recbm:tc;ão •. . . " Com esse~ dou:> p:tre
ceres esteve de ;tccordo o Presiuente da. Re
publiro. 

Sobre o pedido de t•escisfw, lliz :tquell:l. $ec· 
ção: « .lulg:t <~ s.x.-ç.io que o pedi,! o pódc ser 
s ;\ti~leito. ,·isto como o Q;llYerno não de.-c esta.r 
adstricto ás convenienci:ls de um;t comp:mhüt 
(]Ue tem aul"erido gn~ndcs lucros des.!e que 
lorn!'Ce Innuus p:lr:\. o f:ml:lmento elo exerci
to e que, n.pt'OV"eit.1.ndo-se ü:t occasião, est.1.do 
anormal do cn.mLio <~.ctmtlmente, quer impor 
a.o go\·ernn um augmento de 45 "/o sobre o 
pre~•o do seu contrct.cto. >} Esti,·emm de ;ucor
do com este p :J.recer o director e o mitlistro 
d;\. g-uerr:t . 
, Versando ~Ahre :1. revis:Lo do contracto para. 

a.ugmento do preço da. mel'cadori:t e sobl'e a 
~ua conseCJU:m te rescisão, as informações 
supra, :tpeza.r de não trat:J.rem propriu.mente 
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do ca.so sujeito a. examtl. dão, entretanto, S. TL S:tl:\ rb.s commíssríe.; , IZ de outubro 
valioso subsidio i~ commi3sã.o p:Lt'a. resoh·el--o. d~ 1 892.-JL•··s-z,pr&<idente.-Ilvnte~o Buptis-

~f<\ior, porem, e decisivo prt~t.t ,~ seguinte ca, ~lator.-Bc'ta.- ,~l i••O Carneiro. - B i·a; ilio 
cl:tusuht tio conk:lct.o: « l'ica. s:tlra t:mto :J.O dos Sa.clo .~.-llomc•o CQslt!. 

Ministt;rio c~a. C.uet't'a., cnm~:-á (:nrnp:tnhh~ c~n- o SR. PRE;<tDF:STt; dcsi ~ ll(lll:J.m. 0 di;t 1:5 a 
tr.tctot • AlACULD.\IlE u r.n .,.,ct:'\llllt o I'RESE:'\! E 1 seguinte nrllem do din : . 
CO:\'TRACTO, Se)I DmEit'll A 1:'\ltE)l:\J;;A~AO 
AWwll.\. prevc~dendo. p\ot'l!m. al' i~•> com a rit.e· 1• P<~ l'le part~: (n.tú ele :: h• >l~ ts) - Yvl.;.t<;:io 
cedenci:H.le qu<~tt•o mezt•s.;, •los $êg"LI ÍII.te:> prnjecl.us : 

F..,:t.c• a1·i:;o não l.t11' 1.! log;tr po1· p:ll'ÍJ' ela ('11111· X. l :.1:! X. (arltli Li \.'11 •le:o:h•~:trln •ln ut·r:n.lllL'JÜO 
p:tnhia.. que pt•di:t :t r csds;i.o ;,.,,,,.,fifl. t.!. ola rl-~pcza. r[n ) Jiui,:t.•·t'Ju lia luehblt•ia, \'i;to;iin 

F.;tuJ : ~tl:ts cutrlad<Hamentl'l :1s a llt•g:L("it;';l c r· Oh;:a.< l'u loliea~) •. l~'''a <) <'XPl'~:cio •lo1 l ti!J:I. 
docnmentos P l'eSelltl'S a co mmi~~~c'>.l\ (!uJl,:hlt;. llllt~•t'! S:\IIoltl a. ff'\'1 " 111 ·~o :·()lhl:tct.O rlP;n:l\'l~· 
ra.nt!o que acomtJ:tnlli:t :LU:'t•riu «uuns luct·o~» ).(;'·'''.'·" :t ,-,~ p·.n· ~~~ .\11.1~ :-,. Joi•,tuctsco e h10 1.lus 
dos contrncr.os que teve pa.r:\ suppt·imrrlto tle 11 \l' l:la.-: l •_ll~·· tt •:;;to ll lllC:t); . _ • 
p:tnnos pa.r;~ Htrd:tmentodo ex~reito, que, prt.·· N: !S.l. ~I'Ste ~ :uu!o. ··~tal>cleí'~ '.l'l? a. le! 
prevalecendo-se da unorm:~l! t.hl.d e da;; eir- 11. ·~·10.~ •!e -" tle.no.H!mbto de l88':i, .com as 
cum~hnci~$. niio duvi.Lou ct·e;tr p:n•;t 0 g0• modtfic :t~·~~c-s que mdtên., e 11xa o pra.zo d~m:o 
verno a. difficil situu.ç,io de. ouacceit.:.tr 0 prt•ço tio qn:tl olcven~ o$ n.ctn;te$ b:~nco~ de_ em•:>sao 
que lhe impoz ou tle ;~.n•isc:a.r·se n. uma. no,·a cnt1't\l' no reg1m:• I~ desta. lc1. Au~.l'l:>l. o~
concurrrmcio.,-que, ao ~r insuccedid:~ :~ p1·e· \'erno : ;\ n.sst:mll' a. J'espon~b~htlat.lc ,las 
tenção de a.ugmento de preço d:t m :ttet·i:t q11o not1s do;: que HlLO puderem ou qtuzcrern. sub· 
contractara. sapprit·, uespo,jou·se de toda 11 U}etter-sc ao l_nc.>mo . re%'1~nen ; a Pl'OV'Idca·. 
consideraç.ã.o aos interesses fiscaes da Repu· cm.r, quttnto ;\ subsl.ttuH:a.o .. P•)r no!.'\> .do 
blica. e á lettra inilludivel do contmcto, pe- T.he50uro, d•~" que forem rccebulas, e~~ r escm
dindo a. sua. rescisão immed.iara, qu;tndo niío dtr o contrat:J com o Banco do .Repu!Jhca. pa.r?
podia f<J.zer sinão mediu.nte pl'(\\' iO a viso de o resg3-r.c do pape~-.moeda, hma.ado r~te :1 
quatro mezes,- e qm:, no vin>..r:J.l' a imlemni- somm'1 a~tual c le1to o l'eS!;o.te conlorme 
s~Ão p·!tlid:t, crea.-se precedente juridieo que <tquclia.l:ol ~ C?m 02 recursos annunlmente 
a.proveitmi a. todos ~ue teem contl'itcto C'lffi uccret:tdos (:t' lhscussao) ; 
o governo, em prPjuizo do e1•a.rio pa'!l ico; J• cli:;CI:Is&"ío tlo proj etto n. l-~7 A, dest 'l 

. . . <1nno. autor1zando o governo a ulhtnuego.r as 
Cons1der~tndo que o facto t.l.e h;cYee o mm.tS· mcs::u; J.e raiHhs (le It;1j;thv c Lagnmt. no 

tri? da _marmha., como u. lleg~ :\ . C?mpanlna. P.Stado de Santa C.ttha.rin'a. • 
atreodtdo a. toda.s as recla.maç•J~ fetta3 e ~les- 2• díscus:>ão do projecto n. :W5 A, de:te 
p;c~ado [a.v;n-.1Ye~ment? os peil~dos tlo~ ~1~l<t· anno (do Sen:~.do) , :~.ntori &'tndo • 0 governo.<\ 
daoo que :_ndlc:l:, tt.IO col r e em .eu pro\el~O, enJcmnisar 0 e:>mdo do M:tranllao da qnn.ntta. 
po.rque_na? est.-. pt'O\';~d~ das stms a.llega.Çt!es de 4:30:490,:;':132, di!f;)ren':n. d<t que foi reco· 
a 1detürda.n~ de_ co?chçoes contt·;~otua.es. Sl o lhida em eleposito no Thesouro N;\ciona.l, des
caso~ess~ctcladao;;eprectsa.mentetgualaoque ti narla. ü.-s ulmts <lo « FUl'O ou c;<nal, do Ara· 
o~a e su,]eJto ao .Julga'!lento do Congres;;o •. e papahY»; 
amdn. ~esmo~ qu~ ~s~1vesse, Cl bJm_ cr.ter10 Coniinu,.ão da. 3• discuss:io do pr ojecto 
~os ~nsma. a. nao mc1d1r no erro ou ma.tlver- n. 216, deste a.nno, autor-sia.ndo 0 Poder Ex
rencm de outrem ; ecutivo a u.brir um credito ext.raordina.rio de 

Considerando. por outro lado, que o con· 267:041::-600 no corrente c:-cercici.,. pa.ra paga. 
tra.cto assign:ldo por C. A. Pohlmann. pri· menr.o dtts despezas reali~a.das com as occur
meiro f;ercntc da comp:tnhia Fabrica de Teci- rencia.s hu.vidas em ~Iatto Grosso e com o 
do.s do Rink e o coronel João illepomuceno de desastre do cour'.t~<tdo Sa!i.;IJcs ; 
Medeiro3 Mallet, int endente da guerrn, e a Continua~.ão da :~· doscusssão do pr~jecto 
lei reguladora, no caso vertenle, do ')ledido de n. 221 A, orr:.ando a receita ;;era.l da Repu
i?demnisaç:io,-que,_ pol:' esse contra.cto, a blic11 para o exet·cicio de 1893. 
faculdade de r~scLSau e expressa. ~tler em 2, pa.rte ( ás 3 horil.s ou antes ) - Couti
favo~ de nma., quer. e1!1 favor de o~tr:L_par~ nu:t.<>iw d;t <liscu:><ii.o uniC;J. do pt•ojecto 
COntlactante sedl dtre•to a mdem.u st<çuu a,- !92 c (additivo des:acado elo projecto n. 192 
guma ; B). fix:tndo a despeza do ~linbte1•io da indus-

Considera.ndo que, em face do contracto e tri<t, Via.r;ii.o e Obr~ Publtcas p~U<l. o exer· 
em face das a.ll·~!:.':JÇiies que offercce, não as- cicio d~ 1893), m·lnthndo ex<~ut:l.r di\'et·sas 
sisb á. compa.nhia •lireito ao que requer,-é obt'<\S 11\l E~Lra.d.a ele F~rro Cent l"<t.l do Bl"J.· 
de llll.recel' a commissào o.le fj,zend:t e indus- zil ; 
trias que seja indeferida à petição da Compa· Discussão unica do projecto n. 19'2 Q, (addi-
nhia. Fabrica. de Te~idos do Rinl~. t ivo desta.ca.do do prQiecto n. l9Z, or<;a.mento 
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da. despezn. 1lo Ministerio ela Ind ustria, Vi<~.~<lo 
e Obras P ttblica>J, pa.t·a o exer·cício tle 189:l); 

Discussão unio.;v. do pl'ojecto n. ~~~ F 
(additivo destacado do or~amento da desr:m::t 
do Ministerio dlt. lndust t•ia, Via~.:i.o e Obt·as 
Publicas, para. o exercício tl.e I 893). ;t utori· 
sando o lrOYerno a contral.:.\1' com o Sr. Ri· 
ch:ml J . Reitl.y. ou com rttwm mclhot•c,: v;uJ· 
t..1.gen~ o1l'et·e•·et·. a cur:st.r·uc\:;lo d.t linha. i.ele
g'!'Uplticu. $\lh· 1luvia l, entre :l~ ci t.l:ltle~ dl! 
Belém e M.tni\os : 

Discu.•s:io uni<u •I•> pr·ojPd.o n. !!f! ~~ (;uldi
t.ivo d~tac:vlo tl•.1 or1,;unento 1l:\ tlc~~·za ''" 
Mini~terio d:~ lntlu~tt ·ia., \'i:u;iin n Ol.tr·:~~ 1'11-
bliros, pn.ra o exct·cido tln ltiU3), attlot•i,:uJtlo 
o p~ga.mento ~!e 30:000~ como premio ao Dt·. 
Crockatt de Sa, pelo m:tpp:L por elle nltinM
mente edit;tdo ; 
. Discus:;lLo uuica. do projccto n. 192 O (:l.lldi

tt;o, des?cado do or~men.to _da de~pezn. do 
Mmtster;o da lndustrw., Vt:H::to c OhrtLS Pn
blica.s para. o exerc.icio de 189:3), t\u tor is;tndo 
o governo <\ conceder à. comp:1nhia esl.t·:ul:~. 
de ferro e ~linv.s de S • . reronymo a J.ll'Orogação 
de prazo q ut: fo r necessa.rio paro~ conclns.\o 
das estt•,tdas a cuja construcção estú obri
gada.; 
Discus~o unica do projecto n. 222. dest.l\ 

anno, autori::;ando o gover no a. conceder seis 
mezes de licenç:3., com ordenado, a Etluardo 
Macedo de Azambuj<l., engenheiro-ftsc<tl de 4• 
cla.sse da repa.rtiç·.ão de fisca.lisação da;; estra· 
das de ferro da Cnião, para tratw (1; sua 
~aude onde lhe convier ; 

Discus.~ão uni<:<t do prQjecto n. 10, deste 
:mno ( não sancdonado ), dispondo sobre o> 
proprios no.cionaes nos cst.ltlos, nos te1·mo.l 
do pumgrapho unico do art . 64 da Consti
tuição; 

3• dtscussii.o do projccto n . 175, deste ;tnno, 
a.ugmenta.ndo de 30 o /0 os <tctuaes vencimen· 
tos dos empreg-ados da Estrada de Ferro Cen
tral do Brazíl , que percebem menos de 6:000>;, 
e autm·isa o governo a abrir o necess,~rio 
credito; 

I• discussão doprojecto n. 214, cleste anno, 
uutorisanrlo o Poder Executivo a entr-ar em 
uccordo com Silvestre de Ma.galhiies e:~ B:t · 
roneza. de Villa 'Mari:~o e outro>, no sentido 
de liquidar, com a respomahilid<Lde d:\ Uniii.o, 
os titulos de divida qne receberam do Pa.ra
gua.y, depois da guerra. entre a.quelle paiz e 
ono.sso. 

Levanta-se a. sessão ás 5 horas e j minutos. 

125·• SES!ÃO E~l 15 VB OUTUJlRO DE 189':?, 

A•J meio-rlhL proce<le-se ;i, chamad;t, it qual 
rc~ponrlt>m os Sr·$ .. Jo:í.o Lop~. Antonio Aze
rc•l n. Al.haytln Juuiot·. ~'"'ll:L fiuimar-J.es, 
Flr~Ul'Y Clll':llln, lwliu do Ht\t~.il, Cantão, P~
tli'O Cite r·mmtr., M;Ltt~~ lkt•,ell:u·. AnA:usto Mon
llm~~rn, Cnsla l{•ull'i;:uc.<, C;~ :imii;o .Tunicll', 
IT•·m•iqnc dtJ C:u·\·at:., •. An l'risin Fi:Liho. Xo
gotHÜl':t P;u·au:t.~tt:'t. Nel~0 11. PiL·r s Fet·t·cir·a, 
M;~,,·t i 11 11.- R"' l.r·i~uc,. Fr· ·d~t·ko Hon,:cs. Jo,;é 
Hcviluqn:t .. l;nn<,: <lO de La..!!O.<. Xa..:cimento, AI· 
t'J·edo Barbo."'· .- \lmino .\tron,o. Etlít:.tcio, Si 
:\t!th•;ule. Tolenlino de Cm~mlho. Jo;tquim 
Pt·c·nnmbuco, .Ju,····ncio de A~niar. André ca.
r:L!canti. Rasmundo B:mdeira, Per·r·it"J. Lyt•J., 
.Joiio de Siqtleit·a. Lui~ de Andt~u.le, &pil'ito 
:";antu, Hdl;u•nüno Carn~iro. Theopltilo do~ 
~<Lnt•JS, Oit.icica., R•)llrigo de Manjo, Oliv~it•a. 
VllllaiUO,FI~Iis l..ello Frl!in~,Augtt~to de l~rnto.s, 
Paulo Argolo. Tost~. Sc:J.bra. Za.ma.. Arthur 
Rios, G;~rcía Pires, Marcolino Moura,, Sc\'e
rino Vieim, Santos Pereira , :11ilton, Fr-,m· 
cisco Sodre , Leovi,!'ild.o Filg·neira~. Ba.riio de 
s. :lbrcos, Pr ;,;c:'l P"r:ti<•), 'M;tnoel Caet:mo, 
Franci3CO de !\btws, Hor<tc:o Cost;• , ~ovaes 
:\íello. Fon;ec;J. o Si! V~\ . slanhães B:Lrreto, 
Oln·eirn. Pinto. Vit•gilio Pessoa, Luiz Mnra.t, 
Ba.pti,;ta d•< :1-lott.\, Fróe;s da. Cruz, E rico Coe
llw, Lopes Trovão, .Tacques Ouriq ull, Fur
quim Werneck. Vinhaes. Thomaz Delfino, An· 
tonio Olyntho, Ba<taró, Pacifico :11v.scarenhas, 
G:tilr iel de Mai:a.lhii.es, Leonel Filho, Chagas 
Lob~'tto, .Jucoh do. Paixão, Alexandre Stockler, 
Matt:< Ma.ch:tiiO, Lomounier, Ah·:wo Botelho, 
Gonçalves Clt;LVCS, Viotti, Dutt•a. :-lica.cio, Ma· 
noel Fulrtencl\), . ..l. t·istit.le.> ~Iú.ia, Gon~.alves 
Ramo~. Cu· I~ <h ::t • :h:J{;M, Fen ·ei.ra. BaheU~, 
Fet·reim Pire~ . Rodolpho de Abreu, Necesw 
Tavares, Glicerio, Cesa.rio :llotta Junior, Mo
raes Barro>. Lopc~ Ch;lves. Car~·a.lltal, Mursa, 
Paulino Carlos, Alfredo Elli~, Almeido. No
f!Ueira. Br:tzilio, dos Santos, Leopoldo de 
Bulhões, Al~c.> de c ,;.sct·o. t:rbano de Gou
vei;.t,, Caetano de All!uquerque, Bella.t·mino 
ele Mendonr,,;:1., Marciano de Ma.g:\lhãe:;, Fer:
no.ndo Simr.~ . La.uro lviullcr, Carlos Campos, 
Scllmidt, Pereira. da. Costa.,Julio tl.e Ca.i tilllos, 
Bot':!es de }fedeiro~. Alcides Lima, Thomaz 
Flora~. Ho:nero Baptista. C.'IS:>í:\no do Nasci
mento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-ge a sossilo. 
Deixa.m de comparCl<!er com causa parttct· 

pa.da os S~. João lle A vellar, Uc!JotL Ro
drigues. Rool'igues Fern:mdes, Justinia.no de 
Serp.'l, Jose Av~liuo, Miguel de C:LStro, Amo
rim Garcia , Pedro Americo, Couto Carmo, 
Cyrillo de Lemos, Retumba, Rosll. e Silva, 
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Gonçah-~s Ferreir:t, .Tos~ Mari::~.no, Anniba.l O s~-. Garcia. Pires nota qu e 3o 
Fa.kii.o, ~rei!·;\ de Vasconcellos. .Joii.O Vieir:t. demou tl<t. commi>s:t o de orç;1.mento em apre
Pontes de Mira.nd;t, EucliclJ; · :\f:t1L'l., J\·o ·tio senhr o pr0jecto que fix:a il. raceit.'l. da Repu
PJ•ado. Le;tndt•o Maciel. D:ony::io Ccrqttc~i!':t. hliel par:~ o exercício vindouro, t rouxe ainda 
Sell:t~tiií.o Lanllulpho, Fonseca. Hermes. :\i lo um:.~. Yez o gramle inconveniente tle não J!O· 
Peç:w!Ht. l,;rbuno ~Ia~condes. Viria.to rle :Me- der ser pcrfeit:J.mente estudada esta im].)or
deiros. França. C:~.rv:tlho. Alcindo Gua.nal~ra. ta.nte matet'i<\. 
Mn.yrink, Joã.o Pinheiro. Amer·ieo Luz, Do· O or-J.dOL' acrediton que, com es::-.. "1. demora., 
ming-os Rocha, CoM.'\ )f:tch:ulo, Fmnci•co que rlevN·i:1. ~ignific;tr estudo aprol'and:tr!o, a 
Vei:,'lt. DominJJ:o; P<wto. P:tlcta. Benedicto oommi~ü:o troc:xcsse à Camarn. um projeet'> 
ihLlladn.re,, Adolpho nunlo. Angelo Pinheiro, que putlesse S(:r :J.Cceito sem profllndn.s mocli· 
Co.rtos Garcia, Moreira. da. Sil m. .Julio de fic<tç .. ics ou sem ser no\·a.mente moldado. Mas 
Mesquita.. Ellu;mlo Gon~:tlves, L:tcerda. Cou- o tr-J.l>nlho da clltnmissií.o carace de verdade 
tin lto e ~lenna. Ha.t'l'cto. na.s suas ;wali;u:,õc.<, nã.o e mais do que um 

Deixam tle ~.:omparecN' sem c:1uso. P<tr- amontoado de cil'r-J.s tornadas da proposta. do 
ticipa.da. os Srs. Pit-e~ e Alhnf1uerque, AI· Potler Executi1·o. 
berto Brcmtlãu, .lmCJnim Breves. ~a.mpaio Sentillllo tllYergir da commis~ã.o, o omdor 
Ferraz, Jesnino de Albuquet•q uc. l•'iguei t·etlo. corri •!e o que !'e tem dito e decla.r<t I]Ue nlio 
Fe:•reira Bt•J.ndii.o, Cose;~ Scnn:t . .Toiio I.niz, niio foi a Ca.m:l.r;t quem se divot•ciou da com
Monteiro da. Silva, Ribt!iro rlc At~lllte.". ~lar- missão, ma.-s esW. claquella. A commissã.o dei
tinha Pt·ado .Junior, Domin~o~ de ~Iora.es, xou de ~er uma. repre.>entação das i.déas da 
Costa Junior. Antonio Prach Cincin:tto Btw"a. C<\tnara para tot•n;u·-s~ nsurpatlora , domina.· 
Victnrino Monteiro. As~is Brazi! c Itoéh:t m\dom, mesmo tyr:mnica. 
Ozorio. A commis5ã.o, no or~:,amento dtt receita., 

E' lida. e s~m deo:~.te ttppro..-ada. a. acta. da acceitou pa.ra. base do primeiro capitulo, isto 
sessã.o antecedente. é, para. base dos impostos de irnporta.çii.o, a. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRES!DE:\'TE- Nii.o havendo ainda nu
mero para. se pl'oc~der ás Yota.<;ües indicadas 
no começo da ordem do dia, pasm-se ú.s m:tte
rias em discussão. 

I • discussão do pr~jecto n. I2i A, deste 
anno, autori~ando o go"erno <L <tUil.nd~gar as 
me..oa.s de r emlas de Itaj:thy e Laguna, no e<:· 
ta.tlo de Santa. C:ttha.rina. 

l:\'ingue1n pedindo a. palltvra. fica cncerl'ada. 
o. dbcussão e a.diad:\ a votnçií.o. 
.. 2• discus>ão do projecto n. 215 A. deste 
anno (do Sell:ldol, .-utot•is:!.ndo o governo a. in
demnisar o estado llo 11Iar:1nhiio da cr uantiu. de 
4~~9:496$.'532, difl'erenç.a da que foi r ecolhida 
em depm:it.o cl:l Thesouro Na.:·iomLI. dest,inacla 
ás o!:Jr•J.S do F um ou co.m.l uo Araptt.pahy. · 

Na.o lla.vemlo quem pc·;<\ a ll:lhna sobre o 
artigo unico do p~ojecto, fica encerrad;\ sut\ 
discussão e ndü\da. o. vot.a.ç~o. 

Continuação da 3• discussii.) do projecto 
n. 2!6, deste anno, autorisj.nuo o Poder Ex· 
c::~ctivo a o,brir \tm credito extraordina,do tle 
2ôí:041$6:JO no corrente exer,·icio, p :!.l'<l. pa
gamento das rl l'spezas reatisaclas rom as occur
rencias bavidas em Matto Grosso e com o 
desastre do couraçado :SrJUutür:s. 

Ninguem pedindo palavr.1. fica. enc3rrad!l. :~. 
di.:;cus._<ão e ·aüiatla a >ota.;;iio. 

Continuação da 3' discussão do projecto 
n. 221 A, orÇ<)Jldo a. receita geral da Repn
bliea. para o exercico de 1893. 

qu:mth de 100 mil contos em que foi orçado 
1)e1o Thesouro tal im].)osto. Ha diver~os me
tltodos de i\Yalial' a. receita.: uns procuram o 
mini mo. outros a mi:dia dos tres u1timos excr· 
cicios. e outros air.da. o resu\a.do do ultimo 
exerci cio liq uida.do ; considera-se hoje esse 
ul:imo methodo como o que mais pü~.e se ap· 
proximnr da verdade. mas só quando o des
envolvimento da l'Cnda e devido a. causas not·· 
mae~ c naturaes. 

Procur;tr saber, isto é o que de...-ia. ter f<'.ito 
a commis._<ão, ill(\a,anndo das ca.usas do au
g-men to de renda do exerccicio de 1889 pttra. 
1892, afim d.e podet· saber si convinha tomo.r 
como base pa.r;~ e;s~ calculo a. métlia. do~ t res 
ultimo.s exercícios ou a. miuima. ou aintla o 
exercício mais proxtmo. 

Em 1890. nos primeiros meze;;, a impoi·ta
ção decre:;ceu em Yirtude de não se aclla.r 
pe.cfe it:'l.mente firmada a nov:t iürma de go
verno ; do mez de maio em deante, ioi-re no
tando o mo...-imento t.Ie importa.Ç<'io , desenvol
vimento que no mez <lejunho chegou a quan
tia excessiva, pol'que ocommet·cio previniu·$e 
contl'a a. cobran\il. dos ZD% em ouro. A orga
nisr~.<i'io rle innumeras empl'ezas e de compa
nhia.;; industri:<es lez com que a importaç.l.o 
tornasse a subir de meiado de 1890 em de~ nt;!. 

Foram essas as causas do augmeuto de 10 
mil contos na imp:>rta.ção de ISSO a 1890. 

Podia, pois. lt comml;siio b:tseut·-se ni8to 
p :w;~ or,,at• a rece~ta, ? Em !ll92, do mez tl2 ju
lho em deante. viu-~ um dl•crescimento na 
importi.\Ção c f;l).: Crer isto que <L reud<L descer-á. 
abaixo do nivel de 1889 ou quando muito se 
sustentará nesse nível. 
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Ora, o legislad01·previdenb não póde accei·l O SR.. I• SECRm'A1UO lê o seguinte 
tar nestas contliç,ôes, eomo l•a.se, nem o ultimo 
exerc!clo nem ~~ media <tos tres ultimos, para i 
cuja renda influíram causas extraordinaria.s. 

Pa.r-..1. pt·ccnchct• as lacunas ou as deficien
cias deste or·~:3.mento, a commi~s:lo reproduziu 
o imposto de rumo e teve um:t crea.~·.do m·igi
nn.l-o impo5to do ph~phoro, conka o qual 
a Cttmttm :;e levantou com I'Uzào. Quanto ao 
imposto do rumo, c mnct teimosia. ~~:111 cxpli
ca<;lio \!C. p(lt't<~ da. com m Í:>$iiO. 

E.;tit pcl"'lcittmente pro,·ada :t imprrtt;(·:t
bilidrule du sem ellw.nte s\·stemt\ de arrc,;;uh
~~ío e o or-. .u!or ainda. ''ae m., is lo age, oppon
clo-se i.t-li,,i,c a ioLlo o imposto ~obre '> 
fumo. 

A Camara j à re;:ol veu c bem com re!açlio :to 
imposto sobre chamtos lil.\n·i~atlos ttCJUi no 
Bl'azil ; m:\s não é tutlo fl intla., deve-se sup
primir tambem o imposto em rela\,rro ao~ 
cigarros. 

A commis.são calcult\ em 8.000:000::; a, r.'n
da.do imposto de 10 réis sobre ~a caixinha 
de phosphoro : tal imposto. para. prouuzir· a 
renda de 8.000 :000$, exige o li\brico de 
800.000 .000 de caixas de phospboro. 

Essa exo.ggeração de cifras é o melhor ar· 
gumento contra o imposto. 

O Poder Executivo tinh~\ pedido ;J.utori-
saç;lo pa.m emittir, durante o exercício , a 
somma.de 20.000:000$ em bilhetes do Thesouro. 
pa.ra. adiantamento da receita, obrigando-se a 
resgatal-o. dentro do mesmo exercício; entre
tanto, a commis&i.o reduziu e,s:1 autot•isaçüo 
a 16 000:000$000. 

Tudo nos faz prever que as necessidades do 
Thesouro no começo do el:ercicio vindouro 
nã.o serão sómeute de 20.000:000$, mas de 25 
a 30.000:0~00 . -

Em que se baseou, pois, a commissão para 
restringir o pedido do governo de 20 para 
16-000:000$000? 

Discutia. o orador o proteccíonismo e estu
dava a emenda do Sr. Montenegro sobre 
tarifi\ movel, qua.ndo foi interrompido, por 

PARECER 

A' com missão de Ol'(:a.mento foi presente a 
emenda n.o pro.jecto n. 1!)2. N, tlo Sr. Parana
~uá. e outr·M. pt·opondn o augmento de 
!!0: 000$ n. 150:000$ annua.cs á. sub\'Cn~·iio á. 
E mpre l.:t de:! ~aveg-a<;.lo a Vaptll' tlo Hio da5 
Vt~lhas. S. Francisco c seus atllncntes ; sub
Ycnçlio fjll(! S(l Se tOl'tl:tr;Í. <; (!~CÜV:l . !lOS tel'• 
mmnlu contrado u.ctual.• lo·po ' ~ \ l l• ahcrt<~ iod:\ 
a.Jinh:t ao tr'a{cgo e a.cceita pdo gol"crno, sem 
onus algum pa.ra. o th~sc·m·o . 

A commi,;;sào, l~·nsidct·a.ndo ((U C o accrcs
cimn pet!ido nos propl'io5 termos ll" t-ontmct.o 
''igcnie nii.n onerar:.. o.• co!': c~ ))ll lJ!icos sin~o 
dt~pois tlc rc:ali~ado cumplet<Lmcute este gl·,tn
dc mcl!tommento, é de IJ<m·cer que ~c·j il. 
aquelle proje<:to ap!lrontdo . 

Sala das commis.;üe:<, 15 tlcout ubro de 189:!. 
-.1f~r((e.< lJ••1TOS . - I-e·.pofd,, de B ulfúíCi .
Arllwr Rio.•.-Demct.-io Ri/Jciro.-S~c<:rino 
Vieira. 

Sulnnettídtl a Yotos, e <.tpprovada a seguinte 

Accre5cente-se no fim- Sendo a subvenção 
annual de 150:000$ paga durante todo o 
prazo do privilegio fixado no art. 7", § ) a 
n lO da lei n. 3397 de 24 de novembro de 
1888, ficando livre a. qualq uet' a. na vegaç.ão 
no trecho de Sab<~.rã. it. barra do Para una. 

Sala d:LS sessões, 11 de outubr o de 189"2.
~'iogl!~i·"f'a P m·anagu<i.- Al'Varo B otelho . 

Em seguidt\ .e adoptado C?m_ a emenda. ajl
·provada e env1ado a commtssao de redacçao 
o seguinte 

P.R.OJECTO I\. 192 K-1892 

jú. ha.ver numero pa.ra. a vota.ç-4-o . o Congresso Naciona.l resolve: 
O SR. PRESIDE:I."TE- Havendo numero na Art. 1.• Fica 0 governo autorisado a rever 

ca:sa., vae-sc proceder üs vot..-..ções . . 0 contracto de na. ve~a.ç-J.o a. ;-apor do Alto 
E' a.pprovada sem deba.te a redi.i.c';ão do PL'O- s. Francisco e rio das Velhas para o fim de 

jecto n. 192 P 2• concedet· prorogação de prazo, por mais um 
Votação, em discussão unka, do projecto anno, para termin:.lção das obras da desob

n. 19-2 N (additivo dest:.tcadodo orçamento d<t strucç.ão do rio das Vel tlas e de fixar, si jul
despez.• do Ministerio da Ind~lstria. Viação e ga.J' l'Onveniente, a lxm';J.. do Pa.ra.liua. parll. 
Obras Publicas p;u-a o exercicio de 1893), a.u- pontCI inicial da na.vega;;.lo deste rio. 
torisando a revisão do contr-acto de na vegaç-J.o Art. z .• Revoza.m-~e as uisposiçües em co n-
a. vapor do Alto S. ~·rancisco e Rio das Ve- t .

0 
-

lhas. rurl . 
0 SR. PRESIDENTE declara que ha. Uml\ 0 SR. PR~IDE::'\TE annuncia. 3. ;otação, em 

emenda. do Sr .. No"ueira Pa.mnal!uâ. sobre a j2' discussã.o, do projecto n. I 83, deste :mno. 
qual a. commissão tfe orçamflnto deu o pare- rcsta.bel.:~ndo a. lei u. ~~.03 t!_e :Z4 de. noyem
cer, que vae ~r lido. bro de 1888, com as modilica.ç~cs que mdica, e 
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fixa o pl".lZO dentro do qual devem os actua.es 
bancos de etni;S;;âo enk.l.r no regimen de.~ta 
lei. Autor isa o governo: a assumir a. respon
sabilidade das notas !los que não puderem ou 
Q.Uizerem submetter-se ao mesmo regimen; a 
pro•·idenciar, quanto à subslituíçã\1, p:>r no
tas do Tllesouro, das que lbi•em 1·ec~liidas. e 
n. rescindir o contracto <:om o Banco dn. Reru
bli~t pa1'a. o re~gu.t·~ dn p:1 pc-1-moecla, limi
t:~.do e>te i1 somm:t ~ctu:d e leitn o rL•.;gal.e 
conf<•1·me aqu~ll;.\ lei com o; recm·so.; annu.ü
mente decr.~tados. 

Em seguida tleclaJ·a que vae ~ubmr·t!.er n. 
votos o requerimento que ~o!n~! o proj L'Clo 
apresentou o Sr. deputa.llo .João de ::O:iqueit·o.. 

o SR • .JoÃo DI': S!Qm:m.\ (r~'" 01"tiC<~t) uiz 
que o s~u req uerimcnto t':lt:i. p1·ej uclic:tdo 
ueso.le o momento qne loi encc•-rad<t <t dis
cu~são do pm,jecto, mc.~ml'\ que n:w estire--se 
elle prejodic.1.do. o OL'n.dot• t inha nece,,sidade 
de L'etirol-o, em \'ist.1.da decl,n·;t<;.iio que J'éz o 
honrado deputado por Alagüa~. ,Ji~endo que o 
honrado ministro n;io de~e.j .W;\ V" i;· <.~O recinto 
da Ca.ma.t•.l. p;Lra ex:paudir as SUJ$ iJ~a". 

Nest.e caso. pa.ra. quu o seu r<>quarimento não 
tenha uma sorte inleli:.::. a jalg:J.r pela. cl~cb
ração do nobre deputado pot· Alagu11s, mem
bro da commissão e amigo do governo, reti
ra-o não só pot• este motivo, mas pot·que o 
julg-<~. prejudicado. 

O SR. PREõiDE:>."'''E - Já t~ndo o requeri
mento do nobre ileputado sid.o <1poi;J.do peb 
Camara, predso collSultal-a so1Jre >i cons~nte 
nt\ retirada pedida. 

Consult:td.a. :t C;tmartt consente na retirada 
do reQ.uerimento. 

0 SR. PRESIDE~TE- Tratando-se de 2' ui;
cussão, .-ão ser votado> o.~ SllbstiLutivos pe~a 
ordem da ~uu. apresento.~ri.o. 

O SR. C.\SSI . .\ • .''\0 DO l.\ASCI.'\IE:\'1'0 (lJt:la orrlem) 
diz queentraemdu nd;~. ~obrt: :;i a Ca.mn1-a. pôde 
votar qualquer dos substitutivos apresenta
dos ao projecto da commis$ão de orçamento 
sobre materia. hncaria. em Yista Lla disposi
!:.ão do art. !2.7 do regim.·nto. que di•pi)e, 
tanto na 2' como ua 3• ui·cn"Sào, qtutl:ptP-r 
prujecto as emen.rla.s ou ar tigo,: ad.ditivos, 
creando ou :mgm~ntundo despe7~'' ou redu
zindo a t•ec~ita publica, não pod.e~·i. ser atl
mitt;tlos a debate e vot.1.<;ão, sem prt·vio p:J.t·e
cer da respecti vu. cornmis:>ão. 

Ora, salle a commissiío que tanto o pro.iecto 
su~tituti v o firmado palfJ :::t·. E rico Coelho e 
e outros, cumo u pru.iecw sub:::titntivo apre
senmtlo p::lo honr·;ulo repre.~entant.e lia Bahia , 
Sr. Sea.bt·a, envolve1u unus n;;o p.queno para 
o The;ouro Federal. 

O Sn. OrTIClCA-Apoiado. 
~ SR.. ER.tco CoELuo-Nií.o ~.poia.do. 

O Sa.C..o..s.~uNoDo NASCillfRXTO • •• acct•escenta 
que de.ode que em <tmbo3 veem o.ntori:;a.ções 
pal'a em~sií.o de a.p:>lices typo ouro pa.ra. sa.
tisrazer as e:lêigeneias do disposithro dos artigos 
<Lntecedentes, digpositivo este que mil.nda re
verwt· ao Banco da Republica. ou aos bancos 
emissores dinheiro do Estado ou ... (L8.) 
~endo a..<:sim, tanto um corno outro destes. 

sub$tituLivos incorrem na censura. do art. IZ7 
do l'C:l'imento. (X<To apoiad··s.) 

:Nc$tr>.s condiçtíes pensa que nem um nem 
ontro porlem ser votados sem que a commls
s;io de orç;tmenl:o interponha sobre elles o seu 
p;wccct·. 

E' ~ste o requerimento que faz. e p;ua elle 
clntma. a. atten\~O <los Sr~. re:preseniantes da 
nM,-ii.o. 

Os nobres deputa.dos comprehendem com 
quanto cuirlal!o, com quania cautela o orador 
ilt~ o seu requerimento, porque no voto desta 
c.una.ra. o regimento é lettra. morta.(•\ouo apoia
civs.) 

Em todo o caso, o.hi fica o seu requeri
mento e o orador espet•a que Sr. presidente o 
submetterá á consideração d~ casa.. 

Requer em resumo que. m1. fórma. do regi
mento,seja ouridn. a commis~ão de orçamento 
para da.t• po.recer ltoS substitutivos, apresen
t<tdos o.o projecto n. 183 de,;te o.nno. 

O SR. PR.ESroE:-;TE:- O nobre deputado pelo 
Rio Gro.nd.e do Sul não tem razão quando diz 
que os substitutivos incorrem na pena do 
art. 127 do regimento. E' t>.lvez por isso que a 
S. Ex·. pareça lettra morte\ o regimento; 
porque a mesa nã.o llelibera. Lle modo a a.tten
der em taes casos ao nobre deputado. 

Em relação ao pro~ecto,tem cabimento, mas 
em r elu.ção a. est<t materia não tem cabimento 
o art. 127. A Ca.mara e livre em nomear 
commissii.o e.~pecia.l pil.ra estudar esta ou 
aquel11. materia. 

O Sa. SEABRA (pela o;·dcm) nã.n insiste so
bre este a.ssumpto, por•quc o Sr•. presidente 
magistralmente já. decidiu. 

Sente muito e,;: ar em desa.ccordo neste mo
mento com o illustrG. deputado ~Jelo Rio 
Gt-a.n•le do SuL 

o que quer requerer e que os projectos si
g ' m n•\ ordem da. votação a mesma. ordem 
segun~o !lo qual foram apeesenta.do~, isto e, 
em prJffiAJro log;W o projecto da commissão 
<le orç:J.mento; em segundo o substitutivo do 
Sr. Fl'a.ncisco Glicerio e em terceiro lo!!ar o 
projec~ que ?Ol'Ud~r teve a honra de "apre
sentar a con$rdel'a.;u.o da commissão. 
. Sentlo a.ssim •. pens;J. que.s\, pol'ventura., o pro
.)ec;o. da. comrm~ão tl~ orçamento tiver prefe
rencl?- na. vob1çao e 1,1r appro,·ado, os outros 
sub:;tltuttvo.> ficam co:nplet:tm-'nte pr~judi
cados, e como o segUJldo sub>titutivo vem ar
rend,\dO e aromp(l.nbrtdo de uma longa cauda, 
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apl'P.~enta,!a p~lo nC\bre cl~putallo por S. l"au-
1<.:. pen,;' que exadnment<J a C:tm:l.l'~t tlt~vía 
afastar tla votu~<i.o e 'ttt long;, caud•• pil.t'il. \"Cr 
si, porYenturu. a C~m::u·a dos srs. Dcp::t:cdus 
1·ejeih ou upprov~t o pmjed.o rla commi-<sií.o 
de orç11mento. Em t.ollo c:vo Cl Sr. presidente 
e a Camam resoln•t·ão do melhor modo pas
siYel. 

O SR. JOÃO DE S!QUE!IU (;1d1t o;·de111) - Sr. 
presidente, tl.eve1ü Llesi~tit· d:c pahnT:I., 1le
pois du. deci:;:i.o que \",Ex. deu :to hnm·ado 
lc(!.d,;;· d:t nunorio., \leputaJo pelo Rio Gr~lllde 
do Sul. 

!vfn.s, em vist.tt th5 consitlct·a(;<íes que acaba 
de f<l7.er o men mesh•e 0 amigo o :;1·. ~eabr:L. 
pll.rec::-me tpte S. E:c niíil tem r--tzi\o. 

0 pl'ojccto do honratlo tlepu tatlo ê Unl S\l u,;tí
tutÍ\"0 e, pot· consequenci;t. p;,.t·e~r. qu·~ tlcvc 
ser suJeito ã vo!.ct<;ão em primdt·o loi(":tl' ~ tle
poi~. ~asa niio :'Qj;t acceito o ,;ub~titnti\·o 
apt·escntado peln St·. Erh:u Coel!1o ~em ultimo 
Iog;u· o pr·ojecto d:~ honrada comm1~s~o de OI'· 
c:am~nto. (Ar;oirrclo-<.) 

Pat·ace-me que isto e o que aconselha a pra
xe est<\bdccitlu ncst<1 cam·.tr;t. 

O SR. PRBS!DE~Tr:: A mesa .iã tem decidido 
em hypothese igual na YOla(."uo de substi
tutivo. 

L·m-se resol>ielo submetter a votos os sub
stituti,·os, segundo '' ordem em que siio <lP e· 
senta1los. c~niorme a ~ua maior ou menor 
amplitude e nunca o projccbJ primitivo, pois 
que, rejeitado o at·t. l'' d~ste projecto, !ic8.
rão pr~j wlicatlos todos aquelles a q uc este se 
refere. 

Na hypoth2se w.rtente o snbstituti;-o do Sr. 
Erico Coelho tem o pt·imeiro logar. o do Sr. 
Seabri1. o S?~undo e dr.pois seguit··se-hão as 
emendas, segundo a ordem üct apre~ent.a
çâo. 

O SR. CEit~RIO ?.IorrA (pela o;·dem) - Sobre 
:1 preferend~\ elos ~ubstitutivos do nobre de
putado pel:t Bll-hi<L e Rio de ,Taneiro.pu·ece-me 
ser mais conYeniente V. Ex. dizer qual dos 
dons set·i~ vohdo em primeiro logar. Est<t 
ê a consulta que faço a V. Ex. 

O SR. PRE~IDE),""r8- O que re~ponclo ao 
nobre deputado por S. Paulo é que, mt hypo
thesB rlada. ott a mesa colloctt os substituti
vos 11:1. ordem da <lpresentaçíí:n. ou a Gam[l.r:t 
resolve sobre a prcfercnda de qua!quc1· dcl
le~. ( .{p o imlos.) 

O SR. AuGUSTO 1\Io:o;TEXEGRO (pe!a ~;·d•:ii!)
Sr. pl'e<idente, pn.r•'ce-mc t]lle o nobre tlcpu
ta~ o p'l't Rüü:L peU.iu preferench pll.ra o pro
jecto uo. cmnmissão. 

O S{l.. PRESIDEXTE - A mesa disse que não 
acceitava a pt•elerencia pedi(la pelo nobre 
de.prtta{l<J wl!l·e este "j)l'(ljecto, I!Ol"fiUe, <.~ece.ito 

Oll nilu o projeet.o, Jk.wam prejutlicauos os 
suh~Lir.utivos,c c,;te sem duvid:t niloé o desejo 
do nobl'e tl.eputado pelit Ba'Ji3.. 

O Sr. . .ln:ocsro lllo~Tl!.I\EGRO -O regimento 
ntí,o lli7. t:mto, pot•quunto jil. nesta r.asa se tem 
,-otndo neste sentido. preferimlo o projecto 
principr\l aos· í:Uho:titutivr">s (w7~ I!Jll•iar:ios) ; 
como por exemplo. nll. lei de sitio V. Ex. sub
mett.eH ;, votos a. pn·fel'end;t e ell;t passou. 
Por con;;eguintc. Sr. prcsitlcntc~, acho que, 
tliver;,(imlo da opinião d:L mrstt, o requeri
mento.,!? nolJL·e U.t:-J;Iltl.<tdo pehL l3i1ltia ptide 
se;· ucceJlu, sem pl'PJU!W a.l~llll! p:Lra. o. vota· 
c;ão. 

O Stt. Pt:l·:~mr.:-.;n;- .l:i. deela.t·ei que a. 
mr. a, rc~[)rit;I!Hio as r[cci.;•il's nnilbt•mc•s da. 
C;\mnr:l. n:i" ~nil!nd:cric rt ,.,,t.o;; o pt•ojedo 
tbt cntmrti~s~o em pt•imeiro lo;.rnt•.porquc as~irn 
tieam p!·~jurlicado~ twln.~ as (•mcndtts e substi· 
tmi r o~ f!Ut! :t ellc ~c relerem. 

O Sr.. SE.\mu (1•ela o.·dc,J•)-St·. prt·~idente, 
H•ll gra.to :"t tlct~is;io d0 \". Ex. e declaro lJ.UI! 
e~t ou de a<'COl'do com o ret[Uerimento tio 
t1obre deputado por ~. P<tulo, que pedia a. 
llt'eli~rr.neia pam ser Yoi :ldo em pl'imeíro logar 
o ~ubstimr.ivo do :-:r. Eríco Co~Jllo. 

O SIL CA~SIAl\n DO XA8CDIE1'iTO (pcln or
cla;,I) -Sr. presidente, n:ío observei a. decisão 
que V. Ex. deu sobre o meu r•'!Juerimento, 
no ([UJ.l ped:a que V. Ex. consuLtasse a casa 
))<'l.I"'J. se1· otP:ül3. a commissão de orçamento 
sobre estes substitmivo:;. 

App~llo de qualquer cleci&io ele V. E:!.:., 
p<t.l"a a Camara. 

Havendo numero n3. casa., peço a. V. Ex. 
que a consulte sobre a prefél'encia. dos dous 
sulistitnt.ivos, tlo nobre deputado pela Bahia 
e üo illustrc representante do Rio de Janeiro. 

Desej;wa tambem saber si os substitutivos 
inciclem na disposiçi"w do art. 127 do regi
mento. 

O SR. PnES!DEZ~;TE-A minha declaraQâo foi 
a seguinte : que a ma teria não era. daquellas 
de que tratu. o art. 127 do !'egimento; entre
tanto a Camam, por votação expressa, a re
querimento de qualquer de seus membros, 
püde ouvir a commis~5.o, · 

Até ~nt~o o nobt·e dr·puta.do tinha simples
mente aprcsentaU.o Juvidas; agora é q_ue for
mula o seu ref!tcer·imento. 

0 SR. C,\S5LI.:XO DO NASC!:IlE:\TO - Pengo 
que os substimti \'o.• incorrem na disuosíç~o 
tio art. 127. • 

Antes de qualquer outl'O procedimento da. 
c,unn.ra. e!Lt tem de U.ecülir sobre o meu re
querimento. 

Appello ela tleci:;ão ele V. Ex. para o jui~o 
·da. Cam~,ra .. 
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Os S1.tbst:tutivos d :l"em ir á commissão de Economisar não quer dizer cortar despezas 
orça.m~uto. incriteriooa.mente. 

o Srt. PRESIDE:->TE -A disposiç-ão do regi- . ~~sa a : .eíerir-se aos córt~s _l)ropostos nas 
mento é expressa. "m Las con~1gn:.das a repn.ruçt,es. publlcas, a 

Nilo se trata de enwnda.s que crce:n d ~spe- obras e a. e~tradas de ferro, tax~n clo·os de 
zas . ! a~sutdo , taes como os propoz a cDmmis-

Sobre isto não llaoutrn. interpretaçlo . sao. . .. 
Todavia, ape<ar Ja redact,,~o tio requeri- A~n~tl de cotltas. conunua. o oradot', ha ne-

mento do nohre depul.a.tlo, submeLt.oa questão I ce.s;Hlaú~ . di~ b~lSC:ll' ~·encl·~ · O~de r Na. 
a. tlclibl!t1U:•io <la. G;una.t".l, porque o nulll'e ~~e:1.uena. m<lustrm. do mter10r, uao e po~-
deput:t<lo appolla da tle .. i:<;1o d<~. me&\ p:1.ra "1~ 1 1 . 
a da Gama.m. . Ella. tlcye ::ct· htJS.:·:u!;L nas allaml~::;:l:l, e 

Os sl:!nhores que entcndctn que 03 ~ub~ti- amú:t .. ilS.:<IIn ~em ::ohrc~uT~I,'l\r tt p;wt·, m:lill 
tnti \'()~ dC\'e lll SC!' SUlJillet,t.it!OS ilO l>tl.: CCCI' tia llL'l~C~>It:ltloL ol;õ. J ll l llllh~·:t.O C 1~0 lliCSIIIO ttHil l'll 
commis;ão ue OI'Ç"J.IUClltO, qudt':\lll lcY:tn· JI!'OLC~l'!ll[t) a. IIUiu~kl i l llilC! Il l~ a[ ; Ul:! \'1: ~CI' 
tar·se. lm;cada _nos artlgtl.; tlC luxo nnpot·tatln~ tio 

E' reje.itado o reqtwl'imento do Sr, Cass:ano 1 cstr;:tn ~CII'O · . 
do Naseimento. f\ ;·~t.c s<mtldo, apc1.:1.1' dn. ~u ;t IUca.p:td<\:tt L•, 

, , . • • > r • ft•Z Ulll!l~(Jll~llO tt'uiJ:dl.t<l I'J U!: ~ ll biiiCLtC al,;;t• 
O SR . . Iw.I>ot.ruo !~!-.: :~DttEI:-I ~o~ .; ·E~. nmt'<J., dtspo~to ;1 acc:~ttu· tio~ ,:eus coll~:gas 

que con:suiU: a. _ca..<a "' l~nceth: pre!crcnr~:l. tot!as :L'> c1m:;ura,;, todas n.s ctncnth~s. 
pat-a o suhsttt11t1vo ol!et·ecu.lo pelo nobre tle- No seu tJ"J.I.Ja.llw toJO <JU por ba.ie o orça.-
puta.do o Sr. Seabra. ll!P.oto de 1880. 

O Sr. PREStDEXrE-.Ji h:~ um requerimento Lê ditr~rentes tlisposiçl.esde:;;e sub.;titu lil'o, 
<!.? Sr. Cesar iu ~!ott:L,pedintlo preferencin. p:u~1. a.compauha.nt!O·a:> de explicaçiio. 
o substitutivo otr~recido }Jeln Sr. EricoCoelho, Concluindo,tiepoi.; tle l:u·gt\mcnte se oceupat• 
tenho, port..1.nto, de submetter il vot;;.çii.o em do seu substitutivo, tlecla.ra que: niio t llll\ <LS 
primero lognr este requerimento. appreltengões do nobre deputado JIOI' Alagoas 

Posto a. votos,o requerim~nto do St•. Ces:lrio sobre o futuro pro:dmo do paiz, apezur je 
~lotta. e dado como rejeitado, não ser opt.imi~ta. 

Tem confiança Das forç,'LS do pai~ e no pa
triotislno dos seU:> roncidadã.os. O SR. AtFREDO ELLIS (]1a!a. o;·dc;il) rt"quer 

verifimçã.o da votaÇ"Jo. 
Procedendo-se à verificaç-:io, reconhece-ge 

que vot.a.rrun a. f<~.vor 38 Srs. deputAdos e co!'l-
tra., 55. . 

0 SR. PRESIDE:".TE-Não ha numel'Oj Yae-se 
proceder à chamada.. 

Procedendo-se :i. clmma.Ua., respondem l1. e lia 
apenas 10! Srs. deputados. 

O SR. PRESIDEC~.T<:-Não l1avendo numero 
par;~ votar, con timi.a a 3• discussão do pro
jecto n . 221 A, orçando a receita geral da. 
Repnblica. e tem a pala n<J. o Sr Garcia. Pir~. 
pa.ra. concluir seu di5ctu·so interrompido com 
a votação. 

Vem ti. m~a. e lido. apoiado e posto con
juntamente em discussão o se3uinki 

Stlbo·litulivo 

N. 221 C-181r:<l 

SvB ·TITU"I'l \'0 AO PR.OJECTO 1)0 ORÇAM'E:STO DI:: 
RECEITA GERAL DA REPI:ELlC.\. D)S ESTADOS 
U:\IDOS DO BRAZlL. 

OCongr~sso Nacional decreta: 
Ar t. 1. • A receib geral da. Republic.\ do;; 

O Sr. Garcia Pires, tenuo feito Estado~ Unidos do Bl'<tZil para. o e:terclcio de 
um e~asne, _aind~ que superficial, do pr~je~to 1893 e orçada ~m $ e serà. realisado.. com o 
em d1scussao, t1rou a conclusão de que, st a prwucto do que 1br a.rreca.da.do dentro do 
Camara. o a<loptar, a Umão ficará balda de exercício sob os seguintes titulo3: 
r ecursos para as suas mais instantes des-
pezas. 

Ha. necessida.dl3 de huscu.r renda ; as despe- . 
zas estão votadas e não se p.)de deixar o go-

Impartaçüo 

. verno desarmado. . 1.• Direitos de import~ parn o consumo. 
O n~b~e d~putado por Alagoas, n~embro da O ~o1·erno mantlar·:~ logo que for sauccio-

comm•ssao Q.e orçamento. no seu dtscurso de. nado o presente orça.mento reformar a. ta.rifa. 
h ontem fez queixumes am:n·gos contra. a. Ca-~ das a.ltandega.s para o íim de elevar a. razão 
ma.ra, por. ter esta desprezado gra.nd~,!Ja.I'te dt~ 80 • f o os direitos de im.POr tação para. c on
das eoonom1as propostas pela. comllllssao, sumo a que estão sujeitos os generos, e mer-
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cadoria.s const:lntes das cl·Js>es da ac~U<J I ta
rifa, a saber: C!. I·, exc pt 1auos os aJJimaes 
intr11duzidos para. melo~or·.mento Ele raç:•. 
Cl. 2• e CL ::1• , exceptuat!os a~ iJdlles e couros 
prcp~rados, em tidos, env ·r ais , do.<, lo! cvn .itle
ra los materiapr• ma. CJ. 4•, e:<ce,,tt!atlo o l a 
cal:tó.o, o xanp1~>, o gu;mo e o t l ro~ at!utCl., 
p:J.ra a rert·a. Cl. .'>•, Cl. 6·•, Cl. 7•, menu.~ 
a ti1.rin ~1a. d!! trigo. CL 8•. men ·1!l arh ~~~~"'
a.rvot•es, plantas vivas, baga.-., t.J.vas. sement s 
pau a. mttllcin:~o, idem par.~ a agricultur:L, 
lupulo, ly.·io, ur1.al Cl. ~·. menos a CJ.,:m de 
co.rvalbo p Lr<l. cortume e tmtut•aria. Cl. lO, 
excepwatlus os oleo!! de linhaça, aml'ntloas, 
tl~11úu dtJ b;~ocal.ui.o,wtphh. k~::t•osa e e :•s tiuta.• 
nli.o prep.1r•d ·~· lil. li exc."ptu:Ldo~ os jlr'O· 
•lucto~ chi111ico<, comj> Si(,:. I(!< p mrm:tc .. utic ~~. 
metl icallll'tltos em ;!et•al. Cl. I:.!, C I. I , r,1, 
14, Cl 1.·, e e:c eJttuatlu., m no• a 1\lllp:L fdta 
pa.r<L hom. nse ntcnm~. rn :tlh:•ra<e mt•nil}.ls, 
e p:1ra. c:tma. Cl. 16, menos n lii. e1r bruto. 
car ltula,-tin ta, de qualquer outt'O mO\I • pre· 
parad.J., tlo simple.• p.1r.t. tr;~,m;t ou ut·ditlnr.t, 
tlJ p:t.t•a ~erguei1'0, e frouxo p.11-a l.or1l.tr. 
Cl. 17, !lXceptuado o lin 10 em br·uto pr·! 
p Lratlo, asse.Ja.tlo. re :telado, em tio tor.·.do 
ou em linha.. Cl 18, e:rc pr.uaú>t ~ s ll>t em 
c·•~uto, ra1n.t, fio cru p tra tec~r. f,·ouxa. 
para bordilr, torcirla, re roz. ror\'al. C!. 19 
CJ . 20. C 21 Cl 2t. Cl. 23. 1:1. 24. Cl 2.'), 
e:rceptu:tdo o at;o em ver~u inlw, vet·g-~lhão, 
ou barrcL, o fer o em bru :o. ~>I :a de Flaudt•es 
em 1arnin1. • l. 2l:l. Cl 2V. Cl. :ro. exce
ptu rhs as peç;1 ~ e p11rtence:- paro rel<l,.do 
Cl. 3 t, excet~tuados os cubos. eixos, raios, 
rodas e mol.l> p<tra. carro.{, C I. 32, ex ·epwa
do.; 'l~ tlpptr lhtMgaz ·gent!03, os instrlllll';l!ltos 
e ·•b,it'ctus ID'' tltema.ticos, e pl1 ysi~os . Cl. 33 
Cl. 34. Cl 31.i. 

Os generos e mer~adoria.c constanl.es dns ex
cep<;•"·s continuaria a p>tgar as mesmas 
taxas a que ac ua.lmente estão sujdto.>. 

Ser-á respeita.~ lo tr tt"clt.ado C(-l!lbt'S.uo com 
a. Republi.Ja. dos E;t:ul.O$ Unidos da. Americ& 
do Norte. 

2. Expedi nte doo gennros livres d · direitos 
de eon~umo, ele,·ado a 10 "' "· 

3 ... Expediente di!.S cap:~.tazlas, cleva.das as 
taxas 11. 100 e a. 50 rei<. 

4.• Arma.zenagem, elevadas as ta-xas a 1, 2, 
e 3'/o• 

Addicio!laes 

80 •/o addiciOtt'lt'S sobre os d:reitos que 
pag-.1.m o~ generos e mercadorias ent:ados 
par-.\ o consumo, exceptuad. •S os q ·•e forMn 
exclu dos tias modilbações t.l<lS t.a.l'if<LS orde
nada.:~ no n. lllupr.:sent : a t•ti,.,ro . 

2 l :'2 "f .. da polv-ot'd. t:•b•·i."d.ll'~ por conta do 
GQvano, eleva.Wl a. 3 •f o a. dos metaes Jl•'t!

(;~~ V.Vt 

CifiS03 em pó. pinlla., barra ou em obra, e de 
l I /2 o'" tlu ouru ~Un b rra fundido na. ca.~a. 
J.a. 'Moeda. 

.Jnro~ rlns arQ"e~ de E•trAdas de Ferro. 
n. .. n,Jimtnto t.la. E •trad.~ t.h~ Ferl'o ~ntral. 
!li to das estmd"s de ferro t-osteadas p:la 

União. 
Dito dos Cort•eios. 
niro dos Tdegmp'JOS. 
Dito !1:~ C<t:«L tia. Mol'd'l. 
Dito d;~ Impren:«t Nacional e Diario O(ficlal. 
Di to d:L F:t. bric;\ d;L pol v ora.. 
Dito dJs At-:<tmnes. 
Dito da f''ab t•ka de fert•o daS .. João do Ipa· 

nema. 
Di to da. Casa. de Correeção. 
Dito do Gymnn.~io Ntlciona.l. 
Dit do Instituto tios Snl'llos Mudns. 
Dtr.o do Instituto Nac onal de Musica.. 
Dito de ma.t icula. nos est&telecimentos or~ 

ficiaes de in:-;truc~-ão superior. 
Dito da. As:~is ·encin. d •s Allienados. 
Dito dos Propr·ios Naciona.e~. · 
lli :o a1•reea.dado nos diversos Consulados. 
Foros de terrenos e marinhas. 
Lautl mio. 
Pre~t~ios •le depositas publicas. 
Cont ibui~-ão u11s com~nhias ou emprezas 

de estr<.~das ··e feiTO sul!vencionad;J.S ou não, 
e de 1•ut.t~1S comp:tnhias p.i!'a as despezas da 
r s;pectiva. R~~~ S~Lção. 

lnpos o <lo selo de accúrdo corn as taxas 
estabelecitla$ pela Jei n. 25,d~ 30 de dez~mbro 
de 1 ~91. 

T·nposto de tra. .. ~porte. 
Dito sJbre vencim· n!Ps e sobre sub•!dios. 
Dit~ tle tr n~missào de pro.,I'iedade no Dis~ 

tricto Fed l'lll . · 
llito \lo industrias e profissõts no Districto 

Fe.dertLI . 
Dívida a.cti va.. 

Contribuição pa.ra o Montepio da Ma.rinha. •. · 
lndem nisa.çõe,. 
Juros de capit:lPs nacionlU'S. . . 
Venua de gener-tS e propriedades na.c1ona..os. 
Rec •i ta. eventJa.l 
l mpost. • d.~ 15 "lo sob{'e as loterias. inscr!ptas 

da Cttp:taz F. del"al. 
R manescent. s dos p:remios de bilhetes de 

lo:eria.s 
Mou epio ·militar. 
Dito dos empt·egat..los publicos. 
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.Disposições 

Art. 2. 0 E' o Governo autorisado. 
1. • A emittir bilhetes do Thesouro até á 

somma de 25.000:000$, como anteci~ação da 
.receita no exercício desta lei, devendo, porem 
ser resgatados até o fim do mesmo exercício. 

2. o A preencher a difficiencia das di1ferentes 
verbas da. despeza com M' sobrM que em ou
tras .se verificarem. 

3. o A fazer as operações de crellito necessa
rias para. preencher o deficit; que porventura 
se verificar no presente orçamento. 

4.0 A recebe1· e restituir. de conformida.dc 
com o disposto no art. 41 tla lei n. 638, de 17 
de setemoro d~ 1851, empregando os saldos 
nas despezas da União e cOlltemptn.ndo o ex
cesso das restituiçi•l'.S no l.l(l.J:tnço do exercicio, 
os dinheiros procedentes dt<s seguinte~ origens: 

a) de emprestimo tio corre dEl orphãos. 
b) dos bens de defuntos e ausentes e do 

evento. 
c) dos premios de loterias. 
d) dos depositos das ca.ixo.s economicas e 

montes de soccorro. 
e) dos depositos de outras procedencia.s. 
Art. 3.• O calculo pela 1\lcturu. para paga

mento dos direitos de importa.~o dos genero~ 
mjeito3 ao imposto ad valo,·em serà. feito na 
moeda. do paiz; exportado e ao cambio do dia 
do despacho . . 

Art .. 5. • E' revo,"ada. a. prohibição da venda 
na. Capital Federal de bilhetes de . loterias dos 
estados. 

Antes, porem, de expostos á -çenda os bi
lhetes de qualquer d~sas loterias, os seus 
thesoureiros, contractantes ou agentes são 
obrigadoS, sob as penas que forem comminadas: 

1. • A registrar, perante a :tisca.tisac;ão das 
loterias da Capital Federal, a lei que houver 
concedido a.loteria, o reu plano e o contra.cto 
quando o houver, celebrado para regular a 
respectiva. e:rlracção. 

2.0 Recolher ao Thesouro Nacional ou á Es
tação Federa! de a.rr~. no respectivo 
estado, a importancia dos impostos ou enca.r
gos a. que D.cam sujeitas as mesmas loterias, 
ou serie dellas. 

§ 1.0 E' o Governo autorisado a. e:xpedi:r re
gul<!.mento para tornar efi'ectivas as provi
denctas l.ndiçadas, ~m como para tomar as 
que· jnlgar necessarias no sentido de impedir 
a. entra.da. e venda., no pa.iz, de bilhetes de 
loterias estre.n.,a-eiras, póaendo, no primeiro 
caso, determilla.r a }lresta.çâ.o de caução e as 
penas de multa. até um conto de réis e de 
apprehensão dos bilhetes ; e, no segundo caso, 
a. a.pprehellSM dos bilhetes e multa correspon
dente a.o valor dos mesmos. 

Art, (i. o Continuam em vigor o a. ri.. 4• da. 
lei n. 25, de 30 de dezembro de 1891, a.té de-

1initim organisa.ção de todos os estados da 
União e do Districto Federal c o al't. T' da 
mesma lei. 

Art. 7.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

S. R.-15 de outubro de 16~4.-G.lrcia 
Pires. 

O Sr. Cha;;-a.s Lobato niio toma 
a palavra para. d1scutir o orçamento da. re
ceita., pois discutiu-o brilhantemente o nobre 
deputado que aca.ba. de fallar. Vem apenas 
otrerecer um;\ emenda adtl.itiva acerca do 
imposto do seno. 

A Constituiç;'io da Republica. na disc1·imi· 
nac:ão das rendas (art. 9•, !§ 1 ") deiXou aos es
ta.dos a t.a.x:.t do sello. q U:Lnto aos actos ema
nados dos seus respectivos governos em ne
gocias de suo. economia. No emtanto. a obs· 
curid:ule com que foi redigida essa disposição, 
tem dado logar a. interpretações que estiío 
pr~judicando sobremaneira as rendas da 
União. 

Ha esbdos que entendem ter o direito de 
arrecadar vara. si o imposto do sello de qual
quer espec1e e nesse pensamento teem a.d.optado 
pa.ra. cobra.nc;o. o regimento geral. 
As~im o Pa.rã, S. Paulo, 1\!inas Geraes e Rio 

de Ja.neiro. legislando sobre a materia, man
da.:.-am fazer a arre~a.dação do imposto pelo 
regulamento rederal. Disto tem resultado que 
as partes se tem recusado a pagar o imposto 
federa!. 

Esta situação não póde continuar ; cabe aos 
poderes publicas remediar ; e !oi :por isso que 
elaborou a sua emenda. 

O que com esta. quer é que fique bem 
definido o que se chama imposto fed.eraJ, para 
que os estados fiquem sabendo qua.I o sello es· 
tadoa.l, qual o sello sobre que podem legislar. 

Passo a explicar artigo por artigo, a mesma. 
emenda justificando-a. 

Em seguida. occupa-se da emenda hontem 
o1ferecida. pelo Sr. Pacifico Mascarenhas. sobre 
a suppressão do art. 80 das disposições regu
lamentares da Estrada de Ferro Central . 

Esse artigo te-çe o pensamento de favorecer 
as industrias de todo o genero que se pude
rem desenvolver a uma certa. distancia dos 
pontos termina.es da. estrada; e uma disjlosição 
proteccionista. ; e foi em consequencia deste 
favor que as estradas estadoaes se prolonga
ram e as industrias da agricultura começaram 
e levantar-se na alta região do S. Francisco, 
a grandes distancias do mercado. 

A suppres.~iio do ~n't. 80 será. fechar as por
tas á sahida dos productos da. lavoura a.lli, os 
quaes muito tem a.ugmenta.do. 

Fica em precarias condições a la.voura de 
todas as zonas que 1icam alem de 250 kilome
t.ros dos poutos terminaes da Estrada de 
Ferro ()entrai. · 
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Depois de mais alg-um:J.s consi:Jcracõcs ne~>e Esse rcgubmento foi expedido em virtude 
scntiüo, tc1·minl1- d.~clar"nllo que, si alq·um Sr. da lei n. 2::; de 30 de (lezembro do anno pas· 
d~putado se oppuzer it sua emenda, volw.rá a s.ulo, que creou a taxa soln'e o consumo de 
tnbuna paro. su,;tenbl-a. fumo, e em seu art. 2' autorisava ao o-overno 

Vem i mesa, e lill<t, apoiada e enviada á i a expedir o ~ompetentc reguh1me.nto" para a 
commis<ão a serruinte cobrança do Imposto. 

• " Em virtude dessa 3.utori>ação,o governo ex-
pediu o primeiro regulamento em data, creio, 
que dc2G de feveeeiro passado, e tantas !11ram 
:ls rr~cl:1 maçii~s iltte >'nrgii·arn de totlos os hldos, 
principalmente d:t p:wte do~ e8tados producto
rcs tle fumo, lJllC elle (iJi ubt·ie:mlu, íu~piran
d<,I-SI! em ~cn p:Ltt·iotismo, que ,:nu o pruneiro 
a l'ccrm\n~ccr. lvi~t.o como o St·. Hnilrigm•:. AL
ves ~nn~ti\,ui:t· nnm exct•pç:io r.ntru S['~rct~t
t•in,: do :1cl.ual S!'. Jll't•~itlt•ute cl:t ltntJUh\ic:t.) :t 
Vt•J'i[ie:ll' ~IH! l\ >l'll l'O~lllalllCiltO l'l':L ÍIJS\1~ 
tt·ntttl'l'l e á ;;ubtiLUil·u lJclO rc;;ulunwntu do 
17 du maio. 

Art. E' sello i)ropot·~ioual feclcral o que 
rcea.ltir sobre o,; aelo:;, eontracto,:, ol>l'i;!:if;,)r.·~ 
e dir·citos t•egul ~tlo~ pot· leis c i l'is, co:Ít:ncr
cia.cs c admiubtt~ttiva~ tb Uuião. 

Ad. E' õello fcder<Ll o rpw r<·calcír: 
l". sobt•c :tdos llir<!Ctmncnte cmanatlo; elo 

g\,,-el'llo lla. lni~u ou tle s~u" aeronte~; 
2·•, ~olJre p:tpeís rJUP. lt oun:re:n th: ~ct· ll,ini

zados on (•xtmltitlos pct·antc o> ])od~re;; d~' 
Uniflo ou seus "gentes. 

Art. O ç;o-.-et·.no, em re;rulamento, cst<lhc
lecerú. a$ cla.s>ifico.l;ii~·• c o motlo de at·t·ee:t· 
dação tlo sdlo, d~ ;tc.;onlo cúm :ts ld;; vi· 
gentes. 

Art. Os papeis sujeitos ao s:ülo c;;tatlo:\.1, 
estão isentos úo sello :t'ixlct';l.\ quat1do cxhibiLlo;; 
pn.:o. produzirem seu em~ito. 

S:tl::t d"-S sessões, 15 Lle outubro tltJ !802.
Cit!-y!H Lo~at~. 

O ;:iJ:, Gl.lcE!Un tb um ap:trtc. 
0 Sr.. Fr.J•;t;I:Y CL:it.\l>II-G0\":17. (: llm cslao.lo 

infeliz, c pe~·~J :1 Y. Ex. (]Ll.l! dê-me lkcn,:n. 
para nessa paia\'l':l. «in;·cliz» ~yntltt.-!tis:u· tud~.s 
•~~ ma~o:t~ (]llC p,',de conter um co~~ll;ií.o 
pJ.trlott l'allando do seu estado na.tal. Calo
me a re::pci to do Goya.z. 

Contimmndo. Sr. :presidente, o regulamento 
de lí tle m:tio ern. inconstitucional. e era. 
íncouotlonciono.l porque o ministro não se 
limitou :·L t<\X<l. estabelecida na. lei orço.men-
bria do anno pa~sado; creon um outro im-

O §r. 1.;-;leuJ:.•v Cur~Hlo- Real- posto-a w.x<l de patente. imposto que vinha. 
mente. Sr. presidente~ come~:ar a f;tllar qtmn· corre>ponder ;10 de índu>trias c profissões: 
uo .ia estiL qua~i es~·otr,d:L a primeira parte dl er11 e::sc imposto di;f,trç·ado e, portanto, inci
ordem do dia, e pt·om dt1 convict;ií.O, da ccr- dinclo no n. 4 do art. 9' da Constituição, que 
tcza de que as cmemhs que Yenho vpresen- mn.nd:t reservar aos esto.dos aqueile imposto, 
tar ao orçamento tl<t rcceit:t em discussão, como pertencendo á categoria dos impostos 
mer<3cerão ant~cipudlL approva,~o da Ca- put•amentc cstaduaes. A ta::.o. de patente feria 
mara. _ . o art. 9'' da Constituição. 

Sr. prcsJdente, eu, 011 melhormente, nos, .• . . · , t·t. - 1 porque muitos são os si_gn::ttal'ios. vimos tl'a· D:zt~;e u;at8 qu~ era mco11> 1 uc~ona , p~r-
zer ao projccto üe rcceitu. 11pre~cnLado peh1. que _1~,~\ la c .. tabeleCJdO, ~m c~s~ d.e _mfracça.o, 
commissào de orramento duas emendas : c 0 um~~ ,tem~ de pe.nas tod"_ no\ o, d1z1a-se que o 
otdccto das mesm~s,sinãoo numero e a respei- r.:gul~n,:~ntO era._mexeqmvel e de facto o era. 
toJ.bi!idti.tle das a.ssign~1tura.s que as firm:tm, tanto ,,,,1m que V .Ex. hadcr~cordar-se d_e que 
por si só dispcnsa.in t~da e qualquer o1J- ell~ lemntou o.l:?nmo.s d!lVJda.s.~ no sew da. 
8lWI-a.ç;i.o qne eu pudesse fazer no sentido de, !llruorm, vcnd~ nos ~o r essa oc~sm_o u~ n~sso 
ju~tifical-as. Entretanto, peço Jicen<:a :t V.Ex. ,JllU~tro colle,a, ~u.J~ nome P~~o ltcen~a :P~Ea. 
e a Camam. par:J. recordar, em bre...-es termo~.' j declmar .. o ~r- GI!Cerro, separar-se_ da optmao 
as questões que aqui se debateram por occa· dt1. ~~~nussao d; orço.rr_tento_; ~ccettar }! co;t· 
siií.o de se votar 0 parecer ulL commíssão de cl~-~'-" do parecer da commt,sao de le0 daçao 
orçamento que indel'el'i u a petiç[o que os fa.- c Jll>hça.. 
bricantes e vendedores de fumo do Rio de A com missão de legislação termin:1va. o seu 
Janeiro hav"iaiD dirigido n. esto. cas::t. pn.recer com urnprojecto especial a. resptõ:to do 

V. Ex. e a casa recordam-se de que por imposto de fumo, tal como elle se acha. estabe
aqnella occasiiío discutiu-se 1:1rgamente a lecido nos Estados Unidos, tal como lla uma lei 
questão do imposto de consumo >obre o rnmn, snhr!l n alcool na Italitt., e com cujo systema 
proYando-sc que o regulo.m;:nto de 17 de nmio, concortlo. porque entendo que o fumo deve 
cxpeditlo pelo Sr.consellteiro t{oclriguel:'AlYes, ser taxado tlc fi'•rm;t ftxa. e uniforme c não 
então ministro da 1azenda., era. inconstitucio- fic:1r sujeito ás oscillações e Vttríedades das 
nal, >exa.torio e inexcquivel. leis de meios. 
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~fas,como dizia. ess? reg-ulamento rrr~, além !as da. r·ommissiio de orçamento. por 1ausa da 
de inconst.tucional inexeqtli,·e!, e a prova es- fraude h:wic.la. 
tava. n<·S con~tantes atliameutos da sno. exe- O re.ubmento do l~ de mclio Y iu snbsti
cuç-ã. • Foi diada a ~ua exe.·nçao por tres ou tU i· um ont.ru de 2! de li!"-t'eiro. Tanto um 
quact•v vezes, e.tinalmante, d po s de appro- como outr·1• fvr;:,m taxulo' d · incom•·ituL"ill
vado o par.~cet· d;1 cornmis,ão de Ol'!l1etl!l> n<Les. ine~equivelmente vexatorio ·. ~Le ui
nesta tasa, o Presid nte d~• Repttblit-a a in< la timtt, d~ !7 de m do, ti pois de appi'OI'ado o 
pm• sua ~-ez suspendeu o re!ulamento p •r·· !Jare er d<L commis•iío li' orç Ltuentn nesta. 
15 diaR e su metteu a. questão ao Podet· L - C:<J.tn .tra, ap n :s por dous voto,, o que p:uva. 
gis~tivo. qtt · tlPSt t Citm trilo e-t~wa. qmA t.r·iuutp:rante 

o SR. SEABRA- Depoz o l'?gUl~mento. a npinião tl· w:e e!';~ incon~ it.ucion;tl o irn
posto de qtt;: ülln) depois de appr.mulo, tli;.:-o, 

O SR. FLEtmY CuRADO- Porflm, o Poder· o PT'e.-ít!ent·: li, Repnl:~ic<L houve por Lem 
I.egi~lativo não foi ouvido; s,.• lo i onvid:t :J. su•pender :t ~ua execu~iio ... 
Ca.mar-J. do~ De11Utad •S, não tendo air:d:t o Se· 
nauo occasiií.o ue ~e pronunciar ate bo e sobrt• 1' Sn. ~r:Mtr •. \ -Depoz o regulamento. D por 
esse imposto. ' ê o t l'lllO t..:~hrrico, 

E~tretanto, Sl'. pre~idPnte-, 3.f rcclamttr:iões o Su. FI.EGllY Ct1RADO- ... por 15 uías 
concmuaram; e depois q11e fui po•to em vigor ;~inlll; \';te ll.tnte como se achw;.t ant" a~ t•c
o reJUiam nto de li dt> rn•t:o, e;tt\ cm·t;t \"i· l'l un:u;ites ~~~c~es•iv:L~ q11e iam ~ut•gimlo, 
gencia tl · dous mezPS t~m demoust1·,11]0 1t. e<tdn. qual m:lis. l'llllu.·.m ntAula. 
modo exhub. rante que o 1·eg·ul:une;:to é in- Em toll:l~ :~~ re l(l.m .• ~iie.s lm.vi:L 11rn:t nota ' 
e~equiv.t e q·!e o systemn. d. e~tampilh:t~ n:"io COIHillUlr. que C\:nvemcou~ignar: n~o s • redu· 
Pó?~ prevalecer. O prup:-io Sr. miui-tro ,10• m.wa contl'<l· o gnvt\me d' t.txa; prot.e~t 'va-
d IgU('S Alves, em seu rt-hl:m· o. r conhPce as e. sim, contr.L o systc·rn • ue e~·t.tmpilhas; ve
l'ec!am~ções que essa systema. U<l art·ecada.~·ãu x >t.ori" qu;!mlo ubri,.:<J.I7<~o ao nt;>~oc:i :ntl! ao 
tem hwantado, P, em uma coot"er·~ncía ~om misrér tle ··oll r sellos no.; m::ços de dg:trros, 
o~ commer·cia.ntes de fumo da pr:tç:1 uo Hio 1te nJ~ Cil ix:ts t.le chRl'Uto~. nos chM·uto~ avul~uS. 
Janeiro de·la.rou que ~i nã.•• re\·ogavl!, o~y~ no~ envol11cro;; O..· fumo, etc, et, além J, li
terna dee.<tampil.,as e p •rque tll..• n<\via. siúo ençt, tlnl'egi<tro e do c: ·rtoq•1anto! ,, ue selloo 
cou;ignado ua l~i Ol'çam~nc;~.l'ia, Jallecemlo-Jbe de que de•·b ~e pr·emunh· o metcador. 
competencia para revogai-o. D •pois do regnbmento d~ 17 d~ maio, qne 

Entretanto, Sr. pres dent<>, per-iso dizer que entrou em cxecuç<io em di~ de a.~o~to. 
um cet•to preconc~ir.o, sinão 0 c[lpricho de tinlumos qu:~ peh Lli•J:nsiçiLo do art. 14 do 
qurm qu~r que ~e a., tem feito prev~1 l~c 1. rrie~mo r~gul.tmt->nto d vi 1 produ:dr a Yenlla 
o systema. de arrecadaçi~o do re uLtmer.to de s llos a. somm • t.le 315:0008. vist.o como ha 
de 1 i de maio ultimo... ~ di <posição que ourig.t. o coma1cr<:tante a ter 

pdo m~nos !50S em ~ellos. 
O Sn.. SEVERINo VIEm.A-V · Ex. fari~ bem Ent.-et.anto tf•nl\O aqui nm qu;1dro e'tatis-

lembrat· t-m que p::>nto tlu rehtnJ•ío dn Sr. mi- ti ·o, cnj:>s dados for<ltn , olhidos em dncumen~ 
nistl-o está essa opinião :1 t't'speito da revo- tos ofticines e I.[Ue mostra que a n.rre•·a.tl11\·ão 
ga~;ii.o das estu.mpilltas; porque eu não a en- foi úe M contos e tanto. p1·oJucto ua venda 
oontl'O. ue s 1!03 dnr.nte uQliS rn"7.e~. 

0 SR. FLEU.R.Y CL'IUDo-Estí. V. E:c enga- Como V. Ex. Sabe, a lei exig~'> que o nego-
nado. ciante se premun:t d.~ ~dlos, e tudo induz a 

Apez<tr de ter 0 espírito preoccnpndi>simo uppnr que :L te <10 fim do cor .•enr.e ex•·r. ic o 
com as_!a·a.s políticas e a memomt pt~uco fiel. e~tea rei ta a respPctiv,t venuJ. de sE>llos, isto 
p1s.•o c1tar a v. E:s:. a pagina en• qne dle faz é, que os merc:ttior~s de fumo jà tenham s1 
essa re!erenci.1, que ê a p~gin~. t>7 dó ri•la. pr·emun:do de sello La<: ante a.té dez.emuro. 
tnr·o. Con<ult ·a V. Ex • e ver-à la a ·(JntJs,ii.o O SR. "EYERI:'io \'lEJR,\.- Isto prova. contra 
t'orma.J do mini~tro. 1ledar<tt do que não mo- V. Ex. 
dilk-ã.va. o systema de esta.mp I ~~s. pnr ser a o SR. FLEURY cmuno-Pm• [lUe ? · 
~~rma. decretada. pelo ~gish1dor ; i~to é. · t:wer 
s1do decretada na lei orç.amentaria. tlo anno O ·R. SE>"ERl~o VrErR.I. - PQrque estmdo 
pas:sado. suspensa a arr, co.dn ~-ão do i m p()~t o, a venda 

I~to po t s .d . •~ r de estam~ii:tas produ,.u 64:000;ouo. 
• g O. r. prPSJ enta, quero :1prescn""r ' • ~ 

como argumPnto ueci;;ivo ~>m íâ.vor dn.s m:·n- O SR. FLEURY CURADO-V. Ex. perd e.: o 
da• que t n :o a llonr.t de ~m!•metter á. c-m~i- ~e1?n~ .menta d~v,3 e,'; •. t sus<Jell$0, porem, 
der<~ção da ()a,-a. nrn qlllulrc~ C>ltat·stico, elo- m!el!z:n nte e-ta• m v gor. 
quentem nte d,.om·)n<kativo d·' nãn haver 1• O SR. SEVERl~O Vll':lP~" - 'MJ.s no fim do 
systema. de estl!.mpilba.s cot•respondido a~ vis- sem.,strt\ esta.vllo suspel!so. 
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0 SR FLEURY CURA..DO- Mas, como ~ !'i o 
imposto corninua 

O reg-ulamento nunc;t devia entrar em vi 
gor•, á ris ta da~ re L.maç•·e~ leva.nt tda> pelo 
cc>mmercio de fumo t:: lJ~rfiba1h1s aqui neta 
c .• mara 

Si a íllnstrr cnmmi~siio de orçamrn to f'on~e
guiu obtel' mnioria n;Jenas de •I U< voto;; n~. 
app:·o~raçiio do P"r·ect>r q•re indt-fel'ia a l'f:'pre
~enttç:io tiO~ COIOITIB!'CÍl!.nle~ ole fumo JL pr:tÇrl 
do Rio, fJi p11rq uc a que>tilo aínJa n··o SP. 

ach<ll'a bas tnntem nte elnciuada. e a lll'et'('Cllp;t
çã.o ge: ai er·a crell.l' fúnt~s tL• !'BC ii1L,<liJ<WOr'an
do-•e o e"pidt d11~ q11e >â.O refra~:tal'io~ a.o 
impm~o 10m o e~pautaLo uo d (h':t orçamen
taritJ. 

. 0 SR. SEVEF.l::\0 RtBElRn-N;io tem mai~ rn
z:io de ~er· PSs:L t•Ppr···Sent.ur;ã•J, d~sde que t:ila 
ioi inde!H•idn 1t(jlli na. Camar·n. 

0 Sit FLEURY CURA.DO- E' um:t f]l\PSt~o ile 
expedi<·nt' ; er' clt:V.·I' t.la mt•;;."t olir·igir·-se ao 
semt~lo ; "ppro\·a•to n'~ Caruara. pa a sere
peitar a tlecb•iiO llo gov ·rno deveria s r ou
v;tlo o o.,tro ramo dl.) Poder• Legislat.vo. 

0 SR. SEVERIXO VIEIRA - Si :L Cam!ll':\ re
jeita$~e como impll:itamente ··~jeítoll o prr
ji'CtO lht commi~sii-> ue con~ti~uiç;io. legi~l:~· 
~:d.o e ju~t ça, (jlllll o meio dJ seuat\o r~r co
n'·~·cimt>nto da questüo ?- AbsoluLalllente uão 
poLI ia. 

O ::a Fr.I!:URY CvR.-I.oo-Resp:mdo a S. Ex. 
com Juas pa.hWI<lS ••• 

O s.,. SEYE!RII\O VIEIRA.- Mo não tem res
po· ta. 
·0 SR. FLJlURY CU:UDO-S. Ex. attenda-me 

e n .. o se,a intolet•;tnr.e 

O Sr. Garci L Pire<. illust.re deputado pel1 
BahiH, ;tpres•·ntolr aqtri uma reda.ma ão tla 
A·sociaçã,J Commerdul do Rio tle Jaueit-o, 
p1·oL!'sr.ando couti~J. a deliber·açilo exclu iva e 
uni a de ser ap:or.n-adu o pJ.r•·t::el' LI~ comtuis
são de orç mento ne.~ta Carnal'<~ e qne este pa 
recer fh:as.-;e ti~ pé corn<\ s.mvtes uisposiçáo le
g:.,;lai.h·a. em d •• re~pei o .ormal á. J~cr~ão do 
Poo!tr ExecntÍ\'o. 

Fvi en\·iada essa repre-entação a um:t das 
comrnis•ões. 

E porque ainc!a n~o foi drcidida ('.<sa qnes
tão, Q e f;' SI á. afiecta a TI'Specth·a. COtnllli~sà.o? 

o SR. SEV&ll.!NO VlBIR}.. - r•to nil.o pt'O\':t. 
cou-u a.l~uma.. lsr.o pl'llva (]lte a A•~ciação 
Commel\:ial do Uiv de .flueil·o n;io conhe<:e as 
deli ·eraçõe3 do Poder L~·gi-lJ.tivo. 

0 SR FLEURY CURADO- Ell:!. fez a recla
ID:\~0 e atê agora aindil. não t··ve a l'C'PO' ta. 

A A->•oci:wd.o Commerc,al não ~e !l<>.:<cniuou 
e V. Ex. d z i~t" por~ne não~ com ;mn •· o·1 com 
o dtlvõ.lloo.:uidad· ~,a questão. A commisOlà.o 
e que tem dormida sohre o ca.so. 

V. Ex., na sua. posição de membro da. com
rni>~â() de orç1mento collo~a-se ern uma si· 
tu a~·àll espPci:J.l. 

S11u o pr[meiro a lonvar e a.pplaudir os in 
tuito' de V Ex. e ua iHmtt•e commi ·~ão. 

Reconheço que grande> são as dilliculda.de• 
da. commi,.,ão de or<;amento aracrt>ar verbas 
•I e receita e tnúos nos re~onh~cemo< tambem 
qu~ o fumu li uma ma.teria. nimiamente tri
l.ntavet; acet,i,amos a taxa estabelecida 
por· V. Ex. 

Apenas vimos aqui combater o modo de ar
reCl!.dat• o mpost.o, vimos c.lepot• a est:l.mpilh;~. 
porque nó~ não pod~m s, p11r melho.· que Sl'la. 
a nu sa I o.t vorntdll- accPit'lr-esta. tirrma de 
arre1~arlat:;'d.O de imposto de con~umo. ~llb· 
st tui11do·<t por outr<t mfli• racional e elflcaz e 
que importa rrn vercl;•deira ta.xa indirccta. 

As,hmal:r.m d:ulo> offi~i;re~ qu1.1 a rent!a de 
e~t-rnpilba nns do·.1s primeiro~ mE'rze~,a.:;o$r.o e 
se em· !'O, OI'Çft. em Cl~rca li e 6-l cont.o.~. quando 
•leYel'i t attiugir a 315 conto< Aqui ~ tão Oi 
dn(bs e~tatrstkos •1ue provam de modo irr·efu
ta ''e! a i nexeq ui bi In I ·de do r;··gub mento e a. 
def:aud.,,J.o a q~;e tem dado Ioga r. O interesse 
dn fl<co ~l'i.C!e a ~uppr•·s,ão da estampilha. 

Sú que nãu Fon indiscreto tleclarundo que o 
gystk"fna e..;;tabele~ do no l'egulameuttl é inexe· 
quíve!. porqne a fraude iusinua-se de modo 
e!~mentar. 

O cornmereiant• de fumo, segunrlo o l'egu
lamt>nto ole 17 d~ maio, fica como :.gPnte d11 
fi <co. V. Ex comprehende que desde que se 
clã. ao commer-cia.nte ou ao con>um'tJo,· o p lpel 
de agente do fisco, nece~~a.r amen r e lta. de t-e~ 
snlt:~r· a def,•au<lação, pois que ninguem e fi3-
cal de si mesmo em materia. de con~ribui.;ão 
tributar:a. 

E' ,·xacto que n~ mP-rcadoria.s expo~tas ao 
t·ommerclo nos mostr·atlol'es estão selladas. e 
t.1.m bem exacto qu:, o C:nno que nã.o se os
tent<~ nus m ·~tradvre~ esc.lpa sem ·!'B ás es
t m p1 H1as. E' isto de f.u·il olJSPrvação. 

Tt1tlo o m . ntlo ~ahe,e isto ate fui notado por 
um dos no,sos t'Olle-'as• que o ··011>umidor 
d~ tu mo é o P"im ·iro a desenHar• a es:.am
pillH\ e restit\\il-a ao mercattor de rumo que 
co!la noY<lment.e nos outros maços, úe fórma. 
qne · ;m;L e•t11.mpilha ê aproveitad.1. succe.:ssi
vamente até qu~ se es;Jh,.cele pelo atcri o. 

Como se vê p~i~. e ineffi~lZ para o proprlo 
fisco o system11. da. e~tampiha. 

Kó' vimr.s apre~entar duas emE>ndaR,que 
est:t.b.;l ·cem a arrecadação nas alfantleg s de 
modo inclir c o. 

A emenda consigna um impooto indir·ecto, 
recal1e so· ·re as fJ.\ ri as na proporção do 
fumo que~ dado a c_onsumo. de modo que. a 
mM.eria. tnbutaua o e pelo qu·mtwn veu<hdo 
pela.~ fabri as ao ~omm"rcio int:>rmediario, 
e teste ra-ehe o fumo ja sob fórma ili versa. da. 
que e recebida. pel& fa.brica. 
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Q!lt!ndo o fomo salte desta par:1. as casflsin-l Pergunto: qun.l a rn.ziio de ser 1\c~t:t <lclln
terrnediaria.s já traz em si o preparo, de cç~o ~ 
fórma que a taxa estabelecida nas emendas Pois então resernt-se ao con..:umidor o 
não pode se confnndir com o imposto de in- papel de agente do fisco e para complet:l.r essa 
dustrias e profissões. tal como está camcteri- úe~loc<tção de funcções ainda :;c lhe diL uma 
sado em nossa legislação tribut'l.ria ; n.ccresce commisoiio ? 
ainda que poucas são as fabricas se:Jdo fadl A prevalecer 0 r<>gulo.mento do li a~ maio, 
cont:~ol-as e tribut<1l-<\S, de modo a. evitar ver-~.e-ha QUe 0 imposto que estó, or~:ado em 
'pela constânte vigilancia do fisco as malhas oito mil conto~ no prl•jecto, n;to COI'I'C~ponuerú., 
da deframlação. na sua realidade, t(l.ln~z ;i. nl!·tad(~. pol'qllc 

O SR. PP.ESIE;o."TE-Lembro a V. Ex. que a nã.o se arrecada.rii.o nem quatt'O mil conto~. 
hora. estã. terminada.. Aqui na Ca.pilal federal a del't•;mdaç:lo c l'a· 

0 SR. FLEURY CUR,\.Do-Peço a V, Ex. 10 tente. 
minutos, a.pertts.para terminar, I:\ os estada~. iL Jlroporção que ~e liquilhtm 

Terminariilo j(L d\l bom grado, si não fiJssem r.s responsabilidades J'eder.,cs vil o de><apprL· 
as observações do nobre deputado 0 Sr. SllVi· recendo as co1lectorias ;.;craes, ficam apcntt$ 

d as collectorhs e~tadoae~ ; e niio sab~mos a rino Vieira, a que em re$ponder. b c1 quem eommettcr aincum encia, de arrcca ar 
Declarou este meu illuste collega que os c;tc impo~to. · 

dados estatísticos, por mim, l1a pouco 11pre- Nece;,,:nr-iamente n, cargo das collectorias 
sentados,nfí.o produziram argument:J.~,ão serirL esta.do:1.es ficarú, a. arrecad<tção, o que &er-J. 
como fundamento is minhas emendas. um mal an enU.io teremo:> de cr·en.r llma phu-

Pergunto a. V. Ex. si estes dados poder[o range de emprega.dm simplesmente pn.ra esse 
ser contestados por simpLes affirmação ou por mbter. 
outros de igual natureza?- Vê· V. Ex. a inexequibilidade do imposto e 

Entretanto, vou no proprio proje.cto de re- disto estó. convencida <t propria commissiío U.e 
ceita que S. Ex. levou tanto$ dias n coniec- orçamento, os pt•opPiOS membr·og da, maioria 
cíonar, no remanso úe seu g<tuinete, colher e ate aque!les mesmos que smtentar:tm ore
dous argumentos poderosissimos demonstran- gubmento de 17 de maio pot· precouceit.o on 
do incoherencia. não só nos~·stemrt estabelecido capricho. 
como a convicção em que estava S. Ex:. d<> Ap~·esentamos, portanto, duas emendas e 
inefficaciada estampilha. e~pcril.:J,O$ que ~e.jam a.cceit<1s. 

V. Ex .. saba, Sr. presidente, que o illnstre Depois de t.er sido approvo.da em ~' discus-
rehtordo or~.a.mento creou o imposto sobre >ão a emenda do Sr. Tosta, que supprimiu a 
consumo de phosphoros, declarando. entre- taxa solJre 0 cllat'uto, creio Que a Camara, 
tanto,emum dos artigos do pro.jecto de receita sob pen(t de ser incoherBnte, não peide deix:u· 
que este imposto sera cobrado nas fàbricas . de acceitar a nossa,. Quem di o maximo clú. o 

Ora, porque o imposto de phosphoro que ê mínimo, pois que tendo extincto o imposto 
tambem de consumo é cobrado nas f:tbrira." sobre o chm·uto nií.o póde deixar de acccitar a 
e o de fumo não o é. Qual a razão da diife- idéa conciliad01•a. sou o modo de arreeadaç,ão 
renç~ dada a identidade jurídico. da natureza da t:txa, que é, no cmtanto, mantida em :sua 
da.s taxas 1 mte~ridade. 

· E' preciso mais uma. vez re~tir que fomos 
OS&. SEVERINO VIElRA-Re~ponderei op- razoavei8, mantivemos a taxa. e-;;tabelecida no 

POttunamente a V· Ex. projecto e apems trazemos modiftca~.ão quanto 
O SR. FLEURY CURADO-Vê a Camara que ao modo de a.rrecadação. 

aqui não houve absolutamente coberencia, O systema esw.lielecido Jlas emendas ê nrro 
logica ou systema, ~ó constitucional, razoa vel, e acceita vel, como 

O outro argumento que me occorre de mo- vem conciliar os grandes interesses da admi
mento e o seguinte: em um dos artigos do ni,tração do fisco com a .-erdaúeira lib€rdade 
orçamento da receita, ha uma deducçiio, um I ue commercio vem, sobretudo acautelar esses 
desconto, creio que de 3 a 10 "lo. a faYor do interesses e fazer desopparecer o entrave que 
comprador de esta.mpilha~. . . . o regulam(mto errou. 

Por<l,ue esse desco.nto, Sl o nosso proposlt? e 1 R<lpresentnnte de um estado onde a indus
crea~ 1ontes de rece1ta e mantel-as em sua m-

1 

tria. do fumo é a segunda fonte de rec2ita, e 
tegrJdade ~ constitue copiosa. fonte de riqueza publica, eu 

Pergunto, esse desconto legal não é de ! niio podia deixar de adduzir estas ligeiras 
certo modo a convie\'iio de que o imposto seri [ consillerações, esperando que ser-d.o apprová
realmente defraudado, e um convite uentro da.; das as emendas que, em nome tle muitos cal
lei a.o mercador de fumo para não defraudar j' legas, tenho a honra de apresentar. (Muito 
o imposto mediante certas vantagens ? bem! liiHito bem.) . 
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· Veem á mesa, são lidas, apoiadas e envia
das á commissão as seguintes 

Emenda.~ ao pt·ojccto da ?'eceita 

O Sr. Oliveira Pinto começa 
dizendo que, não lhe tendo sido possível con
cluir as suas considerações relativas ao addi
tivo, vem f~e~ a appli~ção das doutrinas, 
.para a enunc1açao de CUJOS termos apenas 

Ao art. )' : tivera tempo na anterior sessão. 
Onde se W-Estas ta.xas sel'"lo cobradas em ~ O que procurou demonstrar foi que o pa.pel 

estampilhas- diga-s3 - Estas taxas ser-âo do Estado na ordem econom1ca devia ser o 
nrrecatlad:lS a sahida do producto dn.s alfan- mais limitado possível; que toda a interven
de,"Us e entreposto.> aduaneiros e das fabricas ção do Estado no mundo industrial é verda.
e depositos respectivos para. ser entregue ao deiro attentado contra a inieiati va. particular. 
consumo. Procurou demonstrar que a construcçii.o e 

exploração de estra.da.s de ferro :pelo Estado é 
Ao art. 2', n · 5: doutrina inacceita.vel; que o coefilciente da 
Substitua-se pelo. seguinte: A expedir re- despeza. nas estro.da.s construidase explora.das 

gulamento para. cobrança do imposto de con- pelo governo é muito maior do que o das 
sumo do f11mo na.l; épocas que jul.~ar mais construídas e exploradas :por particulares. 
convenientes aos interesses tlscaes; obrigando- E' necessa.rio, pois, que se saiba. qua.es são 
se os fabricantes e administradores de depo- os casos em que devem intervir o Esiado e 
positos a. terem os livros necessarios i com- aquelles em que deve deixar absoluta. liber· 
pleta. tlsca.lisa.ção e arrecada~.ão do referido dade á iniciativa individual. ãs associações, 
impo;to. · impulsionando apenas o espírito de~iação. 

Sala das sessões, 15 de out ubro de 189"2.- O criterio para essa limitação· deve ser o 
At<yusto de Freitas.-Fleury c~,·ado. - Ga.,-cia seguinte : Trata-se de um serviço publico 
Pires.- Prisco Paraiso. -Paula A1•ga!lo. - que interessa il collectividade, a associação 
AugusCo Vinhaes .-Nelson de l'asconcellos.- part.icular não póde, ou antes não o de'l'e fa.
Th~opliil.o dos Sar>tos. - Cawniro Jwlio;·.- zer por uma. consideração de ordem roda es
Jouo .de S igucira-IIfatta. llfachado .-Rodolpho pecial; é o caso da intervenção do Ef!tado. 
de .4bretl.- Bariio de S. ]!arcos. - Otivei•·a Quando não seja assim, parece ao orador 
Pi>1to.-Felisbello Freire. - Jfotta 11acetla.r. que tudo se deve deixar á iniciath·aindi
-Francisco de Maltas. -Nilo Peça.nha.. - vidua.l. 
P ereira d<: Cosca..-Pedro Cltermant.- S antos Estuda detidamente o additivo apresentado 
Pereira. - A. Milton. -Julio de C<tstilhos. - :pelo nobre deputado por S. Paulo. Acha. que · 
C<tssiano do Nascimento, - La.uro Mto!ler.- e!le veio a.utorisar grandes despezas, que 
O.rtos Campos.-Bo1·ges de Zlfedeiros . - Ho- nã.o são absolutamente indispensaveis. 
mero Baptista.- Tlwma:: Floras .-l.farlinho Declaro que vota. contra elle. O voto con
Rodrigues. - Marcolüto Motll'a.- A. Fial110. trario é o recurso que lhe resta para adiar 
B eUa1·mino de ]fel!dança.- Domingos Rocha. semelhantes despezas, inopportunas no mo
- Bastos do Nascimento .- Bellarmi110 Carnei- mento ac~ua.l. 
ro.-l<'anseca e Sil'f!a,-Dionysio Cerqueira. 
Lui:; ;lfurat.- Paci(ico Mascareuhas. - Catlos 
Campos.-.4.merico Lu::.-Costa Rod,·igues.
Hcm-iquc d e CanJalho.-Caeta110 de Albuque1-
que .. ~Epitacio Pes~oa.-Fí·!del-ico B o1·ges .
AZ{redo Barbosa. - E ,·icc Coellto.- F. S imas. 
- Jacob da. Pai:r;,ro .-J. Ourique.- Mtmhiies 
Bcr,Tcto.- TolenlifiO de Car1Jetlho.-Jesuino de 
ALbugtlerque.- Gonçal'Ves Chaues.-Sà Andra
de.-lu1mtcio de Aguiar.-1. J. Seaóra.
Lopes Trouao. - V<rgilia Pes$orx. 

A discussão fica adiada. 

SEGUNDA PART~ DA ORDEM DO DIA 

COntinuação da. discussão unicado projecto r;. 
192C (a.dditivo desta.ca.Uo do projecto n.l92 B, 
fixando a despeza do Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas para. o exercício de 
1893), mandando executar diversas obras na 
Estrada de Ferro Central do Brazil. 

O S r. Bevilaqua. (parat~ma expli
caçúo pessoa.t) foi ha. pouco dolorosamente 
surprehendido com a solução de continuidade 
que desubito se manifestou na. maneira deli
cada. por que o orador era tratado pelo nobre 
representante do Rio de Janeiro, o Sr. Oli
>eira Pinto. 

S. Ex. naturalmente se equivocou ao inter
pretar um aparte do orador e, então, perdeu 
a calma que lhe e habitual. 

O orador confessa que no seu aparte não 
foi a menor o1fensa a.o nobre deputado. E;tava. 
ate de accordo com S. Ex. em mais de um 
ponto de sua. argumentação. Estranhou a. . 
respa:.--ta do nobre deputado, principa.Imente 
quanrl o estava longe de ter a intenção de 
o!fendel-o. . · 

O Sr. Oliveira Pint.o (para um~ 
cx7J~icaçclo pessoal) declara com toda a. fran~ 
queza que nunca teve intenç:io de otrender 
ao nobre deputado. 
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Quando S. Ex. deu o ap:1rte a qu~> se a~a
bou de rdcrir, o orad r l'e{p,~nueu-lhe que 
f:. Ex. podia t.·r q ues ões pe~soaes ' om a m~
ta.dedo muntll), m:IS que ~om o .orado!' é qut 
não as havia. ue ter. 

Niio magoou o nobre d~puta<lo; e ~e S. 
Ex. se sente ma;;:oatto com a re~po~ta qu~ 
lhe t.leu o oraJo1', d <ldara. q n ~ J·eti ra. to las 
a.s expres~ues que uude;se!ll ter caract~1· 
o1fen$í v o. -

A di!Wnssiio fica. adiada. 
Pd.SSa.·s~ á hora de:stinada ao expedient··. 

0 SR. 1" SECRETARlJ pro~ede iJ. leitura. uo 
se,ouinte 

EXPEDIENTE 

Ofllcios: 
Do Sr. l0·secretario do Senado, de 15 rln 

corrente, communican 'o fllle, com o officio do 
Minist ·rio rios Negocins üo Interior, dll 13 du 
corrente, rLJi tlevoh·illo áquella C:l.ma1•a, prn
mnl~ado, o autographo tlo de~r to do C •õ':
gresso que prorog-~ novamente a a.ctual se.-:.~ão 
legislativa até ao dia 3l elo corrente.-ln
teir.tda. 

Do M'ni~terio dos NPgo~ios da. Guerra, ele 
J4 do corren·e, ~nviando o rPquerimento em 
que o~ empregados whninistrativos doHospi ai 
Militar do Para petlem augmento d~ vene.
mentos.- A' commi,são d: Ol'çamento. 

O :St·. E1•itacio Pes~Sô t.- Sr. 
;lre.;idente. pr~:iu•licado em cei'C<t de 50 minu
Los no direito que tnha de tliric;ir a palavra 
,\ C<l.m:•ra sohru o a~sumpto que me tra.l: â. 
t:ibun:t., prometto, toda. via, ao< meu~ eoUe·tas 
flU'! não af.lusarai por m•nto tempo da atten· 
ção que e3tà,, me di.,pensantlo. 

Antes tJ..· en~rar ua materia. que esp"cial
mente me traz :i tr•ihuna, devo. Sr. pre$itl nte, 
f •7-Pr 11 llllL tltJcl:l ra,ão q 11e ll'va entl reço a.oJ 
servidores fAnaticos do governo ou ao vroprio 
governo. 

Tinha. promettitlo n mim proprio niio tra.?.l'l' 
p:wa. a Cama.ra. a di<cus-~:io deste as•umpto, 
por"qU ~ e3pe!"J.V8. que O ffioU pl'OCetl\rnento 
cn11 venc r ia a. q u "ffi q ner q ne rosae de que 
não SOU homem que recue diante t)p, 1\mPa.~;II.S 
no c~m:nho qu<~ repu•o ser o caminho dLJ pa
tdotí$mo e 1lo dever ( .~pohrtas.) 

Como, porém, a~'m nii.o aconteceu. como 
indivíduos que me julgam mal. p 1rque ma 
jnlga.m por ~i. contínua.m a impor unar-me 
Cl)m avisos impertinente'\ e corno principa.l· 
m~nte Lles jo poup tr incommo lo$ a. mim e 
itqn"ll"s qne t:wt<• se estão preoc ·upando com 
:\ minh:L pes:5oa.; tlevo tled rar dest• tribuna. 
tl:• modo c! •r•• e par empto!'io OU" nadiio, abso· 
lut •ml'nttl n:ula, nem ;un!!aç~s: n~m violen· 
cias, ne•n quaesqner out:-os ex:peoliente~ me 
;tfM·arão uma. ~ó lin'1aua norma. ela conducta 
que me tenho tt•ac.Wo ne.;t:J. camara. ( lp.,iu· 
cJ, '·) 

Sr. p"esitlente, desde muito qne sou alvo de 
impo1·tuna. vigiland:t e de rt>p~tilla.~ ameaça• 
anortyma>; e a auda··hL deste PL'Ot-e ÍlllHUI:.n,re
vulL<'\nt:~ment.• coha1·d.·, km id•~ ao pont.o de se 
me inc•m!llOilar â. nout~.em min a ca.o;;t.pa.ra. 
~e mil fazer entr~g:t em mão propria tle carta~ 
chdas de amea.;as 

n,) Mio ister•io do~ N ~gf\Ci IS d I Fa7.enda. de 
14 do corrente, re ··Ptt~ndo o reque1•imento 
em q•te Ph lom~nlt Ferreir<L Gúmes, viuva. do 
gua.rda da Allàadega do Rh de Janeiro, ~fel- o . SR. Lmz MURA.T- O mesmo me tern 
eh1ades Ferreira Gomes, falled·lo de as;)hixia acontecido 
}lOr submer:>ão. na no i te de ::!9 de i \gOsto nl-
timo, no de;empen'to de su 1s fn11cções, s·,!i- O SR. Ef>ITACIO PEssGA- Ora., eu não conto 
cita uma pensão para si e seus fillim, attent.IL iuhnig,,s ne>;r:~ capital, não en 10 ~i11ner de~
as condições de penu:ia em que ~e acha. -A' a~l:!~J.os [ll'S oal\~ e aq_•i j~mais prPjudiqut>i di· 
commis;ão de filz D(h re• tos de q ua.l<J uer c •• h.chLO o 11 tle q ta.lq uer 

Do M" i·t r" d N . 1 J f d ctaslle; só po.;s,., porr.tnto. attribuinl~·e ra.cto 
• tn, e 10 os e~ilCIOS ·a :1s rça, e a mo·.ivos ue or•l ·m p •litica. 

li lio.1corren~. em re~~as!a ao des>a c::m:u-a, Por' rn~no~ li:l•)ll.i••iro que se'a. oju'zo que 
n.r~.-~e H:h!0 mez [ll~Xtmo lintlo,p~est.ll_n,Jo, fót·mo a r·espeito do ~o ver 10 actu 1l, quero 
p_o _ Pl • a~ ~uformt~çoes r ·ht,va.s lts (.l!s~o- crer q·1e rlle aind;t não desceu ao 1•mpre"'o de 
Sl~o~s dos c_o•lqos e re..:ulament s d IS SO<.:le- expe•lientP~ tão indi"nos para abafar a"' voz 
dades .s~Ol'tlvas de:lta C'.tpital. r~>f~reut.es ã.

1 
tl.a. •·pposi~o; preftt· 1 a. ·r·e.litar qHP. esta.s 

pro~tbrc:ao de. app ll:lr('m ~l.S parte~ '"r<t as I am~llo;as pa.rtem elos ~eu• nfficiosos ~ .. rviuore~. 
JUSttça.s d•) p·nz, gu<~n1!o s.• .111l:rJ-r<·m pr·_e u~t· , ~m totl•) 0 caso, a um ou a. outro• 1tsvo de
c.\dllS em tlUS d!rt!H.Os, e sob,·~ a appbc çao. clar;u· que jámais reGua.r:··i na defezn. do~ 
d11da ao 1/!'0(llJCto d~ vend~s d.1s p·lu ·s·-:~ : T'rincipius p los quae.~ me tenho b;tt.olo; jà· 
quem f li a re~U SIÇ<LO (o ~r. uepul:.t~O LUIZ 1' mais cnns ·guirão intitnitbtr•me; e tão gas· 

. Mura.t e outro~)· tando deb:tlt.le o seu tempo e rouba.ndú inut l· 
. RequPrimento do bacharel Fran~i~co rta m nte o m u. 
Cos ·a Ramos. pedindo se-~ meZêS 4le lb,nça.- Si *" mim. c"mo depubdo oppvicioni~t.a, 
A' co~ de peti~~s e poderes. I me faltll. o apoio da lei e da policia, porque 
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inf,•llzmente eí'\t.amos em uma sitn:tção tã.n vam confia.·ltLS; o empregad:J recusnu·S' a 
•le<~rr.•ç tola qne isto e nm 1 rea H.J ll le, nil. , me ,;;ati~r:,z~r o p .. tlí•I:J, ole~larJ.nÚil que só o faria 
ra.:Je.·effi. tO<Javia, IIULI'OS !'PC!Ir'SJS U' IJU!l !O~tliante r·.,qUi<iÇà.O. 
B;1b rei serv,r-me pa.:·a. r.·pel:ir uma ilg',;re.<;à.n Por t:.i:.t-s 1!uu~ là.·~to.~"' ru nd;J.do no r•gnla-
pes.>oo l tnP.ntO, o c'tefe t!a secç'to re1tresentou a.nte 

Pas:!<) :-~grn-:t, Sr. pre•hlent-., :1. tr:tt'l.r •lo a ditecr.or a contra. o3 emprel!a· lo~ que ha· 
a.~.~lllnpto qne ·esp ci,~lmenw me troull:e á via rn d ·SJt ttt~nr!idu IÍ.$ 5:11:\~ l'eqoisições. 
tl•,bnna. Pvui:l e •levia t;l'z.e'-o p••l'· \11~ a.-s sna.~ or-

N :rn 11. V. Ex .• nr.m á C •m·•r:l oleve tJ·r •l ·ns e -a.m I~ ae> e à a.utol'i l;:L~.l·· ~u;~erior 
pa..<t$·•tlo •l ·•p t'<.:e ht~ •L p.olemku.ulr.irnam nr.c: cumpt·i·l prcsti;:i: \1-a.< e rorn:ol- :~.S elfi!Ctovas. 
tra vnth OI\ impr ·tl$t a propJsito 1.1:~. Rep:u·- Pa ra nii.o ca:tsa.t• a a t ençã., d:t C:1m·•ra 
ti~~o Gt<r-.sl J., E;r.;J.ti~t-iCI~. tli•p •usn-me 1le ler os a -tíg Js u,, r ·gu\amentiJ 

Ot'&ll1le p:~r : r. ''" pe.~:«~ 1.! a.llí elllJlre.t:ltln t!i- IJlle f md!l.m,u r~Ltn a. rep .•t·~euta~;:ii.o. 
ri~.ti rl-~ a. nh.cun~ Jurua.e:s •le ;ta. C:Lpit;tl, e pu r· Qae1•• p l'ém. ·~c m tr:l. sa.!oPr Cllffi'l N>SOl· 
mei·l d~lhl~ fO.'tn.ll(oU_J.!I'<.L I!S reci:L.Ilil. ;II ·S Ull• 1' ('11 O olil·e tO!• O CJnfli~tll ~ Offi Í•IU ao chefe 
tra. a.Jmq~ e n.r·lortral'lCJaoL:s P!'·~!.tcaJas t> lo Je s~~:<,;Ü.I) q n~:~ c·uml't'is e tnt•lhor· o . .; seu~ deve
actual Llu·ector UiiCJ.Utllla. r~p:u•tt_t;ao _ r~:~; que ap•••weit .• s<e m li$ utilmemtJ o k m· 

Este. por •m~ VeJ., Llll't !~u-"e .a _t't!Aht~<;>ao dP. j po, ·~vitan. to repr·e•ent>q '''" ole.;tit.u irlas d.~ 
uma. tlaqu ll•.:; f"l ·~ enht exlubt:ttlocurn n- unpo ta.nci:\; e pol' u ltimo, ad'l'er indu-o pl'IO 
~s ~\e •~l'll~ter offi-:ta.lcum os crme;;pr·ncuron f seu \H'Ocedimento que dl~ quali li.~<J.va lle 
JU:!tii\C&I' O 4eU p;'OC~•l lllle r Jt•l, uec\;\l'il.tl•hl J))l' ffi ·no< re"Uhr 
e~ o~~ião 'lHe.lle 3(; rtm;~í.JIIario• da.rtnelh Snrpr·e ~~·~di~o e muito jiiSta.m~nt.e agg•·a
rt'p:J.;-ttçao, &p~nas Ü CUln!)l'l!l.ln 0$ ::!eU~ U~·, V~tlo .:ootn 63&'\ o)eci~o. O J'unCI'Í• ·n:lr·i:l l't!COr
V.•n!S ren p ,ra o mir~istt'•l ti' interror· ; mas e<fe, 

Sem me deter ~m e:ttr_ nha~ que o chefe : c •nven ~i·lo , ~em únvi,Lt, ti.\ .JU>tit;.~ qu11 a~ is
de uma. ~epat·r. ça." pubh~a ll)s~e 11. • es::.rr-! tia ao 1• CJ : rtJnt :, m r~. pur out o l tio, pr so, 
ptorlo de J)rn ti'S exhthlru< l ~um~nt.o< olli~t :t ':lS ll'or rlefet'l!nci:J.S 11 ·s.·' <.HLI'S. p:Lra com o direct.or, 
que por '!lll;: natur .. ?.a P rtE'.nc~m a.o a.'c l\'1) con~"rvu-s..silendoso :l<•bt·t~o as•umpwha. mais 
da repa.rrtç;u•, e ah ~evanta.:~se con-r:L os ~en- ue rlnn~ mezt'S, •'On~orrenuo a.s.::im com a. sua. 
et. ~pr<.'garlo~ ·~ccu~co~s_qu~. a. ·e t·~m yerua-

1 
iat.lilfer-enc t [J;J.r.t o augm~uto tia tn•lisciplhm 

dei:'a~ . a.ntort~ar!a'!l na._l a.< prnvJdencla" LO que •·ein:t n'.tf)ll Ih ,. pa:·ti~ão e p:tra. ,, •!es
!"'ad \S, mas & eltmm~çau de ~1llJ O peõStl·,l lau.tora.;ã.o tle iunc~iomu·io~ que pret.:is:t.m 
map~ p:tl".l. o ser"' o tJHbll::o ( 'P ,. ttl' ) r-sr.a.r· re,•es•.idns th· toda a tot\ "a. mo -a.l pa.ra. o 
eu na.ct IJ IS<o. co tudo. t!etx•.r tle cen,Hr:\r e rtJ,ular aud ,m~nto dv set•viço pubtico. 
censar~r se,·e :· ~m~n ce o governo p~b inJ•u·ia. , · 
e ind1 !f.·:rença que tem 1t.~moH~Lrc~. to a,nre a 1 Um outt·o lh.c~o de não mmor gr.IVitlaue. 
balhurtlia. e d!!.;or;;ani=- .çã.o de nm.1. tl<ls n05· · O r.iw.t'e de urna. d·t • ~~:·ções que era ao 
sa.s mc~is imp:~ ta.ntes rep:wtiç ·-e, ; m~rno t"mr10 clu~re tle um~ das turmas en-

Sr. pre>ideut~ ·, não é meu intn to apr:·ciar Clrt't>;;ada.~ do :<ervi;o noctur·n" rio r i!CenSt'a.
a p~ ·cetl. ·n~ia. oa irn pt·ocPúenti:t. que r d J.:< mt>nto. t ntl•• ,-j,Jo Jorc;ttlo a fotl t·,.r it rep:rrti
ac U»;•çiies leva.nt.~.~h~ p lo dit'E"ctoo· dt~ re- ç:io por m•>tivo o i~:< mol.-sti :~.deviJamente com
partição lie es a.tis ic.'l cun t t"a o• rens ~~~ ~ a.J- pro,·r\ola. por· a. tCP~t.ailo medi ·o, loi di~t•ti.Ot·ial 
l.ern .. ~. qner d;ts que x:L~ por t'Stes rurmnla a:l r11P.nte exone[wl o dHs:;e ultimo o-argo p ' lo 
contra 11qn lle; ruas f.wto d • cHt·t.:t gr•.J.I!j. di,.ecr.or d' ,-ep- ~t·t.içii.n . Di !ll dictatol'ia.lrnt~nte 
d •1.1 \' wern c u gatlo ao meu conh•·dm~uto qut: pOl'qne aQ!le l · empt'e.(>Hlo, occnpand•J o car·~o 
muito tiP.pill'm \.'00 r ;L o govet•nn. o •JII:l!, surolu r{e c·hefe tle turm·t ern vir•t ;de da~ mstrtt.:ções 
a~ reo·lamaç ··e qne I !te •eem si.lo f itns, ~·ai t!e 29 de •lez •mbn !e 18!11. que ti ra.m t1 •da. 
concOrTetltlo c:>m a ~ua. inerd;t p;tra qtll' 11 su .• fJt'o;a e autorida de do poolet• exe~utivo 
m:tis se ti!l~Or ani-< m n~ tm'atho~ cuntl:ulos •J• te a~ <·x·Jetliu, e es~·rn•IO, aind·t p:>r for·ça 
áqu ·lia. r:•pa.r1irf o Eatre este.> facto< p); <o • l'elh~ . !:H.: e t•t á.~ pen:t~ di~iplinarl's do re
citar• m; s:·guiur.es: ;:uhtmento qu · nlio <'O! ttn. •la pena. t!e exone-

0 chete de um das secções 11:1. rep11.•·ti.;iio r-d<;:ào (Jara o ca.<a de lltlta• ju.-<tilica•lns, não 
de est.Mi•ti~a. F·quisitou da commi:~,i\o oi~ p<•tlia s~ ;·•le:ni&ti tlo por aque:le mutivo, e ern 
recen:<(•am~nto in ·ormaçr,, s qu · et•arn pre- hVpüthe :e alguma. p ·lo d .rectl).', a quem 
cisas ao -erviço da. :1 ·cção a ~eu cargo. A f,l~:~va "utol'i,hd" p t ra. tnnto. 
commis.:ão devol ·eu o ofH.:i, com a. nota. d Poi< b lm. o func:iona.rio. v:ctima •la violen-
que ;.() r~·bl" o deus dil. dit·ecto:ia cia..t·ecm'l'eu p:~.r:t o mini tro do in tet·ior e es e 

Na. m~ma oc~a•iiLo, Ott em o;c;•siii:o a.pprn- <~te ho.:e ;lino!:t niio p;·of~ri•t de;is;io a.l.tuma. 
ximada.. aqnl'll<' frncdoua.rio. pre~i <ando d .:obre <t re.:!lainação; consta -me, ent~e•<~.n~, 
uma colleccão ·,te li4M •·m b anco. pnr:t a pu- ~ r1e ttli una.nime o p:tr.·cet• lia~ tlivl'rsas •h
!'a(,ào dJ r~:cens am..,nto, ma."tlou lou ·cal-a em r.1 LOJ'i . ~ rio miniscerio em fa~or do prJvi
pod~:r de um 2· oHi.:ia.l, a. c\Qa. guardà esta- meu to tio recurso, 

Ca11ara. V. VI 
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O Sn. JAcQuEs OuRTQUE- S. Ex. foi com- porém,tornou sem e1feiroeste acto fundando· 
prar gado em Minas. se, ao que me parece, no art . 2' da lei de 2 de 

O SR. EPll'Aclo PEssôA -·sr. presidente, junho ultimo, 
disse ao começar QUe não e~a necessa.rio es- Mas esse artigo dispõe o seguinte: 
tudar a procedencia ou improcedencia, quer «O exercício simultaneo de serviços publi· 
das a.ccusações do director contra. os seus su- cos, comprehendidos par sua natureza no 
lJalternos, quer das queii.a.s fo!'mulada$ por desempenho da mesma funoçã.o de ordem pro
estes contra aquelle,e,de facto,isto não é mais ti;;sional, seientifica ou technica, não deve ser 
preciso, depois dos factos que aca.bú de expor· considerado como accumulação de cargos di f· 
e de outros que poderia citar, para nos con- ferentes para. applicaçilo do :final do art . 73 
vencermos de que alguma cousa. de irregular da Constituição.» 
e anormar se vae passando naquella repa.r· Ora, a co11trario sen.>u, o exerci cio simultaneo 
tição. de serviços não comprehendidos no desempe· 

Não estou longe tle a.ffirmar que a. isto e nho de um:1. mesma. runcção daquella. ordem, 
devido o grande ati-azo no ser~·iço da. apura.- deve ser considerado como accumulaç-;í.o de 
çlo do recenrea.mento. d'ffi li 

Quando outros ru. izes, I·nclu~i>e o Janiio, cargos 1 erentes para app caçã.o da. lettra. 
r· · .-- const itucional. .• 

que iniciaram este serviço ao mesmo tempo 
que nos, que teem igual ou maior população 0 SR. SEABR.\ B OUTROs- Apoiado. Isto é lO· 
que o nosso, já concluiram os trabalhos do gico. 
seu recenseamento. nós temos gasto dous lon- O Sn.. EPITAClO P ESSÚA.- • • • e ninguem dirá. 
gos a.nnos em apurar a população desta ca- que os cargos de prolessor de metallurgia.· e 
pital e :pouco mais . . director da repartição de esta. ti stica se com-

Consta-me que o systema. a.doptado para prehendem, por sua natureza.,no desempenho 
esse serviço não é o mais aperf~içoado e bem da mesma funoção de ordem profissional, sei
assim que o director não &e tem utilisado da entitlca ou technica. 
a.utorisação que lhe deu o go\·erno de au- De mais, ha incompatihílidade material en
gmentar o numero das turmas apuradoras tre o exercício etr~cti>o do ca.rlo de director 
para. apressar quanto possivel a conclusão da. reparti\'.àO de estatistie3. e o de professor 
de um trabalho que tão grande onus traz ao substituto do curso de minas da egcola. po-
thesouro publico . lytechnica.. 

Convem que o governo volva os seus olhos Na. llora. da aula., na epocha dos exames, o 
pa.ra a. repartição de estatística e, por meio director tem de abandonar o seu posto para. 
ile uma commissão de syndicancia ou por acudir a.os deveres de sua cadeira e durante 
outro meio que julgue mais conveniente,p1·o- esse tempo não podem deixar de solirer os 
cure chegar ao conhecimento do quanto de serviços confiados á sua. direcçã.o . 
irregular vae ali occorrendo. Sr. presidente, tudo quanto tenho dito jua-

Si são verdadeiras as informações que t~- ti.tl.ca a exigeneia. de que a intervenção do go
nho, posso afil.rmar á. Cama.ra que a.té violen- verno se faça sentir quanto ant es no3 negocias 
cias pessoaes se teem procurado ali commetter da repar tição de estatística, e é por isso que 
cont ra os empre,nados. vou mandar á mesa um requerimento sobre 

A um delles quiz-se forçar a. assignar uma o a.ssumpto a Ter ~i o Sr. Ministro do In
declaração em que se attribuia a um outro a terior, que tão desidi050 tem sido nos ne· 
autoria de um artigo publicado na imprensa. gocios confiados á. sua. pasta (não cpoiado! e 
sobre negocios da repartição. apoiado~) deixa-se impulsiona.r por um bom 

A este respeito 0 Jurnal do Commercio pu- movimento e põe cobro á discordia e á desor
blicou uma varia que deixo de ler para não dem. Q\le tanto vão prej udicando os serviços 
faltar ao que prometti, isto é, para não me daquella r epartição. (Muito bem, muito be1n.) 
alongar demasiadamente. . E' lido e ftca sobre a mesa o seguinte 

Para. um outro facto preciso chamar a 
attenção da Ca.mara. a quem de preferencia 
incumbe a guarda: e fielobservancia. da lei. 

O actua.l üirector da repartição de esta.tis
tiea e professor SUb3tituto dO CUrsO de minas 
da escola polytechnica. . 

Ora a constituição no a.rt. 73 prohibe ex
pressamente as a.ccumulações remuneradas . 

O go\'erno passado, subordinando-se ao pre
ceito co.astitucional,não permittiu que a.quelle 
fllnccionario continuasse a. exercer cumuls.ti· 
vamente os dous cargos ; o governo actual , 

REQUERlli!ENTO 

Requeiro que se peçam a~ Poder Executivo 
as seguintes informações: . 

1', qual o motivo por que ainda não está 
concluid.a a apuração do recenseamento, 
quando. em. outros paizes de maior popu
lação, identico serviço, iniciado ao mes- • 
mo tempo, já. se acha desde muito termi-
nado'? · 
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2•, que providencias tem toma.U:1 o go,·•"·no 
no sentido ele pôr termo á~ irregularidades c 
abusos que, segundo publícaç,õ::s da imvrensa 
se ['stã.o (hndo no ~crvi.;:o da. rep:trtkão de 
e~ta.tisticil. r 

Yão :t imprimir n~ see-nintes 

N lO'?. B 3 - 1802 

:lG3 

3', em que se funch\ o Vice-Presld~ntc da 
Republica p:<ra permittir que o actual d.irc
rector daquella. rop~rríção accumule com 
este cargo o de lente subsütuto do cur~o de 
minas dl'. Escol<t PolyLt•cllnica ~ 

Sala. das sess(!es, 1:~ d~ outuhro de l8UZ.
EpiiC1cirJ P~.;,·ou. 

Rellncçi'i.o do projecto n. W2 B, do corrente 
:mno, q1t,• fixa a de-<peza do :\Hnbterio da 
ltt<.lustria, Via~·ão c Obras Pulolica$ para o 
exercício de l8!J3 

O Sr. ::!Lni:z: ::u:nra.t (pâa orde;n)
Pediu a pala~T:J. p:n'<l. solidt.otr <h gentileza t!o 
Sr. pee~ident.~ a inclmito do seu nome no 
primdro Jogar U.:t. inscl'ipc:fio para a hora. do 
expediente de segund:~.-1eíra., ,·isto como não 
pode fdlar ltoje. 

O motivo que o tt·az {t tribuna ó de oppor
tunidad<•, de alta impodancin. politlca. 

Al't. L•• O P•·esid<?nte da Repul1lica i; auto
t•isat!o '" desp~mlcr pele\. rep:nti<:,ão do ~!inis· 
terio •la lmlustl'h. Via1;iio cOloras Publicas, 
com os ser1·i<;os de.::ignaclos nas segtlinte~ 
rnlH·kas, a quantia de 73 .3i0:84.48021, a 
salJer: 

O ç!i,,cmso pronunciado h ontem pelo St•. 
Dr. Se<thm bn.stadn. para leva,r ao p:liz inteiro 
a C0ll\'icç1í.n de que O gllVCl'tlO do S[•. l'lOI'Íàllü 
Peixoto não quer sómente :~.;:sassmar, não 
quer sómente levar a miseria ao l~l.t' das fa.
milin.s de atl vers;wios poli ticos ; u governo de 
S. Ex. quer mttis: translormat' a. c:üm:l,a dq. 
çm·a, a piedade, a e>pemnr;a em co lera, em 
vinganç;1, em dei<e,,pero e em morte. 

O discurso que o or~llot· p?onunchw :;egun
da·ftira ser·it. uma e<pccie \l() bomologaç<lo a 
tudo quanto o illustt-e representante d;J. Bo.
hia disse so\;re esta situ:l.~~o e sob1·~ a sitn
aç.ão em que está collocado o gover·no do ma
rechal. 

O illustr~ collega e amigo d~ ora.r!Ot' o St•. 
Epihcio Pessoa. foi hoje prejudic<telo em 50 
minuto~. eu fui prejudicado em 60. (Riso) 

Alem dtt exiguidade do t~mpo do expedi
ente, ahim de armstarem a opposh;ão p::tt·:c a 
cauda. ths sessõe5, q uamlo a p:J.la. v ra. dos re
presentantes ji niío e ouvida pelo p:wo ... 

O ·SR. Fl.l.A.Xcisco GLmERIO-Foi um deput(l
do da opposiç-ã.o quem propoz :t mud~mt;:t dC! 
hora. 

I. Scc~etm·ia de Esta cl o. 
dednzid,l a quantia de 
3:0008 par<. gTatíficação 
aos i1Uxilíarcs de g<~binctc 
c 3:600$ a empregados <b 
Z" sec1;ão da Directoria 
Central ................ . 

Z. E,;cntwws: elevado. a 
Yerba com as seguintes 
quantia~ : 600:000:3, para. 
as despezas da commiss:io 
brazileiru na cxpo:'!,·U:o de 
Chicago, inctusi ve a quan
tia que 1'út' nece5sa.ria. para 
(l.UXilio.r o. representação 
de duas operas, pelo me
nos, do m;\estt•o Carlos 
Gomes; 80:000:), p:-t~a con
clusão t1os serviços de ex· 
plor::tc:.ão e demarcação de 
14.000 kilomch•os quadra· 
dos no plan:.tlto central 
d:1 RepulJ!ica, para. onde 
opportnnamente será mu
ll<<lla a Capi't<'l.l Federil.l, em 
observ<tncia ao disposto no 
twt. 3 o da Constituiç-ão 

O SR. LUiz :Ml'RA.T- ... ainda ~e lhe roub:t o Federal; e deduzida a 
tempo, ainda se lhe invalle o seu domínio. quantia de 10:000$000 .... 
amda usut•pam a sua palavra... 3. Ter ras publicas~ coloni-

0 SR. ÜLlYElRA Pr:uo:-Cctd<t lJJU exerce o I s«7<In, supprlmidcs: 
seu àireito discutindo as materi~~s que lhe a) ~a Inspeetoria Geral: um 
chamam a attenção. Ojt~::Iante •. um chefe de sec-

' · ção teclmwo., llffi chefe de 
t.)f Sa. DEPUT~Do-·E V. Ex. exercem-o secção, um officia.l techni-

mmto bem. (Apotado~.) eo, tre:> officiaes, seis ama· 
O Sa. Lt:rz :).<fuaAT···Não rluvicb ; apenas nuenses. dous ditosleclmi-

est.ádizendo que ioi prejudicado em seu direi· cos de de;:enhistas, somma 
to ei;:so nínguem pode conte~tar. 6l:200$000. · 

Repete, terminando, o pedido que fez :to Sr. ()) Deduzid0~ na consignaçlío 
Jlresidente para. que o Íll$Creva em primeit·o para. obras na hospeda.l'ia 
I ogar no .expediente de segunda-feira. de Pinheiros 30:000$000. 

374: ll0$000 

690:000$000 
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·c) ~rt-iça 1le colonisação nos 
f srado•. detluzida a con
sign»ção p·1r;~. os ·er,·i.,:os 
ern .Mina~ Ger.1e.<e E<pir.to 
Stnto, por tet1·m ficado a 
cargo dos m smos -
512:5:13:~333; re.luzida cto 
4U2:0rWI$ K cunsi.!ll<tl;ii.•l de 
1.042 0011$ . d~<tinmla. :a o 
m<>smo serviço nus "" r.,s 
e:<tados. uào illCiuillo o do 
Riu G r:mrle do Norte 
que con~er,·ará no cx
erc iCl o de IR\13 a quota 
vutada parJ. o •·xercido 
cor•·tmte; dist•'ibuhh a 
qua.utta de 45:0 ruS para 
MattoGt'O•S:~.com ap)ll~a
ç~o ás oU3.õ CJiuuias ue na
CiOOa S ; 

d) Deduzidos da consignação 
pll.I"J. intl'•l•lucc;ão dt> immi· 
g ra.ntes em l.ur<,;us a~l'i
colas 5110:0COS OU ••• . • • . . 

4. Catecla!se, ~UpiJri;n da a. 
ve1·b.~o de ti0:0011$U00 

5. Aux lios d O.JI'iCH t11m, 
e11ue lto ~ r.:en trtle~, 1!. c : 
de·luzidos 500:000:1; para 
5uvveuç es e g-dr ..t.nt•<lS ue 
contrac o~ ; . sup;> irnidas 
as '3 guintes 'on ignaçôed: 
10 :000~ ,~Uryt a. clmt::ira 
em T1.-té, .~:00~ rara. 
mul'll.r o Jard ;n Bo~mic.•, 
9:>:000$ de .. tiuado~ a pre
m os ao.• f a brio-ante:> lle 
a~~ucat·, 40:440~ par:\ o 
}l2:<SO.tl e ma.terLtl <lo jar· 
dhn <.!;~. Pl'aÇL tla. R ·publi· 
~a, I 0: · 00$ p.q·a. o p ·--eat 
e u.a.tea•ial <lo p,,g,; io Pu· 
blico, 30:3~4$HOO Jllii'".l o 
ser i1,'0 Ja. estação P laito
:xerica. o la Penha e Hvl't..'\ 
Vitfeo .Ja. e rednz1d:t de 
12:000$ a. qua.lltia. p uida. 
pa.ra. 11. g:Lt'antia de juro;; 
aus engenhod c n l'll.ii' • •• 

6. Sul,ve ç co ús co · •pa•~'•·as 
r/e 11. lle la("ÜO " ,; < ·O· • Úe
duzidOS ria. con~ignação il. 
Com;Janhi:t Bahiaua, por 
niLo til r ' umprit!o a clau. 
snla. 21• elo •···>tpt'Ctivncon
tz-a.·to, 16:5110$;~upprimiJa. 
a. ron igna~·ã.u pedida p ,ra, 
a respoo~ t.ilid:td~; de cun
tractos le;,'almeu•e iei o<, 
130:000$; a.ugmttnt;~da com 
as s ~uin es quantias : 
24:000$pat'!l. subvenciOnar 

1 0.434 :2(i6~fl. 

o s•rviço d~ reboque da 
A,.:s.1Cía(;ãA) Se gi ,Jen~e ; 
30:000.$, par·a subn·ncio
nll.r O Stli"\' Í ;O ue l'eboq U~ 
de [;11p mll'iln •· Hezwven· 
te uo Espit·ito San!o; 
30:000S, par·a igll<\l s r 
v ço em Sant.L G<uha
rinn e 46X:OW$ !Jill'<L a 
Compan'era A .. a•o .. Stca''' 
N u ,, .tio'l ou qtmlquer 
outm que m .. lhol'I..'S con
di.,&·:< off,,t•eç;~ p;u-a razt~r 
o s rvi~'O de na v g:tÇà,, do 
A ruu:tonas ••. ••. . ..•.••. 

7. S cid. ' e .lw;iiia Iom 
da [».·/ $/,·!a. N c•~>na'. 
Suppt·im1tm-se G:000$000. 

S. r;.,. po rle B., .. ,iJe ,. s. 
suppriaua-se. pilr pet·t~n
cer ::te ser'li,o a outr·o 
minbterio. 

9. E·tra a ·· e Fe1·ro •to 
·''otr ai.. . • ... _ •..•.•. 

10 E<t1·a a de l·'e··•·o rfc 
B ·tw·it i ..•. 

I [ . Pr •'or.rfll"'''•·to a E· 
tr · a d~ f<'e,·r rlo· B t•ll· tJ: 
dL'Iim:iofa a. qu.mti.L de 
548:4·5<;810 .• . ....... 

l!.:. E trroda ·'e Fe ,-r · Cé,,_ 
t-J•ul ,fe p..,,·na •,t1•ttco. • .•• 

13. F:<ermlr1 dP. F r·t·o S"t 
tle Penlwtthucr, . .. .. . . . . 

14. E.,.-,.da de Fet· o P ul<> 
.!((on o •• • .... . . .... 

15. p,.,.z nqa.n•·· t·• d ' F:s
tl'tt 'a ·I e Fet·ru da. N •h ia • . 

16 E stc.o•fa. â e Fe ro de 
Po!'IO A.'e!l''e a fl·~':'I''"!J .,,,, 
indu 'i"e 12o:OOO!; pii t<r os 
esLUolu~ tiO I'>\tna I t!e ;.ce
quy ~o Lh•r.trnento . .. . . 

17 . IJ,·. l O"f/" lliiJ i<lO • f{t fi:S• 

fl'·•t.l<l ti~ Pe•T·• de Port., 
A.lr!y•·e a U. ·uqu . !la ·•a .. .. . 

18. G,t,.artlia de j u ro< ri., 
e ·t a 'a .. ,,..., fet·ro: d"
dnzam·se 2 .000:000$ pu:a 
di1femnças ti~ e:uubiu pt~r 
e-<tar em incluitlos na. re
spe t.iYa. n~t·oa. tlu or~·a
mento r i <~ F rztnda: a qwln
tia de 400.00•>$ d<"St\nada. 
a PStz·a.<la.<~ d.e lerro em es · 
tudos AU;.!mentr ·-~e acon
siS~;n:~çã.o de ().1() : O()(J~ para 
•· R<·p:trtiçã ·de tiscali•a.;ã.c> 
de e:>tl'"cl.diiS de f,•rr·o . .. . • • 

19. E lr!Jil•t oi ~ 1-'ttr o Ceot· 
:ral dQ Bra3ír, custelo .•. • 

2.991:740$000 

2!!0:311$916 

6:53 048$775 

62o: ooosf 
2.0'2.5:45 $4õ4 

3 543:061$185 

142:56G$000 

1.192 .611$604 

2 855 :719~49 

2. 090:000$000 

11 256: 475$66'3 

!4.252:431$50! 
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20. P,·nlo gamentn da E<
tr •da d~ f'J,~~o Cemra.' rl' 
Bra; l: rerluzida n vrr' a a. 
1.50fl:'IOO~. st•nuo 7110:000~ 
para cou,;lu<fto do trecho 
de Santa. L u?.ia a S te La
gôas e 8uO:OtJOS para a.~ 
• !ll'as d~ Sete L:1g-ôas a 
Cur\·ello ...... .. 

21. Obl''rs d U"T rr.ç t~os cs
t rd s, tlednzida~ asse,.;uin-
tes quantias: · 

4:1:000$ da con~ign:tç.ão 
parJ. melhoramentv do 
rio Itapicnru; 20fi:Orlfl$ 
da prop,,~r,a p:1ra mellt<~l'à
mento ,ftl p~>rto <lo l\C?dfe; 
50:00u$000 da p!'f.li<la p~ 1-a 
our-J.s no porto •la P.tra.lir
La; õ2:13tiSi~.o dú. r lati
va as obras do p !'LO do 
Rio de Jaueim, ficando 
50:000$ p:tra o pe~st,a.l e 
rna.t.eria.l; 27:20(1$ ua. pe· 
d1da par<t os portos de São 
Pa.ulo; supprimid~ a <:On
sign~ção d~ 17:001)$ pam 
as otn··a<· d11 pol'f.o dt< Ser
gipe, pol' estar·em ~u~pen
~;os (r.-1 tra.b:Lihos; elevada 
a verba com a~ :::eguinres 
qunnt.ias: ~-O:(IOr,:; r~ra 
melhoramento do l~io Pre· 
to,aftluente •I. r Rio Gl"d.rule, 
estado tia Bahia; u~ con~i
gn>t~iio p;trJ. os -er,·iço3 
l;ydrardicos do 6 · di;;tricto 
-20:000$. rles&inarlos a e~
tuuo< para th·sul.str·uc;üo 
UO' bai X: os rl fJ rio U t·ll· 
guay; 5o:UOO$ para me· 
Jh,ramen o- no AI o To
caurins .entre ,, cidaue da, 
Boa Vi~t:.l. e a do Po1·to Na· 
cional e estnrlos na ~e<)(;ão 
eacre-Porto Nacional e a 
dtlarle Lia. P.tlma, a da 
P;r\m:t á Cachoeira uo Ma· 
chaúin li o ; para occorrer 
ao ~er~iÇO de gar-anti<t de 
jurM M quantias de: 
lW:üOO~ par•t as o· ras elo 
por o de Jar-..t:;u<\ e 60:000$ 
p:tra ~s ua Laguna ; da. 
cousiguação de 40:000.$ 
d ·s iu111la. a aHXiliar a via· 
~ão entre a dd~de de 
Matto Gr•os.-·o (an ig-;r Vil!a 
B~lla) e C\lyabá. < l~·itte
s~ a. qnanth dr• 20:000$ 
para me!uoramento da 

I .500:000$000 

viaçãn entr~ Cnyabá. e a 
viiJa do DinmanLino. 

Da. lOOsignar;;ão- M lllom
mento~ do por~o do Rio 
Gt·aud' do Not·te- tlt·~La
qaPtn-~PaS"f'I-(Uin esqun.n
t as: 25:000$ pam cada. 
um do' se~ui11tes serriçu~: 
consr.ru,·ção de um a.çurl! 
ou cist~rn:~. na po\·n;•ção 
Ja bat•r·a do Mossoró, ti
rada das Ya.ll.:.s dos rios 
ate ao ponto llo d··sembar
que p.•rto (](L cid:tde; con
strncçü.o d - açuutS em Ca
I'<tóba.~.em Pató lle Uentro 
ou sua< visi:tha.nr;;:-ts. em 
1-'ào tlo~ Ferr<~S,l'll' S ·ri ô, 
na Caillda e em s. Mi !uel. 
Dll tot:tl da vez•b:t - Obt·as 
di ~er~ns~o governo da<ti
nará a quantia !.IP 40:000~ 
pam. o e tar!o de .\1a.tto 
Gros;o. s~ndo: 
20:•100~ r.·par iLlament.e, 
p.-u·a os rep:Jo~·. •S tle q u~ ne
cessit.a.m o~ a~ut!e.< rltt ci
d:l.tle de ·o oné e ,·ma do 
Li•·rmuent.o; 2fJ:OOlJ$. para 
os co:rc··rtos de que ne
ces-ita a es· rada. q ne liga 
a c llad ~ de cuvabá â~ 
villas d~ N11s<a ·senhot•a 
da Gnirt. e Brota.~ ; e tle 
IOO:Orto:;; para iniciar-se o~ 
trabalho~ de mellwr:unen
tos do ptJrto d.1 s Jo;io d8. 
!:bt:ra, estado do lto de 
.Janeiro. -- ..... - ...... 

22. 1 'o ,.~ ·i os ( cotno na pro-

l posta).. . . . . . . • . _ .... 
. ~3 . Tele tr • ho ele ·n·i o : 
I st•ndc.. 46.'\:000$ de <tinados 
I a constru çào tle novas li-

i 
nhas. destac:tndo-s1 tlesta 
:1uautia: 4U:OIJO.:;; p tra li-
7ar a. c dade d'1 A rnarante 

I â ca)it.;rl do Pi•rU •Y; 
· 25:0011$ par<~. pr·ol,nga.

, m .. nto do lio electr·ico até 
Santo Ant11uio uo Caran-
gola., pa..os.1 ndo por It" P"
runa e N1•ti•·idade; 10:000$ 
p:tra. CQU·:trucfjlO de uma 
linha a. pnrtir da Vil tora. 
i cidade do porio tia Ca.
~hueim de Santa L• O!)Ol
dina, no e:<tulo •lo Epi · 
Jito-Banto; 21:Qr,o ~ 'ara o 
ram:~\ de M~ni a. Tll-r~
sopolis e 50:000S par<t os 
ramass de :Slwnenllu a. 

365 

5.782.:521$875 

5.468. 88~'$300 
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La~~:es e de JoinviUe a 
S. ·Bento .......•... , .... 

24. lJi>·cclo·J"ia Gaal de Es-
t(1t>'srica ••• ••••••••••••.• 

1 A vender ou n.rrend(l.r a Horta. Viticola e 
5.G92:739S'500 iEstaçü:o Philo:x:erica. e lJem assim a chacn.ra. 

" 
1 do Tieté; 

242:1SOsOOO i A morlificn.r a actnn.l InsJlectoria de Terras. 
' e Colonisac;.ão, reduzindo-a o. umn. repartic;iio 

I. Organisado o Districto Fedet•n.l e feita. a cstt·ictt\mcnte ucstinatlo. a tro.t.'lr da recepção, 
transierencia do.s scrvi~•os que lhe competem, tl/'ttsalho c transporte de immigrantes. 
o governo retbrmarú a. .secrctat·ía do ~Iinis- "o~ empre;:::.tdo~ disper.sarlos IJOt' fiwc;:t da lei 
terío da. Industri:t_, Víaç~"to. e Obt'..s PulJlic?-~· " com clil··~í Los mlquiritlos scri::o thltUúo8 a ou
fazenda :ts reducçoes que JUlgt\1' nccesstJ.rttts tr:t,.; n•p:-.rtit:···cs c irflo occnp:mdo os lo)l'arcs 
no pesso().l, sem aug-ment.l rlc .•.k.•]K'Z:t. .. que lcm:m Y:t~an•lo, na ordem de antiguiriltdc 

Il. Ficam prohibi~as lle~de .J:t :ts co1wcs~oes e se.~unrlo n~ h~ti•Uitu.1,iie~ dfl co.<b um; 
com garantia-s de Juros ou sul•Yençi·e~ sem A mandar Ft;;;w :t Cc'<lrá Ifa,·'·on •· CoTro· 
especial autorisação do Congresso. . j'(llio:t os juros g-;want!dos. na fórm['. de seus 

Ao Poder ExecutiYo não e pel'lnittitlo teno- contractos, n<'t pericdo decorridú de 3t de 
Yar, em favor de inuiYí<illo ou CllllJt'e'.a. ue Llezemuro ultimo at6 :í innov:v,;ão celel.Jrada 
qualquer natureza, as concessC.es cam garttn- em virtude da, lei n. 48 de 7 de junho proli:i
tias de juros ou subven~iio que tiverem ca- mo rimto, :para ser a re~'Ped.iva. importancia 
ducado, venuam a cauuca!' ou fiquem sem compcnsad<\ pelos jmos clc igual pcriodo no 
etreito pol" quaesquer- ca.usas de direito. tinal do prazo dn.~ garantias, :lssignanuo o. 

Reputam-se caducas n.~ concessões cotn ga- companhia a devida renuncia ; 
rantias de jur?s ou subvenç•ào que não_ se A desp('nder com a compra c!e drago.g dest:. 
tornar-em effectivas _nos prazos. d<J.s concessl~S nadas aos poetos de Para.nagtm e Desterro a 
ou dos contractos, nao sendo lLCltao. renovo.çao quantia qnB f;üte empregnr paro. o completo 
desses prazos. da verblt Yotada no e:n3rcic~o de 1892 pat':l. o 

IU. As eornpallhias ou emprezas {j_Ue gos1- me;;mo fim; 
r~m o:;t não _da gara.ntia de Jures ou subven- A 1worogar: por ma.is dons ~nnos, _ sem.tt.~
çoes sao obngadus a entrar para o T!1esouro crescimo de hYorcs, e sal\·ando o. dtspos;çao 
Nacional com as quotas que tiverem sido de- consLi~·1cional suure tn·,-as devolutas, a con
termínadas pelo Poder Executivo ou que ce,;siio feita. ao Banco União de S. Paulo da 
constarem da.~ tabcllas, para occunencías das Estr·:ula ,le Fel'l'o de Uberaba. ou Uher<~.binltc. 
despezas da Repariição de fiscalisaçi:io cre;tda a coxim ; 
pele decreto n. 399 de 20 de junlto de 1891, A 11roroga1· por dous annos o }ll'azo conce· 
instituída sob a clausula da. despez;~ não exce- diuo ti. Comp:mltü\ lndustdnl Agricol;J. Sul 
der â receita proveniente da!J.uella arreca- 1íincirJ., p:trtt o estal;elecitnento tio engenho 
dação. central de LaVl'a!', no cst<ldo de Min;J.s Geraes, 

Desta obrigaçiío estão isentas as companhias e de nucko; :~grical~\~. 
ou emprezas cujo~ contrados, ;tntel·iormente, A pt·orogar, si for necessa;·io, sem a.cc!'es
celebrados, impiD.erem expt'es~amente ao go- • cimo ue lhvores, os Pl'azo,; fixQ.d.os no.; respe
verno as despezas com a respediva :fi~cali~a· ctivos elnltractos para inicio e conclusil.o d~\s 
ção, não sendo permittirJo, pcwem, ao g"O· obras relativas aos empi•eltendfmentos, dccu,;3. 
verno conceder a e.<sa.s C'Olll}l~.nhias ou em- execução se a.ch'1 enc:J.rregadt\ a. Comp:J.nhia 
prçzas nenhuma n()vaçií.o ou f<n-or de qua.l- Ger;ü de ~lelhoramentos no Maranl\ii.o. 
quer especie sem que dlas se subordinem it A a.brir o cr·edito neccssario até 150:000$, 
exigencia da disposição anterior. c."tmbio de 27, pam dar cumprimento a.o dis· 

IV. A concessão d~ privi~egio ~e qua.lque~ posto no a1·t. 2." da lei n. 97 de 5 de setembro 
natureza, salvo o de 11n·ençao, nao se toruara (le 1892. 
ell'ectiTa sem approvação do Congresw. VIL E' tro.nslerid:~. :po.l':J. este ministerio a 

Esta. disposiçã~ e applicavel aos contractos p.".rte do c~mpo de S. Gabriel, municipio de 
de navegação com subvenção, que forem re·J ~- Bm·ja, R to Grande do Sul. jâ dividida em 
novados. . ) lo~s colonio.es e onde j(t existem l:ar!".).cões e 

V. COntinua em vigor o O.l.'t. 14 da le1 demais editicios precisos paro. colonia. 
n. 3397, de 24 de novembro de 1838, que au· vm. Uma pn.rte (ht, verl:Ja. destin<J.da ;i. coto· 
torisou o Pooer Executivo :J. resgatar as es· nisação ser:.í. cons:J.grad::. ao estabelecimento de 
tradas de ferro do Recife a S. Francisco e nucl~os de colonos nacionaes em teiTenos 1lo 
Bahia. a. S. Franciseo. ~ropl'io federal-Saycan- no Rio Grande do 

VI .. Fica o governo auto1•isado : Sul, adjace;ttes ú. E;;tt·n.dn de Fet·ro de Porto 
A :pro>ideo.ciar de moda que sem pr~JnlZO Alegre_a Uruguo..yan:1, obsel'<anrl?·~e para~ 

do ser,iço de immigraç.iío s(\ja. transierido o execu~uo de:';;e_ ser~·1ço as drsposrç;es da Ie.r 
de colonisação aos estados, á me~ida qufl cOAla n .16~ de _1 G uc pnen·o dt~ 1~90,. ref~l'(mt~s :t 
um destes se habilite para assumlJ' a res:pon.- colo~u;:;çao nac10nal na terr1tono da Gu5ana. 
sa.bilidada de um tal encargo ; Brazilerra. 
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IX. As !!Onces~ões que nã'?_tivere':l f1wores :fim ; fi~ando ? autor obrigado a rever todas 
ou gara.ntms de JUros da Unmo e CUJOS pr;J.zos as provas ate a final publíca.ção do referido 
estejam esgotados ou venham a esgotar até o trabalho. 
fim do çorrente anuo, poderão ser prorogada A~t. 2. 0 Revogam-se as•.lisposições em con-
por maas um anuo. tl'arw. 

Sala das commissões, em 15 de outubro de Sala d::..s commissões, 15 de outubro de 
1892.-L. l?ilgueims,- Fróes da C,·~t;.-.:il· 1802.-Fróes drr. C,·u;.-L. FilyueirM.-Alci· 
cides L ima. des Lima . 

Red:LCção do projecto n. 192 D, de 1892, addi· 
tivo destacado do orçam<lnto d~ industria, 
viação e obras publicas p;tra o exercício de 
1?93, autorisando a creaç,ii.o de colonias na.
Clonaes. 

O Congresso Nacional r, solve : 

.Art. 1.• E' o governo autorisado a garan
tir juros, atê 6 • ;., pelo prazo maximo de 
25 a.nnos. sobre o ca.pita.l de IO.OOO:OO()$,para 
ser etrectivamente empregado e parcella.tla
mente distribuído na ftmdação de coloniõl.8 
nacionaes, em quaesquer oontos do territorío 
da Republica, que assegurarem aos colonos 
favox·es no minimo iguaes aos maximos que 
são ou forem conferidos aos immigra.ntes 
estrangeiros: 

Para.gra.pho unieo. Para. o estabelecimento 
destas colonia.s e conrerida :1. faculdade de 
desapropriar. nos termos do decreto n. 1.664 
de 27 de outubro de 1855, O> terrenos agrí
colas adjacentes a.os caminhos d<l ferro de 
propriedade da. União ou aos que por ella 
lerem aux.itiado.s, com subvenções ou gara.n· 
tias de juros. . 

Art. 2. ' Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, l5de outubro de 1892. 
-L. Filguoiro.s.- Froes da C1·1<:.- Alcides 
Lima. 

Redaccão do projecto n. 192 H, de 18'J2, a.ddi
tivo destacado do orçameoto da industria, 
viação e obras publicas para o exercício 
de·l893, a.utor isand.o a compra do Dicr.io
na1·io Geographico, Historie() , Ethnorr aphico 
c Aclministmti'llo do Bra::il. 

O Congrc..~ Nacional resolve : 

Art . 1. o Fica. o governo autorisado a com
prar a.o cidadão Alfredo Moreira. Pinto a. pr(}
príedadedo seu Diccior.ario Gcograph:co, Hi<lo· 
Tic~ ,Eth.nogro.phico e Adminish·ativo do Dra., it, 
pela quantia de 60: 000$, a qual lhe será paga 
em pres~es. sendo 20:000$ no começo da. 
publicação, 20:000$ no meio e o restante no 

N. 192 NJ -1Sl>2 

Rçrl•tcç<7o d() additi'tlo dcseacatlo do o.·çamcnto 
d7. des)Ja;a tlo Jli>1isle1·io da Im!1l$lria. Via· 
çrio e Ub1·as Publicas, 11a.m o exc;·cicio d~ 
1893, aulori laatlo " rcvis•Io do cmttracto 1le 
na!!egaçao a 1Japo1· do A.lto .':1. Francisco e 
R io das Velhas . 

O Congresso Nacional resolve: 
.Art. 1.• Fica o governo autorisado a re

ver o contracLo de nave,<>ação a vapor do Alto 
S. Francbco e Rio das Velhas, pa.ra. o fim de 
con~der prorogação de prazo, por mais um 
anno, para. terminação das obras da desobs· 
trucção do Rio das Velhas e de fixar , se jul
gar conveniente, n. barra do Paraúno., para 
ponto inicial da navegação deste rio. 

Art. 2• A subvenção annual será de 150:000$ 
pagos durante todo o prazo do privilegio fi
xado no art. í § I• n. lO da lei n. 33Q7 de 24 
de novembro de 1888, ficando livre a qua.l
quer a na vegaç.ão no trecho de Sabar:i. à. .Bar
ra do Para una, 

Art. 3° Revogam-se as disposições em con· 
trario,15 de outubro de 189-2.-Froes da C.-u:, 
-L. Filguci?·as.-Atcides Lima. 

N. 182 S-1892 

Re i acri'i.o do (lllditieo destacado em 3' cliscus
s-.1o ;lo projcclo do orçament() da lr~dustria, 
Viaç<io e Obt·as Pttolicas para o exercício 
de 1893, atttorisando o gover;>o a coJ<ccder 
,; E.npre:a l >lrltiSirial de llfelho m mcnws da 
Bra; it o pri·!:ilc_,!io para a COilSl1'ttcçc1o , aso 
e goso ele w n •·a,;,al , que parti~du da E slita 
'!l tl a cidade do ;'f..!>. de Hespatllla. 

O congresso Ka.cional resolve: 
Art. 1.• Fi~ o govel'DO autor!sado a. con

ceder a Empreza. Industrial de Melhoramentos 
do Brazil o pr i>ilegio para. a construcçiio, uso 
egoso de um ramílol, que p..1.rtindo da Estiva, 
no prolongamento da sua. concessão da estrada 
de ferro de S. Francisco Xavier ao Commercio, 
vã á. cidade de Mar de Hespanha., no . estado 
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de Minas Geraes, e d:tbi entronque-se na es· 
taç.ã.o ue S Pedro da e.:;tl'ada tl : ferro Leo
poltlin:t, ra.m ~ I ue S~l'l"d.t'i:t, com os fi~ I'Ore>; 
de sua prim.tiva conce<sii.O e se.u !J'l'i"'"'l a.r'J· 
ju:ru· . 

Art. 2. 0 Itevogam·se as t:isposições em con· 
tra.~·io. 

Sala. rla.s commissiies,l5 ue ou·ubro de 1R92. 
-L. H grktr.u. - .t~·oe; d.J. C,·uz. - A ckles 
Li•lk.l, 

N. 192 T -1892 

RE'dncção dfl additít<O d~tacado em 3• rh;.
cns-ão dop 'Q P.eto rio ONI!.lllent·• Ui\ lu<lu ·
tria., Viaçãn e OlH-as Pu · Ji<~lS par:\ o • ·X~I'Ci
cio 11~.< 18\13, autGI·isa.tulo " gov. 1·nn a. 
co tractar cnm F. um·ker. ou a comp;t· 
n ta, por elle o ·gani~atla a. cuuces :i o t!e 
uma. linhn. i'et·r,•a qu~ partindo úa Ca.pit;·,l 
Federa.! vã enct)ntrar -se em Ent.re-Rro$ 
com a. E~trad•~ tlc Ftli'IV C ntral tlo Brazil. 
O Con<:P'eSSO Naciona.l resolve : 

N. J9.Z U-1892 

R-:darç·7o tlo • d i i, • de tac·ttlo em 3 1 d isc11.•· 
,a. rJ .. prn j,·clo o on; w l •IIIIO r/AL [ ,t:fu• r ia, 
V:aç·lo " O'n·as Pu•,.r;c;." pura ,, ext • cicio de 
l8:J:J, """tlu .. do u tin•"LI' e · 'IJi•J r, " " e:c· 
e c ci · de 18./.'J," c·, ·c !«·ioji 'IJ I t<la para 
'' C •r.s!r IC (lo ' ·' do •S pfl r:r/l ~ •I~ 6 1 C~IS<C 
1!0< porlus tle Jlt.ro;do e Mu:;surõ,do llio(j,·.,,v.Je 
do .v. rt ·. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art.. 1 • Cnotinim. em vigor. no ex·rcicio 
<1 ' 1~93, a concessiin. já votttla p \l'<t " ext•r-
ckio orren t~. de quinze c.mtQ:; de réto> p:!..'& 
a con tr .. c.;â.o d duu.; phttróe.<de 6 · ct.~;e. 
e o 1t!c~n· e ue oito m.tiuts, . o!focados nos 
porto~ de ~Ia.:àQ ~ MIJ.;so:ó, do Rio Gr<~.nJe do 
i\ot• e 

Art. 2." Revogt~.m-~e as dispo~iç)es em con· 
tt'<Ll'ÍO. 

S;lla.d:\S commis~ões.l:.> de o11tullro de !892. 
-Pró •s úa c,-., ~. - L. Fil;JIAC r. t.< . - A!cfctr~s 

Art. !.' Fica o governn aulorisarlo a con· Lú,,a, 
tracbr com F. DllttCi\. r ou com a. comp nltia 
por dle urgani$i•ua. a. ctm<.)(•s,;áo tle 11ma li· 
nha tim·ea. qne, p:.u·tindo ll;t Cilpital P--tlt>rul. 
vá t>ntroucat··:<e em Entre·l<ios c m a Estrada 
de Fet't'O C<-ntral úo B1't1Zil 

N. 203 C-!892 

Art . 2.·· No con t•a.:r.~ .PU.I~~. -~t~ lim l~~~a.- 1 R-·da•ç·<q. do p ... ?jec 0 'l'H 7 0,.q.·mi~·~ 0 ser· 
do plliO _POU. r Exe. uI \i O, ficara' ex.pr~s 171ç, do; Vr>•l'~i • "" Jl.:pUbltcr• 
as segmnt~~ clausulas : 

a) concorl'er a. comp:\nhia. ~om 30 •; .. da sua. 
rentb bt•u a para o~ col'r s lt-rler;.es · O 1.'0 lg",·,.g;o N .• cional o!Mreta. : 

'·) • e\·e. são , I' .tuiw lle t"da. a. t~trnrla de 
f<!rro, estaçól's, depeur.L·ncias. materi I 1 o 
d.tnte ede tr <."G<lo, p:~ol"d a União no fim do 
prazo d 40 a.n n:~s ; 

c) da·•·i o d' •le~apr<~priac;ã.n do E~t•do m~
de~ote o _Pt>lf<tmento "In t.tlll.JS da. lli~i~.h pu· 
bl1ca mtclooa.L cakulado o pn·ço do r.·$!(ate 
pelo rt:u~imento mé<.lio annual de um q.Jin· 
quennm; 

.d) dir ib de desa.propriaç:'to na f',rma. (la 
lei para os t rrennos uec;,sario$ ã. con ·trucçiio 

· da. estrada ; 
e) i~ução de direito de imp,rtação p 1ra o 

rnatet:tH~ da. c"nstru · ção ; 
f) a. Imita ~erà em vi~ dupla. com a. bitola 

de l"' ,60 entre trilhtOS : 

.\ rt. I. · O >J>rl'iQJ> t!o:; c •J'I·&i"S é l'P.OI'~a· 
· ll~n · l . ·'·~ c·ouf. w .:nd da ~uu ;1 .. l;l l~li ·:J •:s. 
I. . 3 . .J, 5. \i " i, ri:: n•lo c •1l·l•tllida ' ' !>i
r <"t•'l'll lioll' I (!(>.'1/1 ) l'• 'jUI' ' · ~·à o ce·ll r :r l ~11· 
, IT<'g- ·la .t • i •·\''''t:.i•• •• ri·calis .,.áo •l·· t<~l·• 

..:-e \'h;o ll 1-t· ·pul·lh!i• ... lu · ~tuln ~ J•H;.;o l r•.:ào 
1(1 !r . .l•dh,,,. I"'S'il· sedu .:OlT~.;,.ond •ud • J·e· 
; •rcar\a ~ ct''""!:o I ~<LI' o M!l'>'i.;o pr• >pt·lamet•t~ 
,JflSIII Ila CaPÍI l r' .. ter·nl lllllll ;;11 .[)j...,..·tllri-o, 
drlt .dz·odoa P Nler !';x.-cutivn a e:q,..•lir o re)!'U• 
J;uu IH•, t\ •• ·•~:-"~·n·io a to le1 O ... r~r·\t t;o. ..,- n ,,) 
respe. l.atlo nas nomeaçii~s a fazer cnm a pre
$e te retbrmi.t o diceíto a accesso dos actuaes 
~tnpregat.los, ol~v.:ut.lo : 

o) a linha. ser-d. etltre,:ue ao tra.tego no 
prazo de duu• armo~. 

a) ;.ttell ltlr rt In 1· s . s ~n··~l'!I<l>' ~ sur·viç03 
Cl'l:a to.; p ,,., uhima. conven\'ã.o ,o0,;lal; 

b) s ll jlfintir '"' r •• r ... ut ~ tld l'l"<\ll 'l 'li . qÚe 
, ~· t ;•! • t :v··l"' ,,,...,n,) •..;•r·;,JJ•l trio !J·,v.,.,~~ 11 :!1 •· 
tistt!ito ao{ fins de <u:t c~e:\Qio e emissão ou 

out..b:·o ·1~ . q.,e tr,>uxut• .. m Lrc.>a qmient4lil ao· "d'l'i<;O. 
ti<.~ , .r«.; - <..'ün:;i,!er.IU,l<r ~UiJí!l'ituidos v:s ~JJ.,~ • spt:eb.e3 

. Art. a. • Revogam-se a..~ . d ispooiç.:ie:> em 
lOQtl"<l.rio. 

&lla. Uil.S COilliD:~·.es, 1:) ue 
IS',jt.- L. htJU-Ji.-a.~- .i.<~·ó s 
Alci~.~<;s Litl~ , r p.u·a o..; jO!'fi~~ ~l.~J.it.lvS PwlO:S I'tlSl)eetl VOS 
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editores e substituindo-os pi>r outro systema. 
que melh:H·e esse serviçl• e melllot• o tlsc~
lise; 

c) tomar medidas contra o abuso ua fr~n
quia offioial, oreando para es;;e fim nma fcr
mula. especial, e determinando os cnso,; em 
que a correspondencia ofllcial no~ ~stilrlo~ 
deve .B'<Y..I:l.l' t.less.1. tranquia ; · 

cl) r11ver a brifa. poslrtl, nltcr:~,ndo·a no 
que julgar conwni.mtc, ficando1 dependentes 
de approvação do Congo•·osso Nacional as a I te
ruÇA)es que tlzcl' ; 

c) e3tn.IJei~Cill' J1ona; parn. a repressfio do 
contrnb:wdo postal, tkan~o nllBS:\ parte o re
gulamento tlepentlente da appro~·açii.o tio Con
f,'TCSSO Nacional ; 

f') crea.r, em ca.o.la uma uas ci(tad~~ de San
tos, L~io Grande, CampanlHl e Campos uma 
secção postal composta de umchllfe de secção, 
oftlcia.es, pratic:mtes, ca.rteirus e serventes 
desligados <las sob-directorias dos respectivos 
esta.uos, e neU,l fixados, nomeao(lo para en.da 
uma um thesou:'eiro com o vencimento de 
3:600$ a 4:000$, confol'me o desenvolvi
mento do serviço ; 

p) crear nas sub-directorins dos estados, 
nas secções e ag-encias pnstaes, ca.ixas cco
nomicas postaes, regulament•mdo-as ; 

hj reduzir ã. meW.de do que actua.lmente 
está em v i_\tot· n. taxa. de porte para os jorna.es 
expedidos pelos respectivos editot•es dentro do 
.territorio da. R epublica. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sv.Ia das commissões, 14 de outubro de 1892. 
-Alcides L ima.-Leovigiklo Filgu6iras.
Frdes da Qrg:;. 

TABELLA N. 1 

DlRECTORI..\. GER.\L 

Director Geral.. . • .....•. 

Secretaria 

l Secretario .............. . 
4 los o.tliciaes a 4:800$000 •• 
4 ZO• » a 3:800$900 •• 
6 3•• ~ a 3:001)$000 • . 
I Archivista •••. , .•. , .• , .. . 
1 Encan-ega.do da bibliotheca. 

e museu ... .. ......... .. 
Cam~~" Y. 'vt 

12:000$000 

9 :000.':;000 
19:200$000 
15:200$000 
IS:OOn$000 
3:000$000 

2:000$000 

1 Porteil'O ..•....... ....... 
Hl Praticantes a 2:000P; .. ... . 

:J Con tin uos 11o 1 :4UO$: .... .. 
3 Serventes, di ar i as de 

3$-SGO •••.••• ••• . ••• ••••. 

l Contador ...•..••.•..•. •. 
1 Almol.-a.rif~ ........... .. 
2 I"• olliclnes a 4:80Qí.;OOO .. 
-1 2•• , a 3:800~000 .• 
4 3'' ' » a ~:OJ0$000 .. 

1 ô P 1':\t ic:lll tes a 2:000$100, . 
1 Continuo . .. •...•....•... 
3 S(lrV\Jntes, dlaria 3S500. 

Tlzeso~tmria 

l Thesoureiro .... ..... ... .. 
2 Fieis a. 3:000$000 ....... . 
2 Pra.ticautes a 2:000$000 .. 
1 Continuo .............. . 
1 Servente, d!nria 3$500 .. . 

TABELLA N.2 

3:000$000 
32-:000SOOO 
4:200$00::; 

3:840$000 

8:000$000 
4:800$000 
0;6(M;OO(} 

l5:2oõ$ooo 
12:0008000 
3Z:OI)OMOO 

1:400$000 
3:840$000 

7:200$000 
6:000$000 
4:000$000 
1:4005000 
1:280$000 

SlJB·DIRECTORIA DA CAPITAL FEDERAL 

1 SUlrdit•ector ..... .. ..... . 
I Contador ..... .. ....... . . 
1 Thesoureiro ............ . 
7 Chefes de secção a. 6:000$ 
8 I•• officiaes a. 4: 80:)$ .... : 

16 2" ditos a 3:800$ ........ . 
32 3'• ditos a 3:000s •. ...... 
5 Fieis do Tllesout•eiro a 

3:000~ --' ....... ..... .. 
10 Vendeilores de sellos a 

4$.500 dia rios ...••. ... .• 
300 Prâ.ticantes a 2:000S ..... 

1 Almoxa.rife .....••• : • . •.• 
1 Ajudan te .............. : . 
l Porteiro ............... .. 
l Aj Ut!!l.nte ............ , .. , 

270 Carteil'os a 1:800$000. , •• 
18 Continuas a. 1:400$000., .. 
1 B CarimlJadores a 4S; dial'ios 
75 Serventes a 3$500 diarios 

TABELLAN. 3 

9:000$000 
7:200$000 
6:400$000 

42:000$000 
38:600$000 
60:800$00D 
ll6:000.~0 

15:000$000 

16:470$000 
600:000$000 

4:800$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:400SOOO 

486:000$000 
25:200$000 
25:680$000 
96:000$000 

:Sull·DIRElCTORIAS DE 1• (Lo\SS.E 

S . Paulo 

1 Sub·director . ......... ... . 
1 Contador •..••.. , •.•••..• . 
1 Thesoureiro .... .......... . 

1 : 00()$000 
4:800$000 ' 
4:600$000 

47 
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2 Fieis do tbesoureiro a 
2:4u0$000 -. . .. .. ..... ... . 

4 Chefes de secção a. 4:000$-. 
4 1" officiaes a. 3:600$ ... .. . 
S 2'" ditos a 3:000$ ...... . .. 

12 3"• ditos a 2:400$ .. . .... . . 
100 Praticantes a. I :BO()S . -•..• 

1 Porteiro ......... .... .... . 
120 Carteiros a ! :600.$ .•..•• •• 

2 Ql.l'imbatlores a 4$ dia.rios. 
14 Servenros a. 3$ diarios . . •.. 
l Continuo .... ..... .... ... . 

1 Snb-director ... ... ... , .. .. 
I Contador .. .. .... ... .... . . 
1 Thesoureiro ............. . 
3 Fieis do thesoureiro a. 

2:400$000 .. ... ...... .. 
2 Chefes de ser:ção a. 4:000$ .. 
2 1•• offi.cía.esa. 3:600$ . .. . . .• 
4 2"• ditos a 3:000$ ..... .... 
9 s··· ditos a 2:400$ ... .. . •• . 

12 Prat:ca.nte3 de 1' classe a 
1:8()()$ •••. • ••• • .••.••. 

24 Ditos de 2• classe a 1:400$. 
1 Porteiro ................ .. 
8 carteiros de !• classe o. 

' 1:600$ .. ... .... ... ... . 
16. Ditos de 2• classe a. l :400$. 
l Continuo ...... •. .•• ...•.. 
1 Carimbador a 2$-'500 diarios. 
8 Serventes a. 2$500 dia.rios . 

Bahia 

r I Su'IHJ.irector ............. . 
· 1 Contador ......... . ....... . 
l Thesoureiro ........ ..... . . 
l Fiel .. . . .... . ......... .. . . 
1 Chefe de secção .......... . 
2 1•• offciaes a 3:600$ .... . . 
4 2"• ditos a 3 :000$ ... .... .. 
8 3•• ditos a. 2:400$ ...... . .. . 

10 Praticantes de ·I· classe a 
I : 800$()00 ..•• •• •••••. .• 

20 Ditos de 2• c1a.ssea 1:400$. 
1 Porteiro .. ..• . . . .• .. ..•.. 

to Carteiros de 1 ~ classe a 
l :600$000 ..... . ...... .. 

20 Ditos de 2' classe a 1:-400$. 
I Continuo .. .... .... . ..... . 
1 Ca.rimba.dor a 2$500 dia.ri<IS 
4 Serventes a 2$500 dia.rios • • 

p e?'lUU>I/ntcO 

· 1 Súb-director •.• • • • ..•• · •. · · 
1 'Qontador •• •• ••• • • .. .. • • • • 
1 Tbesourei.i'o .•••• .. •• .•• , • 

1 Fiel. . ..........•... . ..... 
4:8ú0$000 1 Ctte(e de secção •.. .. . . .•.. 

16:000.$000 2 l •• officiaes a. 3:600$0()0 . . . 
14:4008000 4 2" ditos a. 3:000;!;000 •. .. •. 
24:000~000 8 3"' t.litos a 2:400$000 . . ...• 
28:800$000 lO Praticantes de l• classe a 

180:000SOOO . I :800$000 ............. . 
2:400~ 20 cli~os (ie 2• classe a I :400$. 

102:000;;000 1 Porteiro ...... .. ........ .. 
2:92o::;ooo 10 Carteiros de 1• cla.sse a 
15::-130.~0 I :GOO$ . ..• .•• .•. •••.. .• 
I :000$000 20 Ditos de 2• class<l a 1:400$. 

7:ooo::;ooo 
4:800So00 
4:600$000 

7:200:5000 
8:000$000 
7:200S000 

I2: CI00$000 
2t :600S'OOO 

21:600$000 
33:600~ 
2:400$000 

12:&00$000 
22:400$000 
1 :OOOSOOO 

915SOOO 
7:3'>...0$000 

7:0001;000 

1 Continuo .••.. .. .•... . •... 
l c:~.rimbador 3. 2.'S500 dia. rios 
4 Serventes a. 2.'\;500 dia.rios •. 

Parà 

l Sub-director ...... . ...... , 
i Contador .. . ..•.... .•.. •• 
1 Thesoureiro . .. .... .... .. . 
l Che!~ de secção .... .... ..• 
I I • officia.l .. - . . . . . •.. . . . •• 
3 2" ditos a. 3:000$ . .•• . •.•• 
7 3" ditos a 2:400$ ......... 
1 Fiel do thesoureíro . . . •• .•• 
l Porteil'O • . . . .•.• . .. . ... . · 
7 Praticantes de 1 • classe a 

1:800$ .. . ............. . 
14 Ditos de 2• classe a 1:400$. 
9 Carteiros de 1 ~ classe a. 

1:600$ ... . .. . ..... ... . . 
8 Ditos de 2? classe a. 1 : 400$. 
1 Continuo ...... . .. .. ..... . 
I Ca.rilnba.dor a. 2$500 diarios 

33 Serventes a 2.~500 diarios .. 

Rio Grande do SuL 

4:800$000 1 Sub-director ... ....... · .. . 
4:600$000 1 Contado!' .. .... ...... . . . .. . 
;l :400$000 1 Thesourciro ..... ........ .. 
4: 000$000 1 Chefe de secção ... .... .. .. 
7:200$000 2 I•• officiaes a 3:600$ .. ... .. 

12:000$000 5 z·· ditos a 3:000.~ .. , . .. .. .. 
19:200$000 6 3" ditos a. 2: 400$- ... .. . .. 
1 S: OOOSOOO 1 fieL ....... ...... ........ .. 

l Porteiro ..... ... ..... ... . . 
28:000~000 10 pratica-ntes de 1• classe a 
2:400$000 1:~ ...... . ...... . 

_, 20 ditos de 2• classe a. 1:41)0$ 
16:000;:;000 12 carteiros de 1• classe a 
28:000$000 1:600$ ... ... .... ...... . 

1:009$000 2ô ditos de 2• classe a. 1:400$ 

3 
91o~000000 1 continuo .. .... ....... ... ,. 
:660~ 1 Ca.rimbador a 2$500 diarios. 

9 Serventes a ~o díarios . . 

Rio de Ja11eiro 
7:000$000 
4:800$000 1 Sub--director .•• • .• ••• •...• 
4i~ ! (Jontador .......... . . , •• •• • 

2:400$000 
4: ODD.:;o()O 
7:200$000 

I2:0005'000 
19:200$000 

18:000;>;:000 
28: ooos-ooo 

2:400$000 

I 6: ()()().';000 
28: [JOOSOOO 

I:ooo:i,ooo 
015$000 

3:600$000 

7:000S000 
4:800$000 
4:600$(100 
4:000$000 
3:600$000 
9:000$000 

I6:SOOSOOO 
2 :400$000 
2:400$000 

12:600$000 
19:600$000 

14:400~ 
25:200$000 

l : OOOSl)OO. 
915$000 

2:745~'000 

7:000~000 
4:800$000 
4 :600$000 
4:000$000 
7:200$000 

IS:000$000 
I4:4~'000 
2:400$000 
2:400$000 

18:000$000 
28:000$000 

19: 200$00(} 
36:400$000 
I: 00()!;;000 

915$000 
s:235$DOO 

7:000$000 
4:800$(100 
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Thesoureiro ...•.•... . ..... 
1 Fiel .....•.....••......•. ,. 
1 CheJr~ de st'cçUo ........•.. 
2 I"• olficia.es a.. :l: 600s000 
2 2"' officiaes <~... 3: ooo;;ooo 
:3 :3' ' ofliciaes a.. 2 :400:-iOOO 

lO Pt•aticantes lle · 
I" cl:t~~e a. . . . l : SOO~OOO 

18 Praticantes t.lc 
~· cl:lS$0 a. • . I : -100~000 

1 Portcirn ............. · .. . 
:JO Cat•t.eiro~ ;t,. • l :800::~1100 

1 C;tri mba1lüt' '' .J.'; uiaJ'ios .. 
2 Set">en r"~ it 3.)500 tlün·ios .. 
1 Continuo ............... .. 

TABELLA ~- 4 

4:600:':000 
z:1.oo.;;ooo 
4:ooo;:;oo. 
7:2001.;000 
6:000";01)0 
7:200-:;000 

ls: ooo,:;ooo 
:c, : ~rHJ::.oon 
2:-llliJ.~I)(J(j 

5-I:!)IJIHII:tl! 
1:-lli()slllltJ 
2:~,-.ú-;fJ()f) 

I :200:)000 

I Tlle,:oureiro ............. .. 
I 1" offici:J.l .••..••.••...•••• 
:?. 2·'• ollíciaes a 2:000;!; ......• 
:?. :3·•< ditos a l :800$ .. : ...... . 
I Podeír·o ..........•. ,, ... . 
-1 Pr;ltíc:,ates de I·' ch:s;se a 

l:GOOS ............... . 
lO Dit.r;s tle :!·' chs..;c a l :'WuS 
:~ C;u·teii'O~ de \" clnsôc a 

1:501}; ..•.• ' •..••••.•• 
i m:.o< de :! ' ds.;sc a I: to o.;; 
I Coutinn ·, ......... ~. • ..•. : 
1 Cal'iml.l;•<lor· a. ~.:;.'JOO díarios 
'l ~en·ente~ <~. z.-;;.soo timnos 

Caará 

SuiJ·uirector ........... .. 
SüB·DlRECTORL\S IJE 2·' CLASSE I Contado<· ................ . 

Sub-dil·ector ........ , .... . 
Contador ............... .. 
Thes·1Ht•eit·o .............. . 

1 1 o offici;tl ................ · 
Z 2'' r! i tos a 3:000,:;c)OO .••••• 
2 3" ditos a 2:400.~000 ...... . 
I Porteiro .• , • , ..• : •••.•..•. 
4 Praticantes de I• classe a 

2:100$000 ........... - .. 
6 Ditos de 2• classe a. 1: soa;:; 
6 CJ.rteiros de 1" classe i 

l : 500.)00() .........•. ' . ; 

I Tlu~soureiro ............. . 
1 1" o!licitl\. ............... . 

_. _
100 

.. 
000 

2 2"_- o~icines n 2: çoo:) ..•... 
"· " " 3·" ltro· a J·~oo · ·1· SOOSoOO ~. I . ~ •U :;. ....... .. 

:~ ·. I Port.en·o . . ......... · .... .. 
:1--;00>iOOO 14 P~·n.ticttlllfs de 1 1 cln..oso 
::l:(o,oo.~oooo n. I :ooos .. - .......... . 6: ()0~ 00 10 Ditos de zi classe a 1:400$ 
4 · 800~00~ , 3 C&rteiros de I 1 classe a 
l :800:-:;000 l::SOO$ .•.....••••.•••• 

8
,
400

,:;
000 

i Ditos de 2" classe a. 1:400$ 
. 1 Continuo ............•.... 

lO: ::300.)000 1 Carim bauor a 28-SOO diil.rios 
z Serventes a 2$-'500 diurios 

TABELLA N. 5 

371 

2:600~00 
2:40U!';000 
4:000.SOOO 
:3:000:~000 
1 :G00$000 

6:4008,000 
1 '1 : 000~000 

,1:5008000 
!J:ROU~OOO 

ooo:=;ooo 
!ll:i:';OOO 

3:Gü:i$000 

5:000$000 
3:000S000 
2:6'JO:WOO 
2:4011~000 
4:00o:.:;ooo 
3:600;:;()00 
1 :6UO.)OOO 

6:400$000 
14:000~000 

4:5'10$000 
9:800SOOO 

900$000 
915"000 

1:830$000 

12 Ditos de 2" classe a I :,100.-; 
I Continuo. . . .. . • • . . ..... : 
1 Carimbador a 2;t;500 diarios 
3 Serventes ..... : .........• 

\J:OOOSOOO 
16:800~00 
1 :2oo,:;ooo 

9158000 
2:7,15~000 SUB·DlRECrOl\.L\.S DE 3~ CLASSE 

1 Sub-director .•...•....•••. 
I Contador •...........•.•.. 
I Thei'oureiro .....•.. , ... .. 
1 I o offici;ll. .. . .. .. • . .. .. .. 
2 2'" oiilcüJ.es a. 2:0005 ...•..• 
2 3" ditos a 1:800$.: ....... 
I Porteiro ..•.•............ 
4 Praticantes de I" classe a 

l:GOOMOO ............ .. 
lO Ditos de· 2·1 classe a I: 400$ 
4 Carteiros de I 1 classe a 

l :500i; .......... , ..... . 
8 Ditos de· 2P classe a l :400~ 
1 Continuo ................ .. 
I Carimbarlor a 2.$500 diarios 
4 Serventes a. ~%00 diarios 

1 Sub-director ............. .. 
1 Contador .. , , ............ • •. 

5:000sOOO 
3:000~000 
2: 600.:;1JOO 
~'1,: 400.~000 
4:000:'5000 
3:500~000 
1:600$000 

6:400SOOO 
14:000~000 

6:000$000 
ll :200SOOO 

1}008000 
9158000 

3:660:)000 

5:00Q:SOOO 
3:000$000' 

.4.lagôas 

Sub-director ..••...•.•.... 
1 Contador .............. ,. 
I Thesourc!ro ............. . 
1 1 o Otfici<'l· ........ , ..... . 
1 2" dito .................. . 
1 3' dito .................. . 
1 Porteiro ................ . 

lO Praticantes <t 1:200$ ....• 
!5 Cil.rteiros a 1:200$ ....... . 
1 Continuo ........... , .•. ,. 
1 Carimbado r a 2$508 diarios 
4 sarven tes a 2$500 d iaríos. 

Espirito Santo 

I Sull-dírector •.••...•.••. 
1 Contador ...••.•....•••.• 
l Tbesonreiro •• , .••...•.•• 
1 1 o Officii).l,, , . .. , ....... . 

4:000$000 
2:400$000 
2:000$000 
1:800$000 
1:7008000 
1:6008000 
l :400!';000 

12:DOOSOOO 
18:000$000 

800;!;000 
'Jl5SOOO 

3:650$000 

4:000:!;000 
2:4oooooo 
2:000$000 
1.:800$000 
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1 2• dito ... ... .... ...... . .. 
1 3• dito .. . .... .. .. . .... .. . 
1 Porteiro .... . ....... . .. . . 
7 Praticantes n ! :200~ . ... .. 
7 Carteiros a 1:200$.: .... .. 
1 Continuo ...... . ......... . 
1 Carimbador n 2$.500 diario5 
2 Ser ventes a 2.<)500 díarios. 

1 Sub-dit•ector ......... . ... . 
1 Cont~lclor . •• ... . ...•.. .•• 
I Thesoureil'o .. ...... ...... . 
1 1 o officia1 . . . ............. . 
1 :1." dito .... . ..... .. .... . .. 
1 3• dito .. .. ................ . 
1 Porteiro .• •.•....... . •..• 
8 Praticantes a I : ~00$ •. . .. . 

lO Carteiro~ a. 1:200$ .•....• • 
1 Continuo . ......... .. . . .. . 
I Carimba.dor a 28500 din.rios 
2 Seryeutes a 2$500 diarios .• 

TABELLA N. 5 

1 :í00$()00 l 1• Officio.I. .. .. ............ . 
1 :600$1!00 l 2" dito . .. ..... .. .. . . ..... .. 
I:40:)$oou 1 Porteiro ..... .. ........... . 
8 :40%'000 4 Pr'!1tie;.\ntes o. 1: 20(J~ .. . ... . 
8: 400SOOO 5 Carteiros a 1 :200$ .• •. . , . . . 

800$000 l Continuo . ....... .. ...... .. 
915$000 1 Ca.r imbadot• a 2:;500 diar io3 . 

1:830$000 l Servente idem •• ••• •• .•• .• 

Se1·gipe 

4:000$100 1 Snl:-di~e~fot• ... . .... . .... .. 
2: 400$000 ) l C ou tatlor .. ..... .... . . . .. . . 
2:000$000 1 Thesoureíro .. ••••.• •••• •• • 
l:~~rOOt I 1• O!Ucial ................ .. 
1:1 .. ooo 1 2• Llit o .... .. .... ... .. .. . .. 
1 :600$000 l PC\rlt~i t•o . .... ..... .. .. .... . 
1:400$000 4 P1·at icantes a 1:200~ ..... .. 
9: 60(}$000 " Cartet' roo ~ 1 · "úO::: ' 12·000 000 v • • - ~ · - ,. . ... ... .. 

· S 1 COihlOIIO ......... . ...... .. 
i:l<J~"üOO I r:n•irnbador a ~OO•Ii:trios . . 
915~000 1 Servente a ~>MoO di~ rios .. 

1:830$000 -

Goya: 

8UB·Dln.ECTOIU!S DE 4•' CL.~SSE 
I Sub·dlt'l'ctot• . ........ .. .. . . 
I Coutador .. .... .. ......... . 

Pam h.!Jba 

1 Sub-director ... .. .. .... .. . 
I Cantador .. . ............. . 
1 Tl1esoureiro ... ......... .. 
l 1• ofllcial .............. .. . 
1 2•dit<> ... . ...... . ....... .. 
1 Porteiro ... .. .... ..... . . .. 
9 Praticao tcs a I:~ .. ... . 
9 Carteiros a I :ZOO$. : .. .. . . 
1 Continuo •. .•• ..•. ..• • • .• . 
1 Carimbado r <\ 2$500 diarios 
I Servente a 2$500 diarios .• 

Rio Grct;ldtl do No1·lc 

1 Su1>-director ..... .. . .... . . . 
l Contador ..•..••. . .... • •. • • 
1 The:;oureiro ..... .... .. .. . . 
1 1° Otlicial. .. . . ... . .. ... . . . . 
1 2• dito .... . .......... . .... . 
1 Porteiro ..... .. . ..... .. .. . . 
4 P raticantes :1 1:200$ ....... . 
5 Carteiros a 1 : WQ:S ..•. • .... 
1 Con tinuo . ...... . : . .. . ... .. 
1 Carimbador n. 2.4;:'1JO diarios 
1. Servente a~ diarios • •• 

Piatlhy 

1 Sub-dire~tor . .... ... .. . . . . . 
t Contador . .. .... .. .... .. . . . 
I 1 hesoureiro . .. . • , . . . . •.. . . 

3 :000$000 
2 :000$000 
I :6lXJS00u 
1 :l'\00$000 
1 :4oo.;;;ooo 
1:300$000 

I0:81')0$00G 
10:800$000 

700tnoo 
915SQOO 
915$000 

3:uOO~ODD 
2:000$000 
l :600SOOO 
1:6008000 
1:400$000 
1:300$000 
•i:SOO.~OOO 
tj:OOOSOOO 

700.);;01)!) 
915S;OOO 
915~-()00 

3:000:;,"()00 
2:0000000 
l:60~(l()() 

l Tilesonreiro ..•. • . •. .• .• .• 
I 1• Offici:\1 ... . .......... . .. 
1 2• dito .. .. .. ........... .. . 
I Porteiro . .. . . . .. .. . . . . .. . . . 
7 Praticantes a 1 :2l:QS ..• •.•. 
4 Carteiros a 1:200$ . ... . .. . .. 
1 Continuo .. . ... .. .. . .... . . . 
I Ca.rimbadot• a. 2$-?00 dia· 

r ios ... .. ... ... ..... . . . . . 
2 Serventes a. 2:!;.500 cliarios., .. 

Jlalto G1·osso 

l Sub-tlirector .•••.. •• . . . . 
1 Contu.tlor • . ...•••. .•.. . • . 
l Thesourei~·o ............ . 
I ) 0 Official. : • . . . ....... .. 
1 2° dito .. . ..... .. . .. .. .. . 
1 Porteiro . ....•. . ... .. ... 
5 Pra.liMntes :.\ 1:2005 . . . . • 
5 C~trteiros a. 1:200$. : .•••. 
1 Continuo . .. . ........... . 
1 C<~rimbador n 2$500 diarios 
1 SerYente & 2~500 dia.rio.o 

TABELLA N. 7 

A.GENCL\S DE 1• CL,\SSE 

Ag-em te, •le 3:000.<;) a, • ••••. •• • 
Ajudante, '!, do 1·encimento do 

agente . 
Pra.tieaBte, de'-1;200$ a . . . •.. • 

1:600$000 
1 :40(,8000 
I :300Stl00 
4:8008000 
6 :000$000 

700$000 
915SOQO 
915$000 

3:000:;()()1) 
2:000:;000 
1 :GOU$000 
1 :6()(JS000 
1 : 40(~000 
I :30080!10 
4: 800.~00 
7:2no:;;o::o 

700BOOO 
9J5SOOO 
915$000 

3 :00QBOOO 
2:000$000 
1:600$000 
1:600$000 
1:400$000 
] :300$000 
8:400::0'000 
4:8CJOSo0{J 

700$000 

915SOOO 
1:830$000 

3:00()$000 
2:000$000 
1:500$000 
I :600$000 
1 :40U$000 
I :300-'~000 
6 : 0;:;(\$000 
ô:000$000 

700$000 
915$000 
915$000 

5:400$000 

1:600~00 
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Carteiro, de 1:000$ a. , ... . . . 
Carlmbador, diaría. de 2-~ a .. • 
Serventes, diaria de 1$600 a .. 

1:400SOOO Vüo a imprimir os seguintes 
2.')501) 
2$000 PROJECTOS 

~- 48 G-1892 

Agcn te, de 1 : 800$ n. .... . ... . 
A,jltdnutc, •;, do ''ellcimeuto do 

ag-ente. 
c.wteiro .. 

3:000$000 li meadas da Cam(tl'!> dos ])e11 trtado.~ ao pro
j P.cla do Sew1do, n. 48, deste wmo. g11c re
!J!!la a >la·oegaç<io de cabotaycm, as IJtlaes 
{o1·am n jeitt!das pel-o mesrolo Scrw.do. 

Av E:-.CJAS P:& 3• CU.SS'E 

Ag-Jnte, de 4SOB a, .. .... .. . . 
Ajudaute, ' / .do voncimeuto do 

clgl!ntr:~ . · 

AGC:NCIAS DF. 4• CLASSF. 

1:800$000 

A~ente, de 180:;: ~... ... . . ... . . 480$000 

S:~ola das commi..:sões. 14 de outubro de 
IB92.-.itlcides Lima .-Lcov!gilrl~ Filguri1·as. 
- Fnk.< drt Cru:;. 

Redacr;ilo pam 3> cliscl!ssito do projccto n . 
209, do corrente mmo, ({Lte: ''.PPI'OJ:a as di
visões eleito;-acs o•·gani.wtdas pelo Porler 
Executi1:o pe<ra os estados do .J>a,·d, Mara
nluro , Cear,i, Per•1ambuc.?, Al1Zf/6(l.S, R!o de 
Jtmei?'O, S . Paulo , .illi11as Gem.es, Rio 
GrawJe do Su& e Diswicto Fi!tle•·a!. altaracla 
a do estado da BaAia e de P enw.Ji'Íbuco. 

O Congresso Nacional I"esolve: 
Art. 1. • Ficam approvadas as divisões de 

districtos eleitoraes orgttnisada.s p~lo Poder 
Executivo para. os ~eguintl!s estados: Pará, 
I.fa.ranhã.o, Ceani., Pornamhuco, Alagôas, Rio 
de Janeiro. S. Pa.ulo, Minas Geraes, Rio
Grande do Sul e Districto Feder<\!. 

§ 1• . O estado da Bahia fica dividido <le 
accordo com a. ot·gaoisaÇ'd.o pt•oposta pelo 
Poder Executivo, menos com relação aos mu
nicipios da Conceição do Raso e do Monte· 
Alegre, que farào par te do quinto e não do 
quarto districto eleitoral. 

§ 2>. O estado de Pernambuco fica dividido 
de a.ccordo com a orgaui5a.çií.o proposta pelo 
Poder Executivo, o.ccrescentando-se no pri
meiro districto,depois do município de OHUd().. 
o de Jaboa.tão. 

Art. 2. o Revogam-se as disposi<;.ões em con
trario. 

Sala. das commis.Wes, J5de outubro de 1892. 
- Glicer'i fl , presidente.-F~tis iJeUo Ft·r:ire.
C;1stmi~o !ttlli or . - Cf'"rlas Lo~<r,!.o. - Dtára 
N icacio. 

A <:ommissão de fazende e industria. e d e 
parecer que se,jaro mantidas por dous terços 
as emendas desta camara ao projecto vindo do 
Senado, que regula a navegação de cabo
tagem. 

Sa.ht das ciJmrnissões, 15 de outubro de 189'2. 
- :lf nrsa, presidente.- Eorocio Cost<I, rela.tor. 
-Bm:;il{o d.os S aatos .-Hmuc1·o Baptista.-
Tlt':l ina, Dcf.{ir•o .- BeUal"lí!ÚM Ccmtâro. 

Emendas d~ Camara dos Deputados ao pro
jecto do Senado, rejeitadas pelo mesmo 
Senado. 

No mesmo art. 3•- 3\ diga-se :- 0 pessoal 
das guarnições dos navios de ca.botagem será. 
de um terço de marinheiros na.cionaes, nos 
primeiros cinco aonos; de metade, de cinco a 
oito, e de dous terços, dahi em deante. 

Acct·escente-se : 
Art .. . . São institu ídos os seguintes pre· 

mios: 
§ l. • De 50$ por tonelada ao3 proprletarioo 

dos na. vi os de madeira. e de 70$ aos dos navios 
de aç<l ou iert•o, construídos no paiz e cuja. 
arqueação, sem deducções, for superior a. 100 
toneladas metricas ; 

§ 2." De 10$ por c;wallo vapor aos proprie· 
t.wios de machinas, constr uidas no pa.iz e des
tinadas a navios, e cuja. forç.a. for superior a. 
300 ca. vallos. 

Camara. dos Deputados, 14 de setembro de 
1892.-J,;,io Lopes F~eil·a Filho, presidente. 
- A ,;coltio Jt,zeredo, 1• secretario - Antonio 
B o1·ges da Athayde ~~~tio r, 2• secret'l.rio. 

Projecto do Senado sob n . 168 A de 1891 
(>ess1i.o extraordinaria.), que regula a nave
gação de cabotagem. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. • A navegação de cabotagem só pôde 

ser fe.ita. por ua. vi os naciona.es. 
Art. 2. • Entende-se por na. vegação de ca.

botugem a que tem por fim a communicaeão 
e o commerd o directo entr·e os port• s tla 
Republira, dentro das aguas destes e dos rios 
que percorrem o seu territorio. 
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Art. 3.• Parn um nn.vio ser considerado 
nacional e:,::i:;e-sa : 

1) que sc.>ja. propriedade de cirl:ulã.o bra?.i
leiro. ou de >ocicdo.dc ou cmprez~t com sede 
no l3razil, ger·iuu. ou administrada cxclusivo.
mente por cluadàm llrazileil'os; 

2) que seja nu.wgado por capitão ou mestre 
bro.zileiro ; · 
~) que, pelo menos, dous terços da equipa

gem sejam de brazileiro~. 

Art. 4.• Aos nav-ios estrongeiros é prolli
bil!O ocommercio de cabotagem, $0b as penas 
de contro.bando, sendo-11H~s . ent retanto, per
IIihtiul.l: 

I) carregar ou dcsc:\rregar mercadorias e 
ol~ectos pertencente;; <i athninistra~ão pu
blic:J.; 

2) entrar em um po1•to por franquia e ~e
guir com sua. carga para outro derrtro o.lo 
p:r-..LZO I'l'gula.mentar ; 

:l) entrar por inteiL·o em um porto e seguir 
para outro com a mesm::t co.rga no todo ou 
em parte , desp:whada para. consumo ou re
exportação ; 

4) transportar de uns para outros portos 
da. Republica :po.s:;n.geiros de qn~11quer classe 
e procedencia, suas b:J.No.gens, aniruacs e t:J.m
bem volumes classifi;;;;:;lns corno encommendas. 
ou producws a,"l'icolas e 1i~bris de fa.cil dete
rioração e valores :!,moed:.dos ; 

5) receber em mais de um porto generos 
mmmfacturo.dm ou prodnzi<tos JlO p:l.iz. afim 
de exportai-os para 1;;1-a uu. llepubli<:a; 

6) levar soccorro a qual'luer estado ou 
ponto da Repub!ic:J., nos cG.sos de fome, peste 
ou outra calamidade ; 

7) transpr;r tar qna~squer <'tll'gas de uns 
portos para outros, nos casos de guerra ex
terna, commoçã.o inlf-rn::t, Yex;tmcs e prejuizos 
causados á na.vega.ção e commcrcio nacional 
por cruzeiros ou fot•çns estrangeiras, embol'O. 
não haja deci<Lração de guerra. · 

. Art. 5.• As mereadorl~s conduzidas po1' 
na.vios estrangeiros do um porto daRepuH ic<t 
podem s2r vendio.lllS em outros, nos c~so.> de 
arrib:ula força.da, varaç-4o ou força maiot· . 

.Art. 6.• _1\0:;: navios das nações limitl'Oplles 
é perraiti io.la. a n..wega.çã.o dos rios ~ a.guas 
m teriores, nos termos dos convenç.ões e tra
tados. 

Art. i.' Sobre matricuL't dos na:rios e de 
tripo!ação, pilot:lgem e vistoria. se ob>cr\'~;rá 
o que for dete1·minado nos regulamento;: que 
o Poder: Execum-o expedir paro. cxecu~·ào 
dc>ta le•. 

Ar&. s.• As dk:po~i·.iies de:;t,,. lei entrnrii.o 
em vigor da <lata de Sllit publicar:ii.o a dou:; 
nnnos.· 

Art. 9.0 Revogam-seM disposir:ões em con-
t rario. ' 

Sen:uln Federal, 10 de setembro d~ 1391-
py.,fr•;~ te .T. r!t1 J! M•ttcs Ba:-;·o.<, vice-presirlen· 
te.- Jo,;o Pedro B otl{()/"i l!i~i ··a . I" secret:J.
r io .- Oi! Di;ri::: Gvu/m·t, ~· ~eci;etario.-Jv,<o 
Socu·~s Xdt.:t, 3 • ~CC!'l't1l'io .-,1n ta.ti o .\"icolo:i-1 
Jlont~i,·o IJrecJw , se•·,·ittc~o de 4" secretario. 

AvJn;·isa. ·n go.,;m•;w a conceder ao óachm·et 
F1·ancisco d.t~ CIJstn l~amo~, j11i:: $cccitmal do 
cst"'/n de ,lht(;oas, wn•t l icc.,ça t!e .<eis mc
::cs. co>;l todos os vencimentos, pan! t1·atar de 
Sl<<t uwdc. 

A" commis.o;ão de petiçÕE"s e podr!re.<: 1hi lll'r.
sentc o rel]u~rimcnt.o rlo bachnrel Fmndsco 
da Cos~a R~tmos. juiz seccionn.l do estado de 
Alaf(oas. solicitand') s,-i; me?.e;; de Ucenc.a com 
todo~ os vencimentos; o e.~t.o.. a.ttendendo que 
o requere11te junt~u a.ttest::tuo medico que 
c:onftrma o seu estado de molesti:l , ê de pare
cer que se conccd[l. a licenç:a. solici t:J.da, para o 
que apresenta o seg-uinte pro,iecto: 

O Congresso Ku..·ional re.solYe: 
Art . 1.• Fica o Poder Executivo autoris:!.do 

a conceder a.o bacharel Francisc'O d~L Costa 
R•mos. juiz seccional no essado de Alaf,roas, 
urn:t licença. de seis m.::zes com todos os ven
cimentos. p:n·a trahr de sna s:m Je. 
. A~t. ~." Revogam-se as disposições em con
trn:'IO. 

Sah das commissücs, 15 de outubro <le I 692. 
-.4. Jiilton. presidente.- GullÇ<Ilo c!c L•:LgO$. 
- Il.odrigo de .4.ratvo. - P . Badtn·u. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER. K. 192 N - 1892 

Parecer sobre a emenda. o:!!crecida na 3• dis· 
cussào do additivo destnr·ado do orçamento 
lh desp?7..:J. do ~Iinisti·rio da lndustria 
Viaçã0 e Obras PubEca.s, para o e"tercic!~ 
d~ 1893, autorisanllo a revisão •lo con ra.cto 
de navegação a vapor do alto S. F1•ancisco 
e rio das Velhas. 

A' commissão ele Or\amento foi presente a 
emenda ao projecto 11. 19-2 N, do Sr . Pa.ra
nag11á . e outros. propondo o a.ngmento de 
9ü:UtJ0:;: a 150:000:) Ul!llll<l::S ú. Sllul·~nçiio a 
EmjH' ~.<t tle 1\"ttl·ega<;âo a Va•Jor do Rio das 
\'dh<t:<. S. Fl'anci&·o e ~e~ts alliteutes · 
~nl ,;·enc;f>'o que só se torna:·.i. eff,•cth·u. noS 
t.erm=:·s do contracto ac>.ual depois de abe1·ta 
tcd<1 n.liuha ao k:.íi~go e ucceita pelo gover
no, sem onlll3 algum pu,ra o Thesouro. 
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A com missão, consider·a.ndo que o accrescimo 
pedido nos proprios termos do contrncto vi· 
gent~ não onerara os cofres publicas siniio 
depo1s de realizado c~mplctamente este gran· 
de melhor~mento, e a.e parecer que seja. 
aqueile prOJecto approvado. 

Sa.h da.s commisões. 15 de outubro de 189Z-
llf?racs Ban·vs.- Leopoldo Bulhões.-A1·t/wr 
.Rw.~ .- .lJCJtletl'io ltibeiro.-Se~erino Vieü·a. 

E~IE:\DA AO PROJ"ECTO X. 1\r2 :-; 

Accrescente-se no fim ; Sen<lo a subven· 
~.ão annua.l de · J50:~ pa••a. durante todo o 
prazo do prb,;legio fixado n~ ;Lrt. 7 § 1• n. lO 
úa.lei n. 3397 de 24 de n·Jvembro de 1888 
ficando livr~ a qualquer a navegação no trech~ 
de Sabarn ;t Bu.rra do Parauna..- No'}V.eim 
.Par!lnllgllei. -A. Batel/to. 

Macedo de A7.a.mbuja, engenheiro fiscal de 4• 
classe da repartição de fiscalisa.çã.o das es· 
I t'adas de ferro da União, para tt·ata.r de sua. 
saude onde lhe convier; 

Discussão unica do projecto n . 192 T (addi· 
tivo dest..1.cado do projecto do orçamento da. 
Industría, Viação e Obras Publicas para o 
exercício de 1893, autori;;ando o governo a. 
contractar eom F. Dunl,er, ou a. companhia 
por elle org&.nisada., a conces..<ão de uma. linha 
ferrllj, que, partindo d;t Capital Federal, vá. 
E>ncontra.r-se em Entre Rio~ com a Est1•a.tla de 
Ferro Central do Bl'"<lZi.l) ; 

Oiscus ... ~o unica. do pr~;ecto n. 192 G (addi· 
tivo destacado do orçamento dit desp~za. do 
~Iinisterio da Industria, Viação e Obra.s Pu· 
b!icus, pa.ra o exerclcio d e 1893), autori.s;J,ndo 
o pa..,o-a.mento de 30:000$ como premio ao 
01•. CrocK.att rle Sã., pelo ma.ppa. por elle ulti· 
mamente editado; 

O Sl1.. PR.ESroE=-TE designa. para 17 3 se- I• discussã.o do projecto n. 1\lB. deste anuo, 
guinte ordem do dia.: mantendo a subvenção destinada a auxiliar o 

. . , servi~'O de exploração e navegação do Rio 
1. ~ )larte _(ate as 3 horas) votaeão dos I Parnahyl1a e autori~ando o goYerno a con-

segumtes proJectos: tr:1ata.r o mesmo s2rviço nas condições que 
N. 20ü, deste anno, autorísa.ndo o Po~ler 'estabelece; 

Execu~ivo a u.brir um credLto extru.?l:din:trio Discussão unica. do projecto n. 193 H (addi· 
de 26,:041$600 no corrente excrc1cro. para tivo destacado do orçamento do Ministerio da. . 
pltgament? das _despezas reali~ada." com a.s Guerra pl.ra o exercício de 1893, elevando â 
occurrencw.s hav1das em MattoGro3so e com o 1• cla.sse o arsena.l de Porto Ale""re)· 
desastre do coul-açado SotimiJes (3• discus.•ã.o); Co .- - d 3 d · ~ " d ' · •A 

9 
_ · n.rnuaçao a. , rscussao o proJeCw 

N. -b A, deste ~no (d~ Senado), autori- n. 221 A, orçando a receita. geral da. Repu· 
sando o governo a mdemmst\r o e~ta.do do bliea. pa.r.J. o exeraício de 1893· 
Maranhão da quantia. dP. 439:496$532, di1l'e- ' 
rença. da. que to i recolhi.~ a. em clepo;i to no 2." r•arte (às 2 hor-JS ou antes) -Continuação 
Thesouro Na.ciona.l, destinada á.:; obra.'! do da discuss-:io unica do pl'ojecto 192 C (additivo 
Furo ou ea.nal do Arnpa.pahy (2" disCUS$lLO); dest.n.cado do projecto n. 19.2 B, fixando a. 

N. 127 A, deste anno, a.utorisando 0 go- despeza do Ministerio da. lndustria. V1a.cão 
verno ~ alfandegar as me;:a.s de rendas de e Obras Publiaas para. o exerciaio de 1893), 
Ita.ja11y e Laguna, no estado de Santa Ca.tha- mandando executar diversas obras na Estrada. 
r in(l. (l' discussão); de Ferro Centra.l do Bra.zil; 

N. JS3, deste anno, restabelecendo a lei Discussão unica. do projecton. 192J ( additi· 
11. 3 .403, de 24 de novembro de 1868, com a.s vo destacado do orçamento da despeza do Mi
modificaçtíes que indica, e fil.a 0 prazo dantro nisterio da In·lu;:;tria, Via.ção e Obr os Publi
do qual devem os a.··tuaes banco~ d J emissiio ca.s. p:J.l'<\ o exercício de 1893, autorisandoa. 
entrar no regimen desta lei.Autorisa 0 governo separação do servi~o de suburtlios do de trans· 
a assumir a respon;abilido.de das nota:> dos sportes de passageiros e m-~raadorias da Es
que não puderem ou quizerem submetter-se tra.da de Ferro Centra.l do Bra.zil); 
ao mesmo regimen; a providenciar, quanto a Disausoão unica. do projecto n. Hr2 Q (addi· 
substituição, por notas do Thesouro, das que. ti YO destacado do pro,jecto n. 192. or·çamento 
forem recebidas. e a rescindir o contracto da desp2za do Ministerio da. Industria., Via· 
com o «Banco da Republica» J?i!.l'lL o reso""ll.te çií.o e Obras Pnblicas,para. o exercicío de 1893) , 
do papel-moeda, limitado este a somm~ a.ctual tiUtorisando o gover·no a. conceder à compa· 
~ feit<> o re>gate conformo aqr.:ella lei e com nlih1 ele Viação Ferrea Fluvial do Tocamins 
o~ r .;cm·sos annualmente d~cr~tmlos (2' dis- e At·uguaya. a. prorogaçã.o, por um anno, dos 
cu~ão.) · pr;ll..OS estipulados no seu contra.cto; 

.DiscUESio un ica. dv projecto n. 222, <.leste Oi~aus.'<ão unícn. do pmjccto n. 19-2 F (addi· 
anno, a.utorisando o governo a. conceder seis tivo desta.cad.o do orçamento da despeza. do 
metUS de licença. com ordenado a. Eduardo .1iinisterio da. Industria., Via.çli.o e Obras Pu-
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blica.s, para o exercicio de 1893), autorisando 
o governo a contra.tar com o Sr. Richard J. 
R~,idy, ou com quem melhores vantagens 
offerecer, a construcção da lin'ba. telegraphica. 
sub-fluvial, entre as cidades de Belem e Ma· 
naos; 

Discuss1to unica do projecto n. 192 S (a.d
diti v o destacado do projecto do orGamento da 
de8peZil do ~finisterio da lndtBtria, Via.0io e 
Ouras Publicn.s, para o exercício de 1893), au
torisanrl.o o governo a conceder á Empreza 
lndustz•htl de ~felbOramentos no Brazil o pri
vilegio para a construcçlio, uso e f\"OSu de Uin 
ramal, que partindo da Estiva. v<i li. ci{lade do 
llfap de Hespa.nha ; 

Discussão unica do projecto n. 192 O (addi· 
ti v o destacado do orc;-amento da U.espeza do 
Ministerio da Induskia, Viação e Obras Pa
blicas para o exercicio de 1893), ~utorisando 
o governo a conceder i Comp:~.nhia. Estrada 
de Ferro e Minas de S. Jeronymo a. proroga.
ção de prazo que for necessario para conclu
são das estradas a cuja construcção está 
obrigada ; 

Discussão unica. do projooto n. !92 U (addi
ti v o destacado do projecto do orçamento da 
despeza do Ministerio da Industr!a, Viação e 
Obras Publicas, para o exercício de 189.3), 
mandando continuar em vigor, no exercicio 
,de 1893, a concessão, jà votada, para a con· 
stru~.ão de dous pbaróe~ de 6• classa, nos 
portos de Macau e Mossoró. no Rio Grande 
do No1•te; 

Discussão unica. do proj ecto n. I O, deste 
anno (não sa.nccionado), dispondo sobre os 
proprios nacionaes nos estados, nos termos do 
pa.ra.grapho unico do art, 64 cb. Constituição ; 

1• discussão do projecto n. 214, deste anuo. 
autorismdo o Poder Executivo a entra1• em 
accorlio com Silve>tre de Magalhii.es e a Baro· 
neza de Villa .Mari:J. e out~·os, no sentido de 
Iiquida1•, co:n a responsahiliclade da União, 
os títulos de divida que receberam do Para· 
guay, depois da. guerra entre aquelle paiz e o 
nosso. 

Levanta-se n. ~e:;sã.o is 5 l1oras da tat•de. 

126• SESSÃO E}[ 17 DE OUTUBRO DE 1892 

Ao meio-dia procede·se â chamada, á qual 
t•espondem os Srs. João Lopes, Antonio Aze· 
redo, Athayde Junior, Paula Gnima:ràes, 
Fleury Curado, InU.io do Brazil, Co.ntão, Pedro 
Cllermont, Matta Bacellar, Augusto Monte
negro, Costa Rodi'Íg"UCS, Casimira Junior, 
He!lrique de Carvalhó, Anfrisio Fialho, No
gueira Para.naguá, Nelson, PireS~ Ferreira. 
1-Iartinho Rodrigues, Frederico Borges, Jose 
Bevilaqua, Gonçalo de Lagos. Nascimento,Al
fredo Barbosfl., Epitacio, Sá. Andrad.e, Tolen· 
tino de C!tl'\'alho, Joaquim Pernambuco, An
dré CaY<J.lcanti, Raymundo Bandeira, Annibal 
Falcão, Pereira. de Lyra, João de Siqueira, 
Luiz de Andrade, E~pirito Santo, Bella.rmino 
Carneiro, Theophilo dos Santos, Oiticica, Ro
drigo de Araujo, Augusto de Freitas, Paula. 
Argolb, Tosta, Seabra, Zama, Arthur Rios. 
Marcolino Monra, Severino Vieira, Santos Pe
reira, Milton, Francisco Sodrê, Leovigildo 
Filgt1eiras, Barão ele S. Marcos, Prisco Pa
raíso, Manuel Caetano, Francisco de :Mattos, 
Hora.cío Costa, Novaes Mello, Fonseca e Silva, 
Manhães Barreto, Oliveira Pinto, Joaquim 
Breves, Virgílio Pessoa,Franç<~. Carvaiho, Luiz 
Murat. Baptista. da Motta, Fróes da. Cruz, 
Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, 
Jú.cques Ourique, Furquim Werneck,Vinllaes, 
Thomaz Delfiuo, Antonio Olyntho, Bada.rô, Pa
cifico Mascarenhas, Gabriel de Magalhães. 
Chagas LobCito, Jacobda Paixão, Alex<~.ndre 
Stocluer. Matta 1-Iachado, Alvaro BotelllO. 
Dutra Nicacio, Manoel Fulgencío, Aristid~ 
:Nlaia, Gonçalves Ramo5, Carlos das Chagas, 
Ferreira, Ra!J~llo, Ferreira Pires, João Luiz, 
Rodolpho de Abreu, Benedicto Valladare.s,Ne· 
cesio Tavares, Glicerio, Cesario Motta. Junior, 
Moraes Barro~, Lopes Chaves, Carvalhal, 
Mursa, Paulino Carlos, Alfredo Elfu;, Moreira. 
da Silv:t, Brazilio dos Santos, Fleury Curado, 
Leopoldo de Bulhões, Alves de Castro, Ur
bano Gouvêa, Caetano de Albuquerque, Bel
Iarmino de Mendonça., Marciano de Maga
lhães, Fernando Siinas, LaurO' Muller, Carla~ 
Campos. Schimidt, Lacerda Coutinho, Pereira 
da. Costa, Julio de Castiihos, Borges de Me
deiros, Tl1omaz Flores, Homero Baptista, Ca:o.
siano do Nascimento e Demeh•io Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparece!' com C!l.Usa partici
pa.da os Srs. João de Avellar, Uchõa Ro': 
drigues, Rodrigues Fernandes, Justiniano de 
Serp1, José A velino, Almino Affonso, Miguel 
Ga.stro, Amorim Garcia, Pedro Americo,Couto 
Cartaxo, Retumba, Rosa e Silva, Gonçalves 
Ferreira, Jose Mariano.Meira de Vasconcellos, 
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João Vieir;\ , P11nt.es de Mil•anda., Euclides 
Malta, Oliveira V.:..llat!iio, Cyrillo de I .emos, 
Leandro M<\ciel, Felishello Freire, Garcia 
Pires, Sebastião LanuUlpho, Fon,:eca H~rmf'.s, 
Nilo Peçanlla, Vrbauo 11<trconcles, Viriato 
de Medeiros, Alcinuo Gu(l.na.ba.ra, Mayrink, 
João Pinheiro, Leonel Filho, Lamounier·, 
Gonçalve8 Chftves, Viotti, Dorningos Rocha, 
Costa Macha.do, Fr('Lncisco Veiga, Palleta, 
Adolp1lo Gordo, Angelo Pinheiro, C:trlo~ Gar
cia., Almeid:L Nogueira, .Julio de Me$qUita, 
EdmLrdo Gonçalves, Alcides Lima e !\fenn.a 
Barreto. 

Deb:o.m de comparecer s~m causn. pu.rti
cipada os St•s. Juvencio de .A.g-ui<u•, Ivu do 
Prado, Dionysio Cerqueil•a, Villa. Viçosa, Al
berto Brttndão, Jesuíno de Albuquerque, Fi
gueh•edo, Ferreit'a. Brandão, Costa Senna, 
Americo Luz, Domingos Porto. Monteiro tia 
Silvu., Ribeiro de Amntes, Domingos de Mo
raes, Cost:J. Junior, Cincim\to Br·aga, Victorino 
Monteii·o, Assis Bra.zil, Rocha. O:,orio e Fcr
nand.o Abbott. 

E' Iitla e ~ia. em discus~ão a. aci.<l. 

O Sr. Fleury Curaclo-Sr. pre
sidente, pedi a palavr<L par:t fazer uma li
g-eira reclam:tç-J.o_ 

Acabo de dcpa.rar no Diario do Co>1.ffl"C~•o 
com uma decisão ~n·oterida pelo Sr. 2° secre-
tario, mandando a commissão de orçamento 
duas emendas que tive a honra de apresen
tar e justificar, na. sessiio passada. 

Or·a., como estas emenda.<> se referem, sim
plesmente, ao modo da~rrecadaç:Lo do imposto 
do consumo sohre o fumo, e como não nlteram 
as taxas estabelecidas no orç-amento, não 
pode ser-lhe applic-ada a disposição do art.l27 
do regimento, que dispõe que n;LS 2' e 3• dis
cussões as emendas cr-eando ou au;;mentando 
despezas e reduzindo a receita, não poder-:io 
ser admittid<tS a deb .. te, sem p;~recer (l (\ re
spectiva commlssão-
Justa.ment~ as emendas não impor tam em 

reduzir a receita nem a ugmentar a clespeza., 
de modo que. não incidindo na disposiçUo ci
tada, esta não podia. ser-lhes applica:la.. 

Venho, portanto, reclamar co:2tra. ; t decisão 
do Sr. secretario da. casa, esperando que ~ejam 
submettida..<; i~ ;ot.ac-:to, independente de pare
cer da. commis.;ão ; t-a.nto m;1is quanto us 
emendal:l apresentadas pelos honrados Srs. 
Chagas Lobat o e Garcia Pires não foram en
viadas á. commissão. 

Terminando,peço a V.E.x., Sr.presideute,que 
me informe em que di.sposiçã.o l'egimenta.l se 
apoiou o Sr. 2" secretar~o quando. occupando 
:t caueira da Y. Ex., re,olveu lU[I.Tid<tr as mi· 
nha~ emendas it commissiío tle orç~mento. 

O Sr. Presidente - Rea.lmente as 
emend;J.S de V. Ex. nii.o reduzem a I'eccitu, 
nem augmentam a. despeza .. Com tudo dispoem, 
a re~peito da. maneira de arreca<lll.r o imposto 
sob~·e o coruumo do fumo. e desta m:J.ncir<~ 
ele arrecadar póde resultar augmento tle 1\es
pezn .. 

Em todo caso, seO'uindo as praxe,; esta.bele
cid.as, foram enviada-s i1 commiss1i.o diõ orça.. 
mento todas as emendas apres~.nt;L>.las. · 

Creio que isto niio pl'E\iudic;J. de modo :tl
gum as emendas ; pois que. si consultam o 
interesse ger;~l. tel"J:o parecer t\noravel da. 
commissiío e assim, a G-<tmara. estar".Í. habilita
da !L d.ar o seu voto. 

O SR. Ft'EURY Ct:;n;.oo (continuando) - Sr. 
presidente, não ha deputado da minor·ia que 
respeite e acate mais asdecisCes de v. Ex. do 
que eu; entretanto, sejn.-me permittido dizer 
que ~ pra:xe allegadu. p:>r Y. Ex. está em ma
nifesca contradicção com a lettra do art. 127 
do regimento. Respe1to. porem, a deci~o d~ 
V. Ex., consciente de que a. com missão de or
çamento r econ!Jeceril que a emenda que 
:tpresentei não altera a taxa determinaJià e 
d.aru parecer 1iwora vel-

:lfais uma. vez dou pro,-as da confiança que 
me inspiram as decisões de V. Ex. , remet
tendo-me ao silencio; ficando todavi:L demon
strado que o a.r t. 12i do l'egimento não auto
risaYa absolutamente que :J. minha emend<1. 
loss~ remettida <\, commissão; e estou certo de' 
que si V. Ex. occupa;se a presidenchl. ness;\ 
occasiào, teria. adoptai.lo ouLro procedimento. 

E' :~.pprovad<1. a acta ua sessão antece
dente. 

PRIMEIRA P"\RTE DA ORDE~I DO DIA 

O 81, . P RESID'E:>."TE- Não havemto a.inda 
numero parn se proceder às vota.(iões indi· 
cau.lS no come1,'0 d:\ Dl'dem do .dia, passa-se 
ás m3 ter ias em discussiio. 

Discussiio unica do projecto n. 222, deste 
anuo, antorísando o g-o\·erno a conceder seis 
mezes de licença. com ordenado a. EdU3.rd.o 
Ma.cedo de Azambu,ia, engenheiro fiscal de 4'' 
classe da Repartição dt< -Fiscalização d:J.S es
tradas de ferro da '(~ niao, para tratar de sua 
saude onde lhe convier . 

O SR. SE\'ERIXo Yu:m.-1. -Mas hão de ser_ 
0 SR. FLEURY CURADO -Em que disposiç-..i.o 

do regimento apoia-82 V. Ex. para prewnde1• 
enviai-as á commi.s:liio ? Felizmente V. Ex. 
não é presidente dn. ca.mara. 

Ninguem peilindo a. pala.vr-J., fica encerrada 
a discuss;"io e a.diacla. a votação por falta de 

, numero. 
CnnH1:N\ V. VI 
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Discus,ão unicn. do pro.jecto n. 192 T ( ad· j O ~r. Pur(luim Werneck
dít\Yo dfSt.aC:ádo do projecto do orç>J meilt.o do Sr. pre~idente, tomando a pa.l.avra par'& de
l\iinisterio da Jndustria , Via~ão e Obras Pu- fender este projecto, vejo que grande. nu· 
l:lic..'IS para o ex.ercic!o de 1893), a.utorisa.ndo mero de colleg-.1s nii.o teem comprehentlido 
o go;erno o contractar com F. Duncker, ou qual e o me~1.nismo que elle tem em vista, e 
a companhia por elle org:mü;ada '' conces~ií.o quaes as necessidades a. que vem ::;atisfa:ter, e 
de uma linha 1errea, que IY'l.rtimto da. Capital por isso me limit:ar()i a dar as CXJllica.ções ne
Fellem l 'l"â encontrar-se em Entre-Rios com a. Ces&'l.ri:l.S em poucas p;J.!açra.s, porque acho 
Estrada de Ferro Central do Bra.zi]J . que ellas são tão claras e tão evidentes que 

O Sr. Cha:;:-as Lo bato julga que 
nem sempre os 1àvores e as concwões com 
que se pl'll.;m pd1·ile~los, .jnstift<:<ttU esses 
privilegio~: ffilllt..'t esmol1t f.n desconfia.r o 
pobre. A con~es:>:"lo üe que ira ta. o projecio s11 
acha. nestas condições. 

não necessitarão de grande.;; desenvolvimentos .. 

Em a.i;Solnto e il. primei n vista. parece que 
a estr-atia que se pede e dE.> gr.~nde vant.'l-gem 
par<t ihcilbll' o transport-~ dos generos que 
sal\em do interior e demo.nd:tm o interior dos 
est.:.!.dos a que a. mesma esLrrt-thl. vao zei·vir. 

O proje~:to deve set· condemnado, l!Ol'que 
em matet•io. de vinçii.o ferre-1. de1•e-se ;\tten· 
der lliio só it zona legal corno ázon•• ee:onDmi
ca. que as estradas -vão percorr~r. :Muitas 
vezes um"- conces!>ii.O póc..le não projudíca.1· a. 
zona. legal de uma oumt t-oncessão, p~iudi
cando, no entretanto, :1 zona. economica. No 
casa presente, não só são !)reind!ca.tlasn.s zonas 
leglles como as ec:onomica~ dt! ou tl'asesti·ad:J.S. 

Não lia. absolutamente quem não saiba, nem 
ainda. mesmo quem não sinta.. os ineon~·e
nlentes extraordin3.rios que teem re:mltado 
para. a. agrí.cultura, o commercio e inrlustrios, 
O::t perturba..;üo dos cranspo1•tes nas nossas es· 
tr-.;1.da.s de ferro, não só quanto em r el;J.ç:í.o 3. 
Central, como a todas as empt•ezas pa.r
ticulare~ de Leopoldina., Oeste de Minas, etc.; 
que não podem dar vas~o ús cat•gas, accumu
la.!l:J.S em immensas quantidades em todas as 
e;;taçUes. 

A som ma enormt:~ de prejuizos causados por 
este estado de causas o;x:ceJe a tudo quanto se 

E'assi.m que, pn.rtindo ut\ Pminh:~. em ele
manda du valle da PM".J.hylm., p:\ra :>e entron· 
cat• na, Estt•;uln. de Feuo Central do Br·,1zil 
e cor·rcl' parallclt\mentc com~ Estrad;~. ele 
Ferro Gran-Pa1-.i., quejá. e:;i:;i. a pouco3 lt.ilo
met:-os clr. E!ttre Rios, ponto ol)jrctiYo da. de 
que se a-a.ta. 

Ora, esta.$ e outl'as estradas, como n. de 
c ··ntur;allo, C<lmpos ficam prejudicadas :!Onl 1t 
concurreno:ia. e onet•a.do indirecta.mente os 
e.~t:ulos que ;J.S sulJ..-encionam; porquanto desde 
que diminuü-em as rendas das linhas. as ga
mntia~ o.lcjut·o~ que os estados concedem ftU'
se-hào ell'ectiv:tS, pesando sobre o~ seus co
fre<. 

E' j m;to.e lo.zico que se autorise novas conS· 
tru~ões qu;~ndo a · linitas existentes -podem 
ser pl'OlonA"adas? Ningucm r e.sponderâ. que 
sim. suppli;:: o orador. 

A mm·te de nossas estradas de ferro pro· 
vem de Jazer-se estradas que p rejudicam umtl-s 
ás ou tras, P"rallelas e <ttra.Yessando zonas de 
população llã.o conclensad:t. Em vez de ligar
se esta capirnl a. Emre Rios pela vi;t m•1is 
cuTt.'l., será m~lh· •t· pt•ulon:.r,tr -$e a. Estr:oda de 
Ferro G:·iio Pará at'~ actuelk ponto. R;;slJeí
tar- se lia <t$$im os cavita"" nacionaes. 

O oratl.ot· q:1eria a.peU;\:l lev:J.ntar :1 lebt·e 
para Q"e m~F:o~~ ·~:>.."i.\dora;; n.üras>em soilre 
(< IJ<l e a. ti.zes.sem c:J.hir ; q aeri;t mo.'ir;;r a iu· 
conven!encia. da concessã.o, lavrando o seu 
protesto. 

p&le calcular. · 
O atrazo das Yias- ferreas em construc~.ão 

no interior, que veem seu m:J.terial fixo e ro· 
tla.nte demot·ado, meze~ e mezes, sem poder 
ser tr-.111~por tados, é extraortlinario e é a 
<>.a.usa. de dilliculdades sinão da rnina. de 
muitas della.s, que não podem adea.otar os 
seus trabalhos, soifrenda irreparaveis pre~ 
juizos. . 

A falta de tt•anspor tes para o:; generos a.ll:
menticio;; ca.usa itnmensas difficulda.des e pr1· 
va.ções :\ toda a J>Opuhç;i.o. e traz a amea~-a 
consmnte de verd,~cleira fome . 

O commercio do Rio de Janeiro tem recor
rido :~os ma.iores artificios para poder r emet
tcr as suas cargM, fa.7.endo despachar. como 
encommendas, mercadorias, dividindo-o.s em 
pequenvs lotes e mesmo <Jssim nada consegue, 
apezar dos alt os preços que pag-J. por essa ta. 
r ifa especial. . _ 

E nem sE: diga que trata.-se de uma sttuaA;:a~ 
a.normar e pas..;;a.~eira e qne des1pparecer-a 
por si, ou simplesmente com o augmento 
de m~teria..l rodan te encommeudado pelo go-
verno. 

Esta crise, si ~ anormal e agudíssima, PD· 
de1'á melhorar, mas não cessará. completa
mente sem que se abr;tm novos e largos des
aguador€s, para a producçã.o. que . augment~ 
em l.\rg;t proporç,'io, '' que cad;~ rlw. cre~m. 
mais •:om o pt·olongam~nt.o das nvs.>:.~s vms 
l'er,·e;lS -pelo interior. 

E' pt-..císo não ter conti:l.nç:~. no futuro <lo 
p1.;z, niín ~~nlt l'Ct'r seu:> grandes recursos, 
para&: acredit<~L' o conti".l.l'io. 

O Sa. JAcQuES Ot'RIQUE - Esta crise não s~ 
póde prolonga. r. (H a outros apal'tes.) 
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O SR.. Ft'll.Qn>I \VERXECK - Pois bem, ] ral•y e nhi procurar, att·avl:; dt~'< linhas dt1. 
quando o P,<liz está nestas colH.IiçCies,. f[Uamlo'l ~erra, _cu.i,• tt'<tfego .é ~em. pre tlifficil ];)OI' ser a 
a Estrada Centrallncta com estas d1íhculda- lmlm srrnples e chet:t tl•) iunnets. o R10 <]() Ja
ÜPS q\le tendem a cre;ocer e que são conh~- 1 neiro, pe!·cot•reuclo l\ extens~o de 19S kilome
ci<.las por touos, um grupo de capitalís!:Js es- tros; de modo fJUe c~tas linhas rep~esent.\JU 
t~<~llg-l:!iros encontrou uma soluçiío q ne con- ~ mn tri::mgulo ísoscc-I•·s. 
~~~a toda .. : ~s ~an~tgen~, tanto a.~ vant<\gens A linha do governo percorre tlous lado;; do 

: , .,P~Pll~~çuc~ do 1nte;2or, m3:~ ~as,~p~üa~ ltt·iangulo, <L uova linh;t :;ú IJ<~l'con·e um, P.n· 
~:ocs .. oln ~tu~! o que .au ~.ern~.~s pda l lllh,J. curta enorrnemento 0 tl•:tjct:to, 0 q1w quer 
cet~t~d rnt~Jet.r-~, como as -.; _:m~~cns do ~om~ diz~r 5~ kilomeL·o~. pcl". mcuo;.olc extensão e 
l~C!c•o e d.t la\ o_ura, que tlolo "'w outra c_ouS;J. 1 duas horas de vi:l:.Célll. 8 e~s;t :t d l!l.YC do todo 
n. a•s d~ ~ue,os mtercs.-r~""'~e _.toe~~ o va~ •• - e 0 negnc:io e 0 mo~h·o pelo fJUal 0,: pcticiona· 
~.tt:tt:n-l.ncnL, d:u~do m:u., . m .L I vmunet .l~ao rios podem i\li:el' vanta;.(cn~. wnl:ullliram·~nte 
~ull~c.•ctlt~ . ~o co.ptt<\~ enJ~Jrc~at~o: extt·:tordinari;cs. c a.r.e in c-ri rei< 11;c1·a os que 
. E mttutno qne o caprt:•l,>c:bretutlo quando estudam a que~rlí.o. 
e avnltatlo, pl'ocure vantagens (). YtUltn.g~n~ 
r e:1es. A linha p1"opn~ta., que tmch t~m qu'l ver 

E' preci:;o Yer que est.1,.~ Y:tntagens parti- com as ont ,·ns li n1m~ "[l:l.rlkulo.t•e8, C\lja .. ~ zon:.> 
cu lares e~tejnm de. aec-ordo com as v:1.nttg"n8 r-espetta. por um contr:.:cto cnm o ;..'or~rno, 
gem<!s, e é o caso •la. presente propo;;ta. que constitue-~e Jinlm nuxiltt~l' da t.>ent.t'Ul. !;\
concilia tod•)s 1., interc'-Ses. zt:mlo de commum n•:<:orllo p:u·te importante 

A solu<;ão que se tem proc:ul'\\do pa,ra esk\ uo seu servi\:o, mn.s !l:•ndo-lhc em :.roc;). lucro 
crL~c é !:tzcr umn Yia tlupla 1xwa. a. E;t:-ad:\ tnu.iot· do que clln tit•J.ria si llz~:;sc o tt·~rego. 
de F<:•·ro Central e nco>t:J ~enthlo !ta vario::; o SR.J.v;Qt:BS Ovn.IQUE-Toda< a~ linlw->' flU C 
Jll'0jectos, entre elles nm <Jo ~ngenheitt' san!!ram são attxilhü•e:; e c:; ta tem t'Stc fim. 
Pas~o;; c um outro elo Sr. Fr::mcisco Glicerio. • 

Porem, meu,; s~n l wres, tol os estes projt;- O SR . Furtr.n:nr\VF.R:XECK-Sangram c rles-
ctos vrio acarreta!' ao Est:tdog·ran<les clespeza~. upiedu.d:J.mente Hs q\lc t ir;11n o tl•a!cgo para 
d"'P~'l~ts c:om as qu;~.es file nüo pl\dl! arcar .,i ~em a ruinima COillll"nsaç-"-'o p:~m o BstnJ.o, o 

·· 1' - · que n::i.o <l.comece com cs•a.. 
n:;o1'<L nrt~ :wgtl~tiO>M com rçues em que c<w, "1-la.s 0 iim dest<J. li•\h;t. c ou tro. Ell:t re.~peita 
o Tht~:'O\I I'U. • esta zona do G;·ilO P:u·.i. SPJn t·ec:lhe:· cargM c r:.-:tu syndic:~.to de c:~.pit.1.lí,;ta.s estr:lllgeíros to 
prop:,0 uma ~olu~~io que parcco <\ mais l'eliz tem por un~co ob.iE'CtiYÇ se!' o prolonf:.'<l!llen 
;;nlo l.odt•~ 0~ puuto$ tk vi~w., pois que concilia, directo da. lmh:~. c:entrat mtuen~t. 
to,[n• os interesses. . o SR..CnAGAS LoB,\1'0-Isto é um pr'CSente (lc 

As mnt:t,(;ens desta pr·opost;t são tão cln.ras, gre~os . 
!JUC ~,·, por não set'em bem conhccida.s ú que o SR. Fl'TlQt.:Dt \ VERXECK- E ' preciso rle
al~nn~ cullcg<•:: se tecm pronunciado contra m0nstrar ; nr~o lx\sbt ~ú ttllirmM . 
t•ll:t. 

Rt~almcute todos os que estudarn.m m<eclu- O SR. CHAGAS Lon.\ro-.Já demonstrei o ob-
ra mente:~. quest:.l.o, as tluas commis•õcs de jecüvo . 
oLt•t• ~ publica.~ e ele oPçamcnto pl'onunci:\ram- o SR. Fl.'RQ"t:n! \\"En:>BCK-:\Ia;; o fim dr.st:J. 
se una.nimemente a. faYor ,\ella. empreza é í'ctzer p,1.rte do LI'a[e~o da centro~, 

O distincto profissional coa:;nlt.or tcclmico que tic-.Lt'li. livt'e do pC' .. ~ado tmbatho, sem o _nu
do :\-tinisterio da Aa:ricultul"J.. e; tudantlo esta uimo pr~juizo c ntê com ,·:•nw:;em. por 1sso 
pro111Jsta, por solicitação (\:1. commis:><io de or- que tern os om1s c •le.<pe7~1." do Ir;Lt'cgo, rece
('.aJÚt:n:.o, <Lcltou nella :!l':lnties vantagens e berit lucro maior do qtw tir;wi:l. tr:tfe~a.ndo, 
propoz modilicaçües que 'uar·iMI maiorés pro- podendo conco:ntmt·. tu• lu o se~t m11.terial c 
veitw aos COili'e~sionarios. J!es::>Otll em outra~ lur\Jas . 

Assim, propõe que, em ''ez d<t bitola larga., E' uma estrn.tb anxilía.t• Ja cstr:ula do go· 
seja. adopü•da a Li tola de um metro, morlifi- verno, com a ']l\a l f:•.• cont.r;ttdo vanr;1joso ~ra. 
cnc.~lo que torn:1!'ia a coastrucçõ.o da. linhn auxiliar ns pari.e:':. lt•·•·cht~ rlt\ central cargõ.IS e 
muito m~tis economica . · 1 · t 

De f~ct('). meu~ senlwres, torlo 0 mundo p~-sai!:cirosdeEni.ro t·o~oo~ t.t·nn~por :ta um?-
:;: r:~.nde ~sb•;:io q n:' ~'~ qut~ t· C.tZ<'I' n:t. Prm

~nh ·. l~ t,: r,Lol h;].t' p.-:1'<\. o mnp-p:\ parn ~·e1: que: uh<t c d:L .tO "•H·cmu :lo ''I· •ht rentl<t bruta. 
p.~r. t c: 11·;.::L~ e p:~.,;.-a.g~u·;;:; que vcem do In te- c.11.rcs•JOoth·nt~ :t 1-sJ;t,; car;.:ns. 
l :llll' de• ~]lllaS. pcl;L 1111 11:1. ~~f? tCJlti'O, t~Clll tle Este' C Ulll II•"'·Jl:Í\1 li ll lpO, d aro e :;em m)'S· 
Lzt,t' lo.o;;-(1 l>'!t'ctu·~,), nnu ::~s•uno matot• :.lo I t ~- ..• " 
•;n;' s ·L'ia li<'Cc .;._;;u ·iu pal'a c!Jt:j!;Ool' ao llUI'to c!u c. r"~ ' _ . 
w,. tlc J;kn.,il·o. l O SR . . L\CQUES Otaw~t.;F.-N<LO p:.'Ll.c r eceber 

Rc~.o.lmcnte esta,: cargas e passageiros che- Cil.rg~.s de ç_ua.Iqucl' estrnda que va. a. Entt'e 
gam n. E:1í.rc Rios , tecm de ir a. Barra. do Pi- Rios ? 
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O SR. FCRQliD1 \VER':\ECK-Desde que tiver 
accordo com ella é claro. A d:ITer·ença entrJ 
e:;ta. estrada e ns outras projectndas. é que as 
outras terii:o cargas u.a Estt·adu. de Ferro Cen· 
tral sem <1 minima compen;a(,".10 p<tr<t o Es
i:ul.o. 

UMA. voz-E esta. estrada ? 
o sa. Ft'R.Qt:m WER:-.õECK-Esta. tem n con

di()ão cxpres~a no cuntructo de dar :3o ~• d:t 
renda bruta das ca.r·gas que receber. 

A Companhia. do Grão Pará recebe carga..~ 
até o Areal e nã.o é tributari:\ rla Cenf.l"J.I. e 
mesmo a.s:,im difficilment.e di vazão ao seu 
trafego. Este, portanto, i~ um negocio ela.• o, 
em que 1lrom bem definida-: as vantageng de 
a.mlxt:s as partes contr-acta.nte> e não t~ o 
mais leve onus pa.nt o governo. 

As vantagens paro. o Est:ulo são obvias; 
em primeiro logar, :1cbar quem comtrua. uma. 
s?gunda. via de bitola htl'ga. com unid:ule de 
material em zona mont.1.nbosa como esta.. sem 
o minimo dispendio de capital, linha quere
•erterã. sem menor onus ao governo no fim de 
40 a.nnos •• . 

U)lA voz- Ou antes, si o governo quizer. 
O SR. FuRQ~ur 'VERXECK •.• e que vae 

serYir uma zona immensa, como a zona centro.l 
mineirl, encurtando trajecto e abrevi:tndo as 
v-iagens, e fazendo cest';.l.l' a obstrucção da linha 
de Belém a Ba.rra, pel<c derivação de gt•a.llde 

. trafego ; parêce-me que esto'l. est1•ad~ vae dar 
,·antagens, não só ao governo, comlôl ás popu· 
!ações que vão u tili&'l.r-se delta. Mas, diz o 
o nobra deputado qu~ a Estrada de Ferro 
Central dá um. lucro de 15 •/ •• 

O nobre deputado permitta.-me dizer que o 
seu calculo não é exacto. 

o SR. JACQUES OURIQUE - E' do ultimo re~ 
latorio desta estrada. 

a questão ê simplíssima. Em primeiro loga.r, 
e COllS(t Sabida e prOYàtla que a administracií.O 
particttlaL• é muito m,ds economka do que a 
administração do Est.1.do, em materia de 
estr:tdJ. dn !et'l'O; em segundo logar. lla no 
traçado da estt•ada proposta em relação ao 
traçado actual !la E5trada de Ferro Centr-J.l, e 
pttra petocorret• a mesma zonn., uma economia 
ue 50 kilometl'O~ de extensúo e de duas horas 
de tempo. sendo snpprimidas as estações 
intel'rncdiat·i:ls ... 

O ~R. Yrxu.\Es-Apoi<tllo. E' uma estradi\. 
de grande interes.s!!. 

O SR. FvRQur:uWER.'iECK- .• • o que (lã. ttm· 
pla margem de lucros. (Apoiados.) 

Além disso, a Cam:wa sa.be perfeitamente 
que n:t EurO}l:\ super-J.bun•l(l.m os ~pitaes, 
que procuram avidamente colloca.ção a 2 e 
3 • 1 •• tendo c!1eg-ado <t taxa de de,"'CCnto a 
I oj, e :tté a 3/ 4 de 1 °/ •• tle sorte que os 
capit<1lisw.s europeos se julgar~o fart:.\mente 
compensados com um juro muito pequeno e~ 
negocio serio e seguro. meclhmte o qual ser1a 
imllossivel obter capitae" aqui, onde, como os 
nobre:l deputados sabem, a taxa mínima dos 
descontos e de S o;,. D~ste modo. uma em· 
pt•eza. que póde dar excellenU: compensação ~ 
ca.pitnes estrangeiros, chffictiment~ podera. 
compensar com vttntagens o capital naciona.l. 
sob o ponto de Yi.o:;a da di!Ierenç:~. que ha 
entre a pietóra de dinheiro no exterior e a 
deficiencia que aqui existe. 

Isto parece-me absolut:.tmentecfaro. (AJwia
<los.) 

Os nobres deputados estahelecer-am aqui 
p1·incipi~ com os q uacs não pos80 absoluta
mente concordo.t•, entendendo que de~ernos 
eo;p~rar que v.s estradas actualmenle existen
tes fa.çam os seus proh:mgamentos. 

0 SR. PACIFICO MASCARE:'IliAS- Mas, agora. 0 SR. CHAG.~S LoBA TO- Devemos compellil· 
dá. mais, se,aundo o. nova tarifi:. as <\ isso. 

o Sn. FI..'RQtiDl WEnl\ECK -Em todo' o caso o SR . .L\CO.liES Üt:!UQIJE-E pa.ra. isso e que 
o governo tera. 30 "1, da renda. bruta do tt·a- se trata de estabelecer o plano de v iação 
fego que ceder á nov.a. linha, que terá unidade geral que respeite todas a~ zonas. 
·de bitola e de tari ra. com a ce ... tral. o SR. Fur:Qunt WF.n~ECK - Muitas dessas 

E' curioso que nesta, como em outras ques- estrado.s não podem nem poderão completar os 
tões apresentem-se objecções que são contra- seus traç:tdos, como ja a experieucía. demon: 
producentes. Assim, uns dizem que :l. proposta strou depois de mui to; annos de espem. E, SL 
nii.o traz vantagens para a centrai, que vae uilo o fizeram ate agora, muito menos no 
prejudicar, sangrando-a ; outros acha-m. pelo período cl'itico que atl'avessamo3. Demais, a 
contrario, que as mnmgens propostas ~ao questão é urgente. 
extraordinarias eincxplicaveis, e não querem 0 SR. JACQUEs oumQuE _ u1·gente, mas 
comprelleoder como os peticionM'i05 podem v. Ex. me.,mo diz que a e~trada só funccio
propor dar 30 °/o da renda. br11ta. ao Estado, e 
ainda ha pouco um illustre depumdo dis:;e que, narli em ke:l anno!>. 
quando a esmola e muita, o pobre destilnfia O Sa.. FvRQuur WE&'\ECK- E o.s outras 

Realmente alguns collega.;; j:i. me tinham quando funccion~rüo ~ Em todo o caso esla 
Mto esta. objecção, e eu mesmo a fiz a um não demorará 10 annos, como disse o nobre 
do~> engenlleiros que estudaram o plano ; mas • deputado. 
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O .SR. JACQtiES OWUQUE- Creio que não 
demorar:\, meno~. 

O Sa. FCRQlrrM \VF.n~·'CK-Em todo o r~l.~n 
a. questiio de zona n~o influe aqui, porque a 
concessão l'b(: iW. toda~ ::s xoua~. n;1tl r·ec~
bendo c:1rgas em seu percurso; all•m 1lism as 
unicns vantagens que elb terit ~'' provi1•:'lo 1]n 
seu funccionmnento; rle sorte que estit no in
tet•e-:se dos conce~sionarios JU.zel-a l'uuccionar 
no menor tempo possi\'ol. 

Assim ~entlo, nada imllctlc qw• a.·! ou tra.:~ 
estrn.dtlS façam o~ Sl'US jWOlnn:;amcui.ns; <t con
cesslío respeita direitos de tct•t:ciro;, 

O SR. Vti'>llAEs-Ut estit D· claumla. 
O SR. FURQUnt \Ven;o;Eci'-E:•ínr!a que nã.o 

estivesse, os tlireito.> adquiri1.los sJ.berhmlh
zer-se respeit<w. 

0 SR. CIIAC<.\S LOB.\To-1\ln.s Y. Eli.. sahc 
que em l'egr:t as wnas P.(·onomicas das c'tra
das n[(o são n.s zona,: le.g;tcs. 

o Sr:.. F't:RQI:nr \VEn:-.ECK- V. Ex. me 
perrnittirá dizer que esse ;crgumento é oüi0~o, 
porque H.t>orece :lqtH!llcs que aboca.nhamm 
extensos privilegias e natlr~ litzcm nem deixam 
fa~er, conkM'h1.ndo interes~es gc1'nes. 

Demais, o Estado nr~o terã. prejtüzo algum 
com essa conces~ão ; figumutlo-me mesmo a 
peior !Jy]Jotl.J.ese. isto é, a hypothe,:e ele que a 
estrada ni\o ~eja con,:truid:t, dahi não poderá 
provit· o menor prejuízo a quem quer que 
seja. 

O;; pra.zo~ e8Uio lJer!'eil-:.mente cskbelecido3, 
em tres anuo:; está caduca a conce~:;iío. 

Tudo aqui e claro, não ha ''menor ~omlw..t, 
não ha nada que seja d m•ido~o. 

O SR. VlxHiEs-Apoiauo. 

0 SR. FURQUPf '\VER:\"ECK-OS pet icionat•ios 
compromettem-se <• dar os estudos completos 
em 10 mezes e a ter a. estrrula prompta dous an
nos depois da approvação desses estudos; já se 
vê fJ.Ue elles proprios se impõem condiç;ões 
bastante onerosos. A linha será de vh dupla 
em grande parte de sna extensito, e terit U:ni· 
dall.e de ta.rifas de mat~rial com a central. 

O SR. CnMAs Lonwo-E depois de tudo isto 
a.iwla dão 30 "/o ao goYerno ! 

O SR. FuMt.;m WP.lt~EcK-Jà expliquei de 
sobra esse my~tet•io e V. Ex. não ê ad I' O gado da 
empl'eza. Que importa. que ell!t não venha a 
ter lttcros ; si, p,•L'\·entu1·:t, os nãiJ ti ,-er ~ I 
Uma grande somnm de capitaes estl"a~1gei1'o• 
ficará em todo c:tso empreg:W.a nll p:11z. 

0 SR. CHAGAS LOB.~TO-:'i'Ias' quero que li
que bem empl'€gD.da. 

o SR. F<:RQUDIWERNECK-l\fas V. Ex. não 
e tutor (\OS crtJ.>italist<\s estrang~iros. 

0 Sn. CI!·\GA:S LOHATO-~ão SOU, mas te
nho o 1lireito de me oppor ao descredit;) 
de empeez,~,, 1Jr:tzileira.s em que estejam em
pregados ta pi taes e~tl~tngei ros. 

O :'irt. l~urrqr;m 'Yrm:>;E·:K-?>!as o~ homens 
q nc l'azcrn e~t;t. vroposta conhecem hem os in
tet·:·sscs que e~t:'ío li~·<tL!os a. elb.; um Jelle~ é 
cnge;;heil·o ui8tincti.•,imo, QLHl >ÍI"<lll muito~ 
a.nnos aqui e c'mhecc \J·?m a zotm a que tt cs
tr:u h ,·:uJ ;;ct'l"i r·. 

(l, nobt·c~ ,[epnüulos l':dlam crn uutras li
nlm: I[rtc po'l''lll ~cl' csi;t\Jelecidas,., 

O 1-'H. CIL\<:As Loll.\T•1-Dc constrm:çi\o mais 
l~t[lid<t. 

o SR. FrRQt:m Wim:->r:Crí. .. mas e~.<ru; linlla~. 
cuja con~tt·uc<:rto não e n.liá.s em bar:t<:o.da pela. 
conce<>s:io fjllC ~L' di~cutc, nilo olferecem as 
;!l'anúc~ vantagens rlc.sm,que set•viJ•á. especial
mente aos íntvresses dtt gl'anue central mi
neit·a, de sot·tc que ttté cm·to ponto e de ad
mira.!' a impugnn~iio que lhe faz o nobre 
1lelmtl.tdo. 

0 SR. CHAGA~ LOBA TO- Kão desconheço 
es>:.lS vanta.~ens, c por isso mesmo & que acho 
que as consiUerações que iàço deviam pe$ar 
mal:> no :J.Uimo tln. cas:~. 

O SR. F~;RQu:m \VER.'iECK-Uma estrada 
dest<ts, que n:1dt.cnst..1. ao Estado ... 

o SR. Vri>;HAES-E que o Estado póde cha.
mar a si quando quizer. 

0 Sn.. FliR.Qt;ni WE~NECK • , • V:J.e entre-
tanto desembaro.çar compietamenietodoo ma
terial da Estrad<t Cent~:J.l, que passa.rà a. pre
star excellentes serviços ás outras dilferentes 
llnll:J.s dessa estrada. Agort\, fatiar-se na Es
tz·ad;t de Ferro de Therezopolis e em outras 
linh<tS que estio pintadas nos mappa.s, e cujos 
capitaes desappa.receram ... 

0 SR. CHAGAS LOBATO-A Gram Parã. e a 
Rio Preto não estão pintadas, estã.o em tra
fego. 

O Sn.. Frm.Qum \VERXECK • • • será. conti
nun.r a viver de phantasias que tiio caras nos 
teem sido. 

E ha quanto tPmpo es,<;as estradas, a que se 
relere o nobre deputado, nã.o construem os 
seus prolongamentos~ 

0 SR. CHAGAS LoR~rO-)!as podem ser CDID· 
pellíd<ts a concluil-os. 

o SR. FL-aQUDI WEaNEcK-Como ·~ 
0 Sl~. CHAGAS LoBA.TO-Tornando-se eft\!

cih·o o prazo para a construcção, s~b pena de 
ca.ducida.U.e. 

O SR. Fun.Qm~r WER."lECK-V. Ex. sabe 
perfeitamente como es::>as con;oas se passam 
entre nós; apparecem as amizade~ e os em
pennM, e IJ.Uf1.nrl.o um cont.racto esti para ca-
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duc.\1' díío-se quatro enxadad(ls na estrada. e 
diz-se que a.s obras estií.o c'OJneça.das. A Gra.rn 
Pará. ha muitos anno.> tem direito 1le pro
longtu •-se ató Entr.; Rios. (.1poiculo~.) 

Mas si o nobra d P.pu t:.l(\0 s:the rpw lia ~1 1-
gtuna est ra.cla que ofi'ere<;:\ a~ mesrn:rs \':unn
:::em desra conce:;;;ão, estou pronrpto a acom
panh a r• S. Ex ... 

O SR. Cl!.\Cas LOBATO - Qualquer das es· 
tratl:ts propo$tas tem o mesmo fim. 

O SR. Ft,;RQtmr \ VERXECK - ilfas não pro
uuz os mesmos resuLtados. 

O Sn.. Vn~an.ro PsssoA- E c~s:~ eon~>e~ão 
tem :;arantia de juros ·? 

O Sn. Ft.~-aQ'L,~r\VJ:."R.';ECK-~iio, senhor; n:1o 
tem onus algum paro o Estàdo. l\o project.o 
Yeem-se bem :1S vu.nt:Lgensquc os couecssiüna
rios vüo auferir, mas tarnbt~m v~nt-sc hem 
os enormes proveicos que o paiz vae te1·. 

Parece-me que tE>nho explicatlo sufficiente
mente n questi\o. (A.J>uículos.) 

O SR. C!tA.GAs L oB.\TO - Sinto estar esn 
desaccordo com V. Ex. 

0 SR. P ACIFICO 11.\.SCARE:\fi.\S- E' a uniea 
solução possivel . 

O Sa. ALVARo BoTELIIO - Apoiado; actual· 
mente e a. uoica sol u<":ão. 

0 SR. CHAGAS LOBATQ-- 0 prolongamento 
de Areal e Entre Rios é apenas de 30 kilo· 
metros. 

O Sa. FIJilQL'1~'VEa:o.-ecK-!1-fas não tem sido 
feito, a. pes:J.r de concedido ha mui tos annos, nã.o 
só por falfu. de capltal, mas. sobretuJ.o, porque 
o systemn. de cremalheira na serra ditl'iculta. e 
encarece enormemente o trafego, que, mesmo 
agol"J., é feito n grande custo e de modo a.lgu m 
poueri~ dar vasã.o ao a.rerescimo immenso ele 
cargas que tmria o prolongamento a Entre 
R.ios. 

0 SR. CUAGAS LOR-\.TO- Desde que >e trans
fira a coucessã.o á outr;\ ernpreza , talvez 
appareça.m os capitaes. Por que <'.ssa. mesmo. 
empreza. que o nobre deputado de!lmde não 
se prop:;)o fa.rer cs..<:e prolonc.'ll.mento ? 

O Sa. Ft.;R.Qut.\r WER."\ECI( - Pel[l. simples 
r ll.Zão de que ella. não s~ constituiu 1mra. isso 
e que essa empreza pertence á companhia 
Leoopldina, e a a1.-qui,;ição dessa linha defei
tuosa e que não dá lucro seria muito pesada 
á nova empreza. · 

Acredito que tenho explicado snffidente
mente quaes o~ fins e iniuitos des..<:a. linha, 
que vae prestar s~r\o'iços imm~nsos ao pn.iz. 
começa-ndo por attralür ao Bm.zil gl':1Dde 
somma de Cll-pitaes estrangeiros de que temos 
necessidade. (Muito bem, muito bem. O o,·aclo;· 
c co1nprimentado . ) 

O Sr. V i n h acs disseha dias, qu:tndo 
dHcuitiu o projecto do nobre der:mt:ulo por 
S. Pa.ulo pa.1~1 tl<>monstl•rw que ~lle conr.orre
t·i:t em ]l<t t'le partt <I soluç;io da cl'i$e de t r .-ns-
110!'1~. clec!M·ou CJ Ue o p1•ojedo :tg:OJ':t em dis
cll':<i'W Yinh:\ pot• gnt\ Vl!Z resolver ca.IJalmeute 
<·SI.; I qlw.<tiio. Como muito bem tl i:'S~; o nohre 
• l~p 1 11ado pda. C:tpi!.<tl Fedem! <I \';Lnt.agem 
r.~titju<t.:nnente em uma. d.iminuíç-..lo de 5<J Jd
lvnwtt·os tle pcr·cui'SO. 

l·:<l it Jll'unli[O c·m tlucumento> omciaes, em 
I'•·L t.trw io~ ollida.~s. rpte ,~ Est.t•ada tle Fct• t·o 
c .. ' Jitl'lll remk: nctu~lmcnte 2-'> "/.,, c. no en
t.rl · ~mto,ns conr.cs~iomtriosd~o :'!0% do seu rcn· 
rlimcntu bt·uto tl::o. estl' r~d;t que p~dem. !'strrula. 
que dentro de 2 annos re:wlvl'r.l. definitiv;t
ment.e a. questiio de transpor te da Centr-al. 
TLJ<Io o commercio Ur> cst.~do tl~ Mina.:; Gemes 
nrllnit·ã. p;tm ..:-i, tlantlo à estrau:;. grande des
envol viment.o. 
Cit~1.mlo opini•ies favor;wei,; de '[)essoa.s com• 

p i:·tcntcs em rc.:ln.ção u. es::;;;, concessão, p~dido, 
em condi•il<\S nunca apresentudas, O Ol'MOl' 
sent:l-~ con\-cncido tl~ qne t.ornam-se tl<-sne
ccs::a.rias outt'<tS considemçõcs a re;;peito da. 
qucstiio. Pensa que a Cam[l.m está suffitientc
mrnte e&l:!.recid<t e que preshrá um releva.n
tissimo serviço ao paiz, concedendo este ramal, 
que o orarlor tlenomi.na. - linha auxiliar da. 
Estrad[l. de Ferro C<>ntra.l do Brazil. pr,~ito 
be;H .) 

Vem á mesa, e licla, apoiacla e -post.'l. ccn
junctameote em tliscus...<Jo a. seguinte emenuu. 

.\0 l'ROJECTO K . l9Z T 

A' ernenlla do St'. Oli'l'eira Pinto, accrescen· 
te-se-e em ignaltl:vle de circum~ttncias s<>j3o 
chrla a prefi.'reMio~ a F. Dnncker ou á. campa.· 
nhi:J. po.t' elle ot·ganisatlu.. 

S. R.-Sala das sessões,l 7 de ou tubro de 1892. 
- _-l.U!JIWO Vinhacs, 

O S J.•. O liYcir a. Pin·to nito ficarl;t 
bem comsigo mesmo si tleixusse de pronunciar 
algumas palavras em relaçoiio a.o assumpto 
gr:J. 'I'C que se discute, accentuamlo bem os re
ceios que tem no eSl)ir·ito qnu.nto á conces:;ão 
de que trut:l. o projecto. · 

Esta estmda oon~titu i ril mais do que uma 
mngri<\ na Centr;).l, cllamarâ a si '\ produc
ção mais importante da zona hoje servicl~\ 
pela antiga tet-cP.iro SCC\itO d;,\ mesma Estrad<\ 
c~ntrol. A lém disto, a parte que ne de Ent re 
Rios a Parohyba e que e serv!dt\ pela E. F. 
Leopoliinu, s~l".i. t:-,mbe:n chttma.da, a si pela. 
no·. :1 e3trada que se ped~. 

o orador em nii.issims ftwo~·avel à inrorven
ção pura. e simples da iniciativa pn.rtic~l:u- em 
ma.teria de construccfoo e ex.ploraç;io de estra· 
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das de ferro; mas, a questã.o não 6 tão simple~ i honr:1do Sr. secret.>rio, p:.il[e ser que os nob!es 
como pn.rece a primeira ví~t<t. E' mhter que:1. 1 dcpm~tdos que se reti1·arilm venham parn. o 
Camara pondere bem na llelibet·a~;i\o que vue 1·ecint0 lh Camara, <1fi'm de votar as ma.ter·ias 
tom:w. encel't'<\(las. 

!:-i i <1 cnostru~,fu) dest:L ~;trada. visa..c:se tl:w Peç·o ~\ V. Ex. q1:c consulte á. ca.ma.J'a sobre 
uma. solu~<lo :"1 crise de tt~lnsport.es. o orador !'i t'Onsentc no inversão d;~. Ol'dem do dia, isto 
vot:l.ria por eU~\; mas, n:io; .,1 tun:L illu,;ãn, A c, d<' vo~.; ção dos projecto< que nelt:t estão ~s
cri~e 6 e<pecialmente devida á 1xwte eonc'ti· pcciftcado5, afim de ser Yot:ldO cul Jli'i;neiro 
tuid:t p~lo tunnel CJUC vae de Bc\(!tn a BUl'J':t do llogcr o }ll'(ljcdn n. IS:-1, u··s tl! :umo, t•eh.tti\·u :'L 
Pit•ahy. CJUI·~t;1o iJ;Lne;u•in . 

. Justifica o 1Wn.dor 1IU:\S cmcnt!as que Y:.tc Submcttitln :~ Yot.<.os o l'CIJII!' J'Í IIlCJJLI> do ~r. 
a.proscnta.r : nma, pa.ru. 1\0I'l'i:;it• :~ pouca. cln.· .Joã.o 1le Siqueira, o 81·. presideulc tlccl;lt'O-u 
r~za d:~ ;tutol'is:H;~io que se ch ao go verno. rcg11itadn. 
som <lcclarar em rJIIC wrmos 11<'\'e $CI' cllú· 
ctuo.do o contracto, c danuo m;u•gcm {J. sub· 
venção ou gamnth de j tll•o.<. Outt'<t emenda é 
a que tende ;L evitar que a. Cn.ml t';l. vote um:~ 
questão como esta.. orJen<~.ndo -positi vament.~ 
que ,;e f:t~".l. o conl.t'3cto com dete:·minndo in
dividuo-a emenda man<b «contmctax· com os 
peticion<~.rios on com quem mais Yantagens 
o1fet·cce:•, em concurrenci:t pulJliCJ..» 

Votarit. contt';l o pro,jecto; mas, si cl!e tiver 
de pa.s..<a.r chama o or-..1d01' a a.ttenç-J.o ]);l.ra 
essas duas emé'ndas que offerece e que voem 
estabelecer principias libeme.:;. (Muiro be>;l.) 

Vem ã. mesa, i!. lida e pos~:t conjuntamente 
em di.scuSilü.o a seguiu te 

Emenda. ao projecto n. 19"2. T 

No art. 1. • Onde diz-contrn.ct:l.r com F. 
Dunr:ker, diga.·se :- Contmctat• com F. Dun
cker, ou com quem mais vantag-ens o1Ierecer, 
em concurr<mch\ publica. 

No a.rt. 2' a.ugmente-se : 

O ~R- .ro.\o 01: S!Qt:~II!,\ (J>dr.l onl~ '")-Rc
CJUeiro vct·illca..-ão tle voül~'io . 

Pt·ocr.demlo-~o :i. veriRc:.~<~i.o, reconhece-se 
que vot;trom a tiwor do rcquet·imcnto 45 St•s. 
\lepnta.(los, c contt-a. 4G. 

O SR. Stuutn (pela. o;·,Z,:,u) '[){~de que o 
S1·. pre~.iclent.e m:Lntle pul.]ie;.u• no J);.u io rlo 
Coa:jrc.<so o nome tla.quell~s qu:: não respon
U.e1·em à chamalla. 

Diz que tem muir~t import:l.ncia a sua t•e
clamaçúo, porque ante-hontem se fez n. cha
mada e o nome t.laqnelles que faltaram a ella 
n;Io foram pu blica.dos. 

Como a minori;J. quer tornar sa.liente a sua 
presença e não concorre t--om a retira.da dos 
deputados do recinto, faz essa. reclamacão pa.t~J. 
q_ue o pa.iz fique sa.~endo quaes a.quelles que 
iltltam no cumprírmnto de seus deveres. 

Pccle, por tanto, que se 1à.Ça publicar no . 
D itn·io rio Co>t{Jl'c<.<o o nome daquelles que não 
re.5pouderem ;i. chamada. 

O SIL PRESlPE:-irE - V<te-se proceder <i. 
clt:l.lnatl.a.. A me:;a declara que não acceita 
reclamação dos Sr:>. deput:l.dos que não 
responderem á chamada.. 

Procedendo-se i cha.mad~t . v erifica--se que 
~ retiraram 0 3 St•s. Petlro Chermont, Frede· 
rico Borg~. Annibal Fale;.1o, Artltur Rios, Se· 

Ninguem mais pedi nu o a. pabvra, fica en- verino Vieira, Prisco Par~ iso, Ft·ança Carva.-
cerrad;~ a. discussão e adiada a. votação. Lho, Fróes da Cruz, Lopes Trovão, Jacques 

Oudque, Gabt•iel de Ma.g-<J.!bães, João Luiz, 

h) o ooncessionat·io ou comp~tnllia. que fol' 
organisa.da., não terá di..:'ei to ã. g:~.rn.ntia <I e 
juros ou a subvençã.o kilometrica..-li de 
outubro de 1892.-0ti'li;i!·a Pinco, ritgil~o 
Pes;oa. 

O SR. PRESlDEXTE-Aclla.ndo·sesobre a.mcsa Paullno Ca.rlo:;, Moreira da S1lva.. Ikazilio dos 
as redacções ll.e diversos projecto~. vou submet· S;mtos, Leopoluo de Bulhões e Demetdo !ti-
tel-as iJ. discussão e a •·o tos. beiro. 
· Siio em seguida approva'lassem deb:tte as re· 0 SR. I'RESIDE:>."Te _ Responderam â cha-
d;tcções dos pr ojectos ns. 19:?. B3

, 192 D, 192 H, mada 97 Srs. deputntlo;;. Náo ha. numero para 
19-2 N'J e 203 E. votar. 

O SR. JoXo DE SIQUEIR.-1. (z:>ela o;·deJ;~)-Sr. Diseussã.o unica. do projecto n. 19Z G (a.ddi~ 
presidente, ponho emdu_:id:~rque haja_ na Ca- tivo destacado do orçamento da despeza. do 
mara numero para vota<,,ao, porque retlra.ra.m- Ministerio da Indu5tria., Viação e Obi'il.S Pu-
se alguns Sr3. deputados. · · blicas para o exercício de 1893), autorisa.ndo 

O SR.. SEABRA-Da ma.!oria. 0 pag~mento ~e 3:>:()()0$ como pl'emio a~ Dr. · 
OOTRos S&s. DEPuu DOS -E da. opposiçã.o Cro~ka.tt ~e Sá, pelo mi1pp.1. por clle ult,ma.-

ta.mbem. 1 mente editado. 
O SR.. Jolo DE SIQ.L'EIRA. . • • depois da. vota.- . O S&. J ~CQuEs OuRIQUE (pe la ~rdem) diz que 
~~~o dos di versos projectos lidos I>e!~ ~1!lgu~ Ignora que esteve PI ese.n~ ~~ l'e-< 
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?into ~quando se tez . a. cll;1.mada; entretanto, ! conser var esse pes~oal, nilo sabe qU<\1 a utili 
tsso nao ccnsLon da hsta. l.d;\de que possa. resultar da elevação de 2• a 

O SR. PRE>IDE;.;TE declara. o ue s~r-.i. inserta. l• cla.sse · 
JHL act.1. a sua. declal'ação. • O SR. Ho)IERO BAPTISTA -E' que os em-

Xinguem pedinuo a palavra., fica encerra:la pregados terão remuneração igual aos de l" 
;1. di:;cussi"I.O e adiada o. ...-otttçfto. classe. 

I• disCU>sáO do pl'~jec·to !}. 100, deste anno, o SR. c ..... ?\TÃ.O re<'ponde que à Cam~ra. deve 
mrmtendo a suhven~ilo Jcstinada a auxiliar 0 attender tnml:.em a. que o pesson,l seJa suffi
sct·viç:o de explora.t;·ão e na.YI!g~üo do rio ciente pa.ra dar vazão o tOdo o ~raba.~h? QUe 
Pat•no.hyba e a.utoi'is:J.ndo o go\•et·no ~~ con- ~rre por ~e ar~n.~l. Gosta de 1r :J.tó as ul· . 
tracto.r o mesmo ~el'Yiço uu.s condiçõe~ que ttma.s conseq uencw.s. 
estabelece. Des.le que se r~conheca, que o Arsennl de 
. Não ~aYendo quem peça. a palav'J';\ , fica. a 

thscussoto encerr-ada e auiad;t a. vota.çã.o . , 
. I?iscussão unica do projecto n. l!J3 H, ( ad

dtttvo destacado do orc;ameuto ch• Guerra 
para o exercicio de 1893. ~le\';\nclo a P cla.sse 
o Ar.senal d" Pot•to Aleg-t•e). 

~ S1•. <Ja.n-tiio nií.o vem oppor-se ao 
lH'OJec:to que :J.Caba- de ser submettido ;i, dis
cussão; pelo contrario, <leseja muito dar-lhe 
11 seu voto ; mas para isso }lreci~a. sel' orien
tado, persuadido de que nenlmm projecto de 
lei deve ser apresentado sem que tenha por 
fim especial a utilidade oLt melltoramento do 
serviço publico. E, não podendo aLtiugir qual 
seja a. utilidade que delle resulta. para o me
lhora.mento do serviço que corre pelo a.rse
mtl de guerra, tt que se refere, vem pedir ao 
seu autor algumas informações. 

O project.o manda elevt~r a. l• clasSt! o Ar
sen~l de Guerm de Porto Alegre. consE>rYauüo 
porem o seu pesso;tl. 

Porto Alegre pt·csta ser·;iço:s e deve ser ele
vado a. 1, classe, deve dar-se-lhe o peswa.l 
corresponclente a ~"ia. categoria . 

Do contr;.uiCI não resulta vantagem ne· 
nhuma sinã.o <M.1gmenta.r os vencimentos dos 
funccionatios dzsse estaook'Cimento. 

0\[as, crê que a idéa do a.utor do proje~t.ü 
niio foi somento isto, foi melhorar o sel.'viço. 

0,:1, não dando o pessoa.! preciso, nilo se 
melltot-a o serviço. 

·vota que ;~.quelle arsenal seja. elevado a. 1• 
classe, mas eleve-se tambem o pessoal ; do 
e0utrario não melhora.rit o serviço. 

Portanto, si o autor do pro.jecto tiver a bon
dade de dizer em que vae elle concorrer pam 
melhorar o serviço, sem augmentar o respe
ctivo pessoal, o orador não tem duvida. em 
dar-lhe o seu voto, a.ssim como ta.mrem dará 
o seu voto para que ~eJa augmentado o pes
soal ao numero que deve tet· um arsenal de 
l" ela.. «Se. 

A Ca.rnara. não deve ter em vista. só mente 
o inter<sse do pei3Soal. Concorda em que se 
deva. tomal-o em consideração ; mas se deve 
attem!er de praferencia ao interesse geral, 
não S.1.Crifica.ndo este áquelle. 

Conclue declarando que se vet~.L sériamente 
embaraçado para dar o seu voto favoravel ao 
pro.jecto, si não for elle modificado no sentido 
de augmentar-se o pessoal; JlOrque a. não se 
fazer isto, p::~.rece que não convem elevar de 
categoria aquelle arsenal, porque o serviço 
não melhorará .. 

A base em que assenta a. cla..osifi.cação dos 
arsenaes de f,ruerra, ;lSSim como de iodas ru; 
outras repartições, divididas em düfercntes 
classes. e a importancio. e a quantido.d.- do 
sei'viço qu.e para ellas e<·rrem, sendo consi
deradas de categoria superior a.quellas que 
teem mais serviços, e de categoria inferior as 
que teem menos serviço, proporcionalmente. 
B. para que estes serviços sejam pet·lCita
mente desempenhados, Lero.-se creado um 
pessoal correspondente aos mesmos serviços. 

Ora., si o }lrojecto m:J.nda elevar de 2• a I" O Sr. Homero Bapt:ista - Es
<:lasse o "\rsenal de Guerr;~ d.e Porto Alegre é tou de pleno ae•'Ordo com o nobre deputado 
porque por este arsenttl correm sernços que pelo Pará, que c; uer dotar o arsenal de guerra. 
devem eleva.l-o a es$a categori3. ile Porto Alegre do pessoal correspondente á 

Ora, desde que assim e, desde que os serv:- classe proposta na emenda acceita pela Ca
ças prestados por este arsenai são tMs que mara. 
podem e devem elevai-o a I• classP-, ê conse- O fundamento para. a no>a. c~ificac:.ão dos 
ql<encia natural que ta.mbem se eleve o PfS- arsenaes de guerra foi a importancia dos ser
soar para que esse sernço seja cabal e perfei- vtços prest:~.dos por esses arsenaes. 
tamente desempenhado. Ora. o arsenal de guerra de Porto Alegre 

A não ser assi_m, nã.o sa.be qua.l a vantagem i\ttende ;is neeessitlades de tnais da. terça. pa1·te 
que possa adnr para o melhoramento do Ído nosso exercito: serve a duas escolas mili
se~viço que cot•re pot· ~se arsenal, desde qu~) t;,re~. a de Porto · Alegre e a. do Rio Fat·do, 
até agora elle tem stdo desempenhado por serve á flotilha alli ~stacionada.; fa.z toda a 
pe~'tl competente; e desde q\te se manda. sorte destes pequenos trabalhos indispensa.veis 
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ao exercito e iJ. marinha q_ue destaca-m no es
tado do Rio Gr-ande. 

Portanto, pelos fundamentos mesmo do 
decret<J que classificou de hOI'O os ~\rsenaes, 
devb ter sido o arsen:1l de guerra. de Porto 
Alef('re classitlcado em ca.tcgori<~ igual ao da 
Capital Feder~.l. que <tlià~ nfto prest:t n. mes
ma somma de serviços q_ue a.quelle esta pres
taudo. 

Attendendo <tos reclamos dos ~Pl'Vldore~ tlo 
Estado, que exercem cargos publico:> naquelle 
arsena.I, propuz e :.t CamJJ'a Yotou a emenda 
elev;wuo •le cathegoria o :tt'senal de Porto 
Alcgt·e. 

Com receio, porém, {!o esplrito exagerado de 
economia que tem dominado a a~semblea, eu 
fui o primeit·o a accrescen t:J.r ... 

0 SR. }[ORAE~ BARROS-V. ~:x. acha. exage
radu. 

O i'JL HoMERo BA..PTIST.'>.- •.• IJLW set·ie~. :;em 
;mg-mentü de pessoal . 

Folgo mui to agora. de ,-er que o illnstte 
deputado pelo Pario. entende qur dew tambetn 
ser elevado o Jlessoal (]_ ue serYe no o.I·~enal de 
Pot'IO Alegre. 

,\ceito qualquer emenu;J. nest'" sentido, por 
qtte Yem corresponder a uma nece>sidade 
iniUudivel do serviço pubHco e do~ar aquelht 
re1)artiçãú federal das condições neees~aria& 
para corresponder it sm~ üifficil missão. 

Vem á mesa, é lida, <1.pohtda e_ post<1 con
.i unt..'\mente em d iscussiio :c sPgninte emend;1 

J o ]JI'ojcc ~ o n. J{):J .-1 

S u p primam -se a·; p<t.l:l nas:-s~m a ugmento 
lle. 1)essoaJ. 

s. R. Saht da~ S<!~;;üe,:, r-; l.Ü: Olttnl.il"O de 
I 892.-Homc;·o BI•iJ!!.<Itt.-IloJ'IJ'S de Jlede:,·n~. 

Ning·uem mais pedindo a ]) a.Ir~v1·a. lk<\ en
cerra.cla o. tliscussüo e adiada a votação. 

Continuação da 3" discussão do projecto 
n. 221 A, orçando a receita geral da Repu
blica paN. o exercício de 1893. 

veem a mesa. são lidas, apoiadas e en>iadas 
i commissiio as ~cguintes emendas 

Ao pmjccco n. 221 B 

Ao art. 1", verlm li" da receit..'t extraordi· 
imria.: 

Em vez das palavras-mai;; 2 ''/o -dig·a-se : 
mais 1 "I•. 

s. R. Sala das sessões, 17 de mttubro de 
189'~.-Tosta:. 

C!lmlll'::\ v. Vl 

Addith·o para ser colloe..'\do onde tiyer ca 
bimento; 

Os estabelecimentos que vendel'em JJoul13s, 
combinações, accumulaQões e pm·i ci la cote, 
pn . .,"<l.l'iio o -tributo de l :000$ sobro cada pa.reo 
de corrida nos prados desta capital, exceptu
ando-sc as quatro socie•l<\des sportivas que 
m:mtccm esses prados. 

S. R. Sala das "ess<,es, 17 de outubro de 
!89:?..-Pircs Jiín·reim. 

Bme11cla ao p1·ojccto lt. 221 B 

Accrescente-se ontle convim' : 
Art. Ficam concedidas ~5 loterias eujo 

beneficio ser<i applic:J.do <to patrimonio e obra 
do Asylo da Velhice De:>i1mp::.rada,, fundado 
nesta capital. deYendo ~et· extrabidas pelo 
meno;; quatro annualmente. 

:-;. R. Sala das sessõe8. 17 de outubro de 
1892.- Pires Fcn~í;·a.-Jgnacio 1'~-ta.-PatÚ<G 
Guima;·l1cs.-Santos Ptweira.-}fat!(l.]{achado. 
-Hm·r7o rlc .''i. Jlarcos.-F. Sodre.-:ill<Lno~l 
Caetano.-Cos/a Rodrigues. 

Accrescente-se : sBc:a elevado a 50 o nu
mero de lote<·ias de que 1l1Ua. a emenda supra. 
sen~o as 25 applicadas ao patrimonio e obras 
da Casa de S. Jose. 

Sata. das sessões, 17 de outubro de 189-2..
Ro iolpho de Alweu.-.Torlo de Siqucira.-An
tonio Ql,,ntho. - OL<illli·,·n .T11Hio;·.- Ner:esio 
Ta1}>'7J1t:"'~· 

iln Jlrojccw n. 221 B 

c~1·t. 2.", § 3·'. Em vez das palavras-de la
vouro-diga.-se : mn.chiaas destinadas a la
voum e índustría. 

S. R. Sala das sessões, !7 de outubro de 
1892.-llallleJ'O Ba]ltista. 

O Sr. Ca.situiro .:runior vae 
mandar um substitutivo ao art. ;~n das dis
posíçües geraes. Parece-lhe que t·1l qunl e.~t:i. 
redigido, não -preenche o art. 3• os intuitos em 
que foi votado. Tl'ata-se de estabelecer umt~ 
ta.bell:\ geral e outra mini ma para appli.cal-a. 
aos diversos paizes da Europa, conforme 
trat1rem elles os nossos productos ; mas. per
gunh o orador, a que. paiz se poderá applica,r 

4G 
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a. ta.bella. minima 1 Fica.rà. isso ao arbítrio do 
governo Y 

Si trata-se de uma tarill\ de fa.yor , é logico 
que. sem entrarmos em accordo com os di· 
versos pa.izes, medeante concessões reciprocas, 
não teremos a quem applical·a. Por isso, 
lembra a. conveniencia. de autorisar o governo 
a entabola.r negociações nesse sentid.o, sujeitas 
á a.pprovação do COngr~so. 

Si o intuito do Congresso ê prote,.,«er nossa 
agricultura e noss:l. iodustria, pens:~. quo a 
esse tra.b.\!11o deve preceder um outro de est:l
tistica, por onde se possa a. valia r do nosso 
commerclo internacional. e assim com conhe
cimento de causa se saiba que t.lheio3 }ll'O· 
duc~ vamos taxs.r e quaes os nossos que 
vamos proteger. 

J ulga t&mbem que o art. 3" não cuidou do 
deseqiilllbrio orçamenta.rio que as medidas a 
a.dopt&r virão provocar. porquanto. é sabido 
que, desde que se augmentam ou abaix:~.m 
extraordinar iamente os direitos de impor
tlu;ão, ha desequilibrio, porque nem mesmo 
si póde prever a receita provavel. E. si os 
intuitos do artigo adaptado ~:. .1 proteccio
nistas, muitos desses impostos terão caracter 
prollibitivo e desfu.lcarão, ao menos nos pri
meiros a.nnos, as rendas publicas . 

O subst itutivo do orador Yem sanar essas 
lacunas. Faz algumas outras considerações. 

Termina. enviando á. mesa o seu substitu
tivo, depois de se ba.ver declarado, no ma.is, 
de acoordo com a emenda adaptada. 

Vem á mesa, é lido. apoiado e enviado á 
commissão, o seguinte 

Stm:.'I'ITUTIVO AO ART. 3° JJAS Dl.SPOslÇÕES GERAES 

A nomear uma commissão de tres membros 
para. estudar a. nossa legislação economica. e 
financeira e propor as reducçiies e augmen tos 
a fa.zer na tarifa. geral, tendo em vista as 
condições das diversas clas~es sociaes e o ne
cessario desenvolvimento da agricultura e da 
industria. do paiz, bem como os favores e re
ducções mlnlmas que poderão ser feitas áquel
!es paizes que qui1..erem ent.a.bolar comnosco 
li.CCOrdos commerciacs, medcante concessões 
reciprocas. 

E tendo em vista que quaesquer possiveis 
reduCQées e a.ugmentos possam perturbar o 
desejado equilibrio orça.m.ent.ario, desfalcando 
a. receita., pelo menos nos primeiros annos, a 
eommissão deverâ. procurar uma. compensa
ção no imposto direeto sobre o capita.l e sobre 
a. renda. esforçando-se por &IJresentar este 
seu trallalbo ao tempo da. proxi..ma reuniã.o 
ordiuaria.. do Congreso Nacional, a quem o 
governo :rat-o-lra a:presenta.r. 

Pa.ragra.pho unico. Como preliminar a. com
missão proceder-.i. a um trabalho de esta.tisti
~. de modo a poder conhecer com individua
ção e clareza o valor do nosso commercio de 
importaí·Jio e exportação com os di •;ersos 
pa.Jzes da Europa e da America, bem como as 
r.a.:xas a que estilo sujeitos os nossos e os pro· 
duetos esiJ~tngeiros. 

Artigo. Fica. tambmn o governo :~.utorisa.do, 
por meio dos nossos agentes tliplomaticos, a 
abrir ne~ocia~(ies para conven<:ücs c tratados 
commerciaes, de accordo C()!U n.s disposiçiles 
do n.rti<lo antecedente, qm~ jiLm<tl~ ~erão ulti· 
mada.s sem pré\"ia approvaçlo do congre~so 
Nacional. · 

S. R.- 17 de outubro de 1892.- Casim i1·o 
}t~nior. 

O Sr. Augusto Montene~ro
Sr. presidente. o discurso que acaba. de pro
Cerit• o nobre deputado pelo Maranhão obriga· 
me a. Yoltat· il. tribuna pa,ra. repisa L· c explicat' 
mais urna vez as idéas pa.ra cuja defesa tenho 
sempre me levantado nesta C •mara. 

Sinto, St·. presidente, não ter a autoridade 
precisa ... 

O S!t. CASThURO JUNIOR-Não apoiado. 
0 SR. AUGUSTO MONTEl\"EGRO • • , para. COll· 

vencer ao nobre deput:l.do ... 
o SR. C_\srnmo JUNIOR- V. lli:. apresente 

os t1.1'g1lmentos e estes me calarão no espírito. 
O SR. AUGt iSTO Mo~TEiliEGRO .. • da. effica

cia e da. vantAgem dD.S ideas que tenho aqui 
apresentado sobr e tarifas aduaneiras. 

O substitutivo que tenho em mão mostra
me, pela sua. leitura, rapida que S. Ex. não 
~mprehendeu bem os intuitos que me leva
ram a propor o meu additivo á. Camara. 
Não comprehendeu e attrlbuo, Sr. presidente, 
nii.o só a que S. Ex. te•e conhecimento dos 
argumentos em que me fundei para sustentar 
estas ideas pela leitura. ra pida de um resumo 
feito iL hora avançada da. noute, como tambem 
a não ter-me e:xplic:l.do com clareza e pre
cisão. 

O SR. CASI..'dmo JumoR- Li o a.dditi>o e o 
resumo do seu di~curso com toda a calma ; 
meditei muito sobre el!e, e foi por isso que 
me levantei para impugnai-o. 

0 SR. AtiG'OSTO MDNTEl\"mllO - Sr. presi· 
dente. vou tratar unicamente da parte do 
sub-stitutivo ora. apresentado, referente á ques
tãü especial das tarifas de aifandegas, aban
donando outras questões nelle envolvidas, 
para as quaes não me julgo habilitado, espe- · 
rando que sobr e ellas se pr onuncie a. nobre 
commissão de orçamento. 

O SR.. CAsn.DRo JumoR.-Quaes sio os in- o 

twtos do a.dditivo de V. Ex. ~ 
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O SR. AUGUSTO Mo:\"TE"'EGltO - A minha cação, e nesses artigos tica.rã.o explicadas as 
emenda ao§ 3• do a-rt. 2• do projecto Inicial condições em que os paizes estrangeiros po
era. feita no intuito de e:>tu.belecer na nossa derão merecer a 1tpplicação dn. tarifa mínima, 
legislação adua.t1eira, até este dia , unitaria esphcra dentro du. qual elles deverii.o agir 
cem uma. simples excepção feita. em favor dos para merecer esse favor. 
Estados Unidos, uma legislação dupla.. o SR. C.\SIMIM JUNIOJt-lSsO e rhetoricl!.. 

Tratava de estabelecer duas tarifas, uma . . . 
commum, geral e applica.vel a to<lo.s os pa.i:res O SR. .. BenL."-Q:?A.- SI a. esphet'tl. e figura 
do mundo como re,"l""<~., e a outra com o fim geomelr1ca. .que oa.o a.grada. a. V. ~?'··o nobre 
de se obter daquelles pa.izes que tt'lJ.tam os deputado põde escolher outra. (J,t$o.). 
nossos producto.> de:sva.ntajosameute, um ka.- O SR. CASI!I!IRO JU.h10R-Y. Ex. tem sabe 
tamento melhor. que eu nã.o me retiro a. e.'lSa tlgura, quando 

O Sa. C.\S!~uno Jt:;-;!Oit - .Jusl,·11neute, e eu digo que é rhetorica o qne o nobre deputado 
.compreltendi os intuitos de v. Ex. · está fazendo. 

O Srt. AtiGL'~To MoNT.ENEGR.O - Eu, nestas 
ideas que a.pt•esentei i Cama.ra,, não qui'l. de 
modo algum est:J.beleoer uma protccç.ão para 
a industria nacional no nosso mercado • . . 

O SR. CAS!)flRo .lv:XJOR.- Quiz obter o tra
tamento favora.vel a.os nossos product.os. 

O SR. At;GUSTO Mo:-.~l'E"EGRO . .. porque, 
Sr. prasidente, a tariía. dupla não se applica, 
nem serve para este fim, para o que basta 
unicamenre o systema das t<trifa.s etevada.s. 

O SR. C.\·Smm.o Ju;-;IoR-0 meu substitu
t ivo está "tasado nos mesmos moldes que o 
deV. Ex. 

0 SR.. AtiGUSTO MONTENEGRo-Per.,-o licença 
a S. Ex., pa.ra. con tootar. 

O substitutivo de V. Ex .. permitta-se-me 
a expressão, estraga completamente ~ idéa. 
contida . . _ 

O SR. C.o~.smmo Ju:-;mn-V. Ex. estit en
ganado. 

O SR. A1:c.mro !llo;o.;TEl'iEc;no-- No l} 3• do 
art. ;:2• do projecto em discus..<ão ..• 

O Slt. CAsDnRo .JuNIOR-E' uma cópia mal 
feita pelA lei adoptad:~.. 

O SR. AuGusTo Mo~"l'EXEGRo .•. si V .x: E 
tives...«e com:prehend1do bem. 

O SR.. CASm JRO h"IOR dá um aparte. 
O Sa. AtiGt'Sl'O Mo"TENEGRo-V. Ex. não 

me dei.-ta :t'<l.llar; não :posso di:ter mil cousa.s 
ao mesmo tempo. 

Como disse, Sr. pr esidente, este substitu
tivo estraga completamente a. idêa contida. no 
§ 3• do art. 2' do projecto em discussão. 

O meu tl.m, como disse, é estabelecer dua.s 
tarifas. Munido o paiz-e note o nobre depu
tado que nil:o digo munido o governo-de duas 
ta.rit'a.s, a. con~quencia loítica. da a.pprovac;ão 
dessas tarifas pelo COrpo Legisla.ti >o, seria. a. 
applicação da tarif~ geral a todo:; os paizes_ 

Mas a lei de tarifas nã.o se resume sómente 
nas tarifas propriamente ditas; ella ê acom
paohad"' de artigos complementa.J'e3 que m.a.r
ca.in ao governo o modo pratico da. sua ~vppli-

o Sll.. MO:-iTE:\EGRO-lsto não e rhetorica, 
Sr. presidente ..• 

0 5&. CASIMIRO JUNJOR - Vou mostrar 
que ê. 

O Sa. MO?>TE:\"EGRO-Tenho tratado dessas 
questões que reputo muito serias, muito gra
ves, e o nobt•e deputado não deve tra.zer o 
stigma de rhetorica a. estudos feitos ainda. 
que perfunctoriamente mas com os melhores 
intuitos de prestar serviços a.o pa.iz. 

O Sa. C,\ SIMlRO Juxio:r..-Nesse ponto faço 
toda a justiça a V. Ex. 

0 SR. MONT.E:\EGRO- SOU parco de pedir a 
palavra nesta casa, e não a peaerianeste mo
mento se não ente~desse que a. contestat:ão do 
nobre deputado e daquellas que merecem 
prompta. resposta; rhetorica, e que póde ser 
funesta. a este pa.iz, e 1:1. !lmttrina contida. no 
su bstituvo apresentado por V. Ex. 

O SR. C.o\SllU!l.O Jur-;ron.- Sô peço a V. Ex. 
que analy:;e esse subestituti v o. 

0 SR. MONTENEGR0-0 que quero eu Sr. 
presidente? Estabelecer regras mediante as 
qua.es i!Brlos pt'Oductos estrangeiros obte. 
nham tratamento mais favora.vel no· nosso 
paiz; e certamente o governo não sera ol>ri
ga.do a. provoca-r os pa.izes estrangeiros a en
trarem nesse reghnen, :porque elles proprios 
toma.r-:io a iniciativa. em relação a.o modo de 
colloc:a.rem bem o seu commercio exterior com 
o Brazil. 

&ta medida não será. de resultados prati· 
cos immediatos. No meu discurso a este re
speito eu disse claraJnente que determinaTa 
no t\ddltivo que as ta.l'ifas deviam ficar sujei· 
tas a a.pprov;).çáo do Poder Legisla ti v o na 
proxima. sessã.o, e isto por diversos motivos: 
em primeit•o logar porque eu sou contrario às 
autorisaçõP.S vs.ga.s e queria. que a esta. presi· 
di."Se um espírito prat tco, um intuito certo e 
determinado de obter um melhor tratamento 
pa.ra os nossos productos nos respectivos mer
cados estrangeiros. 

Certilmente que com o meu additivo eu não 
q_uiz procurar r enda. :para orçamento, não 
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quiz :.u.s:rmenta.l-o com ~ste systema de t.a.t•i- O SFI. CAsmmo .Jt?iiOR- N<i.o apoiado; de>e 
Ias duplas; meu fim unico, j it 1.\isse, era obter ser te:J.tada immediatamente. 
melhor tratamento para os nossos productos. o Sr<. AGc.USl'o :\I o:->TE!\EGFIO _ o governo 

Neste caso, não llavia. vantagem nenhuma n:to tem nada que ver com ist.o, niio rem quo 
na applica.c:-:io immedia.ta. destas ta.ri.tit.S e eu, sa,b:}t' neste momento a. quem a Garoara Yu.e 
não só el".t coJltr<> ::1. amorisaç:5.o getoat e vaga applie3.r e$WS tal'.ifas. 
de reformar leis do Estadv, como tambem o SR. C.\SD!IRO .Jv.xJOH.- A tn.rifa minim<1. 
acha.vt~ 1'\Ue devia-se deix:cr cet·to prazo entre li applieavet :iquelles p:üzelrqne entrarem em 
est:.\ proposta. c a. r enlisn<,•ão da medhia.: t•, accordo comno':lCo. 
vorque este pra~o é in:m1llciente a.tli p:tra. 
!!la.bora.t• tarifas ll~ it:t~ . porque truta-:"e de 
um pt•oblema. muito uill\cil. Yisto como tem
se de ex.\minar pt'<Xluctu pu1· producto, t~m-s_ 
de estudar o. m1.turezn. u" imposto aduan~i ro, 
ver a.tc que ptllllo uma mer<:adot·in. supporr.: ~ 
o imposto adua.uch·o e dc:>clc quando o im
posto torno.-se prohibit i\·o; JIOJ'tn.nto, acliaY;\ 
que este.; sei~ mezes ert\m tn·.:cisos J)<l.r::t tL 

confecx,~üo de boas ta.rir.t~; em se~unt\ () logar. 
St·. pre~idente. qucri<l deixar· tempo pa.ro os 
paizes t>:>l.rnngei r to: reOccti l'cm mcs cou5eq m·n · 
ciil.s de uma muda.u~:a rml.icnl no nosso tra\a.· 
menf.l.l interna.ciuna.l ; que r eflectissem ma · 
duramente JJestes sei~ mezes, nas v3.ntn.gen8 
'lttC elles podia.m-no~ oif.·recer e ua.quelles 
que tinha.m o direito de nos pedit· em troca . .. 

O SFI. CAsl:.tiRO JcxroR d:\ um aparte. 
O SI'!. Auocsro 2\IOSTEXEC.RO - Queria, Sr. 

presidente, dur este prazo ús nações estra.n· 
geira.s, pat·a ellas rellect irem sobre o novo 
systema. aduaneiro que v~tmos iniciar no 
anno proximo. 

O S;c ~!o:->m:->E<'tto- Pot' conseguinte o 
nobee deput:Hlv pelo :::.In.r<tnlt[o ade<mtou a 
f!IU':<tii.o. t>z di~urso qne teria opportunitla.tle 
IiL> proximo nuno. 

O ::;r.. CAsm mo .IUXl<ll:- Re:;ponrlerei Jl<l 
mesmo ten~no. 

O Sl>. M<):\'n~:->~:GRo-CeBio que e~tou em 
te1·r·eno mui to corte~:. 

O ~R. Br:nr .. \QU.\- Crite.rioso c tirme. 
O ~R. Moxn;.xr.:•a~o - O nobt•c cte}nü.aúo 

c.<til enganado, q mtndo su ppiíc (pelo mcno:; i:-. 
o que dcprehentlo de ~uas pal<WI"dS) que o go· 
v-erno v•te :l.pplic<ll' jiL cstt:.s t.'l.t'itit~. Elle uão 
~s applic..1., tmto que na. l " redacç:lo Jo adtli
tivo o orador coilocou as palavras - em ve~ 
de applic<weis- a U.llplicar. 

Xa. lei flltur;~ det~rminaramos que o lSO· 
vCJ>no ficurí~ ha.bilita.d.o a cntror em negociação 
comas naçiics estmngeil'a$, atlm de dar ú.quel· 
ln.s que nos fizerem taes e !((e• vautar1ens, conces· 
sõe:; aduaneirll.s dentro dos limit€s d:\ tarifa, 
isto e, os D.wores da tarifa mínima. Foi por este motivo que submetti o meu 

addith·o. U. apprvvaçiio do Poder Legisla ti v o; o SR. CA;;srA:->O no N.\.SCI~JS~To- Perfcit.\
parque. ainda. mais, a id~ p::lol·tindo desta. C.'l.· mente. 
mara. o governo ta-lvez não entendesse bem 
u~ motivos da vota.•:i.io desse additivo e p~n
sasse que etle vin na. re~h-et· somente mn 
problema de receit.'l.. 

P m•ta.nto, Sr. presidente, o meu peusa.
mento. o pensamento !la Ca mA.ra, Y(ltantlo 
este a.rlditi v o, é bem cl.o.t•o ; elle nii.o ent'err:l 
mais do que nquillo que se evídencit\ de ~ua; 
pala.na.s; não é biombo, atrás do qual exista 
alguma. co usa. ; não existe nad:l. atr:i.s desta,s 
palavras, sinU.o o que o díccionario diz que 
ellas ~ignificam. 

O governo é autorisado a fazer uuas ta
bellas de tarifas. urna geral e outra minima.. 
E ' este o meu pensamento e o dos sigMb.rios 

O Sa.:l.!.'tH.'Sl'O Mo?iTE?iEolw - Ainda. m:ü~. 
pa.rece-m ~ ociosa a pa.rte do sttbstitut.i v o do 
nobre deputado •'m que cli7. : fica. tambem o 
~oYel·no autori~ado por meio tl e o.geute~ 
cliplomaticos. etc. 

Sr . presidente. o govemv bJ'<IZileii·o. o Po· 
clet• Executivo. nii.o preci<:a. uesta. autorL.,'lç;'iO 
d.o Poder Legisl;ttivo. 

O SR. CASIMI'RO .Ju;o.."IoR-Enta.bolar negocia
~,õe~ não e fazer trawdos. 

0 SR. . AUGUSTO :vio:->TE:\'EC.RO - Peh Con· 
stítuiçiio ogoYerno tem autorisação p;~.ra íazer 
convenções e tratados comroerciaes ad ~·~· 
f.:;·eNJ•t·" do Congresso. 

da emend<t. V. Ex. collocou, porl1.nto, l\m ariigo iuu-
0 governo fa.rá. e::~Sa$ duas ta.belta:;; e, 110 til, porque o governo ho,jo pótle Jhzet' as con

principio da sessão futura, as apresent.~r[~ it venções e submettet-as a approva~ií:o <lo Con-
consider~o deste congres~o. gr esso amanhã . 

O S~<. C.u;nn~<o .Jt:XIoR- A quem se applica. O SR. SE,\.1lRA - Nlio l)rcci~a de autorisa~iio 
a. tabe.lla. mínima ~ I do Congl'<.>sso para is~o. 

O SFt. Amr;STo Mo:->TE~EGro - V. E..x. está O SR. AüGüSl'O Mo:o---rE:>;'EGRO .:.... Niio sert\m 
tra.ta.ndo de uma quest.'i.o que cle'e ser h·:v- es:equiveis tratados l;e não fossem ap~iados 
tada para o anno. · pelo Congres~o. nem o nobre deputado podia 
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em lei ot'dinarht, como e a lei do orçamen
to, collocur uma attrilmiçiio destas. 

Quando em meu ~tddictivo determinei ~ 
obrigação do governo sujeita.;• as tu,ri!as <1 ap
prov~ão do Congresso ê porque temos tam
bem competencia ptlra 1br .wtorisação sem 
exigir essa approva.ç-.fio poste!·ior. 

1la,;, o nobre deputo do em seu suhstitutivo 
::t.p1·esentou um ~.rtigo para que o governo po~s:\ 
fazer cntat.o!ar negociações diplomaticas. 

De duas nm:1 .. : ott v. Ex • .111lg-t\ qnf' po,h·
mo~ u:11' :Ltb·iiJUi<;iio ao PoJcr J•::-.:ccuti vo p:u·:L 
fazer o trnt:Hlo ~e1n appro\·açiio dn CongTc~~o 
ou de5conltt~C" :1 :lbJ~l~i<;ii.o con~títucinual qtw 
d:i. ao Pode!• Ex~cnth·n c~q ai.tt·il.uíd.o. 

Sr. pt•csír.lcnte. •lcs."_j;w:t terHlÍnat• c'~~l" ~n~,:
tiío, hoje .. c por is~o pc(.'r' a V. l~x. fliW '~llll
sulte :i. cas~ :<c me eonet~t!e pt·ot•og:1•::"tn pnt• 
mci:t hora. do tempo ckstintltlo ;1 <>><t;t, di"· 
<:u~são. 

Cousultatb a ca.sa,c'' COtiCl'•lill:t a pr.,ru~a·::'m 
ú:t h oro. pellitl:t. 

O SR. AI:Gt:STO :'II<l:'i1'l·::->F.IiltO-Contimzn.n,[o, 
:tgl'O.drço il. Cn.mal'a. o 1\wm· que m:' J\~7.. \'O
mndo e:<ta prorOgTII,'ÍtO. :\fim 1le pode!' I'OOC[l\Ít• 
as consi:leraç.ies que wu lhrç.1tlo a J:JlCI', r:m 
Yirturtp do brilhant~ disclll'SO do nobre tlcpu
ta.tlo pelo M:1ranhão. 

Vol(;<1ndo á mareria, quero l'ri~at' IJern o 
intuito do meu addit.ívo. 

A Camam não pense que, vot.1.ndo o, prote.ie 
a. imlustl·ía brazíleíra tiqui ; de Jn<)l[il alg-um; 
a protecção e para (\ estrang~íro. Queremos 
garantir, pela emenda,os merC<Ido.~ do e;;tran
geiro: ]JDl' iSSO.COncedemOS O F<WOI' de uma ta· 
rilit mínima aos productos estrangeíros.àquel
les que puderem go7.a.r de uma tmifa mínima 
sem prejuízo do proteccioni~mo adopt:ldo pelos 
nos os princípios ad uaneil•os - Repetirei uma 
observnç'o feita pelo nobre deputado, c que 
:pó<le tel' influído no espírito da Camara. 

S. Ex_ disse que nós nrLo es~.:wamos no caso 
üe estabelecer cs~ guera. de tarifas. Pl'imei
ro que tudo, eu não acceito esta pai:Lvra
;ruerm; não existe nem existirá esta guerra ; 
ntis n~o vamos bater-nos com ].)aiz :tlgum ; 
Pot· esÚl. tarlül nô~ viemos simplesmente cal
locar o nosso paiz n a,s mesmas ·condições dos 
outros. A Franç.a tem uma tarifa dupla ; a 
Allemanha. tem etTectivamente duas tarifas, a 
tariih. c'Ommum c a tarifa que ella. estabeleceu 
agot•a nos tratados com a Austria.com a Suis~a, 
com a Italüt, no que vae estabelecer com n. 
Russia e outros pa.izes, n;:,. estabelecid;:~. }leio 
trat.aclo de Frankfort que dit. it FeuDça tri1· 
tamento de na~.ão mais favorecida ; pois os 
EstildOS Unidos teem o bill :-.Iac Kinley e por 
tratados de reciprocidade, uma tarifa minima. 
Por co·•seq~Pnc•a nós não vamos inici<'r uma 
cous<t nova ; vamos collocar ::nelhor o nosso 
:paiz, mas collocado actualmente na lucta pela 

vida da naç-lo, desarmado e sem couraça. na 
concmrencia commercial em que so o interes
se e o.s vo.ntagens movem a> nacionctlidades 
nas concessties que se fazem mutuamente : ><l· 
mos collocar o nosso paiz no seu vet•dadeiro 
lagar; vamos por m~io de meu r.dditívo collo
car o nosso paiz na posição ele luct:1r vanta,jo
~amente. NilO ha guerra. mas llaveril uma 
cert:J. htçttt, poi;; que a !neta é o estado natu
ral (bs n:J.<;iies no terreno aduaneiro e com· 
mcrci;Ll. 1\\-,s es,:tmos $endo Yictimadns conti
nu:orb.mcrrt". OH cou8a. p<dor. tlc nús n~o co~i
ra.m; <.' l'Ppíl.o :HJllÍ :t phmso tlo :-:r. Mdline no 
p:n·l:un:•nto rr•nucc;~, :- <.hts na,:t,es ~to :-;ul da. 
Arw·t·í~:t. n:io Clll,(it;tnw~. rorque e~h~~ t:t:mrn 
:<Pm lll~~l.li<~tlo :• ~··m ordem n.~ mcr·c:ttlnrias os
u·:tn:;eit•as. 
Ei~ ''"lil" n. o:<Ü~ l'e~p~ito n,',5 ~omo~ repu

tados. X:i.o sorna• t·eput;ulos, pOrt'JUC apc:mt• 
riu:-: t•nrll'tlli'~ l~'ettt·~os ((lW pus~uirnos,qnccl•llo
ca.ri:un n no~so pair. em !'·ondki>f'S ,[c otfcl'ecet· 
v:wta.;.,'~n~ c impor c1~1·tns condkiies, nãn 
t1Jmtn••' i~to; nu por<jtW nos cn!~s:tmo~ no sys. 
t'·nw. •lc tat·illt,; plll'llmr.ntc elcvad:t~. ou por
r( un :L theori;t. do livre cam I! i o en clte a. no~11 
itna.r;in:u;iio 11 ah~Ol'\"C o nos~o coração. 

o SR. VALLAllAREs-0 IJensamento de nos
sas t(Lrifas tem sido simples c puramente 
fise:tl, 

O Srt.At:crsTo }!o~TE:><"EGHO-Agora, Sr.pt•e· 
sillente, quero me referir, especio.lmente, a 
umn. impugnaç:1oque fiz ao nobre deputado e 
q11e não tive occasião de responder :por aparte, 
porque n. impugna~-.ão era mais longa. do que 
a que se póde di1r em aparte. 

S. Ex. q_ uíz re1erit'-~e ao bill :-.·bc Kinley e 
eu di::-se, entií.o, que o fim do bilt Mac Kinley 
era completamente diverso do nosso . 

Os Esta(los Gnidos. Sr. presidente. com uma 
população de qua.si 50 mill1õ~ de habitantes, 
com um<1 indllstt·ia que esta tra.nsbordando, 
quiz g•u·antir o seu mercado contra <\ con
currencia enropea, sobretudo porque aln, 
apezar ~o regi?J-en th_ca.l, .de taxas el_evada.s, o 
industrra nacwno.l nua púàc competir no pro
prio só lo dos Estado~ Unidos com.a produr;c;-J.o 
dos mercados do~ pa1zes estmngen:os. Por lSSO 
desde que o pl'imeir-o sopro de industJ:ia _come
cou a vivificar aquella região, os amencanos 
a.dopt:wam como regimen politico e aduaneiro 
o systemu, de ta.xas aduaneiras elevadas. 

E~tas 1axas vil.o se augmentando cada vez 
ma.is e cada vez mais o preço da mão de obra 
vae ~uLindo nos Estados Unidos. 

O b!!l ~bl~ Kinley, fructo de um J)a.rti,Jo 
político, veiu ~llgtnen~r ainda mais es;:as 
taxas. pa.ra, ltllllh mats protegerem a. m
dustria. 

Por conseguinte, Sr. presidente, não ha. 
paridade, permitta-me o nobre deputado que 
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lhe diga, entre a medida que eu propunha. e 
o bill Mak Kinley. 

O lJUL Mak Kinley tem nesta parte o fim 
unico de proteger a. sua ioclustria no seu 
sólo. O meu addítivo não tem um fim fiscal, 
um fim de renda, é simplesmente para a. pro· 
tecçã.o de nossos productos no estrangeiro. 

Queremos proteger pt·odnctos da agricul
tura, o nosso café, o nosso assuca.r ... 

O Sn. CA.s!MIRO J'&"':'!IOR.- V. Ex. então não 
taxa.rà. na nova. tabella os productos e.itran
~eiros que venham concorrer com a nossa 
ind ustria aqui ? 

O Sa. AucusTO Mo~rE~"EGRo-Já vou expli· 
ca.r a v. Ex. Nos queremos proteger o no;;so 
assucar. o nosso cale, o nosso e<~.cáo, emflm. 
os nossos prodtLct.os agricolas nos mercados 
estra.n,..eiros, que em vist.a das taxas eleYa.das 
que elles lá pa.gam, não :>Ô o seu ~oosumo 
não a.ugment.a,como diminue o lucro do nosso 
productor. 

Accrescento aqui que, em vista. do augmento 
considera.vel que va.e haver na producçã.o do 
cafe, não nos deveremos satisfa.zel' com os 
mercado~ que possuímos a.ctualmente e que 
por vantagens aduaneiras devemos procurar 
não só melhora.r os actuaes como adquirir 
outros novos. V. Ex. comprehende que em 
um merca.do como o francez o nosso café paga. 
156 francos por 100 kilos; si o imposto fo>se 
de metade, o consumo seria do triplo. 

Devemos ta.mbem,por meio destas V<~nta.gens 
àdua.neiras, obter mercados que ainda. não 
consomem o café, por terem ja estabelecido no 
seu territorio um producto similar, um pro
dueto que suppre as necessidades do café. 
Lembro o cha. 

v. Ex. sabe que na Russia, um paiz de 72 
milhões de habitantes, usa-se o chã. t 

Or3., o ca.fe não poderia tomar, por meio de 
esforços da nossa. parte, o seu logar no con
sumo da Russia.1 

O Sa. CASt:~tmo JUNIOR - v. Ex. está. de 
accordo co!Ílmigo; ma.s quando quer chegar :i, 
conclusão, V. Ex. diz que não ; eu digo que 
para abrir novos mercado! preciMmos abrir 
negociações com os paizes a. que pertencem 
esses mercados. 

O Sa. AUGt'S'l'O MoNTENEGR.O - Mas nós, a 
representação nacional, não temos compe
tencia, pa.ra. dizer ao Poder Executivo: abra. 
negodações .. . 

Não temos esta competencia; não podemos 
diVlr ao Executivo; faça. o tratado tal e tal. 
Approva.mos ou rejei.tamos o tratado feito. 
Mas desde que ma.rquemo3 uma tar ifà, o go
verno não póde sahir della em suas negocia· 
ções, mas para esta.s terem logar é preciso 
que aque!las sejam feitas . 

O SR. CASnnRO Jti1\"'OR. dá um aparte. 

O S:a.. Au&ur-;ro MoxTEl\'EGRO- V. Ex. me 
desculpe a ve!Jemencia da phrase . O pae de
fende o seu filho e é natural que eu deilmda. a 
minha, i<léa com um cer'to calor, sobretudo 
quando as accusaçõ2s que me Jazem não teem 
procedencía nem razão de especie alguma. 

Mas. voltando ao IJi/.1. Mac-Kiltlcy ; o bill 
Mac-Ki>!ley quiz reservar o mercado ameri
cano paro o. sua producção, porque não só era 
dema.siaàa, coot :o tambem não podia lutar. em 
igualdade de condiçiies. com as p!'oducçioes es
trangeiras ; c a prova o nol1ro deputado ter:·\ 
em que o hill Mac-l\.inlr.y sobre t rat;ulos de 
reciprocidade niio permitto l.~Lixamcnt.o de 
dlr(,[to~ sobre arligos produzido~ no pa iz. 

Para mos1rar a Y. Ex. que o flm do bilt .lf~tc· 
Jéinlcy a. c> te respci to t\ do simples protcc\'àO 
a. pt·oducçã.o int~rna. ,·ou clta.t• um exem
plo que se deu com <t Europ;~ ultim;tmente. 

S. Ex. de,·e conhecer a. clmmada questão da. 
carne tle porco. 

A Europa., querendo proteger a ~ua pro
du~ão, pt·ohibiu a. entrada. da ca.rne de porco, 
sob pretexto hygienico, sob pretexto de que 
a carne de porco continha mo.terio.s nocivas :i. 
saude. 

Veiu o bill 1lfa~-Kinle!J, e por causo. da. 
carne tle porco ~e impe.liu nos Estados-Unidos 
até a entrada de livros, quadro>, estatuas, 
objectos de art.e.'l de to!las a especie, pot• meio 
de impostos onerosissimos, e o resulta.do foi 
este : a Fr<tnça. foi obriga.da a ced e1', não por 
va.ntagens dadas pelo bill j',[ac-Kin!ey, mas 
pot• accordos parciaes, e as duas nações bai
xaram i!.'1.Wlmente os impostos, isto e, si os 
Estatlos Unidos obtiveram uma vantagem de 
lO milhões de francos, em direitos aduaneiros, 
deu-se a vantagem correspondente de isençio 
de direi tos nos productos francezes. 

Esta lucta foi tão aspera, que a Allemanha 
e a Austria-Hungria não puderam luctar ó b3. 
bem pouco li nos jorna.es rrancezes que este.s 
dous p:Uzes tinham levantado contra a. en
trada da carne de porco e a hygienedizia que 
ella não era mais nociva a saúde. Tra..,"'' este 
argumento para. prova que o bill .V<Lc-Kinley 
não tem este intuito que ::;e lhe a.t ~ribue. 

O SR. CASimRo JuNior-O bilt Mac-Kinlcy 
V. Ex. disse que tinha um fim polít ico e não 
protegia a industria. na.ciona.l. 

0 SR.. AUGUSTO MO:>TENF.GR0-0 IJill il:Cac
Xinl~y comprehende certas clausulas rela· 
ti vas <>. tratados· de reciprocidade. 

Elias se ref..!rem ã. po:;>ibilidade de tratados 
de reciprocidade com as na.ções do continente 
americano. 

A prova desta asserção e.stâ. na seguinte 
observação. ~ 

A unica nação da Europa com quem os Es~ 
lados-Unidos fizeram tratatlo, foi a Hespa.nha, 
que tinlla. a. sua. grande possessão de Cuba en-
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cravada na America. O intuito :polítko do 
bilt Mac-Ki11ley não estU. nas suas tarifas ele
Yu.da.s, nii.o é <1. protccção aos productos na
cionaes, é a clausula de reciprocidndc com os 
paizes americanQs, porque os E.~taclos·Unidos 
prégam lloje o pau-americano no mais alto 
~rilo. não pa.ra que a Ameríca seja. dos a.me
riçanos, mots para que a Arnerica seja dos 
::tmerica.nos do norte. (Apartes.) 

A America do Norte quer absorver o com
mercio da Americ.1. do Sul, e para isso lhe 
concede vantag-ens que niio concede a nenhum 
outro pa.iz europeu; o fim do bill JD•c-li: inl··y, 
politic1tmen:e. é cxercor. pela ao.<or~:'io do 
cumnwrcio ;tm~rir·n.na, :t hegemonia politica e 
economim <.ht Amct·ica. (:1pu,.tes.} 

Entrctrmto, n. medida. que pl'oponho e du
plament<.' r.lifi"et·cntc uo hill Jf"c-1\.in/ey: o &at 
tmt.n. da protecçi\o da indu~t.rin dos Esbdos
Unido; no ~eu tc::ritorio e nlis queremos pro· 
teget· a uoss<L industria no exterior. 

O SR. CAsnnno .JuNIOR-;\fas deve ser :pro· 
tegida aq \li. 

0 Sa. I\lONTE!';"EGRo-Mas não e o fim da. 
minha. emenda. ; o meu nm é conservar as 
nossas tarifas elevadas e crear um tratamento 
dilferencia.l, e o segundo ponto de divergen
cia ela minha emend '· com aqueHe bilt, e 
que não temos intuitos politicos, que
remos proteger e elles querem ab$orver, 
nosso fim e de defesa e o deHes é de con
quista, embor2, dê conquista pacifica. 

O SR. CAsmrRo Ju;-;roa-Em todo o caso. li
quidou-se um P'mto : é que quero proteger 
a industria nacional e V. Ex. não quer. 

O SR. Mo:-;rENEGRO- Não f.:1.l1o nisso. não 
modifico o que lla a respeito de protecção il 
industria nacional, nem essas cogitações 
cabem nos intuitos d<t minha. emenda. E o 
nobre deputado, que procura filiações entre 
a mesma ememta e o bill ilfak Kinley, en
contraria melhor em legislação europea a 
origem desta medida. 

O Sa. CASL>nRo JU"xlOR-Mas V. Ex. ha. de 
depois fazer o favor de dizer os desastres· que 
sotrreram a~ finanças fr:mcezas com a adopção 
do rcgimen a que V. Ex. 'VM referir-se. 

0 SR. AUGUSTO 'MOXTE.'!EGRO-E' na França 
que se deve procur<>r as origens da idéa que 
apresentei ã. Gamara. Em 1860, pelos tratados 
desta data, entrou-se na Europa no regimen 
do li-vre cambio, não propriamente dito. mas 
do livre camlJio que teve por sustentadores 
Bright e Cohden nainglaterra e :l>Hcl:lel Che
valier e Na.pole<i:o Ili em França. 

Quando a Inglaterra iniciou estes tratados, 
tinha deante de si a questão da dupla pro
tecção á sua industria e à. sua agricultura. 
A agricultura alli definhava, porque o solo 

não se prestava. iJ. pequena agricultura ; e, 
por is>o, a Inglaterra resolveu sacrifica l-a 
á. indu-tria, realioa.ndo os tratados de 1860. 

A agricultura mol'rcu, mo.s a. industria. 
prosperou. A Inglaterra venceu a França. no 
terreno industrial. 

Este tratado de 1860 produziu durante 
todo o tempo de sua. applicacão um clamor 
geral em toda a França e foi discutido e im
pu::(nado ultimamente em todos os conselhos 
:.reraes, afóra Marselha, Bordeaux e outras 
ci lades de grande commercio exportador. Eis 
a explicação da vaia do Sr. Meline, 11. que se 
re[·riu o nobre deputado do Maranhã.o. 

o SR. CAsmrao Ju1>.1oR dá um aparte. 
0 Sa.AvuUSTO MONTENEGRo-Foi um clamor 

:::era!, quusi todo~ os conselhos se proaunciaram 
r.ontra a J'enov;tçã.o do trabdo de 1860 e as 
ta rif•1s o.ctu;\es 'ã.o o resultado deste movi
meato verdadeiramente nacional. Só houvtt 
isenção par:t. cmtos artigos de materia prima, 
para os industria.s nacionaes,. 

E' por isso que a R~puhlün Argentina, em 
uma exportaç~o d1 210 milhões. paga unica
rnente 1 milhão e quinhentos mil fl·a.ucos de 
imposlr s. emqua.nto que nós, em uma. expor
tação de 10[} milnões, pagamos 50 milhões ; é 
porque la a lã. é uma. da$ prin~;i paes indus
trías 1la. França.. 

Os intuito; das actuaes t·~rifas francezas 
for,,m tres: 1•, fis~al, plrque a França. de
sejando allivia.r o imposto da. grande veloci
dade, que er<1 enorme, qu~rendo dimi
nuir em alguns milhões este imposto. foi 
pN<mra.r n"s a.lfa.nrlegas a q11estão cecess-~l'ia. · 
para cobrir o deficit ; o 2• é a protecçã.o ã. 
~Ur1 industria. f~Chando seuS portoS a in· 
dustr-ias similares ; e em 3° e justamente o 
fim da mesma emenda, foi ter meios de lucta.r 
com o estrangeiro, concedendo a. e,;te tarifas 
privilegiadas, para. obter dei! e uma tarifa. 
m'lÍS fa.voravel. 

V. Ex:. deve conhecer esta lucta com a 
Hespanha. que quasi trouxe um rompimento 
internacional. 

Por conseguinte, Sr. presidente, é no sys
tema fra.nce~ quê se de-ve procurar a origem, 
a idéa. primordial da minba. emenda.. 

Estando eu em França e vendo o mecanismo, 
a discussão das tarífas aduaneiras. achei que 
se podia. adoptar este systema no Bra.zil ; e 
vendo o Brazil tã.o mal tratado em Franca e 
m1tros paizes. achei que tinha.mos recUÍ'sús' 
bastantes, para impor algumas condições a. 
qnem gosa das innumeras vantagens dos 
nossos rner~dos. 

o meu unico fim e o fim da. tarifà. !ranceza 
-dar meios ao governo de obter dos governos 
estrangeiros melhor tratamento aduaneiro. 

Comprehende-se · que ellas não actua.rã.o 
sobre as nações que no~ tratam bem ; lD.IlS u 
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nações que nos tratam mal nos tratarão me
lhor; e aquellas que nos tratam bem, abrindo
lhes ainda mais os nossos mer-cados, seremos 
justos dando-lhes certas vanta.gens aduanei· 
ras . 

Quanto ãs vaias do Sr. ~1elme, de ·'tUe fala. 
o nobre deputado, o movimento não foi geral; 
as cidades de ex.porta.ção,como :11a.rselha, Bor
tleaul:,que teem industrias feitas especialmente 
para. exportaç-.d.o, cujos produ<:tos não são con
sumidos no p;.tiz.est.u,; cidades maritima.-;,muito 
prejudicadas com M t.1.rifas elevad<\S dos pai
zes estro.ng-eiL•os, são aqueUas com as quaes 
h:wemos de cont;l.r. silo as que se levantttr-:lo 
em nosso favor pet.lindu providencias contra 
ella.s. . 

Mils o E.'l'. Melme est:'t com o sentimento 
geral da F1•an<,~'1 . com o francez agricultor, 
com o !ranccz industrial, com os que traba
lham nas minas. nas f:tb1•icas, porque e.>tes 
'lliio querem ser reduY.idos o. sahtrios insigni
ftca.ntes, porque,oomr> V. Ex . saoe, os produ· 
ctos delles menos luctam com os l'rancezes pela 
grande baixa no salario. 

Todos sabem que uma pequena di1ferençv. 
no salario produz di:fferença enorme no custo 
do pro dueto. 

E' isto o que quero estabelecer aqui :Para 
privilgiar aquelles que comnosco entrarem 
em accordo aduaneiro. 

O Sn. CASIMlRO Ju;.;:IOn-Tomo nota das 
pt:Lla.vras de V. Ex. 

O Sa.AuGusTO MoxTEi'iEGRO-Póde tornai-as 
porque sei o que e-tou dizendo. 

Encontraremos nesses mercados favorecidos 
productos similares para. compensar (1. dimi· 
nuição da. importaç-d.o aos pa.izes aos quaes se 
applica.r a tarifa geral. 

Quanto aos accordos, não podem ser feitos 
antes da tarifa -votada. porque estPs paizes 
na:.o fuzem concessões sínâo no momento em 
que a ta,rifa se applicar, ou roemo depois de 
o.lgum tempo de applicaçiio, porque a tari!i\ 
terá. etreitos se,"Uros e os gO\"!'l'llOS de>sses pai· 
zes que tambem se guiam por theo1·ia~ como 
nós, sentirão entã.o o peso da.~ reclamaçües de 

. suas industrias prejudicadas e terão de ceder 
de uma maneira justa e razoavel. ( :il!uito 
bem ! muito bem ! ) 

A discussão 'fica adiada. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta con· 
junctarnente em di~~u~o él. se.guinte 

Elller.cla aclditiva á »+b-emenda cw projcclo 
n. 192 C 

O governo, si o entender mais con;-eniente, 
poderil. contractur com a empreza. que mais 
vantagem offerecer. de entre as que explo
ram actualmente e>tra.das ao Oeste, Sul tle 
li·Iinas e Rio ele Janeiro, a constrncção e tl-<1.· 
tC:;o dos prolongamentos de que trat.a. est;1, 
lei. 

Sala. das ;;essões, 17 tle outubro de 189-2 .. -
C/,agas Lobalo. 

O Sr. 1.\-.Ia:noel Pu.lgencio-S.r. 
presidente, tendo-me inscripto ha diM pa.1·a. 
fallar no expediente, afim de apt·esentar um 
projecto com o intuito de melhOl'~\l'· se a e$t:1.
ção central da Estra.da de Ferro Cen tl'al e não 
me tendo cabido a palavra por ter sido pre
cedido na. discussãu poi' outros col!egas, tomei 
a deliberação de apresentar as minhas ideias 
como emenda ao prvjecto que se discute, visto 
terem com elle intima ligação. 

P rocurarei justificai-a em poucas pala
vrê\S. 

Sr. presidente, uma. das questões que mais 
tem preGccupado e continua a preoccupar o 
espír ito puolioo, ê sem duvida a crise de 
transporte na Estrada de Ferro Centr-<~-1. 

UM $!.{, DEI'UTADC - Verdadeira calami
dade. 

O SR.. MANOEL FuLGE:'\Cio-Sr. presidente, 
ali, outJ:'ora notava-se a ordem, o 3.:\seio , 
a promptidão, a. segura.nç.a, a. regulari
dade com que era feito o serviço, de ma.neil'a. 
a satisfazer a exigencia. geral. 

Naquella estrada que era. considerada até 
pelbs viajantes estrangefro:>, como um moclelo 
nesse genero, não só pel:1 solidez e bellezn. <lt~ 
sua constt-uc~.ão como pela. perfekão · th sua 
administração, not:.~·se hoje, inJelizmente, ;L 
desordem e a a.narchia. Os desastre~ sncce
dem-se diariamente. 

Ainda hoje os jornaes nos annunci:J.m que 
der,am-se no dia de hontem dous desastres, 

SEGUNDA PARTE DA ORDE!Ií DO DIA 

' que felizmente, não trouxeram perdas de vi
das, mas produziram gmnde damno no mate
rial. Em um desses wa.gons viajava o pro
prio dirootor da estrada ~ ... 

Continuação da. discussão unica do pro.Jecto Os prejuízos para o commercio, para a la· 
n. 19-?, C (additivo dest::teado do projecto .voura e para a industria. são pa-tentes, e des
n. 192 B. fixando a despeza do Ministerio da necessario é repctil-os, porque não só desta 
Industria., Viação e Obras Publi·-as para. o tribuna. como da imprensa. e por meio de 
exercicio de 1893), mandando executar di- representações diversas, tem-!'tl pedido pro- . 
versas obra;; na Estrada <le Ferro Central do vitlencia.s ao gO\'erno, providencias que, ou · 
Brazil. não teem sido tomadas ou nada. teem adea.n-
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tado ate hoje c.-ousa alguma. po .. <',te, como 
V. EI. snlle a>: JJrovirlencias lim '!l-se a 
conceder n.os nc:;Ôciantes :J. permis::. .. v de em· 
bar·ca.r cada. uu1 ate l . 500 ~ilos. 

Ora, V. Ex. comprehende que isto muJo. 
adeanta, segundo sou informado. Causa las
tima percorrer· us e;;~es dn. Estrada de 
Ferro Centr-J.l. Os gencros a.Ui estão accumu
lad()l), e a maior parte delle~ dekn·iora.ndo-sc, 
porque estilo exposto;: au tempo. 

As ca.sas commcr•t:in.c~ desto. C'idarlc, do qttc 
sou testemunha nel:ular, est;in atrJpetada:l de 
volumes. sem qu:~.~i h:n·cr espn.•:o p:l.r:\Se mo· 
ver. 

Ora. a continuar semclh;t~t lt\ est.~uo de '-'Oil
,;as, sem c,uc o ~~~vm·no t\t r.en•l<\ :\;; .i ust:~~ rc
eln.ma~•::es qut> rli:\ri:ummt.c lhe giio dir·i~iLl:~~
g'l'<lllries (• tcl'l'in~is cn.tastNplws tr·remo:.< a la· 
mentnr Jllll'CJUC a pa.dmtci< ~ tmbiictt p•'>d.e cs
~otat·-s~. (,lpd•uln• ). 

Uns ntt.t•ibtll!m o mal :i m:'~ n.tlmini~tr·ac:ão 
d.:1. Estrad~t tle Fen·o Ccntt·al; outros it. falt:\ 
de material I'Olhtn tc . Quer :>eja uma <:ous:~.. 
quer :;eja out11\, ao Cong"r·es.~ Nacional c ao 
g-overno cumpre l'mpreg:l.r todos o> meios 
par:~. remover Cl:te~ mate~. 

Si a ndmin L~rra,ão ~ m:i, 8Í eUauão sntisll1z 
:ls exigencias do scr\·iço ptlblico, ternos, t::>liz
mente. no paiz en~e.nheiros habillissimos, que 
assumindc a. diree~;.ão d•lquella estrach~o. ga
ranto à V. Ex .. e !la prest:\riL O$ ser \·ir;os in
dispensa. v eis para >'al Yar os [:randes o respei
ta vei> imere$es a !li actm~lrnent.c COillpromet
tidos . 

O Sa. :~·_.:·_·"L"-QUA. dá u~:~ t1.parte. 
O SR. :\!Ai'iuF.L FULGE:XCiO- Não estou fa

zendo accusações ao director da Estrada de 
Ferro Central; não o conheço, n!lm eston no 
caso de .i ulgar das suas ha bilitaçõ~s . :Ma.s, 
contra. facoos não h a argumentos . 

Como dizia, attribue-se geralmente a dua> 
C.'lusas esta. situaçt{o: a miL administração, 
st!gundo uns, c segtmdo outr·o~ à 1lüta d<~ 
material rodante. 

o SP.. BenL.H!UA- E' preciso não esquecer 
o e-ra.nde augmento tle produÇ\:'.do e. por co11· 
sequencí.1.. do trafego. e a imprevidencia dos 
f>"'Vernos passados. 

O SrL MANOEL FliLGEXCtO - V. Ex. não 
!alie da imprevidencia dos governos passados, 
~rque V. _ Ex . deve le~b~r-se_que ainda 
nao ha mmtotempoa. ad:nmtstra.ça.o daquella. 
estrada era feita de maneira a content:u· o 
publico . 

O SR. VALLADAR'ES - E o augmerrto de yro
d\ICção é um<t pura fantn.süL ; o que houve 
foi augmento de cunsumo no interiur. 

O SR. M.\:\OEL FULGE..'>ClO - Accusa.-se nestn 
camo.ra, cum razão ou sem ella, a adminis

Càm:o.u V. VI 

tl'liljto da Estrada de Ferro Central ; mas. o 
que~ incontestavel, o que estú, no dominio 
puhlico, sii.o os inca.lculaveis prejnizos que ahi 
est:1o pe:mnuo snhro o commerci" desta capital, 
sobre o commercio. lavoura e industrias dos 
.. sta<los do Rio tle Jo.neiro, Minas, S. P<\Ulo e 
Goyaz, u que ~mos restricta. obrigaçào de 
<l.C<Wwhr. (Jfuito bem.j 

O meu 1\m fi s.pontar o mal. s~ o mal pro
vem da rn::c administração. a.o governo com
petn remo1·~[-o mo.ndo.ntlo p<.wa aHi um a.dmi
uistro.t.lor cap~z de exerce!' a.quelle logar. 

O Srt. BEnLr •. '-.Qt: .... - Qualtruer que s~j l!. 
nii.o será c~waz de toncont r:1.r :\ situ:~.çào peior 
1ln que ~~ encont t•ou o actual. 

O Srt. ~fAXOEr. Furl ;E."\CIO - F.m todo o 
CI\S(), V. Ex. h:\ole conv i!· cotumigo que o 
mal existtil c. harlc rt!conltcccr· Hn••;mamente 
<Jll• ' e~~~· rnaJ.Jqn;;c de desaparecer. on me~mo 
ü" minoll':tl', \.'OIIÜilll" ln.tentc c :\me:tç;ulor, 
:;ott<.lo poriA\lltO rcspon;:wd 11. at.lminbtt·:~oçfw 
da estrada. 

X<-.s temos muito.-; engenheiro~ com habili
ta.;iies pat'<.l dirigir aquellô\ cstt-ada o a.o go
\"Ct·no curnpt·~ lanç,ar· miío destes ea1;ren1teiros 
p:1t':J. t<tl fim. Se o mal pt'O\'cm da falb da 
tren~ para tmn,:portc dos generos, nô5 jil. 
demos ao gov1!rno um credito ue cinco mil e 
tantos contos ... 

0 SR. CASSUXO DO N ASCBIE:-ITO - E' muito 
tn:\tS, são cinco mil contos ao cambio de !7. 

O Stt. M.'-.:\OEL Ft.:WE~cro - . . . pa.ra. oc
corret• a. ess:ts nece~sidades e cumpre ao go
verno em1lregar tlesde lug·o e:;se d.inlteiro, 
afim de obter· o materiaL nece.,-:ario. 

O 'SR. BEI'!LA.QliA - Y. E.\:. lla.de recor
dar-se que isto nf10 é cousa. que se faç:J. de um 
momento P-'Wl\ outro. 

0 SR. ~h:-;oer. FULGE:XCio-Al~m dest~. ou
tms medidas e t:lo seatlo tomail<\S pelo. Cama· 
rn. pa.ra melhot'ar o serviço e o pl'()jecto em 
di~ussiio. contkm muir.;\s deUas, t<~es como: 
a collt>e..'t{'~i.o de um teecdro trilhO para. f<ICi· 
litar o serviço d:\ estrada. Esta. medida. é 
imi_>Ortante e tem sido adoptada em diverro" 
paizes ; e aimla a;.;om, creio que vae sct· 
adopta(l<J. no norte \lu, lndia, collo~ndo-se 
em quasi todas as estradu.s o terceiro trilho 
para. facilil.ar o r,ratego mutuo entre as divcr
S:\S estra.das, evitando-~e a. perda de tempo e 
o;; incon,•enient~ que nece..c:sariamente resul· 
tam da baldea,·ão de gcneros ness2.s estradas. 

Parece-me, porem. Sr. pres'dent.e. que o 
J1t·incipal mt\l o.indn. o projecto não resoh•a. 
Eu prr expe:•:cncia propria, pelo ex1~Jlle a. que 
por mim me:;mo procedi na :r:sta:;ii.o Centra.l, 
,-el'ifiqul:'i que ello. é pol' dem:~ is r.canhada, 
não tem as <'.ccomodaçôe; nem para o serviço 
da estrada, nem l1a t~.lli _grande> armu.zens 

~ 
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para deposito degen~ros, nem es:pa.ço para pela formaconveniente.Omeu fim unicamente 
a. ma.nobr<L dos trens. é concorrer pn.ra. que se faça. na Estrada de 

o Sa. CAsszAxo no K\SCiill:,'\To-Est.-l la- Ferro Centml obras tae~ que satisfal)&m as 
deada de casebres que ~e porUam adquirir exigencias public:J.s, S. Ex. comprehende que 
quasi que sem expropri(l.çii:o. a contm.uar as couoa~ da forma pot·que vão, 

os M . F . E ' . t e a contmu:u• os pre.JUlsos sobre a. lavoura, 
'<:o . a. A~OET, ULGE1\C10- .lUS 01mente commercio e inrltlstria, nos temos a lamentar 
t __ o que eu 'enho lembrar a. Cama.ra. . grandes ctesa~tres. Eu li nos jornaes desta Ca-
Sab~m os nobres dcput..·u.lo~ que é~~stem I pita.l que a fome lavra em todas llS povoações 

e~ Lon.~res, Chtca.go, ~m J?<ll'lZ, em_ V 1enna . qnc ficam à matgem da E~tra.da. de Ferro Cen
d A~~tt !a,~ grandes e-t .. t~oes perfettament~ I tral, ví:~to como não podem ser transportados 
con.trmda.s, com espaçosos armnzens po.ra para alli os rreneros d~ !• necessidade. 
receber os generos, e com o espaço st:!Ii- ., . . 
dente para. a manobra do~ tt·~n~. c eu leml1ro O SR. AC\DRE CAYALCJI.l\"TI- Os ,Jornaes da 
9ue :poderíamos pr~po.r<U" umn. est:1.ção identica. C(l.puat trazem este facto const<J.ntemente. 
as da_queUa.s gmu~es ci?ades, alargl.lntl.o. a O SR. M.\NOEL FULGE:>CIO - Os jornaes tra
est.ação actnalmeme e:-asten&e, de manetra tam deste a.ssump±o que e dir.no de considera
a prestar-se li.? se;:vü,:.o. Çl meio que eu t;~o ~o gove!'IlO e <la Cama.ra~ e surge provi-
proponho para ISSo e o segumte: dencJat' sobre elle com pre:<teza. e energia. 

Temos , ~omo v,. Ex; sabe, na })raça. A Asso~iação _Coml!lercial já foi .incorpo-
da Republica, cont1guo a Estaç-ã.o Centt·al rad<~. ped1r prov1dencnls ao Sr. Preó'tdente da. 
da Estrada de Ferro, o quartel general do Repu\.lliclt e S. Ex.. ja _pe:ssou.lmente percor
exercito. Este edificio é de uma arclüte- reu algumas das esta~:oes, tendo occasião de 
ctura pesada, bai::m, e estou inlormado de observ-al.' o de$calabro que -vae por ahi. 
que elle, alem de não ter accommoda«>es Mas a.te o pre>ente wo tenho visto provi
proptio.s para estar am alojado o quartel dencias algumas que satisfaçam as exigencia.s 
general do exercito,nãopossue tambe:n as con· publicas. 
dições hygienicas indispensaveis a um esmbe- Cumpre que o Congresso assin como o go
lecimento de fu.l ordem. Lembro que pod i amos . ver no não se Je>euide de providenciar a respei
autorimr o governo a, f<tzer acq_uisição de to, afim de uebeUar os males que as~oberbam, 
um p!'edio em logar conveniente, ~om as e que podem trazer desastres incalcula.veis 
condições necessa.rias para receber o quartel para a lavour-a, o commercio e industria do 
general do e::s:ercito, aproveitando-se toda patz, e como co~s~quencia a perturbação da 
aquella. arBa do edificio em que elle a.c~mi- ordem e tt:l.nquillldade publica. 
mente se acita instaHado para alargamento Mando, pois, a Jninba. emenda à mesa, es
da Estaçâ.'J Central da ·Estrad:t de Ferro :perando ctue eUa. seril. tomada em conside-
Central do Brasil. 1·ação. p!v.,to oom.) 
.. ~ão s~i si es_ta minha idêa será uma exqui- O SR.. A:-<nR.É CA VA.LCA.NTI - Não tenha. 
~1twe (,,,o apouulos}. :_m t?do ocas':, pelo ex- su5to que não se tome providencia. alguma. 
ame a. que procõdi nao so da. estaçll.O centntl • . . . . 
como mesmo do Quartel-General, acllo que . Vem a mesa e ~~da, ~pOtada. ~ posta con-
ella podia ser aproveitavel. (Jfuito bem.) JUnctamente em d!scussao a.segmnte 

Sr. presidente, tambem é fm•ç-a confessar: 
E~IEXDA AO PROJECTO N. 192 C o edifi.c1o onde existe o Quat·tel-Generol não 

está muito apropriado para o no.>~o exercito ; 
devemos proporcionar ao governo os meios de 
adquirir um predio decente para o aloja.- Accrescente-se onde con>ier : 
menta do no.iso brioso exercito. 
~e editl.cio parece mais uma penitenciaria Art. Fica o go·rerno igualmente autori-

do que um quartel-general. S'ldo : 
Acho que o governo pó:le muito bem ou § l'' A prolongar a Estação Centrai da es

aproveitar algum dos muitos proprios na.cio- trad<1. de Fe1•ro Centl"al do Bro.zU. supprimir 
naes, que po~s;ue nest~ capital, melhorando-o a antig-a. rua de Sant'Anna, hoje do Dr. João 
de maneirlL a. presta.r-s~. ao fim destin,do. ou Ricardo e aproveitando toda a area. d(l. ma.nei
mesmo mandar com•ruir um ouwo pl"edio ra a conseguir-se uma ~tação, que se preste 
com &s condições de salufn·id:We indispensa- &O conveniente ser~·iço e a toda.sas manobt•as. 
vel~ p:ua. o Qmntel-General. §.z.o A faze!' aquisição .de um predio nesta 

Neste sentido formulei a. se"uinte emenda captt<~.l, em lagar convemeute e com as acco-
(tê.) " modaçõ~ necessa.ria.s, afim de ser pa~a esse 

Abi fi~, S~. ;presidente •. a minha idéa lan- \ transfertdo o Quartel General do eX(lrC!to, 
~a-da.. Nao se1 Sl ella sera a11ro~·eiroovel ; ao S. R.- S:>la das sessOO! 17 de outubrc> 
(titetio e juizo da Carn.ara cumpre attender de 189'2.- :illanoet Ft~l1Jenci~, 
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O S~·. F J.•ancisco Glicerio é 
]X>rlador de uma emenda do nobre deputado 
por Minas. o sr. Cnaga~ Lobato. com a qua.l 
está de a.ccot•ilo. . 

Feita est.1. declara~ão, vae responder a.o 
discurso que pronunciou o nobre rleputa.do 
pelo Rio de J<\neiro quando combateu o a.àdi· 
ti..-o a.pre.sentado :pelo orador·, impugn3.ndo 
o prolongamento da F..skada de Ferro Centra.l 
de Cachoeira a s. Paulo, com a. bi.tol:l. de 
1"'.60. 

S. E:.:. firmou a.s suas con~ideraçt:'oes no 
racto de lla.ver a Cama.rtt negado autori~a.ção 
para. que 111n parUcular con.,truis"m uma 
e.<Lrod:\ de 1erro do Cruzeiro a. Angro. dos 
Reis. 

O orilllor aclm (')UC nessP. ponto a C:tmar:t 
proceuen :pe: feitamente. 1\iio e su~peito, por· 
que quando e~teve no governo nií.o recuou 
dea.nte <lo intere..--s~ indi1•id11a.l. ià.J.eudo con
cessõe.< pesson.es. ~e mesmo modo de pro
ceder, por~m. indic.:\-lhe norma diversn.; 
esta convencillo de que as concessões pes
soaes ser\'em na genel'alidade para. um ver
dadeiro tl'(l.f\co. 

O nobre deputado pelo Rio de .Janeiro. tal
vez pouco illl'orma.clo quanto a este assnmpto. 
ach:wa que a Camara. deYia f<J.zer a concessão 
pedida por esse :p;l.l'ticula.r, pot'l}ue ella. não 
trazia on us para. a Bnião . 

Mas, atlna!. si relllmcnte e necessario o pro
longamento da Estrnd:1 de l'erro Central de 
S. Paulo a. Cachoeirn, e do Cr11zeiro a An~ra. 
dos Reis, a. C..1.rnara deve decretar os fundos 
necessarios para. essa obra. Um simples par
ticularni\o a poderá realisar. 

O orador não e,tã.longe de concordat' com 
o nobre deputado pelo Rio de J<\!leiro, em que 
e Estado e um mao explorador da industria. 
de transport?S . Entretanto, si a Cama.ra., em 
um futuro r emoto, 1){)de ter ne.:ess idade de 
alienar eose impor tante proprio nacional, não 
o deve fazer por emqua.nto.porque nas nos-as 
a.ctuaes circumstancias cconomicas e finan
ceiras, poderia. parecer neto de rallencia a 
venda <los nossos melhores bens de for
tuna.. 

A Estrada. de Ferro Central é a base do 
nosso ct-edilo. assim como da via<:>.ão geral 
da. Repu b li c a.. 

A justificação elo additivo que apresentou o 
orador está. nas necessidades do tra.fego da. 
Central. 

E' in1lispensa.>el, é urgente, é ina.dia.vel 
que se prolon~ue a. linha de bitola. l'1rga. até 
S. Paulo, e que se traga a linha de lJitol!l cs
trei ta. a.o Ct·uzeíro e da. !li o.w Angt"J. dos 
Reis . 

Por es;;a. tikma se consegui rio. e\'i.tar a b:ll
deação, a.o mesmo tempo que um novo porto 
tlc;tr ia abet·to aos procluctos dos t res impor
tantes estados de Minas, Goyaz e S. Paulo. 

A doutrina. do nol>re deputado pelo Rio de 
Ja.n~il·o. de que o Estao~lo nii.o deve explorar 
a imlnstri;,~. de t ransportes, nã.o é doutrina. 
corrente. Economista~ de nomeada adoptam
na, ma~ ha ta.moom economistas de nomeada 
que a rep:!llem. Pede o voto da camara para. 
o seu additivo, formulado com a experiencia. 
que o orador adqttil'iu qltn.ndo lE!z parte 
uo g?verno provisorio . (J! uilo bem; muito 
bem.) 

A discmsão fica adh\d:l.. 

P::tssa.·se ú. hora. clestinadtl <ta expediente. 

0 SR. 1° SECHETARIO procetle á leitura. do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos : 

Da. Fabrica de Tecidos do Rink, pedindo 
que seja a.trecto de novo ao e~ tudo da c~IU
mis:;ão de fazendt1 o seu repuerunento pedin
do pagamento ele uma pot·..:entagem, como in· 
demni~ação da. médb. do; pl'ejuizos resultan
tes da baixa do cambio, com fornecimento de 
panno para íardM tento do exercito.-A' com
missã.o ti e 1àzenda . 

Da Compaahia.lnclustr!a.l de Ct:Y~ e Y_i· 
dros, reitemndo o pedtdo r·elau v o a. tSençao 
de direitos ao material itn.:po~do da. Europa, 
etc. - A' commiss~o de Ja.zeo.da. 

O S1.·. Luiz Mura.t veiu a tribuna 
para. prof!igar o acto do 1.ro~·erno pelo qu~ 
foi posta em concurso a cad~t~ de econo~a. 
política da Fa~u!dade de Du·elto do Reclle, 
violentamente a.rrant:a.da. a.o nobre deputado 
pel:l. Bahia, o Sr. Se-<~.br ~ · 

Homologa tudo quanto já foi a.tnrmado por 
s. Ex. em defesa do seu inconcusso direito, 
cnntr-&. e..<sa expo!iação que acaba. de praticar 
o governo do Sr. marecha.l Floriano Pei
xoto. 

A justiça ba de iriumpbar um d~a, para 
felicidade de3ta .Republica., a.g\lra. defettUO$ll. .e 
aleijada ; a justiça ba. de trmmphar e o di
r~ito sel".i. então l'espeita.õ.o no Bmzil, M oon• 
trario do que ahi estiL succedenllo com e~te 
•roverno. que envet·edou d~satiuado pelo ca
nünllo opposto ao da opiniii.o nacional. 

Demonstra. largamente a inoonstitucionati
da.de do acto do governo. Termina. a.ppella.ndo 
para a. Ca.ma~·a. pa.m que não deu e impu.ne 
tlSSe atteutado oontra a Çonsci.tuiçâo Fedtll"al. 
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~rae a ímprimir o seguinte 

Pao.u;oro "'. !)2 n - 1 S02 

Emendas elo Scnarlo ao projecto " · ;'j:J A da 
Car.-.nra dos Deputa•los. do corrente nnno. 
o11e rcqul.a a concess<!o r.!c apost:ntrtrlar:a,· l"JS 
Í'traccfo,arios p•.:hlic:.os. de accm·do com li 

~1·t. 7ti ela Constituit;t"!o Fede.-al 

A commii;São dt~ ittzenda e indu:;triM, a 
quem forem p~:;eutes a.-; eme.ud~s do Senado 
<J.O projeçb n. 52 rle~te anno, meU. i ficando <tl· 
gumas das di$posições do mesmo pt•ojecco t:tl 
como foi adaptado pRI;.~, Co.m:J.l'a dos Oeput.'ldo:;, 
é de parecer que sejam es.-;.as emendas appro· 
vadas. 

Sala. das commissões.l7 de outnh1·o de 1 ~92. 
- .1\fur ;a, presiC.en te.-JJ,.,Uao·mi;lo Cameiro, 
relator .- HoraC:o Co.~ta.-B. SmJ.!os.- L'Itoma; 
JJet(inQ.-Homc•·o Bapti'i!a. 

ErMmdas da Senado ao p·o_ieçlo da Cam.nra 
dos. Deputados qtte 7"er.w!a a. cc.nre.<.~ío de 
aposelado:·ia~ a;s ( unccioJ!erins publ:ro> 

Ao art. 3.• Transfira-se o Jk'l.l'aftrapllo u nico 
para. o final do a rt. 4•, constituindo o § Z. o 

Ao mesmo paro.grapho unico accrescente-se: 
§ Os vench1entos accresddos em tabellas 

novas só poder-J'.o vigorar para as a.po~ent1.· 
dorias decorrido o 111esmo 11eriodo de dous 
&nnos após a su:~. decreta<rão. 

Ao art. 6. • Accrescente-se: «nem o desempe
nho de emprego que não dê direito a aposen· 
taÇ[O.)} 

A" árt. 7.• Em vez de-qualquer funcçã.o 
publlro retribuída pelo5 cofres da Uniào
diga-se-qunl.quer emprego pu blieo». 

Ao mesmo artigo, depois da p:~.bna
esl.;ldoal-a.ccresccnte·se- ou municipal. 

Senado Federal, 13 de outubro de 1892.
JoiZo Pe,.h·o Bdfort Fieir c<, 1• secretario, ser· 

· vindo de. presidente.-Gil .Di11i~ GoHi·wt, 2·' 
secretario. servindo de 1" .-"htton;o Nic,l•io 
M onteiro Bacna. , 2·· secretario in terino.-.Tv<!O 
·s oares NeiDa. servindo de 3" secretario.- Do· 
mingos Yice~te Go)tçalv~s de Souza, servindo 
de 4• secretario. 

Pr.ojecto n. 52 A de 1892. cl11 C'amara dos 
Deputados. l'egulmído a con.ce.<s<10 de aposcn
tado,·•as aos juccio>1Gtroos pub!icos 

O Congr~o Nacional decreta: 
Art. !.• Desde a. data da. presente lei ê o 

Poder R:xecuti 'i' O autori.sado a. con.cedeL', de 
conformidade com o art. 'i5 d:1. Constituiçií.o 
Federal, apose'nta.doria. aos funccionarios :pu-

blícos que ~c lia tiverem direito, de accordo 
com o disposto na. mesma. lei. 

.-1-rt . 2.• Aos runccicna~ios comprellenclidos 
no o.t>ti~o antecedente so podem se~ da~a a 
aposentadoriil. !)_U(l.ndo prov<t.da a m vahdez 
por inspecç.ãll de ~ucle. . . . 

Art. :3. • X:io serit concedH\a a]JOSentationa 
aos fnnccirma1·íos que cont;.trem menos de lO 
unnos de cll'I'Ctiro servíç.o puhlico. . . 
P;tr;\~r:tplto unico . A aposent:ulot'Ul. .e tl:u!n. 

com as ''n,nl.•gen~ •io c:tl':,:o que n fomccJOn;tr;o 
e>:tl.'.!a eXN'Ccntlo hn. dons annos. ~o~ qt~c nao 
ti ,·crem ~sse tempn de ~l'.rYJÇ~> ~· podcrao ser 
:J.}JOSentados dHn o oL·den~l.tlo do ~rgo antc-
riOI'. . ., 

Ar t. 4.• Ao fnnccionario qnc.twer o:>Oannos 
Je serYi~:n c:ompetc apooentudOi'ta com m·cle
nado lJOr inf.('il'o. 

Ao$ que til'er·em mai' de 1 ~ e men~~ ~~ 3~ 
annos, compete aposcntadorw. com 01 detl.l(k 
propot•cional 30 tempo 'lue lhes ..:orrespoml:• 
na raz:ío <le 1130' parte por u.rmo. . 

Art. 5.' O funcciono.!'io que conbr .m:us de 
30 annos de eiTedi v o serviço te~n <hre~t? ao 
respectivo urdE-nado e mais;> 'i• d:1 gNtlllc~·-
ção, por aJ.lUO que excPd~r ua.quelle ~effi~O., 

At•t. 6 ., Pnr;~. os effettos dest..'l. le~. U'-LO se 
considet'a tempo <le exercício o de llcenç~ .e 
<lc enf,•rmirlü..des que se prolonguem por mcns 
<le seis mezes. . 

Art.. 7.' O funccion:trio aposenk).do co~l:nde· 
ra-se incomp.'l.tivel }):J.r:J. qualq'.Iel:!uncçao pU· 
blica retribuída pelos corre~ d~ Unmo; equa.ndO 
aceite emprego on comm1.-S<t.O esta.d~l com 
vencimentos. per~terã. ipso facto o venctmento 
da. o po~enuulol'ia.. . .. _ 

Art . 8 . • Os fanccionarws .1~ aposentado» por 
lei anterior nã.o teem direito ás vantagens 
con~ignadas nes~a. . . • 

Art. 9. • São exclnil!os das (h<pt•st t;J~ ~est.1. 
lei o~ funccionarios cn.j:J. apo>eni;;.tdo~w. e re
"nlada em lei especial, como oo rnagtsü·ados, 
profassor~s e militai'€.> ele te~r :l e. 1~1ar, . 

.Art. lO. Revo)!am-se as dt>llOSiçoes emcon-
tr;wio. -

C:t!Mril. Jos De1mtados, 3 (le setet-.:l,ro de 
l892.-Jo,7o Lope.< Pctwira Filho, preslde!lte. 
-A.11toaio A : e1·edo, 1" secretttrio.-1". de P mila 
O. Guima1·aes. 

O SR. PRESmE:-:TG design:J. para 18 :t >e· 
guinte ordem do dia : 

1• pa.rte (:•w <is 3 horas) .-Yotação do> 
seguin~ projectos : . 

N. 183. d~te anuo, resta.helecendo .'L lel 
n. 340.3 de 24 de novem1>ro de 1&'<8, com•·;.\S 
moditica.cii~ que indi<;a., e fixa o pr.i :.:o d~nt-EO 
do qu;~l dt~vem os lwtua.e5. ba.t~OO! de en:ul;sa.o 
entt'<:r no 1•errimen desla. l E'l . Autor1sa. o 
governo : a. MsUll\~ a. responSJ.bilida.<le das 
notas dos que nftO puderem ou quizerem 
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submet.ter-se ao mesmo reg-imen; a. provi- seis mezes, com todos os vencimentos, parl> · 
denciar, quanto á substitui~.i'io , -por notas do tr·atat' d~ sua saude ; 
Thesouro, da..~ (JUe !orem recebid~\S, ~1 :.~ J'e~- Díscms:i.o unica do projecto n. 220 A, deste 
eindir o contr:1.ct.o •:om o Ban1:0 rla Repu- anno, mandando <lbDnar. pn.r11 t odos os ctrei
bltca. i?•l.ra o resg;\te do papel-moeda, limí- tos, as faltas commettida~ pelo capitão de fra.
tado c., te h som ma a cttml e .f~ito o l' C~!,l~\le g-:lt.'J. Dr . João X~pomuceno U;tptista, lente d~ 
conforme ~.qnella lei c com os reem-sos an- cadeira de pl;ysiett d :1 escoh naval, dadas de ·; 
nu:~hnente ctccretc.dos (2" di~cussiio) ; t 1 de ;thril do COI'rcn te anno <1. té ;i, dat •• em . i 
~- 2Hl, tleste anno, :.ntoriSll.ndo v Pmlcl' que :J.pre~entou-se ú. mesma e~coi;L, <le Yoltn. 

Executivo u. abril' um n·etlit•J PXtt· ortlin:tl'io (lO 1le.~te;•ro, em Yil'tutle ole amnist!u.; 
.to :!vi:O~ r~:;oo uo cor l'l:lli.t: -.xct·<:icio. ));~ ;·a. Di~uu~~ão unica tio JH-ojedo n. 1930, deste 
pa.ganv·nto tia.~ despc!r~•s reali:;adas <:om a:: anno, u.t.\lliti•o dest<tt~;ulo tio orçamento d:t, 
<X:currench~< havidas Clll :'ll:tti.O GJ·os:-:o c com tlc-:>[>e7~\ tlo !\linistel'iO du. Guerra. pm·a. o exer-
0 t!c<:~..-;trc lto conra<;mlll SuU.wi~~ . { :l' dis- ddo tle 18!13. 11\at•t-arHk• os l'cneimcnoos do !" 
cuss;"io) ; patrão do :~rs<~n•~t uo guert-:~. ; 

N 215 A, dest-e n.nno (1l•) Sona•to). ::mlcn·i- DiS<~Ut'<ií.o uuit~ do project.o n . H.l3E. dcsto 
a nnn, a.tlditim dt•;:t:.~.e do uo ur~:.a.mcnto da :sando o grJ\'Ct nu a indemiui~;~t· o t·::<tauo) du d · · t · _,_ 

:\{:~ra.uhii.o da. quantia de ·13!~;-l !JüS.i:J~. diiT<':- d!!.'<Jle7~~ 11 ~hnt$ CflO u i\ Guel'r<t pa.t·;~ o 
1 · ex.el'dcin tle lt-;93. <~atorisa.ndo o g•Jvct•no ;t 

renr;a d•~ '!ttc loi recolhitl:\ ~~~~ t er)l•>:llv !1\1 ("' uiJn•·at· o,;~ • p:Lir'<íe~ tlo :trsem\1 de !.._,ner-'l' hc!Oüu1·o N'nciom.t!. tk.~tin;>.d;t ;os uln·as tlv ., . · 
« L'lll'<.l ntt c:l.mtl ·.lo At'õllló\p(ll tv.· » ( ~~ · dis- 111, tl~~k\ ,.,,plr~IL aos mao:hinist.;cs u•:> mesmo 

[' tLr:-:•cu:.Ll c a cl:.~Yar t't, '·a.t~:;ot'Ít1. (h! : ·; ~· ~~ patt-ões 
t:llS~iio) ; ll~ :11'\'0!'adO.i ; · 

~· . t ,_._-, .. \, d'stc ;mnu, ••utoriôa.nd<.• " :..,'0-
,, - · ·• {Jiseus~:'io d<I.:S ometulo$dt< Ct\tn<Lra.dos Depu-

VCl'llO <L rt!H.tnclcg;u· as mAsas tle rendas de taüo>, não a~cehLs p~io Senado. ao \JL'O· 
Itu.iahy a. Laguna, 110 e.;tatlo de Sant;t Ca· .iccto n. 4SC. reg-ulandu a na.v~r,rar:<lo de· C"-· 
thu.rint\ (t~ Lliscussr~o); . IJ 

N. 222, rl~ste anno, autorisando o go-ve t•no ota~em ; d 
•t conceder seísmezes de licen~:a,cotnOI'dena•lo. Continuação . i1 dis<~ussiio unica do proje
tt Ei.lua.rdo Mt\ccdo de Az:J.mbu_jt\, C'ngenhcíro do !92 C (addiLi m destarudo do proj ecto 11. 

ti I. - t 92. B, fix::mdo a despeza do !Ylinisterio do. 
rlscal de 4• elas<e d ll l'eiJU.t't:ç;iotle sca I:>:lÇ<IO Int!n~tria , Viu.ç'lo e Obras Pul.Jllcas para O 
dns estradas lle ferro d<' Uniilo, lJ:l. I'O. tratar exel'cicio de lt:>\13) , mandando executa.:- di
de sua. sande, omh lhe con vitll' (discussão vet·:;as ohras ntt Estrad:1. de Ferro 1..entral do 
uuica); nrazil ; 

N. 19'2 T, (auditivo üest:.\cado do projecto cootinua~lào da. 3' discuss:i.o do proiecto 11 . 
olo Ol't;alllento da. lodustritt, Vi;w.ío e Obr<LS 22i B, orç.anlto a l'eceit-l. geml da. RepttbliCiL 
Publíea.:s para o ~~crcício de 189::;, au toris:.l.ndo pm-:~. 0 e::.:erdcio de 1 ~93 ; 
Q g-u,·erno :1 contractar com. F. Dnncl(el', ~u Discus- ib unic-~ do projecto n. 86 FJ, deste 
t\ c01Ul~<lUhi:1 l'lOr elle orgamsath• '1 conce~o <tnno (nãú sa.ncccion:ul.o) , conside1'3-ndo como 
de uma linhn. terrea., que, pa.etmdo da._ C.tplt.'l.l lentes >1ubstitui.os das fu.c:uldade de medicina 
Fede;-al. Yú. encontrar-se em .Emrc_·Rto~ com os ex-adjuntO!; que pasS<tr~lm a prepara<lore~ 
·~ Estr-J.dn. de Ferro Centml do Rm7.1l) (u;scti~- c os adjuntos <V!tuaes qne não foram contem-
><ii•• u::tica); I piados na ultima r e!crma. ; 

N. 19-2 G laildi_tivo u: ;:taca.do üo ~rça.t:r:en_!.o DiscuSS<io unica rio projecto 11 • . lO, deste 
tlo. ~espez.'l. do_ :\iuu.,terto d:t ~mlu~~rw,. v 1 '~\~\0 auno . (nã.o ~anc~imudo), dispondo sobre 03 
c Oor~s Pubbcas, 11ara o exerc); l? de __ IS93>, propl'to; nactona_cs nos e;tMos. nos termos do 
au tm:rsando o pa.g;lmen t.o de . .oO.?OO::; como 1 p~mg-r;;plto umco do a.Yl. 04 da Cons&ituf
prernlO ao Dr. Crock~tt de ~11.. p.;_to tnt~ppa <,:<tO. 
por elle ulti:na.mepte edttudo (cbscnssao umm); 2" pa.rte (tis 3 hm•as ou a.ntes) - Dis-

N. 193 H (ddnn·o de.~u~.caclo rio orç~ment.o cu~são unic~~ do pro.;ecto n. !92 s ( acl
dn. Guerra para o exerc1C10 de 1803, ele~r~ndo ditiro de;:t:.\c:tdo do proiecto de orça.mento da 
a I• classe o Arsenal de Porto Alegl'e (cbscus- Imlustria., Vb<.,ão e Ohras P ubllcas, IKl.rtl o 
~fio 1mica); N exer·dcio de 18U3 ), autorisando o gowrno a 

N . 100, dc;:te anno. nl<tn_tendo n sul>ver:_~uo conceder :i. Empr('z<\ lndu~~rial de .Melhora
tlestínalht a. auxiliar o sernÇO de cxplor~ao e IIUentos no Bt<tzil o }Jt'iYilegio p:tr•t ;L con
na.vegac.ão elo l'i O Parmtllyba e a.utor1sa.ndo 5tr·ucç~'io, uso e goso de um ra •nal, que p<.tt'
o governo a. contl'acta.r o me~ mo s:rYtço nas ! till(\o d<1- Esti v<t y[, a cidalle do Mar de Hes-
condições flUe est.a.l.releee (I• cltscussa.o); p;;nha. ; 

Discussão unica. do projecto n. 226, deste 
1 

.. Discussão unic-a do projecto n. 19.2 J, (addi
anno autorisando o o-overno a conceder ao ti,-o dest:l.C<Jdo do orçamento da de~peza do 
baclt:~rel Francisco d; Costa Ramos. juiz sec- j -,.l~nist~>.rio da Indus_t~i!l., V;a.ç-âo e Ob~as Pu
cional do estado de Alagõas, uma licença de bliros, pa:ra o e:xerctcto de 1893, autorisando a 
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!!eparação do servico de suburbios do de trans- 127~ sEss~o E~ 18 DE ourrBR.O DE 1892 
portes de passageiros e mercadorias dn. Es-
trada de Ferro Central rlo Brazil ) ; 

Discussão unica do l)tvjecto n. IQ-2- Q, (addi- p,·esidencia do Sr. Joaa Lopes 
tivo destacado do projecto n. 192, orçamento 
da despezct do Ministerio drt Industria, Viacão Ao meio-dia. procede-se à chamada, a q1l:ll 
e Obras Publicas, para o exercício de 1893 ), responllem os ::srs. João LopBs, Antonio ,\ze
autorisando o governo a conceder a Comp;t· re!lo, Paul;1 Guim;;rães, Fleul'r curado, In· 
nhia de ViaçfiO ~·errea FluYi<~l do Tocantins e dio do Bl'azil, Cantão, Pedro Chermont, Mat~ 
Aragu;~,y:~. a prorog<tçiio, por um aono, dos ta B~cellar, Augusto Moutenegro, Costa R.o
prazos estipulados no seu contrJ.cto; dngtles, Casimiro Juuior, Henrique de Car-

Discussão unic:~ do projecto n. !92 F (ad- vr~lho, Ant'risio Fiallw, Nog-ueira Para.nagua, 
ditivo destacado do orç-.amento da despeza. elo Nelson, Pires Ferreira, Martinho Rocirigues, 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Pu- Frederico Borge:>, José Bevilaqu·c, Gonçalo de 
blicas, para o exercício de 1893), autorisando Lag-os, Nascimento, Alfrtdo BL\l'bosn, Almino 
o governo a contractn.r com o Sr. Ricltard .1. Affonso, Sá And1·ade, Tolentino de Carvalho, 
Reidy, ou com quem melho1'eS -vantagens offe· Joaquim Pernambuco, Juve11cio de Aguiar, 
recer. a construcç.:'to da linha telegrapllica André Cavalcanti, Ruymundo Banueira, An
sub-fluYial, entre as cidades de Belem e nib:Jl F<tlcão, Pereira de Lyra, João de Si
Manáos ; queira, Ltüz de Andrade, E~pirito Santo, Bel-

Discussão unica do projecto n. 192 O (a.d- L;1rmiuo Carneiro, TheophHo dos S<\ntos, Oi
ditivo destacado do orçamento da. des~a do tiCica, H.odrigo de Araujo, h·o do Pt•ado, 
Ministerio da Industria., Viação e Obr~1s Pu- Oliveira VaHadão, Au!'usto de Freitas, Paulo 
blieas pa.ra o exercício de 1893), autol'isando o .-\rgollo, Tosta, Zama, Seabr~, Arthur Rios, 
governo a conceder à Companhia Estrada. de G.1rc1a Pires, .Ma.rcolína ~loura., Severino 
Ferro e Minas de S. Jeronymo, a prorogação Yieira. Santos l~ereira, Mílton, Francisco So
de prazo que ii.Jr ne~essario p<J.ra condllsão dré, Dionysio Cerqueir11., r"eovigHdo Filguei
das estradas a cuja construcção est:i obri- ras, Barão de S. Marcos, Prisco Paraiso, Ma
gada ; I noel Caetano, Francisco d~ Mattos, Horacio 

Discu~ã,o unica do projecto n. 192 U (ad- .Costa, Novo.os l\fello. Fonse~a e Siln, Nilo 
ditivo destacado do projecto do orca.mento da Peçanha, Oliveira Pinto, Joaquim Bre\·es, 
Industría, Viação e Obras Publicas, para o ex- Vit·gilio Pessoa., França Carvalho, Baptist.\ 
ercicio de 1893), mandando continuar em da ~lotta, Fróos da Cruz, Eríco Coelho, Sam
vigor, no exercicio de 18H3, a concessão já paio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ouriquo, 
votada para a. construcçíio de dous phllroes de FurCJnimWcrneck, Vinhaes, Antonio Otyntbo, 
6• classe nos portos de :Macào e :Mossoró, no Bildol'Ó, Pacilico Mascareuho.s, Gttbt•iel úe 
Rio Grande do Norte ; Magalhães, Chagas Lobt~to, Jacob da Paixão, 

}a discussão do projecto n. 217, deste Alexandre Stocl~ler, Mattalllachado, La.mou
ann.o, mandando incluir . annualmente na. níer, Alvaro Botelho, Manoel !<'ulgencio, 
:proposta da despeza. do Ministerio da Fazenda Aristides :Maia, Gonçalves Ramos, Carlos !las 
as quantias necessarias para pagamento as Ch~ga.s, Ferreiro. Rabello, Ferreirn. Pires, Ro· 
'Viuva.~ e herdeiros de officiaes fa1lecidos, dolpho de Abrell, Bened[cto Va!l:\tiares, Ne
meio soldo a que tiverem direito, nas con- cesio Tavares, Glicerío, Cesario biottil. Junior, 
dições que esta.belece; Moraes Barros, Lopes Chaves, Carva.lhal, 

l• discussii.(' do projecto n. ~14, deste anno, Murs-'\, Pauli!lO Carlos, Al(~edo Ellis. MoNir:t 
autorísando o Poder Executivo a entra.r em da Sitva., Al'meida Nog-ue1ra, Brazilio dos 

· accordo com Silvestre de M~tgalhiies e aBa· San~o3. Leopoldo de Bulhões, Alveg de Ca.s~ 
roneza de Villa Maria c outros, no sentido de tro. Urb:)no de GouvéJ, Caetano de Albu
liquidar, com a responsabilidade d11 União, os q?erque. Beilarmino de Mendonça, Fernando 
títulos de divida que receberam do Paraguay, S1!Uas, Lauro ?-.1uller, Carlos C~mpos, Schi
depois da guerl"~ entreaquelle paíz e o nosso. rrwlt, Lacerda. Coutmh~, Peretr:\ da Cp::b, 

L _, , -~ _. , , , Julio (1e \::astilhos; Borr;cs de Medeiros, Tl1o
evanta se a 15es~ao as 51/4 horas da tarde. maz Flores, Homero Baptista, Ca.ssiano t!o 

Nascimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a s~são. 
Deilam de comparecer, com causa, partici

pada, os Srs. João de A. vellat•, Uchôa,Rodri
gues, Rodl'igues Feruandes, JusUoiano de 

l
serpa, José Avelino, Miguel castro. Amorim 
Garcia, &pita~io Pes~oa, Pedro Americo, Couto 
Cartaxo, Retumba, Rosa e Silva, Gunçalves 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1810012015 12:47. Página 1 ae 20 

Sessão em l8 de Outubro de 1S02 :l99 

Ferreira., José Mariano, Mcil•a de Vasconc~l- Em todo caso eotendo que não deve ser 
los, João Vieira, Pontes de :\firaoda, Ettclides concl.':,!id<> •t li~ença, com toclos os vencimen
Malta, Leandro Maciel, Felisbello Freire, Se- tos. tnas unicamente com orde:na~o. 
bastião Landulpllo, Fonseca. Hermes. Cyrillo E,;peru, port:ulto, a inl'orma.;iio da commis
de Lemos, Urb;tno Marcondes, Víriato de :\le- :;üo a este r espeito para ver como devo >"ot.lr 
deiros, Alcimlo Guan~1\Jara, Mayriuk, .João de accordo com a minha consciencia. ' 
Pinhe!ro, Leon~l ~ilho, ~on(,~\v~ Chaves, Vem à mcs;l, e lida, apoi:tllrL e posta con
Amenco Luz, V.JOttl, ~omH~go,. Rodl~, eo,;_ta juntamonte em discussil.o ·1 'e"'uinte 
'Macha.do, FranciSCo Ve:ga, Palleta, Jcao LUJZ, ' " "' 
Adolpho Gordo, Carlos Garcia., .Julio rl•} l\Ies-1 
quita, l\Iarciano de l\Iagnlhite3, Etln~rdo Gon· Ez•wnda ao pnúeclo "·· 226 
çn.lves, Alcides Lima c Menna B:n-reto. 

Deixam de comparecer, s~m caus:t partici
pada, os Sr:;. Villa. ViÇOs.'l., Manhães Harreto, 
Alberto Brandii.o, Luiz Mural, Jesuíno tle Al
buquerque, Thomaz Dolrino, Figueiredo, Fcr· 
reira Bt·~ndão, Costrt Senu<t, Dntra Nit::.\do, 
Doming-os ?orto, Monteiro d:\ S\lvu, Riheii'O 
de Ar;:o.'ntes, ?li<).l•tiuho Prado, Do;~>ingos •le 
:Moraes, Costa Junior, Cincioato Bt·aga. Vi
ctol'ino l\lonteiro, A.ss!s Br:•:..i 1, Rocha Ozorio 
e Feroaudo Abbott. 

E' lhht c sem deb:tte approntla. <l act<~ d•t 
sess5.o antecedeu te. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DU. 

O SR. l'R.ESlOE;>;TE - !\ii.o h::wendo a inda. 
numero pllr-.\ se ~roceder ás votações indica
das no com~ço d·~ ordem tlo uia, passa-se ás 
mate~ías em discussão. 

Discussão unica do projecto n. Z2G, tieste 
:tnno, autorisaodo o govet·no a concedet· ao 
bacharel Francisco da Costa Ramos, juiz sec
cional do Estado das Alagó.\S, uma 1 icenç~\ de 
sei3 mezes, com todas o:; Yeucimcutos, par~l 
tratar de sua. s:~.ude . 

Em ver. de todo~ os vcucimGnto~ uiga.-se: 
com orucnar!o. 

Sa\;~ d<t;; se~sües, 18 d~ outubro dvlS'J2.-
0lit~e!rtl J>i,uo. 

. O Sr. Se~·et·ino Vieira-Sr. pre
SJüout~. o mag-1St1·ado mni U.1gno, Sr. Dr. l>'r~n
CJseo da Costa Ramos, juiz seccional tic Al"
g:ôn.:;, é honsem_tleescrupulos tiioapuratlos,tão 
smcero cumprtdor de seus del"cres quo seria 
lllCapaz ;le Yil' pe-.l ir á Canur!t um:' lie:nça. 
de que nii.o t ive.;;,;e absoluta. n~essidalle. 

Tenho u. f<ll·tnnt\ de couhecer, desde os seus 
primeiros passus n!l. magiotratura, o dislincto 
cidtvlão tt quem ~e retel'e o pro.jecto. Ainda. 
lia pouco t empo eiise illustre magistrado teve 
necessid;tde de vir aqni,:i. Capital Federnt, t'a.
zer umn. opera~.iio mu.ito sér i,1, e quo o rctevo 
aqui por m11ito,s dias. 

O attc:;tatlo rtu~ o iltustra deput;;.do por 
Alagô:ts ''caht\ do apre::eu tar ao nobre depu
t<\dO pelo e~tado do Rio de J aneic·o elucidara. 
e comprovarO. melhor· n. minh;\ asserção, do 
que eu o poderht fltZel' pel:\ minha ob.SCUI'>\ 
pala na. 

Pet;<l p;}rrniss!io (l:u·a. ler à camara. este at
te~tado. (LJ) 

A Cutuar<\ concedenilo a licençn. pedida pelo 
o Sr. Oliveira Pi».to _Sr. Pl'e- di;;tincto i u~z scccion<~l do e:;t~Hlo d:>s Abgôas 

uao f,Lt ll!:U $ do r1ue pr;Lticar 11Q1 acto de ,jus
sidente, pedi ll palavra unicamente pnra JW\!l- tiç:~; e <tSsim, TIOis, é de- esrv.rar que o proiecto 
d·,lr " mesa. a. •eQ"Iliute emenda: "' Em vez de ,, ,-~ • ~ o - :;cj:l. ;~pprovLtdo. 
todos os 11e1tCi'ilt~intas, tliga-se com ordenado . .,. 

l\fas antes de justificar esta emenda, peço 
a V. E:x. que rue envie o p!'(~ccto porque O Sr. Oliveira Pin'to(l)-Em vis
desejo coonecer as razoes que justific:\m a ta do atte3t;u!o medico que ::tcaoo;de ser apre
liceric,'l, mesmo com ordenado. (E' satisfeito o senttdo, vé-~e que o petíciouario sofl'ren uma 
pedido). g'i.'~troreg-ia, que é uma. molestht de bastante 

· Vejo pelo requerimento do peticion:-trío qne g ravidade; e em virtude des~a molestia esta 
t t d 0· profnntlamente ttneroico, conforme atte:,'iam 

este apreseu ou attcs a 0 me ICO, que cou- dous medi.::os a CUJ-O trat,lmento se a.cl!a su
il.rma o s.-:u estado de molestia.. jeito. Portanto, uão posso votar contra a cou-

0 Ss.. OITlC!C."'-- Posso condrm.tr pesso:l.t- cc-;;sio Lia licença. Apenas mnntenho a minha. 
meute. emend:~ para que se dê a. liceaç~ por seis rne-

0 SJt. OLLVEIRA Pl:S'l'O - Exerço o meu di- zes, mns sómeote com ü crdem•~lo, porque, 
reito inquerindo da ·com missão si, na real!- como V. E:t. SLtbe, a gra.tific..'l.ç.iio e dalh pro
dade se trot:t de molestia séria que exija labore: e desde qne o peticionaria eu tre no 
cert; prazo pilra o ;;eu tratamento, ou de mo- go,;o d<t liceoça, devo ficar só com o ~~de
lestia. que não exijn. prazo tiio longo como o oado, que é li e 200$, 1>6r-tencendo a. gtatttiC3.
que se pede no projecto. • ~que é de 100$ ao magistrado que o sub· 
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stituir. Voto, port:,uto, ;t fam1· do PI'Ojecto, \ IJUeo vinhi•m p2dir a.o Cong1•esso; já pro-
coma limitação contiJa nrt minha. emenda. curando para lysar o progre~o e desenvolvi;.. 

u~r S!t. DEPUT,\Do dá um ap:trte . mento Jas o::>ra~ mo.L; im portantes do paiz. 
. ~ . , . Por consegumte, decl<tro a 'i . E:t. que 

. O SR .. Or.tv F.rt1.A l I:s"TO-<! rro.1ec,o drz que a :l.Cceitando o pensamento da cornmis>ão· entao
J.,ceuç;tc com todos us vencuuentos. ~- c~.unar;\ dendo que <levemos ser avaros da.' di~tri
e sober<~.na, e de;;.l~ _q:Je ~on~ode~ a hceoç.1. buiç;lo dos dinheiros puhlicos · entendendo que 
neste-3 termos, o peti~!Oml!'IO ll,<:U.ra. com o or- :1. justiça deve ser nma u nic.; na. no:;sa. deli
den:ulo e.com a g-ratttt.caçao. E t:>SO o l]rte cu !Je r·açi~o, Yoto pelo pt•ojccto cotn a emor.da 
ttuero e':rtar cem a mmha. cmenu:t. . ;tpre~entad:\ pP.lo illustrc:, <lepntado pelo Rio 

:\ CI'edtt~ qu~ a Cam:u;a tle\'13 t omar to•:a ,[a .hneic•o, que não só consulta os int-eresses 
a. precauçao. St est:t pot·,a_ r~r aherta, t .!r,e- do puiz cem I) lll'incipio lle jm;tiça 0 sa.ti$faz 
mos centenares de pretcnçoes, t('>dM e~!:ts In·- o petlido do peticionaria. 
mando-se uo p!'eccrlent~ estahclec~<lo. E 
:)inda qu:todo compr:!nctr:tch q1te o peticion~
río, pelo seu estado morl>Ho, pot• sna pc:;;çiio 
linanceirlt., tná, era met"ece,Jor elo f,n•or que 
lhe !'ilZ :L comm6são. cu votarht contrn, r . 
~eianifo o gt-:J.ude nu:~w:•o rlc pL'eteoções •ine 
n;tve:r<\rimu na.-; mesmas ngu~ . 

Acredittl qne cumpro stricbmente o meu 
dever, propondo e.> I. a Bmeoda, que ~ujeíto :'t 
cousi te r~ção c ao voto :1~'!. CtLn1al\'\. ,los S1'5 . 
Deput<~dos. 

O s~·. Oiticica- St·. presiuente, 
•le:•le jil rlechu·o IJllc não é minh~. intenção, 
occttll<lndo ~ tl'ilmna, discutir o pre:;ente pro
jccto. 

O assumpto é ÚlHJneUes quo nii.o d:W mar
gem a !!'1':\:l•Jc> discuswcs ; a que~tüo cifra-se 
no sc~nintc : ;;n.l~<JL' >i o ulil.;istra.do està. D\1 
r.<~so dP. $et' u.ltculli•!o, :=>i c d<tqnel!es q11e me
recem, peln probi•lade, p~los seus serv!~os il. 
cnusr\ public;~, e~l(!S Ctvores, e si s~ ncha 

O S1.•. Ga.1.·cia Pit•e,.; - Sr. pt•e.>i- rc,llmcnte doetlte. 
deute, não conheço o pE-ticic\O·!t·io . Confio ce- Ot·a, como ja vimos, Sr. presidente, esta. 
gttmeute uo a.tte;.tMlo de molestia flUe :>pt•e- questão jtl f<li r d"Onhecid:l. pelo tll>bre depu
sentam. E:;ton de ac.::ordo em qrte a Canmra tudo pelo l~\o de hnairo. 
lhe conce.-l~t a. li r.enca pedidn. ; mas o que me Ne5tas condiçOes, a. minha pres~nçA na. 
causa r.tlmiraç;io, Sr. prcsiueut~, é ver flUe a. tríb'Jll:\. justitica.-se pel:l necessid~tle que te
commi~;;iio de orQ<'Imento. qnc tem sido :w :u·a. nho de r esponclet· às co:tsiderações que aca
nestll. m:Jte!'ia, que não tem ponpado nem a.s !Jiim de se!' feit.•s pelo no!Jre deputado pelt1. 
infelize~ vi~tvn.s no <'Xtl'cmo da. miserin; a Bahia. 
commíSl;áO de orçtmento, que t em censut"<t,!:l Dero dí?.er :t S. E:t. que n commis:>:i.o ele 
tantas vezes ;t Camnm por voti\r meJida~ qne orçamento ~iío acceita a jJhili~p i c~l qnc S. Ex. 
import:lm desp 'zas, :'t commiss::ío rle Dl\''1- acab:1. r!e ::t ttrat·-lhe, l_Jorque nao 1~ 1 cll;\ qaern 
meu to uilo llle repu;;n·.~ concerlet· :~ J ic<:nca por <leu y:n•eoel' fi_ r<:_>P~' to da.. ~\ilterm ; o "?aro
seis mezes, cDm tvrlos o,; vencim~nto>, i~to é, I ccr e d<l commrss;Lo de petiç.ao e !•Otlcres. 
C?m ot:denadn c com g-t•;üitkac;o:ío :~ ~~te rnnc- o Sr.. GM~CIA P[lucs- Não pocli t n m::.te
ctonarto. 1 ria ser :su,jeit.t ft discussiío nesta. ca s..'\, sem 

O Sr .. OLtYI::H:o\ P tXI\' - A ;;"l~:li riCil~Viio e l qn~ p:ímeira.mnnte a. eomrni~<o ele orç:uneoto 
p;·o Jabo;·e . cnllttJSi:o SílU p:Lrecer :t respe1to. 

t Otlh'OS SN. d~p••laclos d,;o (f)JW't es .j l o SP •. Ot'rlC!C.\- 9 facto e que o pa.recet• é 
· • . d" commissão ile p'et1ção e porlor·es. Port.Lnto, 
~ S~t. G.\!~CL\ :mES -:: St .t pr:sl~enk nii.o "t"ejo rnoliros pn.m o nobre deputadó, na 

poss~ ~,ot~r o pr '!'.~cto, !l0""o vo:-'~~ ,'\ llcença. t1·ibn!ln, fazer re!'e1•encia rtest: ~ ordem ã. com
com •O ·.'"_os venct.IJento~ ~e112 c.,h.l crn uma missão de orç~mento. dizcudo ,w mesmo tem-

. COOtt"aUl~Ç,lO i ma-;~ C~lllmlS,llO de or~•HllB_!ltO po que ella. fitl tou ao cumprimeoto dos sens 
é que D<Lo tem o dtre1to de faze!' exce:>çoeti, d·,ve~·>s 
excepções que sa tor·nam t.JDto m<,iS odio::as, J .~ • • 

quallto ellas uegam fa.vores muito mais iusi- ~SR. GARCIA P!RES - Cot'l'Ja-lhe o clever 
gnificaut.:s •~ seni4ores do p;tiz que talvez tle m1pugnar o proJecto. 
r.e~~itu~em mais dr:-<:l'llS favol'CS do c1ue o o SP •. OIT!CICA - S. Ex. tomott-se de polt-
pet tCionarto em questa.o. e3. vontade para com a. commi:>são de orç-~l-

Eís, Sr . presídentB, :\ CBUSUi':\ que sa tem mcnto ... 
feito à camal'il <.h ue;;or~<tni5· •c5-o dos orça- . " d 
meoto~; eia, Sr. presiden'te, coál.ll a comrriis- O SR. u.l..RCIA PmEs-:- E eng:~:no o no\Jre 
são vem se jnstitic"r de seu prooodimento deputado; puguo p~la cobereucrn. .,uos seus 
dnl'<tnte tod:r esla longa. seo~ii.e>, ,;:\. de~org-a.-~actoi!. · 
nisau•lo pelos [lrincipios 1le economia os ~er- O SR. OITtcrca- ... el)l virtu !e ~e !la haver 
-riços pul)Jicos ; jli. negando justiça aqu~lles cortado certas verbn que sigaifica.vum f<\-
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uores o. instituiçõ~s qtre S. Ex. ectendb que 
deviam ..• 

0 ::)r,. GARCIA PIR.!lS- 0 UCJbre deputado 
devia declarar quaes as verbas. 

O Sa. OtTICICA - .•• se~ concelliclas. 
o SR . GARCIA Pm.v.s -Não significavam 

córtes r.le Í<Lvores, significavam tle~ol'g""-lli
sação de serviços. 

O SR. ÜITJCICA-Bem; o nobre deputado en
tenda que n. commissão desorganisou serviço;; 
o por i~to aproveita todas as oeeasi<>es p tlr<l. 
11.Urar contra. ;1. cornmissi\o de orça.ulento Ulllil. 
por,.ão de in..-ectivas, quo esta. não acccit:l. 

0 SR . GARCIA PIRES - l<' iz :tpenas sobrc
sahir a. contradicç:1o da commiss-J.o de orça
m~oto . 

o SR.. OlTlC!CA- Pois fique o noure depu
tado sabendo que a commissão de orça.mento 
nnda tem com o projecto; eU e foi apresontndo 
pela eommiss~o de poderes. . . 

Declaro ma1s a S. 8x. que st fosse necess:\rHl 
ex:ternar minha opinião a respeito do pl'O· 
jecto, eu devi<\ dizer que o requerimento foi 
'apresentado por mim <i. commissão de peti
ç11o. 

o magistrado não quiz pedir licenca ; os 
seus medico;; remetteram-me o :~ttestado, 
contra. a snu vontade, porqu<l entenderam 
que lhe era fatal a permanencía no seu Jog.~r. 
O. vist;~. do seu estado de saude ; vendo eu 
que o attest:J.dv não pod_ia por si ;;õ ser sub
mettido a discuss;\o, ped1 que elle me man· 
dasse o requerimento. 

Foi a vista de imposição de sP.us medicas 
qua este magistrado veiu pedir _n. lic.el!<;:\; e~le 
por si só, espontaneamente, nao pedtl-a-b.ia; 
morreria no seu logar. 

Quanto a. <encimentos ou a nã.o venc!meo· 
tos, o mea illnstrado collega -por A lagõas, 
relator úa commbsão, já declarou que o p~u
S<'l.mento dess.1. commi~são não e dar gr:l.lil1ca
ção, é dar aquillo que por lei o. m"gíslrado 
tem qua.odo está licenciado. 

Portaoto, dei:ro esta. que.;;tão de lado. 

O Sr. Rodrigo de Araujo
Sr. pre;;idente, -por parte da aommis:;ão de 
petiçiio e podet·es, ten\to necessidad~ do re~ 
sponder as considerações feitas pelo 1llustre 
deputado peht Bahia, em relac;ã_o ao parecer 
que ora occupa. a. nossa atteoç_a.o. 

Admira. re;1lmente, Sr. prestdcnte, que u!n 
parecer tão simples tenha provocado no seto 
desta C:•mara. uma. discussão tão calor-osa, 
que até veiu servir de desa.bafos em relaçüo 
á. commissão de orQl.mento. 

0 SR. GARCIA PIR.ES-Para. que ha de 
V- Ex. esta.rcom esta imagin~o ·exaltada. 

C:unar'a. V. VI 

O Sa. RoDRIGo DE AaAu.ro-Vi que o nobre 
deputado atacou a commíssão de orçamento. 

O Sn.. GARCI.-\. PrRES-Niio ataquei, apenas 
disse que esta era responsavel pelo;; esbanja
mentos e que no intuito dG fazer economias 
tem con~tantemente atacado a casa; e, por 
isso, cm•ria-lhe o dever de impug-nar o pro
jecto. 

Não acceito a insinuação que S. Ex. acaba. 
de fazer. 

0 S11. RODRJGO D"E ARAUJo-Si a. expressão 
incomtnodn ao nobre deput'.ldo, retiro-a de 
boa vontade. 

0 SR. GARCIA PlRRS- Não me incommoda. 
0 SR. RODR.IGO DE ARAt:Jo-Sr. pre:;idente, 

o illustre deput,tdo pelo estado do Rio de Ja.
ueiro notou que a. commissão de petição e po
deres ten lm. sido prodiga. : porquanto concedia. 
ao magistm.<lo, que n. ha'l'in. pedido, uma U
cenç~ com todos os vencimentos, entendendo 
assim que na phr<~se-todos os vencimentos
comprehende-se não só ordenado como grati
ficação. 

Ulr SR.DEPüTA.on-Isto é o que todo o mundo 
entende. 

0 SR. RODR.IGO DE ARAUJo-Mas, tenbo 
o direito de explicar o pensamento da com
missão, ~estou tle accordo com a commissão. 

Entendo que todos os vencimentos refere-se 
sómente ao ordenado, -porque a gratiticaçii.o 
entende-3e pro labore, implica sempre a exis
tencia do trabalho. 

A gom si o pa. recer da commissão é obscuro 
ou po!le produzir duvidas, a commissã.oacceita. 
de bom gm.do a. emenda do nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro. 

A com missão não podia recusar a licença, 
porque o que fez ao Dr. Francisco da costa. 
Ramos, magistrado distincto, tem feito a. 
outros magistrados que teem solicitado iguaes 
licenças. 

Ul! SR. DEPl.i'TADO-Não apoiado; tem re
cusado a alguos. 

0 S&, RODRIGO DE ARAUJO-A commis3fo 
não; a. Camr.ra tem recusado, ma.s isso ella 
pôd~ fazer porque á soberana. 

Portanto. Sr. presidente, o pensamento da 
eommissão é que 1\ phrase-com vencimentos 
-refere-se sómeote ao ordenado; pelo que a 
commissii.o acceita a emenda do nobre de· 
putaoo pelo Rio de Janeiro. 

O Sr. Valladares-sr. presidente, 
pedindo a. V. Ex. toda a indulgencia para. 
commigo, principalmente no que respeita :\ 
ordem regimental. 

Conbect em outros tempos qttal a arde~ re· 
gimental entre nós, mas penso que está or• 

51. 
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dem é diversa hoje, porque tl;lmos um regi
mento novo. 

Não sei si o disco ue nossa lJandeira, com a 
-ordem e progresso-alterou a ordem regi
ment\11 ; por isso lleço a v. Bx. que me dis
pense toda a benevolencia, a proposito d:1s 
observações que vou fazer. 

Segundo a ot·dem reglmentJl antiga, os 
projectos, pretençües à a n<~ turexa do que se 
ais!!ute, iam $Bmpre a commissã.o de pccleres, 
pensões e ordenndos, e i1 commis•flo de orça
mento; e V. Ex. comprehende perfeitame!lte 
os bons fundamentos desta ordem que C[':J. a 
<\ntiga e não sei si é a modemu.. 

V. Ex. sabe que a commis~((o de orçamento 
ê a uni~m competente par<\ informal· a C<\
mara. si os pedidos que surgem avulsos e que 
vão pesar sobre o Thcsout'o, ucham-se ou n~w 
de accordo, são ou não comp;ttheis com os 
recursos do mesmo Thesonro,ou que a. commis· 
são de orçamento tem obriga~ão de e:>tudar 
mais de perto. 

Por consequencia, desejava, que Y. Ex. me 
informasse si pedidos identicos teem ido á 
commissão que interpoz parecer soure o pro· 
jecto e t.<tmbem à commissãa de orçamento. 

DM: SR. DEPt"TAPo-E' a praxe seguida. 

O SR.. VALLAD.'I.RE~-Si, confot·me informrt 
o nohre deputado em aparte, é este o prece
dente, não sei pot'que tambem não foi este 
projecto á comrnissilo de orçamento. 

Poderitt parecer iuopportuna esta. obsel'
-vação que taço, á vista. das manifestações do 
honrado deputado rremLro dll. commissão. 

Aras, Sr. presidente, ainda assim direi, que 
prevalece com toda u procedencia a mesma 
observação, consid~rontlo que o illustre depu
tado se mnuifestou nos termos regimen· 
taes depois do exame do assumpto. 

Por consequencia. não n1e parece sem fun
damento o requerimento que offereço a con
sideraçãc. da Camara e direi a proposito d~s 
Clonsiderações uo illustre membro do, eom
missão, que ~u pensamento fo i conceder sim· 
plesmente ao magistrado enfermo 8eus orde
nados. 

Mas, Sr. presid~ute, nós temos a este res
peito direito vigente gue ainda não foi revo
gado. 

A nossa legislaç-lo sobre o assumpto qt1e 
ainda não esta revogada, divide os venci
mentos dos emp1•egados publícos em orde
nados egratificaçues. (Apoiados.) 

ora, si :lS leis vigentes dividem os venci
mentos dos tunccionarios em ürdenados e gJ·n~ 
tificações, é certo que, segundo esse direito. 
a pnlavra - vencimentos- comprehende or
denado e gra.tifica~ãl.l. (.4-poiados .) 

nece::;sariamen to elle tem ordenado e gratifi
c,,ção-

Natl[l. h~ na lei de inutil. E' principio de 
hermeueutica : <tS expressões da lei interpre
tam-se, tendo em vísttt o complexo da legis
lação do paiz, Dão se póde int~rpretnr desta
cadamente. Logo,sí o pro.jecto usn da expres-
8â.o vencimentos, essa expres:;ão tleve Set' in
terpretarb com as l eis vigentes o poP conse
C'(ueucia. \lanclo a. lei ao mú.gistrado venci
mento8 di\ ,, rlireito ue percei.Je~ orden;tdos e 
grdificacues. V. Ex. sabe e a Camara tnmhent 
n[o ignora, que, roncedid~t a lic~nça. com o 
orderrado, a gTatilicação vae ser percebith 
pelo f'm;cclonario que o substitue. A pt•eva· 
lec'lr o proj ecto, nós vemos que... · 

O S1c SF.,\RRA- Ficariam pe;;ando sobre os 
r'!OÜ'CS pnblicos dut\s gratiti.caçõcs. 

O SR- V"\LT.A.DAREs-... ou o funccionario 
traball1<\ria sem ser remuner<tdo, ou os cofres 
publicas te1•iam de supprn'tflr tllnl\ duplicata 
de gratiftcaç;1o. 

O Sa. SEAilRA-Apoindo ; niio !la, duvid<1 
nenhuma. 

O SB.. VALLAtlARBs-Por cons~qneneia niio 
li indifferetlttl a expre5são empregada, pelo 
projecto, en Crunara de\·e a.cceitar a emenda 
do nDbre deputado pillO Rio de Janeiro. 

o SR. GARCIA PmEs-0 orçamento da des
peza està jà votado. Esse excesso de dcspeza 
que import<:L gratitlcação, cal.Je ao magistrado 
nas termos do orçamento. 

0 SR. VALLADARES-E' por isso que entendo 
que deve voltar' ;i commissão de orçamento 
ptlra que e5ta interpouha o seu parecer, tanto 
mais quantD o honrado deputado me informe 
que este é o precedente c!est.<t Cnmar[l, assim 
como o foi da o.ntig·a Cmmn·a, de que fiz 
parte. 

Pr0tcnções !Iest::>. natureza -vão as duns com· 
missões de petição, e de 11oderes e de orçtt
mento. 

Assim, offereço tL consideração d,, 'Cama.m. 
o meu requerimento. 

vem a mes;:, e lido, apoirtdo e po5to con
junctamtnte em discussão o seguinte 

Requeiro que o prqjecto >á à commis~ão tle 
orç.amen to para interpor parecer. 

Sala das se:>slíes, lS de outubro de 1892. 
- VaUalla1·es. 

O Sr. Cantão-Pedi a palavr.a, Sr. 
E si o projecto coocElde ao magist~ado, presidente, unicamente, para, dar a l"'.J.zâo po1" 

usando da ex[lressão-vencimentos, a licença, que pretendo votar contra. o requerimento do 



camara dos DepLtados - lml)"esso em 18JU512015 12:47. Página 5 de 20 

Sessão em 18 de OuLubro de 1892 403 

llobre deputallo por Minas, que acaba de ser l'eqn~rime!!to, desde que a Camam tem ele:-
olferectdo. mentos paro. julgar como de direito. 

0 SR. GARCI.'.. PIREs-I\'1\o tem razão. 
O. SR. C~~"TÃo-S . Ex. requer qne este 

pro.te~to vu. <\ eommiss:Io de orc.:amento pal~J. 
ver sJ o esta.clo financeiro da. Utüão comporta 
es-sa de$pcza,. 

Ora, $Í o pro,i()('to tl'nuxe,;se algum <Wgman
to tle llr.~pcz;\ aqtletl;t r1 uc se 1iLr. <tctwtlmrmte, 
lle bt•m g-t·a.do tltu•it\ o meu voto ao t•cquct·i
ment~ · do !~obre rlcpubulu, pnrqHr· n !!SI.C .:;L"O 
or<~. de .Justtçu que a commbsii.o interpuzcssc o 
~~~u p<wecer rt ver si podemos lhzcr csm dc:>
pe7.a. ; lll<l.S o p l'ojecto wio t1•az a.ugmento de 
tlesp~za., e t.antLJ ~!m. que tt commissào de 
pet1çoes e poderesJu. declarou que acceita a 
emenda. no sentido ele ser <\ licen~,;a. concedida 
com or~enad9 sem a gratificaç:ü.o q ne percebe 
o func~10n:mo. 
. A gratifica~;ão que elle deixará de receber 
e que vae ser dada ao substituto,porta.nt,() nã.o 
hi!o augmento de despeza, e desde que não lm 
augmento de despeza não precisa ser consul· 
tada. a. commissão de orçamento. 

Portanto, voto contr-& o requerimento do 
nobre deputado. 

O Sr. S e verino ·vieira. - Sr. 
presidente, no Mminho em oue vae a dis
cussiio, me parece qua 11fi0 na fundamonto 
para o:; calores qne ella tem provo::ado, como 
tambem não ha motivos par<t sar apprvvado 
o requerimento do nobre depttt:tdo por ?!Iinas. 

Sr. presidente, o representante do IUo 
de Janeiro, que primeiro sa occupou do as
suwpto, m:mdot< uma e manda ao ·projeeto, 
esta.belecen_do qne se pn;n.sse ao magistrado, 
qua poda llcenç::t n. est1t Garoara, unrante o 
prazo da mesm:t licenç:t, simplesmante os or
tlenados. 

O nobre deputado pot· Alngôas, membro 
d(l. commissão de poderes, interpretando o pa
recer da mesma commiss:io, vem declarar 
que nem outro er.\ o modo da sentir da com
missão, isto ê, rl e~ larou rtne :\ commissã-o aecei
ta a e:neoda do nobre deputn.do pelo Rio de 
Janeiro, que nmu,Ja pagar ao magist rado li
cenciado unimlmenb seus ordenados. 

Ot•n, Sr. presicleute,colloc!ldil a. questão nest e 
1)6 e tendo a Camara bnses para resolve l-a, o 
projecto em debate nll.o traz nenhum au
gmento de de;;peza para () Thesouro, porque, 
como sabe, o juiz seccional tem senil substi
tntos, e nos seus impedimentos da;;empeolla. 
suas funcções, p~rcabendo os vencimentos que 
lhe são proprios e mais a gratilicação de juiz 
seccional, sem bavet• o meuor outrs para. o 
Thesouro. 

Dadas estas explicações, creio que o meu 
illustre collega por Minas será o primeiro a 
reconhecar que não tem razão de ser o seu 

O S r . Va.lla.da.res- Em duas pala
vras, Sr. presidente, responderei as pondera
ções dos nobres clepatados. 

Observou o illustt•e depr1tado que o pro
jecto não tra:;; augmento tle uespe;o;a : mas, 
)'~,_. . PI'esirlonte, P_Ondr:_t•a.rei qno S. Ex . não 
(lo:lo [!Or antecrpaç:1o m•g-rltiWilt.'lr a~~im 
qn:.tllllo não se ~aoo si ;LG:t !llar·~~ <lcceitari\ or: 
não ~ cnwnr.l:t do not.ro rlapu tado JH~lo Rio ~o 
J>tU etro. 

Como di~ a Y. E:c, analySlli o projecto 
tlando·lbe mterpreta.ção conforme o direito 
vigen te ; e des<.le que o pr~je~to f<~lln. em ven
cimento_?, segundo o direito, abrange nessa 
expres;;ao ordenado c g'l'atllh:nç;.lo. 

Ora, não tenho elementos pam suppor que 
a Camara acceite ou deixe de acceita.r a 
emenda do nobre rleputado, e por consa
qoeoc!ll. não é uma heresia ou uma sem-razão 
a pondcmçil.o quo (lz. 

~i :~ C~mara. acceitar o pr\)jecto tal qual 
esta, cons1gunra um~ anomalia, por ser uma. 
e:-tcepção sem precedentes, mas n. Camara 
tem poder para fazel·o e essa. é a razão do 
me11 requerimento, julgando necessaria a. 
audiench1 chl commissiio de orç.c'\mento, por 
isso que o projecto, do modo por que está re
digido, repito, traz auzmento de despeza. 

Oe>ejnria set• agracliivel ao nobre deputado 
l'etir;mdo o m~u rel]nerimento, conforme de
s~ja o nobra deputado, mas não posso fazel-o 
pelas razões expostas. 

Folgo que as razões apresentadas pelo nc
hre deputado corn tant1\ segurança nos deem, 
si não :\ cer te?A'l., ao roemos a. esperança de que 
'~ emenda será acccitn e qua n Cnmara vot:t:rá 
o projecto de accordo com os prooaden tes em 
casos semelhantes. · 

O Sr. Seab-r.a-Não costumo tomar 
pnrte nestas discnSsües que dizem resjMito a. 
interesses individuaes. 

En tretanto, como me p[lrece que o r equeri
mento do nobre deput."ldo por Minas é o mais 
consentaueo com as praticas dest<\ cas~, é o 
mais consentaoeo com o regimento, devo dizer 
nlgrtmas palavras, uma vez que se procura 
br~.ralhar a discussão, evitando que o projecto 
siga o curso regular que deve ter. 

Sr. preaiciente, nos tarmos em que está for
mulado o projecto, o juiz seccional de Alagô:u. 
pede licença com todos os seus vencimentos, 
que comprehandem ordenado e gr~lt iticação, e 
quando alie assim requer ao parlamento e 
porque quer a accumulaçilo, porquanto do 
contrario não -precisaria requerer a.o Poder 
Logisla.tivo, visto que o Poder Executivo es
tava. autorisado <L dar~Jhe a licença. 



c amara dos DepLtados - lml)"esso em 18JU512015 12:47. Página 6 de 20 

404 Sessa.o em 18 de Outubro de !892 

o sa. OrTrcrcA- Não apoiado. 
O Sa. RovRtao DE AR.o\.UlO- V. Bs. està 

enganado. (AparteJ .) 

O SR. SEAB!l.A.- O Poder Legish\tivo tem 
compatencia para dar aos funcdonarios pu
blicas lir.eoça com ordenado e gratitlcacão, o 
Poder Executivo nã.o tem essa competencia; 
só póde dar licenças, com ordeoudo. 

O Sa. 0JTIC1CA. di\. um nparte. 
O Sa. SEABB.A.- O Poúer E:tecutivo d<i. li

cenca por seis mezes, o Supremo Tribuonl Fe
deral póde dar licença por quatro mezes, 
depois o magistrado ainda pótle ter licença 
pelo Poder Executivo com metade do orde
nado ; depois ainda. póde ter liceoca com a 
terça. parte e deJ!OiS ainda com a quinta 
parte. Esta. é a ie1 actuat. 

o SR . OITICICA- Não é. 
o Sa. SEABRA.- Mas afinal qual é a lei 

neste paiz 1 
Ha. mttlto tempo que ando a. perg untar ooJe 

esta. a Lei. 
.A lei é o o.rbitrio, é o despotismo, é n. dieta~ 

dura. Er: não sei que haja lei. 
0 SR. OITICICA. - A lei. é O decreto do go

verno provisorio que organisou a justica. sec
cional. 

O Sa. SEA.BRA.-Atéqueemfimencontramos 
uma lei ; é o decreto do governo provisorio 
que organisou a j ustiça. federal. Pois bem, de 
accordo com este decreto as licenças conce
didas aos mac,"istrados, quer pelo Poder Ex
ecut ivo, quer pelo Supremo Tribunal Federal, 
podem ser dadàs com orden;~.do slmplesm~nte. 

O unico poder C.)mpetente para dar aos 
funociouarios publicos licenças com ordenado 
e gntillcação é o Poder Legislativo, de modo 
que, qlll\lldo o tunccionarlo publico recorre 
ao Poder Legislativo, é exa.ctamente porque 
pretende receber esse fnvor, é porque quer <t 
liceaQa. com ordenado e gratl fi cação. 

Uu SR. DBPUTAll() dâ. um aparte. 
O SR.. SE..-\BRA ....:.. Perdôe-me o nobre ·depu· 

tado. Si a. intenção do fnncclonario publico 
recorrendo ao Poder Legislativo só tt!m em 
vista receber o ordeondo e não a accumulação 
de ordenado e gratiílcaçiio, então a commis~ 
são de petiÇI}es e poderes dá. ao funccionario 
mais do que elle pede. 

U11t SR. DEPUTA.llO dá um aparte . 

cos licença. r.om todo~ os vencimentos, bem se 
cornprehende que o requerimcuto do nobre 
deputado por Minns tem todo o cabimento: 
po.rquanto si se conceder a esse magistrado a 
li~ençt\ com todos os vencimentos. tendo o seu 
substituto direito a perceber :\ gratil'lca':lo, lla 
oecessarhunoate accumul::ll;iio de duas grati
ficaçO es. e, porttmto, u.ugmento de de~pe~a ; e 
como nüo pôde vot.tr - sc angmento algum de 
despeza ~elll ser ouvid:t <\ commiss.io de orça
mento, me parece qne o l'equerimento do 
nobre <lepntldo por :1\líllllS tem todo o cabi
mento. 

O SR. c..~.:não dá um aparte. 
O SR. OrTICICA (lê t!m mam~SCript!J)- Aqut 

está a razão por que o peticiona.r io requer. 
o Sa. SBABRA- Já respondo n. isso. Si o 

funccionario publico requereu licença. ao Con
gresso Nacional por já ter obtido licença. do 
Poder Executivo c não poder este conce
der-ihe nova licença, st isso ~ exacto, o pare
cer da commis&i.o mandando que se lhe lJague 
todos os vencimentos ou vem dv.r mais do que 
o que o funcciouario pede, ou então, não diz 
o que queria dizer. 

V A.!UOS SRS. DEPUTADOS dão apnrtes. 
O Sa. SEA)}M- A commissão, Sr. presi

dente, disse no pJ;"Ojecto o que .oão queria 
dizer . 

Ja e um:~. gr:Lntle causa. qu'~ nós a lcançamos 
- dizerem as commissoes nos projectos, aqui! to 
que não querem dizer ! JIJ. õ uma grande 
cousa! 

Mas, pôr outJ;"O lado, Sl". presidente, ai nua 
mesmo que se queira referil'-se a ordenados, 
ainda. lançada a questão nest~ terreno, ore
querimento do nobre deputado por i\iinas tem 
todo o cabimente, por que a commissiio de or
çamento tem de verlllcar si porv~ntura ha 
verba pn.ra. satisf>\zer ao pagamento do orde· 
nado desse fnncciouario. 

O Sn. . OITIC!CA - E:.:iste ao orç<\mento d& 
just;çn verba para. isso. 

O SR. SEABR.A - Por tanto, Sr. presHente, é 
por isso que digo - que a questão - estilo 
baralhada. 

0 SR. SBVERI:'i"O Vieira - Y. Ex. é quem 
está buralllando·a. 

O SR. SEABRA. - Si o Podel' Executivo póde 
conceder licença. aos funcciouarios publicas 
sem ordenado ••• o SR.. SEABRA -Si a commissão não disse o 

que queria. dizer, então não podemos argn- O Sa. OirrcrcA- Não pOde. 
meotar. O qae está. no parecer é isto. (L~.) O SR.. SEABRA - Oh! meus senhores ! Mas 

Esta. palavra. todos que se acha no parecer isto é a.lguma. eonveuiencia de .Alagõas, par•\ 
mostra que os vencimentos são exactamente l merecer tanto a.tà.n do nobre deputado ? Nã{) 
ordenado e gratiftcação. ·ora, si o Poder Legis· estou discutindo o direito desse m!'-g.~s
lativo póde conceder aos !uncciona.rios p ut>lí• tl"ado ; estou apenas cuidando de outro díre1to 
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que é o de salvar os precedentes estabele
cidos. 

Não conheço o magistrado tle que se 
tra~a. Quero crer _que ~eja um magistrado 
mutto honesto, mu1to d1gno ; mas não po
demos affastar·nos das norma::; rcn-ulares. Só 
venho aqui pedir o cumprirnQnto"' dos nossos 
precedentes e do nosso l'C.'!"ímento ; prececteu
t~s com os Cl'mes o Congresso Nacional ni'io 
póde romper. e pelos quaes :t questiLo dG\·G 
ser encerrad:t uesse ctr.:nhJ, nesse terreno 
paro. que concedamos somente ao mn n-i~trado 
o orden:ttlo. ?vias, ainda as~im, o rcf(ueerimento 
do nobre derutado por .1\linas tem toda a 
proceuoncio.. 

Si o Poder E~ecutivo póde concetler licença 
aos funcc1o.nar10s publico; que lhe pedem, 
mas conceael·a sem ordenado, attent:t as 
coorlições am que est:il. o funccio!l:trio para 
receber e~sa licença, tambetn pode negar li
cença ao funcdon~trio que lhe pede com or
denado e gratiticação. 

ALGUNS SRs. DEPUT,I.DOS dão apartes. 
O SR. OtT!ClCA - Bst:'t enganado. 
O SR. SEYERr:-;-o Vnm.>: .... - ?óde ate 

trazer diminuição de despezas. 
O SR. SE.-I.BRA- Em vista disto, me pa

rece que .a commissão de orçamento deve ser 
ouvida, como bem ponderou o illustre de
putado por Mi nas. 

Voto por esse requerimento. quereudo 
apen<~s como resultado do que acabo de dizer, 
firmar duas cousas : 1•. é que o ]lrojecto tal 
como .es!à redi$ido. não diz aqu!llo qu~ a 
comoo,~ao querm d1zer ; zo, que 11.10da fetü\S 
as restru~cOes mentaes ua commissão, ainda 
assim tem pro<!OOencla o requerimento do 
nobre deputado por Mio(\s; porqao.nto é pre
cedente de5t.\ casa, ê disposição regimental 
que estas petições a re:;peito de vencimentos, 
comprehenuenúo ordenado e gra.tili.cação, vão 
sempre e sempre á commi.ssão de orçamecto 
paru. que ella verifique si porventura. trazem 
augmento de despezt\. 

Quero, pois, saber si por ventura o e;tadO 
do Thesouro põde supportar estas despeza.s. 

Tenho concluído. 

. Nioguem mais pedindo a palavr,\, fica en
cerrada a discussão e adiadã a vota.ç.-ão por 
falta de numet·o. 

Discussão unica do projeeto n. 220 A, de~te 
ar;mo, mandando abonar, para. t odos os eifei
tos, as faltas commettidas palo capitão de 
fragata Dr. João Nepomuceno Baptista, lente 
da <..>adeira. de phy~ica ela E;cola Naval, dado.s 
de ll de abril do corrente anno até á data em 
que apresentou-se a mesma escola, de volta 
do desterro, em virtude de annistia. 

. Vem a mesa, é lida, apoiada e posta con· 
Junctamente em discussão a. seguinte 

E m.enda 

Em vez das pa.lavl'as - de volta. do 1esterro 
em virtude - etc. , diga- se : depois de solto 
da prlsilo, em virtude de amnistio.. 

S. R. Sala das sesslles, 18 de outubro de 
189"2.- A. Rios . 

O Sr. Seabra- Sr . presidente ve
nho cliscntir o prujecto que mttnda abonar ao 
capitão Baptista as fal tas que ollo deu, esta~ 
do preso em consequencia dos decretas dicLa· 
torio.~s da lO e !2 de abril. 

Ora., Sr. presidente V. Ex. comprebende 
que eu po•Jeria aqui renovar todas a.quellas 
a.ccllsações. todns . as nos; as dores, todas as 
nossas queixas contra o governo ; ma~, não 
quero fa?.el-o, porQue j-\ o fiz em occasiã.o 
opportuna, jã proffliguei os actos praticados 
pelo governo, sutrOl'llDdo os direitos do cida- · 
dii.o br-.1.zileim garantidos pela. lei. 
Que~o restringir-me simples, unica, exclu

sivae pa.rticularmente i discussão do proj~cto. 
Sr. presidente, onde a soberania deste par

lamento 1 Onde esta amnistia. concedida. aos 
pre!SOS 1 

Si a amnistia tem como e.freito immeiiato, 
directo, legal, r:tcional o esquecimento dos 
f:.tetos a que ella. se refere, é claro que aqaelle 
que foi considerado criminoso volta ao exer
ci cio de todos os direitos que eram iohe
rentes . E, si assim é, pergunto : Qual o 
effcito da. amnistia decretada pelo Congresso, 
si subsisl!lm as consequencias das medidas de 
repressão t omadas por occasláo de ract<'S que 
ella. mandou esquecer ? ! 

De sorte, senho~es, que de duas uma.: ou o 
governo não Sl'lbe o que seja amnistia ou o 
7overno desrespeita o acto do Congresso, con· 
tínuando a fastigar os setts brios. 

A Camara tem visto que tenho trabalhado 
oesta tribuna pelo respeito a Constituição do 
paiz, pelo rospeito á. autoridade do Congresso; 
e esse ideal e ainda é que me inspira neste 
momento. 
Poi~ bem , o offi~i:ü de que trata este pro

jacto foi preso, foi reforma<io - e aqui devo 
accentu:!l' desde logo uma ditrerença: 90 passo 
que os lentes do.s escolas de direito e de me
dicina foram privados de seus legares, este 
official , preso e reformado, n!!.o foi ·privado de 
seu cargo de lente da. Escola de Marioba.. Pri
meira cootra.dieção, primeiro abuso do ~o
-verno, demittindo a uns lentes e não demtt
tindo a outros. 

Mas, senhores, este lente que nã.o foi pri
vado do seu ca.rgo, e no entretanto, pelo. von-



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 12:47 . Página 8 de 20 

406 Sessão em 18 de Outubro de 1892 

-------------------------------------------------
tade do governo, respon;;.wel por faltas (!De 
deu ioriependentemente de sua. vontade e em 
virtude de medidas de repressão que lhB 
foram applicadas. Mas, si a amnlstia é a es
ponja lançada. sobr·e estes fli.Ctos que sa diziam 
criminosos; si ella tinha por ell'eito apagar 
tudo; e si estas faltas eram con;;equl3ucias da 
prisã.o que o funccionario soll't•eu, taes faltas 
nã.o podem sul>sistir, po~tergando-se nssim o 
direito do fuoccion~.rio publico, e, aiud:t mais, 
o direito do militar, 11orque n Camara bem 
comprebeode que a pet•mancncia destas ra ltali 
podem ter inlluenci:1. de di"ersa natureza 
na vida desse distincto cidarliio. 

ecutivo, que dissolveu o Congr~sso, anniqui
lnndo SC!'l'ateiramPnte as prerogativas deste 
mesmo Congre~o, ou o Poder Legi.~lativo, 
que coucedeu a arnni~tia. ~ 

Quem riu-se ma.is; quem mais gargalhou ; 
quem mais chocalhou pelo mundo inteiro 'I Foi 
e>te poder o.ctual, porque !'el-o mascarada
meu te; e não aquelle, porri(le fal-o com 
aquella cor.1gern, com a que ~la :~udacin, . que 
nii.o o governo actual , destrumdo as docl:l\les 
do Coogt•esso. 

O SR. Ivo oo PnADo- 0 primeiro nfio riu-so 
porque temeu, 

O Sa. Se,\Bl{A- Ora, S1'. pre:>iuenta ! 
Mas essas f':\ltas permanecem de pé po!' 

vontade do govet·nu, assim como por vonlilde O S1~ . ZA)tA- V. Ex. não tem razão i co
do ~overno os professores de dir eito e de me- nhecenrlo os seus direitos, nem >iqner lançou 
dicllla. continuam priv:tdos •los srms postos. E mã'O dos recursos pa.r;1. combater o governo. 
o Congresso Nacional tome bem nota de que o . O Sn. . SRA!lR.I.- Sr. pr~i ,Jente, õ outro 
goveruo despreza os seus decreto3, de que o aparte qne rbvo responr\•)r ao nobre depu
governo está. se rindo do Congresso. .. tado; mas devo respo nrlol' com a c:tlma. pre-

0 SR. MoRAES BARRos-O a-overoo só riu· se cis.1. para que o nobre dep11t:ulo_ >>\ibil. q u.e nós 
do Congresso a 3 de novembro. (Apa1·tcs.) uü~> desconhecemos quaes S;J.o as lets do 

O S S P . d .1 . patz. 
n.. EABRA.- rectSO e SJ enc10, para s. Ex. me diz que não l:mcei m['(o dos re

respondel'. o.o a_parte, que m~rece resposta cursos para me defender. 
vela cons1deraçao que merece o nobre depu- De duas, uma: ou s. Ex. jmtificn- os netos 
ta.do por S. Paulo .. . de minha demis;;ào, ou GU provoco S. Ex ~ a 

<1. O governo ~ó rln-se do.Congresso no d1a que venha aqui defendei- os . 
3 de novem~ro~ 1sto é, no dm em que ? go- Provoco-o deante deste con!!Tesso. 
verno do pa1z d1sso!veu o Congresso .NaclOnal. ,. . " . 
Perfeitamente de accordo: nesse dia o ~overno O SR. z .. urA -~ao prcc~sa. provocar. S1 eu 
rlu.-se do Congresso, nc.Sse dia ... deu um fosse go,•erno nao o dem1ttma. 
gol pe prorundo na Constituiçii.o. O Sa. SEABJU-Ora, muito bem. O nollre 

Mas, Sr. presidente, houve out1•o dh em de[,uta.do aca ba. de mo;;trar que a minha de
que o governo não riu, mas g'Jrgnlhon do missão é illeg•\l e injusta.. Sr. presidente, 
Congresso, e este dia foi aqnelle em que o go· bem sei qual é o meu direito e lambem sei o 
verno prendeu e desterrou seus membros ; que se tem afflrmado no seio do Cougresso:
nesse dia o Congresso 11ão clissolveu-se, mas Aquolla cadeira ni.\o ha poder no mundo que 
desappareceu deante da. soberania. nacional. me arranque, emquauto viver esta cadeira é 
(.4poiarlos . ) minha., ella. me pertence porque nenhum go-

0 SR. JACQUES OuRIQ\:E- Isto està na opi- verno m'a deu, e sim o> meu~ esfor :o,s.. . 
nião publica. (Apartes cont(J..<tnrâcs.) !\'las o que quer o, o que deSeJO com a.~ mdl-

. ' . cações que apreseote1, co'1l o requeruuento 
O SR .. SEAllRA-AJndr~ houve outro d1a, de ont'ora e observações de hoje, é que este 

Sr. prestdentc, an: que o governo gargalb?u congresso oã.o uemitt.~ de si a sua. <tttribui- · 
do Congre~$0 e fo1 quando_ o C?ogresso Nac1~- çãomais soberana, que é tomar couta dos actos 
na.l ve!u d1zer ?-o. mundo mt e1ro que. quer1a do poder executlvo; é que este Congresso, fJUe 
apagar os vest,~toS de lO e 12 de ab1:1l, affir- representa a soberunio. publica, a r;oosciencia 
mand(l que querta passar uma espoo,1a. sob1•e mtcionnl, não vá dizel' ao Poder Executivo que 
estes ra:at9s. . . tem r.uão na comervação dos netos illegáes, 

AmmstiDU os desterrados e preso~ po~ttleos dictatorin.es. 
e porta~to rsz e~quecer, n~ consctenc•a pu- E' por isso·que venllo n.ppellar para o Con
b!Jc~, a~ contrariedades e .dissabores. A am- g1·esSD, quero uma manifestação solemne sua, 
mstt~ nao teve outro effe,.to. . para. que 0 "governo J'ecue do caminho errado 

Pots bem,_ senhores, e1s aq1:11 o represen- em que vae. 
tanta da. naçao, lente cathe?-r;;ttrco da facul- , _ ~< . . . 
dade do Rec1fe e que conttuua com os seus O :SR· Z AliA V. ~x. por ahr e que -rae em 
direitos suspensos. '!ammllo errado. 

Eis aqui quem eslà amnistiado, mas sup- O ~R. SE.\llR.A-Por qne ~ A quem foi que a 
portando o absolutismo rlo govet•no. Per- Constituição confiou especialmente a gueda 

.gamo : quem riu-se mais? Foi o Poder Ex- tla Cono;tituiçãc e leis~ Foi ao povo soberano, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12:47 +Página 9 de 20 

Sesstio em 18 de Outubro de 1892 407 

e. esse povo wber.ano está repres.entado pelo I Entretanto o director da escola disse-lhe: 
Coogresso 1'\aciOnul. _ < " . -

Ora si a este Conn·rcs· ~ ·.., a C 't't i- _«O -~nhor ,aJtou, e us suas faltas nao 
ão c~nfiou a "C~ar ? "0 o.t • .,ue' o_n~ .1.~u esta.o JUStificadas. 

<; . . , . ~a das l~I" e _9onstJtmça~, -<< Mas faltei, respondeu o professor, por 
c~~ ~stes actos.tmJ.ortam violnçtW da Consti- motivos independentes d•• minh"' vontade· 
tmçu.o e das lets, d<lve-se recm;,:cr o.o Poder faltS! pot·ou~ rui violent~,do. >> ' ' 

~oiJerano.' a~u;lle _;~_ ~ne11~ .estil: confia.tl;\. a Ora, si â amnisth veiu par:t dizer, que 0 
"'uarúa d,L Con~titmcao c d.t~ lCis, o ili~e1to fõlcto nfto trazia. conseC]_uench\ l'(tie 0 f<lcto se 
do lemilt~u· ao !:,"OVorao que ;·ae em c.unrnho 'tP'I"'<tl'ill. da memoria úo" br:t;ileiros é claro et•rn.do ~ .. l ~( s ( · , 

Si . . t d . - 1 lJI!e essas faltas d~sapparecel':un; e a Camara 
•- ~ po1. •en ttra, em v c~ :t sui.>mJss:w, lo ll'l sua s·thetloria c 11o sem patrioti··mo roQo-

ll'tl'tHh!·r ·mo [• f .. ;- U t' • . . ' , ' ~ ' ~ 
a · n·~ ;.' } '.- 1 

•
1 m:x·'.0 :,. os I~ lO ~· ~~. C~.J't !ille<_l·;ru.Jo que 11eln. ~tnn!s.tia c~tll.s tal tas est~ 

dl,. :.c ~tç,Lo, 1.1·L0 ,. r!ne~ J.,z .1.' :•:? CoJ.,r?oso .)ll:õtiiJc:ulus, devo nao ~o lntlcmmsni· o fllDCCIO-
eJx.n tle cUoiiiJlll o .on ~l .. n•:r, :;1, por •e~- nar·io uos seus vencimentos como rraruntil-o 

!m':l,, <l CongT•~s~o _ man~r~et• a sutt :lll"e,lc•to pata a rutm·o com r·o!ação 'às cousequencias 
ll\1):0.~t:L pol,, pa_Jxao p.1ltbc,,, nc,;te cum ltrplC tl!t sua :rs:>idnidatle. 
c.•lrt? ·~e ~tle se1 rttm~s os recm~o~ legae~ a .r.g·orn, de;·o tlizor que esto runccionnrio 
l.wç.u 11l•t_O. • • teve totlas as informoçucs filVoraveis em todas 

Qll•lm nao s:1be <JUC for1\lll os_n~mtstros que as repartições Mot\: que clle"'ou ao ministro· 
~tatli.laran~ unpor a~:'>uprcmo.'Ir·t~tmal Fetle~ e ~ó este des'poticamente, "tlictatoria.lmente: 
1 •!-_l que nuo concedeo~e ltrJI)e:c,~colp!ls:. q11em col!ocou-se <lcilmt dessas informações, acima. 
nao tOf!htce os qu.o ilesrespettam os cltrettos do todas as opiniões acimt\ de todos GS cou~ 
gnrantvlos por· le1 ? • . selhos, não manda~do abonar as faltas desse 

O ~?ongresso compre)tei~de perteltamente rnnccionnrio o.ssím violentado. 
que VIvemos em t\m p:u~ lt vre, e que o povo 
bra.zileiro nunc<\ poderá ser um povo de cs·
cravo:;. 

Portanto, Sr. -presidente, vélnho procurar a. 
intervenção do Congre55o Nacional pa~-a pôr 
urna peia <WS desmandos do Poder Executi>·o, 
e contio qne não pereo o meu tempo; confio 
no Cong-resso, confio que os meus collegas 
não se dissolverão este anuo, sem que ~eja 
approvada a. moção que hei de apresentar, e 
em virtude d<>. qu<tl se h ,, de convidar ao 
Poder Executivo a cumprir os elfsitos da 
n.mnistia. 

Nesse dh ê que eshril. em proY<l. o patrio~ 
tismo do Cona-resso; nesse dia é que üei de 
ver si o Congresso elfirma que houve l'eal~ 
mente amnistia,, ou si coutiuuam os a1•bitrít"S 
d(t rlictadura do governo ; uesst:l dw. hei de 
ver sí a amnistia prodtlZ os seus e!reitos na
turne;; e logi~os, ou si é pahwra v:L, que não 
tem significaçào. 

Por isso espero que o Congresso, antes de 
dissolver-se, ha de approvar esta moçii.o, por 
seu patriotismo, por smt tlignid<lde. 1\Iils, ~i 

· por Yentura isto não acontecer, tenho os 
r;:eios na. lei, meios ene:r)l'ícos. 

E si o dir<Jito ê mr,u, é :1. lei que m·o d:l, 6 
a soberania nacional quem m'o garante, e 
não é o poder dictatori::ts q\le ha de rasg-ai-o 
diotatorialmente, sem qu~;: eu, ainda masmo 
na ultima agonia, proteste. 

Sr. presidente, fui arrastado a estas éonsi
de.rações pelos apartes. Volto, porem, às que 
fõuia sobre o projecto. 

Trata-se de justilicar as faltas qne um or
fici<tl de marinha, o ca.pítão-tenente Baptista. 
que esteve preso em uma,fortalev.a e depois 
de amnistiado, deu l!a Escola de 1.Iariuha. 

0 SR. FRANCISCO DE MATTOs-V. Ex. estâ 
enganado ; o ministro não podi:l decidir isto ; 
não era da competencia delle, mas da compe
tencia do Cong-resso. 

O SR. SEABR.A-Eis aqui um"' nova dou
trina 1 Eu bem dig-o que estnu esquecido de 
todas as leis! Mas é porque não ha legislação! 
E' um re~imen to lo novo! 

Pois digo ao nobre deputado que era da 
competencitt do ministro; e a. prova é que o 
ministro mando11 jnsti11c.ar faltas de outros 
que foram ?reses. Si era da exclusiva compe· 
tcnc~a do dít·e~tor da cscolR, si, porventura, 
tivesse attendido ás c.onsequencias da amnis~ 
tia.; como não seria da cornpetench d(L auto
ridade snperior do ministro? 

O :>a. Ft~ANclsco DE MATTos da um aparte. 
0 SrL SE ABRA - Veja V. E:c como se 

ignoram as mais pequenas noções da legis
laçiio do paiz ! Nos estatutos de todas as fa
cnlcl:tcles, de todos o3 estabelecimentos de en
sino, l1a un1 artigo que determina que as 
frtltas dadas '[)elos profes~ores podein ser jus
til1cadas pelo respectlvo dlrector. Quando o 
director ntio justifica as falbs, tambem todos 
os estatutos de todas as faculdades e de todos 
os estabelecimentos de ensino deste pa.iz e do 
mundo inteire, est:lbBlecem o recurso para. o 
ministro; e este, attencleudo aos motivos apre
sent<1.dos pelo proressor, pôde justificar ou 
deixar de justificar as fu.lt\ls. Desta decisão 
é que uão ha. absolut<lmente recmrso para. o 
Congresso Nacional. O desp!!.cho do ministro 
é que é nm despacho sem recurso para o Con
gresso Nacional- Esta é que é a legislação do 
paiz, 
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0 Sa. FRANCISCO DE MATTOs-Possogaran- 0 Sa. SEABRA.._ Agradeço a V . Ex. por· 
t!r a V. Ex. que o ministro da marinha tem que u. sua coutissão é a expressão d:t vontade 
at6 :1. melhor boa vontade nesta questão . da nação, a expressão geuuina, real, da. so-

0 SR. St;:ABRA.-Sr. presidente, amanhã dic bel•at;í[l. nacional. . . . . 
zem que tem muito bo:l vontade comi"'o mas Po1s bem, Sr. pre~1dente, vou me clDgtr a. 
todavia estarei soífrendo pot• causa. do' con- ma teria de que estamos tt'üt:l.lldo. 
cut'SO. I V. E:.. compr·ehende que estes apartes e 

Realmente, Sr. pPesidente, quando de volta ~stns pomlel'ações foram feitos a margem, 
do Cucuhy chogitmos ao P:1rá, cncontr1\., ISto. ó, duvam-me os. apar-tes e eu aunotava· 
mos o patriota, o glorio~o. o grande, 0 grau- os !L !nargem para respondel-?s. 
diloguo tel·~fll'llmmu. do Sr. ministro !.In f <i- l· ut arrns~aúo a. esta~ constdet·a_ç~s:. não 
zeQj!a, dizeouo: as proyoquc1 e mesmo d1s~ no pru1e1pto do 

• . . . meu d1~cnrso que, ape1;1r de poder fazer a c? Prestdonte da R<!.flU.hltca sanectonou tm· analyse dos actos Jictatoriaes pt·aticados pelo 
meumtnme.nte a amlll:slla, porgu~ quer a .. 0veroo cin••ir-me-bia á. díscus-&io do pro-
confratermdaue de todos o~ 1.Jraz1letros . ~ .fecto. ' "' 

Disse eu c<~mig-o: • :Muito bem! Vamos eu- F:~ria esta restricção, si hem que estare-
t rnr no regiman legal ! voltamos do desttll'l'O stricçllo fo~&~ Jc encontro ã explosão de rui
para encontrarmos aberta uma epoca. de nha consdencia. iudignada; si bem que estl\ 
paz e de felicidade par:~. a Republica; g-:~nh:t <L restricção í'osse feita. denntc dn Coustit ui~ào 
naçao. embora. nós tenhamos perdido: Vh·o. o que foi enten·ad:1, da Constituição que desap~ 
mAl'echal Florh\no Peixoto. l> . parece tx, das Hberr.huJes publicas que não 

Mas, Sr. presidente, assim vim, CO!D esta existem ma.is. 
esperanç:::t, com esta consolação profttnda; Sr. pr~itlente, a da, peito de tuclo isto, so
mas, como o individuo que quizesse ver a bola freando. so~itaodo, esmag;mdo, abafando es· 
de sabão se sustentar no ar, aqui chegando tes sentimentos, vou mo rest ringh• à discll.>· 
essa esperança. se desfez, essa !Joh\ de su.bão suo da materht . 
se despedaçou ao primeire sopro d.. viração! o SR. FRASCtsco DE MATTos -Creio qt~e 
O que vi, com bastante magoa no oor<lção, é v. Er. está combatendo sem inimis-os . 
que continuava a época •las perseguiçOes, do 
desre.peito á Constituição; o que vi é que, O St~. SEli.BR.A -Muito bem! 
em vez desta união, desta coa fraternidade o SR. Z.'I.:!>IA. - Era o que o nobre deputado 
da família. brazileira, estava trlumphante a queria . Agora temos materb nova. 
dictadura; em vez da paz, a. guerra.: em vez 0 Sn. SEABRA _ Muito obrigado. 
da ordem, a revolução i em vez -io Poder Nesta minha vida. de traballlo no levanta-
Executivo cingir-se dentru da consciencia pro- d · · 1 ,, 
pria, da coosciencia br-azileira, da couseieociil. m2oto <t consc1encia nac1ona , na reivinui-
r epublicana, pelo contrar·io, 0 Poder Execu- cação das liberdades. dos direitos do cidadão, 
tive enxovalhava., 1-ia-se, cont1·al'iava, alte· o uobre deputado declara. que estou bat:l-
rava as resolnCões do Cono<>resso Nacional. !bando com as sombras, porq!le nf~o tenho 

E h · d · inimigos. 
ven. am dJzet' apois que alntla existe Perfeitamente! muito obrigado ao llObre 

Republica., que ainda existe Constituição~ collega e patrício de represeuta~ão que ,.eiu 
Sr. presidente, no nobre deputado pela trazer este lenitivo. 

Bahia, que foi quem .ne iutP.rrompeu com o 
seu aparte, faço justiçu, e por isso o convide! 
a sustentar um acto illegat. 

O SR. ZA~tA. -Niio sustentei acto nenhum. 
Si tosse Presidente da Republica garanto a 
V. Ex. que lh13 darh a sua cadeil'a. 

ú SR. SEABR.A. - Sr. presidente, esta con~ 
fissã:o do illustre de?uta.do é a de um homem 
cuja consciencia, cujo conselho acato e res
peito. 

Muito agradeça [1. S. Ex: . 
O SR. ZA..'lA -Não tem nada que me agra-

decer. , 
O SR. SEA.BR.A. - Agt-:uleço-lhe em nome 

da. justiç.a, em nome da nação. 

O SR . ~ - A n:~.ção dispensa. o agra
decimento. 

o SR.. FR..>.Ncisca nP. MATTos - Não disse 
n:td:!. de mni~ ; ainda não vi um só deputado 
levantar·se para comuater o projecto. 

O SR. SEA.BR.A. - Dous casos ficaram liqui· 
dados: prirr.eiro. que o minbtro <i o compe· 
tente para justificar ou niio ju~titic:l!' as Í<tl~ 
tas dos professores. 

O Sn. FRANCisco l)E MuToS - Eu já disse 
a V • Ex • que a questão erz• prioci puJmen ta 
de "Verba. Na auseucía desse lente o :;cu sub
s tituto percebeu n gratificaç~i.o qtle lhe com
petia: agora, vo!taodo elle, donde s:Jhirá a. 
verba pa.ra. p:1gar-1he ,a gratificação que jà 
foi recebida por outro~ 

O S&. SEABRA. - Perfeitamente. FiCOtl li
quidado que a competencia é do mini;,tro, mas 
diz o nobre deputa.do que, tendo o substituto 
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re()eb!~o aJ gratifica~cs, o p~gamento dess.'ls! d11r :~mnistia, ainda não houvesse um depu
~rattt~eaçoe.; :w !rn te ell'ectivo impo1·ta. ~gora I ta.do, uma intelligencia, uma força. que se 
em a~gmento de despeza., sobre o qual com- levantasse pat·J. ilizer: O poder procedeu bem 
pete a Camat·:' e nii.o ao ministro resolver. l mantendo esta demi:lsão. 
no~~~~e~~t'\C~ta deduzido o argumento do O SR. CAsDIIRO Jt::-am~ - Na occasião com-

. · petcutc. 
0 SR. FRANCISCO DE :1\t\TTOS- Sim, senhor. 
O SR. SEABR .... -~Ias, Sr. presi(lente, eu digo 

que este argumento e o mesmo que si por 
ye_ntura eu dissesse que o il)di.\·iduo que é 
InJusta.mente prc.<o pelo arbttno ria autori· 
dade é o V<•rdad!~iro er 'minnso. e não a auto
ridade que :trhitrariamcntc o IJren1leu. Que 
culpa tem c;;t(•. funcL·ion:wio d~ que outro sub
stituto t•ecebcsse a Jl'l':ttlfkar;ão que lhe eom
petia. si o Congre~$0 Naciom~l vem dizer em 
sua. sohera.nhL que não existe mais o ft\ct.o quu 
se di r.ia delictuaro ~ 

0 SR. FRAXCISCO !lE !\hTTOS-Pois O Con
gres~o que decrete a vm·h:t pam o p<~gamnnto; 
euja disse que o mini8tro fem ~\ melltOL' Yon
tade a este t·espeito. 

O Sa. SE.~BR.A.-Mas qu:tl foi o despacho 
que o ministro deu ao requer·imento deste 
funccion tWiO? 

Foi ú1il••terian. Indeferidoqner dizer-não 
tem razão; inde!erido quer dizer que o func
cionario continú:~. dcbú xo da. 3-C\:àO das fal
tas. 

Si o ministro da marinha, si o ministro 
prepotente, si o ministro do Rincll.lld~ fosse 
um ministro Qlle soubesse dar n lor avos ter
mos que emprega em seus despad\os, o mi
nistro da m:~ol'inha não teria indefr>rirlo e;;SB 
requ ·rimento; tel-o-hit~. def.:rido e pedi ri:!. 
verba para ü1zer essa despez:L dicta.da pelas 
suas paixões, dictada Jielos ~eus odios . dictaúa 
pelo seu genio trefcgo e revoluccion •rio. 

0 Sa. F RAl\:CISCO DE ~IA'lTOs-Nii.o apoiado ; 
em que se funda V. Ex . para dizer isso 1 Não 
é bast mte que Y. Ex. o diga ; é preciso que 
o prove. 

O SR. SEABR.A-Mas o ministro indeferiu o 
requerimento, e o illustre militar recorreu a. 
este parlamento. 

Diz o nobre deputado que nada tenho a 
discutir, IJOrque S. Ex. talvez o mais ligado, 
b lvez o mais entrela~:a.do . talvez o mais 
a.ma.rrado ao Sr. ministt•o declara qu~ eu 
estou combatendo sombras porque a. opinião 
do ministro é que a.s faltas nãs e...-xistem. 

Então a consequend a a tirar é outra : é 
que ha duas entidades que não rcivilJdica
ra.m os seus direitos, os p r·of~ssores das fa
culdades, que, com violat'.,âo da. lei, foram nri· 
vados de seus cargos. -

E o que é extra.ordina.rio, o que é supina
mente admiravel, é que neste congresso, 
onde o governo conta com sympathias para 

Cama.ra V, VI 

P t'('rlcs ~ conte~taçües interrnntpem o ora
do,·.) 

O ::iR. ~EABRA-Sr . pl'c~iclenw, agr:1deço 
muito ao calor dus meu:; collcga:< mais calo
ruws do que eu. (,!ui ju.·e . uu uW•w, ne· 
lllinem lt,.tlii. 

E:H.ou u~:tnd" (lo meu dirt•il,o. O q ne quero 
i: que c~t<~ mttioria qun l'cpt'<:~cnta :t >ohcnmia 
n:wiunal. cnl!!o ou mesmo con!;·ssu, venha 
dir.t•t' : o gOH!l'llO 1~m !'tt7itu cta ma.ntct• esta 
dcmis$ão. O gu\·crllo pt'OL"Cdcu hem, lc;;a.l
mentc, constitueiuualmcnr.c naq uell!! tempo e 
u.intla contmúa hem depoi:; tlõt :unnistia. 

E' para. alti q u~ eu proYoco a maioria ; 
ne:>te tetreno c qnc quero Y!!l·a ma.ni1es
tar·-~e. porque, St·. pt·e:;ülcute, si porveutul'a 
ouvtr um membro da maiOl'ia, com a. sua 
con:;.cienciu., com a. sua pata vra, cO 'li os seus 
bt•ios e com ~L sua dignidade sustentar esta 
doutrina , de modo a convencer, d1~sistirei da. 
cadeü•a. de lente da Facul(lade de Direito do 
Reciie. 

O SR. hCQl:ES OURIQUE - Não faça isto. 
O Sl~. SK ... BRA.- Faço,porque os sophismas 

podem mascarar a verd .. de, mas não podem 
anniquilal-a ; faço, porque a t·az;io, a justiça., 
o direito, a Constituição e a lei são tão 
decisivas que não pOdem ser soplüsticamente 
ani,JUiladas. 

Sr. presidente, este projecto não póde ser 
r ecusado, porque e a reinndicação de um di
reito, porque e uma. conseq nencia. logica, ne
cessariu., le,o-al e constitucional da. a.mmstia., 

(Jluito bem, muito bem. O orador e compri
merlta(l~ ). 

Nin~uem mais pedindo a IJalavra .• :fica en· 
cen·aaa. a discu&iio. 

O SR. PRl=:siDE!\"rE declara que, havendo nu
mero na. casa., vae se proceder ãs votações. 

Votn.çiio, em z .. di~cussão, do projecto n. l83, 
deste anno, restabelecendo a lei n. 3403 de 24 
de novembro de 1888, com as modificações 
que indica, e fixa. o pr:tzo dentro do qual 
devem os actuaes bancos de emi~são entrar 
no regimen desL.t lei. Aut.orisa (I go~-er·no : 
a a~sumir a responsabilidade das nota .. ~ dos 
que niío poderem ou quizcrem submetter- se 
ao mesmo regimen; a. providencia.r·, quanto á 
substituição, por notas do Thesouro. das que 
forem recebidas , e a rescindir o contra.l!to 
com o Banco da Republica para o res,o-ate do 
papel-moeda, limitã.do este 3 somma actual e 

~2 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em tB/0512015 12:47- Página 12 de 20 

410 Sessão em ::.s de Outubro de 1802 

feito o resgate confol'mc afJUdl~t loi c com os 1 preferido. requl'iN>n J•ctirntln. do meu reque-
recm-sos a.nnualmentc llecrutntlo::. rimento. 

o sn. PRESIDE.'õ1'E anntnH:in n. votn~~1o r1o Snbmctt.hln 1\ Yoto~. I! <t}lJWCw~tdo o t•eque-
requet'lmento ap1oesmtuuo C!l\1 um:.\ das ses- t·imcnto. 
sfi('S unteriore;;, Jle<lintlo JWc!ht•t:nci:t l':tm 0 E' suhmct.l.irln a rot<~H! rejeitatlo o requeri-
substitutivo do Sr. Erico l:oclho. mrnt..• 1lc lll'eli!t'r•Hr·i:t rio Sr. Rodolplto de 

Submettir.l.o a votos o J'l!IIIWt·lmcnto ole tll'l'· Ahl'<'11 · 
ferencin. , l'econ!Iooe-se ni'io ha\'1!1' lllltni!I'O na () sn. PII~:.,II>X.'in: annuneia. ;l vof.:u;.io, pot• 
casa. )11\1'\J::<. rlll at•(, I" dn ~ttlto:titut.ivo do Sr. Eri-

0 SR. PR.ESIDEX'l'E-N'i'to ha numero. t'O Cot!llln, >i:.:t<~ ~ontcr di:>posi~ües dilre· 
l~'flf.{·.~. 

Vae-se proceder- iL clmmatl:t. O ;-;n. Alt'J'llLlH R li"~~ (pcl,. ord<Jm)- Pnrcce 
A chamada. de hontem deu log;w :t tl.lgn- rptl• n~o tem t·ariio awe~:t qncr~nüo snbmctt~r 

mas reclamações. ·· prll' p:lt't,cs :i. vut.a..;;io o al't. In <lo subsLiLutivo. 
A Camara. comprehemle qU(\, ~i forem con- Wlt! t.mi'crra. um pl;~no tot:tl, o que exclue :t 

templados como presenteg todos os Srs. De.- itll~:~ UI! vot;tc;:'lo 1>01' p;u·t~. eccon'Cnuo o.i11d:J. 
pu ta.dos que estio den tro do edificio, ha.ver:.í. a. circmnst;.\nch~ úc que o t·e-,;imento mand:~ 
numero. Portanto, os Srs. secreta.rios w po- qne em !!·' ,Jisr.u~o os })rQjectos sejam vo
derã.o tomar not\ dos Sr:.. IleJJUta.dos que ta.tlos pol' :trtigos. 
estiverem no recinto e resp:mderem iL cha- 0 Stt. PRe<JDEXTE _ 0 regimento nmnda 
mada • ig<u\Itnente •1ue S<J vote sep:.u•;1damrnte os o.r-

Prooedenuo-se á chamada. verificn.-se que Hgos que contenlmm disposições <li!ferentes; 
se -retira.ra.m os Srs. Pedro Cilermont, Nelson, mas, si Y. Ex. entende qui\ a votação deve 
Mo.rtinho Rodrigues, Gon{)alo de Lago~, Ju- ser· teit:1. JlOt' a1·tigos, eon~u1tltl'el u. Ca.mttrn. 
venci.o de Aguíur, João de Siqueir;J., Erice ne.-se ~eniido. 
Coelho, Ja.cques Ourique e Aristides Maia. consulta.d.a, a camara resolve que o substi-

Respondernm :i. cba.madilo 110 Srs. depu- tutivo sej;t votado pot• artigos. 
tados. O SR. VNlAES (pel<Z 1wdem)- Sr. presi-

0 SR. PRF.:srD~'TE -A ro~a. dec!a.rou, na dente, tra.t.'\·SG de a.ssumpt.o importa.ntiss.imo. 
ultima. sessão,elll que se t ratou do assumpto, e ê pr<lclso que os representatltes da nação 
que, não sendo concedidu. a Pl'eferencia a assunulm pernnte e11a a responsa.bilidade de 
qualquer snbtitutivo por -roto expresso da seu voto . 
Camara. estes seriam submettidos a Yoto m Requeiro. portanto, votuçi.i:o nominal. 
ordem ela. sua a.p1·esentação. Sulimettfdo a ;·otos, é rejeitado o requeri-

Esta. circumst.ancia recordo agoro à cn.- mento de vot.>ção nominal e procede-se ,;, vo-
mara. taçlo do art. 1' do substitutivo do Sr. Erico 

COelho, que é . dado <Xlmo rejeit..'ldo. 
o Sa. OJTU:lCA (pela. ordem) diz que. á vista 0 SR. CIIAITAS Lo.BATO (pel-a o;·dem) pede 

da declaração que o Sr. Presidente acaba. <le verificação de vot:t<;lio. 
·fa.z.er, o requerimento de preferencia na. TOla· 
ç~1o não tem 1'a2ã.O de ser, visto como o suh- Procedendo-se <'L verificação, 1·econhece-se 

·stituti>o do Sr. Erico Coell10. na ordem dilo que o a.l't. I• úo sub>tituti.vo foi rejeitado por 
apresentação, aeua·se em primeiro logar. 58 votos conira 51. 

Nestas condições. cumprindo-se o regimen- o SR. PRESlllEli:TE - Fie<tm prejudicados 
to, es.<.:e substitutivo entra em >otaç.ãoem J.lt'i· os detn;J.is artigos do substitutivo e as emendas 
meiro logv.r. que lhe foram apL-esentadas pelo Sr. Francisco 

O SR. RoDoLl'HO DE ABREU (pela oJ·dem) - Glicerio. 
Pedi a :po.la-vra, Sl'. Presidente, p::t.l".J. lem1war o SR. PRESlDE~>TE annuncia a. votação do 
a. V. Ex. que 11a. um requerimento meu :pos- substitutiYO elo Sr. Scabn\ e outros. 
terior ao do illustre deput.1.do por S. Paulo. Submettldo a. \'<Jtos o art. J• do substitutivo, 
em que pediu. preferencia. para. o substituti- e regeita.do, 1icando os demais artigos pr~u-
vo do Sr. Seabra.. dicadcs. 

Nestas condições, retirado o requerimento 
do nobre deputodo )!Or S. Pa.ulo, peço que 
seja. submettido a votos o meu. 

O Sr. CESARlO MOTTA (pela o1·dem) - Sr . 
president~. qm1.udo propuz a preterencia foi 
unicamente para ordem na vot;\.Çt'\0. 

Portanto, desde que ~eja desneces...<arillo a 
prefereneia, porque tem de ser o projecto o 

0 SR. PRESIDE:-<TE - AnUUllci(L :1. Yot~.ú.o 
do projecto da commissão. 

Submettldo à votos. e ~pprOV\l.dO, por 56 
votos contra 53, o seg1linte : 

Art. l." E' rcsta'oolecida a lei ·n. 34.03 de 
24 de novembro de l8S8, com as seguintes mo
dificações: 
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§ I ._• As compa.nhias a que ella. se refere sõ 1 que se submetterem ao regimen da conversii.o 
poderao opera.r: no portauor e ú vista., na. mesrn:t lei estabe-

a) ~m de~contos de 1ett1·as ou efi'eito.; com- leciLht , limit.a.do:; os "eus pt·evileg-ios e con· 
merc1aes a. pl'aw de quatl'o mcz:~ no maximo; ccssi>es àqmlles ctncujo goso se a.cho.m . 

b) em ca.uçues üe :.tpolie$·S da. J.livicJ[t pu- Art. 3." Os ba.uc:os de cmiNtO, actualmente 
blica !ecler-Jl e titulas de diviua. est<lclu:~.l ou 1 exi.->tente~. s:w nLt•igatlo~ a. <'ntt•:tr no regimen 
municipal ; em c;1.uções de titnlos ini.egra.li- ~~r-J. úccrcttltlo dentro elo pl~tz:o improrof,':l.Vcl 
sa.<los de lxtnco,; ou companhi•tS, cotado~ na. de seis mezcs d~cla.ta d<J. pt-escnte lei. 
praç-a. comtanto que as referida.; oauc;ües não Art. 4." O g-ovcmo é autoris•tdo a. assumir 
sdam ele prazo superior a tl'es mczes, so!Tra.m o. re:<ponsaililicladc das notas dos :tctuaes ban· 
pelo menos a reuucçiio de 10 a 20% d~ sua cos que nflo plulerem ou nilo quizerem sub
ultimtt cot:tç:!.o. caleulad:\ sobre o valor no-J mett1~r-se it ollrig~fio do al'tigo o.nterior , ele
minai. sempre que excedel-o e fique a com- vendo t·csgato.l-as gt·o.tuitamente e na propor· 
pa.nhia.a.utorisada. a IiquiÜ<J.l' o iitulo logo que c;J.o das neces::itlades do merc.~do . 
entre <t declinar a. nmrgem rlcss.1. ga.ra.ntia, Art. 5.• P•tr:t ess;J. ope1-a.:;ão ~ consti~uido 
não podendo empregar nesta:; oper<wües mais um fundo espe<:io.l pelos seguintes recursos: 
de nm quarto de seu c;:J.pital ; n) 0 h stro em moeda ue ouro existente no 

c) _em compra e Yend<t de metttes e pedrns Thesouro Nacional e alli deposit<\do por esses 
prectosns. ouro e lJrat.'l. amoedado~; . bancos; 

d) em cam1J1aes de conta. proprm e_ o.lheul..; li) as <J.polices, ouro, compradas com o ouro 
e) em compra. venda. e sullscr1p~ao de t1- dos la.~tros dos bancos, na. fõrrna do tlecreto 

tulos federaes e estaduaes. u 8'>:3 B de a de outubro de 1890· 
§ z.o {\o~ fisca.es de que . tr~ta. o a.rt . Jo 'c) ;s apolices, moeda. corrente, 'depositadas 

des..<a_ Ie1 e . . vedado ser .o.cc tom~t<~ de com- por elles pa.ra garantia de suas ~missões; 
panhtas Stl.Jell!"' a sua mspecçao e ter com d) os saldos dcpositaclos nos diversos bancos 
ell:>s transacço~s _d~ qualquer nllotureza., c, e pertencentes o.o The,ouro; 
~em das attr1bmçoes 9-ue lhes foram confe- e) a divida dos dive1•;;os bancos ao Thesouro 
ndas e:n 1:~ouia;mento, mcu_m??: Nacional, proveniente de emprestimo por 

a~ synd1c:ar s1? ba':co pta.tJCa n.s suas ope- caml>i:LE:S, cheques em ouro e outl<J.S ga.ra.n-
1"~ dentro do~ llmtt~ e ~~idades esta.be- tias, as.-;im como a que resultar da di1ferença. 
leCJdos, nesta let e em dLS.IJO~~<)oes_.de seus cs- que se apurar entre a impor~cia de suas 
ta.tuto:~ e cootra.ctos que n,w se.J<1m por ella emissões a res!!atat• e os respect tvos lastros . 
alterados ; -- . . 

b) assistir ao recenceamento das carteiras , Ar~. ~-·O governo provero. a q';eS7Jam 
caixas e coft•es dos estabelecimentos, podendo subst1tmdas ~ar notas dJ? TllesoUl'o Nac!OJ?al 
exi'"ir coni'erencia. sempre que jul!rar con- todas as que iot·em recebl!la3 na:; repa.rtlçues 
>mrtente · ' ~ publicas em pagamento de impostos ou por 

c) verificar e exigir a. presta.çfl.O de contas qualquer outr.1 c;:J.usa,, de moc~o <)Ue dentro do 
.da.<; administr-ações; pra:zo de u m anno reJa. constdct-a.d.o. de ne-

rl ) visar os balanço.<;; ger-aes e annuaes e D;hum valor o p..'l.pel moéda banca-rio mconver
mandal-os publicar por conta do> estabeleci· tn·el. 
mentos · At·t. 1." Fie.,. o governo o.utori~ado a rescin-

e) ap;esentar annualmente ao governo um dir, nos termo:; que julgar convenientes .. o 
rela.torio minucioso em que, a par dos rla.do~ contracto celebrado com o Banco da. Repubhca. 
esta.tisticos e 'inlbrmações sobre a. circula.ção par<J. o re;gat~ cl_o po.p~l moeda do Thesouro, 
tiduciaria e os demais serviços a seu cargo, fi~nclo es.~e limitado <t somma a.ctualmente 
offereçam ebserva.ções e indicaçijes que .iul- e~'l:>tente. e ~te vendo [1. ~u resgate effectuar
ga.rem couvcnientes. se pelos meiO:~ cstalnleculos na. Iet de 24 de 

novembro U.o .1888 e com os recursos que an
O SR. PRES!DEl'>'TE u.nnunci<J. a vot o.ç•iio da nualmente !bt·em dc~retados na lei do orça

emenda do Sr. Casimira Junior ao <J.rt. I•. mente, 
O SR. CASI~nRo Jm;ro& (2JCla ordem) petle a 

retirada. de sua.s emendas. 
Consultada, a casa consente 11a. retirada 

tias emendas. 
São em se;:uida e successivamente submet

üdos a. votos c approvados os seguintes arti
gos: 

Art. 2.• As Hmitaçfies esta.belecidt\S nos 
ns. 2 e :l 1lo~ l•,art 1" er·cla.tivas no mn.xi
mo do capit<tl c da emissão não se applicn.m 
aos bancos emissores, actualmente existentes, 

Art . s.• Revogam-se as disposiç-ões em con
trario. 

Em seguida ê o projecto approva.do para. 
passar a :Y. discussão. 

0 SR. PRESIDE:-õTE annuncia. a. votação, 
em 3·• discUS$iio, uo projecto n . 2l6, desee 
anno, twtorisando o Poder Executivo n. :1.brir 
um cl'edito extraordina.rio de 2ô7:041BGOO. no 
corrente ex~·rcicio, para p:tgamento dils des
peza.s rea.lisadas com as occurrencia.s havidas 
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em Ma.tto Grosso e com o· desa.~tre do eoura
çado Soli,1u1cs. 

Submettido a votos o pr•Jje~to, votam a 
fuvor 62 Srs. deputados e contra 30. 

O SR. PRES!DEt-;TE: - Não lia m1mero. Vo.e
se proceder a chamada. 

Procedendo-se â. chamad:c, verifica.-se que 
se retiraram o~ Srs. Pedro Clie1·mtmt. Costa 
Rodrigues, ~elson, y[a.rtinho Rod!'igues, Gon. 
ça.lo de Lagos, Juvcncio de Aguiar, Annibo.l 
F'dlcã.o, João de Siqaeira, lvo do P!'atlo. 
Jacques Ourique. Jacoh d:1 Paixiio, Al"istides 
Maia, Oli.rlos das Cilngas, Ferreira Pires, 
Braziüo dos Santos. Fleurr Curado. Fernando 
Sima.s, Julio de Castilhos, Tllamn.z Flores e 
Cassiano do Nascimento. 

O SR. PRESIDE:-iTE - Respontleram á clnl.
mada ~8 Srs. deputadas. Não hit numero 
para a votação. 

Discussão unica do projecto n. 193 D, deste 
anno ( additivo dcstac.:1.do do orç:umento da 
despeza do Ministerio d•1 Guerra, para. o exer
cício de 1893), marcando os vencimentos do I• 
patrão do Ar;;eml de Guerra. 

Ninguem pedindo a palavra, fica encerrada 
a discussão e adiada. a votaç:ão. 

nuiçio nos sa.larios dos patrcres do arsena.l de 
guerra. 

0 SR. PRESIDENTE-Assim JlfOCedeu-se por· 
qua ha nm az•tigo do regimento que determina. 
que as emendas que contiverem rnateria, es
tran1Ja. ao orçamento constituam projectos 
especiaes. 

0 SR. PIRES FERREIRA não vê nada. de es· 
tra.n i ;O na. ma. teria de que tratava. a. emenda· 

E como a emenda aptesentada peia. commis· 
s.1o esta incorrecta, visto que sómente sere· 
fel'e a. 2" p<ttrões, quando tamb~m ha um 1°• 
que ntio púúe constituir odiosa excepçüo, pede 
!icenl,'.a para. oJI~recer uma sub-emenda nesse 
sentirlo, 

Vem it mesa, é lida, apoiada e enviada á 
commis~ão a. seguinte 

Emenda ao addtiivo 193 E 

Diga-se : -I> e 2og patrões- em logar de-
2o• patrões. 

Sala. das sessões, 18 de outubro de 1892.
P<•·es Fe~1·eira.. 

Nínl,'llem mais pedindo :t pa.lavra, fica. en
cerrada a discussão do projecto e adiada a 
votação. 

Discussão das emendas da Camara. dos Depu
tados niio acceitas pelo mesmo Senado, ao 
pro.;ecto n. 48 C, regulando a na veg-J,Ç.ão de 
cabota.gem. 

o !Sr. ~.loraes Barros-Sr. pre
Yem a mesa, é lida, apoiada e enviada <i. sidente. no debate dosgr:<ndes principio;; que 

commissão a. seguinte emeud[l. este projecto envolve e .ià decidiu. condem-

Discussão unica do projecto n. 193 E, deste 
anno (additivo desta.caclo do orç!<J.mento da des
pesa da Ministerio da Guerra, paro.. o ex:erc:cio 
de 1893 ), E-urorisaudo o governo a equiparar 
os 2" patroes do Arsenal de Guerra desta c:a· 
pita! aos machinistas do mesmo arsenal e a 
elevar ã categorüt de 3" patrões os arvo
radas. 

AO PROJEGTOX. 193 E 

Aocrescente-se: e bem assim a equiparar os 
vencimentos dos ma.chinistas da lancha do 
Arsenal de Guerra aos vencim~ntos dos ma
cronistas de lanchas de igual .,ategor·ia no 
Arsenal de Marinha. 

Sala. das sessões, 18 de outubro de 189.2.
Fróes da Cru:;.-B. d~ S. llfa,.cos. 

nando·os, lloje figura. apenM na discussão uma 
pequena. ne~ga relativa ao modo pratico de 
leV<lr ~ effeiw e'~a condemnaç.ão. 

O grande principio que venceu em 1865, 
depois de ingentes luct<:os e de prolouga
d~ propa,ga.nd(l. contra. as tradições terrenh:~.s 
do pns~ado, contra o meliroso carranci~
mo con~er\'adar, franqueando-se então a n:~.
vegaç~;io intcrpro>'incbl do Bra;z;il ã marinha. 
de todas as nações pat';1 o comrnercio interno, 
d'1 mesma fó rma que em 1808 tinham sido 
franqueados os porto3 da evlonia :i.~ marinhas 
e:;tra.ngeü-as pa1•o. o commercio externo ou 

O Sr. Pires Ferreira pediu a internacional, essa granJe conquista liberal 
palavra para. apre3enta.r uma emenda. ao pro- está. condemnada, não só pela Constituição da 
Jecto n. 193 E; mas, antes de litz~l-o, desejava Republica, como por este peojecto. venc~dor 
que o Sr. pre;idente explica.sse a ra.zão por no Senado e veneedor na Camara, pro.]ecto 
que foram destacadas estas duas emendas do que decretou a suppressão desta liberdade, 
orçamento do !llb~isterio da Guerra,paea cons· em cujo go;;o a. na.ç-.ão se acbava ha vinte e 
títuiremprojectosespeaiaes; porquanto,se esta sl!te. a.nnos, pois toi adquil'ida em 1865, pro
cama.ra reduziu ou alterou os vencimentos .jecto que decretou que o commercio entre os 
dos officia.es do exerciw, podia tambem, no diver5os portos da nação só póde ser feito por 
mesmo orçamento, fazer augmento ou dimi- navios nacionaes, que decretou a exclusiio 
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plena. e abSoluta de todos os navios ~trangei- na...,..ios e:;trangeiros e por isto se estabelece 
ros em rehtcão ao nosso commercío intereslt· ::..cgwll~ grMl:.tção. 
dual_; .projecto que declo.r.o~t q~e est~ V~iz.' q~e Agm·J., senhores, quem comp!ehende a im
prectsa. do bra1;0 e do cu.pttAl ~:strau.,.eu o .1.b.-,?" port:weitt que deve tet· "' mu.t·mhu. mercante 
luuzmente :p;~t·.J. tudo, repelle-os 11<\. commum- pa.ra po,ter ll\zer llOt' si só S<>rvíço de cabota.
ca~ martttm:l. entre o,; ~eus d1oterõO:l e::;- I irem, eompreilendc 1\tcilmentc r1ue o pra.zo ele 
tmlos. ! - . . oito ;tnnos é aímb curto: e preci:;o dar tempo 

HoJe !?ao me compete mms tlo que _fazer o pal'a que u;J.vios no.ciomtes s~jam construidos 
necrolo~w, uQ que cau~ar o det"'o(uu~:s ~obre no> e.~taleiros do paíz. pal'a que sl'j:t tr:l.Zida., 
o tumulo, em que fo~ .sepnlt.ad~• ;\ ltbet:tta;te ,10 menos em parte grodati vamente cres
da cabotage~1 que aha~ p-.:.re~JU defin~CtH~- ccnte, a. re~pectiva tripohção; emtim, é pre
mente adqu!l'ld~ parn p;~trlr:tomo d:~. l?aç,ao. ciso ct'NIA' pl'imeii'O uma mar·inha mer cante 
. Coube ao _l'~tmen re~ubltcano a tl'!ste glo- snfdciente e capaz de dar v;~:>iio a. tollo o trns

rta. de.suppr:nur. uma, l!b2rdade, <tue a mo- verte de e<Lr~as e pa.ssa.geiros entre os esta
narc~ta. no> ltav~a. dado. dos.e is..~ não ~e consegue. tle chofre, abrupta.

Fel!zmente nao passou tiCm o meu pro- mente, como o exige o Senado, que admira 
testo. te1'-se mostrado amigo do mono:polio e o.te a 

O SR. BA.l'TlST•\. n,\ Mott.>,- Foi o unico. >iolencia. 
0 SR. :MoRAES BARROS - Foi o unico, nii.o ; 0 SR. B,\.PTlSTA D.\.. MOTTA-Andou bem. 

a. questão foi vencida por muito :poucos "i'otos o Srt. i\'IortAEs BARttos-E..'ite pro.jecto não 
na Constituinte. fa.z mais do que pôr a naçiio b1·azileira. a re· 

Felizmente os liberae~ nüo tinll"m desa.ppa.- boque da marinha mercante para. servir a 
recido de todo, ainda se conserva.va.m eiU marinha. de guerra. com e1feito, suppri
graude numero. mí~ u.ma liberdade sociü pela. vangloria de 

A maioria, porêm, essa. tem a pretenção de posl'uir uma poderos;~ marlntHl. de guerra, e 
ser republica., o.\s dispensando-se de ser liberal, pôr a. uaçã.o na. posí~>úo de a.cces..::orio de sua. 
quando par·ecia que pt'OClMnimos a Repubica m:trinh<\, é sacritic•.>.r u. na~o para. que a. ma.
para. completar o elenco de nossas liberda~e. r·in11a prosp~re. (Niio apoiados.) 

Entretanto,o facto veiu provar o contfarto. 
Hoje, Sr. presidente, de todo este grande prin- Nem se cumprehende como li que se sup
cipio, de toda est.'L enorme questii.o. resta apc· pr·lm~) a liberdade de um paiz. para. servir, 
n:~.S uma insignificante nes.,no:L con..«ag;ra.lla. em apenas. a. uma cl:J.SSe, por ma.is mere<:edora 
uma emenda. que a. Cam::u~ ;1ppro~·ou e o que ~>eja. 
Senado rejeitou . . De.mon;;trei que a. J>:l.S."ag:em do regimen li-

Oprojecto doSenado,depoislleest.'\belecerq:ue vre para o regímen do monopolio nã.o deve 
a. n;negação da ca.botagljm só podia ser fe lt!-1 ser 1C,ita. tão bruscamente como quer o pro
porna:viosnaciooaes.exígia,entre outmscond1- jecto; demonstrei que a emenilil. da. Cama.ra. 
ções,para. que o navio t'o,;se considerado na.cio- veiu amenísar esta p8~sagem, dar tempo, 
nal.que deus terç:oo da equipagem los~em eom- ;ünda que insufficiente, para que se aprestem 
postos de brazileiros. A Camata entendeu que navios nlcion::tes, que pos>am fa.zer o serviço, 
isto era. violento de ma.is e <.~.pp l'ovou uma porque, senhores, si não seder este praso, ex
ementla moderando o rigor do projecto. cluidos os numerosos na nos estrangeiros, que 

Por essa emenda em vez de- de:sde logo ser· se empreg-.tm em no:;;;o comme1•cío de cabota
rem exigidosdousterçosth equip;\g~>m parao g;:-m, niío existindo na.vios nacionae> em nu
navio ser considerado nacional, se (.li~pue que m~ro sutnciente p:m1 fa7.el-o, pois são muito 
nos primeiros cinco annos hast<tri~ que seja poucos, como se;;;.\. preenchida. a lucu.na. dei
brazileiro um t.et'ÇO da. equipa.gem, de dnco a :o.:a.dã por aquelle:;~ 
oito annos, mebde, e dahi em deo.nte os dous u~r SR. DEPGTAno- Não é tanto assim. Sem-
terços. pre temos alguns navios. 

Esta. emenda. é I"J.SOa.ve.l ,p<:~rque f:\Z com que 
voltemos,com algum vag:~.r, com alguma ame- o SF:. t.foR<~-ES BARRos- Mas este;~ são poucos 
nid31le e indulgencia.. ;W regimen livre para. e insuffici€\ntes. Sú conheço os das grandes 
o regimen do monopolio (apoiados ) • f3Z emprezas,alimentadas por sub-venções pingues: 
com que a tr~mição não s~ja muito brust::a, são os do Lloyd,da companbia do Amazonas, e 
não sej<\ tão violenta e tão dolorosa .. porque, de a.lguma.s outras que vivem á. custa de 
senhores, é sempre doloroso e violento :pa..«S2.r la.l·gas subvenções. 
do regimen da. liberdade para 0 regimen da Afora estes, que são muito poucos em re-
restricçã.o e do monopolio. . . . lação i importancia do co.mmercio . .• o que a. emenda. quer e que o pa.JZ va. se 
preparando pouco a pouco com os elementos UM SR. DEPUTADO - Prestam muitos au-
naciona.es,a. ponto de dispensar o concurso dos :xi.lios. 
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o SP.. MORAES BARRos-O auxilio e muito I\inguem mais pedindo a palavra; fica en· 
. insignificante para dar vasü.o a todo o com- cerr~\da a discussão e adiada. a votação. 
mercio de ~bot~em. . Continuaçü~o d<t discussão unica. do pro-

Portanto. mUito sensatlt fo1 a emenda. ap· jee:to n .192 c, { additívo desi:a.cado do llroject.Q 
pro~ada. ~ela qama.ra, e o Semulo m~st.tou-~ n. Hr2 B, fixando a despeza do Ministerio da. 
:por dema.ts n.mq~o do arrocho, repellmdo are ln\lu;:.tria, Vh1.ção e Obras Pllblica.s para o 
esta pequena nesga de l1oordade. exercício de 1893 ). manda11do execut;w di-
P~l' 1sso entendo qu~ a C<•ma:ra. proce-1 verstts Gbra~ na Esh'ada de Ferro Centra l do 

der-.\ com toda a. s?-bedom, su~tent<\1ldO :.t s_ua / Btaál . 
emem!a, porque c uma emenda em !lent~<io 
Jiber•al, contra :1. opinião do Sena.do, qnc se 
mostrou muito amigo do <~.rrocbG . 

O SR. BEtr..u~~n:-~o C,\R:->Emo-Neste ponto 
estou de <1ccordo com V. Ex. 

O SJ.•, Oli'\-'Cira. l?intu {\iz que 
f~.lta.m (l.pentts oito minutos p:r.ra as tre~ ho
ras, c não (lesejando (te modo algum pertur
bar a di:;cnssiío dos projectos inciuidos, na. se

O SR. MoR.\E:! R\RROS - A outr3. emenda gllnch par te da ordem do dia, lcmbru. ao Sr. 
que o Senado rejeiwu consigna. um premio 1wesidenteo a.Ivit.·e de adiar a. discu&-~o tlesta 
de 50$ JlOr tonelada de navio de lll8.deil·a, e rnaterin. para, amo.nlliL ''isto h<wcr aJ.:;uns 
79$ por tonelada de navio de :tç?, nunca. infe· oradot•es in~cript.os p:tm fallarem sobre ns 
l'IOr a 100 toneladas, e de 10::; por cava.llo matel'k\s incluidtts na segunda parte da ar
-vapor' em naYio de mais de 300 toneladas, dem e o omdor niio querer r ot1ba.r tempo a. 
que forem construidos em estalleiros do paiz . nenhum dos seus illustl'es collegas que dese· 

Com as ideas que tenho. não serei eu quem ja.m f<\llar. 
-venha. levantar a voz em defesa. dest.a emenda.

1 

O Sr . presidente tomará na considera~~o 
Jã., qua.. ndo tive occasião de fallar nestll p1'0· que merecer este ~.lvitre, que lembra com 
jecto, manifestei-me contra. ella., por set• si- todo o respelto. . 
gniti.ca.tiv_a. de um protecio~ismo exa~ez:-ado. o SR.. PRESIO~"l'E-Sera satisf~ito o desejo 
Este proJedo encerra. eJE- St o prot~Iomsmo do nobre deputado. 
levado a u ma exaget·açaa.o tal, que e l!llpos- . _ . 
si, el conceber. Como ponto capital. pz'Oteje a A d1scussa.o fica adtada I>ela hora. 
ma.rinh:t mercante nacional, a ponto de sup· 
primir inteiramente_a liber~acle de co,bot:\gem; 
e não contente com Isto, mnda abre as arcas 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

com uma larga subYeUl;lo. .• __ ,. . . '> • 
O SR. BELLAR:Urxo C.\R::'<ElRO - E' bem pe- . Dlscu ssa.o UntC;J. do I?rDJecto n . HL S. (addi-

a. tJVo destacado do proJecto de orçamento d;J. 
EJ.l\en · . . ~ Industl'ià, Viaç;.\v e Obras Publicas, pa.ra o 

Çl SR. 'MoR.\ES _BiutR?s- ~. quU:\~e 50_':1•· exercicio ~e 1893). autoriza.I_ldo o governou. 
Alem da exclm;i.O do. na:vJOs e, tr ,tngenos, concedel' ,~ Emprez:.\ ltl.(lu struJ.l de Melltor;J.
ainda tem u~a verba de quasi 50 "/o do custo I mentes no I:lrazil o privilegio par:~ a con
d~ cada na.v1o. strucção, uso e gozo d e um I';tmal. que p3.r-

O SR. BAPTiSTA DA MOrTA -Onde ~ que tindC> <la Estin\ vá lt cidalle do M:.w ue fle;;
v. Ex. viu isso 1 PDis umn. toneladi1 custa punha. 
J00$000? 

O SR. :MoR..u:s BARROS - Si não custa. O Sr. Bevilaqun viu com sorprez..'l. 
100$, custa p ()UCQ mais. São pequ<>nos h iate:;; apresentada .-~ ultima nora ~ emenda. que 
100 · tonelada~ telll qualquer pequeno batel figura sob o n. 192.. <:orno addití">o destacado 
aqui da bahia. Pois, :para cada navio de 100 I do }lrojecto do or<•amtmto da. Industria.,Viação 
toneladas, temos 50S por tonelada, e si nã.o e Ob\•as Pnblicas, a.utorisando o govet·no a. 
e de 50 •;. do cu-io, pouco menos sera. conccdel' il. Empt•eza Industrial de Melho!':l.· 

Este projecto, como d1sse, sacrifica tudo a mentes no BroJ.Zil o privilegio para. a. oon
bem damarinha; sacrifica ni'io só a. liberdade, stru~ão, uso e gozo de um l"Mlal, que Il3-l'· 
como sacrifica. tu.mbem o Thesouro. Pot· isso, t indo da Esti><t vâ. <Í. cidade do llfru' de Hes
Sr. presidente, ao passo que sustento a pri-l panho.: 
meira. emenda, entendo que o Sen:ulo fer. 1 Ku commissão de obl'<'S publica~, de que o 
muito bem em rejeitm' 11 segunda, que sacr i- j oradol' ê membro, ha utn l'equerimenio dessa 
'fica o Thesouro a bem da creaçã.o :l.M.íficíai de 1 companhia., pedindo ta-l ooncessã.o. A com
uma. marinha mercante. missão preci50U íuform&r-se para. poder emit· 

Creio que ni\o preciso dizer mais pM'O. mos- tir o seu juizo com seguran{'.a; e é essa a ra.?.ã.o 
t'l'a.r que esta. emenda deve ser rejeitada pela • por que tem demorado o seu IX'recer, ate que 
Camata, ao pa.>so que a primeira. deve ser~ foi apresentada. a. emenda sem que houvesse 
sustentada.. · tempo, para discutil-a.. . · 
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Observa que a emenda pelo regimento dese 
passar pot' t res discussões. 

Leinbl~tt a proposiw o que se paS$OU rela.ti
vamente ao pro,jecto de desliga<)fm do servi<:O 
de suburbios da E8trada de Ferro Ccntml, 
projecto cujas va.T!l<J.gens S<\lienta.. 

Não sabe que Yantagens tenha. o as."'umpt.o 
do additi\-o em t.liscw.:são l)ara que se.j11 ap· 
provat\D sem mai~ detido exame, e atl!, >em 
parecei' ela com missão ([e obras pllbliC;I..-< c co
Iouisaçilo. 

Reque1· que esse J.tltlitivo se,ju. eu vin.tlo it 
commissiTo de f[tte fuz parte u ol.",l(lOt, pa,1~'\ 
sobre ello em i ttir p;wecer. 

E' lido e fica sobre a mesa o seguinte : 

Em nome da commiss~o de obra;; puhlic;:~s 
e coloni>açito requeiro que a emenda des
ta.ca.d:J. do or~ .. mento t.la. agricultttm , sob 
n. 192 s. do Sr. deputado Gonçalves Ramos, 
•i á mesma etlutmissão para. da.t· parecer em 
vista. dos papeis e {locument.os que acham-se 
em seu poder. 

~aln. das sessúes, 18 de outubro de 1892.-
hsé Be·cilaqua. 

A di~cus~ão fica a(liada. 
Passa-se ú. l10ra clestilH:t.cla ao ex1Jedicntc. 

0 SR. I• SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDTE~TE 

Officios : 
Do Ministerio do;o; Kegocio.s do Inl.él'ior de 

n do corrente, comm<lnic;•m\o que por de
creto de 9 de janeiro de 1890, concedeu-se a 
penscio de $400 diarios ::to soldado do ~" ba
ta.lhií.o de inf<J.ntal'ia ?.!ariano Antomo de 
Lima, invalirfado em combate; que, :rppro· 
vada a pensão pelo decreto n. !778 de 28 de 
julho daquelle anno, ~sou-~e carta 1'3-ra o 
respectivo pagamento em :3 de agosto se,
guinte; que mais tarde o i\:!inisterío chl. 
Guerra solicit ou em 22 dll fevereiro tle 1889. 
que na dita carl.!• se accrescentasse ao nome 
do referido soldado o appellido-Gx·osso- que 
alli fom oUliititto; que o go>erno 1\e então 
fez a rectifica.ção, decl<11'anrto em decreto de 
13 de abril que a pensiio de que se t t'<\Üt devia 
entender-~ coní~rida. ao ::;oldado Ma.Yiano 
Ant.oriio de Lima. Gros..oo, e em ~viso de 
16 do mesmo mez que submetteu esse acto 
:i. B.S\lembléa. ser-a.\, t~.fim de que esta. 
promovesse por sua vez a rect!flca~.ão do 
supradito decreto legislativo n. 17i8, no 

qu(l.\ dera-se igunl Ol11ÍSS<.LO ; r(UC proclamada. 
a l~epublíca. , o governo twovi~ol'io. confirmou 
Jlor decre to n. 2i E dt~ :XJ •lo novcmllro de 
lSSO, as p~!ns\:es que tinl1am ,;ido concedidas 
i!O tlomia:o do u,n tigo rc~inJcll e acha.vam-se 
rl es:;<~ época pendentes de "-PPI'UVar;..to tl3. men· 
cion:t<l<t a.ssemh\e;t, ficanoln, l~•rinn. a.dhtd:\ :t 
contit·muçiio nft.O ~,-. d<t~ (Jltc li :t.,-htlll ~ido con
Jcrida.~ a dous pal'oclws, por wi.o tel'em c~t<>.~ 
sl\t.i~leitos como ;~.ti• :>J!Om niio o fi;,cr:un, :t 
claosuht estahclccida DOi-( tlittJS 1\ec!'ctos de 
CO!l(;C>:SÚCS, t.lc rcuunchu'Cm o heneficio da$ 
colhtc;.-.es, ma.-; l;tmhem da :tl ltulirh\ rectificn.
c;:io. E como o govcrntl nilo k nh;t compet.en· 
cin. oar:.t r~solv~r sohl'e <·stc :tSSlllll !Jto, sub· 
me(tc-o :\ Camal'<l afim de l'e,:olver sobre o 
ci t:~do dec:·reto üe l:l do :.~.bl• ll tl.c 11'\..'l!), no 
sentido de entra.t· MJuellll ~otllatln no :.roso d:.1 
l'cferi.d:l. petl~ão.- A' commi~<-Jo de eonst i
tuic;:ão, legi:>la.Ç<i.o c justiç;~t . 

Do Minist.erio da. A!!ricultura Ct,mmet•cio e 
Obras Publica..s em resposta n.o desta c:tnmt·a 
n. 308 (l P. 4 do conente, enviando os origi
nae~ de todos os p1•ojectos c propo~ta.s relati· 
vas ao mel!Jor·<"m~nto do porto do Rio de ,ra
neiro.-A' commi;siio tlu obms pnblicas. 

Do mesmo miui;:tcritt, de 17 tltl (.'OJ'l'ente. 
remettentlo o l'C(}\WI'inwutu com illforma<ves 
que os en::renlteír.'IJ.~ Tot'l]ll:lfu Xa viet· lllon
tei!'o T:tp:1Jox c J. <l11 Otil'<•ir·:l. Cn~IJ'O, p!'O· 
põem·~e <t co.nat i:;;~ t· a;.:ml~ •In~ rios Xln·om o 
.Mantiqueira p:tm o !'e~'-' 1' \'IL iot•iu Llu P~tlreg-u
lho, requerimento rtu•· li>i cvnlm :J.S pmxes 
re~ulo.ment..'l.r~':!. no intnitn dt~ :tl>l'CÜJ.I· o ex
pediente daquell:L ~!t: t't! I~H·ia . :l tlL'-'p:who por 
equivoco, fl<,vido a mio"'' nchm· acompanhado 
do officio de;:w. Cll!lliUb,iio,-A' <) llelll fez '' 
requisi~fw (;'t commb.:;ii.o <In oht~ts pulllicas .) 

Do i!.'OVet·nador do c>Slatlo tio Pará, de 29 de 
setembro ultimo, nccusando o 1·ecebimento 
do oíl).cio desta · cuma1~.1 de 18 do mesmo mez, 
decla.rando que vae providenciar 11ara. que 
dentro de cur to prazo, tenhnm logar as elei· 
ç-ões para preenchimento das vagas abertvs 
nesta camara pela renuncia. feikl. pelo mesmo 
$1•. govern:ldot• e pela 'VIlg:J. do Dr. Nina 
Ribeiro.- A' eommis~uo de petições e po
deres. 

Itequerimentos : 

De Luiz (iOJlle.> Pereit·a, p~dindo <1 conrcs
são de um:J. e.:;tt";J.da tle ft~ t'J'O do l>itorn. de 
I "'60 ligundo pelo percm·so m;\i~ em· lo po~si
• el a cidacle de :\ithcroy ;'t do r.ecif{,, me· 
deante cer t.'l..'l r.ondiçcic~ c f:L vot·C' que sol!cit.'\. 
- A· commissão de obm.~ pul•l i c;t~. 

De M(l.ria. Ros:\ tle Cn.~tro Lol>o, pedindo 
uma pensão.-A' ~mmi~são de lhze nda. . 
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Fica sobre a mesa o seguinte 

Requeiro que 2. me.;;(t nomeie tl·es commis
~·~~~~~ que sejam incumbidas de, no intervallo 
:J. decorrer até a. seguint e sessão legislativa.. 
contt•ccionar e apresentar pz·ojecto ·organi
sando um curso para ensino dos cidadãos que 
queiram dedicar-se á carreira commerc\al, 
planejado segundo os melhores estabelecinum
to; con~eneneres, e rever as leis qlle regulam 
a. constituição das sociedades anonymas e o 
processo das fallencia.s _ 

S.'\la das sessões, 18 de outubro de 1892.
BtU<trmillo Car12eiro. 

O St·. nellar:m.iuo de :i\leu
clon<;•a. l.::stima que o seu estado de saude 
não lhe permitta desenvolver as considera~ões 
que ora. o trazem à tribuna. Vê que se conti
nuam a.produzir os fructos da po!itica. desor
ganisadora que depois de 23 de novembro se 
desdol>rou anarchica e lug-ubremente por 
todo o Pttiz. 

Depostos os governadores dos e3b.dos pela 
forç:1 federal. rotas as constituições, dis>olvi
dos os conr;·ressos constituintes e as suas ma.
gb:tratuns, nem sequer se teve em mira des
ttouir para. reconstruir em bases ma.is solida.s 
e mais legitimas. 

A ,·ontade nacional tem sido ludibriarla. pela 
fraude. pela "9iolencia, Jlela cnrrupçii.o. por 
todos os meios ainda os mais repro"faveis. 

Imital'a.m-se nos estados, a exemplo de 10 
de a.bríl na. Capital Fedepal, as tentat ivas de 
conspiração talhadas e multiplicaram-se as 
prist.a~. os processos e toda a. sorte de perEe
gui~:(i1'3 que os odios e as Ying·•nças insa.cia
'"eis sóem aconsel11ar e p~·,r em pratica. em de
trimento das nossa.<l instituições e para des
credito da. n"s:,a, civi!isação. 

O orador jà. te 1•e oecasião de kazer ao co
nhecimento da C"tmara a lei .<t!i gea,,ris que 
no Pu.rani foi decretada pelos usurpadores 
:para ga.t·antir aos seus parttctaríos o triumpllo 
na eleição municipal. Agora vern nn.rrar o 
tnodo )lor que se e!!ectuou essa. eleição, antes 
falça, âe que se sen·iram os que no Pa1·arni 
estilo governando contra a vont,de expressa 
do povo, e apoiados apenas nas bayonetas da 
for~:a federaL 

O governo do Para.ná começou por organi
sa.r um alista•nento do qual. foram e:l:cluidos 
nada. menos de 600 dos seus ad"fersarios. Os 
que reclamaram cont-ra esse procedimento não 
foram attenrlidos. contra disposição de lei. 

No dia 8 de setembro a.s folhas governa
mentaes anmmciaJ:am que a eleição se eitec
tuaria. no dia 21; isto e, dentro de tre7..e dias, 

de moclo que a noticia. não poderia c1legar a 
todos Od pontos do interior, como de facto não 
C)legou. i.lanào jsso e<ln.sa. a que l:i não se rea
lisas.;e a eleicão. 

No dia '22, isto e no dia seguinte ao da elci
çiío, proci?àeu-se á .apnmçào em torlo o estado. 
A lei marc:Jsn. a ;:~.puração p.:wa vinte dias m:l.is 
tarue. Toda cs..:;a pressa., todo esse desrespeito 
<i l ~>i, •i.s:lva rol' o.H,onsel!Jos municipaes cm
:passados ~tkdo di~~ 5 ~e outubr().pa.ra. escapar 
t~ rltspOSIÇ<to d"' lei eir>ltoral que entrega. o a.lis· 
tameuto às ant.iga.sca.maras municip;\CS eleitas 
nos csta.dos em que a.té a.wena. dat.L u.imlô~ 
nl\o hot\Ye::se orga.nis.o.ç-J.o municipal. 

De moào que o alistamento pa.ra. as elei~iícs 
redera.es va.e ser feito por esses pseudo
representantes do povo, que não pOdem olfe
recer nen!Juma g-arantia para respeito da. 
lei. 

Trazendo esses factos ao conhecimento d:~r 
Cam:tra, espera que ella faça justiça., E: PEe<:is~ respeitar o llireito, e pr~ciso que 
a _let m1o :>eJa. apenas a palavra escr1pta. que 
nwguem cumpre e que mnguem manda exe
cutar. E' prec\~o abJ-ndonar a. força 'Pela. razao, 
a violencia p~la justi<;a. 

Iaspiran1o·rpe_ no discurso pronunci_ado por 
um dos mats d1stmctos oradores braziletros, em 
28 de junho de IS6I. perfeitamente adequado 
às a.ctzw.es circumsuwcías do paiz, o orador 
dirá ao governo e á. maioria que o a.poia: 

«Não compre\1endo a IJOlitica. (h for ça, da 
"~~iolencia, úa arbit rariedwe, da desorga.nisa.
ç;io e do morticínio, dos odios e das vinganças; 
o unico principio salvadot- é a o~ervancia. 
estricta da. lei. a. resto.uração integrai da Con
stituição, base solidu. para uma. real concilia
~.ão. 

«A força. a. fra ude. a Violação da lei, a. 
cp-pressão, a. corrUPÇ<io e a suspeição nada. 
:podem crear_. tudo uestroem ; não convencem; 
quando mmto podem mo•uentaneamente do
minar pelo terror. A pr·ova esta. no nosso 
:proprio paiz ! Si essas armas elo des_potismo 
e da tyra.onia pudessem crear doutrinas, do
minar as consciencfas e fazer proselvtismo; si 
pudessem verdadeiramente plantar:de~eni'Ol· 
ver e propagar a ordem, os lon~os 25 annos 
de perse:;ui\ão, de sangue, de perigos, que a 
llClS..<a historta tristemente re~istra e assignala, 
de 1~4 a 1849, i:erill. sido b..-\stante para suf
foe<~r o.s Jucta.s nmtuas dos dous partidos que 
se degladia. vam, mas pelo contr-ario, nem as 
com missões militares. nem os supplicios, nem 
finalmente a douti'ina. da for~a. realisada pelo 
principio do movimento e :pelo ,principio da. 
resistencia., conseguiram, mesmo nos seus dias 
de gloria, sutroca.r a ana.rcbia do paiz. Como o 
incendio mal extincto , a.pa..,<rado em um :ponto, 
rea.cendi(l.·se em outro.» 
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------- -------------------------------------------------------
cO qn.e ~á forç-a. n.o gov~~no, s;• -};ll'CSi~~nte, f v.endedor. e tenham de ser liquidadas por 

u que cht !ot·~,t a uma, pohttca, t l<t D lJ rt lonna I dlfl'erenr;:~. . 
que a reveste, ~a idca que a anima, é o S(m· Paragl·.;.pho unico. Fica o goYerno autori· 
ti~enf.? qu~ a conliwtn, .Si que~eis fotti~c:~r st11lo n reurg;tn!S<~r (\ <:orpora~ão tl. ·s .corre
as rnstltlt1~>16S do p;:u:~, , sL quel'ets consohtl:d- f.o1'e:: d~ fundos pui•[J.,ro..: e dnr-!lm.• novo 
as, si qucrei3 dar l'or~·~ no.~ sent.imenr.os da jrcguhtmcnto pa.ro. boa. exe. ~n·::i.o •lcst.a l ·i. 
nacii.o, tr~ttõte de ll•:•r· em }1\~\tica o;c principio" I Art 2.• Re1·o:,'tlm-se '"' <.l i~p!l"i-;1•(·:; <' lll con
constitucionaes. e o primeiro ' le ío•.lo" PS>c:< n~wio. 
J?rincipios i: o rc -peito da sob~ran i~ r~".d•m;ll. ' Sa. l;~ \ln> sQss0es , .17 üe omul!lo dt· l ~·j·! .
tortlficae 1t vontadr. nacton;~l. forttl\c;\e·<\ ; .J.1co/.J tf.a Pró;río 
ella é, ;;ervin•io-me ele uma ima.g(•m, no m:.r · 
revvlto dM a;;i ta~v~:: popularc~. a :~ncv J'a <lc Veem a mes:L as seg;uinte:; 
bronze, de encontL'ú n. q tml b:.w.:m ;ttt.et'n:tti v;\.
mentfl o flnxo 1l:ts l>evoluc,{)e:; e o refhrxo da;; 
rea.cqôes . 

O oradol' temütlari~, pa.r()(Liaud•) Capefigne, Declaro quo Yotei coutl~t toJ, ,, ' •:i :u·ti.:;•~> 
do> projedo ([i\ commissã•• rl~ or-•:<nncnt''· >'Oh 
o 11 . 183. 

o eseriptor not;\Yel. que dever;i. ter siüo ;\pos
tolo ,quando pl'eCt.Joi&wa a poli ti!!a. de C.l.Se· 
miro PeL·iet·. na Franç;\ : «E' p r eciw nü.o con- Saht th\S ~l'l:<S~es. 18 uc IJutuhro lle l f<O'!.-
fumlir a moral eter·na que tl'iumphü das itlé:-~,s L nmigilrlo 1-'ilfl ~'eira,; . 
re.,.olucion:uia;;. com o simples lllOI'itm·nto 
dos go \·ernos que <1. co!loct1.lll na nttittttl~ tla 
força. militar; Qll;.\nt\o tivercl<s fe itl• reimn· o 
p t•incipio mo1-al n il.q instituiç-.úes. vo~s:: poli· 
tica, si a tende~ , g-over-no e ma.iorü1. se i<lenti· 

Declaro que votei contt·a o prn jed" n. l8:3, 
sobl'e reorg-a.nis.1.Çl1o nnanceir<1.' uem c"mo 
contt'<> os substituti ,·os dos St>:>. Erico Coelho c~ 
Sc<lb!':l. 

ftca.rá com o $Olo ; e o cougl•açamento g~ral Sah das sessl.es, 18 üe outLtlJrO de 18!12.-
poder-'.J. se tot·nar uma realidade, e não ter B··a;ílio dos Scw tv~ . 
símple:;;rnente o ,-aJor neg::~.ti,·o . n. mera soao
ridwe da. pala.v n< - C'Oil Cilitlçiio-, sent sigui
ficaçi"w até hcüe. com que n'.:.s rende;: emhalaclo 
e ill udído. :o 

EnW.o, e só então a conciHa.çilo se1•á um 
f~cto e os a1nigos do g-overno terão mais força 
e enet·giu. para dil'igir o paiz, do que es;as 
luct.a.s tyrnnn\co.s eontl'<'- toll.as as turbulendas 
que se agitam, muito especialmente. por elles 
mesmos provocada~. · 

O Eh- . Jaco b da Pa.i:xU.o pe\liu 
a palu.vnt pal'a remetie1· ú. mesa um }Woj ~d o. 
que pretendia justilkar, porém, estando <t 
ltor3. muito :tde.1.atada, e rendo a materia rle 
reconhecida utilidade. porque o prQjecto 
tende a saua.t' u ma U.as htcunas ün, no;:><t 
legislaçã.o commet'Cial, e de certo modo pre· 
venir a facilidade do jogo tia B.)!sa ; a.gual'
dará a primeira discus::ão ou a. impugnação 
que J.l<l~ haver p<>t' essa o:c:..sião. lJ<ll<J. j us
tifical-<>, para não abu~t~r agora da bondade 
da Camara. 

E' lido e DCêl. sobre a me311. para ser oppor
tunamente apoiado o seguinte projecto : 

O Congrasso Nactonal ~ecreta: 

Declaro que votei pelo prqjecto 'tue · :~om 
o Dr. Erice Coelho e outros :t~ignei e contra 
o su~stitutivo do Sr. Seabra e " projeer.u do. 
commi:>silo de orç·o.1uento. 

S. R.- 18 de outubro üe ltl-92.-(;a•·cia 
Pires. 

Decln.ra.mos ter votado a. JM·or dos sub<ti
tutivos rlos Dt>s. E••ico Coelho e Se:\ hru e con
tra o projccto da commissão de orÇ'amento. 

Sala d:Ls sESstíes, 18 ele outubt'Q de 1892.
L t!b ele Jl,ultar.le.- Vi,·gíli.o Pe.•soc!.-0/iv!i,·« 
Pinto. 

Declaro que <\O retirar- me hontem. pelas 
duas llOI".tS d:l. tarde, dei eonta á mesa do mo· 
ti" o pomleroso, que ;j, isso me obrigava. Ou· 
tro~im, que, embora muitíssimo i.ncommo
dado, terh't. aguardado a votação, si não me 
dominasse a ftrme convicç-ão de que esta. se 
não ctrectuaria por talta. do quóJ·um legal. 
Fimtlmente CJ.Ue (lurante os cinco mezes da 
presente ::;e;sào, só faltei um dia por motiYo 
de mostia. 

Sa.Ja. das ses~óes, 18 de outubro de 189-2.
Gabriet de Ma.galllc!es. 

Art . J .• As operações dos corretores reali- i? Sa. Pl\ESIDE~'TE designa. para 19 a se-
sada.s nas bolsas officiMs são considera- gumt.e o~em do dm: 
das legitimas, e as obrig-11çOOs dellas resul- (t•prl.e ate as 3 horas). - Votação dos 
tantes exigi v eis judicialmente, ainda quando I se,"llmtes projectos: . 
os títulos e valores que forem objeeto K. 183, deste a.nno, restabelecendo a lei 
dellas não p3rten~m no acto da venda ao n . 3403 de 24 de novembro de ISSS, com as 

Camo.r:t 'V. Vl 
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mmlific~ç;uís que inuic,,, e fixa o pr:.tZo dentro · o g-overno a contractar o mesmo ~en·i'!'O nas 
r.!o f[U:1l devem os ~cctlw.es bcmcos de emissão , ~:onclkC>es que estabelece (I• discu;:;siio): 
entt'al' no l'e;;imen clesta lei: Autoris<t o gover- j )I. Z26, deste <tnno, autorisanuo o "Overno 
no: n ~J.SsnmLr aresponsa~tlld,tlleda,; notas dos :1. r:onceder ~\o b:.1chard Franci~co d~ co.>t<> 
rpw ll~ta pud;~·em ?u qmz~rem .. s::bme.tter·.'.~ 1 n.:~mos, ,juiz secciomtl '<lo e;tado das ,l!agoas, 
ao me.n~o !e.,unen, a pro' ulenct.tt, qu.t.nto ,t · utn;t licença de seiB mezes, com todo> os ven
~n~Jstn.t~~0:~o. ~~r n?t•:s do tltc~:ntrn .. das ~ue .. c~nwntos, p~r<1 tratn· de sua -:aude (diseus
luJ em h.CClJtd,t~. e ,L l~Scu)(hr o couu.lcto_ ~om · sau i•nic:a). 
o H:;nco tla ltepul,llctt p:tra o re:;gltte rlo ' 
lJP.pe1-mocda. limit:•<lo c~te ;, som ma. actn;:.l li. ::!20 A. <le't~ :umo, mandando a.bonar, 
e l'eito o resznr.e con!ormc aqul'lin. lei e l'Oill n:tt'<1. todos os e1feitos. as ütltns commettidas 
o;; recurso> ··anuu:tlmentc dccr<:!tatlo; (~" llis~ ]Jelo C;J.pitão de lhtgat.~ De .. Jt)<io Nepomuceno 
cussão); Baptist;~. lente da c:~.deír·a t!e phy~ica d<t Es-

cotL ::-:a vai. do.dl\s de 11 uc 11.bril do corrente 
;\T, 2\li. de~te anuo. ~ufol'i..,anrlo o Poil<êr ~t.nno até ú dattt em que apr~senwu..,e iL mes

Executi,·o a ,,,brir um credito ext~·:wl'tlinal'io mtt escoht, de Yolta do deste1·ro, em ,·irtude 
ll~ ~57:041~600 no correme e~crcicio, p<tJ\c de n.mnistitt (L\i:;cussi'io uníl'a); 
p~tfpmen to cht~ desp~z~~s l'e:thc<:cdai; com as . , 1 · , .. • • _. 
oc~urren.::k.s h.;;·ido.s em ::..r~tto n1·e~$o e com :N. U3 D. de:ste 8-nno, addm'? . •lbt.!l-car\o 
o •le~.tstl'e llO courc.t,:aclo Sal:m~~s C>' dí$CU~- •!o ot•ça.memo ela d.es~e~:t do ~~mmcrJO ela. 
~'lo)· r_,uetT<t lXtra o exerctcto de l8D.J, marcando " ' . l o:> vencimento> do I" pati·ão elo Arsenal de 

N. 215 A. deste anuo (do Senado). nutol'i- Guert•o.. (discussão unica); 
,;.'1ndo o governo a im1emni~<'.r o estttclo tlo _ ., . . . 
~Iaranl!ão da quantia ele 439:49ü~532. di1l'e- ).;. 10.:> E. desce anno, adr~tt.LI'O :testflc~do do 
ren~o.. d<t que 1iJ_i recolllid~t em _deposito no o~ç:tmen~o tl~ ~es]Je.za ~1? ).Imtst7.120 dal'<ue:;~ 
Thesonro :i"ac1ona1. destinada aB oht·a~ do J).\l o.. o exer<:tcJo de ISiJ3, aut~u~.tnclo o ,o 
<>Furo ou canal do Aro.papahY>> (2• d.hct.tssão. Yerno a eqmparar o~ z .. , p:;tt•ues ~o ,Ar,;enal 

• _ ' lle Guerra <lesta caplta1 aos maclumstas do 
K. 1~7 A, rlcstc anuo, autorm~ndo o go.ver- mesmo ar;;enal e a elevar i categoria de 3" 

no a all:.LUcleg-ar as mesn.s de rençuts de Ita.tahy p<ttrões os :J.l'Yoro.dos (discussilo unic:l); 
e Laguna, no estado de Santa Ca.tllarma (l" D 

1 
cl C cl D ... d 

discussão)- ~ ,\S e~en< as ~ amar·a. o~ epuv« os, 
' . _ ll<lO acce1tas pelo Senado, l!O proJecr.o 11- 48 C, 

N. :2~2. de:;~e l1.nno, aut?rt~ando o gov~rno regulando a na.veg<t<;iio de C<\botagem (dis
a concede;• sers mezes de llCença., coJ~ ordena- cussão unica); 
do, a Eduardo ~!~.cedo üe Aza.rnbup, enge
nheiro fiscal de -1? classe da repartiçã.o de fis
callsaçlio das cskaclas ele ferro cl<t União, pam 
trn.tar de sua saude onde lhe convier (discus
são uaica); 

Continuação da 3• discussão do pl'ojecto n .. 
Z2l B, orr;ando a rec:üta gel'" . .ü · da Repuolica. 
p:tm o exercicio de 1893; 

Continuar)io dn. cli>cussií.o nnica do pro
jecto l9Z C (arlditi>o de>tac:ttlo do pt•ojccto 
n. HJZ B, fixando a despezs. do Ministerio da 
Tndnstria, Viação e Obras Publicai; pam o 
e:.:erticio de 1893), mand.an[lo executa.r tlive.r
sas obra.s na Estr~tda de Ferro Centra.l do Bt•a
zíl; 

N. 192 T (adclitivo destacado elo proiecto 
tlo orçamento da Intlustria, Virt.ç-i\o e Ob!•;ts 
Ptlblica., para o e:-;;ercicio ue 189:3, a.utorisan· 
üo o govertlo '' contr\lcta.r com F. Dunc!;;.er, 
on a compa!lhia. por elle organisac!a, a conces
sii.o dB uma linha fenea, que, partindo da. 
C<1pít:tl Feüer;ti, V<i encontrar-se em Entre- Discussão unica do p!'ojecto n. SG F', deste 
Rios com a Estrada de Ferro Central do Bm· anno (nã.o sanccionado), considerando como 
zíL (discuss~LO uuica. ); lentes substituto3 das facuhlades de mcdieina 

N. l9Z G (additi-.;·0 destacado do or(;amento o:: ex-a:ljnntos que passaram a preparadores 
do. despeza do }Iinioterlo d<t Inclustria, Villç.ilo e os adjuntos actuaes que não foram contem
e Obras Putlicas, para 0 exercício de 1893), piados na ultima reformo.; 
autol'i~ando o pag:.>cmenb ue 30:000.~ como 3·' discuss(i.o do pPojecto n. 122 B, reorga-
pramlo ao_ D1'. Crockatt de Sá, pelo- mappa nisando o Supremo Tribunal Miliw.r; 
por elle ulttmamente editac1o (discu:;são unic;t); Di~cussão unica do projeclo n. 10, deste 

N. 193 H (aduitiYO destacado do orçamento anllo (não sanccionado), dispondo sobre o~ :pro· 
d<L Guerra p:ua. o exercicio de 1893, ele.va.ndo prios nacion;tes no estados, nos termos do pa· 
a l" ~lass~ o .-l.rsenat d9 Porto Alegrai, (dis- ragz•apho unica do art. 64 da Constituiç-ão. 
cussa.o umca) ; 2• parte (ás 3 horas ou antes) - Dís~ 

};'. 196, deste anno, mantendo a subvenção cussão unica. do projecto. n. 192 S (addi
destinada _a au:x:il_iar o serviço de exploraç·ão tivo destacado do projecto de orçamento u<> 
e uavegaçao do Rto Parnallyb:l. e autorisando . Indu~tria., Viaç.ão e Obras Publicas, para o 
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exe!'Cicio de 1B93), aut•wis:tndo o governo~· tias neceõ"samts po.m p<tgo.mento its via-.·:t~ e 
conceder it Emp1·~za Industri<tl de :'líelhor(l,- llerdl:'i r os tle officiaes 1U.lleciclos. meio ~oldo a. 
mentos no Brazll o privilegio pat·a. :t con- que tiYerem direito, na:> conr!i<;ões fJtie esta
strucÇ;.ão, uso e goso de um l'.:tnaL qne, p:\t'- belec~; 
tinrlo ,La Estive,. ni. á cícla.<b <lo :\ltw de Hes
pn.nlt<t ; 

Disctl~5;io nnic:t do prQkcto n: l :!Z .r (adrli
tívo th;;t:tcado (lo or.-;amen t" d:tc!P~)WI•t do !\íi
nist~J·i, .. da Iwlu,;tt•ia, \'hl<;:1n '' c lbra~ l'ulJfi. 
cas. p;u-.~ o L'Xerdcio riP Js::>:.l), <IHI;rwi~:tndo n 
sep:11'a1;:io do oen-ko tlc sul,urllio,; tln dr• trans
JlOJ•te,; tli\ p:~Ssa~:·il·nsr. irlt'l"enthwi•<.> tb. 1-:<tl'ar.!:t 
de Fet'l'<J Ccntt•al tio Ht•a.zil ; 

Di~cu~s~o 1!llic:1. tlo prqjedo n. 19:2- Q (allui
.tivo destacado tio Pl'C\iccto 11. Hl:!. Ol'<;ctmento 
d:t dc:;pe7.a llo ~.Iini:;terio <h Imlu~tt·i::t. \'üv;:i:o 
.e Obras Publicas. pc~L''t o exerGicio ue 189:3), 
autori '~~tnllO o govet·no a c0ncecler ú. compa-
J:Iti;t de Yini;Jlo F2rrea Fia via! elo Toc~mtins e 
At•agm~ya. a pt•orcg:'w~o. por um :mno, d.os 
praz;o:; estipula(!os no seu contra.cto ; 

Discnssüo unica do projecto n. 19Z F (adcE
ti v o destncado do orçamento lla despeza do 
)<Iini;;terio da. lmlustri;•., Yi:t~;:lo e Obra:; Pu-
blicas. pam o exercido de 1893), autoriso.ndo 
o go;•erno a cont~'.'tar com o Sr. Riclttrll .) . 
Reidy, ou com quf!m melhores ,·a:nta.gens of:. 
'lerecet·. a. constrncç:.to da linha. telegmphica 
sub-fiuvit~l. entre as cidades ue Belem e :-.rn.
mi.os; 

Discnssito unica do projccto n. !92 O (addi
tivo tle.o;tacado uo oe~oamento da despez..'l. do 
)iinisterio d[t lnU.ustria., Viaçiio e Obras Pu· 
blica.s para o e:xercicío de 189:3), autorisando 
o gove1·no a conceder á Comp<tnhía E5trnda. 
de Ferro c )linas Lle S. Jeronymo a. proroga· 
~'io do prazo que for necessario pam conclusão 
das estr<tdas a úUjct construc1,iio estJ. obrigada; 

Discussão unica do projecto n. 19:~ U (ad
ditivo dest~~<\dO do projecto do orç.amento da 
'lndustria, Yinc;ao e Obra.s Publicas. para o 
e"ercicio U.e !89:2), ma.mhtndo continuar em 
-vi~or, no exercício ([e l&:l3, a concessão .i<~ 
votada para. a con~[.ruc~:ão de deus pharo2s de 
'U> cht;,se nos pnrtos de :\Iacao e '>iossoru, no 
Rio Gra,nde do 1\orte; 

3• discussão do pt•ojecto n. 175, cleste anno, 
''ugmentando de 30 % O$ actuaes vencimentos 
, l ·lS empregado> da Estrado. (le Ferro Centrai 
0.:1 Brazil. que perceb~m menos de 6:000~ e 
autorisa o go~erno a o.brir o necess:1río Cl'e

uito; 
2;' discussão do :projccto n. 123, deste nnno 

(do Senado), augmentando de mais 40 o (. os 
actuaes vencimentos e salarios do pessoal da 
Imprensa Nacion;!.) e <lo Dia1·io Offictal. 

1, discus;>ã.o do projecto n. 2.17, deste anuo, 
mandando incluir annualmente no. propostn. 
-da despem do Ministerio da Fazenda as quan· 

1• ,[iscn;;siio do projecto n. ~14, de~te ;t!lllo, 
n.utori~ando o Pode~· E:w<:lltivo :1 entt·;t~· em 
accordrJ C<1m ~ílvestrt! tlt: ~!agallde;; c :t B:tl'O· 
ncr.a de Yill:t ~Ia~·i;l. e oukos. no .<t:11titlo do 
liqlli<hl'. COIIl :t l'~Spii!JS;!.IJilidatlC (!:L l'n::lo. 
os tiwlo~ rle dívid:t. I[Ue rcce!;cl':llll ,[n P;Lr:.t· 
gua.y ~ ll~!poi~ da. ~·uerl·a t.·lHt·l~ aí] tF~ i h· r,aiY. c 
o 1!<.1<,:0, 

Ao meio-dill. procede-l;S a chamath, ;, qual 
respondem os Srs. Joi\n Lopes, Antonio .:oze
redo, Athayde Junior, Paula Guim(!rif9s, 
Fteury Curr,do, Indio do Brazii, Ca.ntão, Pedro 
Cllermont, 1\-Iattu. Bacella.r, Augusto ::l!ontene
gro, Co;ttt Rod.~·igues, Ca.simíro Junior, Hen
rique de Cü.r\':J.lllO, Anfrisio Fi:tll10, ~ogueira 
P.:ranaguú, Nelson. Pires Ferreira, :\íat•tinho 
Ro:lrigues, Frederico Bot•ges, José Bevila(lua, 
Gon~~~lo de Lagos, :\nscime:Jto, Alfredo :Bar
bosa, Almino A tronso, Epitacio Pe~son., Sã. 
Audrade, Tolentluo de carvalilo, Jo~quím 
Pern..'tmhuco. Juvencio de Aguiar, Anllré Ca
valcanti, Raymundo B<•ndeira, Annibal 
Falcão, João de Siqueira, Luz de .-1.ndrade, 
Espírito S:u:J.to, Bel!armino Carneiro, Tlleo
philo dos Sn.nto~, Rodri~o de Araujo, l\·o do 
Prarlo, Augusto ele Freitas, P:~.ukc Argollo, 
Tost:t, Se:tbra, Zàma, Arthur RirJS, Garcia. 
Pires, Barão de S. }l:trcos, Sew·erino 'Vieira., 
Santos Pereira, !llilton, F1·ancisco Sodre, 
Diouysio Cerqueira, Leovigildo Fllgu~iras, 
Prisco Par:liso, ).!anod Co.etano, Franciseo de 
Ho!",<cio Costa, :Novaes Mello. Fons8Cil e Silva, 
Mattos, Nilo Peçanlw, :\InDhães Barreto, Cy
rillo de Lemos, Joaquim Breves, Virgílio 
Pessoa, Fr.1nça Carvalho, B;tptista da :Motta, 
Fróe.; da CruT., El'ico Coelho, Lopes Troviio, 
Jacaues Ourique, Furquim \Veroecl~. Jusuino 
de Âlbuquerque, Vinhaes, Antonio Oly:ntho, 
Ba.darõ, Pacifico :\lascarenhas, Gabriel de 
il!a.galhii.es, Chagas Lobato, Jacob tla Patrão. 
Alexandi'e Stockler, Matta Macllado. La
mouuier. Alvaro Botelho, Dutro Nicacio, 
Ilfanoel Fulg-encio, Al'istides !i-laia, Gonçalves 
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Ramos, C:n·Jo3 rhs Ch;,.g:\s, Ferre!r :1. H.abeno. 
Ferreira Pires, RodolpllO de Abreu, Benedrctu 
Vallndares. Necesio Tavar·es. Francisco Gll
cerio, Cesario ~Iott(l. J unioe. Mo:>!·M> Bart~l~, 
Lopes Chave:;, Caryalhal. 7\Int·,;.": _l~ :wlr_n~ 
C;trlo~. ~lot·~u·:~ dn :-.llva, .-\lfrerlo l' llr~, Bt.t 
zilio dos S;Lnt,l; , L~opohlo ü~ B:t~:.Gco .. \il-·;~ 
de C:rstro. ürbnno ele llouvê:1. C;u!tan•' •. c 
Allnti)UH ((.t\C'. :\[:U'CÍ:1J1•1 rle Ma""alil:-.e.>, r'cr
nanrlo ~\mas, Lauro ~liili('l'. Cnr~o' Car;li''"'· 
Sclunictt. Lacel'•h Continho. p,~ ,·e1r :t •h G•.1~tn . 
Julio de Cas tilho::;. Blll ';!·e:; de .\I·~· l ~:ro>. 
Thomaz Flores Homero ll:lpti,-[:1, t}ts,;iatw 
do Nascimento 'e Dmnetrín [HI·r~ í rn. 

Abre-se ;,. ses::J.o. 

Deixam Llecorr.parocer', ~o:ll .::;;"' [•:n·~ il'i i•~l
d(l, os Sr., .. Jol o de AYclt:l.t' . t\')illi ~ Rocl:-t ;;~tcs, 
Rotlrigues Fer'tHmtles, Jr:,;t!ni:lno tk Se1·~"· 
José Avelino, 1li~"11<! l d~ Castt•o. ,\morrm 
Garcia, Pedro Ainerico, Cont•) C:wtnxo, 
Retumba. Ro&'1. e Sil nt, Gon~\ l vcs Fen·eira.. 
José ~hriano. Perei ra, Lyra de :\!eira •.le \·as 
concellos . .l oilo Vieh•a., l:'üntcs de i\!n-an•la , 
Oiticic~t. · r!:url ides :\Ia !ta., O li veir.. Yt> lladii.o, 
Leandr•o )1aciel, Fcli~hello Freire, Seb:~strào 
Landulpho, Fo:1seca Het·rnes, t: rbano ;\f,w
condes OliNi~ Pinto, Yirinto de :!l!·~·.!eiro:; , 
Alci!ldo Guanabara, !\Iar<·inK, João Pinh~i ro, 
Leonel Filho, Gonçal\·Gs C lu~·es, .\mer ico 
Luz, Viot li, Doming-os Rocha, Costa Mach:vlo, 
Francisco Yei••a, Palleta, Joii'l Luiz, ,\dolpho 
Gordo, Allg~lo Pinh ~iro. Cn.rlos G:trciil, 
Almeida :\ogueira, Julio 11~ :.\lt>.::qnita, Bellar
mino de :\lemlonça, e<Jmw(\o Gonçalves. 
Alcides L 1ma e Meon•t Bttrrelc. 

De:xum ,Je comparecet• ~em c~u;;:t p:U'ti ~ i
pa.da, os Srs. Bernardo de Mendouç 1, :\Inrco
lino 1\Ioura. Pires e Albnq_nerque, !db~r to 
Brandão, Luiz Murat, Samp:do F~rraz, T tto
maz Delfino. Figueiredo, Ferrei m, Brandão, 
Costa Senna, Domingos P01•to. Rihci~o de 
Arantes, Martinho Pt-ndo .Tunior, Domin!."os 
de ~Iorae,:. Coota Junior, Antonio Pt'.tdo, Gin
cinato Braga, Victorino' ~ronteiro, A~sis Bra
zil, Rocha 'bsorio e Feruamlo Ab!Jott. 

E' lida. e sem debate approvada a neta da 
sessão nn teceden te. 

PRIMEIRA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

O SR. P&ESIDE~-rE-Não haYendoainda. nn
mero paro. se p1•oceder ás vota~es indicadas 
no começo da ordem do di;.1., paSS."\-;e as ma
terias em discussão. 

Continuação da 3" discussão do projecto 
n. 221 B. orçando a receita gerill da: Repu
blica para o e:tercicio de 1893. 

Veem á mesa, são lhla.s,npoladas e enviadas 
à co mmiosão as seguintes 

E mcmdas 

_\r) jll\) :.;cto n. 2'!0 B (rece\h ~cr:; l). 
.\ r·eceit:t g.•ml d:t Republit-a ~erú realisa.<Ja 

C•>lll o pnulncto .lo l} ll~ for U. l' l'dC:H.btlo soli 
o~ 8(!~uintc~ litulo;;: 

Taxa;;: 
L"' 30 "/u sobre os feciLlos tle ;:t.lgod~o (al.:m 

Jo quo é ir.l!.'O a nnualmonte) . 
2.a 50 • • sol.•r<: o c::t.lç;:1,lo (e:tceptuando-se o 

de cri<u<ç.~s e sc:nl!Ol'a.~, além du '111e J pago 
nctnahueulo). 
3.~ :10 •i. sob1·e chapcos (além do qu·~ G pago 

actualmcn te). 
4. a Jo•j. sobr~ joias r.le out·o, 20 ''..'o sobre 

joia;; de pr<tt:~ c 15 •t. sobre ~s rl o:: qnalquet· 
outra. mn.teria (a lem do que ~ pago actual
mente). 

5.3 30 •; , so1Jl'c prorluct()S cer<uJícos (<tlóm 
do que é pago actun.Jmente) . 

(}.• 30•io sobre O :i:ll (<\lém do que e ptlg'O 
actu,tlmente). 

i .> 30 ° /o solll'e mollili~s c madeiras de lei 
(além do que e jXl;o nctual.mente). 

S. • 30 •.'• sobre vinhos e seth1s (ahim do que 
e pn~o actualmente) . 

Additivo ontlil convier: 
Os e.slll,decimentos que ven-lerem po1!l~.~ 

ou quaeBquer outras accumuto.ções p~t'<t. fim 
sportivo, deposlt;~rão nvs cofl·es du. repartição 
de policia. 30:000$, paPa g:mJ.nti:t ele suas 
tm os·.1cções, sem o que não poderão fuoccío-. 
na r. 

Sala das sessoes, 19 de outubro de 1892.
Pil·es Fen·eil·u. . 

Fica reduzido de 50 "/o o imposto de impor
tação que actualmente paga o sulphureto de 
carbono. 

Sala das sessões, 19 de oulubro de l59Z.
Cassúmo da ..tVascimM!o. 

O s~·. Cesario Motta-Sr. pre
sidente. não fosse o desejo de manter a . 
minba collerencia e cha.ma.r a Ca.mara. para 
o mesmo c.n.:minho, não viria tomar tempo 
â. casa ; porquanto sou daquelles que mais 
desejam ver encerrada. esta. discussão e findos 
os nossos trabalhos . Sou, por·em, levado a 
defender as emendas que apresentei, porque, 
ellas não são ma.i.g do que a. justificação do 
meu modo de pensar, externado quando a 
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prirneii"<L vez fallei, neste Cong1·esso, propondo 
a abolil;ão das loterias. 

Condemnada.. como se acha, pela oviniã.o de 
todos os economistas, de todo> os pollticos, de 
todos aquelles, emfim, qt1e renrl(•m pl'eito á. 
mot·al social. a loteria não póde 1lcar na nossa 
Jegisl~çiio sem que no~ se,itt extl'aordinaria
mente dep1•imente. 

Como jogo, _ella. _ ê, em tl~ese,_ c?n~emnada 
Art. 2." R~vo_qrr.m-.~e as lli<posirü~s em con- pel<l no~;:a legLiJaç-• .LO. O Cod1go < rJmJUal pro-

Como. V. Ex. ha de se l'ecorda.r, Sr. pro::
sident e, ::. presentci então, de accordo com a 
bancada paulista, um pr-ojecto de lei con
cebido no5 seguintes ter mos: 

«Art. L• Ficam abolidu.s as lote;·iCts . 

t ;·ario. » hil}(! o jogo de aw.r, commina. penas sr.v-eras, 
não ;iJ ao jog<•dor, como aos qul' teem casas 

Este pro.jecto, Sr. presidente, foi immedli~t<l-- de t.'lYOI<l:;cm O Codigo CI'iminal condcmna. 
ment · :tcommis..~o. porque o illustra,lo fc·•<l<!r a..-; lotl!.t·ia.~ quMdo 11roilihc no art. 3ü8 a e:c
tla maior ia de então requereu que, indepen- tracç:io de loter·ia::: estrangeiras. 
dentemen t~ de impl'e;s.:Lo, fO$Se ouvido o Ora, si as loter-ias l1J,:sem innocen t~s. tanto 
pt~recer dtt respectiva. commissüo. Esta. emit- seri·,\m 1nnocentesas estra.ngeit·a.:: como a~ na.· 
tiu o seu parecer. que se "clm ~oh o n. 59 e cionaes. 
concehido no~ seguinte~ termos (lf:): Si, pois, pelo lado cconomíco, o gove1-no 

«Estuda.clo pe, a.nte a. commissão d.e consti- pr<l\libe ,\S lotel·ias ~:;tr-<.~.n::;eirns, é porrtue e!_l· 
tuiçtio, l('gi~lac;ào e justiçit o projecto n. 59 tentle que as lote:r;as em ,:1 propl· t:l~ nao 
que prol1ibe :J.S loterias, é :t cornml~são de p:~.- devem !:et- perruittidas. 
recer que »ej'L o mesmo convertido em lei. Cbevalier diz que a loteria é jogo em que 

Nilo colhe a obsenaçilo dos que di bem ter a maioria perde tudo c-om que t>ntrll.. em fiwor 
o legislador constituinte ,;e opposl:o a e.<sa de um pequeuo numero, e e.sb pequeno nu· 
pro\libiçü.o. mero, que é o governo, e,tá. sempre d~ melllor 

Cousulta.ndo-se os annaes constituintes, Ye- partido. porque nunca perde. 
I'illc:l- se que essa meàidtl. est.tv(!. victorios<t no V. Ex . mmprehende, Sr. pres]dentc. o que 
animo do legisl:l.dor constitucian::~l e, si ltii.o lm de deshumano em manter-se loterias, 
fez parted1~ Constit uição de24 de fevereiro, 1bí principalmente em uma sociedade como a 
por enten.der o legislador que ella ~eria me- nos.m, Dlldé ."e v;M jogar, não os ::anhos dos 
lhor de tinida. em lei ordínarl3. dQ que no teJtto homens rico~, mas dos proletarios, dos pobres 
da. lei fundament~L que não podem por outros meios reaes canse-

O pr oprio projecto n. 59 traduz. :pois, o guir Jortuna. . 
"Pensamento e exprime a vontade do pa.iz V. Ex. >abe que a. peior pobreza não é a 
rou.nifesta.da peh:. maioria dos ~em represen- que existe nas praças publicas, mas apobr6l3. 
tantes. honesta, aquella que, tendo alcançado posiçâú 

As constituições de a.lguns estado;:. ~uppri- 11a. sooiedttde, YG-se, ent1•etanto, boje na. ne-
miram complet..'l.mente as loterias . ceS.>ída.de tle trabalhar dia e noute rmra ma.n-

Sí não houver uma medida uuiforll'le. o-eral, ter J. sua sub.;;!:>tencia. 
exeq_uh·el em todos os estados. Yerilica-se E' por isso que ess(\ procura, na compra dos 
uma clamorosa injustic;<t no territorio dos que J bilhetes de loteria, yer se encontra meios de 
aboliram as loterias ; a <:ontinuação do jogo oontorto. perdldos, ou de manutenção da pro
immor;tl no seu territorio, sem perceber~m pria rida.. 
os e~tados os proventos dessa fonte de renda. De modo que as loterias vU.o pedir â. po-

.A abolição das loterias e uma neces,.idade, bre~ os seus ganhos, o que não é ra.zoa.vel, 
cuja sati,;fa.ção im!•õe-se urgentemente .~ não é moral, não e huma.no. 

Ora.. d~a-nte da manifeo.--tação da com.missão, Portanto, Sr. presidente, entendo que de-
deante d:lo ma.nifesta::ão d~ ta.."!!., que pa. oc- vemos t\bolir as loterias ; entretanto, na mi
casião ju.lgou tão urgente que dispen;:ou a nha e•nenda, apresento a. restricção seguinte, 
impressão. deante, por.consequencia, de todas indicada. no p:~recer da commissã.o. 
as manifestações da. Yontade do Congrc;.so, A commissã.o diz (lê)' 
parece que nã.o devemos fazer outra cousa si- «Quanto as instituições, como a do Montepio 
não decretar a abolição das loterias . Ger·a.l dos Serviclores do Estado. que teem 
. Ent r etanto, a comtnissão a. cujo patrio- como fonte principal da sua recei~ o p~-

t!Smo e dedicação sou o primeiro a. r ender dueto de loterias, a commissiio entende que é 
pre~~s. apresentou no seu parecer duas dis· a..c:sumpto da maior ponderaç-.d.o, que depende 
pos1çoes referentes a. ella.s, uma elevando o de providencias legislativas. 
1mposto sobre a.s loterias e outra regulando Adopta.ndo o projecto n . 59, a coJillllissio . 
as dos estados para que pos..«am ser ex- a.cc ~enta. o seguinte artigo: 
tra.ll.~d~s na Capital Federal. Ficam gar&ntida.s as concessões de loterias 

Opmo ~ntra. qualquer della.s e aproveito a já feita.s.-Amphilophio, pre~iclente, re.-alvados 
opportun1dade para renovar o meu projecto, os direitos do Montepio Geral dos Servidores 
pedindo a abolição completa. das loterias. do Estado e os de outras instituições, que. se-
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gUJ!ÚO ~.s leis vigentes, teem nas loter ias uma queellas servem aqui. Quem não conhc~c a So.n-· 
;tonte impor·tantl:\ de sua respectíYa 1·eceim .- ta Ca.'ia. d.a. Misericordia?Quem n[io salJeoue no. 
A•wdo Pialiei1·o. relator.-.'!.. Lnbo.- Gon- anno passado fo1·a.m :J.lli t ratados l5.4l~fdoen
çali:es Oia:ves. -Gliccrio . >) tes ? Quem niio s·ahe que ha a!li 12 consultori-

A commissão foi lev~d;t a isto pela con- os que deram con~ultas em n. de 133.:210 '? 
sider·ação de que existem in5tituiçii~> que Quem não sabe que alli si i'ot•r,ecet•am re
dependem das loteria:> ; e~sas instituiç-~; es. ceita.s g t"atuic:tS em numero de 172,906 1 Quem 
em<>JJo:l~ ella. não podem s~r po1· ouu·o modo não s;~.ue que a S:luW. Ca..-;a mantem o Hospital 
:;uppridas: n:> loterias actu:J.lment~ consLit11 i- <la Ca~C(l.uut•a. o Hospital de S. .Jofto Baptist<~. 
tuem dü•eito adquirido p:.r ellas. o Asylo de .';ant•t )l:<l'ia, o Asylo de ~feninos 

T•·ansigindo com ellas ue~tc ponto. e.'pel'O Ot'lliliío~ e outtos ? 
que a abolição, si íbr 1eita actualmen~e. ;r:~- Pois bem : se !1a al:;um:\ cousn. que 
ranündo. embora, a~ lotei'hls a tae~ in~titui· nos poss:t lO.zer ~ur>po:·tat• :L~ loterias, é 
çüe;;. m:1s sendo um<1 condemna<cflo legal de ex.act:Hnenie o objccth·o qnc ellns tc~m 
~emelhante jogo, concorrer-.\. plW(I. que no l'n· ele m:.1.nte1' a :3anta Ca~(l. üc !lfisc: ri t~ordia. 
T.uro se pl'OCUl·e out1'0s meios em suh;;tituiç,:ío Xão quero que <J. Santa. C.'l.sa SP,ja mantida pe· 
de;;te. Est.1. toler;tnci<l. ;:erá ate ~e sub5tituil· las loterias, porrtue tlesrjo qttc o povo v;\. com
umn. f'ome de recurso3 co:;demnod:t. como c :t pt•ehenclendo que lhe compete o de,·et• de be
que me r:'fh'O, não se d~,·endo anipli:tl-a de ne tk:iendo. ; Q!.W :1. f·:U'itla.de official tleve 
modo alz:1m. cessar, por que elht só serve pat•a matar n <"3.-

Tambem nã.o posso concordar com a com- ri<lnde particular·: entretanto. si as loterias· 
mis.~ão, no art. 5·• do pt'Ojecto do Ol'~lttnento, podem ter em a lguma p;trtealgum:t desculp;t, 
em que estal>eleceu regr:Ls P''m a Yen<.h\ dõls de certo ::.ão as tio Rio de .Janeiro, pelos moti
loterhs dos estados na Cn.pit :~J Federal. e Yosj:\. clitos. Alt!m rl i5~o :L Santa Casa recehe 
propor. a revogação da prohibi~·ão da Yenda <:idadãos de tocios o3 estatlos. porque, como 
dos bilhetes de loterhs elos estados. Y. Ex. salJe, <llli não h<\ pre1ercnci:Lpara os 

Sr. presidente, as loterias, que corriam ate iilltos de,te logar; lliio institui~·ões de~tina.das 
1882 li,·r emente, trouxet•am nm grave in- exactumente a recelJer os desproteg-Idos ll:J. 
conveniente - de que as toterias concedidu.s sorte, que veem a.qui JWOCur[l.r fortuna, e que· 
para a Ca.pit.al Federa.l niio })Odi:tm mais ser muit.ls vezes nuo encontt'-.un siniio a tnolcstia 
promptamente e::...iro.hidas, porque a concur- e a. mise:•i:J.. 
renci:t. feito. pelos eotaclos impedi:~.-lhes a PN·h\Otl) esse e$ta1Jelecime1to, que recebe 
Yewl<~ . E iant.o l.'oi isto .-enb.de. que o COl'Po os filhos de di ,-erws estad;ls. não de' e se1·· 
legislativo. por decreto de 20 de outubro (le prejudiCitdo MS seus inte:-es>eS pelt~l; ·loterias 
l 88í, determinou que se íhe.>sem extl·:t.llir dos estutlos. 
tantas loterias quantas fossem nece~;;arias Eis, Sr. presidente, porque proponho ~\ 
para indemnüar as diYer~as in~titu içües pias suppi'Cssiio do art. 5', a suppres>ão do im
aqui existentes. nflo permittindo a YenJ.o. posto ele 2 ~ • que" commissão propõe (lue ~e 
nesta capital de loteri<l.5 dos estados. Por con- cobre its loterias csti\.do<tes. Si pa,.;õ.tr a re•·o
.sequencin, a restric~o feita a. !;em dao> insti- gaçiio que t\ commi~c'ão quer, entiio desde já. 
tui~ões pins do Rio de J<\tleiro te,·e por c:J.usa peço licença. par<\ 1~tira.1· a minha en\end;L 
immedhü::. o indemni~r <l S instituiç(>es pre- pedirrdo n. snppres.._<:U.o do imposto. Si forem 
judicad:t:;. como foram, pela livre concur- a.qui Yendidas (Ui loterias dos estados, então· 
renci:J. d:tS loterias dos esta.dos. pe.;o que se hnce o imposto, mesmo imposto 

O governo pro>isorio fez mais ainda: mo.u· prohibitivo; mas si não pas&u· essa. re,·ogaç-lo, 
dou que 1os:;em extmhidas tarrtas lotet·ias então desejo que se l:mc~ não sõ o imposto de 
q·uantas J'Ussem necessari:1s 1!Ura. :l. indemni- 2 ~ '· mas me~.11o o imposto maior possi>e!,• 
saç[o desses esto.belccimentos. p<l.ru que as lote1'i•\S dos estados não Yenllam 

Ora, entendo que não se de'e revog-<ir o de· prejud:car ns da capital. 
ereto de 12 de junho; e se o que nós desejamos Eis, Sr. presidente, porque pedi a pala:rra, 
e a e:x:tincção das loterias, devemos fazer com esperando (!Ue a íUustrad;:~. commissão veja no· 
que ella:s yão desappareceudo, principalmente meu procedimento o principio da colterencia 
nesta Ca.p1tal, vorque é daqui que si irrndill. o e o desejo que tenho de concorrer pa1-a _f!J,ue 
:movimento para todos os Estados. Por co use- se apague da noSS..'\ !!'gislação esta nouoa 
quencia... o impedir a Yenda das loterias dos qué serve para mosirnr que nós não seguimos 
estado.> ê a primeira cous.."' a fazer. o caminho que devíamos tl'ilha.r em um re-

Permittir aquia. >endo. das loterias dos es- gimen nOYO que, segundo Montesquieu, dove 
tados é augmentar a concurrencia. Etn segun- ter por bo.se a virtude. (MBito bem; muito 
do legar. as loterias da Capital Federal ser- bem,) 
-v~m para instituições de muito merecirnen~o; i . . 
dtgamos mesmo que se alguma. cousa as pode j O Sr. Severino Vie1.ra. vne dts·· 
fa<.er tolerar e e.xactamente 3.S instituições cutir o projecto simplesmente por Um desell-



câ'nara dos DepLLados - Impresso em t 810512015 t2:48 ~ Página 5 de 25 

Sessi:io em 1!l de Outubro de 1892 423 

cargo l!e cansciencia., porque a voto u:l Ca
maJ;t\jà. deu ba!>l:ànte segurança aos m.;mbro~ 
•la commissão de ot•çamento, o.le que os seu~ 
plnnos fot·am completamente desmoronados . 
As:;im é que a commis;;ão, procur!l.udo quanto 
lJOSslvel um equilibrio cht re~eita com tt deõ
peza, pelo Clirte das verb:1s que julgou po:le
rem set• e!±mioa!las e pela manutençi'lo das 
fontes de rc~ita e crea.r;:lo tle outms, vin qne: 
no pl'irneiro caso, n. C;trnara, no tlirci to ·le sua 
sobet•:tni::t, dc~t l'niu o pl:u1o un comrni,;;;ii:o ve
tando as dc,;pezas quc cll:: enten•lia oiP,vcrcm 
ser supprimitlas; no >e[;ttn•lo ca:;o , tra t:IIJ•lo
:ie da receili.t, a s·d)C<l•'l'Üt ola C:1mar:t t·~lll iol" 
ao ponto tlo tle~fi\lcat• diYcr.-as fuab; ti<J 
reudas pela couHnlssão proposl:\S. 

foi infelir. no seu ar~umento, buscando ~s .Jns
tilicativas a)Jrcselr ta•las pela cornmis;;rro 
quanto;,. coh':l !lça do 3mposto ~ol,~e o phos
p!JOl'O nas faLr1cas : nao bn p.:.ndnue algt:nw, 
<~s t'abriras de pho~phoros suo pouc<l..~, exi~cm 
diopendio que não esta :oo alcance de qúat
rJu8r iuuiviuuo. 
EmliO!'<~ n e me nela po3S1 ;;;er jú consit!erada. 

nma disposir:ãn com que o projecto da receita. 
to:rn de p•31;c ~ra1· nos IHJirtlJraes <lO i:ieiJ<tdo, o 
ot·a•to:· .i ui:::< havet· rlemon~t!·:tdo qtt:: clln na o 
t~ 1 1l a! •~ot u::tt!lC~llc t't.tl'~lo d~ !'!ier. 

Quanto ar.> imposto qno a commis"~.n prop,,;: 
~ol11·u caixiuhas de jlhO~J:·hot•os , dc,d:> i'" o ora
tlot' qu~ cl!:\ htnçou mão dc:str' :nc;o de accor-c!o 
r:om proeminen ti!S memllt'l1S rl:L commiss:lll tle 

O or:tdot• comcç.:t n cl iscctl!r o projcct o, t':ll- Jir;au_. •S tio Senndo e de n.ccortlo co:;1 o Sr. 
laudo so!m~ a i&nçii:J que a Cam:tt•J. Yolmt miuístro tia {azcntln. A commi~:são partilha 
para o cb:~.ruto de fa ilrico n:\cion:tl P.m·relação u:t l'l!;)pon:>:!l.Jilidaolc dessa J!i'Oj.HJ,tQ, m:\5 não 
:\o impooto de consumo. O que é cer-to ,; !]HC quer :t gloria de h;wcr in,·co t:vlo o impo;; to 
totlo~ os ora olores que se teem occnpado c lo as- :;obre 0 plto;;phot·o. 
sumplo l'El-"'Onheccm (jne não pórle lt:cver aq•li 
materh\ mais trdmtaxel o lo que 0 fumo ; ~endo Tendo de tratar do snbBtitutiro do nobt·e 
a.ssim, não se compreheurle ~razão jn.tlnc:_:- d:~ut<Hl? o Sr·. Cit\l'Ciit P!::_::;, o o:\l(:or c~~eçr. 
h va de s~melhante excepçao, qua thlo uao 1 d.t~tlo parabeus à coT-mJ~S<LO da_qu~\l c .l.e~J
pó~le coll:er o ::~rg-umentoq11 ~por ventura possa hto, porque o .sniJ~.t lutr•o nao •J p~op~'I>l
~or imoco.olo dti necessiclélde de prot<>cção ú men.t~ un: sniJstltu~!vo i tra~ apenas llg'Ctro.s 
intlustria u:ocional uo fnmo, porque elb j:lloi n:oútllcaçues que nao ~··o :.usolutan~ente r:t
f,\voreeid>~. pelo imposto qu~ pagnm na. en- , .tcaes e. :e~c:et?-se so~nnt~ no es~~~el:ct
trnd:t os prouucto3 estrangen•os, imposto que mento da~ t<1 X::l~ que .tctua.meti~e •;~,.,oi ~~:n 
estilo snjeito n mm\ t:txa nn.razão de 50 •j, (}o nas_tn rlfas da~ A!faod:g;:.s. ~ : ubstJ.tntno 
Ya lor oHidal desta merc:!dor!a . con,ervou, a. nao ser o~ nnpo,to::. novos, a 

mesmn. fon to de rece1tll.. ?II<tS, em que peze 
ao ian~tre autor do substitutivo, cujos tnler~ 
tcs o orador reconhece. as modilk~ç-ü3S :·e i tas 
são muito pat':!. peior. · 

A Camara não tinha absolutamente razão 
para excluir <lo imposto o charuto ele fa brico 
n:J.cional, el>lvando niudtt a taxa. llo ch~ruto 
estrang-eiro :\ 100 réis pot• crr.àa. am. Sl o fez 
para prnteger a industria Mcional, a C;1mnr~ 
deve en l<lo ser cohet·úntc e vota.r <~ mesma 
isenção em relao;iio aos cigarros de fabt·ico na
cional. 

O orador mesmo aventon já. a. H é:t de se 
isentar rlo imposto o charnto nacional cujo 
pre~o não excedesse de 5D réis por pesado. 

Quanto á emenda do nollre deputado ro:-
presenttlnte de Goyar., qu9 mand:t. que a co
bnr.nça r.lo 1mposto seja reitn, n:\o por estampi
lhas. mas nru; fabricas e nas Alfa.n•leg:ts, o 
orador já não >em combatel-:1. pot'tJUe a sua 
pas>Ogem e~tú mu1s qne g:arnu tida pelo nm~Je
ro de a>sigD<lturas, mas mostra1· os S(')US m
con>enientes e pro>ar quo o nobre deputar.lo 
por Goyaz nü.o foi fi~l na interpretnção que 
deu its pal:wrns elo 11orirado ex-ministro 
da ·razenda, o Sr. couselb.eiro Rodrigues 
Alves. 

O meio de co branco. nns f<\bricas é comple
tamente inexequivel, porque haverb neces
sídude d.e l evar o fisco ao lar, á casa de qual
quer cidndão que se occupasse com o fabrico 
desse proúucto. O nobre d~putado por Goyaz 

O augmento proposto ]leio nobr.J dc;;ntl\do 
nos impostes de import:v;ão, il. J'.'\~~0 ole 
SO 0/o. se!'i\ sobre o v:Llor o:Jicial nn n:t ra zii.o 
propria '! Si é sohre o valor o!Ticial , as t as<\S 
são inir:uas. absnrdns e contrnolictorias com o 
peusamanto fJUC externou o nob1·e deputcdo 
no seu proprio substitutivo. 

An:J.!Ysavn o orndo1· a inconveoiencia de~te 
suiJstitÜti•o e mostrava não estarem exülui
tlos dú augmento dns ta:s:ns certos r-roductos 
imj)artados e hoje bnixamentc tnxat!os, CJUan
do, por já lmver numero no recinto, foi in· 
te1·rompll.lo. 

O SR. PRESinEXTE- HnYendo r.t:mero na 
casa, 1'<\e-se proceder as '\'Otaç;}eS indicadas 
110. ordem do dia.. 

Votaç-ão, em 3' discussão. do projecto n. 216 
deste anuo. autorisando o Poder Executivo a 
abrir um credito extraordinario de 2Gi:O·i 1$600 
no cor;·ente e:.ercicio, para pa,;nmento dns. 
tlespezas realis:ulas com as occurreocias ha
vidt\S em ll·fatto Grosso e com o dee:~stre do 
couraçado SoliMüe$. 
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Submettido a votos G approva<.lo e cm•indo 
il commissão de reclaeção o sngeinte 

PROJBCTO X. 21ô--J8~2 

O Con;resso ;.<ncional dccrcht: 
A.rt. 1." ?i.:a n.utor:sado o Pod~r Ex,1;:uti,·o 

a abrir o ~rr,lito extrnordiua.rio de 2fl7:04IS61•Q 
oo cor1-ente exercicin, prtrn. que o Minisl~t·i tl 
da Marinha rat isC.1ç: aos l'a.g-amontns d ~~ Je:i· 
pezas renli:;adas não só com as oecnrrenci:~~ 
havidas em ~:!:tttv Grossn. como tamhem com 
o clesash" d0 t'.onraçatlo Sofim,;cs. 

O SR. i:lC:AilR.-1. ( p~/" o;oole•n \ ped.• 1]11<' S<l 
veriilqu.J a vot.:ção. 

Proce•lcntlo·so á •crifir:nç;io, J"C'c·o:Jhc<~•! ·~ ·' 
que o projecto foi a pprov:vlo po1· ti::i votos 
contrn. 41 . 

Votação em 2" discussiio d<J lwojecto n. :215 
A, deste anno, (do Senatle">), autorisnntlo o go
verno a indemnisar o eshln do ~larnnhflo ·d:1. 
quantia de 439;496$532, ilifl"erença tl:t ~ne foi 
recolhida am rle]wsito no Tllesonro :\:~cionnl, 
destinada as obras do FUI'" 011 <::lll<l I do .\r,,. 
pa.pahy. 

Subrnettido a votos, é appro,'ado pot• 5S vo
tos o seguinte 

rnomcTo ::-;-. 215 A- 1892 

O Coogres..<o Nacional decreta: 
Art. J.n E' o governo nntorisado a imlem

nisnr o estado dn i\.famnhão tla qu:<ntia ··le 
439:496.~:>32, rlift'erença da. que fôra r ecolhida 
em dej.Ooito :lO Thesouro Nacional e destinao I<!. 
às obras do Furo ou cimal do Arapapahy, f;:
zenrlo para tal tim as necessa rias opet·açõee d9 
credito, 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

VotaÇão, em ladiscuss~o, do projecto n.l2.7, 
A, deste ~uno, autorisamlo o governo a a l
fandegar as m~~<lS d~ rendas da ltnjahy e L::t
gnnn, no estado de So.ntn Catharina. 
. Sub:nettido :t votos, é adaptado parn. p··,ssar 
a 2• dISCUSSãO O seguinte 

PRt\TEC"rO ~- 127 A-lll92 

Art. 1. • Fica. o Poder Executivo autori:;ado 
a. aiC<~odegm-as mesas de modas das cidades de 
l tajaby e Laguna, no estado de Santa Catha· 

o SR . C.\P.L05 c.urros ( ]Jelil Oi'dcm) pede 
cl!s;Jensi\ ~e interticio par<\ o projecto . 

Consultad<' a caEa, é concedida auispema. 
pedid:1. 

Vot:Jç:i.o e111 discussiio twic·'· ,Jo pro.iecto 
n. 22i?, clest_e anno, autor isalldo o governo a 
couce:l~;:l' :;e1S meze~ de licença com ordenado 
a f.dllal·do Macetlo de ,\zamlmja, c:Jgenheiro 
li::Ct\l tle 4• cl a.sse da. repartição do lisc:di!C':t
<";io das estra•las de ferro da l"nião, p:~r<\ trn· 
I:~ r do sn:t ~a.·~<1e onde lhe convier. 

:"nl • J~Je tli • lo :\ votos, é apprO\·nrlo o cn,·i:Hio 
it eomn.i~~:io de t'ct!acç:ic o se~uintc 

:\r ti!!"O unk•). l~ica o ;:O\"•.,t·no nutorb:;,do a. 
ennc~?, Jet• seis nwzes ele liccnca con1 o respec· 
th·o ot·olonao(o a tvlnar•tlo ) lace•l(J <'e AZ:Un
lm_i;,, cn;.reuheil·u liscal d.e 4> cl:t>Se th \ rcpar
li,:iio ele !i;c~ lisaçiio das est!'lul:ts de Feno uo. 
t:niito, a 11m d·J tratar de S:lutle onde lhe COil· 
,.iel' . 

Yot:IÇ•ão, ~m c1iseu$sli.o unicn, do jlrr·jecto 
n. l 'n T l :tddi ti v o tlestncado no pro.iecto tio 
or~n.mer.to d:\ lndustria, Vincão e OIJrns Pu· 
tJlicns. par<\ o e:.;ercicio de 1S9:l), autorisando 
o g•werno n. contl'>lctar com F . nuncker, ou 
a companhia pol' '-'lle Ol'gani;;~d;l, i\ cooce~tw 
ti e nmn I inlt:1. ferrea, que pm:tindo d:~. Cn pital 
p, d~J':\1. vá encontr.w·se em Entre Rios com a. 
Estr-ada· de Fe1•ro Ceotr .. ,I do BraziL 

O SH . Pn.r·;srvEi'"TE declara que ha uma 
emenll:\ do Sr. Oliveira Pinto e uma sub
"men•la do Sr. Vinh:1es. e ou e vae submettcr a 
....-otos a emenda do Sr. ·oliveira Pinto por 
partes . 

Submettid:l. a votos n rrímeira parte da. 
emeoJn. do Sr. Oliveira Pinto, salvo a sub
emenda, e rejeitada . 

O SR. JACQl;ES OUl'tlQUE (JleZa o;·dem) pede 
que se verifique a votação. 

PI·ocerlen,Jo-se iJ. ,·erific:\ção, r P.conhece·se 
que a emenda foi rejeitad<t por ô4 votos . 

O Sn . . FR.~~ÇA CARVALHO (pela 01'riem ) -
Não on ~·i a d~claração de Y. ·Ex. de que se ia. 
votar a emen.da ; suppuz que se vot:wa o pro· 
.i?.cto, S>\lvns as em,1ndns; e o.ssim entenderam 
tambem outros cotlogas. 

O ~R. Pn.ESIDE:'I"TE- Disse que se \'otavn. a 
emenrla do Sr. Oli\'eira Pinto, salv<~ a ~ub
emenda do Sr. Vinbaes; n·=m p::xlia ser outro 
o modo de ~·otar, desde que se tmb fle dis3 
cussão uoicn-, que equivale a terceira. discus
são. 

rina. 
Art. 2.• Rero~>am·se ns 

trario. -

o SR. v.~LLADARES(pela 01'dem) - A 'vista. 
disposiÇÕes em con· da declanção do nobre depumdo pelo <Jstado 

do Rio de Joneiro, 'Vê-seque ha aqui um falso 
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presnpposto, e parece- 1M que e o caso de sA 
rectificar _ :1. votação. Appello para. ú. bombri
dade e tsenção lle nu imo com que V. Ex. 
preside uos JW~so;; trabalhos. 

Tl·at.h;e ue unm e:nendu. que mau.!a. con
tract~tr com ele Dunker ou com quem n1e
lhores coodiçües olferecct·, emenda 'J il~ sa
tisf:tz iuteira.rnen te M cxigencins d:t Cn nsti
t•Jiçá(l, ~ qual nã o a.olmltte, em rc_g-~a, que se 
votem MJni couce;;:;õe.:; ele caracter pu :~nueote 
individn:, l. 

Isto po~to . segue-so rJUe, tendo havido en
gRno por· par·te <le alguns 110ures de puta rio.;. 
9ue SUJ'Jlllnhnm qu~ se estava \'otanrlo o pt'O· 
.recto sodv:os as emenda~, não c:ompreh ,n,io 
r:~ue po;;;a luwet• nada. ma i~ cu1·ial do r1ue a 
rectilic:l\{to th ''ot;~,~i.o ped ida pelo nobre 
deputado do Estado do Rio tle Janeiro. Houve, 
evitlentenmnta , um 'jl.ti-pra-7uo . 

O Sn. ~·rllt: ,n:8 B.\R~os- Sem :t emenda. 
·;oto contm o ['l'Ojed o . · 

O Stt- Prtr.Sll>F.:"TE-PP.ço ao nohre •tepntmlu 
que J.'etiUilJU <L~ suas ob:;ervaçõeo pela or Jcm _ 

O S1~ . VA LI • .-\ DARES - Teoh:> V_ Ex_ um 
pouco de pacienci<J. e:ommigo. 

Entendo (]UP. o que cumpra f:lZet• ti votar o 
pr~jecto, sa lvas as emendas. 

Sou informado, llOI' alguns collegas conhe
cedores tio novo reg-imento, de que é esta a 
ardam regimeut<tl. (~Vão apoiados.) 

Por conse'lnencia, peço :L V. Ex. que con
sulte '' Cau t::r ,t sobre si consente na ratifica
ção ti (I. votao;-.lo. 

O SR. PRf.SlDE:::>TE-Nãosuhmetti á Ca m3ra 
a q nest.iio rle um<t nova vnta~-ão , porque ~up
pu7. que :1.!1 obslll'Vaçõe!:l do Sr. França Car
valho con~i ;tiam em nma simples exrJlic:1ção 
de seu voto ; mas como o nobre deputado por 
Minas e ont1·o:; ins istem em I)Ue não foi com
prehenrlida por toua a C<tmara a votaç;.io, nãu 
faço m;lis el o que cumprir o men de.-et• per 
guntando a Camara ;;i quer ratificar o sen 
voto <;oure a m;J.teria . 

O Sa . JoÃO DE SrQU!llttA rpeta orde;n) - De
claro a V. Bx. que, apezar ele muito dis
tante da mesa. comprehenrli perfeitamente 
que V_ E~. puulu1. à v<>taçli.o n. emenda. do Sr. 
Oliveira Pinto, salva a sub-emenda.; e si vo
tei contra a. emenda, apezar do pT'iocipio d<t 
concurrencia neH<t contido, f(li porque r esul t.•t 
de SU'\ appr·ovação a injust i ç:~o de não indem· 
nisação pelo cooces>ionario a preferir aos ser
viços ja feitos na estrada de que ftllla o pro
jecto eu1 ;otação, pelo ooocessiollll.l'io r e
querente. 

O SR. PR.ESlDENTE - Repito á Camara que 
annuociei a vot;cção Jas emendas e nil:o porlia 
ter fe ito outra causa, porque é do regimento 
votat' em 3• discussão as emendas em pri
meiro logar. 

r. .. ~,, ::.r~ V. VI 

Entretacto, desde que muitos Srs . depu
tlluos sentem necessidade de r:ttific:w o seu 
\'otn, -.,u eonsulta.t· it Camnra si pcrmitte 
uma n oY>I. votaçii.'l. 
o~ s;;ni;o:·es que são de p:wec,cr que se vote 

de no~o :to emenrln. do Sr . Oliveira Pinto 
lltteiram se k vantttr. 

\'c,tam pela nova votação 54 Srs. deputados 
e cou tra. :>:J . 

O S1·:. P~t~,l>IOI•srs ~111nuuci:\ a ,·ot:.ção da 
1" p:u·te •I:L ••meada do Sr. Oliv-:- i!'a Pintol. 

O Sn . F raxçA GA!t\ .. \f.IIOJ (Jio:fc t r>l'lk •n) 
:-ir . pre~i • leo le, coor<Jsso nft.o ser t·c;:it u••utista, 
111a:; pa I'CCc - mc CJUtl o rcg-imcnt11 tu:~ n . !.t ,;lth
JileltcJ·o projecto i1 V<>ta,,flo, S>l l rn as etnc!lllas. 

y. Ex- me inl'ormarit ;tCCI'(;<L o)l) clisposto 
no rcg-hnon lo. 

o SR. Pr..E>IDF.Yl'l::·- o t·c.~·im~nto o.leclar:t 
que em ;)• ol i:;cu;:;;iio ~ct·ão votadn~ c•1n pri
meirn !o~a r· a:; cmentlas . 

i.\"os fl i'Ojectos qne sil t~>elll uma • l isms~iio, 
esta é consitl'.!l':u.la como tcr·cu ira pa.r·a <l. \' 0-
ltt ~·ào . 

O SR. F';u,xç.\ C.uw.\LHO - l~11blo, creio 
~ue V. Ex. niLo Je vnt·i• a. llll!l qu~, u:s:nulo uo 
meu rfi ,·eito , r~rJr:elr.- a V. Ex. quB c:msulte 
" C.'\S't sobt·e si concede prelerenci•\ p<'rn o 
projecto, sal vo <\S ement:· s. 

O St~ . PRc:smEl\TE- Em vi~t(l rio quo ::Lcabo 
de olecl~ t'at· não posso acceilar o requerimen to 
do nollre d~put:.•.do. O r~imento impõe a 
obrignçi~o de votar primeiro ar:; em·Jndas. 

Submettida a votos n primeira pa r te da. 
emeoctn do Sr. Oliveira Pinto, é rejcltnda. por 
60 votos c:ontm 40. 

O Srt. PrtE~lDEXTE decla.ra pr,,judicrula a 
su1J-emend1t o.lo Sr. Vinhaes. 

Submet lidu. a V()t cs, ~ approvn.da a seguinte 
p.·u·te da emenda do St'. Oliveil\ l. Piuto e Vit'
gilio l:'e:;soa. 

A o art. 2• aug rnente-se : 
h) o concessionat'io ou comp:mhia. iJUe for 

org,.nis·<da., não te rá direito a gnra.utia de 
jul'os ou a suovençiLo ld lometr ica . 

Em seguida. é adaptado, com a emenda a._p
prova.da, e em·i~do :i. commissão de r edacçM, 
o seguinte 

l'ROJEOTO N. 192 T - 1892 

O Congres5o Nacion;\l resolve : 
Art. 1.0 F'ic:\ o governo autorisado (1. oon

tra.ctar com F. Duncker , ou com a compa.ubia. 
por elle or ganisn.da, a concessão tle um:t linha. 
ferrea, que, part indo da Capital FP.deml, ~á 
entroncar-se em Entre-Rios com a E:;trada 
1le Ferro Central do Bra zil-

51 
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A!'t . 2." No contl·aoto pn.ra este !1m lavrado 
-pelo Potler Ex:eClUti\'o Üc;trão e:<qil'essas a~~~
anintes c! a usulas : 
~ ti .I concoerer a comtntnhia com 8() ''/o da sua 
Tenda lJl'nto. p(lra os cofres fed•;rM,; ; 

v;· re,·ers<i'J gratuita de t oda :\ e;;tl'i\dll. de 
fe1·rv, e:;taçüe~, dependencias, mate!'i::ll ro
d<'lnte e de tracçao, püm <\ t:uião, no tlm 1lo 
pl':\zo de 40 :~ nnos; 

c, dit•ei to de tlc:-;" propr!.1:;-:io do Esta, lo, mCl
de~mte o )~ag:tmento ~:n t itulo;; d;t di..-id" p11-
h!Jcn nac,onnl, c:, lcn l:v\•) o p!'eço •lo re.;z;\te 
p!!k' ~\lntlimen to m:!Jio <Ulnu<\1 de um qui u
qu~Ulll•' : 

d ) tli1•dto <lt! d··s~l •l'opein~5o, 11:1 fót•nJ:l •h 
l<!i, !'!ll'ól o.< tert•cno; 'nt:c:s5al'io:; i: .:on:strncção 
th e41wl:I ; 

C, i,;en\·:ÍO do o\lr~ i to o lo ; lli )l'll'lrtÇiiO p:l.:-:t O 
ma t~:-ia l •la enu,.; tl•ncçiio : 

,") a t: uh:t ~erá ou1 via. 1iupia, c,):n a hitol.t 
ue ~' ',Í• t t'!lÜ I'e lt•illli'.S : 

y.- .t 1 in l!:L secá entregue <l.O tz-afL•<;·o 1:0 prazo 
tle ÚOUS nlElO~. 

Art. _3.'' Revog-:1..m-;~ as dí~posiçties em 
contra!·LO. 

OSrr. C.v:n.\xo no ~.\.SCJ:~iE'iTO (pclG o:·dem) 
pede q ne se vedtique a vota~·ão . 

l'roc~dentlo-s3 á -verilica.ç"lo, recon llece-se 
que o projedo foi approv<lllo por 57 ve tos 
coutra ::iü. 

O .SR. PRE.S!!Hl)o"TE annuncia a votação ern 
discussão uuica, do pr0,jecto n. 102 G (ruldi
tivo d%tncado do orçamento d:J. de;;peza tlo 
i\Iiníster!o da l nunst rh>. Y!a(:ito e Obt~lS Pn
bliC'ls par::. o exercício ele 1893), uutoris.'\udo 
o pa~::.mento de 30:00QS como premio ;to 
D:•. C~·ocl.:att de Sà, peio ;uappa por el!c u lti
mamente eciib.tlo. 

o sh: ~\:Xl'OX10 OrsxT:ro (·;..Z.a o,-tlco1)- Pe•li 
a. pala Yl'<\ apenas -p:~.ra. fnr."'r lllll:l. rectirlcação 
de ~edacçilo : etn ve7. rle ;?dit,,!lo , n:t P.mentli\ 
prin~itiva.,lein-~ o;·aa~'f..,~a,ln: e eft"cctivan.1en t~ 
o Sr . Crockatt de sii, oüo l'ol o editor, tnlS sim 
o o~gauioaclor dest e mapp'\. 

O Sr.. ?Rf.sr;,r.:n~;:- ,\. <:~mmissiio de reLln
~çao_ !.?m,<rá em con5idera\~"i.o a corr·ig-end~\ ele 
"\.L. . 
. Snbm~t!~lo a votos, é approY<\clo e enviauo 
a comnH:;>ao de redacçiio o seguinte . 

l'P.OJECTO X. 192 G-1802 

Espírito Santo e como incentivo a trabr,lllo se
melhante. 

Art . 2,' Revog:\m-se as disposlçves em con
trario. 

VotJç-:io, em discussão unica, tlo projecto 
n. I \J3 A (olrltlitivo destacado üo orçamento J(). 
;;uerm ]XWa •) exercicio de 18\J3) ·~levando a 
(> cla.s.se o ar>e11al de Porto Alegre. 

O Sn. PI',!::Sl!>I':X1'P. •lecl•1l':1 1)110 ha nm:1. 
ementl:\ .llos Sr~ . Hnmcr•) B:1pti~ta e Borges 
•lc :\le•lc1ros fJUt! vnc sul!melter ::. votos. 

Submettidn :\ \'Otcs, e rejcit;u.la a. emen· 
da. 

Bm ~eguid:\ é snbmcttido ~\ voto:>, ~ppro
Y:\dO e eu riado á commiss:io oe t•edact;-~"'i.o o 
scg·nillte 

l'IW.iECTO X .. 10:3 li-1~~2 

O Coogr<JS>o Nacional r~solve : 
Artigo unico. E' ele>-:Hlo n. m·s~nn.l de pri

meira cla;;s~ o de Poeta ,\lt?~: ·e. ~em :tugmento 
de P?S~o:~.l ; revogadas ''s di:;posições era con
tl'ariO. 

O SR.. L.uro"C"XIRR (pela a~·dem ) pelle que· 
se vcriilque a vot<lção . 

Procedendo-se il verHicaçiio, reconltece-sa 
que o prcjecto foi àpprov:u.lo por í 2 votos. 
contrn 3-l. · 

\'otnção, em prime:ra. lliscus;;;ão, do projecto 
n. 100, deste anuo, ma:~tcutlo a sub,·eoção 
,lestiuad~ a auxiliat· o sen·iço de exploroçilo 
e !la l'e~'~ção do rio P;\!'Dahyb;t c :~uto!'is~ntlo 
o 2overno a cot<U'<lctar o mesmo scrvi~,--o nas 
coÕdiçW> que e:;tab-~le~e -

Snbmettido a. votos. é adaptado p:-trn. passar 
á 2• discusslto o seguinte 

l'R<:JECTO X, 193- lS'J2 

O Con~resso N:lcionalt·esol,-e: 
.\.rt. 1.' E' tmmtid:t n sulwe:JQão destin:1da 

a ::tuxi\iar o serviço de explot·ação e nu veg-a
çü.o elo r io Pn.rnahybn-

Art. 2.• Fica o Poder Executivo autnri>ado 
a contractar com J o~e lU Miro Goaç.al ves e 
outros commerciant ,ls e c'•pit:llí5tas da capi
t<ll do estado d~ PiRuhy, ou com a emprezn,. 

O 
que os mesmos orgn.nisarem, ou com quem 

Congresso Nacional resolve : me lhores vanta.gens ofl:ereça, o m~smo ser-
Art. 1.° Fica. o governo aut orisado a. mo.n· · viço, com as obrigações de est<Jnder a nuv~n-a-

dar pagar a quantia de 30:000$ como premio e<l.o e e:tplomção à ]Xl.rt e na~·ega.vel daquelle 
ao Dr. Crockatt de Sa., pe!o mnppa ultima- rio, dn. villa rla Cclon;n. 1Jara. cima., até ao ponto 
mente por elle organisado no estado de ~Iinas accessi>el aos barcos n >apor, de acco:·do eom. 
Geraes, parte de s. Paulo, Rio de Janeiro e os estudos tia commissii.o de melllor<tmento. 
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Purt\grapho t1nko. Ao contraetnnte ~el'tt 
concedida a. subvenção de que tl\tta o artif:o 
antecGdente. 

Art. 3.• ReYogam-se as tllsposições ~;m con
tr:J.ri<-, . 

Vot.-:<;~to, em di:<cussão unica, do pro,jc~to 
o. 2~6 deste m:mo, antor·i.>ando o g·ov<:r'no 
a coocedet· ao hacl1:1.rel t•'t·anci:;cn <l:1 Cesta 
:Ramos, juiz seccion.,l do P-st:ttlo d:1s ,.\!;. .. 
gri~-s. !lm:l licenca de :;c!s r.Jer.es, com t.•dos cJõ 
Yeacime:J tos, p~u~.t tmt•'·'' de sna :~:tu <I~. 

O S:: . P!tF.SlJJEXTE tlc :lar;\ qn·~ h:t a rc . .;po•itoo 
um r.·nnel'imcnto do Sr. \"all:ll l.t l'C!:i ,. 11111 '1 
·~mcnol :i •b S 1· . OliYcim. Pinto e 'J'Il' \'::O ~uh
mettc•r a Yotc•s o pt·im·•iJ'!'-
Suhm~ttillo a votos o t'<YJH:Jrimenlo •.io ~~· . 

v~~llu.da\'CS, é rt>jcitado. 
Em se;uidtl <J snhmcttit!:J. :t YO~o:; c :tppro

vado.t ;\ segninte cn)enda : 
Em Y<)Z d:::-touos o.:; vcncimcnto.s-tli;;:~·õc: 

com e~·tlena.do. 

Snh• cb;; s10ssiJes, 18 do outubro du 1 8!)~ .-
Oii1:eir(J. l>into. $ 

Eil.1 seguida é aclúptado, com a emcnh <~P
pro\"'ad~ .• e envi:Hlo :1 commiss~o cl~ !'ell;tcçito, 
o segni:1te 

!'1\l:.iECTo X. 226 - I S\J~ 

O Co!lgress.o :"\aciona.l decret<i: 
Art. l,o Fica o Porlee E~ecr.ti>oautorisl\dO 

'" couc,;der no l><lCh:<rel i"mucisco c.l;\ costa 
:Ramo~, juiz S!?Ccion:tl no esh h> tias Ala;:!ÔttS, 
um:1 l:ceo~il. de sei:> mezes, com to·.!o:; os ver.
cim&uto;,.:. p:wa trat;n· de sua ;;ande. 

Art. 2." H.e·mgam·s:; ;~ ;; disposiçõ:?S em con
trario . 

Vot'>ç:<'io, em tliscu~s5o unic>\, do pNjecto 
n. 220 .·\, :leste anno, !11>\Udilntlo :~hontw, p:ll' a. 
todos os dteitos, as r.,Hns commett idns pelo 
capitão clP- fr'agata DP. João ::\epomuceno B:t
IJtiSt:l. lente nn. cadeim de p!lysico, d,, l':;coht 
Naval, dadas de ll de abril tio c01·rente anuo 
a.té il. r\::\ ta em C),Ue se apresentou à mesma cs
coln, de volta do deste1·ro, em virtude d:t ttm· 
nístia. 

F.' em ~~g-ni<l:t aoloptallo, , .. t emend:1 np
j)l'O\'ada, u QtlYi:tdo ;i. comnli$~ão de rech\cção, O· 
seguinte 

O Coll~l·c,;:;o Xn<'iou:ol tl<:o•t•,.t;t: 

,\ l'l. 1." :-<:in :tl>rlll:l•la:•. :•:H':t l u•!•'' ''" o)rT'<:Í· 
to:-;. tl:O thlt:t~ t'oltltlh!lli · la:~ 1,c•.l •l •.,~'pi t ~~~ dn fr~·· 
::at;t llr. J•~lu i'i • • p• >lllll•~mn ll:tl'ti~ l ;l , lt•nl:c 
;I :o · ·:111<•ÍI ~t .J,, t•IIY>i<'a d:L E.-~nla .\a \·a], •l:ul:i~ 
, J~ J I ti1' alll'il•l•• •~ • • l' l 'í!Ul • ! : t r~uu :tlú :'tthtla c ·H~ 
'!tH! ~,. npt·•!:-ot>nlnu. ;-, llh '~lllil. ''-":'~t i;! · tic vulta 
1 •J t l r·~ l l' l 'l 'u, l.' ll l YIJ'ltlll •t Ih! f.lUIUI:"Jdi! . 

:\J·l. :!.u f{c\·t•g;un- so a~ llis ptl~\it:iics <:'1\~ 
c~'nlrario. 

\ 'ota~:ão, em oli>~:ll >>i1o t~nica , <lo pl'C\iccto 
n. 1 ~1:; [}. olcst•: an:10, <llltl it i\'o rle;;tnc:tdt) ,j, 
<ll'r,:uw3nto d:1 tl •~;;ru~za •lo ~IinístNio <h~ Gnerr:l 
p:ll':l <l CXP.I'CÍ•'ÍO ole _ ]8!1:), Jn:trr.awlo ~S YCll• 
c\m,·ntus Üt) I" p:ttr<tO Jo Ar:;enal de uucrr:.L 

S1t1Jmet1i•lo ::t ,·otos, e apprcrt· :1do o enviadc 
á comrn!~~ão de ret!acçii.o o ~e0ninto 

Pno.rrccTo N. 193 D - Isn 

O Congresso Nac:onal decret:J.: 
Art. l.• O prim~iro patri:io do Ar;;enal tle 

Ou<H'!.':.t vencerit :1 <lirtrh\ de 7:3. os segundos 
3$ e os arvOl'il(los a de -:1$0~ ~ , _ 

Art . 2. o r:evogmn-sc as ulspo>l<;ves Cl;n con
trario. 
Yot.~o. em dis~ussão nnica., do 1Jrcjecto 

n. 19~ 1::, destê an!Jo, addit ivo de:;tac.tdo<lo or
Ç<'\mento lla despc7-'' do !l!ini.sterio da Guerr:l. 
para o exercício tl.e 1893, autoris:mdo o ~o
vet'llo a eqnip:war c;;; 2•• patrões do Arsenal ds 
Gucrm dest•~ capital aos mn.chinist;JS do meE
mo tt!':;eu:ll e a elevar à categor:a de 3os pa
tl'u~s o;; arvol~~dos. 

O SR. PuEsw:::xre declara que ho. sobre o· 
proj!?Cto mn:~ emenda do Sr . Pir,es Ferrei~:<• 
e um n1hlitLvo dos St's. Fro()S d:t Gruz e Barao 
de S. :Marcos e que vae submetter a votos o. 
emenda. 

O S::t . Pr.ESIDB;';l'E decbro. que ho. nma Submettidr1, a votos, ê approvada por ií:" 
emenda do Sr· • .Arthut· l'l.io~, que Yõl.e suh~ votos :1. segniute 
metter a votos. 

E' el! l segtüda upprovach a seguinte 

Em Ye.z das pa.lavras-de ' ·otta do desterro, 
em virtude, etc .. diga-se : depois de solto da 
prisiio, em virtude da amnisti<1. 

Sala do.s seSsões, 18 de outubro de 1892.
A. P.io$ . 

Emende~ 

Diga-se: 1·" c 2•• p:üruas - em log-ar de -
2" patrões. 

Sala tias sessões, 18 de outuhro de 18!12.
P!;·cs Fcr.·ci:·(~ . 

O SR. Pnlli'IDE~TE :mnnncin. a Yotnçlo de-· 
nddifi>o. 
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O SR. FRÓES DA CRUZ (pela.o ;·dem) - Devo 
dizer it Camara o que é e;;te ::vJdítivo. 

Por· üceas11io da discussão de oJ·ç;.<mento ;:h\ 
Guerrt~. fol'am ap1·eseutadas tres emcmllas 
sob ns ... 

A 'lUe constitue o pro.jecto 11. i93 E, e a 
meu rtdditivo, (].Ue não ~ei ~JOr que l'oi sepa· 
rado. 

i?osw dedmu• a Cam:m\ que, eonsttituindo 
estas emen,[<\S pt·•~ecto etn separaJo, u reb
tor lla commk...río tle far.enoa mandou l;t vt·at· 
p3l'(!:'et· f:t \'Ortwcl, paroeet· que nãu veiu :\ 
Cnma.t·,\ \)('rqne niio vei :tssig-natlu. 

l~ta eJ ilCDtl<t não s~ i pOt't!U•J niio seguiu a 
sorte u:1s outr<lS. 

E' de p:\t'ecer que tt Cnmnrn, Yntando os 
tlous arl-litiv\l sob ns. . • • V<)te n meu adtlí
tivoe sou n. 193 E. 

ACCI'tJ'ó~•mt~-oo: e bem t1Siiitn a eqnipaT'<U' os 
vencimentos dos machiuistas da luncl!a do 
Arsenal de Guet-ra aos vencimentos 1.los ma
chinist.JS de lancllru; de igu:<l cat~,zol'i;\ no 
Arsenal de ~larinha.. · 

Sala ·las sessõe'>, 18 de outubro de 1892.
Frocs da C1•uz.-Barao de S. ilf a1·cos. 

Em seguida é su bmettido a votos e ador:
tado com as emendas approvadas e enviado à 
commi;;são de reda.e<;J.o o segui at e 

PR.OJECTO X. 193 :E - 1892 

O Congresso Nacional decr•et.a: 
Art. I. • Fica o governo autorisliJo a equi

parar os 2 .. patrões do Arsenal de Guer·ra. 
àest<'· caj.il<tl MS machinístas do mesmo arse
nal e tem !lssim a elevar os patrões t~t'Vom
dos a categoria de 3'· pütt•ões. 

Art. 2. o Revog-am-se as dispo~ições em 
contr-.. u·io . 

Votaçii.o, em discussão unica, das emendas 
da Camara dos Deputados, não a ceei tas J)elo 
Senado, ao projecto n. •H~ C, reguhmdo a 
navegação de cabotagem. 

0 SR. NELSOS (pela ordem) - 0 1--rojecto 
em discussão no art. 8• diz: 
~ As úisposiçues desta lei entrarão em vi

r;or à a da hi da sua. publicação ha (lous annos.» 
Tenho em mãos uma repr esentação assi

gnatla por 12 companhias {le navegaçclo que 
representam contl".J. este a rti"O. 

S~rv:t ella; portao to, de protesto conta eete 
art1go. 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex . comprehencle 
que por occasião da vot.ação é importuno a 
a presen !.ação de reclamaÇ(!es. 

Em tOd\) caso, a mesa dará providencias 
para publ!c.1r a representação a que V. Ex. 

. se refere . 

Em se.c;uid;J, o S1•. presidente aununcín n 
votMão (b 9menda !la Gama t':t ao ar t. 30-3 
e decl<\t·:.. que, pal·a que ella prevu,leça ~ pre
ciso íltle a. Camur~ ~ sustente por dous ter
ços, sem o que seril elimin::ula ilo p1·oj~cto. 

Sul>tnettilla a. 'Votos a emendá, vota.OJ a fa.
•·or sãmeote õi Srs. dQput<u1os. 

O St-:. PusmENTE- N[(o Coi susteotada 
a emenda. 

Em sr·gui:la e suhm<Jttida. n •·o tos a la parta 
•lo :.•lllilivo da Ca.mn-a . Yotm11 :1. ravor G6 
Srs. t!eput:tt!()S. 

I) S1: . IJAPTlsT .. I !),\ MoTTA ( J!Cla ordem ) 
pe•ltl •Jll<l se \·erillqtle n. votn~ão , 

Pr,-ec lendo--se ú v~ri t!c<Lç;ào, reconheco· se 
f[U •~ Vl)tal~otm eonll~l :3-l Srs. o.lep1tht.dos. 

O SJL PlO'.SillTl~Tt·:-N:\o lm. numero. Vae
sc [II'OCC;!Uel' Ú d tall!aà:t., 

Pt·orellcmlo-so iL chamada, ...-erifica-se que 
se retimt'<~Hl os St'S. Costa Rodrigues, Henri
!JilC tl•· CarYalho. l11vencio de A~uiar, Panla. 
,\r;.:ollo, Prisco P<lr.,iso, Nilo Peçanha., Erico 
Ct•ellto, .Jesuino 'de ,\lhu!Jnerque, Lopes Chn
ve::, Brazilio do~l\.11tos, Mll.t'ciano de Maga
lhi\es e FernaudoSitn<\S. 

O Sa. PRESIDE~'I'P. - Responderam iL cha
mada 102 Srs. deputados. Não lm numero 
para p1·oseguir a votação. 

Continúa a discussão do projecto n. 221 B, 
interrompida pera votação e tem a palavra o 
Sr. Severino Vieira para concluir seu dis· 
curso. 

O Sr. Sev~rino Vieira. conti
nua a <l precinr o Stlbstitutivo otrerecido ao 
projecto de r~:ceitil.. 

Diz que o substitutivo, elevando os direitos 
tle import;~ção extraordinariamente, teve o 
intuito de fa\·or·ecer a cel'tos arti!!os, j il. por· 
que elles ,;e destinam ao uso, como ma terias 
prímns das industrias do pniz, j iL porque 
te~m par lim a satisfação de n~:cessidades da.s 
cl:l5Ses desfavorecidas. 

Mas nem neote ponto de vida foi feliz o 
substitlltivo, IJ!IÍS lia rrmitas m;tterins nestas 
condiçl\es que não foram e:-~:cluidas pelo pro
jacto. 

R'~fere-5e priocipalmente aos artigos da 
classe 33, onde o substitu tivo não achou um 
quero~ digno de ser exceptundo ; onde, en
tretanto, são ca:pi tuladas as machinas, appa.
relhos e utensitios, e onde são incluidos prin
cipalmente macbinas e ;tppa.relhos, principal
mente ao uso da. lavoura. 

Foi attendendo ao destino desses artigos 
qn& a tarifa act11al tributou a alguns moda· 
radamente e a outros livrou de direitos. 

A esse respeito o substitutivo não faz ex· 
cepcão al f:uma. na classe 34. 
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compara o art. 3• das disposições ger~es · o.:l l"c(erendtlm, e mais, descreve o modo re
do projecto com o su~titutivo, e most!11. qu~ st!'icto segundo o qual devia a.quelle poder 
0 autor elo substltutivo nlo tc>e razao nos exer·cer e5sa liJculdatle . . 
obset·v;Jçues que fez úttueU<:~ artigo, s:clien- Ao terminat', classirlca 1lc infunt.lada e re-
ta.ndo o alcance que tem. spomle á accusação Iev:1n tãrla ú com ruis~ão de 

P<\Ssa a referir-se à ementla ofi'erccida em ter deix<~do o governo l.Jaldo de recurso para 
2• di~cu;;;;iio no nrojecto velo Sr. Fr:cnci ico . SHtbfazer ú.s despezas no exercício de 189~. 
Veiga, ;L qua.l co~1stitue hoje o art. 7•.. I (~fuito úem; muito bem.) 

Esta ~mendu. estabelece ~~ ue SG,J<llll JSen tr•s I , . _ . . 
de contr :bui1• para 0 monte[Jio tio~ Cunccioaa- '-.cem tt mesa , sa.o !~tias, nyomclas e. postas 
rios puhlioos o;; q•.te .iâ fot·em ~ontribuin tes I CO!lJuDc:hmente em dtscuSS<tO ns segull! tes 
d9 mout~pio geral on o5. que tJvere~1 . fe1t." 
contt·acto rle seguro de nd<~ em henetic1n tl l! 1 Em.cwla.< ao p1·ojecro n. 221 
suas famil ias com qualquer ~oc:iedao.le ou 
compa.nhia. 

Expüc a opi nião opportunllmente em!tti•i:\ .\rt. i ." Snpprima-se. 
sobre ella pela. commis>:i o, que jul~ou :1 pri- Sal:t r.l:1.s :;es5ves, 10 ole outul.ro de ll-lD" .-
mei ra p:trte sem n\ Z<lO Llc ser, il vi.>ta 1h loi ;l!orac.< llru·•·os.-Savel'ino 'Viei M.-,\,-tlml' 
que rego espccialmento a mat,~ria. Rio.•.- Lc1J1,o!t/.o de lJtcU,ües.-A.l·i,t itl<:s .ll • .tifl. 

A s~r.:unda. parte & incouveni~nte, vor ser -F. Sod•·c. 
:;ra.vosn :10 Thesonro. Set•it>. prefer·tvelrel·og-:~ I' 
;\ lei que instituiu o montepio do.;; serddores 
do Estado. 

Passa o. trat:lr dns emenrb3 do Sr. C ;s:trio 
Motta, sobre abolição das loterias. 

Nf1.0 l>ropug-na pela existeucin. da.;; loterias ; 
mas, aélüatmeut r., n. qne;;tão é de mnis ditflcil 
solução do que parece ao nol>re dcpn~do, 
:pois ca.da estndo tem compelencl;t par:• f<\Zel' 
coccessões de lotC!rias, adoptnr planos, ,:te., e 
pod .. r-se-n;\ contestar il t:nião competencia 
para tomar a respeite um[!. medida r<edícal e 
directa .. 

E' preciso prepa.rnr o terreno para r~sol..-er 
esta. questão. Adopta.r· u. medida proposta se
ria provocat· reclamaÇÕes de alguns estados 
que das loterias t iram boa partll de soas 
rendas. 

Nestas condições, ~cha que er-.\ preferivel 
manter..:.se á União o direito de legi<>lar ;sobre 
ellas, desde que a emissão dos bilhete:> não ~e 
possa circumscrever aos limites do estado 
respectivo. 

Quando a commi3são se lembrou de tributar 
OS bilhetes ua loteriA que tem entrad;\ D.:l ca
pital, teve o intuito de concorr•lf para a sn;t 
extincção. 

Apresenta, em nome da commissão. uma 
emenda, permittindo em certas condições a 
venda dos bilhetes na Capital Federal. 

Antes de terminar, t rata do substi:utivo do 
nobre deputado pelo Marnohão. 

Acha qua, embora se refira ao art. 3" do 
Jlrojecto, o substitutivo não tem relação com 
este art. mas sim com o§ 3" do art. 2•. 

Tal como esta figurando o substitutiv , 
acha que não póde figurar em uma disposição 
legislativa. ; pois. alérn de Jlarecer UtQa expo
sição de motivos, dá ao Poder Executivo au
torisaçõos que em eS\!encia constituem attri
buições constitucionaes do mesmo poder, qual 
a de fazer tratados e enta.bohr negociações 

E rilt:nd<r <lO p1·ojccto n. 221 

({.eceita extraordinuri-\ 

Substitu1-.se a l'ubrica. : 
t~ Imposto de 15 ''/a sobre as loterlas, etc,, 

peh< seguinte : 
Imposto ue 15 • lo ~bre loterias, de accordo 

com as leis em \:i g-ot· e 2 •;. sobt•e o capital 
das loterias estadoaes, cuja venda de bilhe
tes na C<tpita.l Feder-al for -p;;r nlittidu. n:t 
!O r ma do art. 5• da presetlte lei. 

Art. 5.• Substitua-se pelo seguinte: 
Podera 5el' perr:littkhl, na Capital Feéle1·al, 

a venda de billtetes de loteria dos est:tdos, 
dependendo a concessi'ío dess:1. :tutoriStiC<tO ou 
liecnça d<t satisfa.ç-;io prévi;t, por parte dos 
thesonreiros , agentes ou contract:1.ntes das 
rcspecti vas loterias das segui o tes obrigações: 

!.• Registro, perante a tiscalisação â:1s lo
terias da Capital Federal, da lei qne bouver 
concedido a loteria, do plano desta, ou do 
cont-racto, quando o houve!' celebrado para 
t>egular as contlições di.l e:ttracçã.o ; 

2.• Recolhimento ao Tbesouro Nacional da 
importa.ncia do imposto de 2 °/o taxado nn. 
presen te lei, e bem assim da importaocia de 
outros impostos ou encat>gos a que esteja su
jeita a loteria por disposição de lei geru.l. 

§ L• E' o guverno a.utorisado a. expedir 
re"'ulamento para e.xecnção das providencias 
indicadas, tontando as que julgar necessarias
para.fi\zer efi'ectiva a prohibiçã.o da. entrada 
ua C."\pita.l da R.epublica de bilhetes de lote
rias dos estados, cuja >enda não houver sido· 
previamente licenciacia._ bem como pa.ra im
pedir a. entrada. e ventla em qualquer pontcr 
do territorio da Republica de bilhetes estran-· 
geiros. 
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!i:rn um e outro ]10Uerã estabelecer, como 1 de Jam>Íl'C',_ ora pelo governoíe~er<L[ de niO~O 
me<lhl::t. ele reprcsBiío, multas ~te o valor de inconsutucJ?nal c~'lll? em rehwao" co.nceS~iJ.o 
I :000$, ttppre!Jensão uos bilhetes e. multr.s de ~; Fmnctsco X.aner ~w Commercw, con.
~lll'respondentes ao valor destes e ate o quo.- cessues. que con~tttuem como que mm~ ... rede 
druplo do mesmo Yltlor. completa de vmçao que tem, como pon,o de 

§ 2.o (Como no projecto.) convergeucia, o Put_Y à? Alferes,_ e que o pro-
. . , , • , " ,, , b. d 1802. _ longamcmo r~q uenllo e, por <~ssim duer ,com-

S.tla. da~ ~e-sõe~, J., "~ou.~ ~ 0 e plemento indlspensavel ptm\ tm·n•w llllpor-
Jfo;·r~es Barros.-Se~~;·:no ·V·~·~a.-:-L~:opoldo t:-.ntissimaes;a r~e deviaç,ão. 
de Bulhões.-A.>·tlwr l~tos.-F .. ~odrç, O meu 1im é explicar ú. C<J.mat';t O que e 

Ellleildas ao pr·o)ecto n. 221 

consumo 

Sob a àenominaçiío ~-charutos -J'€stabe
leçam-;;c as t.1xo.s constunte;; do proje~to aprc
sent<u:lo pela commissi'io segundo n_pro~eclcn
ei:J. tio labrico, sendo dcchmtdos 1sentos do 
imposto os charuto;; de fabrico n;lcionn.l, uma 
vez que n(io excedu. de 50 rs. o "[)NÇO de cada 
ci1aruto. 

Sala das sessúes, 15 de outubro de lS02.
Se1lerirw Vieira. -M on:~es Bar i' OS. -Leopoldo 
de Bt4lhõ~s.-"b·thu.;· Rios.-F. Sodl'li.-A.,·is
tide.s J.[aia. 

A discussão fica auiuda pela hora. 

este peQjr.cto, que. á pr,meira vista, li'1rece 
inoffensivO,llH\S que evidentemente represtmta 
o assltlto mai~ comJ.lleto ás rendu.s da Estrada 
t!e Ferro Central c mmbem úa Estmtla de 
Ferro Leopol(Unu c a ameaç;t üe gt·ande 
onu:>, pol'til.nto, p:lm o meu estado, pelas ga-
rantias de juro.;; que elht !lá à comp;1nhia Leo· 
poltlinn .• mzuo pela. qual, mio sú eu, c:lmo o 
meu colnlJl1lllleirL) de cleputaçito, temos o im. 
pet·ioso dever de tlefend~&_r ~ ~odo ? tmnse o 
interesse do nos;:o estauo, 1mpedmclo a. con
cessãe~ üe t<l prolrmg;amento. 

O Sr. ueputa.do por Minas GerC~es.o Sr. Gon
ç:üves R:.1ntos,quanllO hontem ornsa o illustte 
colleg:L pelo Cearti., :íbi o primeiro a justificar, 
em aparte. a nossa presença na t1•ihuna C(Jlll· 
batendo este lll'Ojecto. dizendo, como S. Ex. 
disse, que se ibsse governo não teri:.t lei to a 
coucessiío pl·imiti,·R. 

Não entrarei, Sr. pre;;:idente, na aprecüJ.ç-<i:o 
da illegitímidade da conce;:são de S. Ft•anciseo 

SEGL'NDA PARTE DA ORDEM DO DIA :\avier ao Commercio a que aludiu o nobre 

Discussão uuica do proiecto n. 1'<12 S (addi
tiv(.) destacado do projecto de orcamento lia 
Indnstria, Viação e Obras Publicas, para o 
exercido de 1893), autorlsnndo o governo a 
conceder :1 Empresa Inclustri.al de Melhora
mentos no Bmzil o privilegio p:tra a. constru
cção, uso e goso de um mmal, que ]Xtrtiml.o da 
Estiva va a cidade do ~Iar de Hespanha. 

O Sr. Rodolpho de _1\..breu
St•. presidente, não e minha inten~ào fazer 
propriamente um discurso em que discut..'t, 
sob todas as fuces, o pedido que a Empreza 
Industrial de Melhoramentos do Bra:z:il faz a 
esta camara por inte1•medio do meu distincto 
companheiro p~o estado de Minas, que pro-
:poz o pt•olongamento de uma. estrada de ferro 
da Estiva ao !llar de Hespanlla. 

Se pedi a palavra foi mais para justificar o 
v-oto que vou da.r a emenrla do nobre depU· 
ta.do pelo Ceará, lledindo a camara que envie 
ã commissã.o de obras publicas e coloniSJ.ção 
este projecto pa.1·a interpor seu parecer. 

Como o nobt·e deputado pelo Ceará, reputo 
esta concessão altamente lesiva dos interesses 
da Estrada de Ferro Central, victima, de cer
tos tempos a esta. parte, de concessões feitas 

. á mesma companbia ora :pelo, estado do Rio 

deputado pelo Cear-<.'l,porque sou daquelles que 
entendem que o governo do Sr. Lucen<1, fa
zendo a concessão, fel-a natumlmente n<1 per
suasão de que estava no diraito de assim pro· 
ceder; e o Congresso Nacional, tamhem pos
teriormente, pela ma approvaçiio a uma emen
da q"l.1e consideraYa de nenhum elreito as con
ce;;.sCtes feitas por esse governo, até certo 
ponto va.Udoua primitiva concessão. ~ras a 
Yel.'dade e que SObre esta interpretação h a 
aind~t multas duvidas, e entre ellas, aindll. 
hoje o digno deputado por .Minas, o Sr. Bn
daró, distinctíssimo jurisconsulto me disse 
que, de 1hcto.apezai' da votação do Congt•e;;.<;O, 
elle tinl1a serias duvidas sobre a validtl.de da 
concessão. 

Mas. abstraindo desta clrcumstanci::t, que 
deve ser considerada como importante, mas 
que a mim não compete discutil-a nem elu
cidal-a, o que é facto e que todas as concssões 
feitas à Compan1)ia Melhoramentos r,o Bra
zH -peio estado do Rio üe Janeiro e pelo 
Sr. Lucena, até hoje, não tiveram execução, 
justamente porque llles fa.lt..wa o complemen
to que devia torna.l-s de inocuas qna.si, em 
e::.:tremamente im}lorta.ntes ; e era esse pro
longamento ate ao coração da zona im
-portante de que se trata. 

Alem disto, tratando-se de um prolonga
mento, niioda estrada principal que parte de 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 18/0512015 12:48- Página 13 de 25 

Sessão em _19 de Outubro de i S02 431 

.s. Francisco Xavier ao Commercio,mas de um Eu entendo que :\indu e,;t:t cir·cumsta.ncia 
outl'o prolonQ:amento con~edido pelo governo não e ba~tante parti. aos demoYer a. Ü\zer esta. 
do Sr. Portella, do Pa.ty à Cebolc.s; entendo conce%ào, porque nós encontramos no syõ
por isso mesmo que a esta camara não com- tema de vh\çiLO.já estlcbeleeido, meio~. de occor·
pete lil.Zer a concessão requerida, e sim ao rerás necessidades da zona do nobre deputado; 
estado do Rio de Janeiro, ua parte que lhe e e agora mesmo, uep<>is que a Camal'a· vot<>u. 
-devida, ao estado de Min11s e. tambem n:~ part.e a conce~<ão de umll. e>tra.da de fer-l'O que par~ 
que lbe b corl-espondente. Não podendo o pro- te tle~ta t:a.pif.<ll para. Entl'e-Rios, encurtou 
lonaatnento requisitado ser considerado a.s distànch\S a. percorrer, e, port.1.:1to. esta
como '[lertence!lte a estrada. concedida pelo r lo Sil.tid'eitos os intere..oses do tli.;b·icto do 
s r . Lucena., como se vê dos di!l'~reotes traça- cligno deputado, ayenas com :t. cou;;true.:.iio 
Jos (las conce>Sties feit'l.'>. :i. Compa.nhia :\(elho- de um mmal de Entrç-Rio,; ao ~Iat· de 1-Iespa
romentos do Brazil, e claro, Sr. presidente, nh:1.. 
-que não s& em cons~quencia (la ld anterior, o srr. Bc:nr..\tJI."A-lsso é um:t :;olu•:iio que 
como hoje, pela no,-a lei sobt•e estr~ths de eu .it~ inuiqi1Cli e que deYe s:\.ti:;!h:t.e1• perl'cità
ferro. es;;a concessão e da competenci:t cxclt t- mente aos int~t·c~s,•s daquelltt zomt. 
siva. uoo dous goveernos esta(\uaes, e nfto do 
Con!!Tesso Nacional. O Stt.Ronot.t·no_liE AliP.E~.:-:-E,,t\ '-' "ll~t·,. ::ão, 

o _ _ • _ . ·porL t at~. St·.pre.•tdente,pr t!<:J·<:L ~er :Llr:~mente 
O SI!. B~\ ILAQIJA.- v • Ex. fere tnUJto !Jem medit:.tli:1. e :~cretlito me"mo oue :L cHmmi:>.,ão 

e.;;t:l. questão, que me escapott . e lemu!'O a.mda. de Yia.ç:;"i~. oht••t::< pnhlica.:; e "coloni.::";:io t<:m 
que 11~ uma conces..~o do goYerno mineil·o I WCe::~idade d ll r>l tl1or.tr um p<tre(:~l' mf' tic\t· 
demand:1ndo este porto. !o:.:o, l jll l! d!!monstt·P. ca.halrnente niio ,~··mcmt.e 

O SR. RoDOLl'!lo DE ABREU-E que ainda que e Lht conces:;;:lo lle:<te prolongamento ' Lue 
Jllí.o caducou. Portanto ltmpedido de um pro- depende o completo ~:ucce;:~o de>;'!.;\ l'ede de 
long11mento attent.1.torio da. autonomia dos es- \"ias rex·re;ts, a que aea1Jei de alludir e que, 
tados e que envolve tantas duvidas e tantas pelo dhtgr:tmmtt que tenho diante do::; meus 
quest :les >itaes e impol't ... 1.nte>, sobretudo olho.>,príde-se coiwider:tr como um verúu.deirl> 
J)arà. a existencia da nossa principal estrada polvo, cujo,, telltaculos ~-e <ts.>e~t.l.m ~obre a. 
ile ferro, a Estrad<\ de Ferro Central, que, Centr.d,::mg;>.ndo-lhe uesapiedMltnnente ~. ~U<l. 
como aida hontem,emaparte, tiveoccasiàode :rei.va, a su1~ fonte de rend<t, e inw.d.indo a 
-a.ffirmar, é e deve ser considerada como o zon:> da Companhia Leo:roldín:t em 11onto.; r i
mais rico patr imonio da. nação, cuja defeza qui:>Simos de }Jroducção. 
-devemo3 iazer nesta casa -com todo ardor e 
patriotismo, pa.m evitar que este proprio na- -~ t:redito,port.lnto, que devendo con~idernr, 
ciona.l, de tamanha importancia se veja. dentr.l como \1m patrimonio 11~1.<:ion~<l , ~ Estrada de 
em pouco, completl\mente inutilisado pelo Ferro Central. não de,·eremos fo~zel' est;~ con
concurrencia dos particnlare>, pelo aban- ce.;;são, ainda que, par:t h;;;o, tivessemos com
dono elos nossos estad:st..'l.s e, o r1t:e e petencia · 
mais &'ra>e, pelo descuido e pela cumpiici- :Niío ])Odemos deixar de votar 1}elo r eqne
dade uest.l casa, não deve ser \"Otado sem rimento do ciígno deputado pelo Ceur·à, afim 
ma.dnro exame e sem o mais meticuloso cui- de que seja remettido á commissão, pum dat> 
dado. o seu pa.re<:er. este pedido de concessão pelo 

0 SR. BEVU.AQ'G.' .. - Muib bem. qucl hio ardentemente :>e interes:;a, o nobre 
deputado por 111ina~ -

Peço por t:tnto '" Y. Ex:., Sr. presidente,quB 
tome em consideração esta.~ ra.zrJes que ac-abo 
de expencler e dos meus dignos companheiros. 
memlJros desta. camara, e solicito <\pprova
ção do requerimento do digno deput(l.do pelo 
Cem·~. 

Tenho dito. 
VOZE3:_;Muito bem. 

0 SR. ROOOLPHO DE ABR.Ev-Sr. presiclen-
1.e, Cllegueí mesmo a dizer hont~m. em ap:J.l"
te, que,ernbora contrario ao <trrendamento da 
Central, absolutamente adverso á idea de 
alienaç-ão deste proprio nacional, seria entre
t~nto o primeiro a. propôr qualquer destas me
dldas,antes do que dar o meu apoio aeshscon
cess5es,que bão de transformai-a em uma com
pleta._inutilitla.de: uma estrada morta ou pro
gressr>amente decadente. 

Além disso, Sr. presidente,o unico argumen- · 
ta apresentado pelo detrensor desta concessã.o I O Sr. Gonçalves Ralll.o.s. -
e o de attender ella. aos reclamos e às neces- Sr. :presidente. vou occupar por :pouco tempa 
sidades da zona. em que babita. o meu nobre a attençiio do. Ca.mara., re~ndendo aos i_ll~s
companheiro de deputaçiio e que, segundo s. tres ~eputados, que combateram o addtttv() 
Ex ~ , tem grandemente a luera.r com a. con- que ttve a honra de apresentar . 
ce.."São, porque se encurtaram as distancias Por educa.ção professional sou sobrio de 
para a exporta<;:.ão dos seus productos. 1 palavras • •• . _ 
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o SR. Ror..or.Pno nt; ABREU- E eu t~mbem; I Nestas oondiç0es, julguei, Sr. presidente. 
acho ate que fallei de mais. que vidu. ao encontro dos de~ejos dv. commis· 

o Sa. ALEXAXDR.E Srocr~r.Ea _Mas discute \. siío. tão interessadu..IJ O estudo d~ prcüecto, se . 
"' m com muito ta.lento e llabilidade(.1poi1r- lh~ o!_f"'recesse occasn~o de m 1mfest<:~-se em 
.. e pre rela;:ao a u:r. assumpto, que con~taero da 
do$)· _ . · m:l.ior imporLU.ncia pa.ra a :wn:~ que repre-

0 SR._Go:\ÇALVES RA~ro>-._.. .... e nao lalla- (sento~ e, como des:-java t•e>alvar o dit•eito e 
ria se n:~o fb~se a constderaç<Lo que me mer·e-1 os interesses da. lalJoriostt popu laçiio do Mar 
cem os dou~ tllustrcs colleg-as, que se occupt\-

1 
de ue.~panh:1, compeomettidos com o adia

ram do prOJCcto de prolonga,mcnto d:~. E;;trada mcnto 1ht di;;cus~iio de~rc projeci.o. ~a.lJendo 
de Ferro tl3:_ Esti\~t1. á Cidade d? M~t· de He.•pa- 1 ao mesmo tempo que a commissüo ji~ tinha o 
nha, ese nao esttves;:ena ohr1;;-a<;ao de tlefen- seu estudo J'eit,>, otrereci n. minha emenda. 
der os interC'~Sf'S d:>(jlll!lh\ zont1. mineil'<l, que ,•spcr:mdo que ella n.pt·esentasse no ~ol'rer do 
mais immedi:\to.m~nte represento.···· debate o seupn.reccr. o.tirn de mais 1\l.::ilmcnte 

o Sn. Xli:crc;;ro TAYAI.u::s -E está defi.'!ld<?n- poo.ler delibemr a Canulra do~ St•s. Depu· 
do muito bem tado~. 

· . · _ , .. . Nã.o llom·e, portanto, de rninh~L pnrte in· 
O Sn. Go:-;ç-.A~"H~s h.A)lO~-_. · · · • .t> ern !_lOme 1 tnito tl~ rnrbw o projecto iL opini~o da com· 

~os q u~e~ sou torçudo t\ pl)tllr a atten~ao da missii ') . 
carna.ra. . ~ 

vou responder :w discurso pronunciado 9 S:t.- BEnL;\q{;A-ES:<tl. ll~terpl'et~ça~, eu 
hontem pelo digno t•epresentante 1!0 Cen•<i.; :J.!w.,; .ra enuncze1 llontem, tazemlo .Justu;a a 
antes. pot·em, de o fazer, devo declar<J.r a S. V . Ex. 
Ex. qt~e nenhuma inte~ç~o tive ue armar c~-! o Stt. Go:\ÇALYES RAMos--Apezar da de
lada l1lll~str<.1da commlS>aO . ~e- o!Jras publ1~ chmu,,~o do illu~tre. deputado, l!ntendi ~evet· 
cas, ü.pre~enw.ndo o meu add1tno .... · · expor·~ Camara e a ll!ustrada comm1Ssll0 de 

o s1t. l'i'EcEsxo TAnru:s-E nem y. Ex. obras publicas o>intuitos que tive. apresen-
era capaz disso. l\ndo a emenda que or(l. se discute. 

Depois de dada esta explicactio no nobre 
O SR.. GO:\ÇALVES R.uws-... e nem W.o deput.o'\do ... 

pouco JH'etendi o:trender iJ melindre do digno 
relakir da. commis&\o, que me merece o SR BE,lLAQUA-Agradeço muito. porque 
maion·espeito. apenas corrobora o juizo, q_ue euji formava. 

O que Jlrocurei. fazer, foi zelar !nteresses O SR. Go:>~ÇALVES RA.uos-... vou responder 
daquella Impol'tante zona, que tem ta ver sa- ao seu discurso. 
crift~ados, si fo~se adiad:~ pa.ra mais tarde a S. Ex. combatendo o adüitivo que tive a 
soluçãD desta. sua. mais que justa pretenção. honra d~ a.(Jresentar, occupou-se não em dis-

O SR. BE':VlLAQu .1.-E cu fui 0 primeiro a. cu.tir o pro,1ecto e suas vantagens, mas sim em. 
reconhecer que v. Ex. não ttnha sinão in· accusar o ex-ministro, o Sr. Lucen:.t, por ter 
tuitm nobres e elevados. (Apoiados). 1\~ito a pnmiti<tt concessã-o e em fazer a defeza 

da commissão de que S. Ex. é um dos orna-
O SR. Gol\ÇAL\'ES RA.~ros---Sr. presidente, mentos, pelo parecer em 1ã.vor do projecto. 

em começo de junho foi requerida a. <>.sta. casa. que mandava desligar o serviço dos ~uburbíos 
pela. Companhia Melhoramentos do Brazil a da Estrada ele Ferro central do Braâl, e que 
concessão de um ramal, que, partindo da Es- tão acremente foi combatido nesta casa. 
tiva. l)l'oxi.mo ao l?aty, fosse a Cidade do ~Iar Foram estes 05 ponms c<t:Pitaes <:om que 
de Hesl)a.nha. s. Ex. entreteve a attençiio da Camara em 

O requerimento com os demais dQcumen-. todo o seu longo discurso. 
tos e planta foi enviado à illustrada com-~ Devo declarar, Sr. presidente,que, em rela
mi.ssão de obras publicas; e~ta estudou o ção á brilhante defeza do proceder da com
projocto durante longo tempo; o seu digno mi>sãc, estou de accordo cem S .. Ex.; o que. 
:presidente encarregado de formular o pa.- porem, noto e sinto e que S. Ex. procurasse 
recer deu começa ao seu trabalho; foi des- esta occasião para proferir um discurso que 
cutida. a materia em oommissã.o; alguns deve ser lido em Pernambuco. com prejuizo 
de seus membros, entre os quaes o digno da discussão do meu M.ditivo. 
deputado, exigiram maior somma de Em relação as accusa.ções ao Sr. Barão de 
esclarecimentos, que foram requisitados do Lucena., por ter feito concessões durante Õ in
Ministerio de Viação e Industrias ; estes es- terregno da. Constituinte, S. Ex.pedindo á Ca
clarecimentos foram enviados e, quando se mara que as homoloque, revogando um de 
discutia o orçamento da Viação, a commissão, seus actos e rejeitando o prolongamento de 
de "POsse desses documentos, jà tinha juizo a uma das linhas concedidas, commette um acto 
res,pei'OO, conforme fui informado. de injustiça em que a Ca.mara nã.a o póde 
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acomp:mhar, por ter approvado todas essas 
concessões não ha muito tempo. 

Com e.!I'eito, apresentado o projecto n. 87 A 
de 1891. declarando nu !las toua.s as concessões 
sebre ê.'Ítrada.s de ferro feitas depois de pro
mulgada a Constituic:.J.o, a Camax·J., em ll de 
agosto deste anno, rejeitou este projecto as· 
signado pelo Sr. Bcrn&.rdino de campos e 
outros, l~g-J.tisn.ndo asslm todtts essas conces· 
sües. 

0 SR. BEVILAQt:A- Creio que V. Ex. con
clue de m~Lis. 

O SR. Go:s~.,\LYES RA:>tos-V. Ex. está enga. 
nado ; a Camara., provocada u manifestar-se 
não annullundo essas conce5sues, deixou-as de 
J)é e deu-llle:~ o cunho legn.t de que precisa
vam. 

0 SR. RODOLPIIO DE ADnEt·-Em todo O caso 
não devemos aggra.vm· m~üs a situa.çã.o, fa
zendo concessões complement.:wes, rtue ainda. 
veem prejudicar mais o interesse ger;tl. 
· O SP .• GoxçALYES RA)ros-Sr. oresidente. o 
illustre deputado pelo Ceará censurando c 
a.ccusando o Sr. har-d.o de Luce.na., nverbando 
de i!legaes todas as concessões deste ex-mi
nistro, pediu á Camara que não homologass3 
o meu ad<litivo, porque a sua t'.pprovação 
importaria a homologa~ão de um cnme. 

Sr. p!'esidente, nunca. acreditei que me es· 
tivesse reservado o papel do conhecido per
sonagem de comedia, o Sr. Jourda.m, que 
fuzia prosa sem o saber; nunca julguei que 
apre:;enta.ndo um additivo, que considet'O dos 
mais innocente3, convidava a Cama.m dos 
Srs. DeputAdos á. pratie<t de um crime. 

O SR. BEYIL,~QUA-Disse a S. Ex. : nã-o se 
illuda o nobre deputo.do, p orque defendendO 
05 interes>es da ·localid:i.de que brilhante
ment~ representa, S. Ex- concorreria im·o· 
luntu.rimnente, embora., pat·a e.:;te acto. 

Já. >ê que salv;J.guar:lei completamente a 
attitnde .. . 

O SR. Goxç.U.YES RA:uos- O nobre depu
tado confirma a minba a.s~erção, declarando 
que concorria, embora. involuntariamente, 
p:t.ra um crime, isto e, fazia prosa sem o saber . 

o SR. RoDOLPHO DE ABREU-O principal e 
que a Ca.ma.ra. nã.o tem competencia. 

como tambem a reYeroão não se faria gratui
tamente. 

Ora, Sr. presidente. não são exactos esses 
dados trazidos a. discussão pelo nobre depu
tado: não só a concessão termina no ftm de 6CY 
annos, como a. reversão da estrt\da, que não
tem garantia do Estado, é gratuita e sem 
onus para a Uniãil. 

o SR. BEYlL,\QDA- V . Ex. esta eng::mado. 
o SR.. Go:o;çAtYES RA:-.to;.- Posso dezla.l'o.F 

ao nobre tleput:l.do que não estou eng<l.nado. 
A chmsula 11" do contl·acto esta concebida. 
ues~ termos (fé): 

Findo o 11ro2:0 do llTe>ilegio. reve::terú. p:~.r3.. 
o EstAdo, sem imlemllisaç<7o d~ espccte tttm~''"'· 
a e;trada com todo o seu material e depen
dencias. 

A clausula I• do mesmo contracto mat•ca o 
prazo de 60 ann~, st>.gundo se q~ do decreto. 
n. 436 tl.e ·1 de julho de 1891. 

Foram esta.s, St·. presidente. as accuslçiíes 
de valor feitas pelo nobt•e deputado contra o 
additivo ai.Jresenta.do pelo oro-dor que occupa.. 
a a.ttenção da. Camara. 

Devo, Sr. presidente. exp:Jr à Ca.mara () 
que se J?ede neste a.ddittivo, com o fim de bem 
orientn-1-a, e para que não supponlta. que se 
requer uma. linha. inteiramente nova, partin
do de S. Francisco Xa.Yier e tet•minando nO' 
Mar de Hespanha, tendo, como intuito,desvíar· 
cargas da Estrada Central em proveito de 
uma emprem particular. 

A Companbia Melhoramentos no Brazil é 
possuidora. de duas conces..:;õ~:uma. feit'l. pelo 
governo federal, que lhe dá pre·dlegio de uma, 
estrada de ferro, que par te de S . Francisco 
Xavier, pass<'l. por Paty e ,·ae á estar.,ão da> 
Commercio ; e outra , do ef\tado do Rio de Ja
neiro, que, partindo de Belém, passando por 
Paty, Cebol<t~ . atravesslt toda esta. zona do 
e;;ta.do a.té o campo da Gt>amma e d~ um ra
mal para a Parahyba. do Sul. 

E:>tas duas concessões estão em pleno "igor~ 
são ambas Le~s. e o que é mais, as obras 
para a sua realis:tÇ.ã.o já. ti \·eram começo de 
execução, devendo inaugurar-se em breve um 
trecho da estrada. 

o. SR. Go:-<ç.u. VES R.,I,.}!OS- Só dous pontos do 
proJecto em disussao foram feridos, Sr. pre
sidente, palo nobre deputado: o prazo da 
concessão e o modo da r eversão da. estrada 
para a União. Laborou S. Ex. esse en!Zano 
nas duas amrmações que fez. Disse o nobre 
deptttado que esta concessão não podia ser 
comparada. e n~m valia a requerala palas 
Srs. Ju.;tino & Ba.rnleira, porque não sô pe'lia 
o prazo de 70 a.nnos para,. gozo do prevHegio, 

Ora, achando-se de pe estas concesslíes e 
desejando s~rvir a minha zona, pedi que fosse 
prolongada. esta. estra.da. ate á. cidade do Mal'" 
de Hespa.nha, partindo o prolongamento th
Estiva, ponto aquem do Paty. 

Com isto, Sr. presidente. procurei zelar os 
interesses da. Cnião, fazendo com que rever· 
tesse para. a mesma no fim do pr<tSO toda~ 
ferro-via construída., qua.ndo, a sub~i~tir o que 
existe. terá de ser entre(.'UC ao e:;tado do Rio
de Janeiro o trecho de Íinha 1errea do Paty 
ao campo da. Gra.mma. 

E' esta a rozão por quepe~ ;ue a concessão-. 
federal seja de uma linha da Estiva ao Mar d~ 

CaJ,at;,. V. Vl 
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Hespanha, e não do Campo dtt Gra.mma. á 
mesma cidade; quero ctue re~·erta para a com
munhão nacion;;l este pTOJ.:mD. de grande va~ 
lor no fUturo, e que não pede para :J. sua 
construcç(i.o ga.ran tla de ju l'O$. 

0 ~R.. RODOLPHODE AmtE1J-0esrodo do Rio 
que eonced<~. o prolongamento. · 

o SR. GoxçALYJo'S RA~Ios-Não o póde fazer. 
Sr. presi• t'Ute, sou contr~ o requer1mento do 
nobre dcputudo pelo Ceara, que m(1nda o pro
jecto á comml>~ão (lc ol>ras publicas. porque 
receio que tc·Hlla :1. me.~ma. s<ll't(>, que te\~e o 
projecto deslíg:tndo _o _sarnço dos sul,u~·bws_, 
qne Jbi p:u a a coiOmJs,;ao úc ia1.~nda, c la e~;L 
até hoje, sem que a mrsm:t de parecer. mw 
podcn:to entrar no J!OSO deste melhoramento a 
popula~.ão desta, capital. 

O Sn.. BEYJI.AQCA-V. Ex. p0de ficar certo 
que o parecer vh•á cedo. 

O Sa. JoÃo PE SIQUEIR.\-Geratmente quMI
(lo project~ como este vão a commissã.o. vão 
para o necroterio. 

O SR. GoNç,\LYES RA.7110s-O nobre deputado 
por :Yfin~>:<, com b:\tendo o meu additi v o, so o 
prete:x to de j nstifica.r o seu Yoto em favor da 
ern~nd<J. do illustré deputaJo pelo Ceará, sa
lientou em seu uiscurso <\.declaração que hon· 
tem 1lz:, de que não concederia como :;overno 
o trecho de e>trada ferrea, que foí dado pelo 
S1'. Barão !le Lucena á Companhía l>Ielhora
mentos do Brazil. 

Cou!h·mo a decbra.ç-áo, dev:.mdo porém di. 
zer, q ne não !à ria, a concessão porq ne o g-o-
verno t.ed~ mandado construir esw, liH!la. fel'
rell., como subsidiaria ua Central. para auxi
liara export;1.ção dos pl'ocluctos da zona, o que 
e!'a. pos~ível nas condições timmceira.s e eco
nomicas do paü; na occasião. 

A Estrada tle Ferro central uão :póde na. 
actualidade tr::tnsportar a grande qu.mtidade 
de mercudori;lS, ,quer de exportação quer de 
ímportaçiio. 

Todo;; os !lias augmentam-se as diffi.::ul
da<les do s~l·viço, que chegarão <<v seu an.!!'e 
em p:,uoo tempo com o desen>oh·imento de 
cnltttrM novas nos terrenos inexplora.tos das 
2onas do S Fro.ncisco e Rio das VeH1as. 

Aetua!meute jit. se Ye perma.neeerem du
rante longos mezes nas estações os prod uctos 
agricolas, sem t:tUe possa a Estrada de F'er1·o 
Central expor·t.'tl-os pa.z·a os centros com
merciaes. 

o SR, ltODOLPHO D'E ABuu-lsto e devido il, 
crise «<:tual de transporte, qu.e precisa de 
remedio immediato e não de concessões que 
Yenhn.mdestruir '' R;tmda de Ferro Centra.I. 

O SR- Go:-.;ç..U.YES R.I.Mos-0 nobre depl\
tado por ~Iina.s (Om bate o additivo,declarando 

que <t conce~siio pedida vem ~angmr a~ estl·a
do.~ de lerro Central e LeopoluiiJa. 

Sr . pres i(lente, estr~. razão do nobre depu
t<ldo ni'~o p1·ocede quanto à E~tracla Centrar, 
porque, independente do prolongamento pedi
do, a Centt•al ,;erá sangrada com a lin1Ja. de 
S. Ft·ancisco Xa.vier ao Commercio e depois 
;ta Cil.mpo da. Gramma, que dista duas Jegu;t~ 
de Entt·e-Rios. 

De :·:orte que, si a Carnara não conceder o 
pt·olongumento pedido. com o pretext.o de 
impedir a sangTh~ na Estrada de Fc;rro Cen
tt•:\1. nnda tonseguirá. porque a s3-ngría está 
daun. visto n.dl:U'-ile em ,·igor u. concc;:silo e 
ter de con~truir·~e a estratla ; o que ella 
consegue sómente e não permíttir a constru
eção de seis leguas de lin!ta. 1€rrea, de que 
tanto necessita u. zona do l\I:n· de Hesp:mha, 
p~tm fomentar <t t•iquezn. do ~eu solo e dar 
saJlida. aos seus produ~.:tos. 

Alem dis~o. deYo fazer chegar ao conheci· 
menta da Cama.ra. que grande somma dos 
productü.> <laqttella zona não vem p~la. Cen· 
trai, que niío póde trollS1)0rtal-os, e descem 
ao Rio pela E~tr<tcla de Fel'rO Leopoldina, 
depois rle l.lffit\ demorn que !n•:wes prejUi20S 
ca.mtt MS agl'icultores mineito~. 

Quanto ao prejuizo do est<\do de :\H nus. que 
garante jut·o~ á E~trada. de Ferl'O Leopoldina, 
de\·o dizer que seri muito inferior ao lucro 
CJ.Ue ll1e advii"à. <:om o desenvolvimento e 
prosperidade do mtmkipio do Mar de Hespa~ 
nha, de,de IJUe o ram;~,l projectado, que ora 
per,:o, chegar a essa eidatle mineira. 

Prometti não ser longo. e vou terminar 
fa.zendo um ap1)ello á. Cam~ra (),fim de que 
não só :.:c~ja rejeitado o requel·imento úo nobre 
depUt.<do pelo C~a!"à, po\s adiaria solucão 
de um problema. impo1·ta.nte, mas ta.mbem 
seja approvadtJ o meu a.ddítívo, satisfazendo· 
se <\ssim M~ justos reclamo~ e ás necessidades 
de ttma ~ona importante, como é t\ do Mn.r 
de Hestxtnha, sempre sacrificada e cerceada 
em seu . desenvolvimento e ex.pa.nsão, mas 
digna de melhor sorte pela muito que tem 
concorrido para <t prosperidade e riqueza de 
Mina> e da t!niã.o, com o trabalho de seus 
l1abitantes e a producção de seu abençoa.do 
solo. 

O Sr. Bevila.qua-Não posso deixa:r: 
de responder, desde já. á. algumas observaçõe:s 
feitas pelo illustre de:put;\do em rela~o a 
dous equivocas que, em grande parte, servi
ram de base á sua, argumentação em defeza 
da emeuda. 

S. Ex. disse que nã.o são verdadeiras 81! 
informações que prestei 1lontem, quando dei 
para. tempo de duração do prato 70 anll08, e 
tambem a clausula. de reversão para o d~ 
minio do Estauo, findo o Jlt=O, gratuita.mente. 
~!mente S. Ex. tem razão em rmrte. 
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O prozo é, como em a.pat•te cot•rigiu S. Ex., 
de 00 <~.Uil o:> , como acabo de ,·criticar, e a 
ultima cluusula do contt>;tcto especifica real
mente índ(!mnisação nos termos que S. Ex. 
hontem mesmo corrigiu. 

tudo isto ajudado por uma concessão do 
mat\o de Minas, feita e ainda subsistente, 
servindo esta região do mar ele Hespanlla.. 

Conl<ecedor, como estava., deste tacto, não 
era meu proposito discutir- com mais am:Pli
tude e nem mesmo S. Ex. argumentou neste 
sentido. 

i\fa.s, permitta.-me o nobre depuilldo que ihe 
1•ecorde que, si o meu engano ficou de pe, de 
hontem par·a hoje, foi simplesmenl:e devido 
á S. E~-, por quanto, desde que S. Ex. im
pugnou o que me parecia ser a. verdadt', pro
puz que se ma.uda.sse busc-J.r o Diario Officiul , 
que tenlw agor-.1 presentr;, ao que S _ Ex. se 
Ol\IlOZ pm· úesneces;ario. 

De sorte que os eqnivocos hontem mesmo 
fica.t·ia.m ~lcs leitos, e S. Ex. não teria hoje 
estttS dua.s bases pam argumeuta~ão. que, me 
permitta, níi.o Jora.m a;; mais lõtliz:c:s de sua. 
M·rlente deie?.a.. 

E :para concluir. Sr. }lrcsidente, :1. questão 
de competencia , lto,je llel'!eit.am~nte aca
bada, como muito bem lembrou o honrado 
tleput.'\do por Mina.s, Sr. Rodolpho de Abreu, 
v a epoca em que o requerimento tcv~ entrada 
na commissão, ainda não podin ser to!•nada 
effectlva, porq1w.nto não era lei tlo 11aiz; mas 
:~penas um projecto em and:~.mento . 

O S1t. GoxçALVES R,\::\IOS- Foram as unicas 
accusa..-.0~-s leita-3. 

O s r{, BEY!L,I.Qt:A-S. Ex. ütmL.em inter
pretou ma.l a minha p:u•cimonia de argu
mentos P·•l'<L impu~na.r a imlic:.•ç~o ue S. E."·• 
e eu 6Xlllica.rei. 
· Não tinl1a o propositn, SI'. pr~idente, 

como disse o meu nobre colle::;u, de demoi'<W
me na t<ihuna sohre a. justificação ampla c~ 
detalha.da, a meu ver tão ;abiamente 1i!it.a. 
pelo Sr. deputa.tlo Rod,,lpho Abl'eU, deixando· 
n. p~ ra occasião da. diSC\ISsiio do p&recer da 
commJssJ.o de obras. 

Ora, e>tu. tn~ p;.trecia set· a. occa.siiioopportuna 
para. entt-ar em detallles. No entanto os a.pa.r
tes levaJ"am-me a outr<\ ordem Útl idéas a que 
não pretendia diri~ir-me; tle sorte que fui con
duzido a tlizer alguma cousa, por verdadeiro 
adea.ntamento. E, Sr. presidente. si niío fo.<se 
isto, a.s..«eguro ;\o nobre deputado que as ra
zões que occorrem.m e que fbr-.uu tão tão bri
lhantemente expendidas pelo honrado repre· 
sentante de Minas, que primeiro occupou uoje 
a. t r ibuna. so!;re esta assumpto, o Sr. R.odolptto 
de Abreu, razües que já tinham sido por mim 
ta.mbem ;J.Yentad::ts e que teriam de certo 
sido hontem mesmo produzidas; ha. de recor
dar-se o meu . nob~ collega, signn.t.a.rio da. 
emenda, de que eu já. havia dito que os intui
tos legitimes que tinha S. Ex. em vista com 
este prolongamento eram cabo.lmente co.uce
did.os por e~te outro processo, a meu Yêr não 
só mais $Ímples como mais ga1-a.ntidor dos in
teresses da Estrada de Ferro Central. 

Lembrei a. S. Ex. que um ramal da. E8trada. 
de Ferro LeopDldioa. resolveria a que~tão. 

0 Sn.. RODOt.Pl!O IIE Allll.EU- A mesma es· 
t ra.da.,feita. do ramal de Santa. se a Entt·e-Rios 
l'e~oh·e a. questão. ' 
· O SR.BEVILAQUA-Umra.malda pl'opriaCen
tral resolvera a questão. O prolonaamento da 
Estrada de Ferro do Norte resolverA a questão; 

Creio qml a C<\mara nttcnder:i. de prefe· 
renciil. aos a.ppello~ que faço em substitutivo 
ao appel!o do men nohre collegl'-, e foi este o 
pont<1 principi\1 que hontem rn~ei, de que a 
C.'\ma.r.t não podia ter duas bítõlas par-a dis
tribuir .iu~tiça.. A Ca.maro não podia, tratar de 
um modo t\ nm individuo e tr·atal' de um 
modo completamente contmrío a outro indi
víduo que pedia. coro o mesmo dil-eito e quiçá. 
offere'.:endo mesmo mais vantagens. como 
exhuberantemente provei : para. UM, exi
gindo tt concurrencia como condição e~sencial 
de moralidade; paro outros, a brindo o cofre 
das !",'I'Ilças i~ custado Thesouro.que ê o S..'\cri
íicado ... 

E, pam satisf<\Zel' aos desejos do meu nobre 
coUega, sento-me, reproduzindo no sentido 
das minlla.-; idéa.~ o appelloque S.Ex.fez para 
a deliberação da. Camaro.. (M11i:u b::.n.) 

A uiscn~$ii:O fica. <l.diada. 

Pa,a- õe â hont do esp!!tl iente _ 

O S!t. l" SEcr.ET,\lt!0 proce-.ie a 
seguinte 

Oliicios. 

le:tura do 

Do Sr . !• 5ecretario elo Seua•lo, de 18 do 
cor1·ente, communic.utdo que a.quella Ca.mara. 
enviou a 5 tnc;;;lo os autog-r<t [)ho5 do decreto 
do Congresso, determina1rlo que o 1'1 ~ do 
art. 1 • do decreto n. 1420 D, Je 21 ele reve
reiro tle 1891, não comprehende o tempo de 
servlço;; que l'Ol'<1n1 pr .;st <ldos no~ cargos de 
ma,:;istraturú ou s~melbantcs nte à ot·g;1nisa· 
cão dos cst.v:los, o qual, para. os e treitos do 
a.rt. 39 do tlecreto o_ 848 de 11 de outubro 
ue 1890, sem compu k1.d0 in tegr-..tlmente nas 
a.posentatlot•ias já concedidas ou que o forem 
no~ juize~ federaes. - Inteirada.. 

Do mesmo senhor de igual dato1, commu
nicanLlo que a..')uella. camara enviou á sa.ne<:ão 
os t\uto~rnphos do decreto do Congresso Na-
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cional, ::tutorisaodo o goveruo <l· transferir 
lJara as armas de infantaria e cavallarii\. os 
actuaes J~s e 2"• ten~otes da arm<t de nrtilha
l'ia que por falta de ha\lilitaÇ()es scientincns e 
estando Impedidos de olltel-as, não puderem 
sega:il.' os postos da respeetivn nrma, e dnqcal
las par-.1. esta, numero correspoudeote de 
offlciaes com o respectivo curso da nrmn. de 
artilhari•l, sem prejuízo da. antiguidade.-
1nteirado.. 

A' vista deste f<lcto, Sr. presidente, tomei 
a deliberaçiEo Janão rever nmis os meus dis" 
cursos, coo!lando..oo, e parece que co11fio 
bom, <lOS i! lustres redacto!·es dos d~;bates d'a. 
Camatooa, entre os quaes devo tlisting-u(L' o S1· .. 
:lgenor de Roure que hontem fez um bellis
simo e:dl'Jcto do di:;cur.;o qne proferi. 

Devo observa.t·, Sr. presidente, um;\ circum
stnncia notavel pttra. a histeria deste con
g'l'esso e p<~ra :t l.Jistoría do nosso regimeu 
consti tuciooa 1. Do me;;mo senhor. de i::.nal d~ta. remet

teudo, com erMudl4;, <~. pt·o'poslção d.est1~ Ca
.mara, que pro>idencia sol!l'e o furto do gado 
de qualqner especie.- A' commissã.o de coo
stituiçúo, leg-islm;úo e justiçn. 

Do mesmo senhor, do igun.l data, communi
eando q1l~ com offido do Ministerio d« Mnrí
nha, de 1:3 do commte, foi devolvido aquella 
Camara, ~,mccioua.do, ·o autog1•apho do cl<~
creto do Congt·esso Nacional reo1·ganioa.ndo o 
corpo de en~enllciros nnvaes. - Inteil".u.ta. 

Representação da Comp:tnhia de Navega~-ão 
contra o :1rt. 8' do projecto n. 48, deste anuo. 
1-egulttndo a navegação de cabotagem.- A' 
commiss1icdeconstitulção, legislação ej ustiç.\, 

. Entra em discussão que é encerrada SGm 
debate, ficando adiada a votação, o requeri
mento do Sl'. Bellilrmino Ca!·oeiro, apresen
tado n:1 sessão de hontem. 

.o Sr. :Soabra-Sr. presirlente, vou 
amo:1:1 hoj<! Stlllmettet• á ;;,preciaçà.o da. C:lmar:\ 
dcs Sr;>. Deputados wn nutro l'<!I'JUerimento, 
com o intuito de ver si desperto o congres,;o 
Nacional rlesm. íoolilferen1;a em que elle está, 
com relação aos ;1ctos dlct;ltol'iat-s do .;;overno 
actual. 
u~[ SP .. DerurAoo- Clama llC cexs~s! 

O SR. Se .... nttA.- C/rtm<t .-ze. c r:,<,<r:s! <liZ o 
meu no.ure co! legtt. Sim, Sz•. presidente; eu 
clamarei emq;anto ror representante da 
nação eemqu;mto estiver com o .~seoto neste 
Congrello. eu chllnm·ei pelo respeito à. lei e 
:pelo respeito:~ Constituição. 

Sr. prGsidente, an te> de proceiler à leitura 
e à.juatilicaçiio desse requerimeuto, de\-o Clf
me<;nr por uma censura e por u1n agradeci~ 
menta. 

A cen~um vae com visto~ :lo lJiclrio tlo Co,l
grcsso N C!.donal que est.:i.muito moro::;o com 
~" publica, ã.o dos di5cunsos d05 Srs. deputa• los. 

O SR. '<ALL.\1HRE?.-E' nm ~rYiÇO inutil . • • 
Q Janr.r>l rJ .; Cmnmercio estil fa2emlo um tra
balho muito bem feito. 

O Sr.. SEAn~A- Ha mais de um mez que 
p:oferl ~r·es d1scnr~os com re!nçlo aos actos 
diCt.atm;\es ~e 1.0 e 12 de nb1·i!; e. no eo
tauto, até hoJe so pn•le ver dous publicatlo~, 
faltanJo ulacl11 o terceiro. 

Mudam-se os ter:1po> e parece que algnmas
pesso:lS tambcm mud:tm de opiniõe~ . 

No ãnno passado, si !.>em me reco!'do, quan
do era chefe do Estado aquelle homem qne se· 
clumou Manoel Deodoro da Fonseca, o valo
roso soltbdo que fez a Republica, mas que não· 
mereceu nenhuma. consideração do congresse>
on da su:-~. maioria; no ;llltlO p,ISsado, quando 
estu.va ttirigindo os destinos deste pair., o ge
uer::ü Deodol'O, e tinha como ministro o Sr. 
Barão ue Lucena e outros, n.ppa.recia ils vezes 
no seio do Congresso um ou outt•o ministro,. 
para. tlar quacsquer informaçõ~s. ou para se 
entender com algum dep11tado. Isto era mo-
th·o para um clamor extra.orcliu:wio. 

Em certa. occasião, ainda me lembre e ist0 

coosta. dos Annaes, le-.antou-se o deputad0 

por Ala.gôils o Sr. Gabioo Besouro, hoje gover
nador desse estado e afflrmou que os ministros 
queriam impor nos deput;ldos as suas opiniões
e que era pre~iso que o Coo~resso tomasse 
providendas, pot·que os mimstr·os não po:-
<liam af!L·ontar a opiui:i.o Dl\Cionul, vindo às. 
ses$ões do Congresso. 

O SR. Jolo D~ S JQl:EI?.A.- E eram depu- 
tatlos. 

o SR. s}~,\I:RA-Entretanto, Sr. presidente,. 
hoje como os tempos mndal'am, nó> \'emos. o. 
ministro da r~zeoda vir u esto:, pa.r1a.mento as-· 
sistir á discussão e votação do projecto da re
fot•mn. tinanceil'n.; ;-emos S. Ex. andal' pelos 
cot·redore3 d·J pnl'la.meu to, atl'<\C<tndo (é o ter
mo) o~ deputados: .•• 

o SR. Sev.ERI:so Vn::mA- Xão·e e1aeto. 
O Sa. ALFRF.!lO Er.w- O nobre deput:tdo 

esta avançando uma proposiçli.o que não póde· 
pro•·ar. 

O Sa. SllAURA- Vvu >er si provo. Hoje o
ministro da f:LZenda anda pelos corredores da 
C:unara parn t><-'<lir Mo St,;. dllputado~ que 
\ 'Otem por este ou por <\quel!e modo. 

Agora, \' lln satisrazer o t1esejo do nobre de
putaclo por S. Pn.ulo ; vou pro\·ar a minha 
asserção. 

Quando se tt·atou do estado de sitio, o Presi
õente da Repub!ica. disse, na sua mensagem, 
q~e n:i.o tinha provn.l ou documentos mas 
que tinha provas circumstanciaes. ' 
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Ne;;tas condições. >amos agor;t -i;er si, com 
·relação ao Sr. ministro da fazenda, encontra
ntos provas circnm:st<UJciaes . 

o fac to; não quero filzer censuras nem com
me llUl!'ÍOS. 

O SR. VALLADAREs-Antigamcmte os mi
nistro~ vinham pat'<L aq tli e assumhm a r e
:;po:Jsàbilidade de suas opiniões. 

O SR. SE.\Btu- Este t1-p:n·te do meu amigo 
o Sr. V<tlladares met•ece sel' registrado, por

Por que razilo S. Ex. sõ se apresento. n'l ui C)'le tem 0 m:lior se11so pratico, p:tra :no:;trar 
quanào s~ trat a d os negocio;; Lln sua pasta 1 que este regime o j (r. vae degeoo1'aodo de modo 
'(Pnusa .) peri<>oso . 

Perg-unto aos n obres deputados qual o mo
tivo por que S. Ex: . só se apresenta aqui 
-qun.ndo se vae tratãr !la votação dos projectos 
sobre finança;; 1 

Ora. esb prova circumstnncial é mais rlo AntiQ"<tmente havi:.\ a. rasp')nsaliilichlLie di-
que su1ficiente pa.m acreditarmos qne o mi- recta. e'- irnmediata. dos ministro;; e ho.ie esta 
n istt·o aqui vem exnctamente para tral<tr de reiipon~abilidade de:::app<1receu. 

· ân:~nçx;. (.4.pm·tes . ) O Sa .. \r.r-R~:no Et.us- Então o~ ~1\~!stros 
O Sn.. ALFRE:oo EL!.JS- Son govet•nista. .e não podem entrat• a.qni '!! 

em men nome e no do Cong-re~~o protestv 0 Sn. . SE.\Dtu- :'\ão quero qne os meus 
contra essa asserçiTo. collep:as liquem apa.ixona.üos e por !s:;o vou 

O SR. SE.-I.BRA:-~oieria a~radecel' en? nome deix~r o ministerío de parte . 
·d? ~ngresso ~acJonnl; m~~ devo dtze~ a O SR. Ar.t'RF.Do ELLr,; - V. Ex:. o1c encon· 
'\. Ex. que tenho n._ confi:..tto de colle"'as • tt'<t paixão de nossa parte . 
uesse sentido e que set que S. Ex. t em ate 
estado n (!Ui em confet•encia sobre os projecto~ O SR . Sr-:.-I.I:R.\.- Senhores. eu l·~m affir-
·de nnançns. ' mav:L em um dia de;;tes : ._Nós já ni:.'J ternos 

·M<1S, Sr. presidente, comp1•ehendo v . Ex . meio de dizer qualquer cou~a cootr<1. es~e go-
que eu nlto f<ti)O cabed,•l desht ncc usr.ção. verno. » 

Estou mostrnnuo à Cmnara qu~ o que se I Antig-amente e!'ao golpe de Estado; o golpe 
reprovava hontern_. w ap_pro~a hoJe ;_ o que de Estado desapp:weceu, po1•qu9 o governo 
!10ntem era. um crtf!le, hoJe e u_m~ >trtutl~; deu milhares de golpes de estado. 

··O que hontem ero. _ ~~~ecente~ hoJe ~ decente ; Agora não ouço dizer slnão : « Estn. ap:l.ixo-
o que hontem et·a I! liCito, h oJe é ltcJto · nado porque esteve preso e por,ru(j foi des-

0 Sf~ . SE:>ERixo VmmA-Permitta-me um torraao. » 
ap:trte : Y. Ex: . concordou o anno P<IS'ado Si de,""appareceu o cha.vã.o do golpe de Ees-
corn est a op!uião do St·. Ga.bino Be~on:•o ~ tndo, app<trece agorn. o chav® da paixão e 

O Sa. SgAHRA'"'-N[o concordei nem discar- dos resentimentos pessoaes . 
·dei porque não disse nada. Tnclo isso prova o que enjà disse : <<Esta. 

o SR. SEVERIXO VmiP~-\-Entfio não de\·e rocleira. de deput."'do, ao contrario de todas as 
-se e:1:altar tanto . leis de physicn. pesa sobro quem a oceupa.. » 

Quem é representante da nação e faz oppo-
0 sn . SllAURA-Então não me fiz compre,- sição ao governo, tem tn[l.ÍS reSfJ<>OSabilidade 

hender, como e sempre o mett defeito. do fllle n. maior ia, porque a minar~:\ é obri-
Sr. presidente, não affirmo que o facto é ~mdn. a v igiar o Q'l)verno para que elle nilo se 

·OU não reprovado ; o l]lle estou dizentll' é que nll'aste do cumprimento das lei:> e da Consti-
0 que pnm a ill ust!'e maioria e1·a h ontem in- tuição . 
decent e, hoje é decente, porqtte a. censura dos A nô.> cumpre este dever mais do que á. 
ministros no Parlamento v 'rt!a. d.:. minoria maioria. que tem sympathias ao governo 

·de hontem que é maio!.'ia hoje. actual. 
O min istro da fazenda veia hontem n estn. Esta dedicação n[o deve ser reprovada, 

Camnra e apresentou- se com aquelle riso que comt>\nto que se nos consinta o direito de 
·elie tem, qn<lDilo atrag.1. ou quaudo tem con- mostrar quando o governo erra , e ![Ue a. 
<lent rado em s-~u cora~ilo to>los Oli oclios . maioria não seja tão pertinaz em appla.udJr 
S. E!:. da tribun(l. do Parlamen to riu-se, tri- o erro (]lle niío e erro, mas que e crime. E' lí
~udiou. deaute das ·votaçOes dos projectos •Jito e1·rar. mas não persistir no erro.- Er-
no'"ncelros. ,-are hwna11wn est; 8cd persevera;-c ;.,_ cr)·c>--

YozE:S-Oh! ;·em, diabolicum. 

O_ Sn.~ SEA_BRA- Ora, Sr. presidente, S. Ex. 
s.1.ln•1 VlCtonoso • .. Com certez<\ foi dizer por 
toda a. pa~te que neste pniz aindn. não se dei
xou o reg1men ant igo e que os min istros ainda. 

-constituem uma força no parlamento. B' este 

Sr. presidente, vou ler o requerimento que 
YOU ter occnsião de apresent:tr á apreeia
ÇãiJ da Camam dos Srs . Deputados e pro
cnrareijustifical-o em poucas palavras, porque 
não quero cansar a a t t enção dos meus colle
gas (W): 
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Requeiro que a meso. d,t Canlara tlos Srs.l çando. V. Ex. imaginará como tlcn.rão em 
Dep~tados peÇil ao_ Sr. 'Vice:·Presidcutc dll; Rc- cacos, !'otas, despcdaç:1das as 1oi3 do prüz. 
-pu~l!c:l. ~ue, J?Or. mteEmedt~ ~~~ ~r. ~mm~tro o SR. ALFRBDO ELLIS- E' porque clle euao mte:wr e tnstrucçao puu.tC.l mfm me com conü·otl a cerc., aFromb:<da ; não eneootrou 
urgeoc1n. . <1S v<!Silhas, porque o govet•no do Sr. Lucena 

lnfo'fo<e colit twgencw •• • já as tinll:t quebr·arlo. 
Primcim ob;;erl'á<;iio no men l'C(plel·i- O Sa. SB.u:aA- Dizem que o Lobo já en-

mento. . . . , . . . ··~ .. conti·otr a cerc~ m·z·omb:l(b, e Pt>r isso enve-
Teoho t,tot,Js >e~~s pe.\HhJIH,..e!2c1il e para J"e<lou por nll:t a drntn). ~1ns o Congre$o 

aquel~es. que r~<1n<H'! ,t•lo:tz ~~·~o La~ d~_mu1:": deYc te1• o cai<l•esto !J:ll'<l )lG!,r<tr o Lobo, e tam 
das a.::; le~poot,l~_, que bem ~e!, po lett.t dto (>lll'Í'r:l.çito ti e o la%e!' ''ol!m· para onde en
Jlensar a UJ:genm:t; um:; e~~ tndo c<tso, C)lle!'O trou". 
salvar:~ mullt:• re~po!l;;ab!lltbde. 

Sr. presidente, i!pl'esellH indknçüe~ ha 
muito ma i~ de um mez; estas intlic;t~ões nun
ca mais apparecet'<tDl. 

Não sei que destitlo a mesr, lhes don. 
P:-~rece rJ.Ue niio e:.iste a commls~ITo d!3 con

stituição, lc~~islaç~o e ,justiç;t, porque essa 
commiss·;1o, si .::umprc o; seus deve1·es, já 
devia ter dado o p<wecer que lhe foi solici
talto. 

Apresentei num dos ultimos dias outl•o re
queriweotu par:t que o Vice· Pr'"sidente da 
Republic:.~ iutbrma>Se, por intermedio do ;.n
nisterio do 1nt~rior. soiJl'e diversos factos que 
estão no tlomioio publico. 

Pois bem, !lão sei que fim leYon este l'e
querimento. 

Mas, hoje ::tinda vou apresentar O\ltro re
querimento, e apresentttrei muito.~ reqnet•i
mento~ ate que se feche o Congrr,sso, po:-qu~ 
quer exnctament~ quo o histot·i,<dot•, quando 
no (aturo tiYer de julgar as i!lstituíçüe~ repu
blicanas, qnanrlo th'er t!ejulgM· o ll<lt:-iotismo 
do Congresso :Kacionit.l, posst\ dizet· que o Cem· 
gresso Naciorw.l não foi int!ifi'erente á desol<e
diencia que o Poder Executivo dava its leis e i1. 
CoosLituiÇ<lo; que o Congr<>sso ni\o foi indill'e· 
rente ás disposições contitucionneB cpw es
:pecialmente lhe incumhiam velar pela ;.:·uarda 
da Constituição e das leis; que si pon·e,ünr') 
o Congresso pratica destes actos iuconstiln
eionaes, foi inrliiTerente a elles, tothn·ia 
houv~ um punh11do de deputados, de represen
tante$ (lil n;oção que, todos os dias, hatiam n~l 
mesma bigorna, toCttvrtm nas mesmns ch,tg-a~, 
nas mesmas reridas e procnr-avüm de&p€rtar· 
desso in(liffe~·ença o Congresso, cham<t~l<io a 
sua attenção par,, estes netos dictatorines. 

Peco muita nttenção dos nobres deput;ldos 
porque d~sco!lllo que os homens tlo governo 
estão doudos. 

0 SR. ALFUEDO ELLlS- Não ha tluvida ;o 
juizo esta mono~olisado pelo il!ustre deputado. 

O S&. SEABRA - Sr. presidente, V. Ex. 
ha de fazer idéa do que s~ia. um boi bravo 
entTaodo em nma loja de vidros. 

Pois bem; é o mesmo caso do Sr. ministro 
do interior entrando peb Constituição a den
tTo, pisando, calcando, despedaçando, amea-

A mis~ão (]p Con::;-resso e vig·iar que o 
Louo não entl'o nos log.lt'e:l aL'l'OILJlmJo:;. 

· O 5lL Acr:amo Er.r.rs -:11as V. Ex. n.inda 
n~o provou nada. 

O SR. SE.\URA. - Eston no llllCJO : estou 
<1emoraudu ttol·que isto deve set· <l[H'eciadu 
paul:1tinamente, tal c\ n viol~ção da I !li. 

Requeiro que o governo informe (fê;: 

« l." Si repnto em vi;;or o decreto n. 1388, 
'le 28 de alll'il de l tl54, que deu novo~ esta
tutos <\O~ cursos jul'idicos, depois do decreto 
u' 1232, tl·~ 2 •.le janeiro ue 1891 •.. » 

Sl'. )ll'esidentç , quero ju::;tilkm· <\.minha 
êt!Ummção de que o homem está louco. Ou é. 
lúUCttr<l, Ull <t paixão e de tal Ol'dem que O 
homem olh~ , porém nã.o enxer~;t. E' um 
ap<lixonmnento, um o~lio, um rancor Cl)nlra 
o humilde deputado. 

0 SR.. Jolo DH SlQVEIRA- V. E~. é iu
justi.;simo p:lr:; com o homem. E' porque elle 
não conhece rt lei. 

O SR . .'•M'REJJo Í~LLI~ - Nilu apoiado. 
O Sn. SL\.nltA- J:i tive occ;tsião de dizer 

qne, como professw u~ F:\CUldade do Recife 
lu\ 12 auuos e por concul'so, rui tlenütti,\o il
!egt>lmente ; porquanto, quel' (Jei<t Constitoi
ção, quer por to tias as leis qne te em reg-ulado 
vs faculdades, t enrlo eu atlquirido um:\ ca
,(eÜ';1. por concurso, esta cadeira me e:oti ga
rantida. 

Já demonstrei a V. E.\, qQe, ainda que o 
Poder E~ecutivo pudesse impor pena, tam
bcm esta rena nao me podh :>er imposta, em 
j.>I'Ímeíro log«a, pol'que segundo o art. 55 do 
COdigo Penal, a. pena de demfssãt> ao ruuccio
mnio publico >Ó se pódo applic~\r por crime 
cu,ia pena seja superior a seis aono,. de p1·isão; 
e~ segundo 1ogar, porque ainda C)Ue tivesse 
~~do condemnado pelo Poder E:.ecntivo, o que 
e absurdo, pelo crime de conspiri.l.ção, como 
a pena para este crime é in fcrior a s~is an
nos de prisã.o, segundo os artigos rc•spectivos 
do Çodigo l:'enal, a pena. de demissão não In!) 
pod1a ser oomnliuada. 

.A. ~tas duas razões juridica.s acccrAsce que 
nosJa temos um precedente. 
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Em JS,JS, JJn revolução de Pet•namllltco, o saudade.;; da monarchi3, s! pot· ventura ns 
Dr .. Jeronymo Tava:·es Vi l!el~ , que era lente tem. 
de direi l o ecclesüt>tico, foi um dos revolucio- o Sn.. Jolo DB StQUF.IRA- Ni.io temos neces~ 
n~rio;;; ~:o i subme.~ti(lo ~~ _Jlr?c;ss_o t;~t·a nte o.> sid •de de e5pern.r quatro u.nno:; pat't\ essa re
trthunae~ pelo cume cl(} sedtcao _. Ítll conde- iuteoTação. 
mnndo, esteve em Fer·nantlo de !'ioronha ctw:- . "' 
prindo seotenç<<; m:ts vei11 a amBisti:l e clle ~ O SR . St::ARR.~:-~espo~doao :op;\rte <lo ":leu 
recuperou fl. sua cadeira . . ! n_our.<l eoll~~"l). : V. l~X:. ~li~ me t'e.mteg-rart::t..; 

Isto quer dizer, Sr. presidente, rJI.w na mo- ! V. l~x. t~ao me de:uHt.trw, •'(llf· '' cou~ dt
narchi:c havia rnai> garantias, cln f'JilO est:t li:,_ I versa_; n_<l~ me ~letmt~l r!: t, t•ut·q_uo ' ' _lm e n 
vendo no domilliO tli Ropttblica. I Con~tl'UICaO IHIO !I! o pot•mit. tl:tlll. \ , Ex: é 

... 
1 

• , ! con:::ciencio~o , con1o tn 1~ tf,~~\'i.\OI~ r:• · .;! n confe5-
. O SR. . JoAo TiB SIQUI~ILU - Nem u 1-om la- ! :><li·, mas c· Congrc~s" ni'i.•, commcttcr·it nma. ín
zer-se este p~~r~llelo. 1 rr·:~~<io (I lei, nfio t et•i t necessi•la<l:: rle re-

0 SR. SllAil&A - Não f.tQV pat".J.llelo. np~- ~ inte)!'l'n!'-mc, porrpw nilo C<lllllltatti olelicto, 
nas trago o lilllio, e o historiador philosopbo p~lo qual me pude*'ern tlcmittir . 
que faç.'loscomm,,ut-:rios. , o ex<Jmplo tle v. gx: .. cit :mdco o; Est:\•JoS 

() Stt. J r.Ão DE SIQUlllRA-)\ão desi'~rt •!lí10S i'· Cnid••s. é contt·ajlrOo.lncente, por~ue !à o caso 
sauduolcs . deu-s·l em consertaencia de urna condemnnção. 

O Sr... ALFREDO ELLIS da um aput'te. j _o ~~- A~~ttlloo EI.LIS- O getterat Robertson 
o Stt. J o,\.o DE SI~üEIR!I. _ Pó.le y. Ex. 1 nao 101 SUJeJto :1 processo. 

act·editm· ; parn. fitll :u·-lhe cüm fm.nqueza , lla o Slt. SEABRA- Mas n de;; peito des;;;\ consi
momettlos t'tn que tenho saudade5 da ruon<11'- det•nção, Yê \'.Ex. que dep11i,; de qu=>tro annos 
chia, em rrue havia. mnmlidade. fo i reintegrn•.lo, pveque Si! reconheceu o direito 

0 SR.. ALFREDO ELLlS- ~à·> lhe galJO o q11e tinh;\ l) pr•ofe;;;;or. 
gosto. _Aqtii, ~rs. deputados, _aqui o _Cl\So é _di•ers~. 

O Sa. ltoooLPHO DI~ ABI~&c- - O St•. mi-l La,~,~, le~y:r~Jt_t?, a~nJ , a ~; ' pr~ln~~ ; _lu,, 
nistt:o do i nt~rior j it su:;pendeu um m<lgislt·a - 1 ~ou ; . :: ~ ~~ ~;leu.t .'-~mmo</·L?'. , H _r .lule tra 
do. l undü.do em um:: I ai do tempo da monn t·- ~ :: uerta Cl.~ ll ' ' qur , llo.H e _um.t .H J uaç,\ prepa
chia. rada pe lo ;;:over no ; aqm, lwuv~ uma mas-

camda. · 
O SR. St~AllRA - Oh ! meus car·os colle- . . . 

gas, niío comJemno a l<epu!Jli.:a ; <i Repilloli - ! Y.SR .. A~'FRE~O ELL~ - SI a~u! foJ brmc.~
c:J. aintla ha de vir e ha d;J vit• para. g-;I!'<Lilt i<t I ~c_u.\ St ~m u.n:~~ ~~lG"ça, em ·- . Paulo nao 
de todos os direito'; ltt rle \'ir par:>a n IJell:t .~ I !ot, fo caoo m.u~ se. 10 · 
patriotie;t manir,~;;ta~-...'i.o per;mte o munrlo da O Srt. SEABR..:1. - ,\crGdi lo muito na hon
conscienciauacion,tl bt-azi!ei ra ; a R···pul•lic:l nula pahwra do nobre deputa !o por '=i. p,tulo, 
ha. de vir, t ·nhamos espemnça. E tenho est•1 j mas nã.o quero ent tõ.lt' na que:;tão de 23 de 
esperanç;\ f •g-nei,·n, aS$i m comi) o Con.zres:;o novemb!·o nos estados, o que me ll!v:n•i:t muito 
a tem; lia t.le 1·ir· p:u·a ensinar o Podr,r l~xc- ; lonf.!'·!; bas ta le!llbrar que o g-o;·erno at~ en- · 
t;lutivo ~ ctul2pri rr~ant~ tlo de~er e o. respeito I contt•üu fi liações eutl'e os acont ecimentos da-
a Cou~tttmçao e as lets do patz .( Al'o•adn>'.) qn: e ele !llatto Grosso ! 

E' nece5s:u•io que o Congt··•s;o N<lcio:ntl. I'e- ! O SR . .JoÃo DR SIQt;ElR.A - F: o eshdo de 
preseut:~ nte da. \·ont<trle dos cirlarlàos brnzilei- J sitio qmtsi chegou a Pernambuco p:tra apa-
1"05, interprete do seatime~to re;mblicano, I ohar o Sr. Jose ~hri;tnno. 
chame o Poder Executivo no cumpt•imetllo do i o sa. S EABRA. - Port,;nto, dei.xo isso de 
seu dever · 1 parte e volto ao assumpto que me preoccupa 

OStt. ALFltr<:noBLLIS-P.:rmi tbl·IUC \·. Ex. i ueste mometüo. 
que lhe lernhr·e um l'acto succerlido nos Es- j Além cles tas illeg-alidades que apontei, 
tados Umo.los . Ahi, tlepoi; da. guerra da a~cresce qae tendo havido a amnistia. o e!It!i
Snccess.'io,o general Rober·4ou ta.tabem este•·e · to delll\ é c esquecimento dos factos. o que 
af<~;Sta~o ~e sua mdr•ir;t dura.nte qnatro annos ; importa na. restu.urução dos direitos dos tn
e _sl fo1 retotegmdo depois desse tempo, foi em oli viduos nella. comprehendid' J:> . Log:1, a. con
VU'tude de um acto do Congresso. ( Vm·•os sequeocia immediat ;l, clirecta , positiva, cun
Srs · deputad os dào apartes.) stituciono.l, lo"'i~ e natural d,t amnistüt ora 

Ga.rnnto no i! lustre deput~do que si por 1 a minha. rein~egraç.'io no logar de professor 
acaso eu f"sse ministro, reintegrada. a'o nnbre I que eu act!upava. ( Apaindos.) 
collega no seu lo;;ar. Mts,apresenttmdo o facto I Mas a tudo isso eu já me referi. e hoje 
q~e se deu nos Estados Unidos, tenho só em >enho referir.me a outra i !legalidade, a. 
VJstn fazer esquecer ao meu nobre co !lega as ! outro abll3o, a outra ínfra.cção m11ito mais 
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palpavel , muito mais ib.grante, mtlito .mais 
positiva da Constituição e das leis. 
· O Sr. ministro do inlel'iormandou, por telc
grn.mma, e do mouo porq~e .i~ e~ptiquei, q~~ 
o director do. Fact.lld<lde ue DJreJto do Recrie 
-puzesss em concurso a minha c;1deirn ; o di
reetor replicou :l.o ministro, t ;tmbem por tele
.grarum:t, éle que pe~o cópia, dir.cnrlo IJHe 
s. Ex . lnCringia a lei, não podeodo cl!c JIÕr 
em concurso um:t e:uleirn que , si por,·en tur·u 
(esse legal a !lemissiio tio lente efi'e~tlvo, 
<!e via ser occu pa.d;t pelo resp!lctn•o sutr.;tltuto. 

O Sa. FLEI..'R.Y CI..'!!.-I.DO - Ainrla bem. 
O SP... S EABP.A- O ministro, por•ém, mandou 

t]ízer por aviso ao director: << Cumpra. a mi· 
n11 a ordem. e para o processo do concurso ro· 
-gule-sc pelos estatutos de 1854. , 
• A Cnma.r3. >ae te1' ~ prova immediata . 
Von ler o e,lit•\1 em que se nnuanciou o con
Cilt'So. r~g-u l:tdo por decretos de· 185-t e 1~55, 
nor ciroeln do St·. ministto do interior ( lB) : 
' -«De ordem rlo Sr. director e rle conformi
(lade com o :tvíso n. 1049, de 28 de s~tembt•o 
ultimo, do S1·. ministro d:t iostrucção vuulic:t, 
correios e telegnphos, faço publico qua fica 
mr:.rcado o pr~zo de seis mezes, COJJlados dr. 
dat:t de:;, te, para in~cripção Llo~ que pretende
rem concm•rer ao logat• tle le~tc cathe~rat~co 
da 2~ cadeira da. 2• serie do curso de. screncms 
:>ocine> (economia politica) ctcssa fnculdude 
qne se. acha vag-o peht dernissfto tio Dr . Jose 
Joaqmm ~bra, con>tante do decrt;to de 12 
.Je abril do auno co:-rente. 

os preteud<Jntes ao referiúo Jog-ar poderão 
"lprcsentar-se de.>JJc já nes1.<1. secret:wià pat•a 

. ~l~ignar-Hte seas uome;; uo livro ccmpet.-:nte, 
-e qne lhes é per·mittiúo fazer por {>rocut"ndor, 
s i estiverem a ma i~ de 21) leguas , e>ta. cid;tde 
.QU tiverem justo impedimento, art . 116. 

De·\'em, outrosim, apresentar •!ocumentos 
<tUe mostrem s1ta qualidade de cidadão bl':\zi
leil'o e ()Ue estão no goso de seas direitos civis 
·e políticos, isto e, certiili1o de b:tptismo, folha 
-corri(la no Jog-ar de seus domicílios e mais o 
<liploma tl~ doutor ou bacharel pot• uma dns 
·fa.c,tldades da Republica,, ou pul.Jlie<t-fórma, 
justificanilo a impossit•ilidade da apresentação 
<lo originnl, e Ui\ nt~sma occasião poder~o eo
.tt:ego.r qunesquer documento que jul~arem 
-coDvenientes, ou como titulo de llotbilttaç~o 
-ou como pl'Ov:"IS d!; sel'viços prestnclos no Er-
tado, à humanidade e ascieoci~, dos qu:tes se 
lhes passará recibo. 

O processo desse concurso seri o Ngulndo 
>peloa decretos ns. 1286 e 1568, de 28 de ahril 
i:!e 1854 e de 21 de fevereiro de 1855, como 
tambem foi ordemdo a directoria desta tleul
.dade no supra. mencionado aviso, e:tcepç;\o 
feito> do que. diz respeito à exlübiçã.o das pro
va.c; que versai"<io sómeute sobre a materia da 
-refaridn. ca(bira. 

Qmtesquer outras iuformuçoos de que por 
ventur<t ca.reç:~.m os candidatos, lhes !JodeJ·ào 
ser ministradas ne<;ta secretaria. 

E pa.ru. q•w clwgue ao conlHJ~ímento de 
todos) mandou o mesmo Sr. Dr. dtrector afll
:.ur o presente, que ser-a pn blic:ulo nos jornnes 
de:>ta cidade e nos da Capital Feder•;tl. 

SP.cretaria. da Fae.ulll<tde de Direito do 
Reci fe, 8 de outubro de 1892. - O secretario, 
Boui(acio ele A1'(tg<7o Farias Rocha . » 

Lozo, ni'io ha a menor duvida; está publí
c:1,lo õ edit:tl; o St•. minish·o d i\ io5lrucçilo 
pu:.. lic:'l. ITI<\ndou põr em concurso ·a Cttdeir<\ 
ue eronomi<\ po!itie<l- d ct Faculdàtle de Direito 
do Recife, regulando o seu processo pelas 
tlisposições dos Jecretos •le 185t e l85!> 9-~e 
relorm~m os estatutos das f<lenld<\dt!s JUrldt
c~~ (pt·imeiro); segttndo- sómente fez exce
l>C<'io com relaç lo se\ prov;ts que os candidatos 
teem de expend~r, por~ue naquelle tempo 
t inlmm de habilitar-se em toda. a sciencla ju
rídica. e hoje só o fn~cm com relação á catleira. 
de economia política. . 

0t'<1., S:· . presiuen te, vamos ú lei (D1) : 
« Decr(ltO ele 1654 pelo qual se deve re~er 

o processo deste coneurso.- Art. 3'2- V,;~
{11.!-ndo gualqtte!' cadeim se1·,;, 11omeado pn;· de
c;·cto imper ial, pa-,·a p;·c,:nclwl-a, o wbstit\<to 
»tais antigo. » 
· O Sn . VALLAn.w.Es- Decreto imper ial ! 
En tão reõtauram a monarchi.a ? 

O Sn. SEA'lliu- Ot·a . si o concurso deve->e 
regu l:w pelos esta~utos de 1854, estes estatn
tos não permíttem s~melhante concurso, por
qne pelo art. 3'2 3e determina que, >ag-a. qual
quer co.deira, o substituto mais antigo preen
chcl-a- ha. 

i\las, Sr. presidente. outr,, consequenci"' : 
diz o Sr. ,urector d~l Faculdade : Plidem 
ap,-.:scnta;·-se da>lic>;·es ott baclUt?'cis. 

:Não. Sr. presidente, não podem ; si o con
•:urso é feito de accorclo com os estatutos de 
1854, os bacb.arP.is nii:o podem concorrer. 

« Art. 3i. Só podc;·üo ser a~mil!ido.• . como 
co~~c·un·cnre~. os ciáad<íos /.Jra;ili:i1'0S que, es
to.acio >to (IOSO elos sc •.•s direitos, 6t•e•·c•" a !P''i·' 
de tloll t Oi' por qud~t!Ci' das Pl<culda(les ele n;
I'Cito do lmpcrio. » 

Como e, Sr. pt•esídente, que e~tc ministro 
. •• com é . •. Qual ! 

Este ministro e um pobre homem :(Risadas.) 

O Sn. FLEURY Cl:ru .. oo- Delle serâ. o 
reino dos céos. 

0 SR. SEA.BRA- Seo1JOres, como é que este 
mlni:tro manda. proceder a um concurso por 
um estudo qne não perroitte semelbanteron
curso ~ ! 

Como é que est e ministro manda. proc~der 
a um concurso por nma. lei jà revozada e que 
vem inutilisar direitos adquiridos ?'! 
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Todos nós sabemos que, segundo dispc.si
\'ões vigentes, que encontramos nos Jecretos 
de 1885, de 1871) do Sr. conselheiro Leoncio 
de Cn.rvalho e que encontramos tambem no 
ultimo decreto do Sr. Benjumin Const:~,ut,todos 
nós sabemos, digo, que estes de~retos admit
tem que concorr<lnl a qualquer cadeiru. vago. 
os bachareis em direito. 

Mas, Sr. presidente, ~i ao concurso, cujo 
editn.l acabo lle ler, se admittem bachareis, 
neste caso é vio!nda a lei ]1ela, qua.l ordena o 
ministro seja elle reg-tz!ado. Si não :uhnitte 
bacllareis em direito, neste caso l'estriuge di
reitos gaL·antiJos aos bachareis por estas leis 
posteriores. 

Portanto, Sr. presidente, primeír<t conse
quencía desse aviso: o mitlistro mandou pór 
a conclUrso umn. cadeira, por uma lei que ab
solutamente não admitte concurso ; segunda : 
si maudon !1Ue se regulasse concurso pm· essü 
1ei, eu tão devia ser r.:guhuo em su:1 integri
<lade. 

Nestas condições a regulamentação desse 
concurso por esse decreto traz ir. restricções a 
direitos adquiridos, porque, pelas suas dispo· 
sições os bn.chareis não podem concorrer com 
os doutores. 

Agora, Sr. presidente, pergunto: Esse de
·creto está em vigOl' ~ (Patl~a.) 

Sr. presidente, qual o cidadão brazileiro, 
qual o carregador de pedras,qual o carroceiro, 
qual o ca.traeiro, qual o homem que me::.mo 
sem a mínima instrucção, qual o cid:ulão que 
não sn.be que csb.s Faculdades de Direito teem 
·sido refo1·madas e qne estes estatutos (!e 1854 
sJ.o considemdos obsoletos '! 

Estas estl tu tos para. nós regulam como as 
or.lenações do livro 5·' ; é o mesmo oue querer 
punir alguem pelas p~nas da ordenação do 
lin·o 5'. Esses estatutos for:tm revogados 
pelo decreto de 19 de ~\bril do ensino livre, 
~romulgado pelo Sr. L~o!lcio de Carvalho ; 
10ram revogado~ pelo decreto de 17 de feve
reiro d.o St·. Franco de Si e foram revo:n\dos 
pela proprirt Repull!ica, durm1te o governo do 
S!'. marechal Decdoro, pelo Sr. Benjamin 
Constaut. 

Ou se vá procurar o decreto rle 1854, ou o 
decreto mais moderno, que e o de 2 de janeiro 
de 1891, em <J.mbos os casos o ministro d'~ in· 
strucç5.o pub!ic.;1. não podia pór em concurso a 
minha. cadeira. E' certo que o decreto do Sr. 
Leonmo ue Carvalho exigia text11almente con· 
curso para cn.thedratico. Mais tarde veiu o 
decreto do Sr. Franco de Sá dizendo que fi
cava. revogado o decreto do Sr. Leoncio. Por
ta!lto, não ha meio possivel, não lm arti"'o de 
le: em que se possa. fundar o ministra

0 
para 

por em concurso· a m;nha cadeira. Si a minhll 
demissão foose legal, justa, ccmo demonstre 
que não é, competiria a cadeira. ao substituto 
de economia política, segundo se exige na lei. 

Camara Y. YI 

Portanto, este concm·Eo 1·iolon o meu direito. 
como violou o direito do substituto. 

O Sr. . .To.\o DE SrQTIE!RA-E' porque elle 
sabia. que na Facnlu·c~de do -R.ccil'e não lln. lente 
que a queimacceitar por dignidade. 

O Sr.. SEAB!B.-Violou por dous motivos. 
Eu vou exvlicar este facto colossal. n ministro 
a pr1ocipio enviou um a. viso (islo e"' af1uslo, e 
a minha demiosã.o foi em abril, portanto qua
tl'O mezes tiepois ), enviou um avlso, rlizo, iJ. 
congregação. nos seguintes termos: « Indique 
sub~tituto pn.r:\ o Sr. Sen.bra .. >) Di.~õe :c con
gregação em resposta.: «Não podemos indicru." 
porque o Sr'.Seabrafoi àemittido H legalmente,. 
e explicou us rnzucs. Como a co::ç:rcg-ução se 
tivesse pronunci<.tdo deste modo, o ministro 
não responde!l á congregação, e mais tarde 
mandou um te!eg·ramma no director da f<~.
culdalle, nestes termos: « Ponl1a. em concurso 
a cadeira de economht politícD." 

M•t3 mandott por em concurso esta. cadeira. 
por um reguia!nenlo já revogado. 

o SR. JoÃo n~;: SIQTJEW.A - Esta concurso 
não ha de ter lag-ar, haja o que hou\·er- na. 
cidade do Recife. 

O Sr.. SE ABRA.- Eu confto muito nisto, e 
nem ha de haver mesmo concurso. 

Antes de li chegar, quero dizer que não se 
h a de dar porque tcn lto os meio5 nn. lei. 

Ainda nilo empregllei estes meios porque 
qnecro es;'Jeciahnente despertar~ att.enç;.1o do 
CoogTes;o, pwq_ue ao Congresso é que cabe 
mais especiatmente a guarda dl\ Constituição 
e llas leis; quero provoe.1.r o Con~resso; 
quero qu~ o Congre3So convide o Podet' 
l::x:ecutivo" entt"at·no camioho tb legalidade. 

Os meios tenho-os nas leis e hei de empre
gai-os opportunamente, si por ventura en
contrar no Congres.;;o a algidez dos cada
veres. 

Brevemente terei occ.'\slão de ap~·esentaJ." 
uma moção ao Congre~so, e então e q11e h~i 
de apalpar, experimental', ver, sentir, o 
quanto esse Cong-resse respeita as di~posições 
constitu~tonaes que o mandam vebr pelas 
guarda da Constituição e das leis. . 

Por emqnanto estou demonstrando o meu. 
direito, estou ferindo, argumentando, pro
curando lanc"'r na conscieuciu dos nobres 
deputados a convicção de que a minha de
missão, como o coocurso, são tl.uas illega
lidades, sü.o dou~ netos prepotentes e arbi· 
trnrios; depois virâ a consequencia d·~ssa. 
prova, que é a moçii.o que terei c-ccasião d~ 
apresentar a Cama.ra, que, espe,·o, n:lo re
cuará deante do voto que tem de dar. 

Portanto, é tiio horrorosa e barbarn, esqui
sito, absurdo, inexjllic;wel, u vjo!ação feita. à. 
lei, no direito, a Constituição, á justíça, pot• 
isso a "Viso que mandou. pór a cadeira em con-

;;6 
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curso, que n[o ::;ei o que mlJ.iS admirar, st a ..• 
(estou procuran;Jo um termo meno:l a:Spero). 

O Sa. Jolo no: SIQtiE!RA -Diga inepcia. 
o sr~. SEAllRA- Poi.i v:\ la ioepoiQ ... Nüo 

sei que mai:; adtnirat•, si a inepcia d.o Sr. mi~ 
nistro do interio:·, sl a sua perver~iolude. Sim, 
porque ferit· ~~ lei, com consci~tlci~, furil' o~ 
direito~ de ttm indivi·!no pelo cspíl'ito de f:w~r 
mal, ti ser perrvrso. 

S. Ex. ~:LI1ê •tutJ vim tiio cot·t•ectu, tão 
pla.ci<ln da rtttella> li!;Ua~ do lHo KogTo, re~ebi 
allJ ClllnO ']H! O ha[JtíSlllO r] C 11111" l'e~et1CI'liÇiÁO 
ner\'osn, vim c:•!mo, tt•:.mrtuilln, c~ !Jut' is,;a 
não dei :'l denuncia contra o St•. !'re~identr~ 
du ltepulolica que de facto inco!'>'eu e1t1 todos 
os ar-tig-os 1!a lei da t·e>pon~ahílidade. 

Por• nquena raziio i'ui que Jimild-me sim· 
plesmenttt its i!Jrlic<lNes que olt'er·,,t:i, porq•1e 
não quet·ia que se atkibu.iS:i<~ ;\ \Jai>:ilo, qm1udo 
eotreta.nto ual!;t m<1is f.1ritt r o que usc1r il<J 
men direito . 

Desbti, porêm, tles:>e dit•eito, para não ser 
accusctdo de querer perturbar a paz da R~
public;l i no emtitnto a Yit>laç:iiü e lLig'l' tU te. 

V. f~ X. sal1e que a ;t ttriliuiçüo de 1lecretar 
o estaüo de sitio e~Ü>.:!on:iada. JJ!'ivativamente 
aocangre:J;o, pelo art. :i4 d::t Constituição; 
n:as ~omo er<\ possível algum ca;;o extraor·
dmúrto de cJmtnoção intestimt, otl ittva~ll' 
estrangeira, lltt ausencia do Cono-resso. o 
art. 80 deu e,;t;t attribuiçiio ao P~der· Éx
eeu!iYo, m11~ limitou e:>:plicitamente a. sua. 
acça.o. 

Art. 80 (lii'j. O governo restl'iutth'-se-ha, :1 
impol' :\ Llete:tção er11 lo"<ll' não rcs<?n'udo ao:; 
delin'pt>mtes rl8 crirn~;; gOrn!;mu5 e a desteer•o 
para ]K>n to:; do tel'l'itorio nacionGl. 

P_ot·~lu!o a Constituição est,tl;eleceu quaes 
osllmtt~s tlcutrodos qu:te~o Podet· Executivo 
devtn manter-se, C)Uaodo porventuro. ti ves,;, 
de lanÇ' .. lr mão do cstlldo de sítio. 

Mas fl Podet' ExGcltti~·o a lém de destcrtn:•e 
de dt"tet·, d~atro dos timites d:< Constituição, 
reformou e demittiu: lo"'o, foi nlétn de•ses 
limites. "' ~ 

Primeira. con.cl usão :o decreto do Congressn 
Naeion:ll que o,pprovou os dect·etos •le 10 e 12 
de abrtl, _não pGc1ia.comprehender sínào aquel· 
las m•,drdas que estão comprelle nrli,Jas no 
art .. 80, porque o Cong-resso nãll podin a.ppPOVai" 
aqml!o que a Constittliçào uão pennílte fa
zer. Logo, a moção do Congresso appl'ovando 
os decretos de lO e 12 de obril, re~triogiu-se 
tambe:n, nos ter:>mos do art. 80, ú deteOÇ<t\l e 
desterro; portanto a moção não pod1u com
preb.euder as demissões nem as refor
mas. 

Segue da cond~&'io; si o Con~esso hoje 
reconMcet· os direitos (los lente; "denlittirlos 
està. dentro da a. pprova<jlo dos de .~retns, por: 
que o Congresso não podia te!' outl'a intenção 

sinão app"t"oVJ.r aquitlo qne está nos termos 
do art. 80. 

Em segundo lagar, ainda mesmo que~ Con· 
gresso po le;;se por· ast;t moçio a.mmstJa:. e 
approvat• os actos do Poder Exect\ttva tora 
dos r.ermos do art. 80,a lei quer que a. amuistia 
tenhn, o vnlnr- de apagar os facto~ CJI!C sere-
pu tam llel ictuosos. 

Vej;t '1;2'0l'a \'. Ex. o que diz :t lei de. re· 
~J)Oll~nhilid:tdo no al't. 3:t, quaoto uos cnmes 
do Presí lente da Repub!íc:.. 

1'om(l1' mediria< I)WJ c.,:cerlar.l. a.< limiccs lt,!
çados JlO arl. 80, .§ 2• da ConxWuiçüo 

8~~e~ limite~ SãO : deteoç;\o e uestet'rO. 
O Podel' Execntivo, <llóm >J:t deten,iío e tle,;

terro dcmittin e reformou ; log-o, o Poder 
Exect;ti "O està incut·so n;; disposição do art. 32 
ú:t lei de responsabilidades. . 

Si llou ~er Joo-ica hum:<na IJlle pos>a amll
quilar esht argumentaçiio; :-;i llouwt•. con
:;cienc\a que posstt t·asg-.tr o ::wt. 32 conJtHIH11lo 
cam o rtt·t. 8v, de modo a innoceuta r o Potler 
Ex~cutivo pur esse atteot<\ÚO, resig-no a mio h'' 
C<\tlein de deput:ldO. 

Porl:tnto nã0 denunciarei o Presidente da 
Republka, m:t$ [tiÇO um appello â. mdoria dD 
Con~resso. 

p;íra. que esse ;i!encío, em torn? de~ .Çonsti
tniçlio viol;<ch ~ P:1.ra que est!\ mllller8nça 
em torno J,, j ustiç' 'acriticada. ~ Para CJ. ue este 
muti,mo em torao da consciencia !lactonal 
esm;\~atla 1 Que si gnílic 1 tudo bto ~ Nü~ 
somo5 um pah morto~ não sor~t.os um" naçiio 
que não merec:.• a bene\·ulenma e lt complll
cenci·,• do Cona-res~o, de mO<.lo que se esteja 
,;acritle:ull.lo, apunhalando por toda parte a. 
Constituiçf"w, sem que uma, voz, um poder, 
Ull.lí\ co;;s~ieucht s;; l,<v:mte a dizer :- B:1sta, 
PC\uer Executivo! este paiz, este Br.Lúl e 0111 
Brazil iin·e, nao é um Br.tzíl tle escrct~·os. 
!!:~te Br<\Zil que, n:t sua sober:lni,,, :uhptou o 
principio r.:public.'l.DO, n1i.o póne r.onsentir qae 
a> institui<:>iJes repnblic.'tnas se tr::tu$rut·mer.::< 
em <tmn dictadura _ 

Não! Appello novamente -par•• o CougressQ 
Nacional. 

N:ã.o é o appcllo do meu direito otrendid<J, 
porque e;;se direito hei faz~l-o vingrw; tenuo 
a conscieochL de que o hei de faz~r viog<cr; 
m:' s desejo que ~\ ju~tiça sDia do s"io da. l'e
present;tçiio tlacional ; o que peço ao Con~ 
gres~o é que em seu pttlr-iotismo veuha dizer 
ao mundo ciYiHsa.do que elle 0 realmeute a 
~narda e a defesa d~t Constituiç,fio e d<tS leis. 
' E' por isso que não me af.,sto do aparte do 
nobre deputado. Clama, ne cessse! • 

Em todos os dias, em todas os momelltos, 
hei de vir despertai' o Congresso Nl\cioo,ü, 
hei dt1 vir, com todas as forç1tS d<t mmha 
alma, com todas as forças da minha cabeça, 
com todas as forças do meu coração, a ver si 
levanto, si acordo, si dísperto dessa medo-
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nhr. índifferença os rept·osontnntes do 
que são representantes da libe~dr.de 
paiz e d01- Reru~llícl\. 

llOvo, Con timmçito da 3" cli::;cussilo do projecto 
'deste n. 221 B, orçando a receita geral da Repu

bliC<í par:~ o P.:xercicio de \893; 
Di:;cu;:;~J:o u ui c<~ do projt:clo_ n. 80 F, <leste 

anno (nao sanccwnado), cvns1tlerant1o como 
lentes substitutos tlns f"cnlrlacle~ de medicina 
os ex- adjunto;; que passou·a;n a prepur-auores 
d os atlj uutos a~tuaos que não l'ot·am contem-

Tenho wncluido. 
VozEs-~Iuito bem. 

E' Ji,l<-•, e flc<t sohre a a;es«, o ~ ·é·.~_ lli:tte pl :ll~os na ultim:1 refor·ma. ; 
Discussão unica •lo projecto 11. 10, •leste 

:mno. (tt :':o ~aucciona•lo), dispondo s"bre os 
[ll'n priO$ n·ocJOn:tes tiOS eo;t;ulo:;, DOS t~rmo;:. do 
pa m;;-t·:o pho nnico do art . G4 d:o C<ll)stituiçiio: 

Requerimento 

Requeiro qne a mes.1. da Cam:tr:; f!~,:; Sr::. 
Deput.atlo.; peça. ao Sr. Vice~Prt'Si • lenk óa 
Republica q ue, por iuterrnedio do Sr. mi
nistro do interior o in;truco;ão puhlka . in
forme com ur:{enci<t : 

1. o Si repu t ;t em vigor o tlec;•t!to 11. PlS(i 
de 28 de aiJ!'il tle 18-')4 flue llcu IIO\'O~ e;;l::
tuto~ aos cnr:ms juridicos, depois o lo ..t e~ ;-,!to 
n. 12:12 I! o[o;l 2 rle j OLtleÍI'O <[cJ l >('Jl, IJII <: H (I· 
provou o I'~g-nlaruento ua~ institni<;vtl' d<! 
ensino j uri(lico, depenrlen les <.lo Mi•Jiste ;•icJ da 
Instrucção PniJiica ; 

2.• No ca~o a!Iit·mn~ivo, em que nrti.~·v tL
quelle dec1·eto ele 1854 se l'nnrton par-• man
dar a cooctu·so ''c deir,l d;J economia politbt 
da F::tcu ldude tlc Direito do r~ecife ; 

3. o Si, estando em vigor :cquelle de:,t•,;t•>, 
podem os !!achareis em üireito concO!'I'CL' n 
qualquer cadeira da F:tculdat.le ; 

4. a Si, ao telegramma pelo qual loi man
dada. a concurso "caueir::~. Llc econr,mk\ pr,
litkl Ja Faculdade do Recife, o d il'ect<1r desta 
faculdade não pono~erou por telle_!( r<offilllil qne, 
segundo os e:tatuto:::, e~te coneur5a não podi•t 
ter logar ; 

. 5. 0 No caso atlirmatiYo, cópia d!'l tele
~ramml do dir·ector da F<t euld·1de de Dir·e ito 
no Recife . 

:-:" Diseus~:J:o rln pro.i cdo n. 12:2 B, I'COI'"'n: 
u!,;tlrdo o ~npr·~ruo TI·ihunal ;l.lili lar ; " 

:{" tli,;cu-s:"in •lo pr·ojr!cto n. 209 A, <lesto 
0111110, :o ppr·ovan·'·· as divbües ol~ uislt•ictos 
eleítoi·a~-,; nr·;.;- •nisadas pelo Potl~c:r Executivo 
p:tt~\ o,; est<>-los do P:u·:i , i\hranhão, Ce:~rit, 
J'•·rn;; ml .n,:o, a lag-ó:os, Rio de JanP.iro, S. Pau~ 
In, lllinas Get~.te~ . lUn Grande tlo Stt l ·~ Dis
t r·;clo Fe•.leral, altc:·ad' a do estado da B:dJia. 
dt?. nccot•do com a org-;.1 ni:;ação proposta pela. 
t·e:q.~<~ctil'a rer,r•escntnçilo ; 

:~" di:icussão d; t prqjecto n. 175, deste anuo, 
au;;••:~ tt bt71·io d~ 31) "/o os actuaes vencimcn tos 
uos empl'eg,tdos da E~trnda de Ferro Central 
do Br:tzi l, que p •rcehem meno~ de 6:00.1~, e 
\tll l •Wisn o g·~.~vertlo aaiwir o neces5;u•io credi to · 

2' discus;;iio do projecto n. 127 ,l , dest~ 
n.nno, an tori::;a.ndo o !!ovemo a ,tJfandeo-ar l\S 
mesa~ de 1·emla:; rle t1ajahy e Ln.guna, liO e:>
t>ulo de :Santa Cath;n·ma. 

2• cli.-;cns;;ii.o dll proj ecto n. I 2-'l. deste nnno 
(•lo Senado), au;!mentando de mais 40 Q/" os 
a.tuae::; I'<?Dcimeu!os e SJ.hwios do pessoál dn 
lmpr~nsa N:tdou•:l e do Diw ·io Offici<~l. 
. Continnação rh~ . ~~~cu,:;._<:ão unica. do pro
jeclo n. 192 S (addrltvo rlestae~:do do projecto 
de or-çamento d<l lndustrin, Yincão e Obras 
PuuliC<oS, ;ntl't\ o e:-::ercieio de 1893), <lUtori

Sala chs sessões. l!J tlc ontuhrn r; c 1802 __ s·md~ o governo a conceder á Emprn;·.a In-
Dr. José Joaqt~i,n Sea.bra. dustrntl de MelllOr <"unento;; no Br-azil o privi

Veem il mesa as seguintes 

DEC!,ARAÇÕES 

tegio par::~. :t c"nstrucção, uso e goso de um 
ram"l que p<trtindo da Esti\-u v8. ã. cidade 
do Mar de Hespanlta; 
Cn~ t innaç:t_o _d,,· discussão unica ~o projecto 

n. 192 C (ati.J rttvo .-!estacado do p~OJecto n. 192 
B, ft:~:nndo n cte~pez •• do :'llinisterio da lndus~ 
t~ia. Viaç5.o e Obras Publicas para o exerci· 
cro de 1803), mundando execubr diver~as 
obras na Estrada de Ferro Central do B['azll; 
. Discussão nnicn, do pr_ojecto n. 192 U (nd

ditl v o tlestn!lado do proJecto de orçamento da. 
ln,ltt~~ria, Viação e Obras Publicas para o 

~ Sn. PnEainE~TE desi.,.aa para 20 a se- exercrc1o de 1892, mandando eontinuar em 
gwote ordem do dia : 0 vigor, no exercício de 1893, a concessão j a 

Decl~ramos q~e votàmos pela emenrla tlo 
Sr. OlLveir~t P1nto, ao projecto n. 192 Te 
contra o mesmo projecto. 
. 8ala das sesSôe;;, 19 de outubro de 18\42.
Manoel FulgMcio - Chagas L oba to. 

Continuaçw da votação d" emendas da vot'tda para n. construcção de dous pharões cam d 
0 

_ """ de 6~ classe nos portos de Mac,tu e Mossoró, 
ara os_ eputados, nao acceitas pelo Se- no Rio Gt-aode dv Norte · 

Dad_?, ~o proJe~to n. ~C, regulando a nave- Discussão unica do p~jecto u. 19:2 Q (au
gaçao e cabo agem (discussão unic.."') ; , ditivo destneado do projecton. 192, orçamento 
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da, despeza do!IHnisterio da Industria, Vinçiio 
e· Obras Publicas, para o exercício de 18\13), 
authorisando o governo a conceder à. compa
]Jbia de Viação Ferrea Jo'lnvial elo Tocantins 
"'e Aragu,,ya a prorogacilo, por• um auuo, dos 
pr:tr.os astipuhtdos no seu coutracto; 

Discussão unica do projecto n. 192 O (r,dui
th~o cl.estacado do orçr.melnto da de;;peza tio 
Mioi~terio t!a InJnstr·ht. Viaç-:to e Oln~~s Pu
blicas para o exercicio de 1803}, <llltnris<tn•lo 
o governo n conceLior (t Companhiu. g,;tr1\d:1 
de Fcrt•o o .Mina~ de s. Jeronymo :t proro~a
çrto de pr;t7.0 que for n~ceo>sal'io pal'l\ conclul:liio 
tias estmtla e cn,ici coo~trneçüo e~til oh1•iga•ta ; 

Di:>CL\S>ilo ml'ica do [U'ojccto n. l 92 F (:1J
•.litivo de~tac::ulo •.lo orça.t,lento tb tlespcza tlo 
~linistel'io da In•lustt·h\, Vbçii.o e Obras Pu~ 
blicas pat·:t o exet•cir.io de l891. autorisaudo 

·O gove1·no a contracta1· com o Sr. Richanl J. 
Reidy, ou com quem melhores vant:tgens or
fet-ecer, a con~tuet;:1o d<t 1inlm tele;.;-!'<llJhic<t 
sub-fluvial, entre as cldcu.les ue Belém e Ma
mi.os; 

Discussão unica do projccto n. 1D2 J (:tddi~ 
;tivo destacado elo Ol'Çamcoto d,\ despeza do 
·?IIinisterio d;:~, Industria, Viação e Ob:as Pu
blicas para o exei·cicio de ISD:.J), antorisamlo 
;J. separação do serviço de sulJurlJio~ do de 
·transportes de passageiros e mercadorias dil. 
<Bstral.la de Ferro Central do Brazil; 

1~ disct•S3âo do projecto n. 217, deste a uno. 
mandando iní:luit onLlUalmente na proposht 
da deS(Jeza do .Ministerio da. Fazenda as quem~ 
·tias necessarias par(l. p~gamento a! viu"V:JS e 
·l1erdeitos de omci;tes f;J.llecillos, meio solJo (\ 
•[lt<l tiverem direito, nas condiç-iles que està
helece; 

1> di:.;cussli.o do 1_)rojecto n. 214, deste auno, 
<lUtorisamto o Poder r::~:ecutivo a entrar em 
accordo com Si I \'estre de 1l-! galhfies e (\ Barc
Jleza. clt Vilh< :"llo.riu. e out:-o:>. no oe11tido de 
liquiclat, com responsabiHdude da Uncião, os 
·titul?S de divida que rE-ceberam do ?ara.guay, 
·depo1s da guerra enter (l.quelle pa1z e o nosso. 

Levanta-se a s~ssiio às 5 lloras. 

Ao meio-di1• [W"~ed~·-'·~' iL cll:tmnda. ;~ qual 
re:<pondem o·: St·~ .. !n1i" l.opt,~. Antonio Aze
r~do. At\m)'llo .11111i<~l', l'a.nl:\ (ruimanl11~. 
F!<'lll'\' Cm·alln, f!1t!ifJ d11 ili'H.1.il. fnntito.l'~dru 
C\ll'l'lil"!tl" ~!:tl.t.:t I\ wo•l1111', Au~·n~t.o ~lontc
lW).!'l''·'· t'o·;l.n fhtill'i:l111'~. ra.~flllil'll .fnllilll', 
lr<•td•!W' ti•• Caz•ndll!t, Aul'l'i in f."!:t.Jii n, No
~llt•\ra. Pm~nnn;.:·uú • .:\~·l~u11. l 1 il•· · ~ I·'Pi~l~l'b'u.~ 
;\l~<t'tlnli•t !{ndt·i~'lll'~. Frt~d~i·k:" lilll':,rP~. ·'''''' 
Bt!\'il:t<JWt, l;ow::d" do La;!o~. X:L<eil!ll'iil.o,AI· 
lh~ln ll;t.rltu·n. l':i. And1·adl•, Tttlentíllo •lll 
C:u·v:Lllto, .J.,:tfJ.IIÍIIl P"rnamlmco .• 111n·m·io tle 
Ag-ui:u•. Awll'i• 1':1.\':tlt•:tnt.i, ll:t)"tnl!lltfO H:\11• 
ddr;:~., Anniltal T·';tlc:1o, .fniLO 1le ~iqueit~t. Luiz 
ue Andmde. E<pil'ÍtD :o;anto,Hdlarmíno C:~r· 
neiro. Tlzeopi1Ho 1los Santos. Oiticica, H01lrigo 
de Araujo, l\'1> uo Prado, Augusto tle F1•eitas, 
Pl\.1.tla Al'gollo, Tosta, Sc<ll!l'<t, Zama, Ar· 
timt• Rios, Garcia Pires, Sevel'ino Vieira, 
Santo~ Pct•cil•a, l\Iílton. Fr:meisco Sodrê. 
Leo,·igildo Filgueiras, Barão tle S. Mar
cos, }!,tnoel Cttetnno, Franci:<co tlP )Jattos. 
Hot>ctclo Costa., :1\oYaes 2-lello, Fonseca e 
Silva. ~ilo Peçanha, ~1anhi1es Barreto, 
Cyrlllo de Lemos, O li ,·eira. Pinto, Virgílio 
Pe~soa, França Carnüho, Baptista. dll. )Iotta, 
Fróes da. Cruz, Erico Coelho, Lopes Tro
viio. .Jacques Ourique, Furquim \Ye:r
neck, Jesuíno de AllJ\tQ\lerque, Vinl1Ms, Tho
maz Delfino, Antonio Olyntllo, BadartÍ, Paci
fico Mascarel<ha~. G\lbriel de l\Ianhãe;:, Cha
ga'' Loba.to, Jaeob üa P~üxão, Alexandt•e Sto
ckle~·, :\Ii.ltta ll'l<tchado, Alvaro Boteli!O. Dutra 
Nicacio, Mttnoel Fnlgendo, AristiJ.es Maia, 
Gonç'.\l ~-es R<unos, C.'tr los das Chaga~. Fer
reira Rabello, Rodolpho de Abreu, Benedícto 
Vaill\.dare~, ~ece~io Tavares. Glicerio. Cesa
rio Motta ,Junior. )lOl'aes Bll.rros, Lopes Cll<t· 
ves. Cat'Vttlhal, Mursa. Pa.ul.ino C:.wla~, Al
t'J'edO Etli~, .l\1ot·eim da Silva, Almeida. No
gneü•a, Brazilio dos Santo~. Alves de Cu.sh·o, 
Urbano de Gon,·eia, Ca.et::mo de Albuqu!l1'qu~, 
Marciano de Ma.~ralhães, Lauro :!>1üller. Carlos 
Campos, Schmidt, Lacerda. Coutinho, Pereira 
da. Costa, Jnlio tle ca.stilhos, Borges de Me
deiros, Alcides Lima. Thomaz Flores. Homero 
Bapt.ista, Ca.ssi:mo do Nascimento e Demetrio 
Ribeil•o. 

Abre·se a se5são. 

Deixam de comparecer com cama. pa.rtíci· 
pada. os Srs. Uchõa. ·Rodrigues, Rodrigues 
Fernandes, Justiniano de Serpa, .Jose A:velino, 
Almino Affonso. Miguel Castro, Amorim Gar
cia, Pedro Americo, Couto Cartaxo. Retumba, 

1 R(IS3. e Silvrt, Gonçalves FerrE\ira, José Ma
riano, Pereira de Lyra, Meira de Vasconcel-
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los. João Vieira. Pontes de Mirnnda. Eucli~es 
Malta, Oli~eira Valladão, Lea.nd~ l\·~actel. 
Felisl>cllo Freire, Diony:;io Cerquen·a. Sebas
tiiT.o Landulpllo, Fonseca Hermes, "Crbano 
Marcondes. V\l·iato de :Medeiros. Alcmdo Gua.· 
nalx'l.l'a. :\Ia.yrinl,, .João Pinheiro, L!:on~ 
Filho. Gonçalves Chaves.Americo Luz. \·1~tti, 
Domingos Rocha. Costa Macliado, F_Eancts.co 
\'citw. Palleto., .João d e ,\sellar•, Joao LUIZ, 
Adolpho Gordo. Angelo Pinheiro, Carlos ~ar· 
cin •• Julio Ih> :\!r.;rtuit.a. L!!opoh.lo de Bullwes. 
F.:du:mln Oon•:nlvcs, Fet•nanuo Simas e ~lenna 
Rnt'l 'uto. 

Deixam (te comparecer sem c..1.u~:1 participa· 
<la o~ St·,;. Epitacio Pe~~. !ll:wcolino :Mou~. 
Vill:t Viçosa. Pr isco Par:uso. Alberto. Bt~Lndao. 
.Toaquim Bre,·c:.s, Luiz Mm·at . Sa.mp:~to Ferraz, 
Fi..,.ueíredo Ferreira Br:1ndão. Cost:. Senna, 
I..a"mounier: Domingos Porto. Fet•reim Pires. 
Monteiro d:t. Silva., Ribeiro de Ar;~nte,;,_ ?rf;tr· 
tinho Prado, Domingos de Moraes, Costa Ju· 
niot·, Ciilcinato Brag;L. Bell;trmino de Men· 
don~:\ , Victorino Monteiro, Assis Brazii,Rocha 
Osorio e Fernando Abbott. 

E' lida. e sem debate approvadtt t\ acta da 
sessão tmtecedente. 

OIWEili DO DIA 

O Sa. PRESIDE"TE-~iio havendo ainda nu
mero pon se proceder ás vottçues indicadas 
no começo t\;\ ot'dem do dia, passa-se as mate
ri:ts em llh>cu::são. 

Contitlllação da 3"- discussão do projecto 
n. 221 B, orçando a receitl1. geral da Repu· 
blica, ll<\l''' o exercício ue 1893. 

Veem ú. mesn..si.o lidas, apoiadas e enviadas 
à commissã(l ~ seguintes emendas: 

Additt ,;o rw p1·ojec!o d•! o1·çamanto da ·receita 
geral-

As acçlíes das compo.nhi:ts tmonymas ele fia· 
ção e tecidos ficam 1sent<ts da taxa de 200 réis 
sobre cad'' 100$ de seu valor. 

S. R.- Salil. das sesSties, 20 de outubro de 
1892. - Baplisla da Jiuttu . - J:fanoet Fúl
gencio. 

As comrxtnhla.s anonyma.s de tla.ção e teci
dos tícam isent:ls da. tn.xa sobre acções creada. 
pelo. lei n. 25 de 30 de dezembro de 189"2 
assim como do imposto sobre dividendo. ' 

S. R.-S<tln dns ~essões, 17 ele outubro de 
1892.- Jo:ro de S i7!.!eira . 

Additi-r;o 

o governo poderá fazer nos impost,os. 
de import<tção a cobrança em ouro, até 
'30 '/•· 

s. R.-Sa.la das sessues, 20 de outuhro de 
189'2.- Antonio A:eredo.-A. Stochler.-A. 
ilioHtmcqro .-Lauro 11fulle1'.-Carlos Campos .. 
-Rodotpho d~ .1b1·c~~.-Nao Pcçaaha.-Jor1o 
de S iqueira. 

O Sr. Cnshnil"O Juu.ior.,-Tre~ 
foram a.s razües justiftcativas do substitutivo 
que apt'e:<enton ao § '?.' elo a r t. 3" d:l.S dispo· 
si~~ gcraes t\o orçu.mento da. receita. . 

Parece ao orador que, tratando-se !le orga-· 
nisa.r uma tari.a. geral em outras proporções. 
logo q11e essa ta.rila fosse approvada pelo Con
g1·e'so o governo ficaria em ditnculdades pn.ra. 
applical-a. por isso que. existindo apenas um 
~ra.tado com 03 Estados Unidos e esse mesmo 
almta. não approva.do, elle fico.ria na impo~si
bilidade de approvo.r as taxas da. tarifa mí
nima . 

Desde o momento que se levanta extraordi- · 
nariamente as tarifas da alfanclega de qnal-· 
quer paiz. difficultando-lhe, por esse motivo, 
a. enti'a.da. de generos estrangeiros.' natural .. 
mente o governo desse pa.iz, nã.o querendo 
ficar circum-cripto nesse circulo demasiado· 
estreito, precisa abrir negociações com outros. 
paizes, atím de não tolher completamente· O· 
seu ·desenvolvimento economico. 

O nobre deputado,Sr. Augusto Montenegro, 
porêm. autor da emenda, não entendeu assim 
e levou a discussão para outro terreno, dis
cutindo os intuitos com que foi '\·otado o bi!l 
Mac·Kínley e dizendo não haver abwlut:t
mente simile entre as medidas tomadas n<t 
America do Norte e as que pretendem?~ toma!'· 
aqui. 

S. ~- procurou encontrar maiores pontoSc 
de conta.cto no regimen que pretendemos a.do
ptar com o da. França. 

O regimen aduaneiro, porem, creado pela 
França, collocava-a em posição hostil com o 
mundo inteiro ; por is.."', o ministro se reser-· 
vou o direito de entrar em accordo com os di
versos pa.izes estrangeiros e ver quaes eram 
aquelles que queriam isentar de direitos os 
generos de producç-lo franceza. 

A ser assim, accrescenta. o orador, o exem
plo da FrJ.nçacitado pelo nobre deputado. 
autor da. emenda, em vez de ser um argu
mento fa.vorave} a SUa. Opiuiii.O, é, pelo COU· · 
trario. u m argumento a. m:~.is em !il.vor da 
opinião do orador, em favor do seu substi-· 
tutiYO. 

Ora, em Fra.nça, onde existe o regimen :par-
lamentar , foi o governo o autor da idéa. da. 
t.arif.'1. ma.xima. e minima e estava ma.is do que· 
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nino-u em convencido da necessidade, para esse 
ftm~ da celebração de negociação de tratados 
e conven~ões commerciaes. Aqui, no Brazil, 
})Orem. partindo do Congresso a idea de re
vislio das tarif<1s aduaneiras actuaes, para 
creação das ta.rifa~ maxima e mínima. tam
bem tlo Congresso deve partir a idea llc col
locar o g:owrno ue <J.ccordo com o seu pema
mento, quanto á. negociação de tratados com 
este-s p<~.izes n.dm t.le evit:J.r os eiTeitos que póde 
occnsionar <t 1.al'il\t ma.xima. 

O Podct· Executivo tem. 11~b Constitui<:ilo 
autori~ r i~'iio ]Jara illso, diz o nobre depurado 
pelo Pará. M<t~ ú p\'eciso accordo entre os 
dous po:lcr:·s. ú preciso 1lecJaear que ll<\ oppor
tunidadc em cclebt·ar t;ws tratados, e deb[liXO 
desse ponto de \'[~1;;.1, nãO e ab:<lll'tlt\ a OllltO!'i
~U~Ü.CI que o orador dil. ttO Poder Executivo no 
sen suustitutivo; q\ter tambem <JUe as m~ç,ües 
estran~ei1·as vejam que o Con~;ressD esta. de
libtõt•atlu a. Cl'.!elor;~r t:tcs trar.ad.os. 

Pois bem; o or,ttlur e-;tá Cl)!lYenddo tle que, 
le,.:mtandG-se o:< dit·ci<.o5 de import•tçii.o, :.~s 
no~&ts renda.~ tenllet·ão natur:tlmeute a d.i
minuir. pot' i;;so que os genet·o., tornam-.'ie 
m<1is cat·o~ e sií.o menos pt•ocut•;J.úo;; e meno,.; 
con;;ummidos. E. na nos:;a ~ituaç:ão <lctual, 
em que :1~ fina,nç:ts est<1o desiquílibl'adas, não 
tlevhtmos esp::ra.t• que e"t:t lei começ::tose :1 

produzit• os seus elreítos. 
Por i" to é que, ;J.O mesmo tempo que se faz 

a t:trif:t maxim:c, de-.·e-se entabol:1r mgocia
~:õe.> com outros paizes. Fi~:1 explicado :tssim 
o ponto de vista em que o orador se collocou 
nesta questt"io. 

O oradm· quer :\gora. referir-se :•o discurso 
pronundado aqui, l10ntem, pelo nobre depu
tado. o Sr. Severino Vieira. 

P~rece que S Ex .• ~omo o beróe de :Oiolié l'e. 
a quem se comparou, 1bi de uma msceptilJi!i-

. dade extraot>dinaria, auõllys<tndo uma pltrase 
do orador, que, talvez estimulado pelo cnlot· 
da discus:;ão, disse não parecer que S. Ex 
tivesse lido a materia. o~a, o ücto ue não se 
lêr uma. ma.teria, não clepõe contra ning-uem. 
O orador teria maior razão para quei:xa,r·se 
de S. Ex , porque. fazendo espi r·it.o, veiu n 
nobre íieputado tlizer que era. melhor não ler 
do que ler e não comprehender, potlendo tla.r 
a entender que i~to acontecia ao or<tdOl'. 

O nobre deputado pela. B:~.hia disse que não 
convinlm arrecadar o imposto do fumo pelo 
processo indicado na emenda do Sr. Fleury 
Curado, porque seria fazer com que o fisco 
inYadisse o lar do charuteiro. 

Declarando o Sr. Severino que não apresen
t:ira e~se argumento, o orador conclue então 
que a emenda do nobre deputado por Goyaz 
subsiste em tedo o seu vigor. Não se combate 
aqui o impost.o·de consummo do fumo em si, 
ma.s o modo porque se regula.ri~ou a sua. 
arrecadação por estampilhas. 

---···---------
O orador defende o ~eu sub&tituti v o e si 

elle não for a:pp~ovado, reserv<J.r-se-ha o di
reito de fazer pol' si só os estudos e apresen
tai-o s á Camara na proxima sessão. conjun
ctamente com 05 que a Camara. mandou fazer. 

O Sr. Valladare"' vem á tribuna 
constra.ngiclo. 

E:sb va completamente ::dfastado dos ne
gocias. 

E;::tit convencido de que. em qualquer posi
ç-:'io, em qualquer espllera de adhesilo se pôde 
prestar bons :;erviços ao p:~.iz. 

::\est~.s r:ontiic::es, descrente tht efficacia de 
sens csforc;os na esp hera política. tinha for
mado o pla.no de consagrar-se esclusivamente 
ao exel'CiCio ele sua profissão de advogado, e 
do ma~istel'io, em uma das lil.culdadesjuridi
C<\S li vr~s, ncsttt Mpital. 

~\cllnva-se nesta situação de espirito quan
do foi chama(\o a serviço p >litieo de !\Unas, 
como l'epresentante daquellc estacto, nesta 
CLtmara. 

Assim amtsi.'ldO dos nep;ocios l)O!iticos, bem 
longe estava de cogitar delles ngóra. 

E' por i,;so que vem consLrangiào discutir 
assumptos de importancin .• sobre os quaes não 
estaria meditando, e os qnae.5 c:.usavam-lhe 
verd[ldeiro enfado, por motivos que não deve 
agora referir. 

Só o desempenho de uma grande divid.a de 
gr,1 ti dão em que se acha para com os mineiros 
podet·ia tra.zel-o agora á tribun~ para tratar 
de as>umpto que especialmente interessa ao 
central estado de ~Iinas. 

Refere-se i~ revogação do art. 80 da. tarifa 
da Estrada Central do Brr.zil, segundo o qual 
as mercadori11..~ transpol'tadas a gra,ndes dis
tantias tinham um abatimento até 40 'io. 

Faz longas considerações s,>bl'e a desorgani
saçi'io cht ordem priv:tda, como consequencia 
de reformas impen!'adas n<t leg·isl:tção civil, 
commf>r•·ial. criminal P. proc~esmal, trazendo, 
como consequencio., a falta de garantia de pes
soa e bens. 

Sobra.va.-lhe ahi assumpto pr~.t'a absorver 
toJ;J. a sua. actividade, e ent,·nde que bom ser
viç'ú pt•est·1ria ao paiz, poraue a ordem pu
blica ou politica ba.zea-se nã ordem pri vad.a. 

Quando o cidadão senta-se garantido quanto 
a sua pessoa e bens, difficilmen te vae â. pra.ça. 
publica fazer revoluçoes. 

Admira-se de que, quand.o a ordem privada 
ja se acha tão abalada., o governo se olvide de 
assumpt.o que interess;t a. fortuna publica. e 
privada. 

Refere-se a industria de transporte e espe
cialmente á aggra vação das tarifas da. estra
da central, a. sua. desorganisação, a. quasi 
suppressão, uo serviço de transporte nessa. 
estrada, em que atê a segurança de vida jã 
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não merece cuidados e gara.ntias a admínis
traçJ.o . 

Faz longas consideraçües e apresenta factos 
corroborando o seu a~serto. 

Quando O serviço e pe;:simo, l!ÜO se tem 
direito de torna.l-o caríssimo. _ . 

:\!ostra que a. estrada centi-:1I m~o pude ser 
uma empreza meramente mercant1~ sem con: 
trariêw o pensamento de sua cs·~n~:to ~~~te fot 
amdliat• a viação publica. no patz. a.uxJlmndo 
ás cmpreza.s particulares construdorn::: de 
e;:tradas convergentes. 

. A Estrad:t Centr:•l <lo Br~tzil nu o }1fJUC,. abu
ti!l.ndo de F.:eus privilegi~. at.1c;~;· t' :>ac!•Jficar 
dh•eito:< que se cn•aram a snmbr-J. da ler. 

:l!ostra.ndo finalmente que ex;• gerada:> _u..-; 
t arift\S da E:ltrad;J. Cenntra.l, as comp..• nluo.;; 
d:!S estradas p;\l'ticulares nPnhum v•·o~<.>ito 
b-a1·ão ao desenvolvimento lias producçues ; 
que, ao contt·ario, lhe set·ão runestas. conta 
que a C;Jma.l'U. acceitará. a l'lllenda tlos dt•pu
tado~ mineiros e~~ snh-Pm<~nd;t fl Ue Yae olfe:
recel', J?€clindo que es:-:a emenda seja. inclUI· 
da nas disposiç{ies permanentes, para que as
smnpto de t:mt.-. monta não fique á merc~ de 
meia. duzi a. de opinil,es e da~ sug-gestúes da 
lucros exagerados. . 

~Iü-hel Cl1eva.lier pondero11 que as estra.ua.s 
de fervo constituem melhom.mentos muito 

At•t. 2." ND contracto p:u·a este tlm Iav.zado 
pelo Poder ExecutiYo fiC<J.rão expressas as se· 
guinte~ dau~ulas; 

") conr-orr e1' a companhi:L com 30 ' /• da 
sua r enda bruta para ~ cofres lederaes ; 

/1) reversã.o gratuita tle todo. n t~trv.da. de 
l<c·no, est:u;õe~. depend<•ncías, mat(• t·ial ro
danLu (' de tr:l.cção, para a t:niiio, no fim do 
pt·azo de 40 annos ; . 

c) •lireito de d~apropria~ão do Estado, me· 
<ltJante o p;•;;amemo em titulas da dívida pu
hlica. nacional. calculado o p:·eço do resgate 
t><•lo r"'nd imcnto media annu:tl de um quin
quennio; 

<' ) dit•t>ito de d(;s:Jpt'Opt·i~ão, na fürma da. 
lei, p;l ra os terr enos nec~s.•rios <i. <:oru,t rucção 
dn. estt-ada ; 

,.) isen<'ão do di.t·eito de impot·ta.ção para. o 
matt-rit~l da const!'ucç.ão ; 

na linha •>eri~ em \ 'Í;J.. dupla., com a bitola 
de 1111 , 50 C' tltt·o tl•ilhos ; 

9) a linha ser•à entregue ao trafego no 
prazo de dous annos; 

lt) O conce~~ionario, ou companhia por elle 
orgt~nisll.da . não ter·á direito tt. garantia de 
juros, nem a ~ubven~ão lülometric.'\. 

At·t. 3.• Revogam-se as disposições em con
tral'io. 

caros. S;tla. das commissões. 20 de outubro de 
.A convite do Sr. presidente o Ol'ndot• inter- 1892. - LcnoifJildo Fi!g,,ei;·a - F1·oes daCi<!z, 

t•ompe o seu discurw par:1. pt·oceder-se avo- - A/cidc,< Lima . 
taçiio das ma. terias d;~ ordem do dift. 

O Sa. PRESmE:-;TE - H;wendo numero na. 
casa. vae-se proceder â. votação. 

0 Sn.. A'STONIO AZEREOO ( pel<t 01·dem ) pede 
dispensa de impr~o p;1.ra diversas reda.cções 
de prr(jectos que se acham sobre a mesa. · 

Concedida a. dispensa r equerida , são succes
siva.mente a.ppr(lvadas sem del.o.1.te as seguin
tes redacções: 

N. 19-2 T,- 1892 

Redacção do projecto n. 192 T additivo 
destacado do orçamento da Industria., Viação 
e Obras Publicas para. o exercício de 1893,a u
tol'isando a contl-atar com F. Duncker uma 
linha ferrea. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. • Fica. o Poder Executi•o a.ç.torizado 
·a contractar com F. Duncker, ou com a com
panhia por elle organizada, a concessão de 
u:ma. linha ferrea., que partindo da Capital 
Federal và. entronca.r-se em Entre-Rios com 
a. Estrada de Ferro Central do Brazil. 

N. Hl3 E. ' - 189-2 

R elltiCf.lt •> tln í>rfljerl(J n. 1.93 E, aclditivo d eYtn
co_,Jo r.ltJ orçame11to da gt~erra para o exer
cicio d..: 1893, equipa·rando 'lieacimentos 
dos 1•• e :20• patnjtJS d<J arsenal de yuerra 
de.>t« capital e dos -machini ·ta.< do mesmo 
''-~'SI!. <tnl e elevaçüo de cateqo•·ia dos patri5es 
m·romclos. · 

O Congre5so Kacional resolve: 

Art. 1.•> Fica o poder executivo autorisad.o: 
I, A equiparar os I •• e 2" patrões do arse

nal de ~uerra da Capital Federal aos maclli
nistas ao me;; mo arsenal e a elevar os patrões 
arvorados a categoria de 3•• patr,;es. 

II. A equiparat' ~vencimentos dos machi
nistas das lanchas do mesmo arsenal aos ma.
chinistas de lancha.:s de igual categoria do 
arsenal de marinha desta capital. 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçües em con
trario. 

Sala. das commk--sõe$, 20 de outubro de 189-2. 
- Leooigildo FJguei!""$.-[;<",·ões da Cm:.
Atcides Lima. 
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Rcdt!ct;iú> do projecto n . 222 da 1892 

O C1m:;re.,:so Nxiom~.l resoh·e: 
Artigo unico. Fic:t o Poder Executivo au

torisado :\ conceder seis ml'zes de licença, 
com o re:;pectivo ordenado, n. Eduardo Ma
cedo de Aza.mbuja, engenheiro fiscal de 4• 
classe d~t Re'Partição Fisc;.ü das Estradas de 
Ferro do. União, afim de trotar du. saude onde 
lhe conner; revogt1das ttS disposições em 
c~ntl·;trio. 

Sala dt\S commiss~. 20 de outubro de 1892. 
-Fróes d<"l C>·uo.-.4./cides Lima.-L. Ji'il
gw:i·;·as. 

:Reáact;«o elo pra_jec!O ;t. 193 H rie 1892, aàdi· 
!ivo ao orçamento ela ?ue1·1·a para 1893. 

O Con~re5so Nacion:Ll .resolve: 
Artigo unico. E" elevado a arsenal de pri

meira. classe o de Porto Ale,"l'e, sem augmento 
de. pessoal; revogados as disposiçces em con
trario. 

Sala das commissões,20 de outubro de 1892. 
- Leot:ig:tdo Fdgueims. - .4.lcides Lima. -
F>·oes do. C,-u;. 

:Redac~,;o do projecto n . 2:?0 A de 1892 man
dand-o abona~· as falta .< commettitlas ]Jelo ca
pit<7o de fmgate< Dr. Joc7o Nepo;;n~ceno Ba
ptiW!. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões,'ZO de outubro de 1892. 
-Leovigildo Filqueil·as. - Alcides Lima. -
Frô~s da Cru.;. . 

R EDACÇÃO DO 1'1.\0JEC'I'O N . 22Q - 1892 

Licmça ao bachfi.J'Cl Johmcisco rla Costa Ra
mos, jui;; seccio11al do estado de Ala?Ôas 

O Con,"resso Nacional resolve : 
AL't. 1.• Fica o Poder E~ecutivo autorisaM 

a conceder ao bacharel Francisco da eo~ta 
Ramos, juiz seccional no estado de Ahgôas. 
uma licença de seis mezes, com o ordenado, 
para tratar ue sua 5a'1de. 

Art. 2." Re,·ogam-se as disposições e1n 
contrario. 

Sala das commis:;ões, 20 de outubro de 
189Z.-Leo~igildo Filguci,·as. - Alcides Lima. 
-F1·des da Cm;. 

REDACÇÃO DO PROJECTO X . 192 G- 189.2 

Additivo ao o1·çamemo do Mil'liste1·io da Ir.
dustrúz. H-tçü!l e Ob1·as Publica.~ para o ex
el'cicio de 1898. 

O Congresso Nacional resolve: 
Ar~. 1 • • Fica o Poder Executivo autori-

0 Congresso Nacional decreta: sa.do a ma.ndar pa.!(a.r a quantia de 30:000$ 
Art. 1.• São abonadas, para todos os ef· como :premio ao Dr. Crockatt de Sã., pelo

feito;o, as faltas clada.s pelo capitão de fra- roappa. ultimamente por elle org-.1.nisado do
g-.tta Dr. João Nepomuceoo Bapti!sta,lente da estado de Minas Gera.es. parte do de S. Pa.ulo, 
ca.deh•a de physica da Escola N<wal, de 11 de Rio de Janeiro e Espírito Santo, e como in
abril do corrente anno ate ~\ data em que centívo a trabalhos semelhantes. 
apresentou-se á mesma escola, depois de posto Art. 2., Revogam-se a.s disposições err. 
em liberdade em virtude de amnistia. 1 contrario. 

A~·t. z.o Revogam-se a.s disposiçõesem con- ' Sala das commissões. 20 de outubro de 
trano. 189-2.-Frves da Cru::.-A.lcides Lima.-Leo-

Sala dns· oommisro"~·20 de outubro de 1892. ~iyildo l?ilguei1·as. 
- Leoviq;ldo Fil!p.1eú·as, - .-1lc;des Lima. -
Frócs da Cru;. 

Reliacçao do projccto 11. 193 D de 1892, addi· 
ti'Oo destacado dó orçamCI'!to da guerra pa1·a 
:1893 . 

O Congresso Nacional dect·eta: 
Art. 1." O primeiro patriio do Arsenal de 

Guerra da Capital Federal vencerá a dia ria de 
Sf!te mil réis,os SégUndos a. de cinc::> mil reis e 
os arl'orado3 a. de quatro mil réis. 

REDACÇÃO DOPROJECTO N. 216-1892 

O Congresso Na.ciona.l decreta : 
Art . 1 .• Fica. atitorisado o Poder Execu

tivo a abrir o credito extraordina.rio de· 
26i:04l$fi00, no corrente exercic:o, para. que 
o Ministerio da Marinha satisfaça. os p~oa.
men tos das de:;peza.s realizadas não só com as 
occurrencias h;tvida.s em Matto Grosso, como· 
tambem com o deso.stre do encouraçado So.:. 
Um6es. 
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Art. 2.• Revoga.m·se as disposiçõ€S em con· jecto n. 48 C, regutando a navegação de cabo-
traria. ta.gem. 

s~t.la das comrnissües, 20 rle outu!Jro de .. submettido !!'votos o.§ !• do ().dditivo,é re
!892.-Frdes da Unc:;.-Aicides Lima.-Leo- .Jelt~do. por 11:a.o ter obtld?dous terços. 
·IJigildo Fi'guci!'as. . E ern segmda submett1do a vo~s e man-

Em seguida e julgado objecto de delibera· 
ção e enviaclo á. commis,;ã.o de constlt.uicüo, 
legislação e justiça o seguinte 

I'HOJEC'l'O 

;-;', 227-1802 

Pto~ü:lwcia. .oo~;·e as opcraçüe' dos con·eto
l··e.~, 1'Jalisad~s n"s IJ<-lsas o !fie ia•s e autorisa. 
o ,qovemo a. re ,,·:7anisa~ a CJ>'pOl'a.Ç<lo dos 
correto,·e~ de {ut~tlos pttblicos c da1··llie 11.0~0 
l'egnlamento 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L" As op~t·açüe> dos cot•:•etores, rea· 

li;:td<LS na3 bohas officin.e5. siio con~ideradt~os 
legitimas, e ns obrigaçõ~s dellas restlltantes 
exigi v-eis judic'almente ainda quando os titu
las e valore,;. qu·~ fot>em objecto dell:\:1. não 
pertençam. no acto d:L venda. ao Yendedor e 
tenha.m de l:'er liquidadas por dilferença.. 

Pa.ra.grapl1o unico. Fica. o governo autori
sado a reor~anisar a corporação dos corre
tores de iundos pub[ícos e da.r·lhe no'l'o 
regul11.mento para. ho;~ execução de~ta. lei. 

Art. 2.• Revoga.m-se as disposii;;ües em con
trario. 

Sala da.~ se.;;sües, 17 de outubro tle 189-Z.
Ja~o!) d,• PaiJ:Zlo. 

Snbmettido a votm é a.pprov~do o seguinte 

Requeiro que a. Mesa nomeie tre~ commis· 
sões que sejam incumbidas de, no intervallo 
a. (lecorre!' ate a seguinte sessão legisla ti \"a, 
confo;:ccionar e apresenta.r projecto or.::;nni· 
~ando urn curso pa.ra ens·mo dos cidadãos que 
queiram d~di~[l.r·s~ á. ca.rreira oommercial. 
_vltlnt>Ja.do segundo os melhores estabeled· 
ment.os congenere~. e rever ;1~ leis que regu· 
lam a constí tuic;.In ch8 sociedades auonvrnas e 
o proeessn das tail~ncia~. · 

C<tmar;t rlos DepJ.t:\dos. lS ele outubro de 
l~92.-.3 J.lurMÍ•t~ C:,.·t~eiro. ' 

Os~. Pn.ESlDE:\'1'<: annuncia a vota.çilo. em 

h<io por 77 votos contra 27, o segumte : 
§ 2." De lO$ por cavallo vapol' aos proprie

tal' i o~ tle machinas con~tr u idas no pa.iz e des· 
tinadas a na vim, e cuja força for s:.tperior a. 
300 cava.llo3. 

O projecto assim emendado volta ao Se· 
nado. 

O SR. PRESIDE"'TE-Não havendo mais ma
teria.; sujeitas á votação, continua a dis
cussão do projecto n. 221 B, que fôra inter· 
rompida e tem a palavra o Sr. Valladares, 
para. concluir o seu discm'SO: 

OSr.vaaadares,voltando á. tdbu
n:~. começa rep2tindo a ponderaçã,o de Michel 
Che>alíer e observa que o governo, por tarifas 
prohibitivas, n?io tem direito de sacrificar os 
interesses do naiz e do uesenvol vi menta da 'Via
ção, e 03 import:mtes capitaes empenhados nas 
emprezl1.s de viação, e em outras que se fun· 
duram à sombr-a d~llas. como os que seempre· 
gat•am em compras de terras, na. fundação de 
lavouras. contando os particulares poder 
transportar os seus productos :p1.ra o mer
cado. 

Voltando ao assumpto da desorganisa:ão do 
serviço da Estrada Central, pondera. que. si o 
S~rVÍÇO aHi não for I·estaura.dO, sera S3,C!'ifi· 
cado met:l.de do comrnercio intermediaria ; e 
não quer pensar nas consequenc:as em relação 
i ordem publica. d8<,nte desse montão de 
rui nas. 

Não vem dar ba.ta.[ha ao governo, que e tão 
po::leroso como Bismark, emquanto teve a 
confiança àe seu augusco amo. 

Manda a mesa a sua sub-emenda e conta. 
com o pa.triotismo, prudencia. e sabedoria da 
Camara para que seja. apro~ada. (Muite> bem; 
mv.ito be.,l. O oradw e cam,cn·ill-.ent'ldo.) 

Vem a mesa., é lida, apoiada e enviada a. 
commissii.o a se~uinte 

Sub-:nnenda. 

Seja incluiàa. nas <lisposiçi'ie~ -pcrcnanante; 
do orçamento a ~menda do Sr. v.tcifico M'l.S· 
ea.renl1ns e. outros, r~lati,·a. no art. 80 das 
condições regul:•.menta.res da Eskatl.a de Ferro 
Geutl"J.l do Brazil. 

Sala da.~ sessõe:,, 20 de outubro de lB'n.
l'a.Uadare~. 

discu<'São unica. dil em::mtla. ri& Carnara. do; O '!!.r. Thol,l:ln..>: Dal finO' jul,"'::. 
Deputados, niio acceita. pelo Senado, ao pro-, que ê esta a.··Ultima ve!l em que, na ;~ctu!il 

c,:nar:• V. YI 
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sessão, vem tratar dos interesses do Districto 
Federal. 

A digna. commissão d() orçamento. no par
triotieo intuito de conse,;uir o equUibrio or
ça.menta.do, acaba de apresentar uma emenda 
que tira ao Districto Federal o.> impostos de 
transmi.>são de proprieda.des e de industrias e 
profissões. 

A commissão procedeu inconstituciona.l· 
mente. 

O orador apresenta uma emenda.assigna.da. 
pelos repreoent:J.ntes do Dist ricto Federal, na. 
qual reivindica para. este o::; mencionados 
impostos. 

Responde a.o discui'SO pronunciado pzlo 
nobre deputado Sr. Leopoldo de Bulhões. 

S. El:. fez notar que a. União despende 
enormes quantias corn serviço~ do Districto 
Federal, ta.es como: a justiça, a policia, o en· 
sino superior; m<J.s es>e> ser v-IC?-OS são íederaes. 
segundo o determina a Con;titui~.ã.o, e si a.l· 
gum delles não o e propriamente, tem pelo 
menos caracter federal. 

Depois nada di~so justifica que se tirem ao 
Districto Federal os impostos a. que elle tem 
indiscutivel direito . 

Pede a. consideração da. Cama.ra pa.ra. a sua 
emenda, assignada. pelos representan-tes do 
Districto Fedel'<l.l que coneord<J.m ou nao com 
a politica do governo actuai. 

Vem á mesa., e lida., apoiada e enviada á. 
commissão a segUinte 

Emenda. a o pro;'ecco N. 22 B 

proprios na.cionaes nos est:J.dos , nos termos do 
pat•agt•:J.pho unico do art. 64 d:L Consti· 
tuiçã.o. 

Ningutm pedindo :L palan•a, fica a discus
são eucerrada e adiad<t a votação 

s~ disctt ssão do pro,;ecLO n 122 B,reOl'ga· 
nisando o Supl'emo TL•ibunalllfilitar. 

Veem ;i. mesa, >ã.o lldas, :~poia.das e posta~ 
conjunct~menta tllll (h;:cus.'lão a.s seguintes 

EME::;DAS 

Ao p1·ojecto n . 122 B 

Snbstitua-.se o a.rtigo re$per.:t.ivo pelo se
gUinte: 

O secrata.l'io ~er.i. official superior da l\1'· 
mada ou de corpo e~pecittl do exercito. 

S. R.-Stüa das ses~lie.s , 20 de outubro de 
1892. -Lat~ro iifultc;·. 

St!b·emen.da ao p1·ojecto n. t28 B 

A' ultima emenda., depois da. pa.ln;vra. - -vi
talicio.;- accrescente-::e: contim1ando no ex
ercicio os que pertencem ao exercito e ma· 
rinha, me;mo quando reformados por quu.l· 
quer motivo. 

Sala ua,; Sel>Súes, 28 de setembro de 1S92.
Be!lat·r;tiito de ,l[cmlonça.-.AiileJ· icn I.u;. 

Emenda. ao l)rojecto n. 112 B 

SulJstitmt-se o art . 1• pelo seguinte: 
o Supremo Tribunal M1litt\t' , cuja s~de sC:!ra 

na Capital Federal, compor-se - lm ue 11 mero· 
bros, :;enuo: cinco do e~ercito, tres da. u.r· 
mada. e tres juizes toJa(los. 

Supprima.m-se na l'ubrica.-Interior- o nu
mero que consigna. Q imposto d ~. transmis~ão 
de propriedade no Districto, visto estar a l ei 
n. 35 de 30 de dezembro de 1891, lei annua, 
revogada pela. lei n. 85 de 20 de setembro de 
1892, lei d ·finitiva e orga.nica. e o numero que Substitua-:;e o o.rt. 2• pelo seguinte: 
consigna o imposto de industrias e profi~sões A nomeação dos membros do tribunal ser:~ 
no Districto l''ederal, em coruequenci:l. do mes- feita pelo Presidente da. RepuiJlic:.~; a dos 
mo lo.cto. membt'OS mil i. ares de entre os offici.tes ge· 

Sala da.s sessiies.-.Furqe<im Wcr,wck - nerae;; ~~formados da.s !lua~ u l.i.il!lllS pa.tentes 
Jacqtles Ourirzue.-T!toma• JJel(ino .-Jesui,;o do ex~rc1to e a1:mada, e <l. uos JUlzes tog·a:uos. 
de A.lbuqtcerqtte .-.iugusto Tia/wes. I de en re o~ autlstore:; de g-uet'l''<l. e de mas•mha. 

e llos magt:;;tmdo::, que tenham Ull!õ e outros., 
Ninguem mais pedindo a palavra, fica en- p ·lo menos, d~z anno:; de exercicio. 

cerrada a. discuasão e adiada a votação. Suppr1ma.-se o art. 17 . 
Discussão unica do projecto u. 86 F3, deste S.R.- Sala das ses:;ões, 2S de setembro de 

a.nno (não sancciouado), con:;idet•ando coc;.o 1892.-A,·cltur Rivs . 
lentes substituto~ das fu.culdade~ de m~dicina 
os ex adjunto~ que IK•!Sar~m a prepa., ador~s Vem i me.>a. e lido, apoiado e posto con-
e os adjuntos actuaes que nã.o lbra.m contem- junctamente em discussão o se,"'llinte 
pla.dos na ultima. refol'm<t. 

Não havendo quem peça. a. pa.la.Vt'a, fica. en· 
cerrada. a. discussão e adi<Wa a. vota.çio. 

Discussão unica do projecto n. lO, deste Requeiro que o projeeto n. 122 B, l'eorgani· 
&IlllO (não SllOccionado), dispondo sobre o:> sa.ndo o Supremo TdbunaJ. ~Lilittl.r1 seja re-
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mettido á commissão de marinha e guerr~· \ .. § z.o Julgar. em se~~nda e ultima. insta.~: 
; isto tmtar-sa de m<~teria. importa~te_.q'-;le ~!Z i Cla todos OS C~1mes m~Lta:•es, como taes caPl 
respe1.·to il, "'ara.ntia da justiça e a chsc1pllna j tulados nas le1s e~ Ylb or , te 

T• . " § ~-· Commumcar ao governo, para ~s. 
mJ I :;ar. _ _ " :proceder na. fórma. d3o lei, contra os in~IVl-

?a.la das . seJSues, o de outubro de 189-.- 1 duos, que, }Je~o exame d~s pro~~. veri.ftca.r 
P•res F~rre•ra . estarem indiCiados em cr1mes mü Har"s ; 

O :Sr• F~.'~1-nça. Car-vn.ll~o. ~líz 
que, em nome da commissão <le const1~Ul<;'"<LO, 
legisla.çiío e justiça, Yem oliorecer . ~t C?n
siderçM da camar;1 um pr.:>jecto substtt uttvo 
do que jó. foi pol' e! IA a.peesentado . 

Entende que elle d~ve merecer· a a.pprova
ç,ii.o dos Sr>. deputados. A commissão inciuiu 
entre as suas disposiçt~e~ algumas emen·las 
apt·esenrodas ãqueUe projecto, ~e mooo que 
elle está de accordo com as ma.1s adeanta.das 
ideas lembradas sobre o assumpto. 

Vem iJ. me~a . e lido,apoiado e posto Cüt1jun· 
ct3.mente em díscus~ão o seguiu te 

N. 122G-1892 

§ 4.• Proc~>S~\r e julgar os seus membros 
nO$ crimes militares ; 

§ 5 · • Consultar com seu parecer as ques
tõe< que l he forem a.1Iec~s pe~o ?r~~ident_e 
da Republica, sobre economJa, d!SC.tplma, dt
reitos e deveres das forças de terra e mar e 
cla::ses a,nnexas ; 

§ 6. • Manuar expedir as patentes milltares 
dos ofliciaes e1fectivos reformados, honora
rio; e classes annexa.s. 

Ar t. 6.0 O Supremo Tribunal fará suas ses
SÕM nos dias det~rminados no respectivo re
"'imento, para tratar dosassu mpt.os referentes 
~os §§ 5' e R' do artigo antecedente, só J?O· 
dendo funccionar ar.hando-se presente a maJ.o
ría. dos seus membros. 

Art. 7." Quauuo o tribunal houver de to
mar conhecimento de processos crim!oaes e 

,'!htbstitutiuo ao.]Jroj<ct~ do 8e1ta'lo >1. 122 qve tle julgal·o>, a, maioria comprehendera dous 
?"eo;·g,t>lisa o Sapremo T;·iinma! .3Iilitm· juizes togados. 

CAPITULO I 

Art. J.o O Supremo Tribunal Mili tar, que 
rerá sua sede na Capital Federai, será com
posto de quinze membr'Os vi~.alicios, semlo 
oito do exe1•cito, qu>~ l i'O da. armada. e tt•e:
juizes togados. 

Art. 2." A nome..1.ção dos membros do tri
b11nal será feita pelo Presiden te da. Republica.; 
a dos militares de entre os ofllci :~.es gener::e 
e!Ie.:ti vos rto exercito e f.la a ; mada.. e :1 do~ 
juizes togados, na seguinte gr~~duo,ção, de 
eutre, <') o~ allllitores de guerra. <lo exercito e 
d<t ma.rinhn. que t iverem pelo menos q~<at1·o 
anuas de efi'ecti>'o cXGl'cicio ; b) o.; m.•gJ~tra
dos qne tive:·em, pato menos, seis an uus d? 
etrec i vo exercício, prPlerindo-se os em dis· 
ponibilldad~. ; ~~ os habilirados em direi:o. 
que tiverem. pelo mcnôs, oito a.nnos de ex
ercício de ad VO'.;acia. 

ArL 3." Os titalo;: de nomeação serão expe
didos : dos mili tares pelos respecth·os minis
terias e dos tog<~dos p~lo Ministerio da 
Guerra. 

Art. 4.• Oe p:wentes, consanf(uineos ou 
affins, ate ao seguuuo grão, não poder-;\o, a.ll 
me~mo tempo, ser membro.-; c[t) tribuna.!. 

Art l> . • Compet.e .. o tribunal : 
§ 1.• Estabt-l~cer a furma processual mi

litar, emquanto a materio. nã.o for regulada 
em lei; 

· Art. 8. • Nos casos em que possa ter a.ppli
cação a pena de 30 annos de prisão, o tribu
nal niio funccionará sem a presença de tres 
juizes togados e de sete militares: pel o menos. 

t•aragropho unico, Na falta ou Impedimento 
de qualQuer dos membros do tr·ibunal, o pre
sidenre desr.e solicitat•.i. do Pt·e?idente da Repu
blica a designação de quem o subst itua, na 
lorma do art. 2. • 

Art. 9.• Todos os membros· do tribuna.! 
promette:·iio no acto da p osse. do .Jogar, sob _a 
~ua palavra de honra : prtmeJro, cumpnr 
conscienciosam~nte as suas obrigações; segun
do, guardar inviolavel segredo sobre o as
;;umpto de que se tmta.r nas sessões, quando 
o sigillo for resolvido pelo tribunal. 

Pi.lr;.~grapllo unico. As decisces do tribunal 
serão toma,Jas 1 or maioria de votos, assignan· 
1o-sa com parecer em separado, nas CO!l$Ultas, 
os que forem votos divergentes. e nas sen· 
ten.ça.s, com a palavra - vmcido- podendo 
motivai-o. 

CAPITULO ll 

DO PR.ESIDEi'iTE DO TRIBUi\"AL 

Art. 10. Presidira o tribunal o general 
mais graduado que delle fizer parte ; em sua 
falta. as sessões serão presididas pelo mais gra. 
clua.do do~ que se acharem J?resentes. 

Art. 11. O presidente tem voto como os 
demais membros do tribunal: 
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§ 1.• Teni. particular cuidado em que o se-, § 9.• ~tio receber emolumento algum das 
cretario e pesso:t~ sujeit~s ao triouni1l cum:- p;wtes ; 
pr.•m os ~eu~ deveres; § 10. Abrir e encerra1• o livro do ponto dos 

§ 2.• Distribuirá. o servi<;O pelos mcmbrM ' empregados; _ 
militares e juizes Wg•1dos; § I !. Redigir a. minut~• da. a.cto.. que, dep ns 

§ 3.• Rubricará. com outros membros do de appro·.ada em St•s...;iio, SP.l";l. lançada. em 
tribuna.! os avisos que emanarem do governo : liv1o especial. por um do' officínes. sendo o 

§ 4.• Da.rà posi'e aos memhro~s do tribunal, orig;ina[ e o lançamento pol' clle authenti· 
bem como ao~ demais empregados ; catlo~; 

§ 5.• Executará. e fa.rá. executar o regi- § 12. Fazer averbar no protocnllo todos os 
mento interno; documentos e procesros I(Ue tr;tn$ita.rcm pelo 

§ 6.• Presidirá as sessões do tribunal e cartorio ; 
dirigu·.i. os· seus trabalhos. § !3. O secretario ser:·L sltbstitnido no~ seus 

CAPITULO I1l 

DO SECRETARIO E E~Jl>REGADOS 

Art . 12. O tribunal terá. uma sec•·etaria, 
cujo pessoal Sel'á. composto de um s;cretario, 
quatro oJliciaes, um porteiro, dous contínuos 
e dous serveott's. praças rerormachs. 

Art. 13. O secretario serii. official snperior 
do exercito ou da armada; tanto este romo 
os ofilcia.e:s de que trJ.ta o M' tigo antecedenle 
serão nomeados pt>lo Poder Executivo. caben
do no presidente do tribuo<J.l a nomeação dos 
dema.í.i empreg-J.dos da secreta.rh•. 

Art. 14. São deveres do secret:1.rio: · 
8 I. • Na presença. do presidente fJ.zer n 

prometM que ftl.Zem os membros do tribuml 
no &cto tia po•se; 

8 2.• R.ec ·lJer todos os requ~riment.o3 e p •· 
pois di!'igld03 ao tribunal e, cln.~sifica.ndo-os 
convenientemente. o; scp1ra.r por ordem; 

8 3.• Proceder á lritura. du. nct;t e do ex.pe
diente. Ob3ervando tu dos os despachos que 
nelles forem proferidos ; 

S 4.• Subdere>er as p:1.tentes que forem 
pa.ss~las, dar as certidões que fo•·em ordemt
das. tendo fé puhlic:.l. todo.> os papei> que por 
elle e~tejJ.m a. ;sígm.dos ; . 

§ 5.• Ministrar a> consult:ls que tiverem 
de subir ;,o Presidente da Republica. as q••a.e.> 
apresentará a.o tri .una.l pJ-ra serem as:>i· 
gna.tlas; 

§ 6.• Abrir no tribunal todos os papeis que 
a elle forem dirigi elos; 

§ ?·' F1sca.lisar o ca.rtorio do t ribuna.!, que 
tlca.ra. a. cargo e sob a. respons~bilidat!e de um 
dos Offi·!i:J.es, f<~-Zendo rom que todos os papei,; 
e livro> s1·jam :tlli conservados com o ma.ximo 
cuidnJto: 

§ 8." Dilltrihuir pelo~ officia.cs da s~ct'et:vri;J. 
OJ ti vr."\8 de 1-;•;;ht!'o 1!c p:\tentl.'s, cons:Jlta.s, 
resoluções, :1.vi;os, ordens do trJbunu.l e re
ttpollta~.e :l!i!>Íin t .müem todo o m:d~ cxpedietl
te J•ccr,mm•~odan•lo-llles quo o servivo Fe üçn. 
com limpez:.•.. sem se sústarem dos modelos 
a.dopt:uiôs c c~t.;lbe!ech.los pt!lo tribunal ; 

impedimentos tempOt·arios pelo officinl rnni~ 
antigo da secretaria. o q nal pe1•ceb~rú.. por 
este facto, a. gra.tificaoão do e-xet•cicio que com
pe; ir àqueile. 

Art. 15. Os officiaes prestar@ na. presença. 
do presidente do t r·ibunal a mesma pro
messa prescripta para o sect·etario. 

§ l.• Serão immeuiatamente Sll,;eitos :to se
creta.t· io e como este s-e acha.1·ão n:1. se.·retaria 
todos os dias uteis, e della, se rE>tirnr:io às ho
ras marcadas no reg-imento interno, su.lvo 
prorogação por con>·enirn.·i:l do servic:o; 

§ 2.• Os offic:aes se sujeit.:11·:ln int-eiramente 
á distribniçiio do traba.lho t'eit:1 pelo St>ereta
rio, cabendo a. um delle~. por designaç-.;tO, a 
:,ru;l.I'd.a. do :tt'chivo, moveis, uten~Hios perten
centes ~o tribunal. 

CAPITULO IV 

DOS YEXC1ME'1TOS, L!CE:>'ÇAS F. AI'Ol;E!:>ôThDOlliAS 

Art. 16. 0> memliro3 milito.r·E;s do tribunal 
ter;Io os •encimentos corresponuenr.es ás suas 
patentes e mais vantagens. em etrectivo ser
viço do exercito e da a.rmad(l .. 

Art . lí. Os juizes togudos pel'ceber-~o ven
ci;nentos iJrua.es aos (lo-; mem Jwos da Cur te ue 
Appl'lln.çiio Lla. Capit..'l.l Federal. 

Art . 18. O sc:·retario tet·il vencimentos de 
commissào activa \k eu;;~:uheiros COinú chet.e, 
e os demais empregado~ o; qne :tdtmlmente 
percebem o a. Yenham t\ pe1•ccbcr por dbposi· 
ções legaes. 

Al't. 19. O P residente tl:l Hepll blic:~ conce
derá licença aos momhros •'o t1·ibuno.I, bem 
como aos dema.is empt·egndo~. não de,·eodo 
esta o:x:cedt•r o pt'tiZO •lc qu:\t t·o moz<•s. cmn 
ou sem ,·encimt:>Ilt(lfl. Em tpl:;lquct• rn~o . po
rem. ta.e:;;. lieenÇ.1. n;"w IJ<)I\I'I~itl ~~~· 0 0\";.I.JH(!Il te 
dall<~.s si não tlep:.>:s de nm nnno, aconto.r-se uu. 
dat.• tia p1•imeil·a colk1'~ :i"10 . 

P<~.ragr<.tpho unico. S.:O t• t:lla:..: t'C$$<1 :\':tcio- • 
nal podel~.i. con•·ecler ou pro1·o;rar •·s referiths 
liceuç:tS, po2· r.empo supet·ioJ· ao acima. men
cionado. 
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Art. 20. As reftll'tn:l..'i dos militares mem
bros 1-lo tribumtl con tinuarüo ;1 ser r egul;:u.las 
pelas leis em \'igor. 

Al't. 21. A:; aposentadorias dos .inizes to
gados e etn;>re:;auos d() tribun;1l ser:í<:> regn
ladas :pelu.S leis r~l~rente~ ú. ma.gi>tnl.tnrn. fe
deral. 

CAPITULO V 

DISPOStÇÕES GEIUES 

Art. 22. OSuppremo Tribunal Militar or
l(li.Di$3.r:Í. a sua secretarin, de accordo com a 
pre.'lente lei. e logo que ell<l esteja oi·ga.nisadn 
submetterit. á app~·ova~o do Potler E~ecuti vo 
o re':imento dos seus t.t•abalhos internos . 

Art. 23. No ca.~o de gucr·I'<t ou de gt·a.ve 
commoçtio intestina, o F'odel' ExecutiYo poder·á 
nomear pM'<~ o ~ommu.ndo de ror·~'lS em ope
ra.ç.OOS ou outros quaesqucr ca.r·go~ propl'ios 
de ~renera.rs, os que fm·em memb!'O.'\ do Su
premo Tribunal Militar, os quaes m lt:J.y•l o ao 
exercício de suu.~ fuucç.':es vit:tlici:J.s logo que 
tenham. cessado as de c<tl•o.cter extraordina.rio 
dB que hajam sido investidos. 

Art. 24 . São re<p<>itados o~ direitos adqui
r idos. pelos actu•~es membr-os do Conselho Su
premo Militar e de Justi1:a. empregados da 
respectí \'a secrettr ia., p.1ss:~ndo todos do:; 
cargm. que occupam, rara. o Sup:-emo Tribu
nal Milittr , mas sem os t itulo:; nobi!iat•chic:os 
ou ue conselhd que p?rventura terthàm. 

Art. 25. Revogam-se as di5po~ições em 
contrario. 

Sala da.~ sessões, 20 de outubro de 1892.
França Caroal·\11. relator .- Clv•gns Loú:;tfl. 
-GJicer iQ, presidente.- Uu~m .V!c~cio .- C. 
Patctta, 

Ninguem mais pedindo a pahwra, fica en
cerrada. a discmsii.o a a 1diada a votaç-.lo. 

3• di.scuss1o do proje~t~ n. 200 ·'\• deste 
a,nno, a.pprovando as d iVISÕP.S de ·d1str rctos 
eleitorar.~. or;Ianizõl.! las pelo Poder Exe::u tli'O, 
par-J. os est<~.dÕs do Para. M:.~ran!tiio, Ceará. 
Pernaml,uco, Ahg jas, Rio de J<tneiro. São 
Paulo. MinM Gwtes, Rio Grande do Sut e 
Districto Federal, alter:~.da. ·• do estado d<~ B.~
hia. de a.ccordo com a organisação proposta 
pela r.:spectiva repre...~ntaçiio. 

Vêm á. mesa, e lido. apoiado e pooto cooj un
ctamente em diseu.s.sã.o o seguinte 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO ~. 209 

Art. 1 . • O estado do Rio de Jan2iro forma 
cinco d:strictos. 

§ l • O l • districto tem por séde a cidad~ de 
Nitheroy, e compõe-se dos seguinte> munici-

pios : 1\'itberoy, Maricá, Itaborahy, Saqua
t·ema. A !'arun.m:~., Rio Bonito e Capivary; 

§ 2. o) o 2' dlstrkto tem por sed~ a cidade de 
M;Lcu.llé,•o conrpeie-~e dos ~eguintes municípios: 
\-!a.c..'l.hé, Bar•ra de S. João, Fribur,:ro, Ca1·mo, 
Cant..'l.~:tllo , Dua.~ Ba.t• t·:J.~ . S. Fr-anciS<'Q de 
P.J.ula, :3:ant:L Maria. Magdal~u~, It:~.ncara, S. 
Fideli~. Cal:o Frio, ::-anta Anna de M<lcacti : 

§ 3 . o O 3" dL•tricto tem piJr sédc a cidade de 
Campo:s,e compõe-~e dos seguintes munic pios: 
Campos, S. Joao da B;;.rra , Ita.peruna e Pa· 
duo. ; 

§ 4." O 4' tlist ricto tem por séde a cidade de 
Pal"d.llyb:t do Sul. e cump e-se dos seguintes 
municípios: P:lr-J.lryba do Sul, Snpucaía, The
rt!Wt}()lis, Petropolis, Ma.gê, Iguassú, I ta- · 
~:uahy, S. Joiio 1\fal'tOS. Pira.hy, Barra. do Pi· 
mhy ; 

§ 5. n o 5" districto tem por séde a cidade 
d~ :V~ssour~. e compõe-se dos seguintes mu
ntclpt ·S ; vassouras, Vallença., Santa. 'l'he· 
reza, Rezende, Barra 1\iansa., Rio Claro, An
gm dos Reis, Pa.raty. 

Art . 2. • Como no projecto. 
Sala aa.s sessüe.::, 14 de outubro de 1892. -

U!'óuno Jfw~:o1ulcs . - Bapli>ta da 3fotta·. -
Fróes da Cru:;. 

O Sr. ~ilo Peçanha começa. agra
<lecendo :1. gentilez:t do seu nobre collega. de 
Pernambuco que lhe acaba de ceder a. pa.Ia
vra.. 

Pensa QUe o acto rlo Poder Executí vo rela· 
tivo i dh•isão d i>S district.os ele.toraes da. Re
puhlic<t ~eguin r;am'nilo errado. 

Não se tr'a.m de um projecto de lei que deva. 
ter, como os outrC's, as tres discussões na Ca.· 
mara. e no Senado, ma.rcanas llela. Constitui
ç-J;o. Trafu-se de uma. resolução que tem de 
ser pt·omulgada pelo presidente do Congresso, 
que e o do Senado. . 

O QUe está em discussão é um acto doPo
der Exerutivo que tem de ser approvado e 
discutido pelo Congresso Nacional. 

O orador nã.o compr·ellende como elle póde 
ter tido o voto q ne se lhe deu na C&lllli.ra dos 
SrS. D~putado~. 

Requer que o acto do Poder Executivo que 
di l'idB os districtos eleítoraes da. Republie& 
v-á "o Senado, e, si for a.pprova.do, seja. pro
mu;g;W.o p~lo Presidenteda..Republica..(Apoia
dDs;~nu!to l,e.Jil , >uuilv bem~) 

Vem ã. mes3., é lido, apoiado e posto con
junctamente em discussão o segu;n te 

.Requerimento 

Requeiro que o acto do Po4er Executivo 
refel'ente â revisão dos distric~ eleitol'&eS 
da Republica., vã. ao Senado para depoiS ~ 
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approvado ser promulgado pelo Sr. Presi
dente, uma. vez que se trata de uma. l'~solu
ção do Poder Legislativo com urna sü iliscus· 
são. 

sala. das sessões, 20 de outubro de 1892.
Nilo Peça11ha. 

O Sr. Manhães Ba-rreto
Sr. presidente, não estava presente qun.ndo 
se encetou esta. dlscussão ; de &Jrte que não 
ouvi o que disse o nobre deputado Sr. Nilo 
Peçanha., sobre o projecto em questiio. 

Entretanto, Sr. presidente, consitiP.t':mdo 
que o projecto oil'erecido pelo go\·erno niio s:t-

. tisf~z aos intuitos da. lei que ri'ge a. materhl., 
isto é, o l'egulamento de 2G 1te janeiro do cm·
rente anno, por·que fere de frente o :wt. 3f\ 
do mesmo regulamento, nós deputados tlo 
estado do Rio de Ja.n~h·o que temos assento 
nest.a banc .• da. tomamos a liberdade de a.pre
sentar uma emenda snbstitutim ao pro
jecto. 

Esta emenda. é tão necessaria, quanto im
prescindível; porque a.lém de atten<ler ó. 
massa. da popultl\"lO, à integl"i•latle do terri · 
torio e á contiguidade do município, v~m 
ta.mbem corrigir um erro saliente consignado 
no projecto do governo onde se encontro ter
ritorio pertencente a um di$trlctil deslocado 
em outro muito distincto; como sejam os mu
nicípios de Ba.rn~odo Pirahy, Pirahy, rr.agua.!ty 
e S. João Marcos que fazendo pa.rte do 4• dis

. tricto estão completamente encravados no 5". 
· (Apoia•.tos.) 

Ha. quem classifique esta materia como al
tamente política; nós, porem. Sr. presi4lente. 
signata.rios da. presente emenda, não tivemos 
em vista esta circumstancia e sim a de obe
decer as prescrin~es terminantes e clara;: 
da lei. -

Posso contirm3r esta. minha. r..sserç.ão com os 
dados que tenho em mãos e maiS ainda coro 
os ma.pplS que posso e devo offl!recer ao 
exame do~ meus illustres cr.Ue.,o-as. 

A lai exige igualdade ou a.pproximacão, 
tanto quanto po~ivel, da po[lulação dos dif
ferentes dístrictos, contiguidade üe territorios 
e integridade ·de municípios: neste sentido 
procurã.mos satisfazer todo quanto a lei de
terminou. (Ha u1n apaYte.) 

. Entendo que cumprimos o nosso dever, cin· 
gmdo-nos o.o que dispõe a lei. 

~ara.. que a Cama.ra. aprecie de visu o que 
està dehneado nos respecti\"OS mappas que 
justificam a nossa emenda, ~ubmett.o-os á sua 
apreciação ; fazendo-os imprimir, si pos•i vel 
for para. acompa.nhar est.Js con~i(\eraçttes ; 
pois que abi esr.ã.o C{pecificados os dados esr.a
tisticos que constituem os detallies para per
telta. eluoid~ção da. ma.teria; 

Não tendo sido l)QSsivel estabelecer-se um 
accorclo entre u!lla e otlten. parte da depu
tação fluminense ... 

O SR. FRúEs DA Ctn:z - v. Ex. assim fltz 
cr&r que ha pt'OOce:upa,~ôes entre nos, nH\S não 
ha tal: mesmo entre nós dividiram-se as opi· 
niõe~. 

O SR. 'IIL\:-;n:\E~ BAn.r.J:."TO- Per(eitamente : 
fb l'illn opiniõe:< divel'::(ellte!'-; cadD. um tem o 
direito de c>mi! tir a sun; li:lizmente, porém, :~ 
b:tnc:to.h\ d<\ e~q ncrd;t, que con:<tituc a maioria. 
t.h deput:t\~10 lllllllÍ!lCilSL~, ciW',.!Oll :L \IIU ac· 
corda perleito e ne~tns c<mdi<,:;·:es tb1·mulou :t. 
nos$0. emendo. sub~titntim, lhzendo com que 
o pt·imei!'O Llistrh.:to que deve elcge1' cinco 
üeputa.tlo~. rept"esente Ui<L:or popula~iío e os 
thnai;; drstrictos que te em de dar tre;; depu
tados, rada um. contenh:tm populaçüo qu:tsí 
igual entr•e si, de acco:·tlo com a. lei resve
ctiva, r<'speít.'l.ndo a. ronti<,"lclitladc tio tcl'l'i
tOt·io. íntegritlade !los muuicípios e appl'OXi
mando-os ou ol;rstando-os p;u·a. constztt:it•em 
o m~~mo ou divet•so dískit:to, conforme a<: 
SUJ.~ relações natm·aes. 

Como ,ia disse. Sr. p:•e:;idente. o :tssumpto 
não é p<lra. d~long:1s ; assim, passarei a lei' a 
emenda que é concebida nos seguintes ter
mos: 

Emenda substitutiva. ao projecto n. 209: 

A parte que !'e refere ao estado do Rio de 
Janeiro substitua-se pela. seguinte: 

Art. 1·•. O estado do Rio ele Janeiro se com
porá de cinco 11 :strictos eleitora.es. 

§ l ' . O 1 • di!itr'icto terú. por sede a cidade 
de Nit\teroy e comprehenderiL os municipios 
de }tãgé, lta.bor•auy, Rio Bonito, Capi\·ary, 
Barra de S. Jo.'io, Caho Frio, Ara.runma., Sa
quat'ema., Maricá. e Nitiieroy. 

§ 2··. O 2:· districto icr:i. por séde a cidade 
de C:Lmpos e romp;·ehendcra o:; munkipios de 
Maca.ht!, Ma~dahma, Campos, S. João da 
Barr·a. e Itaper·una. 

0 Sa, NILO PEÇAXHA - E' muito p'equeno. 
O SR. . MANHÃES BAR.ru>ro - Menot• que 

este e o districto f rmado pelo projecto do go
verno, que V. Ex. defende. Nós estamos le
gislando em cumpl'illlento de uma lei e por 
t nto temos de legí~lar segundo os prece1tos 
d:l mesma e niío conforme as convenicncias 
de cada. um. 

o SR. Fn.oES DA. CRUZ - v.· Ex. quer que 
eu lhe diga q uaes serão os deputados eleitOs 
por esse distt·ictO ? 

O SR. M . .\.XUXES BARR~o - Eu niio e.;tou 
cuidando aqui de quem póde ou não ser de
puwdo eleito; quem ti \"er !orça., impol'tancia. 
ou amigos no districto sera o eleito. Si o~ elei• 
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to.res deste districto, em cu.fa · formação cona.
borei com os mem collegn~, quizerem su:ffr·a.
gar o meu nome, estimarei e agradecerei 
muito; mas, ~i niío o quizerem, conl'ormar
me-he[ 8em o menor re~entimento_ 

(Continu,•ndo a ler) §8." O :3." distt·icto terâ 
por s6de a Ciihcle ele C<tnt<tgallo e comprellerr
dcr~t os mnnicipios de Padaa, S. Fideli~. Itao
cam, S. Fran:isco de P.mla, C"'nta~allo, Dmts 
J:l;trt·as, Cat·mo, Fri~ut·go e Sanr Anna de ~·la.
c:uoú. 

~ 4.• O 4" district'l terá por sede a ciuadede 
Yassourli.S e com pt'ehi!ndcl':·L os municipios de 
S;tpueaia. Par~thyln do Sul, Vn,:som·a~. Pi· 
ra.ily. Itag-u<J.hy, r.,uassú, Petropolis e There· 
sopolis. 

l;í 5" O 5" di:~tri··to tcr:i. lJot· s~de a cidade úe 
Resende e compr?knuerá os rnunicipios de 
SrLnt.a Tlleresa, Vn,lença. Barr<t da Paraty, 
R:tl'r~ , M:uwa. Resend', Rio Clara, Pctrahy• 
An::ra uo~ Rei.; e S . .ToJo ~Iarco.>. 

Ei;;, pois. St·. pre~idente, o que nos ])areceu 
mai~ a.cert~vlo. 

A unica o~jPcç_:ão que se nos podia. apre~en
ta.r e qu~ de antemiio vou pre\·enir e- que 
nós nii.o consult:i.mos a compo,;ic;,J:o das co
mat'cn.s. 

Macahé, i\fag-dnlena, Campos, S. João da Bar
ra e Itap();•uno.. 

§ 3., O 3·· distrkto te rã por sede a cidade 
de Cantagallo e comprehenderá os municípios 
de P<ldttJ., S Fidc1is. Itaocara, S. Francisco 
M P<Lula, Canta.gallo, Duas Barras, Carmo, 
Frí.burgo e Sant'Anna de \facacü. 

§ 4. 0 o 4'' districto terá por sede a cidade de 
Vassouras e compreh~nuera os municípios 
de S,"pucab.. Parabyba., Vassouras, Pirahy, 
ltag-m•!ty, Iguassú, Petropolis e Thereso
pulis. 

§ 5." o 5° d istricto ter:i por sede a. cidade de 
Rezende e comprehende. à os municípios de 
Sant<t T\Jercza. Valen\'a, Ba.rra. de Pirahy, 
B Ll'L'a Nütnsa. Rezende. Rio Claro, Paraty, 
Angra tios Reis e S. João Marcos. 

Sala tlas sessões, de outubro de 1892.
D. Jia"l~:t% Bar;·eto.- Fo;~seca e Silva.-Oli
v~ita Pi;ztll,- ViroiUo Pessoa.- Fon;eca 
He,· ... es.-L~ti= Jiw·át.- Cyrillo de Lemos,
Joa•rim Bre~cs. 

A discussão ilca adiada. 

P<J.ssa-se á l!ora destinada a.o expediente. 

A isso, porém, Sr. pres'dente, nã:o eramos O Sa. I• SECRETARIO pl·ocede á leitura do 
obrig:tdos pcl8. [0~ porque, :J.!em uo estud·) seguinte 
que lizcmos sohre o assumpto. tivemo~ o cui-

EXPEDIENTE 
clado de cousultar a opinião dos collegas de 
diversos esk'tdos e todo.; elles !'oram concordes 
que não havia necessidade de manter a anle
gridade das cornarca8 e sim elos municipio;t. 
E. tanto ess<\ circum>tancia é di;petBavel, qlle Officios: 
não só o projecto do goverrro como a. emenda Do Sr. 1• secretario do Senado, de 20 do 
dos illusêres collega.~ de representa<:ii:o que corrente. remettemlo, com emendas, a propo
occupam a banr.:Wa. da. direita, deixaram de si~ILo desta Camara, que tix<J. a de~peza do Mi
t1.ttendel:a· . . . nisterio da. Fazenda para o exercicio de 1893. 

Acredtto, Sr. pre=;tdente. que pro8uret JU'- -A' commissão de õrçamento. 
tificar snflicient~metlle a emenda substitutiva . 
que, unido llm meus collegas qu~ a nssigna.- _Do mesmo senhor. de tgual. ~ata,_ commu
ra.m. tenho a. honra de offerecet' a considero.-\ mcando que com offic!O do l\Iimst~r1o da ~a-
ç-ão da camara.. ~enda, de 18 do 1nesm_o mez, fOl de\·Olo;-tdo 

. . . 1Lquella Camara, sancctonado, o autographo 
Tenho conclmdo. (lbt,to bem, mHtto bem.) do decl'eto do C<Jngre."So Nacional, mandando 
Yem ,, mes·.t, e lida, ap:;iaila e posta con- perdoar a D. Rosalina Pires de Bittencourt 

J·unct<tmente em dis~nssiio, a seguinte : B<~rcellos a divid(l. contrahida por seu fallecido 
ma.rido o Dr. Israel Rodrigues Barcellos, com 

E)!EXDA SGESTlTt:TIYA AO PROJECTO i'\, 2:)9 

A IJarte que se refere '~o estttclo uo Rio de 
.Tnneiro se compor~• de cinco districtos elei
tot•a('S. 

§ I." o l o di·;tricto teril. por sed3 <t cillade 
de :\it:1eroy e comprehenderà os manicip\o~ 
Lle ~Ltcré, ltaborahy, Rio Bonito, C,tpiv<J.ry. 
B:trt<t de S Jc:i.o, Ca.ho FL"io, Al\1.ruam<~, Sa
qmu·~ma, 11-hricil. e NiLheroy. 

§ 2.. '' O :!.·• d:stt·icto brã por se,le r~ cidade 
de Campos c comprellender<i. os municipios de 

a fazenda. nacionaL-Inteirada_ 
Do m~smo Sr., de igual data, communica.n

do que, com officio do :1vlinisterio da Fazenda 
de 17 do corrente. foi devohido â.quella. ca
mara, sanccionado, o autographo da reso· 
luçlo do Cong-l•essa, autorisando o gove1•no a. 
conceder a Com1Jan1lia Fabril Industrial e 
Corrstructora. os favores constantes do aviso 
n. i5 de 30 de julho de 1889 em que se esta
beleceu para a. Compar.hia Industrial de 
Cal o ~hrmores de Cal.'<lndahv,hoje Progresso 
lndustl·i<ll de ,;:~raml;\hY, ã tarifa especial 
p<'.ra <" exportação de caJ..- Inteirada. 
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Telegramma ; 
Joinvíl!A, 12 de outubro da 189-:C. -Cama

mara dos DP.putados. Rio. 
Em nome dos interesses deste importante 

município de Joinville e dló tolo o norte do 
estado, vos pedimos que, no orçamento da 
União pru·a 1893. s~ia m:mti1la a verba para 
prolongam cnto e co11Ser VtLÇ'J.Q da e.;;trada de 
roda.!rem D. Franci~ca, n qnal. servindo ás 
colonias de Joinville. S. Br.nt\> e Rio Negro, é 
a unica v h de cornrnunic:t~~r. qUfl tem feito 
pt•ogredir e$b.s zonas, augmP.n·.ando a~ ren· 
das e desenvol\·endo inüu~t1·ia>: impol'!:antes. 
-Os inteadentes. Dt·. A !Jrlo~t ll11pti<ta, pre
sidente. - Jo•to Gulm .-flc·w'"''~ '~'alta. -
Henrique Hm1eh- Jo·Ia SciiO•~~Ie ··- M>t.o11in 
Jose l-lib<'i1·o - Jo·7~ Gotli~r, e -"tci•t -A' com· 
missão de orçamento. 

O SR. PREsiDE~'TB declara ter respondido ao 
telegramma acima com o seguinte 

Telegrnmma ; 
Rio, 13 de outl!bro d" 1R92.-Dr .. -\.bclon 

Baptista, João Colina, Henrique ~ralter e 
mais men,bros d;t Jntendcnciu, •le Joinville. 

Respondendo ao vos~o teli·12:ramma de 11. 
comrnunico-vos ljlle em virtl1de da emenda 
apresentada. pelos represent:mtcs desse es
tado, f,i r'stabelecida em 2'' rli'3cU~>;5.o tlo or
çamento r!o LIIini3terio da Inclnstri:1, Viae~o 
e Obras Puhlica.s, ~ verha-conclu~ão da Es
tr~da. D. F!·ancis,·a-confor·me já communicou 
ao engenheiro Tanloi;; por tele;rr·amma o d~pu· 
tado Carlos Carnpos.-J .. ,io Lopes, presidente 
da. Camara.. 

E' enviado â commis!'ão de instrucção pu
blica o pro,iecto n. 2!0, d"Ste 1\nno, que a 26 
de se· embro pr• -ximo findo tbi remettido á 
commissão de orçamento. 

O Sr. A.le::o.::andrf:l Si ocli.ler
·sr. presidente, é inconte~tavel que a causa. ela. 
riqUPza e prosperidade do Brnzil e es,encia.l
mente a. s11a produ··~'io agrícola ; si ~>lia tem 
dado sempre em resultado a prosperidade do 
paiz e o seu. enl!"randecimento, devemos 'Per
guntar si poderemos cnnt.-w com essa. uber· 
dade·do solo por tempo indcfini1lo. 

Infelizmente não ; ~i deixarmos a a.gricul
t~r~ entregue á •·otina como até aqui ; si per· 
s1st1rmos no a"bandono dos salutares TJI'in
eipios scient.ificos, si continuarmos a desco
nhecer as leis naturaes d:~ a~ricultura, não 
evitaremo:; a sorte das nações que governaram 
o mundo e qu~ fizPram os economistas formar 
~ cyclo das n~es. em que cada uma teve o 
seu period_o ini{:ial pobre, seguindo-se-lhe o 
da pro~p:>I'!dade epod~rio, e após o período da 
decadencia. 

.A~sim vimos crescer, impt>rar e decahir 
successi.vamente egypcios, assyrios, p~rsas, 

gregos e romanos. Destes ultimos, especial
mente. que tiveram uma grandeza mais des· 
lumorante. se occuparam sabias notaveis. ex· 
plicando ns causas da sua grandeza e cleca· 
dencia. A mtüor parte delles descre\ eu os 
factos, mas deixou inexplicadas a.~ cau~as 
reaes e o problema ~ó teve, p:wa nós, com
pleta solu~:ão. quando o sabío Líeby, apresen
ton ~ rlemonstr::m as leis nat,.waes ria agricul
tut·:t. 

Ellc provou que a. (lecadencin. dos gregos, 
do< romilnos e tlos liespanlloes pt'OYBin sú e 
unicament-:: da. decadencia rb ~na pt'Oilllc(!ilo 
a:;ricol:t ; e estt teve eomo o1·ig·em ;L ignorn.n· 
cin. d:1s leis n;ttur:tes da agt·icultura. rjue dií.n 
em l'!'snlta•lo o es:,z·otament•l üas te!•ms e pot· 
fim a rni,e1·ia e depra va.c;ão tios cost;umes. a 
queria das virtudes c i vicas, e como conseq urn · 
cia natur:ü a or::r-.ttüsação do despotismo para 
os ]lO\"OS que na.-ceram livre;. 

Seril, pois. permitt.ido a um go•·~rno repu· 
blicano, ~ue. póde e deve. querer levantar este 
paiz do ab;J.timento a qne o redu?.ira a mo· 
narchia, deixar li o htnçar suas visl,a$ para a 
origem princip~l da riqueza nacional~ 

Srrà pos.;i ··el · 'ei::car permanee.~r a agri· 
cultura do~ Estados Unid(J~ do Rt'illjl 110 passo 
de decadenci:t em que marcha~ 

TUL1o devido iJ. ignorancia d~~ leis naturaes 
da agdcultu 1'a ! Quem conheceu a bel la e rica 
província, hoje estado 1lo Rio de Jan ·iro, e 
quPm o percorre actualmente, fic.~. surprel,en· 
rlíào pelo aspecto triste dos eafesae;; outr'ora 
florescentrs ago:·a abandonados : assim romo 
vendo teL"ra.s só cobertas de sape completa
mente imprestaveis para. a nossa cultura 
actual. 

Quem percorrer a pro,•inci;J., hoje e~tado 
de S. Paulo, tão rico c tão prospero, .iá. co
meça a observar. na zona da. cultura mais an
tiga, o sig1lal evidcnt'l do es;!:Otnmento da 
terra., o terrive~ sapé, qne impern. em rt-giües 
immensa.s. esgotail;J.S :pel~s pl'imeiras planta· 
çõcs de cafe e canna., e mais no noroeste p~los 
cer·ea~s! E~ses lr.li'i.m,lio.!, pe-atlelo.; de no ;sos 
primríros socialistas, muitos d~<lles tePm ori~ 
gam na esterili,a(:ào das terras pelos nossos 
pro~essr10 de cnltura. 

Conhecemos varias regiõe,; em que viveram 
centenas de homens, que abandonar.,m was 
terra.:>, pe(]ue<nas herd<ldes vind<:·s rle ;·eus 
avós, e que as cederam, por in~ignificaates 
qu:mtias, aos rico~ d:1 visinhança, com.• acon
tecia na antiga Roma., que. apesat' diiS divi
sõe~ ac·rarias a favor dosproletaríos,voltu.vam 
estes sempr•e a mi~eria e os ricaçl);, ao ID\mo
palio territorial. 
Pen~am o~ novos socialistas brnileiros que 

hasta di vidit· e..~:;e;; latili.mdios para que os co· 
lonos ~mrique<;am e com elles o p;üz! Comg 
se eng-annm os economistas e philosophos da 
rua do Ouvitlur! :,i elles e;;tudass~m e qui-
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zessem ver um pouco, viaja-ndo, conheceriam 1 Ao 2• g<>nero podem pertencer as e.~eolas 
que essas tet·t·as ja:.tem incult:~s pot•que os esp!;\,:·iu.es ele engenharia, quando a. ellas se 
ricos slio tão ignorantes como os pobr~s; e, I addir:ionam certos cur::os de materhl-' neccs
portanto. ilwapazes de dar· valor a essa ri· sa.rüts pam produzir nessa. classe homens 
quez.'\. qne e~p?.ra a sciencia IY.1l'~\ r enasl'er; ap~os rmra os g:·andes tr:~J.albos a~-ricola.~. 
é vet·dade que ltá Jogares por jal maneíra e.'· 4 •· Emfim. a.s lazenJ.;ts modelos em que se 
terel!s:J.dos, qtu a st:ienci~> n~o podet'íl\ mais euuc:am os 09r•rarío~. que d~vem se1· 0$ in-
jazer r~v iv•·r· o mot·to. strumenlos düs gl'undt:s melllor·amentos. 

E' fóra uc tluvidn. que t\ riQu4:'Zn. de um f';.r:·cc-me que a cr·eaç·ã.o de uma c:uieira. de 
ptliZ dr~pende em ::;rand~ parte de sua po;m· . er;onomia. l'UI'ill na &;c:olu. Polyte::ltníca, e ou· 
1:\.;.i.o e da. illu,tt':H;~\o fJU!! r~sla possnc: <·lh l tr·a. 1le ngr icult.ura. geral. como ~contere nas 
núo provém d11 numero o.le ltometH que o l'aiz e.~ohts !"mncez~ c itn.liam~. $Crio. abrir um 
J.ll)lle vestir e alo,i~r . mas sim do numero r1ue novo futul'o a plciade de talentos que fre-
uf.> llf! e ll . lle p!xle t•om,·r. quent;l.m ar]lmlle est.auet•címento. 

E' ('i>te uul pr ncipio do immrrtal Adam .Jul;r<~.mos, porém, irn p•·escíntlivel a cre>A'I.r;ão 
Smith, que, entr~t.anto,no seu tempo, l,cnsava do> qÚ:tt t·o g\'!Jc :·~ d., c<co!as ag-rícolas. Quasi 
qnc. p·:ra. que a. terra pmduzis.~.IJasta.va. J·• :- que o.;; podet·iamos rnlnzn· <~dou~. vi~to que 
vol veht; t~Xo\Ct:un ... ntc como nos pen~D.tnoll os d•)liS ultimo:; sii.o dependene1as do.; dons 
aqui :l.intla. h<\ic ; qua-í um S.'Ctllv 1ep is ddlo! primeiros. 
M~ como ~~s COilSll" teem mm·chadonC>~e ramo Estét c:oeuç·J.o fic;u·á <:'ompleta, si 111e ndd'ciO· 
~s·~ncia.l d · tl·aballlo humano! nnt·mos um ;.rrnndo numel'" de estações agro-

Hoje n•~ Enropn. sa.hc-se que todas as terra.::; nomlca$, pan n~sim podermos ntting,r o 
$iio igu;\es: dado o clima, não h:t terra. pobre, gl'amle melhoramento que exl:;e a nossa agri
n<:m l'lca ; tod:l. ell p:":de t.lar igual pro<luct;itO; cult<rra. 
a. qnestào consi>:te. ~omente, em m~tiot· ou me- Q1.1em ,·iu o aradeiro europeo tirando sobre 
nor capital tb expl n·:.tdi.o, Renrlo e.ste. r!m I!'C- o ter1·eno seus n lcos I'ectos e pa~·allelos com 
ral, tanto m:dor, quanto mais tempo a t.orra 100 metl"OS de comprimento, guiando animaes 
tem si<lo agdeultadu. TodrJS ~<1bem, tarnbem, Ullcstratlos, qut>. com pas.•o ca·.ltmciado obede
(}.Ue par:1 a t~l·t·a, r:omo para o \10mern, o es. cern á voz lle st~ll e.•n.tuctor sem se de>viarem 
rwtamento pód~ chega~· ao ponto de impt~o;si- ,]a linha., e ob:<er1·a os nos,;os melhores a.ra
bilitar a. regt:net•:,ção. e ter como consequen· 1l ei ro~ nos pout~"s S~l'\d:;O> executados, wnltece 
cia."' perLla e a.han!lono elo WI'l'E"no. imm: diatarnente o motivo por que a. agricul-

E' e.~le po >to o limi'.c a ·que póde attin~ir ttw.J. d"s Estado; Cuidos do Bra.zil se acha 
uma. a)!r:cultur,, ig-norante e rotineira., ,. <1ue atrasauu. 
a scienci;\ tem por fim evitAr. Isto só se con. Ellt>~ não veem, ~ lles não sabem ! Quem 
~ue pelo estudo das ma terias q nc constituem ron hec<l o serviço das capinas dos ca. 'e&'l.e.s, 
os curso.; ue a.g r·icultu r-a.. e a nossa. cultura. extensiva, vê que a re,•o-

0 ênsino agrícola só a.pro\"'eit<\ bem 'lllando ln<~1o <~-faze:· não é só a po!itica, porem a da 
tlirighin a tt'es clas'es soci~es, para. <\.-;sirn po- instntcç:fto, pois a. ignor-dJ!cia é causa. do nos..r:o 
ller conseg!lir completa e ellicM regé:net-a· a t t':\ZO. 
r;lo : p_,,,t remediar esse mal immenso. julga-

I", aos prop:rietarios. pat"J. que compre!ten- m~o;; indeclimwel a org<\nisaçito dos seguintes 
rhlm os me;horamentos a execnt.ar e po.<s:tm cut·:<os de :Jgr icultur a.. 
e10colher o p<:~~o:~l competen e qne os de\'0 au Um ln~t:tnto agronomico em qualquer es-
:xilia.t· em su~~ emp:'e'.W.S agricobs; tudo da lJn i~u e out;·o na cidaded<1 Campanha 

2 ·• aos d.ir€ctores de tl"o.l.oalltos. engenheiros em Mina.s.du:t> E-<colu.3 de engenlmria agri<:Ola 
agt•icolas, administradores ou directores de nos me~mo.; log;t re~ e c;td:L lima com a sua fa
Cllltm·a ; zm,la mode'a para lhes <h r o competente au-

3'. aos operal'ios Qne tleYem ~:tl:er exe,··utar xiLo pa r< ~ as Llp~r:lç,ões tle agricultU I'<' e se· 
as opera~ces qa•• a sci,•ncia indica. t•em o viVCJ!'O d"' onde os propriet :Lrios ag t•i-

Da.hi os qmLt:·o genel'Os de t•scolas cujos ty- col,l$ po~~•tm t i r:~r" se.u pessoal pat·a o ser
dos a Europa e os p;.tizcs civilisados nos o1le- ví~:o lie t.woUI·•t. 
r~cem; Como tt aJgun:' e ~pit·!to~ pode p~rei)(Jr i nu- . 

l", institutos >l,Zronomicos ft•equentados em til a ci;t:;se do~ engenl1eiros :Jf!Ticol:l.~. dire
g~ra.l pela. c:lass~ rica e empreltendeuora, pelos mo~ que :t Fr,mço~~. <t It<llin. e a Belgica teem 
proprietllrios; escolas em que elles se fo r mam, e ahi não 

2·. ~scolas de rng~nhei ro~ agricola". em que lhes Ja ltam engenheiros ele toda a especie; 
se formam os grandes d if(!Ctores dos tt·;tba.- o qm niio se dá no Bt•azi!. 
lhos e nvlhora.ntentos a~ric.Jlas ; V:unos. pot·ém, fe,·ir o ponto de mais 

3: • as e<>colM, que, com m~nos exigenchJ.S de peL'to. 
ens10o, prepar xm os admlnistl".ldorcs ou dil'e- Supponll:tOI03 qne temos de mandar ron-
ctores de cultUl'8. . st r uir uma tu•·bina., um:l. roda deagua.: as 
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:pt•imeiras ~iLo muito _mal e~~cut<tda~ em ge-j qne ~et·,~e a. scien<:h que o dirige com vistas 
ral. nas no~;:as f:>bn··a;<, amú;~ cbndo t.ouos c·-rt.en'l\:>. , . . 
os detalhes uc con:;truc«;>.ão. por f.1 l t.1. de pe$- HojE:' em toth a Jt:ur(lpa a . a.zrt~ultn~a. . e 
soai idoneo p:tra diei~ir o >:et•viço nos e>hlJ<~· em:inad•• de~ue <t es~·oia pr!maJ'HL . ate as 
lecimentos ; ~s ,;e~und;J.~ siío feit.•.s pclm no;;- escoli1S :>u pen<n-es ;, nm3'UC!l' ~~~t?t'ct ~o c! ue 
sos carpinteiro><, commettendo euo.~ cra :~~os :>eJa :1.p'lct:ltura. l~ntr~ n:1s Ct1>ll1a-$. ~u .~o, 
na 8ua construc~ão. :u~: r.hcoto::na,~otncn;e n;to se cumm tlas Íú!l •es 

b d. ~ 1 . pt•incip:\:·s de no:;~,,s rcttcl<l~: o commercw e :ç::stes nem sa. em me t!' ;t ,orç~t< c:~.gu_alur:t '1 
3

_,,.
1
.iculmro. 

conheCE>.J' <?>elemr-nto~ dt~ que podem dL<po!' ; ' ,\ far.en1b mfli:; not:.1xel de c::tle que poss tHl 
c temos v1gto kaball:o.< c>XL·Ctlt;<tlo~ c <tb:<n- . ... 1 I ·· ~ P·• · r!o "cd.enccll ,, um ew•e-
d d ' " l · ·e-- f r"'' b·J~ '·' nt <> p·u•·\ 0 cs .. \t 0 ( e · ,., l" "'· on:~ os ~JOr 11<\0 ~.Ll • o \'" · · ... ! ., . · · n h~·iro rle c..<.r.ra,Jas ;I\' fct·ro ; c •• elle onn-
ns m?.~hm;t!; p:c!]ret~tda.,: , ~) que w !ot rc- mo~ que n1111 , ~1 cx:·t·eél~t tanto a ><U:J. pr,)fis
conh~calo ~.iu:>;'?n :L a;;w> n;~o con;e:;\!l ll -poi- "ão clv en!!cniH.:lro. como w~ ~tl :t 1\tzent!a. e, 
<1S em m_o• ~!~e.tco._. _ ., . , " . , ,, rlíp-a-~e tlc lJ:t:'<~:~~ e~ n. t'3sa propned:ttle tem 

Temo, \ l~ttl . 'lllldO~ do ;~tt an"eno, ,.1- ,.1in i-l' tos rle li!t'I'O c toromot iVa$ p:n~t trazer 
gun:> moinhos de ve:JtD de.'·bJ~:ttlO$ a. ele~·:t r· ~·~~~ ~~·'e iudu 0 cp:e se põde nece:;,;it<•r pa.r-<~. 
a gu ;L de pO<,;o ; entt•er;m:.o nao \·em o~ u m " c · (··~ } 10 - r

1
,
1
·"" 

•t d f' f 1 · ·• n , , •'do · per,.;: a.l l ~e ,.w 
~Dt'O'I'el :l. o para .1.7-' 1' .n Ja., e b,:,. u.e> 1 a o 1ein 11;10 conlte~c as vantagens das Íl'l.'i"'~t-
mc:tp:.tc:dadc dos coustn1ct~n·~s. ··i\' ?.. "' 

Os de;polp::tdJre" de c:•.fe :«~tlm:~ l :u<;;enta.- ,lo~· <',.."P~'ios as tívera.m, os chins :tS tecm 
do~ . em ger :tl ; e ~:>moi-o.-: \'l:;W •~b mclo~n- tia;;:· 11:':ii;; aperfeiçoad:ts, a Ru~ia "'~~ta 
dos pelo.> eng~nl!en·•'l!; de c;ts\.s ~le prtmeJ:;;. .~~tu:ll~~· at.c: som,,1,\s coios;;.;les par~ as 
ot·dem, que n;:o H:e:' :::a lJ~m nJ;\1~ em~:at.l .'. l' . pplic·u· c entre n:,s qual a eseoht de en"e-
os e~·t:os : ~~ }Jropnos donos •~ quem cabam os ;~l1:~ri:~ one ;'I>; rnsin;t ~ . "' 
pre.JU•zos_?ao forç:.<~os .atmnar conb da. obr.1 F. lt rrta.nto 0,, nossos rios. que correm 
~~~no t~oo que~~~~ mte:·~ con~~~!~m ''.., pe~~1n ement.e ' tur·,·os, _em :rez de irem tor
,ez. s: por tentatJ\~-,. m~!lca.r ~ .. e! IH,o._ A. m:u· p;tnta.nMe clPlt.:rs Inut'"'s e pestt llentos. 
mo.chmas 1le benefictar_caic. :~. ~liUJ.?· s,,P C'l~ nn;;suas ell)l:nccatlm·as. llodiam úeixa.r a ri
para d~(l'OSt~t· aqu;I~~~ qu~"as IJ?S::>nem, po1 q ul'z~t 11115 m.l!l mar·;;-en:;,-}lOr meio de irr i
i.gnora.ncJa.e lmper!t3J\·ao no ~~n n::sentamento. "to(-ôes litceis de ohtér com pessoal COi~lpe-

A dispo~içiio do.> eclificios agt•icol<'JS ofl'erere tente 
poucas cornmoàidades em I'ela~ão ;1o bom Qua.ntas veze~. contemplando o Parallyl)a, 
ponto de vista ru.lministrati vo. pro,·ando o Tietê, o Mogr-Guas.-;ú e o S. Franci~co 
tudo a falta d e pessoal üloneo Ilirt;;ente. li:>tt'S c1!eios de r iquez.1S-, roubo.<las nas terras 
prejuizos pas;;a,Ya.m des pe:.•o·ebidos no iRmpo do r'ms das montanh[!.<. lamentamos o atraso 
serviço e..ocra.vo, são h,.,jc caus..1. de embaraços dos no.~sos 1Jropl'íe: .. rio~ ! 
e ruim1. para o lavrador. H:t Jog:wes em ~ue '' irrlg~{·ão se f<ttia 

E' conhecida a incap .. 'lcirlade do pessoal Qtle com dln'linnto s::J.<.'!'illcio e g-r·,tnue p;·o;·e•to 
dir ig:e as no~<:as propriedade~ ~~l'it.,lla• ; tle ll~r;t. o p;liz e p:m.\ . o. proprietat•io: ma..s a. 
sna Ignorancta. e :;;.!tu. de eLluca•;<lO em todos th lt.t d~ homens h:tnlh t.;Jd•.>S e conhecedo
os sentidos resulta que tuúo vae mal na au- res elo officio noa imprJ~sihíli ca de m:.u·-
sencia do dono. clinr. 

O p:·opl'íer.ario vê o per·igo que cor re a Stl:t Os ~rmndi?S ph>nos de cultur(l, inten-
fazentl~; mas niio tem_ a. q_uem 1'eccrrer para siv•t em proprietl~de:s_ t.io ' '<lSt:l..'l, como as 
remedta.r a sua peeda me~·Havct : cntret nto, no.'S:ls. preci<am. p;tm, executar e estudar 
isso seria ás vezes tão 1\l.cil. Bastl\ ol;.ôel'v,u· a o~ se.us pormeno~es , umn. chsse de homens 
contabilidade das no5sas fazend!\s : não co- s l!periores e com 1un:1 in~Ll'ucção qtJC os 
nll~o umtt. qne tenha ~ escriptural;iio por a.dministradore:s acíuaes não possuem ; e 
}><ll'tidas dobradas e com tudo e í~o indi;;pen- m~smo mais elanda do que a <los dirc
:!a-rel, como pllarol c guia na rn:lis complt:!X;l tor es de cuhur:~ que pt·opomO$. 
das industrias; a consulta cnnotttnte d<t es- A a,g1·icultnra. que a muitos 1JO.rece a indu;;. 
crir,ta é o conselheiro m:.tis so.lutal' em uma tri:1, hÍcil por exccUenc-i::t., é a mai~ complexa 
inllustria tão complicada e difiiciL e <limei! clel!a;> e exige conhecimento~ que ã. 

O Sr. ~outeux. o celebre professor de I?co· p~·\meü~• v;st;'l. S2 .jn!g:triam inntei~ •. imponrl?, 
nomiarmal do Inst ituto A~!·OJJom ico dr Pai' i:>. poi·rantn, a necessalmle tle engenl: ~1ro.s ha.bl
comprou na Soalogne l l ll lt~ tt-t·r:l, Onlk a lei>!.'·! [it, ttlt~s ;t ~(: 11~ mi~·e t-es. . . 
int.~rrnht· ntc era. tl~soladm·.~.. onde to do cr·:o O; cnnhcciment:•s nccesSO!' IOS a.o grnet•o, ~o 
miseria., encom.~a 11omens esr.l('ciaes e k;õ:Js· os pt''\le t"r n en:;•·nhdro :~gticola. ~:om os ;;eus 
for·mll. es~e uCSi·rto em uma tica pr-oprie\iade (<,,d·rd·,_,.<P; c;·,m u•t·tus e detertn ina.tlos_ e~tu· 
que lhe deu ~ l'Í<1Ueza, l'em como aos ~eu~ lt;~ dos par:.t comj.ll'Ci.!Lmderem o que V•~o ex· 
bitantes o bem est<u·, e as.->im dem.nstra para ecutar. 
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Os administradores ou dírectores de cnltu- r O curso p<tra o insiituto agronomíco e a pe
ra., aue silo neste caso os (·onductor·es de ser-! nu-~. com pequen:~s mod.i!h~<tçôes. o propo~to 
viço, a seu turno exigem op >rarío~ educados, pelo ~r. conselhdro Ruy Bal'bosn. na suare~ 
para os novos fins. nus fazt;ndas modelo' : e formo. lto t:nsino em !8132, à lJagina 64 elo 
além di-;so pn.r;" completar o pe~SOCLl pl·ecíS:\- seu rel,ltor.o, em que se v~ qne pólle ser 
mos consíder·<tr n.qnel!es que lhes dewm ti.JP- muito ~ •nomk:unentB ot•g:tni:iado. Julga.
necer os meios, o C<tpitali:st<L, o fa~endcü·o, o 1no' indispensavel um ig-u:tl p;tr_t :1 cidade da 
propl'ietario, emtirn, q1;e llcYe possuir 05 co-, Camp:tnha, pdo seu dümt salubr;:o. e propt·io 
nhecimenro;; neces><win~ par~~ compl·ch,,ndct· para. to;iõJ.s as culturas, P:J.!''" ucsenvo1vi
<L sua g. nt~ e o fim n, n.~ting-ir, i'to ~.a. sna menta lh r·íqneza e impoda.ncJ:J. de uma parte 
missão, c po1· IMlto <lel'emlo ter sü!o etlumtlo de ~Hn:JS DU·• tem ~hlo csqaech!a e por consi
llOS itJStitutos a:;ronomko~. tkt'<~<;Lí~s p:.~iitic:<ts b~m facll 'le aprech1.r na 

E' uma co~1S1 curiosa, wr eflmo a mns~1 
CJJot•me úe interc·s·e~ ug-ricolas existe enl: t·e
gue a gente quasi toda <UM!phabet<L, c fjllC 
não tem, em geral, id.t!J. do ou~~ s~.i<l uma 
>ulmini~troção. • 

a c tua: itt-,.de. 

UJM neeess\.J,\tb impt•esdudivel e o enga
j:wwa' u tlc p:·olesso :es estt•o.n;;.lJro; p~wo. al
':;u mas rbs mate!'l::.s tlos curs .. s. porq uc não 
temos entrro nú~ gente ::ompetcnte. 

Esi.e ~act•ifieio serl J.,cm compensado no 
rnturo. 

E' p:·eciso que a a,gl"ictilt:n·a, sej:1 com eC
feiw uma inuustria 1:>310 r .onüosa para. ],Jtlller 
su por• ta r o desacerto com que é ;.:er:tlmente 
dirigida. - .Ac 'lls~lhamos que s~ contmctem 11:1. !tal ia, 

A abolição da escravidào veiu princip:tl- Beb~a e Fr<L!l<;a, pdü. ilLciliLla.tl.e em aprende
mente demonstrat· os vit;ios e det'<itos do ~Ys- t·em " lingu,t mtcioUô.11. Até os dh'ectores lht 
tcmu. qu~ d e promp o não púdeserremedia'llo. e"cuht. pod~r:lo 8er e~tr:J.n~eh·o< ; tulvez s~jam 
porém qu~ en~onrr·a o seu cOIT:•c!ivo na mais pt•,tp!•íos ]J:.~t·a d~,rem o impulso inicial, 
creuf;ão de classes eúucadas npropdadamcnte podendo o governo <li.,pcu~al-o> m:üs ta.rc!e, 
lXtrà o fim: é este o ab•o que de1·c toc:lr :1 ~:;t.;o o goVCI'!lojul;;ue isso cOllYenietlte. 
m:ação da> escolas ·e<peciaes de c,~-ricultura , O,; profe;:.,:ore,; devem ser requisitados ao~ 
que liiio de con:·orret'IKcl'<l lbcupl<Ll':J. li:lPtuna dírectort:3 d.:J.S escola5 ~imihres ou aos g-ovet'
pu b!iC<t e portanto facllttar ao paiz a. ~alti·:a. do.; !lOS elo~ pv.izeS ele onde den~m Vil', IJO!'Q lle e O 
eml)ar·aços financ,iros com que lur:ta actm\1- meio mais segu1·o üe ter pessoal iuoneo, pois 
mente. o orgulho n•Lcion~.l os lev<Lt·à :1 m<mdur gente 

O curso paro engenheiros ~gricolas e o mais sel'ia. u todos os rcspei tos. 
perfei r o, e, como el1es devem ter umll. instruc- Ho.nm<lo <lma gr:1nde ,·::mtagem na. clitfusrro 
rJLO mais el~vailiJ: do q_u:~ os di:·ectores de cu1- de toda ,1, esve,·te Lle instrucç-ão e sendo ge
tura., 1mvera !!latO!' ex1gencm nos s~u> ex,>m~s 1':1 \m~ntc 08 que~~ dedic,\m ;lOS estudos gente 
de pr,•paratorws,p~t· caus:t dn.mawreJ;;;•a,;ao de poucm meios pecurúarios e havendo pou
mo<·al de sua pos,~':!o. Par<t toüos, quCL' nos· cos est,1belecimentos c>m que ~e pos..«.'\m adquí· 
prep:'l.r-atorJO>, quer nos \W~Pl'l'lS eursos _de r a· cenn~conheclm ·ntos. julgo r,:xtremamente 
~gr·vul_tura, ~XI.~'t•remos maz.• estudo dP lm- nW 0 admitci1· uma classa de e,,tndantes cha
guas ' 'tvas, 11<\0 P?r s;·gntr · ~ man .a de fazer nudo;; voluntario~ q\!e, sem ex2.me ou prepa
dos estudantes rums p•_ol~:glot:LS.}Omo u~o:r· l'a;orios, poss:tm, como ouvintes, seguir as 
tec). nos no.sus _CUl'S~s de Jll.n'uc<;ao ~upenor. <ntlas qu.; lhes convierem e das materia.~ 
~orem p..~:as :);t~en:'~','s.d~ cotolll;~<l\<l.o. Por·~ nell:J.S enginatlas pass:u·. exame, como acoú
t,mto, e:;t:J. p,<rt~ mat:; t,u lfe podet,t ser eltmt- t.;:ce nn, escob. polytechmcu. 
nad!l., apezar da VtlllUl.gem que os t'm pr't'!:ados . . .. . _ . . 
na h~·oura. pudes~em colher d.:.. leitUl'-t de li- . I~t,() Ú\Cihta a. lll'truc~:ao.em q'i.te o :p:uz so 
vros e~tmng'ÍL'os,. emquanto não Jormat·mus I te.m tt g'•ntw.r, . e o pc<~·twu:ar lucra, . P?rque 
uma blb!iotlleca arrr:cola propri:.tmente bmzi- l)ode e:;tmhw so e ~m1camente a. dlsctpl._na. 
leil'~\, rol1Jrl se da" em todos os p:1izes. 9s P.X- q?e Eu~. ~on~-el?: a;;su~,-~.u~ mo;o quQ ~r;ctsa 
ames de pl'eparatorios para os cursos uos ui-~ e:;tnd:J.; c!mnw,~ c p.lJ'>lCa p .11_:1. _entrar em 
re~tores de cuttur-a são muito m:ti,; reuuzidos. U@1 1alm~:1 ~le pt•oduetos <:!nmtcos ou de 
porém convem· que elles ni:io i~norem certos ~·ct·tos :l )l l\ u·ehlD~ <lc enil'cnh:<rl:l. p.td;• rer:~rrer 
princ:ípio:s come:>inhos <eo ho1uem de ..:<!rca tt e?coh c ?htc >' um cel'~tficado, q1(e lhe tl~t um 
educarão o instrueção. )mew de Yl(~,t l1onesto_. em que yóde lucra.r e 

O . t· tl d t . d t J Fe>t.:u· opu mo.; sa•v1ços :10 pntz. curso sc1en 1 co rs es e apenas e res . . . . 
anuas .. e muito mais succint.o d't qnc 0 dos e11.1 n,:~~.ms~ par~c:-m_e ~el' est:e, o um~o. n:e_1~ 
genharos c os s··u.> trabalhos d.e cum!Xl. na j l]tk 1:•' d~ tn~n<H e,t.as cscDlil.> dcmocra!lC.h 
fazenda modelo. annexa. ;\. rcsco1a. muitÔ ma.i~ "' utei~. delm,uo de toLlos 03 poatos de nsta. 
l\turados, porq_ ue dto vem sauer maneiu.~· os itl· 
struwentos agricolas, ' ---' 
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~fATERIAS EXIGIIHS PARA A ~IATRICULA :'\0 
CUitSO DE EXGE:-i!I.Ut!A AGll.LCOL \. 

Portuguez, f:·ancez. gçographia ger:tl, cho
rogrophia do Brazil. histeria geral e ,io Bt•a
zil~ aritbmetir·a, algeb:·n., geomet~·üt, trigo
nometria, logica, deseaho de fignt·a Lle um 
modelo de ge.>so. 

Cllirnica. inol'g::nica e org:tnic:t, plt~·sic:l e 
meteorologia, an:tlysc' chimi~a e ch mi.~a 
a.::;ricola, bot:tnic~~. zooln!;in., minet•:tlogin.. mi
croscopia a.p;Jlic:tda, geologia e pii.leon :nlog-ia. 
zooteclmia. f:'lemC.!ltO~ de me,ledna Yeterimt
ria, de ana.tomi, e physiolo;,;·la hum·m~. pl·i
meiros soc:,'orros meiliCIJs e cit•urgieos em 
caso riea.cddentes, agt•icultur·, l]eral, eultu
ras eopec!ae>, in(lustrias ll.grir·ol<1>, ~it~~knl
tura, ar·boricultut':1 e llorticult.ut';l., g·eometria 
analytic:t, g-eom2tria pmjectiva e d~~'~ri)ttt\·a 
e suas appllcaçiies, C'l'mento~ ue ralcn\o diffe
rencial e integral, mecn.nica racion;Jl, me,·a
ni<'a. graphiea. !"!lement0' d.-. ast,ron<Jmia. e 
determinação ele lattitndes e lon !itu.les, me
ca.nica applica<la. ( r• si "encia d~ m;tterin.(•S e 
hy 'ra.ulica.). topogra.phia. e constrnc:;il.o de 
pontes e estralln.s, es '.ra.,]a;; de i'en·o. con
strucção de mac'linas,architectUt'a e constJ•uc 
ções ruraes, hydraulica. ~1gricnl'' rirrig<t(.:~e•, 
draina!!'em, d~s~ca.mento de p:tntMos, e 'c.). 
contal:Jilida.de, rli!'eito cou~t,icucion,!l, nmü 
florestal e hypot!t~car·io, economin. p··li r.il':t ~'
economia. rU1".1l. ~dencia, milltn,r, cornposi(;ão 
e declam;tçiLo, inglez, italiano. nllemilo. de
s:mho, esbo,~l)3 cota:los (c·-'•!1·li·) rle macbitws 
e archi~ectura, desenho de comtrueçõe~. to 
pographica~, COQCUL'SOS,. ex~:·ciciO.i d~ labo
ratorio, gymnastic:l.. na.taç·.ão, eq uittt\:ão, es
grima e exercícios militare,;. 

polit.ica e economia t•ural, direi!o constitu
cil•n~1 rut•al, flot·cshL hypo•hec;trio. con
t:~lJilirlar!e. sdench mi!ít:lr. ít:tliano. iu:,:lez, 
<1-~enl!os de plantas e topogr:tphico. gymna.s
tit:n.. rquitaç5.o n:ttaçib, •'X8l'ckios militare.~. 
m~ne o dos instrumentos <L rico la~, du. bussola 
e tt·erÍ<t. levanbm~nto de plantas e exereicios 
de 1<1\.Jot·atorio. 

[;ktil"io wcci•mal ag;·r,,o-.. ico p a r·a l.Jacharei< 
em agr:çH/tura 

Ex:a.me dtlS m~ma:; Jll:\t~t·ias para rna.tri
cul~,, qne as do ctu·.;n pill'<1 directores de cul
tu!'a.. 

X<'st• r.tuso poded. h:wer uma classe d~ 
vo!nntar•io.~ que rarà'.l on não exames e terão 
cPr-t.ifica.do de fl'equencia. 

C\limica ino!'g;lnica e organiea., physíca e 
meoter·o[.•g1n, analrs~ cllírnita. e chimic-a agri
~~o!a, hot.ctn\~;\, zoologh1, rnincrttlogia, ~,tCQIO
!.:fi0, paleoatol·win, agl'ic:\ltura. ,g~ral, arbori
culturas, sei~·iculrnrtl, horticultura. culturas 
e.~;:>e"ioes, inclust.:oia~ a~l'icolag, zootec!•nia, 
el~on(lmi;r. politic:t, economia. rul'al, direito 
cortstitnciomL rnr-al flor·e.,tnl e hypotlleca
rio, contabilid~de. inglez e iblill.no. 

Sr. pr2~i•l~nle: Tenho ~xpnst. ·o que em 
bem ,l;L <Wt'iculq:ta POtendo pr-eci5o e urg~nte 
t;tzet'-5e. Um esnirito .•UD<'rior. velho rPpu
hlic:tno, qtP e~tmlou ~drnci:ts naturaes lit 
!l.)o"i\. •', como IJOucos. conr\l.~ce hem os homens 
e cun~;t> d.:1 rwsso paiz, o Sr. Dr A. Ferreira 
h~nLimt uma autori<l~•le re~peit~da !\ indis
cntivrl em nssnmptos ftmtnceiros. coope:·ou 
ne,te trfl.bal!,o que p:J.<so a c0ncretisar. 

CosniLleranLlo qne a prrncipal r·iqnez3. do 
Br(l.Zil c"t:\. na. f'crtil.darle elo seu sol<.1, hoje, 
em rnorme ma:oria. de>rxwoado e in"ulto; 

Consider•an<lr\ que o cnlti\'O que nelle se ef-
fectua niío SRhlu aiwh llos IJrücessos primi-

1\íateria~ exigi1/ns 11rwa a 'iil''tr'c~tla drr ~m·.;o ti vos, nem se ar.tpndP pül'emqmtnl.o, como nos 
de di.~·8c:vJ·es de c~!w.)~Q; competia. ás indicações c pr~~ripçõPs scien

Po~tugnez. fl'<mcez. gcogr~phia gor:tl e (la 
Brazil. llistoria do Bt'<lZil. a.ritlun~tic<J., ele
mentos da algcbra, geometria. e elementos de 
topograpllia.. 

ti fir~a..< q~1e o estudo e a. experiencia. te~m de· 
monstrado s~rem mais benetlc<~.s e indiopen
Sa.Yf\iS; 
Con~ideranclo que todos o> sacrificio., feito3 

pelo Estado no 'entido de generalisar a in
strucção e as no•;ü~.s el ~mentares dos conhe
cimento~ agl'icolas é um fecun1lo capital que 
ele~·ariL considera. vclm~nte o pa.tr-imo;1io so-

Chimica. inorga.nica e organica. phisic:J. ~ ci:ü, :mgmentarã. o h·"m estar dos nosso' com~ 
metereologia. industrias a!-!rL·ol:t~. analy~~ p~t.!'i11t.'l.s e no~ impori ;\. cons:deraç.ão e re
chimica e chirr..ica agt•icola, co:ani~ e zoolo- speito do5 po\-05 que marcham na vanguarda 
gia,, mineralogia, geo'ogh1 e paleontolo;.\h, ll;t civili>a~.'lo: 
agricultura gernl, gi[\·icllltura.a.rboricultara, Comi<ler•:tndo que os hl'aÇ'~~ que con··t.mte. 
borticultur·a. cultur.ts espeche< zoote~lmia e mente nos ch~::gam do ex•erior se não fixam á 
~e.nentos de med•ci.:n<\ vete;ina.ria, ccon.om.ia · terra., como convinha, porq_ut:: não veem, por 
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ora, tendencia.s :~ Jgumns pa.ra cult.i<"al-a. a.pro
ximad •men:e nas condições em que o fazem 
nos SAUS respecLi ,·os naizes; 
Conside~ando, finalmente, que a t.end'lncio. 

p:era.l das cla~cs dit·ig·entes e i mpulsion;<!' e 
diJiundir a..~ sei ·ncia.s ab.-tt·n.r:t.'l.S, os e~tuúos 
theoric •S e j u. idicr>~. em v e~ doi' es~udos p:•n
ticos, ag~·icobs e intlustri:u·s- que, illu::<tl'.>n
do e enl'iquecendo um tlOíO o poem a cootlt'to 
das cr ses economic:.t..;: e th~ teniYeis luct~\S 
da. competenria. da. actualidade, 

Tenho a. l10nrn de sultme;ttcr it Camat'll. o 
se:;,TUinte pt•ojccto de lei (lé) : 

O Congresso i\acion:d resol\'c : 

Art. 1." E' o governo ;Uttot·i&1t!O a cre.1.r 
na. fazenr!a do B.1.irro A!to. cidade úe Campa
nha.. uma r sco!n. ind u::; t t•i;d de eng~n ~ :a.ria 
ltgricola e um instituto agr:cola. n·~ Rio de 
Janeit·o. ou em qualquer outr·o ponto que o 
governo ~ntenda mai:< con\'~tliente. 

Art. 2.• E' o go,·erno autoris~rlo a. con
tract;\ r' no e<tralljeiro os pmlessores <;ue, 
jul,oar ner.ess:trios ao ensino du Escola. 

O Sr. Jacques 0.;J.'It"ique lembra 
qu;. ha cerca. tle qtt inze dias apresentou um 
requerimerl~O ele informa,:õe; a proposito do 
q~e em Manaos tem succedu\o com a imprensa. 
J tL IJOuve tempo de sobra par..t que -v i~ssem 
e~sas inrorm:H; es ; e entretanto ~tté J10je ellas 
n:1o clle,;aram i• C<'mara . 

De moduqu~ o govel'no rouba ns, im ;i, op
po~iç~o urn tiOs me: o~ tle que eUa dispõe para 
1hc-J.hs:~.r o mod · por que se voe exercendo a 
•Hlmini•f r.u;ão publica. e annulla. o pa.pel dos 
rcvrc:::entantes dtt TI:l\ií.o. 

t;lümamente o or:ldor !!.prc-sentou out ros 
rcrp:cri1~1enl.o.5 sobre negocios da lntendencia. 
:\lun cipal, f~l7.cndo ver ilo conveniPncía. de se 
nomear umn. com missão que examine o estado 
n:ctual do.> dill~rentes ~et·vio:os ~a. municipa.
htbde e o motlo ror que fora•n rllspendida.s as 
sua;; rentlas, e prOJlOnh:t a responsabilidade de 
quem :t tÍ'I-'er. . 
E~ta r<>querimento ficou esquecido. O orador 

e~pera que elle não fic1ue eternamente no ol
vido. attenta.s n. naturez;t do assumpto e a. 
gravidade da materia. (•liurto bem · 11wito 
~m~ ' 

Ar t,. 3.• Revogam-sJ ns cli~po;ic;ües em 
contra.rio. 

Sala das sess<>es, 13 de r.utul.i:o 
Ale:cundre Stvck•e,-. 

O :'Sil· .• J'oã.o de Sh1neira, antes 
de l117.er :t t·evelação que o tl'azá tribuna . tem 

de 1892- nccesoiclad;; de dirigtr urna declaração á Ca· 
mam, em vist.t da. declaração que acabou de 
f,t:r. ~r o nob,•e deputado por Minas Geraes. 

Aproveito a occa~iüo para d~clara.r. uma H.lZ O orador não p-'l(}e Eer assi m tão de~apai-
por t ( d:\..<;, qne de:poi:> lle procla.madn. a Consti- xonado, como S. Ex., para com o governo 
tuição da. Repnblic:t dntt E-;tadn~ Cniuos do qae O:'ll. dit·ige O'' negocio:> p<~hlicos. ~fas ped~ 
Bra.zil, tenho ma.nt:do e contin uarei a m:tt!f.et· ao no ';re deputado que tique cel'tO de que, 
:>ernpl'e nest<~ eama!"a :~. tnl!Sma. pD!:'içáo. log:> que forem go,·erno os amigos do orador , 

Nunc3. e<t í 1·e nem e;;t.·u·ei ligado n~m á o ora~lur _ha de se col!oc':l.r U(l. mesma. posi~;ão 
maioria nem à minori<t. porque estou plena- <-'On•tttuclOnal em que S. Ex._se colloca. sem 
mente coavencidn de que no regimen presi-~ odlo. ~em rancor. sem pan::ao. tal como o 
dencial ser oppo::icionista ou sct' go1·ernista. e n~br~ devu ra.tlo P<•r:t com este governo, que 

1 olfender o Constituição, e re.;f.a.umr o lJarla- <hssolve os Congl'e<~os dos est<t.dus, nomeia 
· {Uenta.rismo. governMlores para la e prende e desterra os 
. ' Pnlitieo cnnd liador por índole e colteren t~• repr·es:onhtntes da naÇ'io. 
por prin.ipios, que fez sempr·> um<1. poli- .1-'a.>:::.'t a !llzer n. t•eclam;,tção que o traz á. 
i.ka impt-'SSOal e desintere:>&ltb. pr~vai!'CO-m~ tt·ü>una. lia. _ pouco t'>!llPO _:1 Cama.ra. votou 
deste momento pal'a di,•ifl'Í l' um n.[Jpello aos um ~wgmento de venctmento< p~ra os ernpl'e
rneus illu~kes correli~ionario;; que Jazem parte g;\d03 do:; teL·grnpho3. Pa,·ec·ta. qne, a..-ssim 
da maioria como tla mir.o1·i~. nfim de que. ~~~ 1:) 1\tor remun~rw.tos . e:se~ emp!'egados ia.m 
!nspiraúos P<'lo seu ele...-a.do criterio e por seu la~er um sernço t;_lmhem melhor. Tal não 
tniliscutivel patriotismo. fa<:••m:cs umo. poli tica sucç~tl_eu. P -rem. O orador acaba de ir à re
se·:l odio;, sem paix5e5, ~íncer,1., e tru ~a.lhe- p:1rt1 ~·uo tios telegraphos. onde um emprega
mos t od~s com a. m8iot· dl.'d.:c-aÇ'iio lla.ra '' 1~- tio_ o t\·z def!lorar-se cer•:a _de meh hol'a. de 
gr:mclec1mento d!l plltl'ia._ m;w e~t,·ndtdJ. p;u·a. a portm!:ola com odes-

Entendo qu · o~.::; ü.>dO$ 1lev<'mos ter uma p:1cho qne leval'a, cmquanto contava cinco 
llnka e só di 1·is:t: 1110 Jl<l t' tod[)~ () t r~t ln:< p:JT' nrn, I tll! :<:i; Y<:ZC$ um talão tle recibo tle que se ia. 
tr~balhnntlo com a. rnaíor 1k:tl '<:>aÇ'J o 1 :eli~ p;~- $(!r;_;r -
trt,\ r~pn bli ·~-na.. (JI•-"1, /u,l, wuiio l>.:u, .J }:.lO f,>,:.e um outro empregado. que disfoi.l'-

, • ;:_J;\mcnt<l fe < nota e o.o seu coll~ que o ora· 
. O SR. PR.r-s1n:::~'TE <lethll':.l w · o pro~ect.1 tl? ! do:· E'I"J. um repr.:sent.')nte da n-ação, e ainda 

Sr, Alexa.nd;e S~cklet· fic1L sobre<\ me••'- l\IA! 
1! hl'Je o ondo1• lá. e:;mria de mão e;tendida. 

ulterior dehberoça o. _ com o tel~gromma. que deseja.va. expedir. . 
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Si as~im ~u~edeu com um r~prcscntante 
d:J. n:•çil.o, im:tgina. o oradot· o que niio ;.nc· 
cedera com o ]Jubllco. AliiL<, Já nüo ><ão r>on
ct~ n<>m demot•a.\la~ <t~ rechm:•çõe3 que Ie· 
va.nta o ser viÇQ dos teleg<·api:o~. 

O orador a.pp ·lla p:tra. o dtrector de.•:;ll. r e
llO.r tição pedindo que melh01e e,;.~e e~taC:o tle 
con~:~s . O pulJli ·o, que ]JJ.g<~ impo;tos quer 
ser bem servido rt.o meno.; naquillo de que 
tem urgente c t~b ,olu~:t twces.~i·l:ule. 
E~pet•.t. q ue o directol' rlo.< tclegr·a.phos pl'O

videnci:w:'t pa.t~~ que não :<u repitam sul!le· 
Hw nte;: abusos. 

Vae a imprimir o seguinte 

Projectu n. 1~,:-, ll-18\12 

OpiJl.fl :w sm:tirb tle .•c r d•ult~ I'•'P.f.:i"rJitC!•r , t/a 
<lllt1·e OS [li' · jecto• 1"Ciati·~ ' s ,;,,; nln•a< ,11) {'Qr u 
clr> Rio de Jan,iro, rt, de JI•:!c;:i/e Ifo ,·a, c de 
se;• arloplado o l''ojecta ll.l:j{; A, dc;ta Ct•lnO. 

Este pruje·~to con~ta de du01s partes: 
A primeir~t yroposh Jli1ri1 <\ remoção do 

Ar,;en.:.l de liL\rinJu com toclils "s stms depen
dcnc!~ts p,,,,a, ~ Ilha do Goremador ou outro 
ponto c<mveniente, sujeit:lndo-se os pn)po
nentes a edifk:u- um :t rsenal conforme o 
;:tl:u~o qn.:, fJt· = ~!We:>ent.;u:b p~lo governo, 
obt•t ;!':\nt!o-~e m:us ''· construi!· um ediflcio 
on,le p: ·~,::L runt:don:w, conjunct:J.mente com 
:•. &:c:•e::tt•ia, o C;:.nselho Na v:tl. Cont:l.tlot•ia 
;~n \:t olo tlo t :> ·cret:tri<t e:-;.i~tente. tudo i~o 
llll'tlc:• nt:\ uso e 1-!o:w rio local e arm:tzens du 
;td.ll : l :t;•.<cn t! U.u:·ante v prazo <b concessão, 
et ,tl\&t : ttll ~a.n t.n VPi'e tl'\~_•s. 

A SC:!Hnrla p.u't.l' oasiste no esta.llelec:men
to d<~ um ~ac~ cm·ri<lo, de :ttrn.<;;t('üo desde a. 
pwro \l{)' tt~ . j tuno ao tiique tle Gu;\nn.hara E\ ~~ 
ponr,:~ oriental da ll' Ht Llas Cobras. pelo h\do 
liO not·tH. consêt·nin,lo-~e. nlli armazens de 
mercau\'t'Í<IS. unidos pol' uma lio!m·ferrea. 

os dous projectos que, ;t requet·imcnio do que se pt·olon.:ará ;tte ao ci;es do Arsenal de 
represento.nte da C:;pibl F:•rlet·al. St· .. r.•.cr1n s Mttrinhu. e pt~\ç, :t dM Mineiros, o.tr:JNessa.ndo 
Ourique, viel'am d:J. Sect·~t:wi•t cb :\gricul- o cl\:l(l.l pOI' um:\ ponte movd on gyt·:~.nte, re
tUri\ e ap:>esent.a<los à commi:>>ào th~ obt·as gul;tri~<.mdo !tind<t o cães existente de$de a 
pulolicas e coloni<a.ção, longil de tnClllífic:u· a Pt':.l.inh:t a.o cáP.s do> Minei!'os. 
primitiV't\ opinião o:lest.-, rel:~tivameut.• <10 JH'O· f:'n:ra. exectt~ií.o Liesttts obras, o peticionaria 
jecto Mel viUe Ht>l'<t, viel'<Un, ;;o comt·<tl'io, .-wl tctt.?. po.m ~~ ou p:Lr-J. a companhia que or-
corrobot•a!--3 a.indn. m<ü>. gt~nis;tr : · 

Lendo os pro,iecws em qu~stii.o e o~ va.re- 1.• Oi\ i;wores da. lei n. 17·13, de 13 de cu· 
ceres que sobre elles emittil\Lffi di •·e rw,; pt·o· tubro de 1869. 
ftssionaes. a. commissã.o ha.llilitou-s~ <t eX<\ l ':l.l' 2." Concessão lXl.ra. constnn~ habitações 
seu p:1reCer, confi~ma.mlo a. excellencia do ]J.'\.1':\ ope!'lwios com os favor s concedidos pelo 
projecto Md..-ille HOt·<., só com :1. simples ex- d ·('reto n . l0.3S6. ue 5 de outubro da 1890 ao 

. po•ição dos dou~ pl'l{jectos._ que ora lhe che· cí.-htdiio Amel"ico <I e C>lstro. 
ga.ril.m tl:.1. Secret:l. t'I<~ da Agrt .-u:t u l'a. 3:· lsenç:ào de <lir ... ito3 de impor tação pa.ra. 

Esses dous pl'ojecto:> qu:üifical-os-hemo.; de tod.l o material nece:>sario <is offidmt5 e mais 
- Projecto DJ.rio Pedern~il·;;.s e L. Simonet & dependencias do nol'o arsenal, na Ilha do Go-
Mazon. vematlol'. 

O primeiro foi dlri.~ido ao Ministe;·h) cW. 4: • C~-s:1o ua llha das Cobra~, dos diques 
Agr:cult ura em 13 de outubro ele 1890 e o do actu:1. l Al'.><'n:ti de ·.1arini1:1. da. lazenda de 
se!!undo em 9 de m,üo de !891. S. Seb:•stiiio mt lih.:. d1 Go>erna.J.or, da ilha 

Peht seme1hanç:t <.leste ui imo com o de do Br.>:Juelrilo e d;•s depêndencias do Arsenal· 
Mel~·i l\P. Hot·.t. am·esentldo p<!l.1 primeil'<t vez de Madnl!a .. 
em !800 ao ~Iin.sterio d:t Fazeml:1. , ,·et·- se-h:l 5.0 Apl'P\'ilÍ ~~.mcnto d2 todo o ma.terial que 
o grito de semelh<J.nç;J., 1)1l"J. l)eio: , pois 05 S?· • P?~s~. ~c_t· ut= tmen~e empre;a,clo e uo prove
ltcitant s content:J.r~m-se elll tlesloc~w s:1- ntent ~ <las Llelll oltç es. 
mente o ponto de u.tr.>c·3.-:;ií0 uo ''i :tducto d:~ 6.' PI'Í''Ílég-io por 90 annos ptra uso e gozo 
P1·a.inhu. p<1ra :t ilha th\s Cobras, fazen,\o <» •.le tn(l;J.,; a< obm:; c meUwramentus a que se 
p?gÕ2S sustent<l.culos do mesmo vi~1.\\t;cto tt?. pt·opõe organisl.t'. 
alven<l.rh, ao p<I.SSO qne os do prQjetto de A simples ldtm·a destes favores (especi~l
Meh·ille Horn. são cylin.dros de ferro ,::co~ . ment~ o_ 4''. 5" e G·, ba>t:t pa.r-a deruonstrll.r ;1, 

cueios depois de concreto. In l'tl:·lOru!,\de, quan t.o às exi~enr:ia<. des~e p ro· 
Não contcmtes ainda em te1•em calca elo seu j eclo em t•elo\ç:1o :\i) de l\Iel v lle Hora.. 

projecto SOlil'·e o de MelviUe HO .'êl, !oram No que diz t•,•spei t<J a parte e onornic~<deste I 

a.ir:<!a. os Srs. Simonet & 1\'Ia.zon resp\g-.11' no proj~c,to, a commissiio reporta-se ao que >em 
de O l.l'io Pederneir-as, :lnterior ao delles, pois. . exar!VIo no import:\nt2 p.~.recer do uistincto 
como acima vimos, é úe 1890. cha.m ~ndo a si protlssionall'J. Tygno. da Cunha, in;pector do 
a. cla.úsula im[K>rtante da. mnd3.nç.t \lo Ar:se- , 4·· \liStrict<J dos portos. 
n1.1.l de Marinlla. po.ra. a. Ilhu. tio Ooverna.dor. I . . ...... .... , ... . ......... · .. . .... , .. . ... . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12:49 + Pág ina 20 de 43 

Sessüo em 20 de Outubro de 1.8fl2 433 

«Embora. o proponente nii.o offcr"<;<l. iL con- 0 tert•en.o onde se ncha situado o actual arse
~ideraçiio do g·overno neiJimm elemento or- U;Ü: :t cotBtnÜ<' na me.<mil. ilha. uma. villa 
('~.mea tni'ÍO, p:u·J. que se VO'i<<t a .. :uizar úa p.tt"<L <l\lel'at·ios. de 100 c .sas. no va,lot· medio 
v;tntagem economica da prO[XJ~r.:t. tod:w:a ti do :2:000.~ c;téh.t um<l.; e, fin:tlment.e. prelê.
de p:-esum r· n.u~ a re:Lii-.:t<iw tle~<e em[lrL- rem;it 1nra a c:ompra ua ilha dlJ.s Enxad<<~, 
hendimento abson•et·a en·.il'lll: capii.at, p:u•u, no cet'O do g-o•·erno a (jUeree vend,r, obl'i
cnjo in tere se e o,.;nonJ,:a,·ilo ~e,ü miste1• g:w<hl p a. ''on>truir· a n.ctaal E~cota Naval 
ouet·;w, pot· long-o tem[P, :t.' mere:"lol'i:ts do 1::1. Hl1:c do Cio1·ern:ulor. 
cc,mmer~lO ··xceriOi' r.:om o rn:txtmo d:;.' tL;-.:.;.~ C >:ao n.eílll<l· J()i dito. este projecto é um 
d t,(•J•mina•hLS ll<L lei d8 1::1 <le outulm• tle si1nil'" dl'(:n·m:e<ln •.to de \fdl'iile Ho~·~•~om um 
18Cill. <lJl<LaltaLlo tlo de D•rt<) Pederneü·as. 

«A ontt·;t cr•nsid!'l'<l•;Üo uiio em ·nos itnpor· !) !St;t o confl·onto lJõl.l';t se fic:tr comnlet:.-
t.;tnte. isto é. n C(U(\ diz 1·esp i to no e~;te11~0 mc·tut eo1tvend•lo. tet1do pr~·•iamcnte ~·erifi· 
pl\t?.O (!)O <tnno;, unrame n qu.d não,~ p de· ~.t. !o as tl<~t~« elo~ apl'e,entt\Ç~to do;; tt·es pro
I'ia fruir os :,eneficius LlO :Jrojec!•J, m rel.L,·~u .iedo5. 
tto mov.mento de rbj<tntc·s e C<tt',;<t> no po ·Lo A ··ommi;,:sã.o, llot·to.nto, jul~a, surernno 
dé• Rio Lle ,);tneil'O, quu.n.l:J e Senl;imen:o IHU\·Itletnr-:>\l d!tÜ" no (•.x:une Jo l)fOjecto Simonet 
nime ser urg·ente m~ltwra.r t:•.e~ s ·t'\'ir;u>.» & :.r~tZ<Hl. ~untit•m:\n,lo mai.< um:\ \'CZ seu pl'i-

Cumo se tl2pi'elteJlt!e Jo jJ<l.l'eCCl' dt.l di,;t.iJldO I meiro [lttl'et~l.\t', Í$!0 e, que de tot.lO> O> pt•~je
pr·ofis~iontJ.l o peticionarw Da1·1o Pe,L!'tF·im; I .:;tm po;· e lia ex:nnina.do~ ~·elativamente iLs 
só poderá tirar o.lgum luao lan,~wllo miTo do ol.n·a~ n~ FOno üo Rio de hne:ro, o de 1fel
ú1 rui.,,o th~ l:t:'.:<tS dete!'minadtl'i I!il. lei de \' ille Hora e o mel\;or . deventlo \)01' isso Sel' o 
ISW; ao pas>o que :\lelYill' Hora. fix<L ~ua <\Üopktllo llelo Congt'.!SSO Nt\C:onal. 
t<tx:t em mít ~·e i~ ~e 27 IJ~ ll ·es eiCer-lino;, pnr St\l;l da• commi~;;,ies, 20 tle outubt•o de 1892. 
tone!al.l~ un,"'lmcçao ~!e tO!~d:tu~. c~~·r~~"'.la _ An! o~tio Oty ·tlw, p1•.:sidentl!,- Auy,tôt, 'Vi
ou. ue~~·~rrc0<l.l~a. n.L 11l~a d,\, EllX;tth"' o,t em 11.}.,1u.1·, rela~r.-G, J'ire;;,-Joal)uim Pllrnam-
qualquer ele sua~ ponte.. vuco.-JV>'I: B;:viluzrw. 

Projecto s;monet & Jlct=on 

Consi~te em um;1 J)onw soiJre pegües de <Ü
vena.t·ht e com vilos'mol'c:~ pJ.nindo d<t :l:ta 
das Enxadas para a dtts Cu 'Jl'<I.S • • ([,~ YM'io~ 
mo!:>e~, t11nimn soare pihm::s, di~pO$tO~ lJCl'· 
pem!icLJ[a.rments ;í. ditn. l_)Oa(e C COI.>ertOS d•; 
armazens p<1r·a o üepostto ·le mer~'" iorüts. 

A ilha U<LS Cobl·a.s e ta:a!Jem lig-J.tb uo C:tCS 
extremo dil$ doc<J.s d<J, ~LlüLw.kg;L por um.
Jl~Ute. 

::-J. E.i5 A-1892 

Rc!lacç<1o jXtJ•t( :]~ disc!.c..~s~to d:J ]Ji'ojecc-o n .• 15V 
rl.-; c) .. red:.:: t:nuo, fj_'!t'J ant~>~·is~·, (j 901~erno a 
codi··Lctar cv~it o a~t·feHfw~·J'd .Jlelv~UrJ Ho;·a 
as obt"tts q'!d ~·o p;·op.;~ a e.t.;C!~ ta J·, pr1'i· si, 
ou co,;1panhi~~ (rw vt·;'f!tt~.s(rj·~ na ilha. das 
E.~xmlus .. no puj··a do R•~? de Jwteiro 1 'ine
dic~;1t.J co;ldi.ç,Jei qt!e est ... cóetcca 

Partt r:>aliz:M;~o deste projeeto,os peücion~\- o CongT~'O Xudona.l decreta; 
rio:; so!i it<uu, a.le:il Jc\!S Vc\Ut;.Lgens th lei . . 0 . . . . 
n. 1746.lle 13 de outubro ele l~l.i'J, dm··,tnte ,\rt. 1 · Pw1 o go1·:rno n.!JtorBa~o a con-
90 annos: l t!'<tet·•:· con~ o en:;enltelr~ ctvrl Met~·tl.le Hora, 

1 .. cue l'1~ - sf )· 1 ·0o1·mi":J.1 - Cl>hr·•n··~ n ·!o· p:tra. j)>)J· ~~ou c•"nJ.l<tnhtt qu.~ Ol'!!amsar. ex-
.. ' 1 . ~ ...... :- • 1.. ·- "'" .. \ \.L ' \ \ 1 y . :, I . .. . t l. t~ d R' d 

ser·-,·i~os que pre;;Út·.'m. <.k'< t<.txa·: tllentk<L-; ,,, 1 ec."a:· tts segum eo o oras no por o o 10 e 
consig:n<J.; l::t,; U Q ttrt. XIS do contt·•tc;to c !e- \ Jtt l!e tru : 
bnulo em ll de ou muro de t tlUO com D. Em-~ •') A estcml~r a ilhi:L elas Enxadas por todos· 
prew, lmlustri•ü ele 2-IeLortlm<::nto; no Br~t'.'éll; os laüos, at~ a!.C'J.IiG::tl' a prui'unuidade urütor-;-

2'. que Htes se_ ,,, 1gu:llment· co;tc:e.;li~lo o me d~ 2·1 ]Jes 1ngl~zes, pelo meno$, na mare 
f<J.vOl' de 1~ n~lio lle di,·:·itos C'jn:<i;;mtdo nt> llx•ixtt orLlinttria; 
d(l.ll<u!a. X\'ll úaquelle 1m·smo :on .i':.tc:.O; '') :\. constru r na ilh;t. depositus alfanlega-

::J·•, perrui~s:io p<l.l'<L pro:oagarem o ~i\n tt1l!l1·j do;; ti' e;l.p:l.c i,l:tlle total lle 20.000 tondadas. 
way de scr,·iço pelo <At!.l~ ex tento da :üftn- 'i de modo que o; tra.nsti.tlantico.; att·ac .1do~ pos
degu ate n u.ntig<\ pra(.~~ de D. Petlro n, sem. S<Ull ""l' Ci\l'r gados e ue~carregados directa-
prt'juizo do s~1·vtc;o tia, rn~~1n;1 a.H:uHl(~J:1; m~nte •.los mes;nos d '·po;itos· 

4', isenç;l.o úo imposto ue. jl0111UI.S úe agua c) Consc~uir Ú<t illl.<1 da~ Enxadas o.te a 
que forem n~ces<a.rla~ a s~u s~•·viço. Pr"<Llnh~ un1 '>iiaüucto de re,·ro (p<mte <~dua· 

Em requet•imento posteri r. dll :2:?. úe m;\io n:-:ra.) e no ponto dbtante, mas ou m:>no3, de 
de Il:\91, compl'Oilletce.m-s~ mais u~ peticl()n·J.- 50(1 mbtl'Dõ d.a Prainha, umt:L pvnte hyur-<\u
rio~ a cou~ ruir UIU arsen;;l d~ m;u.nh<t na. líca ,·"yratoria, com 40 metro~ de compl'i
Uha do Governador, cedendo-llL~ o gove1'llO m~nto. 
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Em perpenuicuhr a esb parte do viadncto, I c) Os ]X\.ss~.geiros que transitarem nos r.<1r
compr~hendi<lo en.re a ponte hydraulica e a 1'03 du. estrado. nos diversos >io.ducto~. ou 
ilha das Enxadas. poder!~ o supplicante con- : pontes. p::tgal'iio : tl•ezentos réis (I• da.sse) ; 
st1•uir pontes auxiliar•s,de não menos t.le oito duzentos ré•s (2> f!la.sgc); cem reis, os r.raba
me•ros de lu.rgura. e não menos de 150 metros lhadores da estiva ; os immigt•aotes. os sol
de comprimento. !lados elo exercito e nrma. la. emp:·ega.dos do 

d) O supplicante, ou empreza. que organi- correio e tele,.:"raphos se:ão transportados 
so.r, edificará em t 2uenos que P<U'J. esse fim gmtnit..'lmer.te. 
clesapropria.t'. n:lS imme liaçõ~ .< da. Prainha, d) As h;;gagen~ de passageiros, não exce
um deposito geral Je mel'cad •rias. com o lit•ndo o peso de 100 kilos.pa;;J.rão por volume 
unico pt•oposito de cntrc~:w nu publico wtlos quinhentos rei~. de\·endo a bagagt~m dos im-
o sgeneros devidamente t!e~p:l.l·ha.do<. migr-,J,nt:,; ser tra.npor·t.<~da :.:ratuitamente. 

e) 0.> depn~ir.os nlrand ~~'3.!los a constru:r-se Arr.. S.• O conce.~ionario ou empreza tel'a 
no. ilha. da.s Enxatla :;et•;i.u lig-ad. s :~os exis- o direito de desaprop;·iar. segundo a.s h is do 
tentes actll<tlmentllna Prainl t:L c ;tlft~.mle,;a. p.'Liz, as propriedades p:tfticnlare;; que forem 
por estr-J.da. 1le !'erro a vapllr- dn. mesm·1 bi- necessaria.s p:cr:~ eff~tuar ns obras segundo 
toh ela que empreg:t :t Companith\ Carrb; Ur · os pl:Lnos ncceitos e appromdos pelo governo. 
l.tanos; Art. 9." Revoga.rn se as clisposiçües em n ~\. ter na. ilht\ um depo;;ito ele cn.rvã.o para. contrario. 
supprir os \'<tpot·es. Sala das commisõ<íes, 26 de setembro de 

Art. 2.• As pla.nt:ts e especificaçues par:t 189-2.- :!. .. .tor~'o Olyn·fto. presidente.- A•llJusto 
leva.r-~e :1. efi'<~ito a. execuç;"to de tOdMa.s o!Jr•a.s ' i'in.haes, relator.- Jo·c Bcoila7u •.- u~bar~o 
mencionadas no art. I" serão apre~entadas Jl .,·c?n·lc.< _ - P•·i·co Pm·ai.•o .- Jollq t~im Pe~·
ao governo dentro rle 6 m'•zes, a cont.•r da. I M .·u lntco. 
data da sa.ocçiio e publica~.ão da lei que auto- . 
l'ise as obras tio lll'•''ent.e pt't~ecto . ~ Srt · PaESmE.~re destgna para 2.1 a se· 

Art. 3 . o Appro\·acl·s a.s pla!lta.s pelo go\'er- · gumte or-dem do dta: 
no e antes de começar_ os obras, o supplica.n-1 Yot.1ç:io dos s~,;uintes projectos: 
s~ Oil empre:w. entt-ara para o Thesouro 1\:•- . : , ~ ~ . 
cional com a quantia de quinhentos contos . N .. 86 F • de,.t2 ann~ (nao. sa:ncc10nad~). 
de reis, que serãü Je<tinados á. r~mo;,ão -e considerando com_o. lente::. ~ubstttmdos das fa.
construc~~o de eclifi.cio on navio para E~coln- c.ll~\la.de;s de ll_led!cma os ex-adJuntos que pa~
Naval, devendo a. ine,ma remo~ão ser íi;ita, sara.m ~a p~ep:traJores e os adJ untos ~ctuae> 
dentro de 6 m2zes, a contnr· d~ data do qu.e na.o .• lot~!_ll co~te~plados na ult1ma. re-
pa.gamento. f,n ma. tdiScus:a,? un.ca.), ~ . . 

Art. 4 . o Todas as obea.s concluida> d~\·er-â.o :-.f. 10. de, L an~o (n .~o _sanccionado), dts· 
ser entregues dous anoos depois da. remoção pondo sobr: os propnos nacton<t:~ nos estados, 
da. Escola Nwal da. ilha do..s Enxadas. nos tern:1.0:.. ~o P~ragt"!-po~o. umco do art. 64 

Art. 5."0 deposito alfan•lega;lo de 20 000 da Co:l~tttm~a.o (U.J~~s~•w,. umc::~.; . 
t"Jnela.da.s da ilha das Enxa1as ~erà entregu:\ C',o~~tmua.?ao _d~_dt~~u~~w nnJ..l do I!ro.)ecto 
ao governo um mez antes d:t inaugut<~('ão 1 11• 19-., S (~drtt ~ o cl~~t~ca.~o ~do projecto de 
official. ficando desde logo pert•ncendo a.o Es- 0f'93-tD~nto d,t Tndu~t~J.t. '\ taç~<v> e Obr~1s Pu
tado, independe:Jf?- de qúalqucr ind~maisa..;·lo. bl ~ca.s. para. o ex~rct<::.lO ~le 1893). autor mmdo 

Art. 6 .• o supplica.nte pe:o e'pa.~ d :\ 50 o .,~verno a conceder a ~mprez.a_.Industrtal de 
a.nnos. a f-ontar do tlia em que for~m o!Ticia.!- , Mel.tora.n~entos no Br~zll o prl>tlc'1,'10 para. a. 
mente entregues ao serviço publico toda.> as 1 ~n.s~rucça,o, us? .e_,go:?,. de. um ram<u. que, 
obras, gosará das mesmo.s e, findo e>'tc rr•tzo, p,u ttndo ~ E~tn a, '''a. ctcla.de tlo li-lar de 
revertera tudo â. nação. ~em direito á indc- Hq~p_a;lt;;,. · , . , . . . 
mnisação de es.pecia al"'uma. . DI:;cu .. ,;ao u.Hc .~ do l"!~'OJecto n. 19i?- Q ( adtlt-

• :: _ tl vo d~stac:J.lio tb pruJecto n. 192, orçamen-
. Art. 7 · Dur,mte os. oO anO?S mencwn:tdos to d<\ · de~p:!7.a tlo Mmi:>tcrio da lnriustri:i, 

no.art. ô", ~ supphC!lnte pod~::r-<~. c(lbrJ.l' as se-, Yi :t(,"~o <.' Obr-:1s P:tblíc:t~. para o cxcJ•cicL, d~ 
gumtes umfas ru~xtmls : 11893 ). ~utori:<ando o gorc1·no a conceder· ;'r, 

a) Um mil Iiis uc Zi p::nce:; esterii no~. p:\-! compa.nhia tle Via~ão Frne:\ Flltri.d do To
ga.veis em ouro, por tonelada ou ft•acçàL' de~ cantins e ,\t'a.guaya :~ prorogação, por um 
tonelada. cart·cgl\da ou de~:an~gada. m\ illta · u.uno, do~ pr;~,zo~ cstípuLHlos no S.!U contmctL•; 
das Enxada~ ou em qualquer tb suas po1He~- i Dis~uss~o unic:\ do projectu n. 192 U (addt-

b) Cem rei~ de 27 ll~uces p~r mil rei~. peh ti\'0 dest:l.c<ldo ti () p:'l>je~to o.lo orçamerl'to da 
tonela.da.de registro de todo e qualqu:·r na- Indust<ia, Viaçãl) e Obra.s J:>ub!ielS, para o 
vio, cada. vez que s~ abrir seu regi;;tr·o paro e)(erciciode 1sg2 ), m~nd:tnd. continun.r em 
carregar ou úesc:>-rrega.r :\O longo das oln·a.s vigor. no exer.:.icio de 18Y3. a conc~o ja 
do supptiC<Jnte ou da empreza que or;;ani$3-r. I votada para a. con~trucçio de dous pharóes 
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de 6' classe nos portos de Macão e Mossorô, 
no Rio Grande do Not•te; 

Discu~siio unica tlo projecto n . 192 r ( addi
ti>"O destacado do orç-1mento da, despew. do 
\f ini~terio da. Indu!.tria., Vi:u;ão e Obt-as Pu
blicas. p1rn- o exercício de 1893, autorisn,ndo 
accordo com a Compa.nlti:J. s. «Paulo Ra.ll
'"a.Y, limited », no sentiuO f.le mouifiear O; 
con'r.ractos existentes); 

Discussão unic:t do projedo n. W~ J . (1\dlli
tivo destac:1do tlo or<;amen1.0 da. rl e:<pc?.:~ rlo 
:'lfinisterio d:~ Jnclu.<tJ··ra. Viar;ito,., Oh!"O$ t>tt• 
hlic~, par.\ o ex~rddo <le 11\!):l ). :tuttwi
s;tnr!<l :1. s=-p:n~w:io tlo sen·i,,:u ti~ ,:u lo llt'lJi il~ dn 
do tr:1.11 <port:~s 1l • p1~.<a::eil·o' P llWl'•:<tllvtü~ 
u:1 EstrathL de Fcrru Cen tl~ll rio Br-nil: . 

O ::;cn.-•;iLO unit-;1. olo l>l'f~j t•c' o n ! !J:! F. ( :trl
diti"O t!e.,t.:leado Üll OI'Ç(liiJelll'.n tla. ,[ ,~Sil<'''~ do 
i\!lnistel'io d:t lu.l u>;tl·;,~. \' ia•;i~l) ~ Obt':L-: Pu
IJl i•.'\tS, P'U':l. o ex:~rdcio dt~ l ~<.n ). :t!Hnl'i~nu•lo 
o !IOvemo ::L contm.t:H C<Jm 1'1 St·. IUc:ltLt'll .f. 
Reidy, 011 com quem mell\Ol'C~< \' <tnr.~.g·ns 
OITt>recet•. a com.tt·ucção <l:t !in h:t r.elc;.r1· • phic::L 
~uh-fluvial , entr;; as cidade~ ele Bel~;m e 
:Manàos: 

Di~~ussii.o unico. do 11rojer:to n- lD-2 o. ( ad· 
uitivo desta<:~<lo do or.;:amento do de~pe·~ do 
}finlsterío da Intlustria.. Viação e Obras Pu
blicas. pt\1':1 o exercício de 1893 ), autorisanrlo 
o gorel'nO a conceder à C<ltnpanl\io, Estr~tb 
de Feri'O e Minas de S .. Jeronymo a proro
,..~.ção de prazo que lor necess:tl'iO pn.r·a con
~lu~ão das e.;tt·allas o. cujo. construcção e:;tá 
ol>rigada.; 

Con ti nuaç-;:J.o da discussiio \mica do pro 'ecto 
n . WZ C, ( additiYO destacado do projecto 
n. 19':?- B, fixando a. ue:<pn..a tle Minister:o da 
lndustria, Viação e Obr:t~ Publicas. para. o 
exercício de 1sg3 ). ma.nd;J..ndo c-s:ecutar tli· 
versa.s obras na Estrada. de Ferro Central do 
Brazil; 

tin. d~ 300:00"-$. com a crcn.ção de um la.za
reto no est."l.d.o de M<l.tto Grossv ; 

Gontínuação da 3" dis~us~ão do projecto 
n . 209 A, dest.e a.nno, n.pprova.ndo as àivisões 
de di.<trictos ele i toraes orga nisadas pelo Poder 
Executivo ])ar:.t os estados do Pará, Maranhão, 
Ceará., Peena.mbuco, Alagria.s, Rio d~ Janeiro, 
S. Paulo, Min~s Gemes, Rio Grande do Sul e 
Di~tricto Feder:\!. a I ter:u.ln. :l. do est.'l.do da 
B:th i:t r.le :tecoJ•do com organi~ü.o proposta. 
[?eln l'e.•p~rt.im repr1·senti\\"ão; 

I" di;;~u:<~i'i.o 110 p1·ojcct.o n. 109 A. d~?st.e 
:111110. prm•iolenr·i:tntlo• sul.t•e a. nomcaç-.do dos 
fl l'•:lnl '''S e do~ ,i11izes 1lo Tribunal C i vil e Cri
mlna.lr: ' o''I'C o mcwlo rle contar a a.ntigui
dwh: rio:-~ rncslllO$ ma~istt':l.dos; 

I ' c lis·.: u~~:i n do pl'O.it•cto n 217, deste anno, 
lll:l.llflan-lo incluir :mnuahJente na. :propo~ta. 
da. tle.~11eza do Ministerio <h Fn.ze·,cta as 
quanr. i:•:> n~'cess:wiai }XIr:t p:Lgamento its vi-
11 a$ e herdeiro$ de officiaes falleciclos. IIJeio 
sol;lo a. que t ive1·em direito, nas condições que 
~ , ta.uelece; 

1·• discu·s~ão do prQjecto n. 214. deste anno, 
autoris.1.ndo o Pmlel' Executivo a entrar em 
n.ccordo com Sih·estre de Magalltães e a Baro
neza de Vill:~. Maria e outros. no sentido de 
liquidar, rom a I'esponsabilidade da Uniüo, os 
titulos de di>ida que receberam do Pa.raguay, 
depois da guerra entre aqueue pa.iz e o 
nosso; · 

Discussão uni co. do projecto n. 204. de l8gl, 
rnandt\ndo contar a D. i\laria T tlomazia de 
Oli veir<l. e Silva, pa.ra a sua jubilação, o tem
po em que set·viu como adjunta do. escola. da 
freguezia do S:~crameuto. 

Levanta-se a sessão li.~ 4 1/2 horas. 

Discu~são unica do projecto n. 193 c; (arldi
t.ivo destac;M~o do orçamento da. despe7.n. do 
Mmisterio da Guerra. para o exerci cio de 1893, 
autorisa.ndo Pre.>klente da Republica. a si.lp
primir o comm<~.ndo geral de arti!hn,ria) ; 

3' discussão do projeclo n. 175. deste aono, 
a.uzmentando de 30 ~~ QS <~-Ctuac~ ,·encimentos 
dos empregados da. Estrada de Ferro Central 
do Brazil. que percel)em menos. de 6:000.~, e 
a.utorisa o go~·eruo a abril• o nec~<J.rio cre
dito ; 
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2• discussão do projecto n. 123. tl.~ste anno 
(do Senado). ~tu~mentando d~ mais 40 ~; os 
actUii.CS •encimentos e s •larios uo pessoal da 
Imprensa Nacional c do Dia rio 0 /fici,tl ; 

2• di<cossã:o do p1·ojecto n. 1'27 A. deste 
a.nno, nutorisando o go\·emo ~. alntndeg-ar as 
mes.1.s de rendas de Ita.kd1y e L:1guna., no es
tado de Sn.nta. Catha.rina; 

2• discussão ào pro.jecto n. 163. deste anno. 
autorisando o governo a despender a.té à.quan-

Camaro. V. VI 

Presideno;ia do S·r. f o•7o Lc-pcs 

Ao meio-dia proCede-se :i. clla.ma.da, i qual 
respoudem os Srs . .Toã.o l.opes. Antonio Aze
redo. Ath:1.y<IP. Junior. Paula Guimar-ães, 
Fleury Curaclo. Indio do Bra.zil, Cantão, Pedro 
Chermont, M t(.;t B:l.c'llar. Augusto Monte
n~gro, Cost·,t Rodrigues, Cilsimiro .Junior. 
Henr·ique de Carvalho. Anfriõio Fialho, No
!!lleira Para.!H:l!!:U:Í, K!llson. PirP.s Ferreira, 
:-r,trtinho Rodt•igues, Frederico Borges, Jo3é 
Bevíl~qua, Gonçalo de La.;ro~. Nascimento. 
Alfredo BarbO&J., Almino AH:onso, Epitacio 
Pessoa. Si Andrade, Tolentino de Carvalho, 
Joaquim Pernambuco, Juveneio de Aguia.r, 
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André Cavalcanti, João de Siquei ra, Luiz de 
Andrade, Espírito Santo, Bellarmino CD.l'· 
neiro, Annibal Falcão, Tlleophilo dos Santos, 
Oiticica, R(J(lrigo de Araujo, Oliveira Val· 
ladão, Augnsto d e Freitas, To,h, Seabt·a, 
Zn.ma, Arthur Rios, Garcia Pires, Ma' co· 
lino Moura, Severino Vieil·a. So.ntos Pereil·a, 
Franci,;co &ldrl!:. Leovigildo Filgueiras, Barão 
de S. Marcos, ~Ianoel CtLetano. Francisco de 
Matros. Horacio costa, Nova.es Mello, Fon~ec~ 
e Silva, Nilo Pel}anha,Ut•bano 1Irrrcoildes. :lia· 
nhiies IJarrcto. Cyritlo de Lemos, Virgilio Pes· 
soa. Ft'atlr,:J. Carvalho, Luiz Mut';l.t. Baptis~t 
da ~[otta, Fróes da. Cruz, Erieo COP.Iho, Lopes 
Trovii.u. Ja<XJ,\l()g Oul'ique, Ful'qnim \V.:;t·uccl<, 
.Je.>uino de .:\lbuquel'que. Viuhac:;, Thomaz 
Deltino, Antonio Olyntho. B:Ltl:m·,, Plteiftco 
!.1nscarcnhas, G:1.hriel de ~Iagalhf..cs. Chagas 
Lolr.J.to, Jacob d;~ P;\ixãu. Alexmtc.lrc SL>Jcld cJ'. 
Mattn. l\I<~chaclo, L<tJUDtlnit ~r . "\ l\·:n-o Botelhu. 
Dutra Nicacio, ~1n .noel Ful:;encio •• \ri~tie l e:s 
:'llo.i<t, fiunçn.lYes R~mos. C<trlu.s t.I:L:'O Clto.;;a~. 
Feneira ll:tbello. Rot!olpho de Abreu, Fl t• · 
nedicto Vullad;n·es, Amnte::. Ncc~~iu '1'<1V<\l'C:S, 
llli<.:et·io, Ce,;u.rio i\Iottu ,Junior,;".Iomcs B>tl'l'Ol. 
] .liJi l!S Chc.1·es, Can·allt:tl , llltll s:t, Pa.ulinu 
Cu.rlos, Alfredo Ellis, 1\Ior·riro. d;J. SilYa, Al· 
meida Nogueim , Bmzilio dos Santos, LeO{'Oldo 
de Bulhõe:s, Alves de Castro, ( rlJano de !hll· 
vê:t, Caetano de .Uhuquerqull, Belh1l'mino de 
Mendonça, Marcia,no de Ma.~.-alhiies, Fernando 
Sima.s, Lauro Muller,Carlos C~ rupos, Scll midt, 
Pereit·a. da Costa, Julio lle Castill1o.>, Borges 
de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flores, 
Homero Baptista. e Cassiano do ~a.scimento. 

Abre·se a, sessão. 
Deixa.mde comp:1.rec~r com causa partici

pada. os Srs. João de Avellar. Ucbõa. Roi! ri· 
gues, Rodrigues Fe~nandes, Justiniano de 
Serpa, José Avelino, Miguel Cn.sko, Amorim 
Garcia,Pedro Americo, Couto Cartaxo.Retum· 
ba,Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, JQ;Sé ).f il· 
ría.no, Pereira Lyra, Meira. de Vasconcellos, 
.Toão Vieira, Po11tes d.e Miranda, Euclides 
'Ma.! ta, Leandrl' Maciel, Felisbello . r'reit•e. 

· P:1.ula Argollo, Milton, Diony; io Cerqueiril., 
Sebastião La.nàulpho, P1'i:<co Pat'Ri~o. Funsr::ca 
Het•mes, OliHira Pinto. Virio.to de Medeiros, 
Alcindo Guana.lJaro.\, ~Iayrinl,, .João Pinheiro, 
LeoneL Filho,l<onç<J.lves Cllans, Ameríco Luz, 
Viotti, Domingos Rocha, Costa MacllMlo, 
Francisco Veiga , Palleta, Fcrrcirt\ P ires, 
João Luiz, Monteiro da Silva, Domin!!OS de 
Moraes, Adolpho Gordo, Angelo Pit1heir·o. 
Carlos Garcia, Julio de Me~quitn, Edu~trdo 
Gonç.alves, Lacerda Coutinho, Demetrlo Ri· 
beiro e :Menna Barreto. 

Dei.'Xam de comparecer sem C<tHsa participa.· 
d;l. os Srs. Ra.ymundoBa.odeira, Im do Prado, 
Villa Viçosa. Alberto Brnndão, .Joaquim 
l:)rev:e~, Sampaio Fen<I.Z, Figueil·edo, r ct'i'ei t•a. 

Brandão, Costa Senn:1, Domin~os Porto, i\far
tinllo Prado, C:1sta Junior. Cindnato Braga, 
Victol'ino Monkiro, P.s"i:; Bt·u.ziL Rocht\ Ozor·io 
e Fet·nando Ablxm. 

0 SR . PRESWE:'>TI:: - A ê'.Cta. da sessiiu de 
hontem precis:1 set' rec,tificada qu<Lnt<J it vottt
~iio d:l.S emendas <'Uditi nls ao pr,~jeeto n. 48, 
que íor·;1m ambas mcmtid;...s por· dous terços e 
nii.o rej€itildt~s. como diz a act:.~ . 

~ão Jmvcmlo 1mis quem l~v.~~ obser v.t\'Ües 
solJ1·e :~ a.ctit, u;d-ct·hei lJlH' appt-ovatla. corn 
rsw. l'ectitic:! ç-itu. 

X:io . ha\·enclo <t nern iiv;.1. J'Cd:tm·u.~i:o :tlgu
Inil , c :~ppro\·ad;t a. i!Ct:•. lh ses~iio antece· 
'lente . 

() St~. I• St·:cJa : r.\JUu procL~lc iL leitu t;~ do 
seg-uiute · 

(JfikÍI>S: 

IJIJ ~Iini,terio el11 A;~Ti~ u!Lnra .• Commereiv 
e OlJi'.l::; P ublir·:t$, ÜB W do eot'l'ente. em solu
~iíL) :to des l:c C:un:;n. n. :.?:39 lle !I) de setembro 
ultimo. decl;~.ranllo por inl'orm:tções que por 
iLVisos de 2.l de julho e li tle úezemln'O de 
!890 101'<\ID lEüta!i' ao cummis:>:trlo ele e:omprJ.S 
ll ;l, Europa. encommentias de duas dr·agas, 
!lous rebocadores e q uat1·o batelües plra o 
servico de clesobstruC(:iio dos portos do Des· 
terro e Paranaguá., <l.S q uv.el>, segundo in!orm:J. 
o dito commk"S>ll'io, j a se :<cham prompta.s, 
tlepenclendo unicamente o seu trlmsport.e ao 
Br.1.zil, p;u:\ o qu~l està. ell~ chamando pt·o
post3s; e que, qua.nto á verb:J. ele 300:000:;;. 
:tcila- .;e :\ mesm<~ tlepositath no Tlle;:ouro 
~.t<:ior.n l p:'.ra. ter o dC\' ido emprego upportu
n<lmente. Finalmentf.!, declarando m<>is que 
pelo in~pector do 5" districto de portos marí
timo;; 1or01m apr.;sentallos os cstuc.los par<'· 
melllor;Lmento do porto do Desterro, estudos 
~ pbnos e,sc;; que estão tlependent.es tla appro. 
va~·ii.o u::.q n~lb :J.Iinistet·io C que podcriiO ~C!" 
1\>tne::idos a est" C:un.a·•1 lo:,:;" ttue ~e e:und u 
tl co:nper.ente 11roces~o,-,\ quetH fez :c rcq ui
siçã.o (o~~. c.l~J.llltatlo L:uro Müller). 

Do :J.Iinisterio düs ~egoeio,; LIJ. Guert·:~. de 
tgu;ll lbtt;. re<[tli~i t:~ndo o 1·~querimcnto q ue 
:~.comp:tn1wu o aviso daquclle 1\Unisterio, llC 
JS th :\gosto ultimo. em que D. Fr:wcisc:J. c1:.!. 
Set•m C:,mciro Duk.: tecbm;t contr:~ o o.rhi
tramento que llw 1oi leito tlo meio roldo. 
como fillm rio itlfQre.~ (;á G-.llec.ido) AIV'aro rh 
::>et'l':i. C:~rnciro, e p:!de rehwa.ção d:1. prc.->eri
pção em que incorreu :pelos meios ;:oldos niio 
recebidos ate 1877. a.tim de que poss;\m ser 
lir,uirln.do~ o~ f)lle não dependem de td rel<'• 
v<v:iív. <.: dc('lq·~. ud•J qu·~ •:>riLortun:>.mcntc 
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será restituido •~ esta CamarJ. o referido 
r equerimento. - A' commissilo de) !hzend<l. 
p~tN resotv~r. 

Fie;\ >obre a mem, <\W tl\t•etior úelibt·rat;.iío, 
o reguinte 

o Cong1:e..~o Nacional decreta: 
Art. !. ·• r<icam creados dous laza.reto:; tmt

ritimo:; nos estados do Pará. c Pern:tmlmco. 
A~t. 2. " O Pod~~ Executivo i! autori;;ado :t 

ahrir os creúitos neces.~ario:; lJ<lr<~. ;~.s tl~'SpeJ.M 
a. que dG log·ar a. ex:~cu 1,,:1o tlest..c't lei e e.-;co
lhet-it os loco.es <1ue- no litlol'a! daquelles cs
t.:'l.dos sejam mais -.prol:n·iado~ á ia.-; w.llttçii.o do 
lazareto. 

Art. 3. ~ Revog:\Jll·Se t\S uisp~i~·:i:·s em con
trnr·io . 

S. R. -Sala da.s commiss.ies, 2! de outuln·o 
de 1892. - B cllc!rmino Cw·m:iro. - C,mt .-zo.
A. . Jlonleneoro. - ;1{ ... 1ta B ,!cc!lur , - L ui= 
de Ancbt·ade. -J~aqui1n Pcrli<llnbuco.- Aw.lrcJ 
Ca~:<~tamli. 

OSr.C;lsí::niroJu:nior- QumldO 
ha dias n. imprensa desta. capital annuncimt 
qt\e o congres.:.o do Maranhão tinha votado umo. 
lei estabelecendo a censm·a llL'Ii:via, coa.l'ctal\llO 
completamente a. 1ib21'dade da imprensa. en
tregandO·<~- manietada ao arbítrio dt> policia ; 
leique tinha. sido sanccionada. pelo govern'<l.llor 
do estaclo;eu,que mttisdo queninguemsouinte· 
l'essado pel'l- pol'ttíca. daquella tet·t·o.,pot•is;,o que 
fui quem mais s~ esforçou :p;l-1'(1. '" fu~ dos 
par tido5 que alli existem e que se fundit-a.m 
no actual pat•ti(lo federalista . e que atê.m do 
mais mi!H.o na iropren>t~. ha alguns {\lmos. di· 
r igi-lne ao Jornnl rlo Co;nmerdo p:u·a rlecht· 
l'<tr que 1mn)1a em <tu vida as .informa~~ies que 
~\ imprens.t da Ca.pita.l Federal h<\>ia. rece
bido, por isso que con!Jecüt a ot·igem suspeitA\ 
donde pa1·tiam. Accresceut8 i, no entt•etanto, 
em scgui(ltt, que. si por :.~r-aso e po1· desgr<u:a 
minlut fo.;.~e real que o congl'es;o de minha 
terra. esquecendo t1't1dições glot·ioõ;~.~ h-a.ns
mittidas ([e get•a,~.âo em ge1'aç.ii.o, e priuci1JiOS 
e idea~ livt•emente accei tos e traçados no pro
t;ramma rlo partido H~dil t'alista , ti ves,>e tiuo ;~. 
!t-a.queza. de vot..w s~melha.nte lei; qúe. ü por 
~ua vez o go;erna.dnr do :.-.ra.ranl!ito, dm:men
tindL) os mais hon1'0Sos precedentes que no 
Congresso 1\o.ciona.l deix<:>u. \\ lloUYes~e s·lnc· 
ciouado, eu se1·ia o primeii·o a JeYantar-me 
nest.\ ca.mara. para promo\'Cl' JlOl' todos o~ 
meios a. :~.nnulio.:;ii.o da negregatl~ lel ; e mt 
minha terra não me can;:ari<\ em profiigar 
na imprensa aquillo que se me atlgm-a>a um 
crime por parte ~le >erdadeil'o~ republi
C<\nos. 

A .. -<sím Jll"OWlendo,estavoJ. convencido de que 
o que me liga aos meu~ coneligiona.rios são 
p:·incipalm!lnte princip ias político;; e não in
te ;·e;,ses pesscaes; e desde que elles tivessem 
cot:corrirlo p;~.ra vota.t' nmt~ \ei que coa.rcta.v<t 
completam~nte tt liberd<tr\e de impren&'l., elle:> 
tiH't:un CJ.Ucbraclo ~. solid<wieLlaU.~ que entre 
nós d2vo existir cu podia , sem incorr er em 
qualqu~r ceJEUJ'tt, r~timr-me completamente 
U.eUes e fuZ(!l' poHtic:t sepa.l·adamente. 

Tdegrn.phei, pot•t;mto, ao governador do 
meu est.a.rlo, para saber ria verdade. e n. re
spo~t.a. do meu tel:•gr:,mm:~ e exuctamente 
confurme :i.s pt•evi,õeil que eu tinha leito: a. 
especu laç:lo rle pvli tiq Ullll'OS sem con:;ciencia. 
n.gitou-se mflis uma. vez pa.rn. promr,ver a des
U!ol':J.lisar;iio do congresso (lO :\Iaranhão e do 
seu actual governa.dr.>r. 

O tele:;1·a.mma. qtte von ler it Cama t'tt ê ~ 
prova d•J q ne :\.ffirm~l : 

« Deput<"do Casimira Junior -liiío ll unve 
lei sobre abuso iU1p1•ens~\. N:t lei que or
g<enisou servíç:<> :Scyurança Publi ca vem entre 
attribu i<;ões policia e.<;te p:J-1~.~-gr-a.pho : 

Toma;· pi'o·videncim no .<entido e'l!il'ctl' a 
diffa,<!10 de }msquiM c pamph!C!os pornoura
pMcr>s 'J"C uff~w.l«lll tt r.w r(((. ~oc!af. e o d eco1·o 
publicú c tm:nde,. ~et's tmtonls prn· 10 a .'30 d;as. 

Si daqui ibf qualquer outt·a informaç!ão ou 
accu,a~:ilo. avisa-me pttm dar explicações ne
cesoa.rias. » 

E5ü lei dep:mde a.inda de regulamento. 

V. Ex. ~:\he perfeitamente que nã.o ha. 
quem posst\ confundir um jornal com um pa.s
quim pornogra.plliCO. 

Todo,; so.bem qua o pasquim ]lOrnogra.phico 
não tem edictot· responsavel, nii.o tem reda
ctor conhecido, nem typographio.. 

E'i<t medida deeretada pelo Congt•e$SO U.o 
Mam.nhii:o s~; originou do 1acto de ha. (lous 
a.nnos a e~t<t purte estarmo~ qua.~i diariamente 
iar:omtnotlados com esta e~pecie de f:J.lsitica.ç-ão 
da imprensa, estando a honra. da.s fa.milias e 
a dignidade dt; ca<!a um sujeit?.s a insultos e 
velípeudios diarios. 

Ora, ve-se, port..1.nto, que não ha Ioga.r pa.ra 
t\ cenmr•;t que se qniz fazer ao Congresso do 
Ma.ranhão. 

Tl'a.zentlo este Ji\cto a.o conhecimento da. 
Cmmtra. pror.edo ('Orrt>ctamente, pois que me 
t<•ndo comprom••ll irlo a ser o primeiros tevo.n
J,tw-me aqui para !lL'C· ll~ar o~ <\Utor es d~ ~enlt· 
lllanit: meditht, ~:a~o t:: lla tlYesse sido tomaua. 
é j usto bmbem qm! ~eja. o primeiro a. J a.r \:0-
n llecimento da. Yerdadc a Co.ma.r;I. p:>.ra que 
el!a possa ficar- sciente de que não tem que 
moditlcrw o juizo que sempre tbrmou sobre o 
caracter e sobre a orieutaÇ'.iO politica. daquel
le qut- foi um rlo3 dignos membro;: ..test-~: 
Congres.:u. (Jbri!ll <tpoit~clos .) 
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Qua.nto aos autores d:\ calumnia., deL'I:O·O~ 
entregues ao despreso que o seu procedimento 
costuma inspl t·ar o.os homens de lnm. ( i.lf~fi!o 
bem, muito bem.) 

0 SR. PRESIDENTE-Tendo noticia de que se 
acha na ante-sala. o Sr. Arantes, ultimamente 
reconhecido deputado pelo e<'bdo de Minas 
Geraes, convido os Srs. 3' e 4' secretario$ a 
introduzi! -o no t•ecinto. 

Introduzido no r ecinto, presu~ o compt'O
misso regimental e toma assento o St·. Ri· 
beiro de Arantes. 

O Sr. C esa.rio :1\lott·-1.-Peç.o a pa.· 
lo.vra slmpiesmeme paro ~olici!.at· ue \". Ex . 
uns esclarecimentos. De;ejosa.ber fJ\\e destino 
foi dado ao r.·queriment • ou aO$ requer irnen· 
to.;; apresentr.dos em rela.ção it IntcnJenci;~. 
Municipal. 

Não pretendo entrar minuciosamente no 
exa.me dos factos occorrido> na fntemlenda 
Municipal; :porém, vejo que pairam sobre pe<· 
soa.~.que reputo superio1·es a. toda. a excepção, 
duvidas e accusações que não são comp;~.tiveis, 
nem com a dignida.de dessas pessoas, nem W.o 
pouco com a da. instituiçãQ a que pertenc.:-m. 

V. Ex sa.be que tem sido um loga.r de sof
frimento, um -verdadeiro poste. de martyrío o 
de presidente da. fntendencia Municipal. Não 
só os caracteres mais honrado<, como os ho
mens mais di~tínctos que teem passado por 
alli te.:m sotfrído "s accusações as mais vebe
ment s e a.s mais injustas por vezes. 

Julgo que o actnal presidente da Intenden
cia Municipal, quer como homem publico, 
quer como simpl2s particular, nã.o m, reca as 
a.ccusa.ções que se tem feito. 

O presidente é a.ccusado de dictaduras a.dmi· 
nistra.ti vas, de contractos mal !dtos, e de 
desol'llens e erros funccionaes; entretanto, nós 

Quanto ttS desordens, e c:a.ro, Sr. presi
dente. que ellas potlem ~er principalmente 
attrilmidas a c.u.usas que Yeem d~ longe; >ão 
o producto de muitos erros do passado. e da 
pertm·baçíto de varios s -rviços. hem como rl<J. 
gera,l mudança.. oper-.uia em todos o:: ramos 
da administraGão. 

Reputo o actual presidente da lntendencia 
homem de probid3.de incontesto.vel, que tem 
sabido desempenhar as suas funcç~es com a 
hombridade que lhe e peculiar, honrando 
aqnelle logar. dando mais uma proYa de sua 
abnega{'il:o e patriotismo. Por ess~ moti;·o, 
de...:ejava s·1ber qua.ndo se discutem essas ma
terias. esperando ver então bem elucida.clo o 
lJrocedimca.to do actual pre:úlente, que na 
rnin iJ(l, opinilio mer~ce a e$tima e respeito que 
se de\'e tribut1r a. um homem honesto, a um 
tmccionar·ioJ intelligente e a um patriota 
distincto. 

Ne,tas condiçlies, desejo que v. Ex. 
diga que destino tiveram esses requerimentos 
ou si já lora.tn discutidos. 

O SR . PEESIDE.'il'E - Tenho a ponderar 
a V. Ex. que. attendendo á. impor'tancia e 
interesse de assumptos cuja urgendt\ <'Scuso 
de encarecer a v. Ex., muitas questões ha na 
mesa. paro serem discutidas e que não tem 
sido possLvel até hoje consignar na ordem 
do dia.. 

Esto.ndo este assumpto a. que V. Ex. se 
refere nos caoos daquelle ; a. que acabo de 
referir-me. a. me::a. a.inda não lhes poude 
mar-car dia para discussão ; mas, Jal-o-ha na 
primeira. oppo!·tunidade. 

O Sn.. CES,\.Rto ~IOTTA.-Fico satisfeito com 
a. resposta do Sr. pr<.>sidente. 

ORDE~I DO DIA 

vemos que elle procede dentro da. 1->gisla.ção O SR. PRESID'E:\'l'E - Não havendo ainda 
decretada para a lntendencia. pelo actual mi- numero p[l.ra se proceder ás votações indi
nistro do interior. o qual tem buscado ca.das no começo d:t ordem do dia, passa-se ás 
cumprir esforçadamente o seu dever, no materia.s em discussão : 
exerclcio de seu elevado cargo. 

O actua.i presidente da. Intendencia encon- Continuaç-ão da. discussão unica.-do projecto 
trou um regulamento interno, em que a auto- n. 192 S. (additi>o destacado do projecto de 
ridade presidencial se acha 111 como que annul- orr.amento da Industria, V!ac,>.ii.o e Obra.s Pu· 
Iada.; da.hi provieram attritos, que lbra.m blicas, para. o exercício :le 1893), autorísan~o 
afinal re<olvidos p2lo actual ministro do inte· o gove!'no 3. conceder a ~mp:·cz::'- . In~ustr~:~l 
rior. de Melbora~ento~ noBra.zil o pnnleg1o para 

O no-vo regulam~nto restituiu ao _pre~idente a COJ!stru~ao, ~s.o e g.~so. de. um ra.ma.l, que 
a. somma de . a.utor1dn.de que 0 pr1metro llte partmdo da E"tlv~ ~.t a c1dade do Mar de 
tirara ; do exercício della. ~que provieram as Hespanlla. 
accusa.ções feitas ao presidente. I Ninguem pedindo a palavra.. fica encerrada 

Quanto aos contracto;:, o illustre president~. a. discussão e adiada a votaçJo por fal ta. de 
demonstrou que nenhum fez sem o.quiescenci:J. numero. 
do conselho. Isto destróe a accu."ação, quer a Discussão unica do projecto li. 192 Q (addí
que se fez á. sua chamada prepotencia, quer a tivo destacado do projecto n. 192, orc.a.mento 
que se refere a sua. probidade pe.."SSa.l. da despez..1. do Ministerio d:1- Indmtria., Viação 
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eObra.s Publica~, para o exercicio de 1893), 
autori:sando o governo a conceder á compa
nhi:t de Via~,ã,o Ferrea Fluvial do Tocantins 
e Araguaya a !)!"Orogação, por um u.uno, dos 
prazos estipulados no seu contracto. 

Ninguem pedindo a palavra., fica. a discuss-;to 
encerrada e :J.diada. a vot:tção. 

Discussão unica do projt>cto n. 192. U, (ad
ditivo destacaclo do prQjecto do at·çamento da. 

. lndustriu., Viaç-;to e Ob1·as P uolicas, para o 
cxerciclo de lSÇ)-2), mandando continuar em 
vigot•, no exel'c cio de 1893. a conce$silo já 
votada para a const!'Ucção de dous plm r\ws 
tle ú• classe nos portos de Macau e Mos.sor-ó, 
no Rio Grande do N'ot·te. 

Não havendo quem pe~ :t palavro., fica 
encerrada a discussão e all.ia<la i\ votação. 

Discussão unica. do projecto n. 19-2 I, ( addi
tivo destacado do or~,:ament.o da. despeza. do 
)finisterio da Industria, Viae.ão e Obms Pu
blicas; pat•a o exercido de 1893, autoriS:l.ndo 
accordo com a compa.nhia « S. Pa.ulo Railwa.y, 
Limited », no sentido de modificar os contra
etos exisient~s ). 

Nlnguem pedindo a palavra fica encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

Discussão unica do projecto u. !9-2 J. ( addi
tivo destacado do orç~mento da tles!>eza. do 
.Minis~J"so da Industria., Viaç-J.o e Obras Pu
blicas, para o excrcicio de 1!!9:~ ), a•1tor.isando 
a separa.<;ã.o do serviço de su: ur·bios do de 
transportes de passageiros e mercadorias da 
E~tra.da de Fcrr·o Central do B!'azil. 

Vem á u.esa, é lido, apoiado e enviado á 
commissão o seguinte 

St;BST!TUTIYO AO PRO:íECTO )i. 192.J 

O Congresw Nacional resolve : 
Att. L" Fica o Poder Executivo autorisado, 

tenclo de desannexar o ser·viço dos suburllíos 
na E:stra.da de Ferw Centr-.t!, a Cl.·ntractar 
com os cidadãos .Justin & Bandeira ou com 
quem melhores l'ant<tgens offerecer, a con
strucdio de urna. estrada de ferró aere~. de 
um metro de bitola., nos r ermos de Yeu reque
rimento, pa.rtimlo do Largo de S. Francisco e 
terminando em Sapopemta. e escolheri o sys
tema tle tracção mais conveniente. 

a) A concessão set'li. sem g;trantio. de juros e 
vigora.ri durante 3.') annos, prazo em que re· 
verter:i. gr·atnitamente par-..t. a União, de,·endo 
os estudos defini ti vos s.~r >t.Pl"t!:>enta.dos dentro 
de um a.nno e o;; trabalho$ fica.rii.o concluídos 
em t res. 

&) Os concP~sionarios depositarão no The· 
SOUl'O uma caução de cem contos para gara.n
tia do contra.cto. 

c) o Estado tera direito a 50 •f· da renda 
liquida da estrada, não podendo esta quota 
~er inferior v. cem contos a.nnuaes. 

Art. 2.• Os concessiona.rios terão isenção de 
direitos para os materiaes e macbini~mos ne
cessarios á oonstrucçã.o. q11ando não houve· 
rem similares je produ~.ão nacional. 

a) Ter-~o direito de desapropriação pol' 
utilidade publica, segundo as leis em vi· 
gor . 

IJ) Teriio privilegio de zona de tres kilome
tros por ca.tla. lado do eix:o da linha, sem pre· 
juizo lle qnaesquer estradas do Estado e res· 
peitados os direitos de terceü·os. 

d) Terminada. a concessão, terão preferencia. 
em igualdade de condições, p:~.ra a direcção 
da esrrada. ou para. prolongal·a. 

c) :Meden.n~e :~,ccordo de arrendamento po· 
der-d.o utllisa.r os editicios da::; estações subur
banas. 
A~. 3. • Revogam·se a.s disposições em con· 

trarJO. 
S. R.- Sala das sessúes, 20 de outubro de 

1892.-.1. Riu.•.-Gonçalues Ramos .- A:;eredo. 
-A.(<gvsto ''i11haes,- Antonie> Otyntho.- Josli 
Bevilaqmt. 

O Sr. Seab-ra tem necessidade de to· 
mar por algum tempo a attenção da Camara, 
emquanto não comparece o seu illustre col
le,rra. Sr. Ja.cques Ourique, que esta. inscripto 
p:u:'3- fu.ltar sobre o as,-umpto e que, parece, 
Lem ponderações importante~aadduzir. Pôde, 
neste momento, a.deantar alguma causa a re
speiio do que ha de inconveniente nessa pre· 
tenção de separar-se o serviço de suburbios do 
de transportes de passageiros e mercadorias 
da. Estrada de Ferro Central do Br·azil. 

Ha. muito tempo, di:t o orador, tenta-se 
essa separação e nunca. foi concedi~a. p~o go
verno; a Camara dos Srs. Daputados del'e ter 
toda a cautela e cuidado nil. discussão eappro
vaç.ão de$te as;ump·o, porque e bem possível 
que o qne se espera. e deseja com a sua a.p
proyação não venh::. :1. sa.tisfu1:er os intuitos do 
Congresso Federal. 

A separ:u:âo desses seMiços seria util, seria 
proveitosa. si pm·\·entura ella viesse melhorar 
as condições em que se acha a Estrada de 
Ferro Central, cujo pessimo serviço, cuja mã., 
direcçã.o teem trazido grandes difficuldades ao 
merc:tdo desta. praça. e ao comml:.'rcio de Minas 
e de Goyaz, como teem tambem trazido gran· 
des difficulda.des para aquell~s que, morando 
no int~rior, teern necessidade de prompto 
soccorro deste centro productor. 

Afim de que a lavoura, que é a princip<J.l 
fonte de nossa riqueza, não venh:. a soff,'er as 
ccnsequencias desr.a morosiu.ade e d~sta pes
sima administração da. Central, e necessa;rio 
que providencias serias sejam tomadas. 
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Si a. geparação pude~se trazer· um remedio f não lm poder humano que faça com que as 
effic:~.z a este ma.t, o orador de bom gr~tdo emprez:~.s de viação cumpram o seu dever. 
darüt o ~eu voto ao auditivo que :.e discute; Hllo_j~ vista lt cornp<Lnhia de !Jonds Je Bota
mas, si elb não vem o1J.-hn· touos esse~ pre- li·go. 
juizo' e mot•alisar o ser·vic:o du E>trltd<t lle A cst<1 compo.uhia, desde que l'mJcciona. 
Ferro Central, r•egnl<'ri&lndo-o; ~i póde d<\r está-lhe impo:>to o dever de ter nos seus bonds 
log:~r a explorar,;ões e de~de qu~ rão ~e ue- meios de prevenc;ão contra os accidentes. 
monstre a ~ua utilidrule, não põde a. Camar<J. Enti'é~anto, até hoje niio l:otn·e poller· pu-
concorrer pam tt <\]lpro;-a<:úo do ::nlditivo. b!ico r1ue pudrs·e coagil-a a cump:·ü· este 

Dea.nte de taes il•regnlaridade~. dcD.nt.e tla dever. 
repre~ent:J.ção do conüncrcio contr.t o nüo os acci11Pnte5 ::ii.o tlial'ios; nilo lm Llln. em 
set•viço dtt Centr•al, qmte:< ns medídn,; toma- qnl' os jm•n:tes n:Io :tnnunciem ferimC'ntos e 
da~ pelo goYerno para que C':':t est1·at.la ~a- mor•tes: c, no [•nt:tnto, niio !w. força. niio l:a 
tis1aç:t o~ intere>~es p11hlico:; da praç·:t e do p<,tkl' pnhlko cap;tz uc eon.git• essa. companhia 
interior'! Nenhum:~ 1\té hoje. a cnmpl'ir 1·s~c dcYcr·. 

O omclot·lamenta ](•rant:tr-~en!:'~t.a Ci.lln:n·a /tlL•m di~t.o. Sr. pre~i 1 lente, parece-me que 
~úmente pn.ra 1:tzer rensur~~ a.o governo c ile- a Yittç·:io lhT~<t 8,r:'t melhor entt·egue i :td
claru que gostarh• mn,is uo levantar-~e p-.tl'tt mit!í~tr~1çfto pnblica, do que a p~rtieuku·es. 
applaudil-o; pooe a Camam ~>tar ct::ru• de 
quetoda a vez que o g-on•rno me\·ecer' o,: O SK. Y,\T.T.AD.mEs-0 transporte será sem-
Reus applMl~os, o oratlor seril o primei r\' ~t Jll'~ mais i>ar•:tt.o. 
prodamal-o, mom·:mdo u.bJH'g'<'.l;ilo c p~ttrio- c:~r s1~. DEt'r'T.\DO- A experiencia não po· 
ti~ mo. der:l :-erYÍL' de runtlamento a opiniiio do nobre 

~Ias ta.mb2m não ~e arredar:~ r:e,te po,:to orador. 
de ~acrificios toda a Yez que o gover·:w em·e· 
redar por uma estrada que nilo r~ n d(l. lega
lidade, que nã.o é:\ que :'e eleve seguir q:mntlo 
se teata dos altos intere~>e.> nacivnaes. 

Depois de referir-se ao modo por que estão 
sendo preenchido.< certo.~ Jogare.< , depoi~ de 
referi!'-se iL accumulaçilo. (!e past:t~ no mi
nisterio :tctu:•I. o or;).(\or· termin(l. declar•ando 
ainda nmn. Yez q U<; ue~<L o ,:en voto ao nd<li
tivo, Yi5to não e,;br de modo algum pru
v;tda a utilidade da sepam.ção do se.rviço lh 
Estrada de Ferro Central do B;·nzíl. 

(Jfuilo bem, muito u~m.) 

O !Sr. I-Ie:o.ríque de C:l.r-vn
lho-Sr. presidente,do mesmo modo po:• que 
pensa o iUustre deputado pelil. Bahia, entendo 
que este projecto mio póde ~er a.doptado, não 
pelas razões que S. Ex. expende, m:ts, por 
outras que peço á Cn.mara a gentiler.a. de 
ouvir. 

O SR. S!!:ABRA-De~de rtue elle não seja 
a1optado, estou sati~ieito. 

0 SR, IiE:'>RiQl:E DE C,\R\'ALJIO-A CXp?rien
CÜL demon~tt-a. e tanto assim que o meu dis
tindo co1leg.L h:t de ter onvit!o constant.e
ment .~ q uei:X.<\S 3-'1 mais sens:.tta3, :us mais 
serias coatr;• tt Est1·;1da de Ferro Leopoldína, 
c0ntm n. de Cant.agallo e contra outras que 
gosam de priYilegios, de monopolios e m;ll 
senem as zonas a que se clest. inam. 

Eu affirmo a esta Cam~tr:t. que o sentimento 
da populac:ão clesta cidade é que o ser\· iço de 
vinçã.o D<'l.l'<'l os subur ]}i os cantínne a ser feito 
yelo gÕnrno. 

0 SR. VALLADARES-Entito lance-S~ UID<t 
linha later;tl. 

0 SR. HE:';lUQüE DE CAR\'AI,HO-EU COU
COl-'dO que ~l linlm actual e insut!icieute e O 
que t:Umpre e O 1!'0\'el'llO lanç-.ar UniU· HOV;J, 
lin.\Ja par:~ snburbios. :.'lesse sentido vou 
!ll(l.ndal' umn. emend:t :í. me~a. 

SI'. presi(lente, não conheç-o o director 
d<t Estt·ada ele Fen·o Central senão de nome, · 
ma~ ten ho o veso de estudar as cousa~ uestã 
term e de procurar conhecer a;; pessoas, niío 
pela pl,vsionomia. mas pelos seu:s at:tos. 

0 SR. liEXR.IQlJE Dll CAP..YALUo-Sr. presiuen· 
te, quem habita nesta cidade e sabe aue a po
'pulll1ão está se de~envolvendo p:1m os pontos Qut:tll· h começou a ser accusaüo aqui o di
serndos pelos trens de ~ubmbios da E~t.radu rectm• .:a e~tmtln. de f~rro, cu julguei-me 
~e FerrG Ceutral.teme f!l!e ~e entr~gue a par- obrig-ado a syndicar de todos os factos e cir
ücnlares o monopolio da Yiação ll'\r<L ''rtuel- cumstandas du a(:custtçKo. Não ha absohlta-
Ies lados. mente razão. 

0 Sa. VAT.LADARF.s-Isto seria UlU:l tirannía, 0 SR. PIRES FERREIR,~-1Inito bem ! 
um desproposito. o Stt. HE:XJtiQUE DE G-\Rn.Luo-Estou ple-

0 SR. HE:>"IUQ1.iO DE CARYAI.JIE-~iio purie. nn.m2nte convencido de que ó pessoa. pertetta
. E_m_ outro qualquer p:::.iz, onde a iniciativa l mente habilitada, tem oornpetencia intel
mthnduai tenha dado provas de que deve ser lectual e moral e reconhecida independencia 
sempre a.colhiüa, de accordo; mas entre nós de caracter. 
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O dtl·cctür da. estrada rle ferro encontl'ou o Poi~ t1iio f11i est_. C;J.mltra. que fez a. reforml 
scrqi~o ;mat•chisa.do e tem encontrado um go· da. Po!:cht , nii.o ,~ t.cmlo melhorado cousa al· 
Y<~rno qne. ou cru:~;<J. os btw;o~ den.nte de ur- g-um:t o S<•;·vic:o del la. pelo contrari~. 
gentes rec!<tm00:'•<'S. ou nüo tem tido tempu e 1miormlu, ~.lem do augmento d;L despezn. que 
meios par·,;, venrcl·a~. elb tr<>uxe para os corres publico:;~ Com essa 

Di>er·sos imaginam, sr. pre;:Identc, quanto rethl'roa ê que os rlinheíros do ThesrJUro di
tem o director da Em·adu de Fel'l'O Cenli'<~L mtnuit"J.I\\ p~lo~ pingues OJ·dew;.(!os das no
lncttl.dO com. Unl(l. organi~açfio Yelh~. caduc<1, 1 Yt\S o.utorithdes polic1aes. 
gnst~ l'\. illl~~sivel pe~l..~ co,nstantes _def~cçti~s I 0 ,. meus illustrp,; colll~g<~-: não podem negM' 
pro~r._rneJltes ~e" con~~~~te~, ~narclu::s , . elle quo " sr. Dt·. Ber·na.r<lino d:L Sílnr. era. um:1 
tem. diluo soll~l~·· · . provu.~ ti~:: que 11,1.Cl .1cha 1 optimo. ;J.Ut:n·idadc polidu.t.cmno !Hill<:<~ hom·e 
~\q~nl\0 b_oJ~, exigi!!{~~· segundo const~t pelo.~' mellt•n· l~ entl-et;l.nt•.• nii.o gltnhava 1:500$000 
JO! naes. ,1. :--tto. dernts"'to. lnu:•nsac5• 

O St~_. Y.u.unARE.>-Ent<"io nii.o tem encon~ ! N·uruellt> tempo fazia-se 0 ~acrificlo 1101• pa.· 
tt·n.rlo_torcl p:,r p:1.rt.e du ~-o...-erno . __ . 1 tt·lutism•\ lwje o sacl'ificio fáz-se pelo que se 

0 !'t~. l!EXRIIICE DE CARYAf,!lO- ::\aD :lei, ""<tllha. 
m:t·~ ~um ccrt~z:~ não ~em encontrado aquillo o . · " _ T;- -. • 
que sn:t cr!lnpetencia deseja. O SR.- PIRES FERREIRA Nao a.potado,, pelo 

:-ir. preside:1tc. niio <! accusu.r s<anente por r:umprtn:~l~tn de dever~<;. V. Ex. c~:nrne_~1en~ 
accusar. Quem nib S<l-l>e que se tem twoln· l~e ~ odto., .. rd.ule q?e soffr em as 1:!-utm rclade~ po 
ma.do f':xcessivaroen te 0 ironsit'> de passa.- lluae.o;,clem do n :;co;t que estão expostas . 
geiros, de uagn.gens e de CMgas ~quem nã.o 0 Sn.. HE:SlW~CE DE CARVALHo-Sr. presi
S<'\bc qu~ de certa épo~a. :p:tr;J._ cú não se te~11 1 dente,ouvi dizer que a. Policia i<: s~r melhor 
:wgmanr.ado o numero de v:;.goes ~quem na.o, desempenll;r.d:l-. mas o rrne WJO e .que ella. 
sal.le que as grêYes e :~indisciplina de um;~ 1 co-.;t\tma.ser f.á t;t do mesmo modo, com uma. 
)_);wi.e elo p~~soal teem aniquilado machinas e I diJf\~n·m:::r. lJo. rt1- peior; é que como os ordena~ 
Yn.gües '! dos são pin~u~~ apparecem os protegidos, os 

o ~R. VM.LADARES _ Ao rlirect.or compete que teem IJU.e :tlct1íde _e sà<) estes os qu~ yão 
demitti!·o. or.:c:up~,.r os car:gos~ nao <\q~cl~es .que tr~am 

, . ,:e;• nr por o bngar:<~.o e patrwttsmo. 
0 SR. HEXIUQU~: DF: C.\RVALI!O-~!.>.s SI e!le. · t 

não tem n~ito \; porque ;:..-< demissiíe.; não kem Cnmpt·~lwndo que; e;tnu nu~ erreno pou~o 
:;iclo exi)l:illas prlo :oervi1·o. ~;~·mp;ttlnco: ma.-: 3 1ssn mE' nlm:ta o cumpn-

- m4•nto de meu:> llc>eres. 
O Stt. PIRE:'- FERRl·:n:A- Tem f~ito nnrito.s .• c,·J..ma.r' viu que :~.ntes tias nomear·êics das 

•lemis.>•ieS. · ,. "' "" 
~utoridades policiaes. niio foram c\emittidas 

O SR. HE~R.!QUf: DE CARHT,uo - Mas, Sr . IJOr incapazes as que serviam grat u1W.mente. 
pre,:idente.a demissão~~ :1. nltim:t pen :l. ele que 
eleve L:mçat· mão o admini~tr;l.dor e qutmdo U)! SR.DEPt:T.\DO- ivfuibs não contimm.ram 
clle tiver de J : mc;:~.r rufto de.; h pen[l. de\·e te!' porque eea m empregados publicos. 
um pe~sonl h:thilíb.do p:r.ra snlJstituir, c isto 0 SR. HE:SRIQt 'E !JE CAR\'ALUO responde 
uão e tiio Ü\Cilp:1J':t Sel'\'i•;OS technico~, pois aO "p;~rte dizen~o que-muitas-:tpe7..ar de 
,~~temos que nas f1ütas tle m:lcllinhi..1.s o go · collecti\·o, e collecti\'O partitlvo. Müitas-não 
Yerno tem sido uln·igado n. lanç:tr mito de nta.-
d tinis/.3:: d~~ al"!\!M;L, cstl•anllOS inf.€Íl'il!1len(e sr~ ; todaS. 
áquelle ser>ir,:o. St'. pr2siclent~, uma. Cama.ra. que Yotou a 

E demais, como e qur. nest:> ca.mam lta. re.rorma. dos telegrapllos,deixando o entrega
quem :1.ecuse t'-'"S~ distíneto f'tm~.:cion~tt•io, desta. dot• ele telegramma~ . uru pobre homem que 
C:lm::tt':\ é que dewm ])il.l'ti r os meir•s que t rabll.iha, anda :1 pé, ganhando uma. miseria. 
()]n·iem as caus:;s que tanto pri'j udicam a pri- e Yotou p<tra o director niio sei quantos, si 15 
meir:> e m:ds import:tnte vi;~ tle ierro rtne ou 18:000:3008. 
possnimo-' ~ o SR..PIRe> FBRR.EIRA- )!as,V. Ex. não vê a · 

Pois, niio f< li esh Cam<tr:t. que em Yez de de$igunlcl<\rle doo c:wgos 1 
euid<\<' a. tempo clc tnnt·,ts neces~hltJ.d8S e,<qur
c!ch!i. andOll a. voltr vmJcimentos exti·ao;·di
na.rí::t.mentt> gra.nd€-Q :L fttnccínn:tri(H llllblico.;. 
qnc votott 1il, 18:000$ pw:• 11m sú empreg:<l· 
do, qu:uulo so.bem todos que e;.s,t~ I)Uantias 
dào p.u':L sustentat· o luxo. ;.t va ida-de e não 
sómente pal"J. t1. subsi>;tenci:t . Como gastar-<:<e 
u;~:> d€>.spez;:s norm,1.es de uma f•tmil ia a. qua.n
ti:t :LtJnll:ll de 18:000.~000 ·1 

0 SR. IIE:<;JUQUE ltF. CARVALHO-Mas a. pro· 
porcionalida<le subiu em proporção admira· 
\'C! ... 

0 Sn. PIR.E~ FERREIRA - A qlle~lão não ~ 
e:;.sa, os ot·<lenados elevem ser proporcionaes á 
responsabilidade do rorg"O. E demais, V. Ex. 
de;·io. tet· vim lo combater :t 1•eforma na occa.
siüo opportum\. 
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0 SR. HE:"RlQCE DE CARVALIIO - 0 meu ii
Justl'e co!le,<TU. pelo Piau h y est<~ me accu,;an
do ... 

0 S!'. PIRES FERREIRA - XO:o e:;tou accu
sando, estou dizenuo que :\ accusaçiio de 
V. Ex. é extempot•anea. 

O SR. H E:'<RIQt"E DE C:~.av.~Luo .... mas eu 
naquella. occasiã.o ti v e o bom senso de me eximir 
da. discus~ão porque n;!.da. alcan~at•ia, como 
agora estou tendo o máo senso de !uHar nisso. 
porque sei que accusar augmen•o de vend
mentos :ws che!'es e aos gr:J.ndes é muito 
OdÍl•SO. 

Os nobres depuhdos nã.o pensem que de 
proposito fu.llo no dir·ect•>r dos telep-apho>; 
ta.llo porque veiu oppor tuni·ladc de ai1.er r, ue 
todos os ~erviços n e:;t~ L L'IJOCl1. •·llOI'mill 1110l'C· 
cem c~nsu ras e nii. • só o que se pas..~ n:t Es· 
trada. de Ferro C7ntra.l, n.ecn&tndo-se o rlirc
ctor que eu imagino <\~ diltieulLlatles em qnr· 
vive para mauter-w n<tquellcl postn , sact·ilicio 
que só se pótle explicar pelo seu immenso l•a
triotismo. 

0 Sn.. PIRES FERREl~A-Xesse ponto V. Ex. 
tem ra7ZO. 

O SR. HENRIQUE DE CARY.,:. IIo- Quu.ndo ere 
para alli entro~t encontrou o pe,so:J.l anarcbi· 
sado, encontrou a estrada. com material sem 
trilhos, porque t~nuo-os esb1.gados ú o mes
mo que nito t?l-os, sem vagões para as mer
cadorias, sem looomoti \'as pam os t1-ens. En· 
tretanto,eJle e todos OS dias li.C~U$aUO peh Ím • 
].)rensa., accusado pelo commercio e accusallo 
nest:t Camara. 

0 SR. MANOEL FGLGE:'\Cio-Mns, V. Ex. acha 
que nós daYiamos cruzar os braços~ 

O SR. HE<>.'RIQt:E DE C.-I.RYAtno- Ao cont ra
rio, como legishdores acho que é nosso dever 
adaptar as medidas precisas p:J.ra reformar o 

· servi~. 

0 SR. PIRES F ERREUU-E .iil votámos 14.000 
contos. 

0 SR. HENRIQUE DE CARV A.UIO - Yot.ámos 
ha dias. 

0 SR. P IR.ES FERREIRA - Não hn. tal, votá
. mos ha muito tempo; isso já é historío. antiga 
nesta. casa.. 

O S:a. HEXR.tQUE DE CAtWALRo-Ent.ã:o o no
bre deputado está accusando o govel'no. 

0 SR. PIRES FERREIRA.-Não apoiado; esse 
matePial não Tem do estrangeiro em uma. se
mana. 

0 SR. HENRlQOE DE CA.RVA.LUO-Então não 
ha razão para accusar o director . 

0 SR. PIRES FERREIR.'--Estou de accordo 
com V. Ex., mas o commer cio t.ambem tem 

razão 1\c queixar-:re porque vê a:: sutts merca
dorias s~m de~pa.ci!O. 

O SR. HE:>RIQl'E DE CARYALllo- 0 nobro de
put:~dü est;í-me inrr.rrompmdo continuamente; 
m<ts S. Ex. esta no sat llireito }lOrCJ.ue nã.t> 
póde ver cou:xr. em que nií.o se metta. . . . 

O SR. Pm:g;s F ERREIRA-Isto é muito gene
rico ( riso ); V. Ex. deve pa.rt.icularisa.r. 

O SR . HE:"RIQUE DE CARYAI.HO - ... ach o 
ate que o nobre deput:Hto quer me inimhar 
com o teleg-rapbo. 

0 SR. PIRES F ERREIRA. - ?\ão h~~ tal. 
O SR. H~:~n.IQUE DE c,m vAulo - Não là($ 

isto S. Ex. , <1 uc ;tté !_)(){lerit dar-me uma 
carta d-~ recommend<l.l;ão pat':l. pr'tr-me em boa 
k~rrnonia. r~om o~ granllP:'. rla t.crm. E dC\'O 
dizer ;t S Ex. que não tP.nho nen1111m pm
samento r-r~:·n·ado ern relação ao d lstincto 
dírector tio telegi·<tp!1o n::ciona l e quanr.lo !al
l ·i no dit·ectDr dos t-legra pltos. foi pot•q ue a 
rerorm.... me occ rreu no momento, assim 
como pnd•·r i:J. ter f.tllado no Tlre$ouro onde 
gr<\ llcle numero de e:npregados dos CJUe mais 
tr:tll~tllmm ganham mi~era.vet qu t1nt.ia, em
qmmto outro.; pouco trabalham e teem ven
cimentos qu;1n tioso>. 
Accu:;ou-m~ o nobl'e deputado pela. Ba.h~~~ 

de n:'lO ter tr;.t.tndo desta..-; <.'(lU5as lll mars 
tempo ; ma.s desde o começo da. sessão está 
n't commis..<ão de orço.rnento o Sr. Arthur 
Rios , e eu por i:>so estn.va. <lispmsaclo de me 
metter ni.;so. 

O SR. ARTHCP.. RIOs pede a palavra . 
0 SR. HE:->R.IQT.iE DE CARVALHO - E j a que 

o nobre dt-puta.do pede a palavra.. pergunto
lhe por que razão Yem Dqui na ord<>m !lo dia, 
de hoje, 11m parecer da commis.<ão lazendo 
uma concessão a quem melhores vantag~ns 
oft'erecer, q"ando ainda ha poucos dias se vo
tou urn projecto fazendo uma concessE.o pes· 
soai ? 

O SR. ARtHt:R llms- V. Ex . est,á a ccusando 
em falso. Nehum de,Res additil'os é obt•a da 
c:ommissiío ; são auditivos apr·esentallos no 
cor rer da. discussão, e do> quaes a ~~ommissão 
nüa ·t em responsallilidade alguma. (Ha outro" 
r?pm·tos .) 

0 SR . HE:'\ll.IOv'E DE CAP.VALHO- St·. presi
dente, V. Ex. e testemunha de que me tenho 
eximido de tlt.llar. Tenho umas c ~rtM idéa.s 
que são minhas ; mas de qne serve :~.pre.sen
t:l!·a.s. quando eu me vejo só. quando vejo 
que o illustro:J Sr. Vinhaes, chefe dos opel~a
rios , v em aqui accus~r o Sr. director da Es
trada. de Ferro Central, quando elle devia ser 
o primei:'a a saber das difficull.bdes que exis
tem naq_uella. enorme repat·tíçiio, mesmo em 
tempos norma.es, quanto mais agora! (Tro
cam-se d itferentes apartes.) 
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Vou concluir, Sr. prc:-idcntc. mnntlolmlo r ln nros. d~ poi~ de lm.ver ne.~ta. c:t.•t\, como 
um:J. emen<l11 " rste projec:o, emcnd:t qu~ oppO·h;iio, dc·a.Cl'\'rlitatl•l o Banco da Repu· 
apresento s:·m pret~nçã.o de que clla passe, l>J i , ~ t. c< ;, llo.i •• le~mndo o B:.~nco do Brazil a 
mas em cumprimmto do meu del'e!'. igual r.Jesçre li to . 

E' emonua ao p~rngrapl1o unicc; onde se diz S. Ex. d.~se que nada ·valia o Banco 
- contractarcom particulare;;- diga-se-(·ons- da Republic-o.; e ~got•n fi!'Opüc <\ fttsão desse 
t~uir ttrnl\ l ,nha para. o serviço dos subur- b<~nco com o do Brazil. Ot·a. só se fundem 
bws. entill.aúes cuj :lS forças. pelo menos se a.ppro-

Tenho condnido. xímam. 
Vem ;i. me.sa., ê lida, apoiada e envi;lda ;i, O ministro de todas as pa.stas não encara 

commissão a. seguinte de frente os prohl ~mas pmtir'Os c is•o il devido 
a não ter S. Ex. essa. r;;1 (Xtcidadc q ne sõ si 

Ao paragrapl!G unico, onde s2 diz- con tra
dar com part.icula!·es. etc.-di .~a-se constr-uir 
uma novu. linha para ser\·iço de suiJurlJios 
de3ta capital. 

Sala. das sessõe;;. 21 de outubro de 1892..
He1tri1ue de C.<rtt\. ho. 

O Sr. Ja.cques O :trique esta 
inscripto para t.rata.t• desta que.>tão, que e ex
tremamente ;;rave, h:1 muito tempo já. 

Antes, po t·em, ue entrar no <L'h1.1mpt" é 
p·:eciso que h1nce um gol pe de vi~to ger='. l 
sobre <t actual administr:tçüc, 'flttra. >er vir de 
base ao-:; argumentos que tem tle ~pre.sen
tar. 

Ho. cerca. de 17 annos, o o:-ador e!'a. mo~o 
ainda, era. e;tudante,e viu introduzir-~e nesta 
êa.pibll pelit p~imeÍI':l. vez rdctame norte
americana. 

EsLa Yé3mlle, devem lembrtl.l'-~e os moços 
do tempo do orador. entrou n<1 Capital Fetle
ral com a Hcsp~t·itlinu. de Bad o.y . 

Pois, e;:sa. ,·rfc!ame tem-3e adoptado ao 
nosso meio e aeha-se perl~i tamente r~p!·esen
t .dtt no mini.;tro- dcla." e, no mini;trO-;n•ft' 
-o Sr . Serzedt lio Correia. . S. Ex., e mini t
tro e1fecti vo do. 1 gricultura. interir.o úa Fa· 
zenda., passou pela p:\Sta. tlo Exterior e pela 
do lntkt·íor 

Na. tle Estrangeiros. não sabe o orado•· o 
que elle i~z; tn<tS, na. do Interior S, Ex. desde 
logo, dcante da., grandes, gra •·es c séri:ls 
questões d<t carestia. de g1~ner·os :tlimentic'os 
e da inS<t lu!ll'ido.dc pul!l.ica n esta capit~ü, 
pas~ott pela pasta com mui tos a visos e sem 
um só result•1do. Salriu deixando :~. Int:·u
dencia. ttlcançada em centenare.o ele contos. 
depois de haver despendido wil :tares que re
ceb.-ro de seus amece~s01·es. S. I:.'x. nada 
resolveu e tudo comprometteu· desde qus se 
achon deante de um problerna grave e ~rio, 
S. Ex. como que con!es;ou a. impo:;sibilidat.le 
de l'eso[vel-o. 

Na pasta d<t F<Jzendi1, todos ~ahem que es~a 
proclamada intelligc .. cia, es;e seml-J.:us ca
paz de todos o.; milagres, advoga a fusão dos 

Camaro. V, Vl 

a.dqui::e no tr;1qn:·jo quotidiano. 
Na p~•~tu rh1. A~t·icultul'a. . unic:L em que 

S. E:l. é elr ·(:ttvo, nad:L utlil\ntou. Viu-se 
ante u difficni,Jndc de tr•ansqOt·t.es. 

O commct·cio Hiio cessu tle imnlorar provi
dendas a e'se r espeito. irnpellido pelos pre
_;uizos que Ih<~ rausn ::t crise ; e nã.o ('.On~ que 
S. Ex ao menos tenha mostratlo uma. orien
tação se.! Ul'<\. uma. intuição clara , nlativa
mente ao problema. Ao contrario. S. Ex . nem 
c mprehende qt1e p.·u':l. resch:er crise tle..<:sa 
ordem, é tias primeiras condiçües o deleg-tlllo 
flo govrrn ' ter toda. lbr\;<1. moral. ; e em vez 
de da!-<~. cní't':J (] tlece o s:·u deleg-nrlo. 

A Estrnch\ de Ferro Cea trai e d~ssa~' repttr· 
tições clljt) serl'ir;o não eompm·ta. solução de 
cont nu idade; entre:<l nto as nomcaçilcs para 
"ngenlleíros teern recahido sobre mílit .. res 
que n5.o teem pt,ltica <lMJnelle ser viço. E' esta 
um:~. das t·~u~as da diffi ~;ulda:.le acmul 

O director é um en:,renheiro mi:itar disi iu· 
cto. e apezar d<~ ~~~lta de rx per·ieneia nafJU t>lle 
mister. se l he tllm dedic.'l .. do ••o ponto de sar
c;·i t\mr n. su1~ St\Ude, se h<\ soh1•emaneira ex
l i.Jr•çado p:tl.':1 nwlhor:u• o ;;erviço ; mas e vi
ctimo. da de$itl.i[L e du. incpcia do ministro. 

Aqnclle funcdonarlo tem proposto varias 
meditlas que considet·;t u t·gente> para. a.ttenuar
a. cri.•e e •·SS.1S prol)osta.s teem ficado na Secre
ta ri :>. da Ap-rku ltuN~ .• ou si con~;eguem despa
cho do ministro, ,·oltam t r·uncarlas, motli tica.
ti3~ de modo qne não p:.~tlem :;er at.lOí>t'I.Clas. 

)i~stas concti<:ões. não ae:r ed.:t.a. o ondor que 
Ju ja •· n .~enhe'ro civil qne, na alturo. de exer
cer aq_tt~lle C(l.q;o. o acc:it e, pois todos sabem 
qne o gO\'t'rno n;:io tlá for~::t moral ~~ ~eus d•e
lego.do5. O ntini~tt·o chega a mtl'ornetter se 
em d€tallle·~ que pertencem ;). economia. intima 
d>~. estrotl:l. O or dor conl1ece avi~o~ dessa 
n<tt ureza, qu~ o dir ector somente t em a.::cei
tado porque é soldatlo, porqu" collo~-a. <\cima. 
de tudo o :>eu pat riotismo, porque ê dadíca.do 
ao chele do E~t.udo . 

O govet·no de.•preza toda. opinião que não 
~Í<\ poli tic;t, ahi continita :l_ cri.;e de trans· 
po:·tes. 

E' ~allitlo que a producção tem considera
velmente a.ugmentado e que ;t estrada não 
pôde satisfazer ás necessidade$ de transportes. 

GO 
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Re;:alta d<1lli :J. urgencia de U>rat· essa esM·a.da. 
de ser,·iç:os acce;:so ~·ios, como o ue ;,u burl1ios. 

Soh :.1. ~ua responsa!Jilidalla de Pllgenl\eiro, 
o oradw snstenta. rlln~ a urJ ica soln('.'iO p:u·a n 
Ct'ÍSe e O. sangrio. e m termos. g':l.l\\llt intlo O.l 
interesses da, Nação, sem preconceitos, libe
ralmente. 

A Central não púde e :ünd•t menos pooeiú 
o.manll~ COl't•esponJer it ne~~sithde resul
t:mtr do nugment.o de prcduc1:fr o. 

Não q ner dizer que :J. ~an;rrkt sej,, l~1i Ül. po.ra 
sm·,·ir n. ~ta. ou ~quelh~ lucllid~uh:, n. toste on 
<Httwlle rstulo; <ICV<! SL't' iioita sem pr ·erJc,·u;~l
ç::es pnl itica~ ott locae~. 

Tres meios lm com que os ;ron•rnos poJem 
intervi!' cru tr-a!t.llhos pn blicos : pt1r meio dos 
pcxlt>res mnnici pat.>S, e~ta.doac.-: ou c:entl-:tes. 
d<mtlo is emprezo.:; que se o~g~uüsem (;wot·rs 
que niio importem onus p:lr:t os cofl'c;: puiJ1i
co~. como sej:J. a explora~ão tlc terrt\~ . rle mi
nas. de Jlorestae, etc . ; a<L-..;ilia!ldO-a5 com ga.
rantias M juros. emp.restimos r·eemliolç;tTeis:, 
subven<.:iíO ou desapropl'i:1,r;ão de t(•rt·a.~ €l p;•o
pried::tdes ; e tinn,lmente en tr t\nilo dÍi'('ct<t· 
meu te n;~. con.>tl· ttc~~io e expior·a<;.1o ele <"lllpi·e
zas. 

O llrimeiro ca~o está fól':1. rle ques-ão. niio 
!1a goYi:H'no que se lH'eZ!' que não o pltttiCJ.ue. 
Os do us outros estão b::m d~fi nillos nc.s sv~te
mas anglo-amet·icano c nllr.miio; o anglo
a-mericano, no quat tod<l;S as ltlx>.r·rlade:i s'i.o 
gal'antidas á em:pl'eza.. e o ;tllemão. em que o 
Estado con~titll<• e •'Xplom tt·aballro~ pn hli
cos. 

O pl'imeit•o de..,~s system:J.s. que U>m p ro
duzido na Inglatet'l':l. e nos est<tdos t; nillos os 
effeitos q nc todos conhec~rt1. ó o segu f do o.qni. 

Em nenhum delles se subvencionn. llel'!lw.
nentemeu ta a e3tt-ada.s de ferro. 

Quanto a intervenção dh·ecta. do estado, e 
system(l que não encontrt1. :tpo:o em parte al
guma. e de :Uj OS m~.leficos l'eW!t~HlOS e p~tl
pitante exemplo a Fl'ança que, em mater i<\ de 
estl'<.l.da de fer!'O esta atrazada 50 annos ; :~o 
passo que a Ingla.terro. desen\'Ol>eu-se cxtra
ordimc.l'iamente r~pez.tr d;LS dua:; grandes Cl'i
ses Lle holça. que R tra. vessou. e que os E.• bulo;; 
Unidos si apresenW.m com a pu.iunç(\ rtue to
dos conhecemos. 

Hoje, diz, e u ma preoccupa~ão da C:tm:tra 
não sangrccr a Central. quo,ndo (j esta.'" opi· 
niã.o dos mai~ entell(Jidos u•\ matej·h\, quando 
todos ~"lo concol'lles em rJue a.-. e::tt':!das rle 
1\.,no de\· em set' exploradt\S por companhias, 
por ser e>se o unico meio ele terem os c:tla
dãos as suas commodi!hdes .~:rarn.ntidns e te
rem o commeJ'cio e a industria. k.:~.n~po1•te 
por baixo preço. 

Hlstoria. os fJ.cl.o;; o~co'i'rlolos desde to tempo 
da monarclüu. tltuante o :$0.1Jinete Ou1·o Pt'e
to , a proposito do ••rrenda.mento do ser viço 
de suburbios. 

Expõe a ren!ht annual que tlú esse b•o;fico . 
;~. q1uü é de l.í50 mil contoo. 

Ex:{)Ue o pbr.o do Sr. Cro~k::\t d3 Sá, o qual 
t•es:>lvc mn grande pal'te a cPi~c de tra.n~por
tcs c aliús não e tli!Iici l 1lc execuvão. 

E' t.le O].Jiniã.o que desde que o estado con
tra toda.s as ptaxes, mantem n explol'a uma. 
linha ferrea, to t•na-sc preciso que não a. tles
lJL'Cl.e, e ~ailo~t uc:mll'la-t• os setts lnteres
srs. 

E' pelo ;\rt·cn,l:tntcn t.o tln. CcnL1~1.l , m't!i', 
IJU•t ntlo :1. !:epulolic1\ C>:;!.Í\'C'l' CO!l:>Oli\l:td:1.. quan
dO o g-o;·m·no c·>th·e!' ,J!,:po.•to it pr· .. tic·:.t demo
<)t':ttici\ <h nií.lo illtci'\'<:n•::io tlit·cd\l no.-; tro\ha
llros pnblicu:;. 

:\1·rend:tl-a li(\je seri:t tlc• m:'t c!lcito moral ; 
ainola. !1\L'i'mO que o •~- t·r.•ndament•J re~ai<t a. pe
na~ solJ;·c J.ll1·l' le <ltJ :;erv-ic,:o o ciTei to :;erht o 
me.~mo . 

-:\iLO S:\btl. C•)lllO 8erú. \\.l'l'CUdõl.tlO t\ Um pllr
ÍÍCUI:J.l ' O :.;Cl'Vi~o de :>UOlll'bio~ ; e 'Pl'OVt\.\'Cl 
que esse particulai' construa nma lin!ra. aer:t.e, 
collo:·ando os s~us trill•os soiJl'C os dtt Central; 
pois. não ha Jl<J.rticul:u· que poss:1. deixar de 
utili;;a,r-se do leito !la. Ceut.J'<tl, tü.o ('a ros são 
os terrenos. 

Lcmhrando o pro.jecto du Sr . Crocl;.at, é da. 
opinião ::;er· esse o unico capaz de r·e;:olvet e 
que:;t.ão. 

Vem :t mes.~. e lklà, ap:Jia.d:~ e en"hvta i1 
conHnis,;io a ~guinte emenda 

Ao pro.iecj;o u. l f12il : 
Ao llrt. I • - em corH!nu~ ::·ão - •• adopLan

do o pl~\llO j:\. estmlado de levar um mmal t111 
est:1.çfw de ~:!.popemb:\ it ilha do Gnvel'!ln.dot• 
e llroiongat· o de S:\nta. Cruz a ti: lta.cur nssü, 
com ''·S moLli fic:.l.<:\~s que se tm·n:u·em llreci
S:\.S n'ls actmH:s cir.::umst:~nc~ns . 

Ao par.~gt·apllD 1111íco. Fic:1, o governo o.u
tcwi~n.tlo . em qH<\11 to niio ti n~1 · verba. espccill-1 
p:u·,~. tal fim , a. empreg~r neste ser\·iç.) ~\S so
bt·<IS d~ outras Yeru;\S cnnc"clida.o; p:l.t'a o ·::er
viço clu. E~t:·adn. de Ferro Centl'.\l, <Ltê a quan
t ia. de 2. ooo: o o o::-. 

Em 2 1 de outttbro tle 18~)2. - Jucques Ouri
qt!C. - Beti!Uiii. ioo J[e,l,iow;;.r* 

o S r . -..rin!:~..ao,._ acha q ne :ts pondera
~Gcs rlo illustre dennta<lo <tue o llrecedcn na. 
tribun_., tem bnt,\ntc p~.ji\ pela. J.lroficiencia 
:>tm na m~tel'ia, já pelo n.rctm· com qne :<em
prc trat:t elo> interc~es <lo pa iz. 

Aclw. rtne a. cri:;c <L e t!·a.nsporte marcha. p:t
rd!etla.menr.c com :t qaest;io tin:tncl:'ira.: ~ eua. 
act.n;~lm!!nte a. l) •wst.:irl primordi;tl e delh se 
refl .~tte :t q nestão fin:1.ncei1·a.. 

D<l. solução dcssa.s duas qu l!st•)es depende a. 
tm n(!tliUidade puhlica. 
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E' tal a le>'iandade com que nestes ultimos 
ditl~ ~e tem tr<Ltado da questUo financeíru , que 
O orador tem meJo llos U~Stinos UO J_)l\\Z. 

Est<tmos em vespe:·ns de um ,,·,c/: , e a 
llllt<L de pt·uclet~cia, tem trazid•) I)tmíco á 
pl':õç:t. 

O Banco elo Bt·azil ú instituiç:ão de tal ordem 
que a menol' intelícidu.dc rlltc llw pos.>a occor
J·er influir;\ imtr,etli:J.ta.mente na maior p .. 'l.l'te 
dos (•stabeledmentos dest:t nra(;<J. e no <.Tedíto 
pult!ico. • 

Expôe em tL·.u;os hr~cs "~ ;:et'\'Í(,'()'> que tem 
pt'P.<t.ulo o B:mco do B:azil e ialJlenta. quo te
nha. sitio o governo o eausador dos IY.lat..os de 
maledicen::i:t que ;ldn:llmeutc tem cmso con
tra. a.quelle ha.nco, lemln-antlo n fusão com o 
du. Repuhlita. 

Expende m:üs algumas consi!ler:t(:õ~s sobre 
e.''SC assnm}lto. 

P:\'iSa a respontler os topkos tlo d.is~ur:;:, do 
~~· . .Jacqtws Ourirtne, e,t:onvhlud.o pelo SI'. pre
sidente a interromper o ;;eLt .liscm·so. pot· .ii~ 
haver numer·opara. votar. termina declarando, 
(jllanto ao serviço de subut'bios, que d:trit o 
seu voto ao JH'imeh'O :particular que o poss't 
fazer, si o goveml' não :rmdet·. 

O SR.. PKESlDEXTE declil.l':t que. havendo nu
mero na caS<t YD e se proceder i1 •·otaGilo. 

O· :':r.. ?\ILO Pr.r:.\:>llA (JJCil!. orlle;;1) peclc~ 1111e 
o 51•· . pr2sidente con~ulte ú. easa. no sentido tle 
ella ll1e rl:tr umtl- ttrg-encia de <'.Íneo minutos 
pam votar um rf'qu~rirur··nw, qnp o oro.dor 
hont.em SUbJUet~e!l a c0!1SÍdPI':l(;áo ela. C:tS..'\ . 

O requerimento tlão est..-ídcpendente do pro
,jecto iucluiclo na ordem elo dit~, : impor&.'\ a 
retirada. do projectn da. ot·dem do dia 11am. se
guil' aro o Senado. Pede, porta-nto. que con
sulte o Sr. lJre:;idente i~ ca:;a no sentido d!! dar 
uma nrgencia. de cinco minutos pm·a dizer 
sobl'e o requerimento. 

O SR. PRE3IDExn; - O rer1uerimento de 
V. Ex. ;;r.i póà.e 5er votadú por occasiiío th 
votac:iio do pl'o.ie~to. 

este projecto .iit deYitt c:<ttu· no s(,n:\Clo ; P'-'1'· 
tanto, reiteira o pedido de urgencia. 

O Sr>.. Pru:srol,:XTE- J:t deda.rel '" V. Ex:. 
que não pos~o suhmetter <i. consideraç-J.o da 
ca:!::t o xeu requerimento. 

O ::;!~. N1r.o PE~AXIL\ não sabe em qHe. o 
Sr. prc.'iidentc ~c; IJa~eia. , p(lra ne:;:u• este di· 
r fito. 

Vot.'li;úo, em <liscus.~i:.n unic:.'.. do p~ojecto 
n. 8Q p.1 , t!P:;te anno (não &\n<:cionaclo). con
shler:tndo como Jc~ntes sul.:stitnidos t.las fit
cu!dadc~ U<'. m(.~\icinu. os e~·adjunto~ qnc pas ~ 
saram :1 preparadoJ•e.< c os adj untos actuaes 
qut> nií.o 1or:tm contemplados na ultimare
l'Ol·m•~. 

O :-;rt. Pr.E~H>E.."\'rK-Como deternüna o re
gime:Jto. a. vot.a~ão do pt'C•jr.do ~c;·á nominal. 
Os St•s. deputado• que quizet·~mm:tn!Cl' o p!'O· 
jecto reopon•.l:.•r;ic>.>i"l c os qm~ qnizerem sns
tt;ntnt' o ~et(l , responderiio niW. 

Pl'ocedentlo-so á clmmatla, re>pondem sim 
os Srs. Jndio do Jlra7.il. Cantão. Pedt'O Clwl'- · 
mout. :\hltt.a, Ba.celhw. Augusto Montene
gl'o. C:1~imil•o Junior, Henr·iqne ue Carvalho, 
Anfrisio FüLlho, ~oguei l'a. Pnana::ruà. N elSOl). 
~flwtinho Rolll'igucs, Fwlerico BorifeS, Gon
(,a\o de L~gos. :\<!.ôcimento, AlfrP-dO Barbosa, 
Enítacio Pe;;soa. Sá Andrade, Tolent ino ele 
cii.rvalho, JO<\f!Uim Pel'll<llllbuco, .Jttvenciv de 
Azuiar. ,\nLln'• Ca.\'tl.lcant.L :Joiio de Siqueir:t., 
Li.ii~ de. Andi·:ldt>, F..sl)irit.o Santo. Bellamiino 
C:1.rneiro, TIH'O}lhilo do3 Santo~. Angnsto •le 
li'reita.s, Tost<t, Seabra .. ,\rthur J~ios. Ma.rcc
lino ~íom·a. Se\crino \ ' icil':l.. Santos Pereiro, 
Pilnl:~. Guim::wii.es, Fl"J.ncisco Sodré, Leo
ç-jgildo Fil~'1.;e ira~. :Yhnoel C.'letano, No
Y;t!'~ 1-fello. Kilo Peç"nha. !\-!anh~ Ba.r
reto. Cyrillu de Lemos. Yirgilio Pl'SSca., Luiz 
l\iiur:tt. Lnpes Tt·ovão, Jacqne:> Ourique, Fur·
quinl "\Vern(>Ck. Jesn ino de Allmquet'<lue. Vi
nllaeo, Bn.dnró, P:tcifico .Mas~:.-:~.rcnhas, Clla.gas 
Lo bat o .. kcoiJ da Paixão. Alexandre Stockler. 
~•Ia.tt.:~o M:tchudo, 1\lmro Ilotelho, )Ianoel Ful

O SR . ::\IJ,O PEn:m . .\. pomler:: que o seu re- !!'cncio, Ari.-:titles Yf::~.ia . Gonc;<l.lves Ramos, 
querirn~:: to nã.n tem nada. com o rn-oj~cto . C:n1os da:_; Cli11g:J.<, Rodolpho de Abreu, Be-

0 pro.)e~to já de~·ja ê5tar no Sen<tuo, pO!'I'!Ue nPdic:to Yal!:J.d<H'es. Arant.eg, Necesio Taval'es, 
sô tem uma discussiio. Gliccrio, I.opcs Cli<1.\'8S. Carv:1lhal, P:~.ulino 

O SR. PRF.SlDF.:\'Tl·:- o requ,.rimento lle C:trlos. Alli•erl" Ellis. Flemy Curado . Leopoldo 
V. E~. ou se r·efel'<> tto p~'o]el!to ou não, Se Bulhões, l'l'bano deGouveia,Ca.etanocle Albu
não ~e retere. não podi;t sel' ;;[Jresentado por qnerqu". Marci<UlO Je :1\hgalhã.e~. Lauro Mul
ocre:<iiio da discussão (leste ; sl :;e rere1'(\ a.o lar, C;1.rlos Campos. Julio tle Castilho$. Bot•gc:; 
projecto st. póde ser votl.do por oc~l'.siiio dé se de ).Ietleil·os. Alcitles Lilmo, Tllomaz Flores, 
vot~1• o mesmo pr·ojedo. Homero Bnptista c Cas>iano do ):asciment.o. 

, , _ . ,. ., , • Respondem "''., os Srs. Pires !"~rreir:~, J?.oê 
. O SR. ?i~ .. o I,'r.c:'A~JJ.\ ~nder ,\ q •. eo Sr. <ne- Bexilaqun.. Alm111o Affonso. Otttctca, Ollvemt. 

~~_dente n<t:> l~le ~h<cuta• nem t.!r<tr eoaclu- V:tllau:!o. Z>lma, Gr<I·eia Pil'~. Francisco rle 
~ues <.lo que e:;,,\ dtzendo. ~rattos. Ath:wde .Juniot-, Ur!Jano ~Ia.rcondes, 

Guardaria pa.ra. outt·.t o..:ca;,ifto, se o seu re· j' R\pti:;~~ da ifotta, Ft·óes tia C1'm;, Er~co Coe
querimento importasse em um substitutivo, lho. Antonil.l Olyntho,Gabriel Ma,.r>alba.es. La
que prejudicas::e o pl'ojecto; ma.-;, a seu ver, muunier, ;outra Jliicacio, Ferreira Ra.bello, 
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Cesario r.Iotta, Moraes B~rros, :Mursa., Al· 
meidl\ N gueira . Brazilio dos Santos c Alves 
de castro. 

O SR. PRESIDE:'\TE-Rrspondem .<i •a 81 Srs 
deputados e nao 24. Foi mantiuo o seguinte 

PROJECTO ~- 86 p3 - 1892 

O Congrew :Nacional decrc~1. : 
A rt . J.n Serã.o consider-.u!n~ lente> substi

tuw~ das !b.cu ld;\tles de llll'tlid rm os adj un tos 
que pu.ssaretn a ]JI'epar;tdot·e~. o~ adjunt0s 
actuaPs que não Jür:1m contemplado:> mt ul· 
tima. re!o:·ma e os )·l·ep ·>·adu1·cs . fJHC, t :ndo 
feit.•J c~.~~cvl·'..;'l pat·,, ad junto:", (M .. aJlt cl·~·st"fca .. 
t/os,deven do ser di.;tribuidos pelas Clldeit·as ou 
secç.ües. segundo as hab;litações provatla:;: em 
concurso.> anteriore>< e as conveuiencias do 
ensino. 

Art. 2. • Revogam-se as lllsposiçõe.'! em 
contrario. 

O projecto vae ser remettido ao Senado . 

Votac;>.ão, em discussiio uníca., do prqjecto 
n . l O. de-t e anno (não so.nccionatlo) , dispondo 
sobre os proprios nacilmae,; nos estados, no.< 
te mos do paragrapho uníco do art. G-1 da 
Constituição. 

0 SR. PRESIDE~TE- Os Srs . deputado• <1Ue 
quizerem manter o projecto responderão ""u 
e os que acceita.rem o net r> responderão n rlo . 

Procerlendo·~e a chamada.re'pondem .•i m os 
Srs. lndio do Brazil, Cantão. PedroCher mont, 
~latta Bacellar, Augusto Monten~gro, Cas'· 
miro Junior, An:·ri.>ío Fl<~ llto , ;:·>o.~udm Panl
na.guà. 1fartinho Rodri;!ues. Xnsdmento,E pi
tacio Pessoa, Sâ. Andra•le, Tolentino de Car
valho, Juvencio de Aguhn•,Andre Cavalcanti, 
João de Siqueira, Luiz de Andrade, Espir ito 
Santo, l\-fa!'colino Mour;t, Santo; Per·eir-.1, No· 
>aes Mello. Manl :ã:~ Barreto, Cydllo dP. Le· 
mos, Virgílio Pe."'&J;t, Lu iz illut·a t: Lopes Tro
vão, Ja.cques Ouriqu~. Je -u ino de AH.nquer
que, Vinbae~. Ti;omaz D.lfino, Fl'ancisco Gli· 
cerio, :\Iursa. J:o';eury Cural!o, Caet<:r.o de Al· 
buquerque, Bellarmino de Mendonça, L t\Ut"O 
Muller, Carlos Campo~. Julio tle Castilllo~. 
Borges de :Medeiros,Alcides Lima, Home1•o Ba
ptista e Cassiano do Nascimento. 

.Junior. Nilo Peçanhn., Crb:J.no M:nrcondes,Ba· 
pti.>ta Lia Motta. Fróes ela Cruz, E rico Coelho. 
Furkim \VP!'necl;:, Antonio Olyntlw, B(ldarô. 
P<teifi·. o Mascar enlta.>, Gabriel tle 1Iugalltães. 
Cha<:us Lol,ato. Jucoh da Paixão, Alexan
dre ·s tockler. :.VIàt ta lvlacha'lo, Lamounier. 
Alvat·o Botelho, Dutra Nicacio, Manoel Ful
gcncio. Aristides ~laia, . Gonç~lves Ramos, 
c.arlos das Cha!!a.s, Ferreira Rabello, Rodol
pho de Ab:·eu . Benedicto Vallada.r!!s, Ar·a.ntes, 
Nccesio Ta1·ares, Ce5ario Motta., Mora.e,; Bar
ros, Lnpes Clt;t\'es, Carva lhal, P:tulino Car
lo~. Allh.>dn Elli~. Almeilht Nogueira , Brazi
liu dos Sant<.1~ . Leop~:do de Bullt{:e.;;, Alves de 
Ca:,tl·o. l' rl :ano Gou veíu.. Antonio Azeredo, 
:\!ar·ciano lle Magalhães e Thomaz Fl ores. 

0 SR. PRESIDE;I;TE-Responderam .~im 42 
Srs deputado~ e wio, 65. Foi a~ito o veto t'. 
t·e~eitado o llro~ecto. 

Votação em discus..<ão unica. uo projecto 
n !92 S (addlt i•o destacado do projecto de 
oi·çamento dtt Industria, Viação e Obras Pu
bli•·as, paru. o exertic'o de 1893), autori · 
s:1ndo o go;·er·no u. conceder· a Empreza In
dustríal de MellioramPntos no Brazil o privi
kgio para a construcção uso t; p:oso de um 
ramal. que,partirido da. Estiva, vá á cidade do 
:\lar de Hespanha. 

O Sn. Pt<ESIDE:-.-r~ declara qUt'l ha um re
querimento do Sr. Bevilaqua, que vae sub
met ter a. votos . 

Snl.mettido a votos, e rejeitado o reque-
r imento, 

O SR. BEVILAQU.\. (pela nrd~m) pe:le veriti
cação de ,·ot.'l.c,;ã" . 
Pr·ocedendo-~e a o;eri tlca~.ão. v otam a favor 

do requerimento 18 Srs. deputados e con
tra i3. 

O Sr...PLlE~IDE::XTE-Niio ha numero. Vae-se 
proceder á chamada. 

Prccedendo·:'C .:~ chamrula,veritica-se que se 
retir:t.r-am os Srs. Costa Rodrig-ues. Ncl>on, 
Joiio de Siqueira, Oiticica, Rourigo de Araujo, 
Marco li no ~Iom·a, Frnr.ci>co Sodt·é. Barão de 
s. ;\l <LrCM, u.)racio Co:;w. Fonseca e Silva , 
França. Ca!'Valho, I•' urquim \Verneck, Vi
nlutes, Thomaz Delfino. Lamounier. Carva.
i ha.l, Múreira. da Silva, Leopoldo de Bulllões e 
Per~ira da Costa . 

0 Stt. PaESIDENTE - Responderam á ch1lo-
Respondem 1u1n os Srs. Henrique de car- m:•da 98Srs. deput.atlos. Nãoha. numeropara 
~lho. Pires Ferreira. Fredr-r ic , &lr!!'es. Jose prosegui1• a votação. 
Be;il!iqua, Gonçalo de Lag~. :'.lft'Pdo Ba.r· Continúa a cliscmsão do pr0jccto n. 192 J, 
lJosa, Al!f1lno Affo.nso, Jo..'1qui !U l 'emam bnco. que lüra interrompida para a votaç-J.o. 
Rellarmmo Carne1ro. Theop!ulo dos Santo~. •. . . 
Oiticica, OlíYeim v~Uadii.o, Augusto de Frei: :l\tngucm _mat,; yedmdo a pal3.Vl'a.~ fiel eu-
tas. Tosta, S aura . Z;trna., Artllur Ril!S. Ga.t·· l cm· r;~tl;1. a. dJ:>cu:;sao e <~\iladtt ;1 vota.Çao. 
ria Pires, Severino Vieit·a, Paula. Guimu1·iies, 

1 
Di~cu siio unica do prl!jecto n. 192 F (ad

Francisco Sodrê, Leovigildo Filgueiros, Ma- ditivo destacado do orçamente da. despeza. do 
noel Caetano, Francisco de Mattos, Athayde }Iinisterio da Industria, Vi?.ção e Obras Pu-



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 18/0012015 12:50- Página 13 de 32 

Sessão em 21 de Outubro de 1892 477 

blicas. p:tra o exereicio <!e 1893}. :~.ut,o,· i~:\ndn 
o g:o\·erno a cont ract<~l' com o S". Ri ·h:tl'd 
J. Reitly, ou com quem m elltllt'e.? v.,.nü gen:; 
Ofl.'<:lrecer , a constr ncção da liulla. tele;( l';t_p h i c .~ 
sub-fluvial,. entre as cidades de Belém e i\fJ.
ná.os . 

Vem à meõ:l. é lida, ttpoíada. e enviu.dtt it 
commi~são a ~eguinte 

Emend:~. t • !Jl'Ojecto n. Hl~ F. 

Substitmt·Se :t clall'lll<~ rl pel~t ~eguinte: 

d) oh1·ig:tç1lo lle ~ubvencio n~r o conce,,io
nario com um:J. pre>t:lo;-ào ;tnnuJ.l de I ~U:OOO.) , 
durante o praw do privilegio; 

Substitua-se a cla.um!a. c peh ~eguinte : 
e) estipu1r.ção de gr·n.tuidade de todo o sei:· 

viço pu bli::o e tle ma.i,; vantctgeni'. et•:. 
Sa.la da..~ r;e~We.;;, lO de ou ~uht·o ue 1692..

Sri A IVf.rmü.- .'li·H·tinlto Il'JdrÍI)tces. - Ep.!aci" 
Ptssoa. 

>ol •imenro peln. f.tlt.-. do telegrapho electrico, 
que lhe trag-a. totl•\5 M comrn·micaç~es, todas 
u.s no ti~ías da. vidll. commertíal. necessarias 
ao ~eu movimen to. · 

M;\S, S l' . presidente, e o interesse da Uniii.o 
q ur. me traz á t ri!.Ju na, porqua nã.o pos;:o dar 
o men apoio :1.0 pro.iecto em di~cuS$ãO, do 
modo porque elle esta conrec::ionadn. Niío são 
fior·es ue rethoric:l , nem priu.ore~ de eloquen
ein. quA ''enlio t r:lZ?l' á Ca.mn.ro. ; ma .. -; a pur~. 
exp•·essão do meu peusm:. A. precipita.çiio, a 
fa.l t:.~ tlc estudo !Jne pr~hliu á. conlecçã.o deste 
pro,ect I e II0\.1N(~ !. Ha pou.:os dia~ um sub· 
dir.o ingle7. :1.prcsmt.on 11m'~ p :·ti<;~o it ~Ou8ide
r:u;:l~' t1e't1. ca.s:1., pt•op~ndo-~:! a. !;t n:;ar entL'e 
)f:tn:'l.Os e Betem ll lll ea bo snll-fl tlVià l. uispen
sando a. construcçiio da. linha por p::t.rte do 
e~tado . 

O SR. BELT,.'>. tt ) fl:-;o CAR:'\EIRO - 'E" preciso 
S3ber qu~ o requerente é sub- gerent: da. 
~ompan hia. \ Vesi.ern, e por con~eqncncia tra
t:l-se tle um prolonga.mento dil. linha. de~a. 
com pa.n lüa.. 

O Sn.. AuGusro Mo:>1'E"EOR.O - A concessão 
b pedida me,leante certos fa vores por parte 
do Estado, fc~.vores que são enumerados na 

O Sr. A n.gu.sto M onte n egr o pet ição. 
- sr. presidente, nãn e proprhur.ente uma A commiii&ío de orçamento, no Iouvavel 
cont~tação :w _rrojecto em discussã.Q que '-"e- intuito de diminuir o~ en~argos do Tht>souro 
nho fa.zer neste momento. A autoridade que com a construc.,ü.o UI\ linha. e hypnotlsada. 
:para. mim tem a opinião tla commis<iio de ' r- pelas va nt;Jgens apresenta.du.s pelo reque
çamento sobre est:l. m.lteria, o r espeito que r·eate, por um Indo, e por outro lado ame
tributo a.os dignos m~mbros da. m<sma com- tl.t·ontada pehl.S cifr as que o mesmo concesslo· 
missãn e a circumspecç.ão que sempre tenho nario anresenta ,·a. como e. n.-a.. rgo do_ Esta.do, 
reconh~cido em todas a.s meu idas por cllo. pro- v 
'1'11'\sta.S, não permittiriam levantar-me afim de sem mats exame. sem rnals mquerlto apre-
r sentou este pt•oject& . .. 
fa:ret• uma contestação em regra ; &io sim-
plesmente obser vações para de monstrar a. Ca- O SR. LEOPOL"O DE Butl-li'íES- Tanto quanto 
mara dos Srs . Deputados qu e a confecção foi possi vel f«zel-o. 
deHe :projecto de lei não P!'fSídiu profundo es· .o SR. At;ats'l'~ 1\Io:->ttxrono .. . ~ a. pressa 
tudo nem .lo~~a. medthçao. 1\>t tal que 11 pc·oJectO da Camarada mais van-
. A commL,,ao, ao e.1vez do que tem acon~e- ' tagenR, impõe mer.o> onus ao coneessiona.rio 

c1do com ~ot!os os a'~umptos que te~ traztúo! do que ü.6 vantagens que elte pede e os onus 
ao conh~ctmento desh C3;S<l , nao metl •t<m bus- 1 <t q ue elle se submette na sua petição. 
tante e elaborou este :prOJ~Cto de lei suppondo 1 . . . . _ _ 
que nelle se achava. o verdadeiro interesse . O SR. SE> EJU:-;o ~ IEIRA -:- A comm1ssao nao 
não sõ do paíz em geral. que espat·a. no mais I f~;- um contracto • a.utarJ.SOu o governo a. 
cu~·t.o praw a conclusão da. sua retle tele~ra- 1 farer . 
pb1ca. como tamb~m o intet•esse dos dous 1m- l O s~.Arc.:csTO Mo:o;rENEGRO- Tomo em con· 
portantes csc:Ldos doext t·emcl md~ do Bl';:,zil. , sid.?t':t ~üo a obser•·açào do nobre deputado, de 

Tambem não me traz a est.-1. tribuna o in- ; que & o governo que vae fa.zer o contra.cto, c 
ter~e espec:at do estado do P;tr-á., que repre · ! não somos nõs que estabelecemo$ as bases 
sento nesta casa. Nã ·, Sr. p··esidente, porque pl'imol'f.laes lles;e t:ontracto. 
o interes~e uaico d) estallO llo Par-.i. é que a. li- i Si assim lo;s~. não era prl:'ciso esta longa. 
nha telegraphlca que o hu. de unir a ~u irmão enu1ner.tr:.ão de c!au~ul:t~, bastando a com
do A111a.zonas se.ja feita no m~i,; cul'to ~p;1.ç0. m:ssão lle orç;1mento no seu prcjecto det~r
de tempo, e es~ja prompta. a pl·est~r o5 rele- minar l]ue o ;!o,·e;-no fize.•se o cont~:u·to. 
vante.s l>ervi~.os a que e chamada, e t.los qu3.es . O que :J. commi:;>âo d~ or.::1m;,n to iJU'z, 
estã. privado o import:l nte e.otttdo do Am t:ro- nestas chuml.as q u3 acho iosufficientes, Ines· 
nas, importante ·a. totlos os resp~ito~ e sobre- : mo a adopta.L" o p~nsamento do prQjecto, foi 
tudo pela massa enorme de t ransacções com- i exactamente det erminar os traços gera.es do 
merciaes. que se veem tolhidas no seu rlesen- I contracto ... 
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~ ~R. LEOPOLDO DE Bl.iLHÕ!i::>- As obrig:~Jes j e~~borou este r.dd.iti_;·o, hoje destacado e pro-
prmclpaes. , pu e <t ~na approvar;J.o. 

0 81'. AUOüSTO :l\IO~Tl:i~E, ; J"\(1. · .. e V: Ex..: ()SR-. LJ.:ol'OLl>O DI'. BULl!GEs- A miragem 
devia, pat~<l ~alnguardu,r desde .)'L os mter- i a que v . I•x. se refere e tle um d:stmc·.o 
~'~~do 1'hesouro,ao menos. determina.t' nest.o i engenlteü•o. 
prQjecio todas ?S vantagens oll'er~cídas pe~o 1 o SR . An;li~'TO l\-lo:\n::xF.G:ao _ F<tço .i usti<,'3. 
l"e()_~erente, (LS:·Hn como os onus <~ que ellc ,;c 1 do, acredit.w que ell;.t niío é tt unica a. incorrer 
S11Jeltou. nos ~l'l'os llcst~ ,:yst:oma : o pai1. todo ll<tim 

0 SH. LEOPOLJ)O DE BCLH{ÍE$ - l>i!O ê tles- lto.ie .<oli!'C Ulll ,;u[o lllOredi<.;O em 'lllll não Sf! 
lleCeSS~l'iO. SiJ.O apenas a.s IJ:\,;e~ (!'Cl'aes . !ll'OCLLt'U-, 11:1~ ~On~tl'liCt;=',es ;!, 1~tZCl', C:ttv1tl' OS 

:( l i <:C) l'~es. ·~~ l;u~c~ s"!i·:a,: Li o~ ullilicio~ ; con
stz·uc-se ~obre area, c o lH'iuwil'f> \ 'l!JJto qiiH 
::Opl~l IW~f.e p:l.t'l:li!ICIIt O t:tr. i L· a h.-ÍXO I.OUO$ {>S 

~litidos ti'tll hdJOI'ÍOS;lll\!!BLC COII~traido~ C Ú. 
CUSC:l de t.:tllto e>l'ti!'I;O C tfinhCil'O. 

O Sn. A-r::~a;~'TO ~[o:STF;:\EGI•o -i\f;ts IJa~cs ;;c
l':J,eS cra.m escusadas; e Jlli\i:; tünda, lli1·eí au 
nobre deputado por Gn~·az. •~ conunissâo t~cu 
:f..1.vnres maiotoes do que os que o conce.-s1•J
narío pedia.. 

O SI•. LEOPOLDO DE BuLil•JJ::s-Quaes são '! 
::it• . pt·esirl~nte, tt:nllo ele t1•a.zet• o.o conhcr:i

mcnto da Camat'(l. que •~ ~-onstruc<;iio dto linha 
tc~ legt•:tp!Liea do P.ora a ~IJ.nàos j:.i. está iniciada.. 

O SP. A rot:5TO llf,>:->tK:-<1-:GPO- Vou demon- não sú os estudo~ fot•am feitos. como •~indu o 
:;tr.-r. Mas perntitb -me JJ.zer algumas con~i- trabalho j á, foi co:>te{'ado. 
cleraçõe:;. Lembro a. esh et\53 um telef,'l"amma. utti-

0 ~l'- L~::ol'<>Lno DE Bvwõc;,;- Pois não. )i;t.;' marneate public:1tlo ao Pa:;, declarando até 
qm1.1lto a isto a. commissão rspent que Y. E!. que esse tt~•ba.llto j;\ esttn\ ;td,'antndo. 
a <\i udc. :1. este rcsp~ito, si a C amara. :l.cc:eitar este 

o SR. Ar l;tosro :.IoxrEXEc.na - S1•. pl'esi- pr~jecto. enterr<~1 sem luceo algum par" o 
dente, j ú. por yezes tenho me manifestado 1 .I~St~do, s?m.m:.s .il~ bast:tnte.; avul~~das , - ~om
ne:>ta Cama.t-a, quant<J ao _moc.lo yo1·que se 

1 

mn~.q~1c u~u s"te~bro .do:-~nno ~<l-s~ado J(l. se 
luzem a.s relormas neste p<uz . elev,nam ,t quo.s_1_ dua~ centen.:s lle contos, e 

. . . . que a esta horn. Ja de,·em prolundamente ter 
· Com~a-sr.~ um ~erv1ç:o~ ~ serv1~~ est<1 ~~ I ca,·:uloo cre<lito de mil e quinhentos contos, si 
andam~utt:, h~ cre~1tos ~ otatlos, ~~~udos leL- nilo me engano,. votado por· estn. casa ; e. ís!o 
tos, mUlta~ vezes o~ traba.thadore, ,]a c . meça- parque, Sr·. \H'é'S:d~nte ?. Porque a comrn•,sao 
ra.m os_tr<~bnlho5,e de repente,por um s1m11les I nba,ndonon de 1•cpente este 8CrYiço, pam man· 
requer1mento como este. o p:wlamento aba.n- ! dà.r fazel-o por um concessionado. 
d~na. tcx!-o e;te tra~~lho •. pl'ofunda:nente me- j Sr. przsiden t~, em tele:;ra.phos internos, 
ditado, a cns~1. elo <1mhetro <lo Estado e a.ban- em que pe5e ,. nobre co:nmiS:!ão de orça
dona. sem m~1;; consultas, sem mesmo e~nstll- I mento, sou partidario do monopolio do Es
tw a re)_Ja:tu;u.o competente. pot·qu~ cret<.> que l ta.do. 
a commtssao uo orçamento na o ou n u· · · 

1 o E~tado deve ser possuidor, dir~ctor e 
O S1~ . LEOl'Ol.DO JJE Bn.nõ<:,; - TiYe in1or- administractor de toda a linlia tclegraplticn. 

m:t<:ões do tlirector do.' tdegraph~. s . c quem iutern:l. do Estado. 
me deu e~w informa•;ües foi um repre;;-m
tante do Amazonas. 

IntereS:>e.s alt.a.rnent.e políticos impõ~m ao 
Estado esta. obriga.ç:ã.o, ainda. qui! elli lhe 

O Sn. Auv1;sTo Mo:~·õTE~EL:no - E o. com- custe esforços c muito dinheiro. 
mi$>'àO ;tba.ndonou os estudos !e i to.~. ignorando Mas, Sr _ llt'esitlen te, "oltanuo ao que ia. 
lmsmo o e~tado <~ctual dos k:\b.~ lho~, porr1ue. 1dizendo , per~unto: qnaes as vant:t.gens que 
llOL' este l'e[(l.torio <lo dirtdOl' :.;~ral do~ tele- j o!l'erece o conc~~;;ionario Reidy, para a cou
g-ra.phos, ;t commissüo não polli<\ conh~et· ~lo strUC!;;i.O da linl13. su b-11uvial entre as eidudes 
estado actual dc-'>~es trill:llho>, 11orqul! est& I ele Helem e 2\lanúos ? 
relator:o é de $etemln•o llo anuo pass.1.do. Primeil·o, S L'. llr~sidente, elle antepõe a sua 

O SR. Lr:oroLOO DF. Baut•r: i - T.-mo;: soln•e • :1.ffi rmaçiiú á. dâ. Cflmmi&.<:ii.o nomeada par·a 
e;:se ponto inl'ormac;iies . l f<tzer o.s estados tl;J. Jinha telegraphica do P:t_r-.i. 

O SR. AuGt:iiTO l!o;-o;TE~EGRO _ Pot· uma , a Manao~. cm_n t~lLSSRo composto;'\ de profissto· 
:>imples mira"em naes mutto <.hstulctos. 

· , c · • · _ De umluilo diz e~ta CJJmmissão que o cabo 
. O :::>n.. LEo~or.r.o Dl;: Bt:u1o:::s - _Por um telegra.phico snb-flnví:~.l n~o p6de ser feito 

s1mples des~o de sa.tJsfner as nece:>Sidades de em certa J_)<l.rte do Amazonas, devido ao 
sua. terra. !!!"anue movimento da agua; por outro lado o 

O SR. ACC.l"STO :\ I<l:\r~EGRO . • • por uma Sr. Reidy diz o contrario, diz que e :possh·ei 
:;imllll's mir;\gem <t <'0mmis~iié• liQ or\::•mcni,<• fu7.cl-o. 
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A commissii llt'e::üienh:, p:·h ~'mph•> consultou a repl.l·tição do e.<hdo competente 
:tnl.<~l'itl:~de de:;:-~ en;;cnlwil'O. " : '1' · ltc-i<l::. pat·. ~ Il:o d:\l' Od ~~ .,cl~'recimentos preclso3 a 
dis>e: nrro: n,; engc!lllciro.>th• t'.~l : ~·i:. t:nat·:q:, r::'3JWito (lc;; t:~ eonstrtw<:ão. 
:~linha p:·,,te s~t· t'e t.a . A co:nmi :<:i" IIP:n rh-n O !»'Oponen te <Lz que a linha. custará 
:~ 1 :~tc~ ~>ngenlwiro :, n:~ , .,.p:LI' I i.:~ · • <'· •! npc:- :LGOfi :OOO . .:; o (~ ~U:\ conservação cu~ta.rá 
ll :n l~ · . a lit.• ~t lldath~. o dit·cito ''" :: tt 't•·u·.:u· " ~~111: 00(1~. jJat·C\:"·mlo pel:t ligeira leitura deste 
q 111• ~~ · :u·!t:t tw~tP. t'l'hmu·iq- n illl p~><<ihili•l:uh · ,-.~lcn lo IJUC :t e.stratb n iio devtl computar, na. 
1111 :. •ll lll<-ulilaclt· siiiJIIII:~ ''" ' ' '""':I' OI Í I' , " 111 ,:ou~r.:·u<·<::io. O$,Í tll'OS do c:~pit.'\l Q\Hl emprega, 
l:liJo;:l l' 11 111 c•a l11o , .u ii·JIII l·ia{ l'ltl 1; 'I'!JI !~III i ll <!11 l >'llim•. t l\1 \0 fJ \\:\111[1) trata.-~e Uilí'OOSkUC~~O de 
All 111~.un: 1 < . Jl:·l<•;!t':Lphos, lfiiC ll ttnc:L furnmcJnsid<!ra.tlos em 

:-\iloo I'III.PII Il . o o lo.'.' •" '' ~ 1.< .< 1 11 11['1·"" •l•· •·a ;.!<· ll!l~! · p:d7. :d;.!ltlll. t:ll l l\0 f't•nte. de r enthL 0:; teh•gt\t-· 
J'ia: llt:l ~ 1'11ll l11•.;r1 1111 til." n tlliilll:l 1.•.!1 '1':1, <' J· p!lO:> o:Ot1Bt i l.1lt!ll\ ll:ll:L necessida•le Qll:~ o e:<t:ldO 
ulu~;o lllttil.ll" .\tll:tZo>ll:l>'. p:n·:1 ,_, ,. c:',, ;r!iiJ'· t: •111 oht·igac;iL<l clr! srtistazel' por rrue os cid:l· 
IIH\1' rp1n "'ll Cl':'l,:t~ l'.·;.:·ilrc .. :. ~~ "l:lll•;:l.t:tc:n.o Jii.us (),ll<l ptlg':tm imposto~ teem o dirclt(• de 
do 11111110 slt iHit11'ial niio ú impo,;.:iwl, p·•lu retlõlm;w por ~:;w melhoramento. 
mr•uos (: di!lh:: l: p0l'(j lle tnohH o; o! ias o sy,:tt•· O impo:;to nit" e um cupital que o cltbdiio 
nu~ hydrn)l'raphico do 1\m:•zon:Ls uwdn: o rio entt·eg:~ o.t• g<Jvernl) p:u·a. que este o appliquc 
cot·rc impectnasamcnt.e l·~>:tntlo em ~~~ leito em wl!O<:açCies rendosas; o imposto e uma 
u.r\'Oi'C~. :w imacs l~ :ttl·· pui'<:lot!,; euu1·mes das parte d:t remht do individuo entregue ao es
:mus ll1tl l';;cns que a. cor ;·ent'·' do I'Íl• arl~\llc<t tado pal'a. ser :Lpplic;tda. em serviços de ínte-
c )lri:cipi t.~ p:n·a. :). ~u: ~ t•·~z . ress~ ger-.ll. 

Tcnhv Yisto, ~~·. pr-esitlcntr.. de:>lLlJ['I<Ll'BCei' Por conseguintE, eompubr n~ste calculo l.l-' 
üh:\s enot•mes eng-olíd:ts e tr·:\;,:::\Liu.:; p3lo l'ie. jm•os do C(\j_)it;ü <JUC o g1>verno va.c empl'e:;:Lr 

;\Üo sei, Sr. presiclents. s~ e~lc r;tctv !nllue na, eonst r ncção da. c;;tm,d;~ c ([tterer ttrar dtt 
sobre tl. col.loc:1:~:ío de um H.1: mas :t r:ommis· proprht rAnün. l'~nda~. e queret• que as renda$ 
são elos ~studos di1. que lÚlcl cUe influit• tor· produZ<\U1 juros. que o impostt1 produs:1 ren
nando ímpos~l Yd n. ~un. collüc:;.:.t;~o . Qnando cl;:s p;J.r:t 11 pr·oprio cont ribuinte_ 
a commissào bt·a;:ileil'~ foi IJr·o~ede!· :L~' e.<t.udo Faço est~S ol>sern.ç::e~ , qnanto a esta l>ar te 
no Amn~on:~.s e :<:l.b()r que esp:1cio tle fio < l cvi:~ do c:tlcu lo, não onc~ntmndo neste memol'ial 
l:tn(:at•, St O terrestre, mixto Ot1 oUl-flUYial, OC.SC~ que nutorisem O proponente U. úízer que 
ex aminou. o Amazonas e dectcliu conti'a o a.l- a linha. cu~t,,r:i. 3_;1()0:000:) e:~ SlH\ conserva.
vit re do Sr , Reidy, que a. collooa~ão do fio ~:ão :200:000$0()0. 
era de difficíl rea.!i.~a~,fl.o. Assim como a conser••ação poderi\ custa.r 

Eu Q)le sou pouco entemlid•> nesta quest'ío 1290:000$, p~der;i. ser feit..1. por WO:Oe()$ e até 
e que julgo os cousas de Yi;u, n.cho que os p:lr 100:000~'100 
íacros corrobomm a. opini:ío tlll8 e;l_~ :mlwL·os E. Sl' . presideme, collocando estas cif't•as 
bra.zileir.>s e que u comi:lis.<ão que illllptou a. tio hJo cl:1 de5pe:w .. que o governo tem de 
opinião do Sr. Rt>id;,- cle \'l;~ antes de a1w~sen- ii1ze1' ~.:om n linha, o pt•oponente não tlesfa!C<'l. 
tal-a <t appt·ovaçi\o dr~sLa Cama!'(!. ter ouvido do que o governo va.e d(cSpender• ~om a linha, 
os pro~ssiona.e:< que li: L (!ou .; nnnos tlccbrM",t m as l'entl:\S dns mP.sma.s linhas tele/? l'ttphic~s; 
que a colloea<::Io !leste tio el~\ de di ífi ~i l l'e :- não se cncontr·:~. neste\ propo8tn nenHuma !':J.
li&.'1.Çilo. s i o i!rtuiw 1!~ cummb:siio c lan<;:u· ;~ la v:~\ :;olm1 a tenda. que ,_:om ee1·teza. ;~ linha. 
linha telegt~1.phic<t no ma i.::: curto !'l:;p:u;n de vne }li'Od liZÍl'. }lt\tW.:l é ver1l:tde; poder-á. nlio tc•t' 
t-empo e si mais tal'dc se cori!irm;w :t opi1~ iüo p:tr:'l ;t sustenta~·i'Lo do pessoal, mas e rencla. 
dos eugenlleiros bri\sileirM. este melhot·<wl~ll· que ex:ist.irú [JOrqoe o <.:oucessionario nii.o se 
to p·,w:t o i\ wit " ,\m,tzon: ~-o sct·:t aàtli:tdo JJ;.tt'<~ rn·opol'i:t (\. fazer :'. linha. si não se l]<tssas ;em 
a;; lmlendas g· t·e:::~t~, p~n·que de\·cr:\. vi:'llü\' :1· tdog"l';t lllll1.l" por ('Ua. 
meni,e ao parhmento,e ~c t erit qui) J'll7.(~ 1· llO\'O$ E niio u u auxilio tlc $ 17 mil que il·i~ dar 
estudo;: e Yotar mwo.; credites e v . Ex. sttbe, à l'Olllpan\li;J. qltC cllc ]n·oponeniR. or•g:tllisat·, 
que o Pil.l'lttmento ucm sem}n·c e·:tá •te bom os hll:!'OS mce~s~1·ios }Xtr(l. produú r a :~i!luen · 
bumor P~r' votar cretlitos :wnltu.(los. I da tle capít;:~.es nece~sa.rios para a. ~.:ons&rncç:fio 

Mas, lendo e;:ta repre;;entrwlo. colloquei (L d;\ mesma. linha. 
ma.rgem a.lgum:cs ob-;ervaç<jes qu e el!:t me I Entl'e :t~ chtu~nlt1.S, segundo us quac,'; se 
suscitou. e como su·~~ pa.Lwras ;:cr>em ue 1 Yac fnzer o c:o:t trJ.cto, acha- 3e no projecto <la. 
b<1.Sc :10 projceto e servii:áo mais tarde a.o co. ! conunis;iio a seguinte. (L::.) 
tracto. naturJ.lmente é do intere..~e dotquellcs : O proponentll era. mais c:l:wo o r.fi'e t·ecia 
que pugnnm P"-'l'<t IJ.Ue este tlrojecto ni:'w se,i: ~ I m3is Y;tn t.tg-en; <"O Estado, porque dizitl, (Lê.) 
a~ceito como e$Üt·. •~ an;;.lys;) e o conltecim~nto P:trece ;\. pdmeira 'l'i;;b que uma clausula é 
destas eon,irJMaçúes. o i'<'snmo <h outra, mas não ha tal. E$tabele-

Primeiro, St·. pr<·~idente, ha . este c;tlculo c:er JinhM int~rtnetlia.rias entre. os p•·incipaes 
1h despcz<•. feit<t. pelo go><'rno, c:tlcnlo qnc <1 pontos llOL' ontle iní:.tUi velmeQtc 11<1. de p<t.Ssa r 
commissão nrio ver ificou. A commissão não co fiL•, il o que diz a emenda; m~ s na lista da5 
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estaç:õe.<: proposta~polo proponente ha n.lzumns 
qne e~tão completamente fora do cal'o prin
cipal, e para as quaes elle 1n•ecisari1 f<tzer ra· 
mificações. 

O SR. JA.CQtiES OL"R!Ql:Es-Isto cst:t pre
visto. 

0 SR . ?lfONTE:-i.;GRO-l\àO está previsto. NO 
pr~jecto empre;.m.-•c :1. e~pt·es.~ão e·t·•ç<;e: ; ,,. 
teon~dia1·ia•; cnt.rd.anto Cil.met:1, Chaves c 
}.facapú. não :;;ii.o ponto.> intr.r:uedin.;·ios da 
linha. l:l.nçad:L )u•h e:w:tl ,\tê o Amazonas 
e da.~ti subindo ;tt.é ;>.I:tniw•. 

O nobre d;•Jlnt.:ulo pl!IO Dist:•id tl Fedel'~l 
s~he p~rleitamen te qnc St•r·:i preci~o :111 pc1.i· 
ciona.rio. p:Lt·:~ .:tunpt·i:· o que pr.tmP:.t.t•H, l;t. 
Zl!t' um:.. r .llnific..'tç:lo •la ha.hi:t de :'ll:LJ':l ú ;t C:t
met:i, eom af!!uma.s «Jez~na.~ de kilomer.r. ~< •IC\ 
extensão, e litzer uma ramífica~:iio da eha.m:t•h 
Bahia. do Yieira, de:<cendo ncro Amnzon:u:, 
indo a Chase~ e a.hi atra\'e;;s:J.ndo o Amnzo. 
nas paro. Ít' a Macapil, em um•• ext~nsii.o a.in· 
ela. maior ela que vac d<~ lk~lliD. de l\'lara,j() a 
Cametá.. ' 

Por cons•gninte, o.pprovo.do este -pro.jec:f.o 
nessas condições, o concessionario não é olJri
gado a lazer esses ramae>. porque e$tes t.re~ 
pontos que acabo de citar não são pr>ntoo in· 
termediarios da. linha pr;neipal; e é p:n i<Stl 
que o pet'cio;~ario, querendo servir :1. todos os 
lagares IJUe eru.m servidos pela lin .a. ter· 
restre, em vez de empreg:u· a expressão 
cs(rrcõ•s i.ue-r mc-ifa1·ins. obriga-se a fJ.Zer ra.
mificaçües. 

E a esse respeito, caso pa.~-.;e o project.o. en
via. rei uma emenda restabelecendo t.ocL,s as 
estações pelo proponente indicadas. substitu
indo simplesmente Caju por Ponta de Pedras, 
JlOrque Ca.j ü não é um:1. vi lh ou povo<\Çii.o; 
era. :simplesmente o ponto de che~ad:1 d.t linha 
terre<t re, que tendo de atmves"l! r Mar:tjó 
precisava le~·antar-se alli p:t.ra então ::.eguir 
pelo interior d<t ilha. 

N'eo·as condiçties, não indo mais por i\hrajci 
O C ,bo, não e precil;O este JJOUto ue immerBÜO. 
sendo pr~rerivel aproveitar uma villa que 
est:i. proxima. 

~Ia.s continúo nas minhas observações. 
Sr. pt·esidente, fazenclo a lista. lias vant<t· 

gens que traria para o estado a concessilo 
deste fio telcgraphico, o concessirmado nüo 
enumera o encnrJo e os OIHts que rh mesma 
concessão re-uttam .. Tit f<l.Ilai no.~ t.1.x:t >; em 
se .... un.I o lo,!ar, o c~tado ter-.i de p:tg•tr os seus 
telegr-ammas, embora. com ~I) "In d ~ ab:J.ti
mento. e e.:;ta. sommr1 tli~p?ndi.!a. c;,m o ser · 
viço offl. ·iat r <!presenta ot;tro enca:•go que 
re~hirã. sobre o estado, alem da. som ma que 
elle dará como subvençã.o ã.mesma linha. 

Parece que o proponente funrla principal
mente as grandes Ta.ntagens para. o e~tado na. 

r~v('r.:>ão, ~em onus algum, findo o prazo do. 
conce;;~ilo. 

D; z a ela usula que elle pretende inserir no 
cuntracto. (LJ.) 

Mas V. E:-o:. :>ttbe o que e um cabo telegra
phico. lle:Jois de trinta annoo de serviço. 
V. Ex. ~n.l>e o q ttc vem :t 'e r e.~t:l. clo.usul:.t. 
da revel'siio. eom aquell::Ls companhias que 
t.erm f'"' t;t. cl:~<;sul;' exu.t·.~d<J. nus ~eus con
tt·ac:to>. 

LemlwO·IIH: lie mn faclo u:Hlll nn. minlm 
pr:l [ll 'i ; ~ tcrt~L . :\:> L-o:np:~nhi:~s <le :.r.•z em ;..o-e
,·:1! <:i• • i.o· l~~ nr;;-:11 ti~1 1ht• C'Üm :!. c i:LU.<lll:t. tl:t 
1'"\' l! l':<:iP : 11 0)!1; 17.11 1!:1. CllilCCS&tO e OrolÍIIO.I'itt
tnent:! 1le trint:t anno<. flt•J., fin•lo o l ll~ tzo, 
nem c•ncan:un<>ntt•;:, nem m:t.ehin:t.i', nem ~zo
lll('t:·o.; prest.:~m p;~.t·. t. eonsa alga mo. ; b:t.< ta 
1nra i$to que t.lcpoi~ <le vintP. o.nnos :J.l; comp:t
nlJi:-.s ui.í.o !';tç:lm m:.üs melhot·o.mcntos 11cm 
t•ef•rmas no m;~.tet'ial. 

Portan~o. :;;r. presidell'e, depois tle trinta 
:t.mw.; o c;th:> não v:üet·il. cous:1 ;1.lg-uma : e :t 
despe!.iJ. que hoje se quet· pottpar o est:J.do n. 
lari~ infallirelmente. 

O SLL JAcQiill~ OutUQiiE:-Nem o cabo t ele
gr;tplii~o dura. trint:t. anno~. Ma:; isso é uma 
qu•·st:.i.o de tiscalisação. 

O SR. AliGL"STO ~iO:sTENEGno - Pol' con~· 
qnencia. a em preza. finJo o pr.,zo elo cnntrncto, 
não dá; al.JWluta.mente n:~da ao es!.'lrlo; o es· 
t.auo tera U.e Ian~;u• um outro ca.hn i sua 
cu~tn; as ca..~:t:S em que funccionarem a.s e~ta
çil2S são C<J.sas alu~J.(las , cuja renda u I!Stado 
ter-.i. dP. pagar rlep:~is; os emp;·ega.dos da em· 
preza. retiram-se; e a. fortunn. da. empreza. e 
unicamente o fio. Como o cabo <i sub !l llvial, 
nem pootes ex.~tem; e fill(los os 30 a.nnos nem 
ha.\·er-.i cabo. 

O Stt . . J.\CQUES OcmQcE- Conte;;to. 
O SR. At:Gu.;ro l\Ia:-:rr;:;.;;:c;no - Veja\'. EX' 

como est.i~ rcdigid;\ t1 clc.usul:~.: Findo o prazo 
da conce~siio. todo o mater ial ex i ;tente fic<trá. 
pertencendo ::1.0 est.1do. Nem diz qüe a. em
preza obriga-se a entregar o cabo em bom es
tado; e tal qual estiver. 

Em compensação o estado dá-lhe:=. li mil 
e t(:ntas por :.~nno, que são actua.lmente 250 
contos e que durante 30 a,nnos vem a ser 7500 
contos; e o gCJvet·no terá. a.inila de deseml:olça.r 
m:l.is 3 mil c·mtos para constl'uir a. linha; ter.). 
pago toda. esta. somma e estarã. nas mesmas 
condições em que está a.ctualmente. 

Out!"J. cbusulo., q ne nio posso a.dmittir 
úe mollo algum nnste contracto. é o privile;.:io 
(]Ue o conces>!onado qaer p1.ra. o cn.bo sub
flu •·ia.l. 

Que elle p' di:>Se p:·ivilegio contra outras 
linhas particulare5. eu comprehendo ; mas 
pedir privilegio contra o proprio estado, im
pedir o ~tade de construir uma. linha. sua, e 
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o que eu não posso a.dmittir, nem posso com-I A Camara tem-se opposto quasi systeraa.
prehender que a Cam •ra vote uma tal ticamente a estas isenções de direito e eu tenllo 
concessão,· impedindo o estado de um dia., votado constantemente contra ellas. 
quando tiver recursos, completar o seu A Camara tem negado isenções de direitos 
systema de communicação el,;ctrica. por para esta.belecimentos pios,tem negado isenção 
que a linha. não pode ficar em Manaós, ha. de de direitos para os proprios estados. Como 
fecb.a.r o circuito, ha de ir de Manaós a Matto é que vae conceder isenção de direitos a uma. 
Grosso_ Esta concessão serà uma solução de companhia particula:r, que va.e lançar um 
continuidade que !w.verá sem duvida no ~ys- c;tbo com intenção de auferir lucros?! 
tema. t.elegraphico do esta tio ; trariL mui tos Espero. portanto. Sr. presidente. que o pro
prejuízos para o serviço publico, não sü com· jeeto niío mereça a i\P.Pl'Ovação dn. Camara; 
merciaes como po!itico~. e si por acn.so a Ca.mara. entender dever a.p-

Yep. V. Ex. o que uiz nqui a. re~pcito (LJ.) prontl·o, a.pezar das consideraç[les que acabo 
M:LS quem conhl•ce 0 systemn 4Jos rios no de a.~r:~entar,ao menos vote,nã.oso a emende 

Pará, hn. do ver q 11 e esttL concessiio, que 0 IJUC tn.e.a h?nr~ de &presentar, s?bre o modo 
cOnl'essional'io lbz ao governo, é inutíl e im- cle recltgtr e~ta. cln.~sula, Sr. p_restdente, ~tlm 
proftcU:L ; porqne e impos8ivt'l lnn~:nr no de ~u~ todos os lo,.,o.r~ _que vao ~~r serYtd~s 
Para um ca.bo inteit·amentc t crrcstPc ; elle li:L pela lmha. do ~stado, seJam servidos pela h
de ser inteiramente ~ub·!luvial on pa.rte sub· nha. do S~. Reidy, como tambem as emen~s 
fluvial e parte terrestre. . . que e.u s~1 que o nobre deputado pel, Cap1~l 

Por conseguinte 0 estado vae d:tr prlnleg10 Fede1 ai \ae propor, tendentes a obter mais 
contra si mesmo \'antagens para o estado da concessão da cabo 

• sub fluvial deBelem a Ma.naos. (M!-Iito bem.) 
O SR. JACQUES OumQuE - Nüo apoiado ; . ,.. . . 

este preconceito está nos atrasando muito. . Veem. a m~,- sa.o lidas •. apoiadas e en-
vmdas <1. comm1ssao, as segumtes 

O SR. AUGUSTO Uo:o;TEXEGRo - Sr. presi-
dente, jci. expuz as principa.es considerações 
que tinha a apresentar sobre o projecto em 
discussão. 

Como disse ao principiar, não faço uma 
contestação, que o respeito que tenho a com
missão nã.o me permittiria fazer, e mesmo não 
tenho conhecimentos taes sobre a materia que 
me permittaro lorm ular uma contestação ... 

O SR. JAcQUES OuiUQUE- V. Ex. suppre 
tudo isto com a sua muita illustração. 

0 SR. AUGUSTO :M:o:->nNEGRO-Eu quiz sim
plesmente d~monstrar, resumindo a minha 
argumentação, para. maior facilidade . da 
impugnacão vor parte do illust re deputado 
pela. Ca.pital Federal, que me Yae re.~ponder, 
quíz sómente mostra.r a pouca conveniencia 
do projecto, em primeiro lagar por ser parti
da.rio d~ linhas terrestres; pelo Estado, sobre
tudo no Brazil, onde precisamo3 q_ue as linhas 
principaes sejam todas do Estado, em segundo 
Ioga r q uiz demonstrar que a commissão com 
esta. petição do Sr. Reidy nã.o pode fáller obra, 
porque só ouviu uma das partes, só ouviu os 
in tere~ses particulares representados pelo Sr. 
Reidy, sem ouvir o interesse publico repre
sentado pela repartição competente. EUa só 
meditou sobre as vantagens que o concessio
nario o1ferece, vantagens que como acabei de 
mostrar são mais ticticía.s do que reaes. 

Mo:;trei que a reversão era illusoria, a 
subvenção excessiva, e o priYHegio que o con· 
cessionario pedia extranho. porque era um 
privilegio contra o proprio estado, sem íallar 
ainda da isenção de "direitos que pede o con
cessíonario. 

Carp.ar:J. V. YI 

Emendas 

Substitua·se a lettra B do art'. 1• pelo se
guinte: 

A estabelecer as se,nuintes estações. além 
de outra.s que o governo achar convenientes: 
B2lem, Pinheiro, Ponta de Pedra, Canu~tá. 
Breves, Gurup:í., Chaves, MacapiL, Prainha, 
:M ·nte Alegre, ·santarém, ObiJos, Villa. Bella, 
Serpa. e Manáos. 

Sala di!.'! sessões, 20 de outubro da 1892.
Iw:l!o do Bra:;ll.-lriatta BaceUar .-A. Monte· 
negro. 

Seja reduzido o prazo da. construcção a um 
anno. 

Seja. gratuito o serviço official dii tele
grammas. 

S:JJa das sessões, 20 de outubro de 189'2.
lacques Ouriques.- Augusto lif omenegro, 

O Sr. Jacqu.es Ourique Ieva.n· 
ta-se para defender um projecto de conces
são nominal, ao contrario do que tem feito 
sempre na camara, desde que foi honrado 
com o mandato popular. 

Fal o porque aca.ba. de chegar do Amazo
nas e viu a grande, a urgente necessidade 
que L1a de ligar esse estado, pelo telegrapho, 
aos outros da ·União Brazileira. 

O Amazonas e um dos estados que mais 
tem concorrido para que os outros dift'erentes 
estados do Bra.zil gozem de todos os melhora· 

61 
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menios ; tem concorrido por meio das quotas as emendas consultam todas a melhor distr_!-
com que até 15 de novembro de 1889 entrou huição dos serviços e merecem a a.ppro>a.çao 
para. o Thesouro Nacional. E entretanto não da Camara, estando a commi,são .de perfeito 
Jhe tocava nenhum desses melhoramentos. ·accordo em que sejam eiJas adoptlldas JlOr 

A"ora que se quer dar ao Amazonas o te- estarem dentro do plano da Con,missão de· 
· legrapbo, que e uma das suas mais urgentes Orçamento da Camara. 
nec~sidades, levantam-se observações, ante- Sala das sessões da Commi.ssão de Orça.
poem-se ar~~mentos e procura-se fa~l-~s menta da Camal"J. dos Deputados, em 21 de 
valer no espmto. da caroara, para re~tr~ng1r outubro de 1892.-Leile Oiticica , relator.
o que teve em vJSta a honrada comnussao de Ar tllw· Rios.- F- soa,-e.- Aristides Maia. . 
o""~mento Le d ' 1 s · v· · • ._.. d ' t - d li 1 t 1 - opiJl o cr.c B t.ll tiics .- ecer~1lo aeara. Con erona-se a cons rueçao <1. n 1a. e e-
grnphica. pedida pelo Sr. Reidy. Mns a popu 
Iaçã.o do Amazonas, tod~ ella, está. cmweneida. 
de que, si a linha tiver de ser eonstruida 
pelo governo, o Amazonas ba. de tlca.r sem 
ella., pelo menos durante estes tres a.nnos 
mais proximos. 

E' verdade que ha. muitas opiniões quanto 
à. construcc;.ão da. linha, e aos obstu.culos que 
lhe oppõe a. corr~nte amazonica. ; mas, de to
das essas opiniões, a do Sr. Reidy é a melhor. 
Elle pensa em assentai' o ca.bo ao longo da 
corrente. 

Quanto aos tel~rammns officiaes, o orador 
entende que elles devem ser passados gratui· 
tamente. Pensa. tambem em fazer out ras 
modificações no projecto, e nesse sentido vae 
mandar algumas emendas à. me>a. Uma 
deUas r eduz a um anno o prazo de 18 mezes 
estabelecido pa.ra a· consirucção da linha. 

Resta a que:;tão da reversão do material, 
findo o prazo da. úuração do contracto . Diz 
o nobre deputado pelo Pará. que es.se ma
terial ha. de estar· completamente estragado 
quando passar ás mãos do governo. A culpa 
será dos :fiscaes do go'l"erno junto à empreza, 
por não haverem sabido cumprir o seu dever. 
E depois, o governo vae :tlca.r de posse do 
deposito feito pelo conCe...osionario pat'a :fiel 
execução do contracto. Parec::e que isto é o 
bastante para. que elle não se deixe lezar. 

A discussão fica. adiada.J)ela hora. 

Vae a. imprimir para. entrar no ordem dos 
trabalhos os seguintes 

PROJECi'03 

N'. 154 F-189Z 

E menda$ do Senado cio projecto da C<tmara 
dos Dep!.!tados n , t54 C do cor'i'ente anno, 
que fi:r;a a despe::a do Ministerio da Fa~enda 
:Dara o e:..•ercicio d e :1893. 

A Commissão de Orçamento a quem fora.rn 
apresentadas a.s emendas feitas pefo Senado 
ao projecto de lei que fixa a despezado Minis
teria da Fazenda, e~aminou-as com attenção. 
Sente a. m;J.ior satisf~o em reconhecer que 

Ao n. 7 do art. 1•- Diga·se: 
• Empregados das repar tições e Ioga.t•cs ex

tineto,;, supprimiüos os vencimentos com fieis 
de tllesouretro e de p;\gador, com praticantes 
sem concurso e com procuradores tlscaes, 
aos q uaes ~erã.o conservados os direitos ad
quiridos. desde que contarem mais de 10 :m
nos de s2rviço, afi1n de serem apro.,eitados 
em emp1•egos de categoria equivalente nas 
reo:·gani:;ações do -serviço de fa.zend;t, confor
me a legislação >igente, 600:000$000 .» 

Ao n. 8 do mesmo artigo -Diga-se : 
« Thesouro Nacional , reduzido o pe5soal 

com a creaçã.o do Tribunal de Contas e equi~ 
pa.rados os vencimentos dos fieis do pagador 
do Th~ouro Federal aos dos fieis da The
souraria. Geral do mesmo, na fórma da ta
bella anne:u, 416:540$000.» 

Ao n. 9 do mesruo a.rtigo -Diga-se : 
« Tribunal de Contas, equiparados os 'Ven

cimentos dos 1 ••, z•• e 3<'• escl'ipturarios aos 
de igual categoria uo Thesouro Federal, con
forme a tabella. annexa., 227:400$000,))-

Ao mesmo ar t . l•- Accrescente·se: 
«lO. Rccebedoria da Capital Federal, revo

gado, na parte concernente a. esta repartição, 
o art. lO da lei n. 26, de 30 de dezembro de 
1891, 242:840$000. 

O n. 16 passará. a 11, alterando-se succes
sirnmente pelo mesmo teor a. numeração das 
verbas que se lile seguem.» 

Ao n. 12 do referido art. 1• -Diga-se: 
« Delegacias fiscaes em S. Paulo, :1viinas 

Geraes, Cuyabá, Curityba, Theresina e Ooyaz, 
equiparados aos da dele.,r>S.Cia de S. Paulo· os 
vencimentos do dele.,""a.do, do 1° e do 2• escri
pturarios, e do thesoureiro da. delegacia de 
Minas Oera.es. conforme as ta.bellas annexas, 
122:000$000 .» 

.Ao art . 7•- Diga-se: 
« Art. 7• - E' reduzido ao numero de func

cionarios oonstante da ta.bella. a.nnexa o pes- · 
soal do Thesouro Federa.l, devendo o governo 
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preencher os novos -lagares do Tribunal de 
Contas ou de outras repartições de fa.zenda 
com os empregados disponh·eis existentes, 
segundo as suas habilitações, e respeitada a 
ordem das respectivas categorias.» 

Ao art. 8. • Supprima·se. 

Aecrescentem·se: 
Art. 8. • Fica. autorisado o governo a ron

ceder, desdeja, a remissão de foros aos foreiros 
actuaes da fu.zenda. de Santa Cruz, quanto aos 
terrenos sitos no esta.do do Rio de Janeiro. a 
transformar em foreiros os actuae:s arrenda
tarios, e a. validar os aforamentos poste
riores a lei de 25 de novembro de 1830. expe· 
dindo previamente, pa.ra este serviço, as 
instrucções convenientes. 

Art. 9.• E' a.utorisado o governo a despen
der ate á importancia. de 100:000$ com a 
remoç-J.o d<L Alfandega. de Para.na.guá. para 
Porto d' Agua. 

Art. :0. O governo deverá fazer efi'ectiva, 
no pr<loZO mais curto possivel, a a.cqui~ição d;~. 
p~t;\ encomroenda.da ao ministro braúleiro 
no.; E:st<ulos Unidos, liquidando o compro-
misso que tem aquelle !uncciona.rio com ()8 
cofres da União. 

Senado Federal, em 20 de outubro de 1892. 
-Joao Pedro Bei,(ort Vieim, 1• secretario, 
ser~·indo de presidente.- Gil .Dini;: GoulaYt, 
2° secreta.rio, servindo de 1°.- Joao Soares 
Neiw, servindo de 2• secretario.- Americo 
Lobo Leite Pereim, 30 secretario.- Virgílio 
Ctim«co Damaaio, 4' secreta.rio. 

Substituam-se as tabellas A, B e D por estas: 

A 

Mclla du DUmtro, dalse e \'enei~~~tnt~ dóS truprtgadbS do Tribunal dt eonbs 

E!>!PRE GOS 

-
t ll'NOsidenle .......... , .. .. . .. ... .. .. .. • • .. • .. .. 

4 Direct.ores ••.•.••. , . .... ..... ...... ....... ...... .. 

3 Sub-dire.c.\ores ....• , ......................... . . . 

1 Secretario .• .•. ....•.. , . , , •.. , , , ................ . 

12 Primeiros tseriptu~rios .•....... . , ...... ..••.. 

i2 Segundos cse-ript.u.rarl.os .... ..... ..... ......... ... .. 

10 Terceiros esc:riptut~ri os., •• . . , .. . ..... . . ........ . 

1 Cartor.l.t'io . ................... , ,. . , •.... , ........ . 

1 Ajudn.nt.e •• , ••••.•••. , •••.••••.•••••••. ····· •• •• 

2 CantiJ!.Ilo~ ............... ... ................... . 

Ordcn~do 

S:000$00l) 

8:000$001) 

6:00QSWO 

4:000$000 

3:2~000 

2:/a~OOO 

1:600$l00 

2:000$000 

i:000$000 

i:000$000 

Tola[ 
do eroprego 

G:ooo;ooo H:000$000 

~=000$000 12:000$000 

3:000i000 0:~ 

2:000~00 G:000.$000 

1:600$000 4:800~00 

i :roo,.<:OOO 3:1l00$00 

S00$000 2:~00$000 

!.:00~~ 3:000$000 

so~ooo :l:S00$000 

4~000 1:oi00$000 

Total 
da clo.sle 

ii:~OO 

~s' 000$000 . 

27:000$000 

6:000$000 

57:600$1l00 

~3:2!10$000 

2<:~ 

3:000~ 

i:SOil,.~ 

2:SOOSOOD 

~i:400$000 
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B 

Tabella do nmlll6r~, class~ o veutimento3 do! empregados do Thegouro Federal, do gabiuele do Ministro 
e da lltlegacia do Tbesouro em Londres 

E~IPRI!!CWS 

Min.istro,, •• t • ....... ••t •. ~<I~ •• , •• ,,, ..... , •• , ••••••••• •••• 

I Dir~ctores, .. .......... o .... o ••••• •o •• ............. , ....... . 

.f. Sub·direclo res ..... ,, ................................. .. 

! OBiclaes du Contenclo!o .. ~ •. ,o ••••••• , ••.••••.•..••.•• o 

12 P.dmeiros escriptut'.l.rtos ........... ,., . .......•........ 

18 Segundos 

18 Torceiro3 

14 Qnarlos ............................. .. 

1 Th83oureiro ....................................... ., '"I 
a Fie~i3 •.•.••...... ........................................ 

1 Pagador ............................................... . 

4 Fieis .......•...•....•.. , .................. , ............. . 

Cartorario ,, •..••. _, .•. , .. , , ..... , ..••••....•.... , ..... , 

i Ajud .. nlo .............................................. . 

i Porteiro ...• , .......................................... . 

i 4juda.nt.e •••••••••••••••••••.•••••••••.••• ~ •••.•••. ·•••· 

15 Continuas, ....... , ........ ,, , ,. .................... , ... 

"' ·correios ..• , .. ..•...•...•.....•.•....... , ................. . 

i Ofllci&l do gabinete.,, .. ,.... •• .... • • .. .. • .. • .. .. .. • • .. 

I Auxiliares ....................... , .................... .. 

llat.li"-\CIA llO THBSOIJRO E:.S loO!<IlUS 

Delegado ............................................. .. 

I BICripta.rari~ •....•• ,,.,,.,,, ............................. ~ 

$ 

5:000$000 

~=800$000 

3:200$000 

3:200$000 

2~:000$000 2>: OQOt:IOO 

3:000~000 9:000$000 27:000$000 

2: o00$000 7:200$000 28: soo~ooo 

1:000$000 ~:S00$000 9:500$000 

t:S00$000 ~:sooeooo t05:60Qt000 

2:~00~000 i:200$000 3:600~ M:800i000 

i:G00$000 

800tOOO 

5:000$000 

2:600$000 

3:000$000 

2:600$000 

li:I00$000 

i:200t<JOO 

2:100$000 

1:6011$000 

03()$000 

t:tiOO~OO 

$ 

* 
s 

' 

800$000 

~$000 

3:000$000 

1:400$000 

2:20~0 

1:400~000 

1:200$000 

wopo 

1:200$00<) 

800$00() 

~8~000 

500$00(1 

lM00$000 13:200$000 

1 :2QOiOOO 15:800$000 

8:00()$000 S:OOOi()OO 

1:000$000 12:000$()00 

s:mtooo s:roo~ooo 

4:000$000 16:000$000 

3:500$000 3:600$000 

1:800$000 i :800$00() 

3:600SOOO 3: 600$000 

2:~00$000 2:100~00 

1:110$000 23:0~~00 

1:100$000 5:800$000 

2:<~ 2:~00$000 $ 

1:oo~o 1:oiJOiOoo t:oooaooo 

s:oooaooo 
2:-G0$000 

$ 

$ 

5:0001000 

~:900$000 

H&:!M$000 
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D 
Tabella do Dn!MI'D, claase e ~mimentos dos emprega~ da Deloguia Fiaeal em liaas &traes 

VENCIMEN'rOS 

~ ( .... ----~------~------~-----
< 
~ 
[;: OaD'&I'IADO 

,.O'l'&L 'tOTAL 
DO a.MI'UQO DA CWU 

Delegado................................ ... ............ 1 3:000$000 z:oooaooo 5:000$001) ~=~ 

Primeiro escrip~~r&rio •. ~··· ·· ··················-···• ·, 3:000$000 t:oooaooo 4:CI)()f000 ~:~ 

Segtmdo 

Terc:elro 

Quado& 

• ···•·•··•··•·• •·• ·· · ····•·•• · ··· 1 
2:000$01)0 1:000$000 3:000$000 3:~ 

..... .. ....... . .............. ... t 1:200PQ 0001000 1:800$000 1:800$000 

··· •·••• ....... .. ......... ..•••• . ! 1:000$000 ~o i:l)OC4000 3:DO()t000 

Thetoureiro ...... , ••• . ... . .... .. ... , . .... ... .• , .. •. , . , .. . 3:000$000 1 :~ 4 :8001000 4:800$01)0 

1:30()1000 7001000 ll :~ 2:DOQtOOO Porteiro e carlon.l'\o.. ... . .. • .. • ................ .... •• 1 

Contmno ................... , .. ....................... .. ,t 700f000 aoopo 1:~000 1:000$1)00 .... _ 
11 2:1:200fUI 

Senado Federa.l, em 20 de outubro de 1892.- loüo Pedro Belfo1't Vieira, 1° secretario, 
·S~rvindo de presidente.- Gi~ Dini: Goulart, 2• secretario, servindo de ]•.- Joflo Soar•$ 
Nei"Da, servindo de 2• secretario.- Americo Lobo Leite Pereira, 3• secretario.- VirgiUo 
Climaco Damasio, 4" secretario. · 

Projecto n. 1.54 C da Camara àos Deputados gue fixu. a despe:<a do Ministerio da Fa:e"da, 
para o e:r:ercicio dt f893 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. • O Presidente da. Republica. é autorisado a despender peJa re· 

partição do Ministerío da. Fazenda, com os servic;os desigr.ados nas seguin· 
tes verbas, 11o quantia. de •• . , . • : .... .... ..... . . .. : .... .... . ... ..... .. .. . 
1 Juros, amortizacão e mais d~s da divida. externa. •. ..• •. •• . . •. . .•• 
2 Juros, amortização e mais despezas dos emprestimos nacionael! de 18~8. 

1879 e 1889 .•• .• .•.•.•.•••• . .•.• .•••. •.•.• .•.. ...... •• .••.• •... 
3 Juros, amortização e mais despeza.s de. d!vi~ interna. fundada. ••.. . . •• • 
4 Juros da divida interna não fundada. ... .. ........... .. ... . .. ....... . 
5 Pensionistas ....... . ................ : .................... ..... .... .. 
6 Aposentados ....... . .. ...... ...... ..... . .......... . ............... .. 
7 Empregados das repartições e lagares ex:tinctos, supprimidos os venci· 

mentos com procuradores tiscaes, ueis de thesoureiro e de pagador 
e praticantes sem concarso .. ....... . .. .... . .... .. .... ... .... . ... . . 

8 Thesouro Na.eiona.l, reduzido o pessoal com a. crea.ção do Tribunal de 
Contas e na forma da. ta.bella annexa. ..... , ...................... . 

9 Tribunal de Contas .... .. ... ... ...... ... . ...... .... ........ .. ...... . 
10 Caixa. da. Amorti~o .... ....... . ................ . . .. .... . ... . .. .. . 
11 A1fa.ndegas, supprimidas as consignações para : 

23 addidos otnciaes de descarga. ................... , ... . 
1 addido agente de trapiche .... .... . .............. .. . 
1 a-judante de gua.rda-mór, por serviçoS fóra. da. ba.rra. . . • 
1• e 2• commanda.ntes doa gua.rdas, .... . ......... . .... .. 

41:400$000 
1:800$000 r= 

69.822:205$825 
13.387:808$000 

9.038:805~ 
18.312:$i1: 

7: 
2.533:007 . 
2.712:118 o 

600:000$000 

472:7=8 00 
240:600 
193: 
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3 tieis de thesoureiro extraordinarios •. ,. . .. • . ..• • . • • . 10:800$000 
2 auxiliares de embarque de caté...................... 3:040$000 

todos na Alfa.ndega, do Rio de J o.neiro . . . . . . • . . . . . . . . . . 60: 040$000 
12 Delegacias tlscaes em S. Paulo, Minas Geraes. Cuyaba, Curitiba, 

Tberezina. e Goya.z, conforme as tabellas annexas .•..••..••...... 
13 Mesas de rendas ........... ...... ................................ .. 
14 Casa. da Moeda .............................. . ... . ............... .. 
15 Imprensa Nacional e Dia1-ío -Official ... . .. ......................... .. 
16 Juizo dos feitos extinctos .... .. ..•..•.•.•......•.•. . ..•. ....•...•.. . 

Supprima-se, por passar o serviço para o juizo seccional. 
17 Laboratorio nacional de analyses ........ : .......... : ... .. ... , ..... . . 
18 Secções de estatistica commercial tmnexas ás associações commerciaes. 

Supprima-se para ser feito o set•viço nas alfandegas, aproveitados 
os empregados addidos e como seccão da repartição fiscal. 

19 'Administração e custeio das fazendas e despeza.s com os proprios nacio-
naes, 1nc1usi ve a Quinta da Boa Vista ............ .... .......... . 

·20 Ajudas de custo .......... ...•.... . .•• ...........•....• .....•.• .••. 
21 Gratificações para serviços tem pora.rios e extt•a.ordina.rios . .... .. .... . 
22 Juros diversos .................. ... ............................... . 
23 Ditos dos bilhetes do Thesouro . . .................................... . 
24 Ditos dos emprestimos do cofl'e dos or phãos . . ...................... .. 
25 Ditos dos emprestimos das caixas economicas e montes de soccorro .• 
26 Commis~oes e corretagens ............................ .. .......... . . 
2:7 Diíierenças de cambio ........ ... ................................... . 
28 Obras: 
Adiada. a construcçio ue novos armazens na alfundega do 

Rio de J aneit·o ......... .. ...................... .. . 
Assim como da passagem e cobertur~ de vidro ••...• •. ... •. 
E supprimido o costeio do ser~ico de execução ....•. . .• . .• . 

Consignada., para. execução do decreto n. 31 de 12 de ja
neiro de 1892, a quantia de 100:000$ para lnstallação 
da A1faodega no porto de Mace.hé, e augmentados : 

100:000$ para a construccão da alfandega 
em Manàos, sendo metade no exercício 50:000$000 

Acqoisição e melhoramento do material da 
alfandega. da. Bahia.......... .. ..... 50:000$000 

200:000$000 
30:000$000 
50:000$000 

280:0J0$()00 

100:000$000 

180:000$000 

29 Dàspezas eventuaes .................................... . .......... . 
30 Repo.siçl!es e restituições .... .......... .............. . .............. . 
31 Adiantamento da garantia estadoal de 2% âs estradas de ferro da Bahia 

e Pernambuco ...........•. .••. . . .•.....•.•... .. . •• . .•...•.•.. , . 
32 El'ercicios findos .................... . ................. .. ..... . .... . 
33 Creditos especiaes sendo: 
Pedidos na proposta....................... 70:000$000 
Pagamento de juros e amortisação de em-

prestimos !'eito pelo Estado de Sergipe 
· e de que o governo é fiador. . . . . . . . . li: 509$5i0 
Idem Idem do Estado do Pio.uhy.... .. ...... 42:418$619 
Juros e _amortisac!o do emprestimo cootra-

hldo pelo governo com a casa Rotschi1cl, 
.. de Londres e paç-avel no e:tercicio 9.335:000$000 

Fiança. do emprestimo a .Associação Com-
mercial do Rio de Janeiro... . ....... 39....5:036$180 

5.847:532$122 

118:800$000 
247: 471$000 
637:480$000 
680: 000$000 

. $ 

43:000$000 
$ 

94:31!000 
20:00 00 
20:00 00 

250; 000$000 
480:000$000 
000:000$000 

1.000:000.$000 
30:00,00() 

856:800$000 
100:000$000 
90:000$000 

450:000$000 
800:000$00<) 

9.858:3m703 

Art_, ~·· E' restabelecida em seuiot~;iro vigor o .ut. zO.<Ia Le1 ..te 30 de Jutut>ro 11~ Jd82, 
com a. lu~utação do art.20 § !• da lei de 3 de setembro d~· 1884, que rtlduziu a 4.000 a somma 
dos credttos supplementares a ser abertos pelo goverll.o, no exercício da presente lei. 
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Art. 3.• Nenhum serviço sera mandaélo executar pelo governo sem que esteja con
signad.J. verba para esse, na. lei do orçamento, d<lvendo o governo aguardar essa designação 
paro.1 pór em execuç[o a, lei que o determioa.r. 

Art. 4.0 Nos termos da. limitação do art. 3• o govern<> podem abrir, no exercicio da 
prese!lte 1eí, os creditas supplementnres neMssarios par:,. as verbas incluida>; n&. tabeUa. B, 
a.nnexa. â. Lei n. 26, de 30 de dezeml>ro de 189!. 

Art. 5.• E' o Poder Executivo autorizado : . 
I. A rever as -pensões concedidas s~m lei do Congresso Nacional, devendo aJ?resentar 

a. es-te, na. proxima sessão, um estudo da.s condições em que se acham os pensionistas e 
quaes devem ficar privados da.s que recebem, por não se u.cha.rem nas circumsta.ncias de 
receber esse fa"or. 

II. A expedir noYo regula.mento :para o La.bora.tot'io Naclonal de AaaJyses, que funcciona 
na Alfandega da Capital Federal, comtanto que as taxas correspondentes as amtlyses dos 
proouctos importados não excedam de 5$ ca.da. uma e a. despeza com o pessoal e material 
do la.bora.torio seja. fixada em 63:000$ a.nnuaes. 

Art. ô. • São creadas delegacias fiscaes do tllesouro fede-ral nas ca.pita.es dos estados de 
S. Paulo, Minas Geraes, Matto Grosso, Param\., Pi[l.uhy e Goyaz, com o pessoal e vencimentos 
das ta.bella.s annexas, autorísado o governoada.r-Ihes regulamento. · 

Art. 7.0 E' reduzido ao numero de funccionarios constantes da. tabella annexa. o pessoal 
do Thesouro, passando o actual de accr.sso da.s Dírectoria de Tomada. de Contas e o exce
dente da.s outras directoria a occupar empregos de igual categoria na Triàu.n~l de Conta.s, 
dentro dos limites da tabella tixarla pa.J"a esse tribunaL 

Art. 8. o Os governos dos est.adoo l)oderão crear, de accordo com o da União, laboratoríos 
de analyses, annexos ás alfandegas respectivas. · 

Ca.mara. dos Deputados 15 de setembro de 189-2.- Ja,ía L<1pes Ferreira FilJu;, presi· 
dente,- Ant1»1io Azeredo, 1 o secretario.- Antonio Bo1·ges de Atho.!Jde Junto,·, 2" secretario. 

Tabella A 

Tribunal t[e Contas 

_, YI:-.:cJ~JI:;~t",I.S .., 
" ~ EMPREGOS 

"' c. 
01·den~do Gr~tifi~r.ão 

'Iol~l Totol 
<lo etupre.go d..-, cl~~ 

1 Presidente ...... , ..................... s·.oco~cn G:OOOSQOO H :ODI).)OOO H:000$00() 

Dircct.ores~ .. .......... ~ ....• , •..• , .•. ,. S;OOO~OOO 4:00Q~ 12:01)1)~001) ~S:OJVSWV 

3 Snb-díreeto~es ...... , •.. , .............. G:000$000 3:00<1$(]00 g;QOOSOOD $7:000.,.COOO 

Secretorio ............................. 4 :000$1l00 ~:OM$()00 ô;OOO~OOO 6: tNI)$DOO 

12 Primeiros escripttlr~rios ... .•.... , .. ~. 3:4003000 {:600$(]00 ~ : OOiJS(IO/} OO:or;·~~OOO 

12 Segundos ~ •• ~ -· ••••••• o 3:o·m~oo {;ooo;ooo 4:~ o!S:OOD$000 

10 Terce~ros ~ ••••••••• o ••• 2:000~ { :OOOeOOO S:<I00-1000 30:0~0.)000 

Cn.rlorario, •........... , .............. 2:DO~$GOO i:OO<l~OJ 3:000$000 3:~000 

i Ajud3nte .............................. i:00~$0()Q 800$000 1:sao..~ i:SOD$000 

2 ContiD.nQs ••••••••••. •••••••••• , ••.••••• 1:{)00$1)0Q ·100$000 1:400e<JOO 2:80~00 

2~0:~{)0 
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B 

THESOURO FEDERAL 

A(ceitt o p{$S(Jal indicado na tab ella ! do anncxo ao rclatorio do ministro, com os vencimentos act!Ule3 
que não podem ser alterados em lci do orçamento 

o o o •-< <!: 11'1 ,.::1 o CJo 
..::~ ,rn < < -c ~., o 

EMPREGOS z o -c c., .... < 
~ § '"' -;il F-~ 

Pô C""' ril o ;.. .. fi! "'..-. c.. :e. < o 
~ o o 

" 
Q 

Ministro,,,, ••..•••••••••.••. ,,,,, .•• , $ 24:000PJO $ ~:0005000 

3 Directoros •.... 4. ~. 4 •••• , ••• 4 ........ . . 6:000~000 3:000~000 9:000$(100 ti:OOOtoOO 

• Snb-directores . , .. ~ 4 ~ , •••• , • ......... 4:8~0$000 2:~00$000 7:200$000 28: 8003000 

2 O.ftlciaes <lo C onte:ncioso .••. , •. , .•.•.•• 3:~00~00 :!:60~000 4:800$000 9:600$000 

22 Primeiros escriptur:a.:rios ...... ...... , .• 3:200$000 1:600$000 4:S00$()00 105:600$000 

13 Segundos 
~. 4 ............ 2:~IJOSOOO 1:2004000 l:{i()(t$~00 64.;80~$000 

18 Te:L-e:elros 
• t t ••••• ' ••• ~ 1:600$000 S00$000 2:400$000 43:200i000 

1 .. Qaarlos ············· soosooo ~00$000 1:200SIJOO 15:800$000 

Thesoureiro ... ,. I , • I, ••••• .............. 5:000$000 3:000;)0CO 8:000~000 s:ocmooo 
3 Fieis .••...................••. ,~ ....... 2:600;)000 1:-100$000 ~ :OOOSOOO 12:000$(100 

1 Paga.do, ... , .......................... 3:000$000 %:200$000 ú:20o,ooo 5:200&000 
q Fie.i3 •• .•.•.•••••• ,, .• ~ •• , ........... ,

4
• Z:~00$000 1:2001000 3:600~00 ió;400tiJOO 

1 Ca.rlot"a:rio •.•••.•••..•... .•• , , • , ••..•• 2:~0~$000 1:200$000 J:GOO~OOO 3;600~0 

i .l.jndanle .............................. 1:20~ 600$000 1:800$000 1:800$1)00 

Porteiro ... ." .........•................ 2:~00$000 1:200$000 3:600$000 2:~00$UOO 

i Ajudante •••..•..... ·~ ••. , •• ~., •• , .•••• 1:600$000 S005000 2:400SOOO 2:~00$000 

iG Contin.uos ••. .••...... , ............... , . %0$000 480~000 1:4~0$()00 23: 0·>0~00~ 

~ Cot"reif)s ,. I •••••••• ,, ••• , ••••••••••• • • i:200$000 500$000 1:700$000 6;8001000 

GA.EIIN'!;TE DO lfl::-i'IS'I'.ltO 

Ol!lc;:.t do gabino~i .......... , ......... $ 2:-100$000 2:400$000 $ 
2 Auxiliares ............................. $ 1:000iOQO 1:0004000 2:000~000 

DELEGACUt. DO THESOVRO 
EM J-0:-iDRES 

Dolo!;'>do .............................. $ 5;CJ001000 I 5:ooosooo 
2 Escriptc.ra.rios ..• , ...•... ....... , ... : •. • , t 2:-t:i~OOO ' ~:900$000 

412:9!.11$000 
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c 
TabeUa do numero, da&so t renciment~s dcs em~rcga®s da Delegatia fiscal em S. Paulo 

EMPREGOS 

Delegado . ..... ........ . .... .... ......... .. 

Primeiros eseriptaf'arios ....... , . 4 •••• •• , • •• 

Segundos 

l"orceiros o o o lo I oftto • • • o o tt 

Quartos 

Theaoure!ro ............ .. . ........ .. , , .. .. 

Fio! ......... ." ....... ......... ...... ..... .. 

Cartorario ....•...... . ... ..• . •.. •. ... •··· •· 

Porteiro ...•. . .. . . ......... . •. .•.. •. • .••.•. 

Colltfnu.os ... , •• •••• •. . .. •.•• .•.. ~ . . •..• . •. 

1 

2 

2 

t 

i 

15 

VENCIMENTOS 

3:000$000 2:000$000 5:000$000 

3:000$000 i:OO:l$000 4:600$000 

2:~000 i:OOOSc<lO s:OOOSOOO 

1.:000$000 800~00 i:S00$000 

600$XIO 400$000 1:000$000 

3:001J$100 i:S00$000 ~:800:}000 

1:~0 600$!00 2:000~000 

1:000$00~ 500$000 1:~00 

1:400$1):)0 1)00$000 2:000$)00 

~o 4~000 1 :000~000 

D 

" ..,;.J ... ... ...... o o 

""' Q 

489 

;>;~ 

9:l!OO,.::OOO 

6:~ 

3:000$000 

la: OOO~ 

~:800~ 

~:00%'000 . 

1:5003000 

2: 000..>000 

2:()()()SOOO 

3i!: 100$000 

1'ahella do numero, dasse e mcimentGs dos emprcgad08 da Del~gacia Fisra! ~m Minas Geraes 

~ 
.... " o 

~ EMPREG-OS ~ , ·~ " ~ 
ri) 

c < " ..:: ; "'"' "'l < ~ 

g~ 
... < 

::. ~ ~ 
,...., 
o" .. ~ .. < ; 

~ o o -· " 
, ~ 

Delegado ........ ....... ... . . ..... ...... ... 3:200..,~ 1 :600aooo 4:800.)000 4:s~· 

Primeiro e:sc:ripturario ..• •.. • • ,., . ,. ~ , ,. ,, 2:000~000 1:000$1)00 3:000$000 3:1l0-J$000 

Segundo ,. ................ , ... 1:000~000 $0~"000 2:-1005000 2:-100$1)00 

Terceiro • .. .............. .... 1:200..'000 ~ 1:800;;"'000 1:800$000 

Qu:t.r~os ...... ............. 2 i :000.,:000 500.)000 1:500$01)0 3:000$000 . 

T~soureiro .... , .................... .... .. 2:üOOaooo 1:400~000 .o :OOOSOOQ ~:000$000 

Porteiro e car~ora.:io., .. .. • . ..• . .. •.• ••.. 1:30(1$000 700$000 2:000$000 2:000$000 

Confu>.ao . .. .. ............. ............ .... i 700300~ 300~000 i:OOOSi)OO i:Q00$000 

o ~:000$000 

Camara "V. VI 
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E 

~abclln do n11mero, class~ c venciment~s dos empregados d;l Delegacia Fi~tal em Oay;1bá 

YE:\'CBIENTOS 

'"' ..-:: o Q 

EMPREGOS 
o o ·~ o ~ "' " " ..J~ 
~ "' ~ ..::l:t: 

:-. ~i ~~ ::.. "' ~ ~ ~ ~ c: ';l o ... 
o Q 

" 
c 

Delegado,. ............................................. 3:200~000 i:ôOO;:<IOO 4:S00$000 4:300$000 

Primctros escriptur:::a.rlos. , o •• , •••••••••• o •• ••••••••••• , 1 i ;GOOSOOO 800$000 2:i00i)OOO 2:~00~ 

Segandos ···························o···· 1 1:200~000 600SOOO i;S00$000 1 :S00$000 

Terceir"s .... ~.o .... ................. ' ... 1 :ooosooo 6{)0~000 1:500~000 1:600.,)000 

Thesl)ureito. ~ ......... o o ••••••••• o~ • ••• I ••••••••••• , •••••• i 2:100~()00 1:100;i000 3:200$000 3:200_;(100 

Porteiro ~ c:rrtornrio, .•...••...... , ·~ ........ , ~ ..... ,. 1 1:000$000 c-oo~oo 1:600~000 1:600$000 

Conti.o.l.los •• • , ••• , •.•••••••••••.••.• , , •••••• , ••.•• , ••.. , 'ioo.)OOO 300!000 1:000~ 1 :ooo.,;ooo 
7 16:41)()_;()00 

F 

Tabella do numero, cla~se c vendment~s des empn'gat!Qs d~s Delegacias Fiscaes em Ctirityba, Tllmzína c Goyaz 

YllNCBIEr>. ... OS 

< o g E:I!PREG-OS o ~ 
., 

" r/) " , ~ 

"' < ~ ~ ~ ..... 
t': ~ " .., ~ """ 1:. ~ ;;:::. .. ~ 

o" :i E .. , .... 
o ê o "' c 

Presidente .•............ , ........................... ~ ........... t 3:200$(Y.)O i:ti00$000 4:S~ 4:800$000 

Primeiro eseripturar!o ·~ .............. -.o •••••••• ~ •..••• 1:300$COU 700,SOOO 2:000$000 2:000~ 

s~gundo o o •••• o •• ~ ••••••• o o o ..•.•.. o •• o. .1 1:2()0$000 600SOQO 1:00Q.SOOO i:SOD$000 

The.souNlro ...•• o. I ................................ ~ ••••• 2:·100$000 1:2D0$000 3:600$000 3:600$000 

Porteiro e C.1.rtoral"io.o .••..• ............................ i:OOO.,.~OO flOO.lfJilO 1:600$000 1:500;!000 

Conlinao,, ............................................. 1. 700toQO 300$000 i:000$000 1:000$000 

6 10:~ 

C&m.a.ra. dos Deputl\do", t5 dd sef.ewbrl) de 1Sa2~ ·- Jorio Lôp.a }l'.,rr•ira FWOO; p~nidi!!nt~.- .Anton.W A4trttio, 
1° ••ore&at'ÍO .-An.toft.b Borg~• de AChayM J-unior, 20 s8cr.tario. 
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N. 31 B-1892 

. Em4n.das do s~uada ao pr-ojccio da. Ca.mar-a dos 
Deputado.; n. .'3 t A do co•·•·ontc anno, diS
po7tdO que a 1oi n. 21 de 2·1 de ouwbro de 
1. 8 9 J, comprâwnde, quanta ' ' acc® p11blic't 
o {1trlo de yado de qu~IIJUC!' e~pcei~ ' 

A commissão de constituiÇão, legil.ação e 
jUSti\3. tendo E:xaminado as emendas do Se
nado :A. pt•oposição desta camara., dispondo que 
n lei n. 21. de 24 de outubro de 1891, compre
bende. quanto á acção publica, o furto de 
gado de qualquer especie. e de parece!' que 
essas emendas entrem na ordem dos trabalhos 
desta. cama.ra. 

S&la das com missões, 20 de outubro de 1892. 
- Glic~rio , presidente.- Dutra. Nicacio.
C:uiiniro Junio1·. - Françcc GJ·l''flalho . - Chagas 
Lob~to. 

Emendas do Senado ao projecto n. 31 A, da 
ca.mara. dos Deputados, que dispõe sobre 
furto de gado. 

Depois do art. 1°-Accrescente-se : 
Art. 2.0 Nos crimes a que se refere a. mesma. 

lei, a acção publica. serà iniciada. sobre repre· 
sentaçio do o1l'endido, e perime pela deslsten
cia deste, pagas, neste caso, por elle as custas. 

Art. 3.0 O furto de gado va.ccum, ca:va.lla.r e 
muar será. punido com a penalidade do a.rt. 
330 § 4• do Codigo Pena.l. sendo a. multa em 
relação ao valor do objecto furtado. 

O a.rt. 2. o da. proposição passa. a. ser 4. • 
Senado Federal, em 18 de outubro de 189'2. 

-Prudente l. de Moraes Barros, vice-presi· 
d~nte-Joao Pedro Bel(ort Vieira, }o secreta
rJQ-Gil IJin i:: Goulart. 2• secreta.rio.- Anto
nio Nico~o Monteiro Baena, 3• secretario. 
- Virgilio Climoco Damasio, pelo 4° secretario. 

Projecto n. 31 A, de 1892, da Camara. dos 
Deputados. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.• A lei n. 21 de 24 de outubro de 

1891 comprehende,.quanto á. acção publica, o 
furto de gado de qualquer especie, competin
do aos estados a determin:J.Çã.o da. fórma. dos 
respectivos processos e julgamentos. 

Art. _2. • Revogam- se as disposiçlles em 
contrar1o. 

Camara dos Deput.8.dos, em 9 de setembro de 
189-2-João Lope~ Ferreirn. Filho, presiden
te,- Antonio Azeredo; I• secreta.rio .-Antonio 
Borges tle Ath.ayde Junim·, 2• secretario. 

N. 2,28--1892 

Autorisiz o gouerno a a1n·i,· os credítos àe 
i2~3i7$1.74 parc:t pagamento das de3pe;:;a$ 
com o tratamento ele indigentes atacculos de 
molestias epidemicas no estado de Sa.ma 
Cathari>ta, no exercido de 1891, e de 
2;000$ para pagamento dos vencime1\tos du
ral1le o t :cercicio de 189.3, do continuo da 
S ec re/ad..; da Canwra dos Deputallos , Lui; 
F~r·reira de B an'O$, dispensado d9 serviço. 

Com officio de 26 de março do corrente a.nno, 
do Ministerio dos Negocias do Interior, foi 
tra.nsmittido a. esta camara o do Inspector da 
Thesouraria de Fazenda do Estado de Santa 
catb:wina., em que é solicitado o augmento 
de credito de 12:317$174, pa.ra. occorrer as 
despez.as da verba- Soccorros Publicas- do 
exercício de 1891. 

DI!. demonstracão enviada por aquella tbe
souraria se verifica que para as despezas com 
o tratamento de indigentes ataca.do3 de mo
lestias epidemicas, na. capital e em varias 
municípios do referido estado, fo ram conce
didos credi tos, no exercicio de 1891 ,na. i miJO r· 
tancia de 54:0DD$000, elevando-se, no emr.an
to, a 76:317$174' as despezaspagas e a pagar, 
donde l'esulta a necessidade de ser concedido 
o credito pedido. cuja importancia. representa 
exact&.mente a differença entre aquellas · duas 
qua.nt!as. 

Por outro officio do mesmo ministerio, de 
19 do corrente. é pedida a inclusão na. verba 
-secretaria da Ca.ma.ra. dos Deputados-do 
orçamento do rutul'o exercício, da. consigna
ção para. occorrer á despeza. com os venci
mentos do continuo da. mesma secretaria., 
Luiz Ferreira de Bar ros, dispensado do ser
viço por a.cto desta camara, de 6 do mez 
findo. 

. Tendo sido concedida. a. dispensa do refe· 
r1do empreg~do, qua.ndo já ha1•ia sido enviado 
ao Senado o orçamento da. despeza. do Minis-. 
teria da. Justiça e dos Negocies Interiores, 
tornou-se impossível a inclusão da consí· 
gna.ção respectiva na, alludida. verba. 

Essa. impossibilidade agora se. aggrava, 
attendendcr a que estão terminados os tra
mites regimenta.es em amba.s as casas do 
COngresso, com relação a discussão do mesmo 
OJW,mento. 

Torna-se, portanto, necessario que seja 
autorizado o governo a abrir o credito para 
occorrer a essa despesa. no exercício do I 893. 
_ Attendendo ás razões e:x:postas, a comm.is· 

aao de orçamenfA:> offerece o seguinte projecto: 

O Congresso Na.cionaJ decreta.: 
Art. 1. • Fica o Poder Executivo autorizado 

a. abrir o credito de 12:317$174, para ~ 
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mento das despezas feitas por conta da verba.' 4.' 30 y, sobre joias de ouro, · 20 o/o sobr& 
-Soccorros Publicas-no• exerclCio de 1891 joias de prata e 15 % sobre as de qualquer 
como tratamento de indigentes atacados de outra materia (alem do que e pago actual
molestias epidemicas, no Estado de Santa Ca- mente). 
tharina, conforme a demonstração apresen- 5.a 30% sobre productos ceramicos (além 
tada pela respectiva Thesoma.ria de Fazenda. do que e pago actualmente). 

Art. 2.• Fica igualmente autori1.ado o Poder ô. • 30 % sobre o sal (alem do que é ·pago 
Executivo a abrir o credito de 2.:000$ para actualmente). 
pagamento, durao te o exercício de 1893, dos 7. • 30 % sobre mobilias e madeiras de lei 
vencimentos a que tem direito o continuo da (além do que é pa.go actuaJmente). 
Secretaria. da cama r a dos Deputados, Luiz 8. • 30 • f. sobre vinhos e sedas (alem do que 
Ferr~ira de Barros, dispensado do serviço, é pago actualmente). 
em v1rtude da resolução da Camara dos De- Additivo, onde convier: 
putados, de 6 de setembro deste anno. Os estabelecimentos que venderem pouZer 

Art. 3.• Revogam-se as ~:posições em con- ou quaesquer outras accumulaç.ões :para fim 
trario. sporti vo, depositarão nos cofres da repartição 

Sala das commissões, 21 de outubro de de polic~a 30:000$, par_a garal!.tia de _suas 
1892.-Moraes Barros.-Arthtw Rios, relator. transacçoes, sem o que nao poderaofunccwnar 
-Se1Jerino Vieira.-AZm~ida Nogu~ir!Z.-F. Sala das sessões, 19 de outubro de 1892.-
Sodre.-L. de BvJhiJes. Pires Ferrei,·a. 

Vae a imprimir o seguinte 

PAru!:CER N. 221 D-1892 

Par~c~r da. commiss~o sobre as emendas otfe
recidas ~m 3> discussao do orçamento da re
ceita gerQ.l da Repubtica para o exercicio 
de 1.893 

A commissã.o de orçamento, tendo estudado 
as emendas otrerecidas em 3a discussão ao 
:projecto n. 221 B, que orça a. receita :piJ.ra o 
exercício de 1893, passa a dar sobre cada uma 
dellas o seu parecer, que submette á melhor 
deliberação da Camara dos Srs. Deputados. 

Opina a commissão que deve ser rejeitado o 
substitutivo olferecido ao projecto pelo Sr. 
deputado Garcia Pires, que seja tambem re
jeitada a seguinte emenda. do Sr. deputado Pi
res Ferreira, inclusive a 2• parte, a que o seu 
autor da o nome de additlvo, visto caber me
lhor a materia,que se pretende ahi regular na 
competencia da autoridade municipal. 

Ao projecto n. 221 B (receita geral) . 
A receita geral da Republica serâ realizada 

com o producto do que for arrecadado sob os 
seguintes titulos: 

Importação 

Taxas: 
· I .a 30% sobre os tecidos de algodão (:Hem 

do que é pa.go annualmente) • 
2.• 50 'Yo sobre o calçado (exceptuando-se o 

de crianças e senhoras, alem do que é pago 
actua.lmente). 

3.~ 30% sobre çhapeos (alem do que e pago 
.actualm,ente). · · 

Que por igual motivo seja re.ieitada a se
guinte emenda do Sr. deputado Pires Fer· 
reira: 

Additivo pa.ra ser ~ollocado ocde tiver ca· 
bimento: 

Os estabelecimentos que venderem poules, 
combinações, accumulações e pari a la cote, 
pagarão o tributo de 1 :000" sobre cada. pareo 
de corrida nos prados desta capital. exceptu
a.ndo-se as quatro sociedades sportivas que 
manteem esses prados. 

s. R. sara das sessões, 17 de outubro de 
1892..- Pires Ferreira. 

A' consideração daCamara. olferece a com
missão a seguite emenda : 

Consumo 

Sob a denomina.ção -charutos - restabe
leçam-se as taxas constantes do projecto apre
sentado pela. commissão, >egundo a proceden
cia .do fabdco, sendo declarados isentos do 
imposto os charutos de fabrico nacional, uma 
..-cz que n~o exceda de 50 réi~ o preço de cada 
charuto. 

Sala das sessões, 15 de outubro de 1892.
S everino Vi eira.- Moraes Barros - Leopoldo 
de Bulhões.-Arthur Rios.- F. Sodre.-A.ris
tides jJfaia. 

Pensa a oommissão que pelos fundamentos 
que foram apresentados da tribuna por um de 
seus membrm, deve ser rejeitada. a. seguinte 
emenda do Sr. Augusto de Freitas e outros=. 

Ao art. 1' : 
Onde se lê-Estas taxas serão cobradas em 

estampilhas-diga-se--Estas taxas serão ar· 
recadadas á sa.hida. do producto das a.lfandegas 
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e entrepostos aduaneiros e das fa.brícas e 
depo5itos respectivos, para ser entregue ao 
oonsumo. 

dus loterias estadoaes, cuja. venda de bilbetes 
na Capitnl Federlll•for permittida na fórma. 
do art. 5" dn. presente Lei. 

E assim é de parecer que s~jam rejeitadas 
as que sobre a mesma m:tteria for.lm otrefe~ 
cidas, o. saber : 

Ao art. 2-', n. 5: 
Substitua-se pelo segninte : A expedir re

gulamento para. cobrança do imposto de con
sumo do t umo nas épocas que julgar mais 
oonveniontes aos interesses fiscnes ; obrlg-an
do-se os fabricantes e administradores de de:. 
positos a terem os livros necessarios il com
llleta fiscalisação e arrecadnç:lo do refet•ido 
l.IDposto. 

Sa.1a das sesaões, 15 de outubro de 1892. -
Augusto d~ Freitas o outros. 

Entende a comrnissão que pôde ser pl~ita
da. pelo voto da Ca.rnara a seguinte emenda, 
assignada. pelos Srs. deputados Baptista da 
Motta. e outro : 

.Additil'o ao projecto do orcame~to da l'eceita 
g~ral 

AS acções d;.1s comp~nbias arionymas de 
flaç-;io e tecidos ficam isentas da taxa. de 200 
r éis sobre cada I 00$ da seu valor. 

S. R. - Sala das ses.;ões, 20 de outubro de 
1892. - Bu.ptista da .D!otta. - Mlt~Joel Fu~-
gencio. · 

Ficando prejudicada a. seguinte 

Emenda ao projecto '~o orçamento 9era~ 

As companhias a.nonymas de fiação e teci
dos ficam isentas da. taxa sobra acçõeS creada 
pela lei n. 25, de 30 de dezembro de 1891, 
assim como do imposto sobre dividendo. 

S. R.. - Sala. das sesse>es, 17 d~ outubro 
de 1892. - Jaão de Siquei,·a. 

Attendeodo ao destino e emprego do arti
go, q_ue se visa alliviat' do imposto de impor
tação, pensa a cornrnissã.o que não ba incon
veniente em que seja approvada a seguinte 
eme11da: 

Fica reduzido de 50 °/ o o im~sto de impor
tacão que actualmente paga o sulpbureto de 
earbo::.c .. 

Sala da.s sessões, 19 de outubro de 1892. -
Cassiano do Nascimen1o. 

Na parte relativa ã.- receita. extraordina
ria - sobre o imposto de loterms, offerece a 
commissão a. seguinte emenda : 

R eceita 6$tl·aordinaria 

Substitua-se a rnbrir.a : 

Ao art. !•, -verbo. s~ da receita extraordi~ 
nada: 

Em vez das pa.!a;vras-mais 2 •(0-diga-se: 
mais 1 •/ •• 

S. R..- Saia das sessões, 17 de outubro de 
189-2.-Tosla. 

Ao art. !• da 'l'erba 6• da. receita extra.or· 
dina.ria : 

Em vez das pala;~o-ras-mais 2 •1. sobre as 
loterias dos esta.dos, diga-se-mais 2 ·t. sobre 
a metade do capital das loterias dos estados. 

s. R..-&l.la. das sessões, 14 do outubro de 
1892.-Leolligildo Fit!]'l~eiras • 

Receita. extraordinaria: 
Art. Supprima.m-se as palavras -ele-vado 

a. mais 2 "I• sobre as loterias dos estados, 
que se afastarem do plano da.quellas. 

Receita e::;:tra.ordinaria : 
Art. 5. • Supprima-se. 
Sala das sessões. 14 de outubro de 1892.

Cesario Motta Junior.- Morau Barros .
A. Ellis.-P@tlino Ca.•·~1s.-M"rsQ. -Almeida 
Noç1.1eira. ~ Car'llalhal.- GUcerio.- Lopes 
Chaves . 

A com missão opina pela rejeição da emenda 
a.ba.ixo transcripta, apresentada pelo Sr. depu- · 
tado Casimiro Junior. · 

SUSSTlTUTlVO AO N. 3 DO AltT. 12 DàS DISPOSI
ÇÕES GER.A.ES 

A nomea;r uma. oomtnissã.o de tres membros 
para estudar a. nossa. legislação economiea. e 
financeira e J:lt'Opôr a.s reducyões e a.ugmentos 
a fazer na tarifa gera.l, tendo em vista. as 
condições das diversas classes socia.es e o ne· 
cessa.rio desenvolvimento da. agl'icultnra. e da 
industria. do pa.iz, bem oorno os favores e re· 
ducções minima.s que poderão serfeitasá.quel
Ies pa.izes que quizerem entallola.r comnosco 
accordos commerciaes, medeante concessões 
reciproeas. 

1.• Imposto de 15 •to sobre as loteria.s, etc. , 
pela. seguinte : 

Imposto de 15 •t. sobre loterias, do accordo 
com as leis em vigor e 2 o;. sobre o capital 

E tendo em vista. que qua.esquer pogsiveis 
reducções e augmentos possam perturbar· o 
desejado equilíbrio orc;:amentario, desfalcando 
a. receita., pelo menos nos primeiro3 annos, a. 
oommissã.o deverà procnrat' uma. compensa
ção no imposto directo sobre o ca.pita.l e sobre 
a. renda, . esforçando-se por apresentar este 
seu trabalho ao tempo da. prox.ima. reunião 
ordina.ria do Congresso NacioDB.l, a quem, o . 
f:Overno fa.l-o-ha apresentar, 
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Pa.ragrapho unico. Como preliminar. a com- 2.0 Recolhimento ao The..<!()Uro Nacional da. 
miss[o procedera. a. u1n trabalho de estatisti- importancia do imposto de 2 "/o ta.xa.do na. 
ca, de modo a poder con-.cer com individua- presente lei, e bem assim da. importancia de 
cão e clareza o valor do nosso commercio de outros impostos ou encargos a. que esteja su
importação e exportação com os diversos jeita a loteria. por disposiçílo de lei geral. 
pa.izes da Europa. e da America, bem como as § I . • E' o governo a.utorisado a expedir 
taxas a que estão sujeitos os nossos e os pro- r egulamento para. execução das providencias 
ducros estrangeiros. indicadas, tomando a.s que julgar necessa.ria.s 

Artigo. Fica ta.mbem o governo autorizados para fazer effectiva a. prohibição da entrada 
JlOr meio de nossos agentes diplomaticcs, a na. capital da Republica de bilhetes de lote
abrir negociações para conveneões e tratado, rias dos estados, cuja venda não houver sido 
commerciaes, de a.ccordo com as disjX)Sições previamente licenciada, bem como para im• 
do artigo antecedente, que já mais serão ulti pedir a entra.da. e venda em qua.lquer ponto 
madas sem previa approvação do Congresso do territorio da Repuhlica de bilhetes estra.n-
Naciona.l. geiros. 

S. R. - 17 de outubro de 1892. -Casimira Em um e outro poderá estabelecer, como 
Jltnior. medidas de repressão, multas ate o valor de 

Tratando-se de uma revisão de tarifas, que 
ftca. dependendod:J. approvação da. Cama.ra., 
entende a commissão que é sem razão de ser 
a indic.'l.ção feita na emenda abaixo transcri· 
pta, offerecida. pelo Sr. deputado Homero Ba.p· 
tist:J., tanto mais quanto a.s ma.chinas a. que 
se refere a mesma emenda já são actualmente 
livres de direito. 

Art. 2', § 3.0 Em vez das palavras -de 
lavoura.- diga-se : machinas destinadas á 
lavoura. e industria. 

S. R.- ~ala das sessões, 17 de outubro de 
1892.- Homero Baptista. 

Como ma teria de mern. autorisaçiio ao Poder 
Executivo não vê a commissão inconveniente 
na emenda. offerecida. pelo Sr. deputado Gon
çalves Ramos, principalmente sendo o pensa
mento do seu autor ampliar as taxas ad valo
rem. 

No uso da. autorisação de que trata o n. 3 
·do art. 2• podera. o governo adaptar para. a 
btse das taXas o valor das diversas mercado
rias importadas. 
_ S. R.-Sa;la. da.s sessões, 14 de outubro de 

1892.-Gonçalves Ramos. 

Ao a.rt.5• do projecto e para regular melhor 
o imposto de loterias, offereceu a oommissão o 
seg\!inte substitutivo : 

Art. 5. o Substitua-se pelo seguinte: 
·- Poderá ser permíttida, na. capital Federal, 

a venda. de. bilhetes de loteria. dos estados, 
~ependendo a concessão dessa. autorisa.çã.o ou 
Iicenr;a. d_a. satisfação préYia, por parte dos 
thesoure1ros, a-gentes ou contractantes das 
~pectiYas loterias, das . se.,ouintes obriga.· 
coes: 
. 1. • Regist_ro, perante a fiscal.isa.çã.o das lote

rlas da. Gapd.al Federal, da lei que houver 
concedido a loteria, do plano desta, ou do 
contra.cto, quando o houver , celebrado para 
regular as condiç.ões da extracção ; 

l : 000$, a.pprebens5.o dos bilhetes e multas 
correspondentes ao valor destes e até o qua
druplo do mesmo -valor. (Da, Con~missê!o.) 

Entende a commissão que deve ser sup
presso o artigo 7• do projec to, resultante 
desse additivo oil'erecido em segunda discus
são, :por esj;ar a ma.teria deste artigo, em sua 
primeira parte, prevista no decreto que 
instituiu o montepio dos funccionarios publi
cas e por ser, na sua segunda. parte, con
traria aos intuitos e condições organica.s da 
instituiçã.o. 

Art. 7.• supprima-se. 
Sala das sessões, 19 de outubro de 1892.

Moraes Barros.- Se11erino Vieira.-Arthtw 
Rios.-Leopoldo de Bulhões.-Aristides Maia. 
-F. Sodre. 

A commissão julgando de summa. impor
tancia e digna de mais demorado estudo a 
materia de que trata a emenda additiva. offe
re~ida pelo ~r. deputado . Chagas Lo bato, 
opma no sent1do de serem ouvidas sobre o as
sumpto formuládo em projecto separado as 
commissões de constituição e de faZenda.' 

Art. E' sello proporcional federa.l o que 
r~hi! sobre os actos, contr-.1ctos, obrigações 
e d1re1tos regulados por leis civis commer
cia.es e administrativas da União. ' 

Art. E' sello federal o que recahir: 
· 1•. sobre actos directamente emanados do 
governo da Uniã? ou de seus agentes; 

2•, sobre pape1s que bouverem de ser ajui
zados nu extrahidos perante os poderes da. 
União ou seus agentes. 

Art. O "Overno, em r egulamento estabe
lecerá as classificações e o modo de ' arreca
dação do sello, de accordo com as leis vi
gentes. 

Art. Os papeis stijeitos ao sello estadoal 
estão isentOS do sello federa.lqua.ndo exhibidoS 
para produzirem o seu effeito. 

Sala das sessões, 15 de outubro de 1892.-
Chag(ls LolJato. 
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Entende a commi~são que deve ser appro
v~do, constituindo projecto separado, o se
guinte additivo dos Srs.deputados João Luiz 
e outros. 

Continúa. em "Vigor e extensiva a todas as 
estradas de ferro da União a disposü;:ã.o do 
art. 80 das condições regulamentares da Es
trada. de Ferro Central do BrM.il com relaçã.o 
aos artigos transportados pelas estradas de 
ferro que lhes forem convergentes. 

S. R.-Sala das sessões, 14 de outubl'o de 
189.2.-Joao Lui:: e outros. 

Ficando assim prejudi()ada ll seguinte 
emenda. do Sr. Va.Jladares; 

SUB· EMENDA 

Seja incluida nas dispos1ções ~rmanentes 
do orça.mento a emenda do Sr. Po.cifico Mas
carenhas e outros, relativa a. o art. 80 das 
condições regulamenta!'es da. Estrada. de Ferro 
Central do Bra.zil. 

Sala. das se...~ões, 20 de outubro de .1892.
Valladar~s. 

sem attender-se ás taxas addiciona.e3, aos 
direitos de importação estAbelecidos como 
em compensação do deslalque produzido pela 
suspensão da. medida que determina.ra. a ar~ 
recil.da.çã.o dos mesmos direitos em moeda 
mete.Uica. pen~a. a. commissã.o que não deve 
ser tomada isoladamente a. providencia indi
cada no additivo o.trerecido pelo Sr. depu
tado Azeredo e outros, pelo que é de parecer 
que seja rejeitado. 

Addití-oo 

O governo poderá fazer nos impostos de 
Importação a cobrança em ouro, até 30 •{ •. 

S. R.- Sala das sessões, 20 de outubro de 
l89't.-.4.ntonio A:eredo. - A. Stõhler.- A. 
Monteneq~·o.-Lau•·o Mv.ller.-Ca,·los Ca.mpo.t, 
- Rodulpho de A.in·etc.-Nito Peçanha.- Joéio 
de Sigt~eira. 

Finalmente, ao esclarecido alvitre da Ca.· 
ma.l'a, que resolverá como melhor entender 
offerece a. com.mis..oão as seguintes emendas : 
· · Do Sr. Thomaz Deltino e outros nos seguín· 
tes termos : 

EY~~Ã AO PRO~O N. 221B 

n. 35, de 30 de dezembro de 1891, lei annua 
revogada pela lei n. 85, de 20 de setembro de 
1892, lei definitiva. e orga.nica e o numero Que 
consigna o imposto de ind ustrias e profissões 
no Oistricto Federal, em. consequencia. do 
mesmo facto. 

Sala da.s sessões.- Furquim Werneck.
Jacqtlcs Ourique.-1'homa; Delfino.- !esuino 
de Albuq<~erque .-Augusto Vinhaes. 

Dos Srs. Cesario Motta. e outros : 
Art. 7. • Ficam abolidas as loterias, re.~pei

tada.s somente as concessões já feitas. 
Sala da.s sessões, 14 de outubro de l$92.

Cesario 1t:lott<t hnicJr.-]i{ora.es Ban·os. -A. 
Ellis,-Pa.vli1to Carlos. - ltft~rsa .. - Almeida 
No_queira.-Carvallaal-. - Glicerio. -Lopes 
Chaves. 

Dos Srs. Pires FeiTeira e outros, uma. sub-
emenda. 

Dos Srs. Rodolpho de Abreu e outros ; 
Accrescente·se onde con-vier : 
Art. Fi()am concedidas 25 loterias cujo 

beneficio será applicado ao pa.trimonio e obras 
do Asylo da Velhice De...<amparada., fundado 
nesta capital, devendo ser extra.hidas, pelo 
menos, quatro annualmente. 

S. R.- Sa.la. da.s sessões, 17 de outubro de 
1892.-Pil'es Ftrreira.-Ignacio Tosta.-Pau!a . 
G-uimaraes.-SantosPereira.-Matta Mq.chado. 
-Barilo de S. Marcos.- F. Sod1'e.- 3{anoel 
Caetano . --Costa .Rodrigues. 

Sull·emenda. ao projecto 11, 221 B 

.A.ccrescent.e-se : seja. elevado a. 50 o nu· 
mero de loterias de que fu.lla a emenda supra., 
sendo a.s 25 a.pplicadas ao patrimonio e obras 
da. Casa de s. José. 

Sala. das sessões, 17 de outubro de 1892. -
Rodolph.o de Aln·eu.- João de Siqueira.- An
tonio Olyntho. - Casimiro Junior. - Necesin 
Tava1·es. 

Sala. das C()mmissões, 21 de outubro de 
1891.-Moraes Ban·os, presidente.-Se~Jerino 
Vieira, relator.- L. BulMes. - F. Sorire.
Artltttl' RiGS·. - Almeida. Nogueira. 

O Sn.. PRESIDEl'iTE designa. para. 22 a se· 
guinte ordem do dia: 

I' parte (a.te ã.s 3 horas).-Votação dos-se· 
guintes projectos: 

N. 122 B, reorga.nisando o Supremo Tribu· 
nal Militar (3• distussão) ; 

Supprimam-se na rubrica-Interior- o nu
. tnero que consigna o imposto de tra.nsmissãc 
d~ pl'Opriedade no Distrieto, visto estar· a lei 

N. 192 S (addittvo destacado do projecto de 
orçamento da. lndustria., Viação e Obras Pu
blicas, para. o éxercicio de 1893) , a.utorisand() 
o governo a. conceder á. Empreza. Industrial 
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de l1elhora.ment< Brazll o privilegio para 1 ·2· discussão do project.o n. 123. desteanno 
a construcçã.o, usu "'goso de um ramal, que (do Senado), augmentando de mais 40"/o os 
partindo da Estiva. vá á cidade do Mar de Hes· actuaes vencimentos e salarios do pessoal da 
:panha. (discussão unica) ; Imprensa Nacional e do .Dia,·io Oflicial. 
~· ~gz Q (additi.vo destacado do .P~ojec!-o 2• discu!1sã.o do projecto n. 127 A. deste 

n. • 9'-, o~e~to _da despeza dC? MtmsterlO anno, autorisando o governo a alfandegar a.s 
da In?':lstr1a, V1aca,:l e Ob~ Publtcas, para. 0 mesas de rendas de Itajal1y e Laguna, no es
exerclcto. de 1893), .autor1~an~o o governo a tado de Santa. catharina. 
c~nceder a Co~p:tnlna de Vlnç;to Ferrea_ Flu- 2" discu:-t:;ão do projecto n. !63, de;;te anno, 
' 'tal do Tocantms? Arll.lt~ILya :1. proro~'tl.c:a.o.por n.utorisa.nuo o governo a. despender ate á. 
um nnn~. dos pl'n;r.o~ (l.lltlpulndos no ~t!U t!on- qua.ntia de 300:000.~ com a creaçã,o de um 
tracto (d1~cu~~uo um cu) i l:tz:u•eto no est~1do de Ma.tto Grosso. 

N. 192 U (additivo clcsta.cmlo do pr0jecto Continu:1çào da. 3• discussão do projecto 
<.lo orçamento da. Industria, 'ii~:io e Obras n. 209 .-1., de$ te a.nno, approl'ando as divisões 
Publicas, para o exercício <lo 1893), mandan- de di:>tricto~ eleitora.&;, org-a.nisa.da.s pelo Po
do continuar em vig-or, no exercido tle !80:~. der Executivo, para. os estados do Pará, Ma
a concessã.ojã. votad:~. para a construci;ão de r:.tnllão, Ceará, Pernambuco, Alagôa8, Rio de 
dons pha.róes de 6" classe nos portos de Janeiro, S. Paulo. Minas Geru.es, Rio Grande 
Ma.cá.u e Mossoró. no Rio Grande do Norte do Sul e Dbtricto Federa.l, alterada. a. do es
(discussão unica) ; tado da Bs.bia de accordo com a organisa.ção 

N. 192 I (additivo destaca.·] o do orçamento propo:;ta. pela respectiva rnpre~entaçiio. 
da. despeza. do Ministerio da. Jndustría. Viação Continuação rl~ .discussão uníca. do pro~ecto 
e Obras Publicas. pa.ra o exercício de I893, n. 192 C .(add1two desta.ca.do do pro.ecto 
autorisando accordo com a comp:mhia s. n. 192 .B. 1h:~n~o a déspeza. do M~o.isterio da 
Paulo Raüway, limited, no sentido de mo· Industr!a, V:açao e Obras Publlcas para o 
difica.r os contractos existentes (discussão exerclclo de 1893), mandando e:recutar di
unica) ; vers~ obras na Estrada de Ferro Central do 

N. 192 J (additivo desta.carlo do orça.ment.o Brazil. 
da despem do MinistBrio da. Industria. Vbção Continu~ .da discussão uoica do projecto 
e Obras Publicas, para. o ex:ercieio de 1893), n. 19"2 F (add1ttvo destacado do orco.mento da. 
a.utorisa.ndo a separação do .. serviço de sub- despeza do . M:inistl'rio da lndus~r~a.. Viaç:ão e 
urblos do de transportes de passageiros e Obras Publicas, para. o exerctclo de 1893), 
mercadorias da. Estrada de Ferro Central do autorisando o governo a. contra.ctar com o 
Brazil (discussão unica.) ; Sr. Richard J. Reidy, ou com que1p. melhores 

Discussão unica das emendas do Senado ao vantagens o1ferecer, a construcça.o da. linha 
projecto n. 154 F. fixando a despeza do Minis- te1e.grapbica. . sub-fiuvial, entre as cidades de 
ter io da Fazenda. par a o exercício de 1893. Belem e Manaos. 

Discussão unica das emendas do Senado ao Discussiio uníca. do projecto n. 192 O (addi-
projecto n. 5213, deste auno. regulando a. con- ti v o destu.ca.do do orçam~;nto da despeza do 
cessão de aposentadoria aos funcciona.r.ios Miuisterio d!~. lndustria, Viaçã.o e Obras Pu
publicos, de accordo com o art. 75 da. Consti· blica.s para. o exercício de 1893}, a.utorísando 
tuição Federal. o governo a conce1er á Companhia Estrada 

1• discussão do projecto n. 217, deste anno, de Ferro e Minas de S. Jeronymo a.proroga
mandando incluir a.nnuaJ.mente na proposta ção de prazo que for necessaria para conclusão 
da. despeza. do Ministerio dlJ. Fazenda as das estradas a. cuja. construcçã.o está obri· 
quantias necessarias para pagamento ás gada.. 
"Viuvas e herdeiros de officia.es fa.llecidos, Discussão uníca. do projecto n. 192M (addi· 
meio sold.ct a que tiverem direito, nas condi- tivo destacado do orçamento da. despeza do 
ções que estabelece. Ministerio da Industria., Viação e Obras Pu· 

3' discussão do projecto n. 215 A (do Se- blica.s, para. o exercício de 18~13) , autorisa.ndo 
na.do), a.utorisa.ndo o governo a indem.nisa.r u ma. gra.titica.çã.o ao director do Jardim Bota
o estado do Maranhão da quantia de nico e ao seu ajudante_ 
439:496$532, düferença. da que foi recolhida Discussão unica do projecto n. 192 E (addi
em deposito no Thesouro Nacional, destinada. tivo de~tacado do orçamento da. despeza. do 
áa obras do Furo ou ca.na.l do Arapa.pahy. Ministe.río da Industria, Viação e Obras Pu-

3~ discussão do J>rojecto n. 175, deste anno, b~icas para o e:x:crcicio de 1893), autorisando o 
augmeutando de 30 • 1. os c.ctuaes vencimentos governo a contractar com a. Comp:J.nhia. Mu· 
dos empregados da Estrada de Ferro Central zambinho ou com qnem melhores condições 

.do Brazil, que percebem menos de 6:000$, e ofi'ereeer a oonstrucção do proloagr.mento da 
a.uiorisa. o governo a abrir o n~rio cre- estrada. de ferro da cidade da. Campanha. a.os 
dito, Po~os de Caldas, etc. 
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Discussão unica do parecer n. 104, de>te 
'tlinno, opinando no sentido de mandar pro
.. ceder a noYa elei~il.O quando for decb.r-a.da 
;-pela Camara :1 incompatibilidade do candidato 
mais votado. 

1" discns~I.io do projecto n. 199 A, (leste 
. anno, JWOV'idenciando sobre a nomeação dos 
pretores e dos juizes do Tribunal Civil e Cri· 

:minal e sobre o modo de contar a antiguidade 
.dos mesmos magistrados. 

1~ discussão do projecto n. 214, deste anno, 
.autorisando o Poder Executivo a entrv,r em 
accordo com SilYestre de Magalllãe;; e a. Baro· 
neza de Yilla Maria e outros no sentido ue 

,.liquidar. com a responsabilidade da União, os 
títulos de divida que receberam do Paraguar. 

·depois da guerra entre aquelle pa.iz e o 
noBso. 

Discussão unica. do projecto n. 20·i, de 1891, 
mandando cont<1.r a D • .Maria T!10mazio. ue 

·Oliveira e Sil>a, IJ:l.r-.1 sua.jubilacã.o, o tempo 
em que serviu como adjunta da escola da 
freguezia do Sacramento. . 

2~ parte (is 3 horas ou antes)-3• discussãCI 
.do projecto n. 183 C. deste anno, re.;tabele
cendo a leí n. 3403 de 24 de novembro de 1888, 

··com as modif!caçíies que indica, e tixa o prazo 
dentro do qual devem os actuaes bancos de 
emissão entrar no regimen desta. lei. Autorisa. 
o governo : a assumir a resvonsabilidade das 
notas dos que não puderem ou quizerem snb
metter-se ao mesmo regimen; a providen
ciar, quanto ú. sul.Jstituição. por notas do 
Tllesouro, das que forem recebidas, e a rescin-

. dir o contracto com o Banco da Republica 
:para o resgate do papel-moeda, limitado este 
a somma. actual e feito o resgate conforme 

:aquella lei e com os recur.;;os aunualmente 
-decretados. 

Leva.nta-se a sessão ás 4 horas. 

13la SESSÃO E~r 22 DE OUTT;BB.O DE 1892 

P1·esid ancia <lo S1·. Joao Lopes 

Ao meio-dia procerle-se i chamada, á qual 
Tespondem os Srs. João Lopes, Antonio ArA
redo, Athayde Junior, Paula Guimarães, 
Flenry Cura.üo, llldio do Brazil, Cantão, Pedro 

· Chermont, Matta Bacellar, Augusto Montene
.gro, Casimira Junior, Henrique de Carvn.lho, 
AnCl'isio Fialho, Nogueira Para.nn.guá, Nél
son, Pires Ferreira, Martinb.o Rodrigues, Fre
derico Borges, Jose Bevila.qua., Gonçalo de La.

,gos, Na.s<l\mento, Alfredo Barboza, Almino 
Afl'onso, Epitacio Pessoa, Sã. Andrade, To-

!;~-~ ara. V. Yl 

lentino de Carvalho, Joaquim Pernambuco, 
Ju~·encio de Aguiar, André Cavalcanti, Pe~ 
reir-a Lyra., Jo1Lo de Siqueira, Luiz de Andra
de, Espirito Santo, BeLla.rminoCarneiro, Theo~ 
pl1ilo dos Santos, Oiticiclt, Rodrigo de Araujo, 
Augusto de F.reitas, Paulo Argcllo, Tosta, 
SJa bra, Arthur Rios, Garcia Piris, Severino 
Vieira, Santos Pereira., Milton, Francisco So
dré, Diou~·sio Cerqueim,Leovigildo Filgueiras, 
Rtriio de S. 1\[arcos, Prisco Paraíso, Manoel 
C:tekmo, l!'rRncisco de Mattos, Horacio Costa, 
No;·.,es Mello, Nilo Peçanl1a, Urbano Marcon
des, MauhãesB,~m:Jto, Virgílio Pc~~ott, Fra,r.ço. 
C;u·v;tlho, Luiz Murat, llaptistt~ tl;t Motta, 
l1 1·óe~ ua Cruz, Erica Coelho. Lope~ Trovão, 
J:tCJ{IlBS Ouriques, Furquim \\'<H'll~ck, Jcs11ino 
de tdl.Juquerque, Violuws, Ant•mio Ol~·ntho, 
B•td;lró, Pacifico Mascarenhas, Gi.Lbt•i•ll de Ma· 
g:Ll!ti:i.es, Chagas Lolx\to, Jacoi.J dn. Pttixllo, Ale
:;:;~ndt·e Stacklel·, .Matta :\Iachado, Lr\m;)unier, 
AlY••ro BotelllO, Dutra Nic<tcio, l\Iauo::Jl Ful
gencio, Aristidesl\lab., Gon,.(l.l ves R<\mos, Car
los <las Gh'.J.ijaS, Ferreirn, l~o.bello, Joito r.uiz 
R.o1lolpho de Abretl, Benedicto Valladares, 
At•antes, Necesio T,tvo..res, Glicerio, Cesa.rio 
Motta Junior, Morae~ B..wros, Lopes Chaves, 
Domingos de :Moraes, Cm•va.lhal, àlursa, Pau
llno Carlos, Alfredo EUí.s, l\Ioreim da. Silva, 
Hrasiiio dos Santos, Leopoldo de Bulhões, Al
ves (le Castro, Urbano de Gouvêa, Caetano da 
AllmquGrque Bellarmino de l\Iendonça, Mar
ciauo de Magalhães, Lauro Muller, Carlos 
Campos, Scllimidt, Lacerda Coutinho, Pereira 
da Cós ta, Julio de Castilhos, Borges de Me
<leíros, Alcides Lima, Thomaz Flores, Hom::Jro 
B.Lp~ista, Cassiaoo do Nascimento, Demetrlo 
RilJ eiro e l\!enua Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Deb;am de comparecer com cansa partici

paria os Srs. João de Avellar. Uchó.u. Rodri
gues, Costa Rodrigues, Rodrigues Fernandes. 
Jnstiniano de Serpa, Jose Avcliuo, Miguel 
Castro, Amorim Garcia, Pedro Americo, CÇJllto 
Curtaxo, Retumba, Rosa é Silva, Gonçalves 
Ferreira, Jose Mariano, Meira de Vascon
cellos, Joib Vieira, Pontes de Miranda, Encii
des Malta., Ivo do Prado, Oliveira Valladão, 
Leandro Maciel, Fa1isbello Freire, Zama, Se
bastião Laudulpho, Fonseca e Sil v:~., Fonseca. 
Hermes, CyriHo de Lemos, Oliveira Pinto, 
Viriate de Medeiros, Alcindo Guanabara, 
Samp:J.io Ferraz, Mayrink, João Pinhei~o, 
Leonel Filho, Gonçalves Chaves, AmericO> 
Luz, \'iotti, Domingos Rocha, Cos;a ·Machado, 
Francisco Veiga, Palletta, Ferreira Piros, 
Adolpho Go'L'do, Carlos Garcia, Angelo Pi
nheiro, Julio de Mesquita, Eduardo Goncal
ves e Fernando Simas. 

Dl'lix:a.m de comparecer sem causa partki
pada, os Srs. Raymundo Bandeira, Armibal 
Falcão, :r.ta.rcoliuo Moura, Villa Viçosa., Al

tl3 
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berto Brandão, Joaquim Breves, Thomaz Del
tino, Figueire<lo, Ferreira Brandã.o, Domin~os 
Porto, Monteiro da Silva, Martinho Praâ.o, 
Costa Juoinr, Almeida Nogueim. Cincinato 
BragA, VietoriOQ "'ronteíro, As~id Bra.zii,Rodta 
Osorio e Fernando Abbott. 

E' lida. e a.p~rovada. a. aeta dll. ses.sã.o ante
cedente. 

PRIMEIRA P..l.RTE DA OR.Dl!:!r DO D1A 

O SI~. PRE!!IllEN'rf!-:-iii.o llavend() aill<ht nu~ 
mero p-.\J':I. s~ ?rocOOet' ás vot: çO<•s iodic- tllil~ 
no comBço d;t ordem do dia, pus~u.·StJ ils ma
terias em di~·;u~siio. 

Di~cU:>~o unica tla.s emendas <lo Senado, ao 
projacto n. !54 F, ti.mndo a da,;{1eZl1 do 
Míni$terio da Fazenda para. o exerde•o dú 
1893. 

Nin!:'uem !Jediod.o o pab.vra, fico. enc&rrada 
a di~cu~o e adiada a votacão por falta de 
numero. 

Discussü.o uniaa das emendas do Senado ao 
projecto n. 52 B, deste ann(), regulando a 
concessão de a])ôsentadoria nos funccionario;; 
publicas, dê acoordo com o art. 75 da Con~tí
tuição Fedéral. 

Não h!Lvendo quem peca a palavra, fica. en
cenada a disCU$São s adiada a votnçQo. 

1• tliscu~são {]o projeoto n. 217, deste ano o, 
mandando incluir a.nnualmente na prnlJosta 
da. despez:t do ~finisterio da l!'az<lnda (\.$ quan
tias neces:;;wias para "!?a;::ameoto às viuvns eo 
herdeiros Je offichtes lallecidos do meio soldo 
a que tiverem direito, nas condições que esta
belece. 

Ninguem pedindo a palavra, fica encerrada 
a. diSi!U$SM e adhda a votação. 

3• discussão ào projecto n. 215 A (do Se
nado), autorisando o governo a indemnisar o 
~tado do Maranhão daquan tia de 439:496$53~, 
difi'erença da que foi recolhida em deposito no 
Thesoul'o Nacional, destinada às obras do 
Furo ou canal do Arapapahy. 

Não havendo quem peç,-. a palavra, :fica eo
C6I'l'"<~.d.a a discussão e adiada. a vot~~ção. 

3• discussão do projecto n. í75, deste ano o, 
augmeotando de 30 "lo os actoaes vencimentos 
dJJs empt·egados da Estrada de Ferro Centr~l 
dQ Brozíl, que percebem menos de 6:000$ e 
antorisa o governo a abrir o .necessario cre
dito. 

Vem á m~sa, é lido, apoiado e posto con
juncta.mente em discussã.o o seguinte 

Artígo. Fica. o governo autorisado a rever 
as tabellas de toda5 as estradas de fel:'!'O, de 

modo a. 1·edu7.ir o JJASI!oal e attender aos ven
cimentos dos mesmos, apresentando-as a~> 
Coogres~o em sua pPox:irna. reunião. 

Sala di\s sessões, 22 de outubro de 1892.
.4rtlmr Rios. 

O Sr. Ja.cques Ouríque _:. 
Sr. pre.~idente, íu.screveudo-me neste detlate, 
tmh~\ po~ fim apr·eseutar um~ emetJU>I. ao l?ro
jecto em dU;;cussão. 

Quando vemos que se trata de augmentar 
"eMlm~ntos dos empregado:,s de tCld;ts a~ re
j}.,rtiçile~, idéa esta a Ca.mnru t~;~m app~ 
vado, parece de equidade que não dt-ix~mos 
•le u.ugmen ta r os vencimentos, aliás ex ig-uos, 
·los er:nvreg<td03 da E$tmda de F.;t·ro Gen
tJ·nl. 

Sei, Sr. presidente, que actualmente trata
se no paíz e nast.a oomal".~ de resolvel' a crise 
de t1·aosporte, e Y. Ex. sabe tamh"m que 
nm <los primeiros elementos que devem con~ 
<:oJ'Nr para. t\ rasei u~ da. ct•isa é n. c !asse 
dos "mpregados que trabalham na E:~tr<tda de 
Ferro Central. 

Es$eS empregados, como ninguem ignora, 
não teem horas de serviços e o~ serviço~ que 
elles preenchem são sempre pesados e feitos 
em ()ualqMr hor't do dia ou da noutll com 
risco da propria vida •.. 

U~t Srt. DEPl-'TADO- E o ser•iço não se 
taz. 

O SR. JAcQvE:> OUIUQUE- O pessoal da 
Oeatral é um pessoal antfgo e excelLente, 

Por eonsequencia, não me parece urna me. 
dida de equld<lue vi~ a. Camara., qu<> hontem 
augmeotou os venelmantos dos empregados 
dos teleg-raptlos e de <nliras rcpltl'ti~õe~, re~ 
conhecendo que no momento actlJ;\l é diífíeil 
a vida para quem gaolta exíguo:; orde~ 
nados, recuar hoje dea.nte de um prQjecto, 
que foi nliàs modilicado e reduzíúo pela Ca
mara. 

A minhll. emenda. tem por fim conservar o 
augmento de 30 & 1. ate ao vencimento annual 
de 2:000$, e (le 20% até 6:000$, simplesmen
te em relação a.o ordenado. 

Vejo nesta medida um meio de se dar 
elementos ac·director parn poder exigir do 
pesooai o bom cumprimento dos seus deveres. 
r:' l>recho ter em -vistaquea acçãododireetor 
e fraca. toda a ve~ que tiver de exer.:er-se 
sobre pessoal mal }lago ; e nínguem dirá. que 
com a actual carestia dos genetos, qm'lndo as 
condições de vida se acham tão diflicil, nin
~uero dira que os empr~c!gados da Estroda. de 
Ferro Central possam vivérCóro os l>equ~nos 
vencimentos que teem. Esta medida é tanto . 
ma'!s libeml e dernocta.ti.ca quanto e \la attin
ge si.nrplesmente os ordenados del pequeno 
pessoal, daquelle que mais trabAlha, daquelle 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12:51 +Página 3 de 32 

sessão em 22 de Outubro de 1892 499 

que mais sacrificios faz e que mais direitos 
tem ã. nossa benevolencia. 

Julgo ter dito o tmstante "{lara. justificar a 
emenda que vou enviar ã. mesa. 

Vem a mesa, é U•la, apoiada e posta con· 
junctamenteem diseussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 1. • Os em pregados da Estrada de 
Ferro Central que veuceram ate 4:80~ an
nuaes p<:!reeberrío um au;;-mento de :3u •;. 
sobre os seus vencimentos e os que vencere111 
nté 6:000$, íBclu,;ive, um nugmento de ~O •J,. 

O mni~ como astn no proJecto. 
S11.ladl\S Si!S~ües, 22 de outubro de l8!l2.

Jacquc8 01tri7HrJ.- J. J. Sc:almt .- llcnri'lue 
de Caroalho. 

O Sr. Garcia Pires- Venho so
Hcita.r da Co.rn:~I"J. um neto de equid<tde. A 
Camnrn. elevou os vencimentos dos empre
gados do Telegrapho Nacional e agora trata 
de <:lle,·ar os vencimentos dos ampreg:ulos da 
Estrada de Ferro Central. Não me oppooho 
absolutamente. 

Sei as difficuldades com que lucta o the
souro actualmenta ; mas sei tambem as diffi
cnldades com que lnctam os funccionarios 
publicas em presença da crise que nos nsso
õerba. 

Determinando os vencimentos dos empre
~dos do Telegrapho Nacional, parece-me que 
Já a Camara. devia ter comprehendido entre 
estes funccionario~ os telegrapbistas das es
tradas de ferro da União. 

O trabalho e dcl mesma natureza, a respon
sabilidade e a mesma, são exigidas as mesmas 
habilitações e entretanto, até hoje, os talegra
phistas das estradas de ferro da União a.cha.m
se em condições inferiores, porque não teem 
deante de si o mesmo futuro que teem os tele
graphistas do Telegrapho Nacional. 

E' .iusto, portanto, Sr. presidente, que, ao 
menos neste particular sejam elles equip<l
rados. 

UMA voz - E as provas são as rne~mas 1 
O Sa. GARCIA PrREs-Perdoe·me o nobre 

deputado ; desna que a responsahilidade ê a 
mesma, os trabalhos da. mesma. natureza, 
COIDJ?rehernl.e Y. Ex. que o governo deve 
exig1r as mesmas provas de habilitação. 
. Sr. presidente, ap::'oveito-me da relação in

t1ma_ gne tem o projecto que se discute com o 
serVIços da Estrada de Ferro Central, que 
tanto teem preoooupado a Co.mara dos Srs. 
Deputados. 

Não contrario as preoocupações daquelles 
que teem discutjdo esta questão, questão im-

portantissima e que a:dge a maior attenção 
dos poderes publicas, mus não posso calar-me 
ante as injustiças que se levantam ante a 
administracão da Estrada de Ferro Central. 

O SR. VALI..ADAREs-Ainda se diz queéin
justiça. criticar o pa;;simo estado de causas da 
Cenkal f 

O S&. GARCIA PIRES- Mas, Sr. pt"esidente, 
estas difficuldades, este mao serviço da es
trada não é de hoje, silo uma herança da mo
narchia. 

0 SR, VALLADARES-Nilo apoiado, é preciso 
ser justo. 

O SR. GARCIA PIItllS- A Estrs.rfu. de Ferro 
Central nã.o esttwa. preparttda para pre~tar o 
lJom serviço ljUB <ltJvemos exigir em vista elo 
desenvolvimento extraordinario, inesperado 
ch OOSS<J. pro<lucçã.a . 

A Repu!JlíctJ. veio eocootrol-a nestas condi
çües. Par<\ um trafego limitado esto.-va ella 
preparada no tempo da monarchia. 

0 SR. VALLADARES dà um aparte. 
0 SR. GARCIA. PIRES- Aproveito-me do 

aparte da nobre deputado. A censura de 
S. Ex. tem um defeito; não é por faltar a 
verdado, mas é por faltar a. justiça, A Es"' 
Irada de Ferro Central do Brazil, Sr. presi
dente, sotrre das consequencias do estado re
volucionaria em que nos vemos desde 15 de 
novembro. 

O Sa. YALLADAllE~- Foi a séde das ope
rações. 

0 SR. GaRCIA PIRES- Y. Ex. sabe que 
mais de um director da Estrada de Ferro 
Central... 

0 SR. VALLAD.A.R"ES- Ultimamente até se 
julgou neoossarío pôr lá um coronel para di
rigir aque\le batalhão. 

O SR. GARCTA PIRES-... desanimou deante 
da organisação que tinha o serviço. Não po
dem <E, Sr. presidente, attribuir a actual ad
ministração as difficuldades que teem sobre
vindo nos transportes, quando esta.s difficul
dades não são sómente da Estrada de Ferro 
Cen lra.l, mas da todas as estradas que com 
ella teem relação. 

O SR. YALLAD.A.RES ..,.. Ella é ponto forçado. 
o SR. GARCIA Pu~ES-E !la e pouto forçado, 

é uma verdade ; roas as estradas que com ella. 
se commurucam, que estão em trafego com a 
Central, não podem tambem, nas actuaes cir
cumstancias, da forma. por que se acham fei
tos os serviços, desembaraçar-se. Em todo 
o caso, Sr. -presidente, direi que, da. actna.l 
administração da. Estrada de Ferro Central, 
ja uma grande va.ntagem colhemos. antes da 
administração !j.o Sr. Aguiar. • • · 
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Antes da. a dministração do Sr. Dr . Aguial' I SS . E_;s. a.c~us~m a administraç-J.o _por factos 
(e um facto que não pode se~ contesta•lo) cau- que nao estão no seu -poder prevemr. 
sava verdadeiro susto viaJar-se na: Estrada Si os nobres deputados me dissessem quo 
de Ferro Central, porque na.o se sal:na · · · ahi estavam os trilhos, que o material em 

o sn.. VALL,\DA.RES- Ainda. hoje. quantid~de sufficieute a.hi estava, que o go-
- . ·verno t 10ha dado todas as ordens, que a Ca-

- O Sa. ~oAO Lmz- Os desastres hoJe é que mara, no que lhe competia, havi:l. tomado to-
sao repetidos. das as providencias, que não faltava cousa 

o SR. G.\RCI.II. PIRES- Porque VV. E:rs. to- alg-uma e que est:,s neceasid,tdes não eram 
mamo r eettdo IH!. escada 1 Tenham pacieneia, remetli:tdas, por incap:tcidade ou por desidia 
não sejam tão apres:;ados. _ . do ·li1·ector, li'l'lll~~1t, calar-me-hio.. 

In dizer, ~r. presidente, . que nao h~,!~~~~~ . Entrnnto, os !lObres t.lepllto.do;; sr.oom que 
tempo can~a.-a verd:\de1ro susto ' 1•'.1·tl o dircctor pot• st na<l:t pude fazer, que elle 
se lla E:>trad(l. de Ferro 9eotra\, . po:qu~, tem fllito tntlo quanto hnmo.nnmeote é pos
quando se tomava o trem, n:to se S:lhHt ~1 a e:;- ::;ivel. quo St3 tc.:m dGúh:nuo com o maior pa
tação inuncdiu~a. se _nch av:t .em .P":- ~~~ om triotismo, com a nmiu!' probioht1le nos traba
desoruem, huv1a. entao n. m:uor t~tiiS71 !J ltJ~o. lhos rol:1li\'OS úquella e~trndu, qua nii.o tem 
JJa estrada, e os no~res deputado. I~?J~ .. n:t~ poupado os maiores SliCl'itlcios tlo intuito de 
eocor.tram essns f>tltas (flpot(!dos), d th .l i1I" L1 c melhorar o set'\'iCO d:t estrado.; e, ncstns con
~~N!ll as g-rdvcs, des~:ppnr~ce_mm :ts ile~ot·Jens, di(,'lít!s. IJU<! rn:tis podamos uus exigir des:;e 
J<l. nao se corre no meDO!; e:.te risco. ciJadão ·~ (j\f uilo.< crp"iados) , 
Voz~::s_-E$sa é a para. verdade . (Apoimlo e o Sa. V.u.ADAP..l\S -Sei !JUe ele uma esta-

!11lo apo:arlot.) çáo para outras muitas vezes vão carros 
o Sn. . GARCIA PIRES - Nestas coudlcües, os V<lSios. 

nobres dep11tados nfw sejam tão apress:ulos, o SR. GAu.cr.\ PiaEs-);ão cont~5to o attri
encarem os fo.ctos com calma. o justiça : as buo is>o no f;tcto de, na estuçíiu, para a qual 
providencias não podem s~r tom~das e _pro- elles se dit·i~em, não huve1• carros suficientes 
duzir effeitos de um modo Iromed1ato. ua.o se p;~.ra. o transporte de ;eneros alli armaze
mandam vir locomotivas em quatro dias, n,;o nados. 
·se alargam leitos de estradas em oito dias, não 
so sssenta.m trilll.os em poucos mezes e com O Sa . Pr.n.ES FER.REIRA- Apoinllo. 
rapitlez, é necessal'io tempo para s~ f:tzer des- O Sa. GAR.CH. PIRRs-Não sei si transitam 
app:trecerem as causas que emüaraçam o carros vasios de umas esb çríes pa1·n outras ; 
traasporte na Estrada. de Ferro Central. póde ser que &5te facto se Jê ; mas isto não 
(Apoiados.) pôde servil· Utl ponto de acusação, porqua 

s:a . VAL~DAR'ES _Tenho lido constante- muitas vezes podem sahir v~ si os, para l.'ece
mente noticias sobré ncquliiição de novos berem mercadorias neccssarias ao cansamo 
carros ; c, no entanto, 0 serviço continúa publico .e que ha mais tempo se acham deposi-
pessímo. tadas nns estacões intermediarias. 

O SR. GARCL\ P:mES-0 Sr . cleputa.do ha de 0 SR. VALLAD.'I.RES-lluitas vezes ho.vendo 
me fa:~:er 0 obsequio de di~er si es;;as acquisi- generos depositados na estação de onde elles 
ções !omm reitas na propo1•ção das necessi- partam. 
dades. S. E:t. viu que a Camara votou aimla. O Sa. GARCIA PmES- Em todo o caso, 
ha -pouco tempo um gmnde credito destinado Y. Ex . . , tanto como eu, deve saber que n~o 
aos r!leiboramento daquella estrada. O nobre podemos de fóra. eriticar a ordem de serviços 
deputado não, sabe qu~ a lém das difficulda.des de uma repartição. P~:-::1. proce::ler::nos com 
resultantes da. iosuficienciado materialrodãn- imparcialidade, com a devida. justiçt\, é neces
te e do mi:lteriál tixo,aindaalli se nota a neces- snrio que lá e:.tejamos, é necessario que co
sidade de construcçoes de novos barracões e nheçamos todo o seu mecanismo. 
que isto não se faz danoute parà. o dia. M ui- o sa. VALLA.DARES-0 commercio dá t es-
tas apoiados) temunho dos abu3os que a.lli se praticam 

Sr. -presidente, . julgo conveniente, julgo com relação ao tr·asporte de ·mercadorias, 
bom que os nobres deputados reclamem, re- 0 sa. GARCIA. PIRES _ Pel'dos 0 nobre de-
cl:~omem todos os dias ; mais assim procedam d . . · 
com justic:\ ; peçam ao governo, exij:un do puta o; o commercro e su.spetto nestas accu-
governo, ordenem, na qun.lida.de repre- sa.ções. 
senta.ntes da. nação que o governo tome as O SR. V A.LLADARES- O commercio queixa
providencias necessarias, com a maior cele- se frequentemente da preferencia qoa ~m se 
ridade possivel ; mais o que nlio posso com- dá a esta. ou aquella casn. commercial; e isto 
prehender, o que nã.o PQSSO admittir 6 que da a. entender que se está fii.Zendo advocacia, 
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até com relação a transportes de mercadorias. 
(Apoiados e }!/ZO apoiados; e~partes.) 

O Sr.t. GARciA PmEs- Oh ! O nobre depu
tado permitta-rne que lhe diga, não deveria 
levantar aqui uma. accusa.çõ.o tão grave como 
esta. 

0 SR. VALLADARES- A impl'ensa j â. Se re
feriu a este facto. 

o. SR. ~ARCIA PmF.s -O nobre deputado 
devia precisar o facto, porque uma accusa.ç5o 
por-parscer- é uma. nccusaçã:o leviana, não 
estã. na. altura tlo nobre deputado. 

O SR. VALt .. tn,\RES- Pela imprensa dest."L 
capjtal foi citada. uma casa commet•cial privi
!egHI.da. 

V07.ES - Este é um f;;;cto pulJlico. 
O Sn.. GARciA Pm.Es - Não direi que o 

n2bre deputado podia., precisar tle sua accus.'1.· 
çao, que é de tal gravidade, que importa cri
minaiidade. 

Vem i\ mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Art. Ficnm equiparados os venci-
mentos dos telegraphisto.s das e;;trndo.s de 
ferro da Un!ilo aos vencimentos dos telegra
phi:ltns do Telegr.:~pllo ~acionai. 

S;\l:\ das sessoes, 19 de outubro <la l f!"J2.
Gw•cia Pins.- H<mrir;_ue dt! Cnrvalfto.-Jac
qu~.; Ouri•1uc.-Lwnmmicr Godoft·c()o, - Ha1·· 
ttn/ul Rodri!JIIC~.- Fletll"Y Cttrrulo,- J~mlrí_qo 
de A,·ar\io.-Lope' Trn'tlilo.-Julio •lc Costiflws. 
-Jose Bavilaqua.-"'Vallada;·e.~.-.T. J. Se r.cbj'(t.. 
-l'lll~cio Tosta..-Joao de.'SirJ'lCira.-J,m.cino 
de Álbtt1uerr:uc.- G onçah:c.~ Ramos.- Glicc
;-io.- No~;tc~s Mello.- Pm.do AYgclltJ.- M. 
Valiaclilo. 

O Sa. VALLADAR.ES dá um aparte . O Sr. Ca.n.~o.- Sr. pr~ideute, nito 
O SR.. GAncrA PmES _As casas commer- venho oppor-me mten·ament~ no !lrojecto. 

ciaes JlO!'"'m fazer na defesa dos seus in teres- mas venho filzer alg~mas con_s1dernções, pel.as 
ses e S. b:x. sabe até onde póde levnt• 0 inte- 1 quaes se. recoo~ecerr. que na.o lm ll:lrmonJ~, 
l'esse individual. coherencu~ ou nao 11<:_ uma base •. pera meno::., 

em que se fundem nao só o pro.1ecto como as 
O Sn. VALLADARI!S- V. Ex. estiL como os emendas que o. elle acaba.m de ~et• apresen

Jl~dres:_todos q~antos se oppoem â sua dou- tadas. 
trina, sao suspeitos. Não quero en trar, Sr. presiden tB, na ques• 

O Sa. GARca PIRES- E' s. Et:. mesmo tã.o <la Estrada. de Ferro Centr-.ll, isto é, de in
que torna-se suspeito á sua argument.aç'i.o, dagar :1. causa porque ha tantas reclamaçõeS 
porque eu não disse que a Estra(Ja. de Ferro quanto á maneiro por que é f'eito o serviço 
CGntra.l satisfazia. ã.s necessidades do commer- nest:\ e~tr<lda.. 
cio; o que disse é que est;;;s ~ccusnC(les são in- Não conlleço o actMl director, nem conheço 
j~stas, porque, si u. Esh•Jd!\ de Ferro Cen.tra.l tampouco membro alg um do pesso<ll daquella 
n11oo sa.tJsraz as necessidades do commercto, é estrada. 
pela incapacidade da estrada, e nilo pela falta Ha, poré::n, um fucto que por ning-uem póde 
de administraçãc-, de zelo e interesse do Sr. ser de~couhecído e q•Je deve cllainar a nossa 
direotor . attençã.o. 

o s J - E' o seguinte: de certo tempo a est a parte 
R. OAo Lurz- M:ts os estragos serão à que seteemlevanta.doestasrecla.m:1çõescon-

incapncidade da cstra.da ? tra :~ estrad:~.. por muito tempo eu só ou-
O S:a. GARCIA PIRES - Este é um facto na· Yh\ f.Lllar bem della, nã.o só em colloquios 

· tura.l. particul::l.res, como mesmo na imprea sn .... 
Quanto maior for a confusão em virtude da 

incapacidade da. estrada, tanto maiores são as O S:a. LOPES CHAvES -Era uma estrada 
faltas que se devem vet-ificar. modelo. 

Sr. presidente, eu disse isto apenas per acci· o SR. CANTÃo •.. sendo ate considerada 
dens, porque estou disposto a censurar o go- umn estrada modelo. 
veruo, e a quem entender, qnnndotiver r!l.züo O serviço alli ora. feito com toda a l,'egula
paJ:'a faze l-o; mas censurar um facto que ridacte, não se levant:J.va a roeuor quec;:a por 
está nas attribuições de um homem remover, parte do commercio nem do publico; entre
e uma injustiça. e injustiça grave . tanto, de algum tempo para eà, o cootr:~rio é 

:Não direi mais nada, Sr. presidente, a que se tem Tisto, e todos se queixam da ma
respeito da. Estrada. de Ferro Ceutra.l, nem da. neim }'Ol' que é feito o serviço, sendo os jor
emenda que tenho a. honro. de submetter á. nues diariamente pejados de rechmaç.ões con-
consideração da. ea:;a. tra a estrada. 

Sobr_e _a emendo., e tal a justiça da minha. ora, Sr. presidente, alguma c<u_sn. ha de 
propos1çao que. parece, receberá o apoio dos haver -purtJ. esso.s reclamações; uns dtzem qu~ 
meus collegns. , é a falta de material; outros dizem qua é a. ma. 
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direccão ela. estrada, e outros dizem que Isto é 
e.trllito da. política. que alli entrou .. • 

0 SR.. GARCIA. PIRES-Si entrou não é de 
hoje. 

O SR.. CANTÃo •.. senrlo demittido grancle 
pa1·te do pessoa.! ha.bilitado que foi substi
tuid~· por outro sem a pr;~tica necessaria para 
o desempenho d~s sn<ts fnncc11es. 

Nilo sei qual d.:stas cansas é a verdadeír-<~, 
não sei :4 tod;\S ellas, ou :J.!gumas ~ómente, 
tecm infiuido par~ o máo cst.do do se1·vi~ ; 
mas sejn como for, o que é preciso é que os 
poderes publicos tomem em muita consi,Jera
ção o estudo dessa nossa primeira via·ferrea 
( n[XJiados); é preciso qne o Congresw e o ;o
verno estudem desup;lisonadamente a verda
deira c:tU!t l do estado em ~ue ell:t se <tcha, 
Aa.dovta.udo as providencias necessari.ls.(rJoía
dos.) 

Referindo-me especialmente ao pl'ojecto, 
Sr. presidante, vejo que não ha ~ert:\ hnr
monia no augmeoto que se preteodefazer no;; 
veociment.os· dos empregado5 !la l~stradtt de 
Ferro Centml: não sei em que se f1mtla o no
bre autor da. emenda para elevar proporcio
nalmente de 40 •/G os or,lenado~ até certa 
quantia; de 20 •to, os ordenndos nté quantia 
immediatamente superior, e apenas de lO •;,., 
os ordeoadr·s de 6:000::; pn.ra cima. 

Si tcxlo:; os emprega.-Ios toem ,fir•P.íto a :lU

gmento nos ~eus vencimentos, parece o&turnl 
que esse augmeoto seja em proporção \gunl. 

O Sn. LA~ton:<IER - Si Y. Ex-. tivesse es
tudado a t abella dos ven<'imento; dos empre
gad0S rla estrada ba vin de ver que esse 
augmeoto, a não ser na proporção )'lropostll, 
eshbeleceria a. injllstiça de !il.zer com que 
empregadOi! de classe inferior Tecebessem 
mais do que outros empre~ados de classe su
perior a ~ua. 

O SR. C.&.:)O'l'Ão - Sendo o augmento igual 
para t()dos, não alterarà a proporção dos ven
cimentos marca,los nas t:Lbel las. 

ii.' isto qttc entendo que se deve fazer. 
Deve-se augmental' vencimentos, na. mesma 
proporçã.'l, S<ljam ~uaes forem ess~s venci
mentos. Si im diversi,iatie de v.:ucim.,nto;;, 
conforme o trabalho de cada funcdonario, 
deve-s'! rl<\r tambem augmento proporcion:1L 

Não acbo, portanto, raz.'lo nem no pr<.'jecto 
nem na emenda que acaba de ser :•presen
tada. 

Esta.he!eQa-se uma porcentagem para iodos 
os empregados, e não uma para os de uma 
categ-oria, outra t~ara o de outra cate~ori :1. 
e ainda uma terceit':J. p:u-a os de superior 
categoria. 

A estas razões aooresce a seguinte : 
Sómeute pelo facto de que o serviço da Es

trada de Ferro central será melllor desempe-

nhado, si os respectivos funccional'ios forsm 
melhor remunerados, neg;tri!l. em absoluto 
o meu voto a este project o, prl!'que, si os em· 
pregados reconhecem que os seus serviços não 
~ão convenientemente remuuer11dos, deixem o 
lognr . Querer -se elevar, porém, o ordenado 
para que o funccionario melhor desempenhe 
os seus serviços, para que cumpra, como é d~ 
sua. obr igaç.'\o, o seu dever, não é para mim 
razão sufficiente para j usti!lcar o a.ugmento 
de vencimento. 

A in• la uma outra raZt"to foi :tpresenla.da em 
justiricativa do prQjecto: as dilllcuhlades com 
QU'l se lucb, actualmente, provenientes da 
crise por que pass11mos. 

ora, si esta l'a:Gií.o deve prevalecer para. o 
au~>"men:o de vencimento~ dos empregados 
da""Estrarlade Ferro ~entr:\1, •IC\"tdgu:\lmente 
prevalecer para a eleva ,;;i'l.o !los vencimento& 
de todos os outros runccioon.rios, uiio !l6 do. 
Capita l Feder(l.l , como r:lns l~stsu.lo~, quo toam 
"indo a esta camarasolicit>II-<IS. 

Porqne a mesma causa r.l!l~·e produzir os 
mesmos resu\t:\o.los. 

Em alguns Est:tdos, com maior razüo, <lavo 
prev:llecer essa ~nusn, prwqul! nesses Estndos, 
um dos quaes é o que tenho a honra de r e
presentar, n vid:l é m<tis cara e difficil quo na. 
Capital Fe,leral. 

E, si a commissão enteo.le q•te é de justiça. 
elevar O$ vencimentos dos em!•re~<ld<JS da Es
trada de Ferro centr-al, assim como se ele
varam os vencimentos do:> empregndos da Ty
pO~Til.phia Nacional, devemo~. para sermos 
justos, ele var os vencimento:~ fie todos ()5! 
outros empregados, nã.o Só da Capital Ferleral, 
como dos Estados. 

Desrie que uão se possa satisfazer a todos, 
não sei por que se deva fazer ex~pc;ões que 
sempre são ojiosas. 

ReconheÇo que l1a necessidade de se dar 
melhort>.s vencimentos a todos os empregados, 
principalmente 30S de certa c:ltegoria., que 
não di spõem de reeurso parn. sun manuteoção, 
mas não concordo ~oe se f<IC:.lffi excepc;ões, at
tendendo-se n uns e deixando-se de atteuder 
>\ outros, em rav••r dos quaes militam as mes
mas ra~ões aPresentad:ts como justificativas 
do prnjecto. · 

O Sr. Lam.ou.nier Godofre• 
do -Sr. pre~'idente, venho pela ultima. vez 
tr.<~.zer à coosider~o d~t. ca.s11 o estudo eoll
scienciosc que 11z em relaçl'io no projecto em 
discussão. 

Quando apres&ntei o primitivo projecfo1 
augmentando de 30 °/o os vencimentos dos 
empregados da Estrada de Ferro Central que 
percebem menos de 6:000$ annuaes, tenho a 
franqueza. e a ingenuidade decon!essar á~ 
mara qne ignorava, completamente, a tabella 
dos veocimentos desses empregados. 
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Depois, porém, que estudei essa ta.bella de 
-vencimentos, cbeg·uei á conclusão de que o 
proj,~cto era absurdo e trazia gmndes incon
venientes e grãndes anomalias, porque em
pregados de categoria inferior vinham a per·~ 
ceber m:tis do que empregados de categori<'t 
superior . Para evitar ess-' abs:utlo e !3$$e ; 
grandes inconvenientes, apresentei um sul.
stitutivo estabeleceodo porcent agem fP'•lfL-1-
tivameote ; de maneira que os empregarlos 
inferiores tivessem o aug-mento de 30 "/., e as
sim até cbeg;\r a 6:~ com augmento d,• 
5 •f •. 

Ainda assim mesmo, esta gradaçã.o na por
centagem ainda t razia. absurdO$; por·que a 
tabella dos vencimentos da P.str.tdt\ de Ferro 
Central é um1\ tabella iucomprebensivoll ; e 
cheguei á conclusão logiet\ e fatal de que, 
para se e:>ln.belecer um prin<:i t•io de ,justiç,t e 
equidade, torn:t va-se necessario que '" Cum<tra 
:flzes~e um:t rerorma complet:t da tahella dos 
vencimentos. E corno este trab;llho não pó1le 
ser feito po l,t Cnrnnra, e sim 1~r u1m~ com
missiio idonea, ede combinação C<lm o Governo. 
venbo sujeitar â con~ider·aç-.io da Carnam ntfi 
substituti\·o ao projecto em • Hs·~usSão ; '' te
nho a con fiança. de que :t Camara acceit.'\udo 
o sub.stitnti\'0, o Governo pracederit com :c 
maior solicitude, com u. maior p1·estew, con1 
o maior espírito de justiça, attendendo ao pe
dido leito pelos empregados •h Estrada de 
Ferro Centml. 

E,;se substitutivo é o seguinte (18). 
Sr. presitlente, tem-se levantado ne;;t a casa 

grande celeuma contra este projecto, mas oã•.> 
se tr-ata de accnsar o pessoal tnf.:rior da. Sl:l 
tracL'l: tr;lta-se de averiguar, 1le syndicar o 
trabalho feito pe los empregadO$ ilU(Jeriores ; 
e, pergunto a V. Ex.; 

Estn.$ irregularidades que se dão na Estt•n.cf;;. 
de Ferro Central, éStas queixas, estes pro
testos que partem to,ins os dias <la imprens;, 
e do comrnerclo. porventura serão da respon
sabi};.lade tlos empregados interiores1 Não, 
Sr. presidente, a Camam precisa. ser justa .. 
Ouvi tambem dlzer que é ex.ce;;sivo o numero 
deSSeS empregados, e que consomem gr~tnde 
parte d.,. rendt\ rln estrada; nestas condições, 
âandu-~e aubr•isação ::.o Govel'Do para t'e:.luzir 
o passo~ 1, te;·emu~ ua Estrada rl.e Ferro Cen
tral aquillo que 1leveriamos ter em todas a;; 
r epartições publicas da Uo!ão, isto ê, o m~ 
nor pes;;oal possível, mas bom, idoneo e bem 
r emullerado. (Muito bem, muiiO bem.) 

Vem ã. mesa, é lida, apoiad:\ e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

EMENDA 

Fica o governo autorizado no nctual exer
cicio a reduzir o numero dos empre::,'1ldos da 
estrada de Ferro Central 6o Br·azil e tdevar 
rl t~ 5 até 30 •f. , p1'oporcionalmentrl, os ven
cimentos dos que recebem nt~nos de 6:000$ 
'LUnuaes. 

Sa la das so:ssões, 22 de outubro de 1892.
.T.a>lW!<nie>· Godc{redo .- Pri.<co Pamiso.
Pires Ferreira . - Aw;usto Vinhaes. 

O Sr. Chagas Lo'bato - Sr
vresid"ute, não querendo contr·il>uir com o 
:1reu voto para augmenta.r a somrna, ja exor
!:lit;tnte, das despeT.ail que cor1·e:n por· conta 
do The~ouro, votei contra. este projedo em 
2• discnssão. 

Corntudo, elle -passou e ó prova,·el que 
p:1s~" tambem em 3• dis•:us;;ão. 

ü projecto. Sr. preside<Jte. ~ anl d dafei
t uoso, porquanto, ll.ugmentados os venci
meotr>S dos empregados que tiverem menos 
il ·~ 2:000$, na. razão de 30 "/o, se chlrà a ano
;nali;\ dt:l que empregados de c;c~tegoti;, ~ supe
rivres venham a ter menos que us ti.e cate• 
;;o ria inferior. 
· .-hsim será, Sr. presidente, si p;>r' Axemplo, 
um empregado de categoria sup~rior• tiver 
2:200.$, e outro de categoria inferior 2:000$, 
com o ;m!.."'Tlento de 30 •/o vir-à a ter este 
2:6'10$. Vê' V. Ex. que isto rJão pó1e ticar 
;~sim, porque ser·a uma irJ·eguiA.ri<L:tde. 

No intuito de obviar-est 3S inconvenientes, 
me lembrei de apresentar a segllinte 

EMENDA 

Ao f!n'l.l do art. 1°, augmente-se o se
g uinte : - de modo que o vencimento seja 
sP.ropre 10 "I• menos que o do empregado de 
categoria ímn1ediatameote supel'lor. 

O S.a. LA.MOUNIER.- E' impos;;ivel r.. ex
ecução de~Sl\ emenda de V. E:o:. deante dar 
ta.bdla: da Estrada de Ferro Central. Votl 
proval~o . 

Ha uma categoria de empr!!gRdos qu" re
cebe, por exemplo, 2:980$, e ba outra de ca
tegoria. que recebe, por ex.t::mplo, 3:000$. 
A ditrereoça é de 20$. Com a porcentagem 
f!Ue V- Ex. accresceota dâ.-se a me:;ma. 
anoma.lia.. 

Estudei a tabella da estrada.. 
O SR. CHAGAS l..oBATO- Tambem a es

tttdei. 
0 SR. L AMOUNIER - E' necessario •.• 
0 SR. CHAGAS LOBATO- Basta ~lcular 

Suost!tua-se o projecto o. 175, deste anno, com os numeras. 
pelo seguinte : 0 SR. LAMOUNIBR - Não póde. 
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O Sn.. CH!I.GAS Lo BATo- Os numeres são 
divisíveis e subdivisiveis. 

O Sn. . LA~ouNRn. - Mas a. di:fferença é 
tã.o insignificante de uma. categoria para 
outra ... 

0 SR. CHAGAS LOB.GO- Seja qual for a 
ditrerença, o que quero e qne o empregado de 
categoria inferior não tenha ordenado su
perior a um de categoria superior. E' est e o 
pensamento da. minha emenda. E, tendo-a 
assim justificado, envio-a á mesa . 

_ Vem á mesa., ê lida, apoiada e posta con
JUDctameote em discussão a. seguinte 

Ao final do art. 1• accrescente-se o se
guinte: de modo que o vencimento seja. sem
pre 10•/. menos do que o do empregado de 
categoria immediatamente superior. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1892.-
0iagas L o bato. 

Ninguem mais pedindo a palanoa, fica en
cerrada a discussão e adiada a votação . 

2• discussão do pl'ojecto n. 123, deste a n no 
(do Senado), augments.nclo de mais 40Q/o os 
actuaes vencimentos e salarios do pessoal dil. 
Jmpreosa Nacional e do Dia;·io OfficiaJ. 

O Sr. França Carvalho -Sr. 
preside~ te, pedi .a palavra para addozir ape
nas rap1das considerações sobre este projecto, 

. que vem do Senado, augmentando, à raZ<io 
de 40 •;., os vencimentos dos empregados d;~ 
Typogravhia Nacional. 

O Senado approvou, unanimemente, este 
projec:to, fazendo a justiça que assiste a estes 
funcctooanvs. 

Devo lembr~r â casa que, depois do ad
vento da Republiea., o ministro da. fazenda 
augmentou os vencimentos de todos os func
cí<;>~ios_ das repartições pertencentes a e,te 
11?-UlJS,er!o: alfan<legas, Thesonro, Thesoura
rJas, C;l sa da Moeda, Caixa da Amortísnção 
sendo unicomente exceptuados os empr·e~ 
gados da Typographia. e Imprensa Nacio
nal. 

O digno. direc:tor . dC? Dia1'io Of!iciaJ, que é
um funcctonano d1stmcto e cumpridor dos.. 
seus deveres (apoiados), percebe desde 18>'8-
seis contos de réis, ao passo que outros perce
bem 12 e 14 contos. 

Mas, Sr. presidente, a.ttendendo ãs condi
ç~es !inanceiras do paiz, proponho redue
çao ao _ augmGnto apresentado pelo projecto 
que ve1u do Senado, reduzindo de 40 o;. a 20, 
e 25 •;., sendo 25•/o para os funccionarios
subalternos e 20 o;.. para os superiores. 

Peço attenc;rto dn. casa para us palavras· 
que vou ler, do parecer da. comm1ssão ::!.o· 
Sen:uio, que provam o grande accrcscimo de
traba.lho que tem tido a re(Jartição do Diar.io· 
Officiol e os saldos que deixa : 

_« Dep~is da promulgação da Republica, o
MtnlsterJo da Fazenda (nii.o trata-se aqui dos. 
outros) reorganisou as repartições que lhes. 
sào subordinadas : - < Thesouro Thesoura· 
rio.s, Alfandegas, Mesas de Rendas caua de 
Amortisação, e Casa. da. Moeda, » 'augmen
tando o pessoal e vencimentos, e dando como 
razão o accrescimo de serviço. 

E~ceptuou sõmente a Imprensa Nacional e 
o .D:a2·zo Offical, posto que a seu favor ·se 
pudessem allegar as mesmas razões e com 
maior fundamento. 

O movimento assencional dos ser7iços SQb -
o dominio da Republica é patente: quanto ao 
])im·io Official duplicou-se o numero de fo
lhas, e ainda assim, t em sido necessario dar
rert:tidos supplementos ; quanto á Imprensa 
Naci~nal, as obra;; e expedientes olficiaes e
JlartJculares,autorJsados pelo governo tiveram
tncre'!lento desusado; e ntê repartições. que 
antertormen~e ma.nd~vam fazer suas impres-
Slles em officmas particulares, encaminharam. 
pa.r~ alli as suas encommecdas, taes como:- 
os Telegraphos, o Correio e a Estrada. de
Ferro, sendo _q_ue, sô para e3tas tres reparti- 
ções, ~rompttticou a imprensa Nacional em: 
1891 livros em branco, talões e impressos 
avulsos nova lo r de 25 I: 528$, o que no cor-
rente anno s_e ele'"a!-'á a ma.í~ de 300:000$, si 
a.ttandcr-se a quantJJ.ade de encommendas jã. 
r ecebidas.» 

Espero, pois, do espirito de ,justiça destaca.
ma!a a approração desfe projecto em que 
assts~e tanta JUstiça a estes funccionarios. 
(Mwlo ben~, m"Uito bem.) 
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Vem à mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a. seguinte 

. Art. I .• Os vencimentos dos empre,ooados da Imprensa Nacional e do Dia.rio Officiar 
serão regulados pelas se,<>uintes tabellas : 

N.l 

IMPRENSA NACIONAL 

Tabella do numero, classe e vancimentos dos empregados d:J. Imprensa Nacional 

VENCBIE:>;TOS 
..: 
o 1--------------------------
"' ;g 
~ 

Administrador ................................................ . 

Chefe dt\ Socclio Centr~l. ......... . .......................... . 

10 Escrlptur~l·io .•. ~ ~ ••..•.••....• ~ ....•.............•... ~ .•.. 

" 

Thesoureiro -~······•·····~"~·-·~· ................ ~············· 
Fiel ......................................................... .. 

Porleiro . • .. . • . • .. • • • • .. . • . . • .. • .. • • .. . • . .. . • • .. • • . •• • • .. .. • .. 1 

Continuo.................................................... ... 1 

OitDES.\DO GUA 'l'Ii~[(.".\.Ç~O 

5:000~000 2:SOO.:o:JOO 

4:000$000 .2: 1]00$000 

3:2ocgooo i:COO~OOO 

2:400$000 1:200.)000 

!.:600$000 soo~ooo 

1:300~00 700BJOO 

4:000$000 2:000-3000 

2:000$000 i: ooo.:oco 
2:000~00 1:coosooo 
1:200~000 600~000 

1'0't~\L 

DA CLAl5~:H:: 

s :.lOOSOOl}~ 

G : OOOi'OOO' 

>:800$000 

3:MOSOOO 

2:100$000 · 

2:000$000· 

G:OOOi:;OOO 

3: OOO$GOO • 

3:000SOOO· 

i:SOO~OOO • ----
1,1:00!)$000. 

Taballa do numero e vencimentos dos mestres, contramestres, chefes de serviço e· 
empregados permanentes do.s officinas da Imprensa. Nacional 

LOGARES 

1 chefe da secção de a~tes ................. , ............................... . 
! apontador geral. ....................................................... . 
1 agente do almox:arif<~do •..••.•....••••••.•..•.........••....•.• ••.•...••. 
1 mestre de composi<;.ão ...............•.•......•.•••••.•.•.....•...•.•.•.. 
3 mestres das omcinas de impressão. serviços accessorios e fundição d.e typos 

(a 4:200SJOO) .......................................... · . · ....... · · • · · 
:~ contra.mestes destas ofHcinas (a 3:~00.SQOO) ........••.•.•......•••.•••..... 
l chefe de sel'viço de gravuras ........ ~ ................................. •.· 
1 dito de impressão lithographica. ...•...•........•.............••..•••..••. 
I dito do serviço de stereotypia e galvanoplastia ............... : ....•........ 
l dito da revisã.o ......................................................... . 
l official mecanico ........................................................ . 
1 conductor dos motores ............................................ · .. · · . · 
1 chefe de pa.utação ..................................................... .. 
1 dito de expedição ...................................................... . 
1 carpinteiro ............................................................ . 

Cama~a v. VI 

'r"E:SCDIENTOS · 

4:800Si000· 
3:600$000, 
2:400é;oOO 
4:800$000· 

12:600~00 
9: 600:WOO. 
3: 600f;OOO 
3:200;;ooo 
3: 200:';00(} 
:3:000~0~ 
:3 : 200$()0(} . 
2:400~00 

f~gg=: 
2:400.$000-

64. 
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.Diarío O (ficial 

1 chefe da. revisão ........•..........................•.................... 
1 p.1ginador. . . . . . . . ............••..•...............•.................... 
I aj ntlame .......•••...........•...............•.••....•................. 
1 ehe:e de machinas ...........••••.........•......•.......... . ........... 

3 000~00 
4 800 000 
3 600 00 
3 600$000 

80:200$000 

Ohservaçã.o-Cessam as gratificações que percebiam estes empregados quando chamados 
a. serviço extrnordinarJo. 

N.3 

DIARlú OE FICIAL 

I director .......•.........................•.....••........•.. 7:2008000 
u:OOI·SQOO 
i:20li$000 

1 l'edaetor .................... , .............................. . 
2 auxiliares a 3:600$000 .... , .......... , ...................... . 
1 agente externo .........•.••................................ 2:000$000 22:400$000 

Art. 2." Os sa.lar:os (]os oper:trios serão elevados de conformidade com a tabella que 
for organisada pela ad:::inbtraçiio e appro,·aua i·,e!o governo, na íorma. do regulamento 
v· gente. 

Att. 3:· O augmento dos vencimentos e o<a]a.rio~ começ;.ara a vigorar desde ja, ficando o 
governo nutorisado a atrir o nece-sario credit,o atê â quantia de I4I:Ovú$000, equivalente a. 
3U •i,. da verba-Pes:;oa.l. 

'Art . 4." Revogam-~e as dis"PO~ições em contrario. 
Sa.la das sessões, 22 de outul!ro de 1892.-França Cal·~alho. -Ftde~ da Cru;;.-.Nilo 

Peçc.;1},a.-Bat-tisttl lia lo!otto .-Urbm1o Marcun.,'e.~ . -Almino Alcares Affonso. 

Nin~uem mais pediu,Jo >\ palavra, fica en
CCl'l'aua a discussão e adiada. a ~-ot<t()ão. 

2a rl iscussão do proj ~cto n . 12i A, deste 
ann0, autorísanrlo o go\·erno a al thadeg<tr ,,5 
mesa> d~ rendúS de ltOLj(:.hy e Laguna, no es
tado dll Santa Càtharin;t. 

. Vem á mesa, é lida, apohda e pcsta con
Junctamente am discussão <\ seguinte 

EMENDA A.O PRO.JECl'O ~ • 127 A. 

Ao art. I• accrescente-se:- e de Antonina, 
no estado do Paranã.. 

Sala das sessões, 21 de ont11hro de 18\l2.
Bell,!rmino de Mendonça.- Nelsoa rle V«s
concl!Uos.- Indio do Brazíl,-Santos Perei
ra.- Tosla.- Julio de Ca.~tillws.- Ut·brmo de 
GouvêQ.- Nilo Peçaoha.- U..-bano Marcon
des.- Go11çalves Rarrws.- Almeida. Noguei
ra.- Virgílio Pess8a.. 

Nkuem pedindo a palRvra, fica encerrad;;. 
a discussão e adiada a vot1ção. 

2a 4iscussão do projectc' n. !63, !leste anno, 
antorJsando o governo a despender até it 
quantia de 300:000$ com a creação de um la
zareto no estado de Matto Grosso. 
· Não havendo quem peça a palavra, fictL en-
1:err;1da a discussão e adiada a votação. 

Continuação da 3• discussão uo projecto 
ll. 209 A. deste a.nno, approvando <~s divisões 
:h: distl'ictos eleitot·aes organis:,d:ts pelo Po
der c;xccuti;o para os estados do Pltrá, Ma
r:utbã.·, Ce<1rà, Peroambuco, Ala!,(ó:ls, !~io de 
Jaueil-o, S. Piiulo, Min:\s Ger-ae~, !.tio Grande 
'.io Sul c Districto Federal, alterando t~ •lo es
tado th Ballia, de.acc ~rdo com a org-anisação 
pruposta pela respectiva representt~çiio. 

Vem a mesa, é lida, apoiada e posta conja.n
tamcnte em discussão a seguinte 

E~IEND.%. A.D PROJECTO N. 209 A 

Estado de Mirtas 

O 7• distl'Ícto eleitoral compor-se-ha dos 
muuicipi•>s da Formiga (sede ), ltapacerica, 
Campo Bello, Inhauma, Dore~ do Indayã, 
AlJaeté, Bambuhy, Píumby, Araxà, Pa.troci• 
nio, Cnrmo do Rio Claro e Dores ela Boa Espe
rança. 

O ll 0 districto compor-se-ba dos municípios 
iudicados no projecto e mais do município do 
Carmo da P<"trahyba. 

Sala das sesSi:les, 21 de outnbro de l892.
Lamoullier. 
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O Sr. Sever:ino Vieira-Nada jbuna. Nãotem interesse pessoal ligado ao de
venho diz~r sobrt~ o projecto que foi apr«Scn- unte; b:.te~e apenas por uma doutrina qne a 
tado a esta. illustre camara, como conclusão Cam:t)'<L deve lirmar, doutrina ga.tautíJora e 
do p~recer da illustre commissão de legislação coo$tituciona!. 
e justiça. Peosl'. que o acto do Poder Executivo, refe-

Não tenho impug:n·1ção a fl.uer sob•·e a ma- rente a divi;;ão dos Jistrictos. cleitoraes da 
teria, e :tpenns sentirin. necessirlade de ouv•r Republica, val.l caminho errado no paria
a-lguns esclarecimentos para dirig-ir o meu mento. 
voto em rel:·,çãn uo ponto de di•·ergencia •Jn- Niío ;c tra.b, no caso, de um proj&cto de lei 
tre os illustra~os representantes do e>bdo do que S<>:l're as evoluções r.!.lturae:; nos dous 
Rio de Janeim. ram·.lS do Podei' Legislativo. 

E<~lretanto~, Sr. presidente, siuto não estar N;Io ,;e trata de uma proposta ou de uma 
de accDr•lo cnm o meu distinctbsimo e muito mensagem do .:;ovemo, e qM a commis,;ão 
symparltico c•Jil<•g:L signatario r.le um rer1ue- re~pecúva po,Jes~e r.onverter em projecto de 
rimento, no sentido de desviar o pl'qjecto de I ti e que em detinitiva tellha a s:•nccà•l ou 
que se trota. ria sancção do Presideilt~ dt~ Re- v<~to do Presidente da Republict\. (ilft.tifo 
publica. IICHl,) 

Sr. rresídente, á primeiru. viSl<\ poderia P<•- l'lillg-nem comprehende que o Poder Ex-· 
recer que o projecto •In cam;tra, te~tlo p~r ecutim saaccione aqníllo que cl:r. t'ect·etou 
objecto approvar um decreto do Pod0r Ex- pelo Diari" Otfici<tl, e de nccordo com a~ dis
ecutivo, rum excus:1do de ir it sancção do Pr-e posiçlíe5 da Jeí eleitoral. (Apoiados.) · 
~idente rl~. R;~publica; rn<~s, Sr. pt····~i,leute, ·~nl Ti'''t:~-se d~ uma resoluçãv ri;~ a~setnbéll\ e 
primeiro Jog-ar este nrgumentn procedet•ia qn·~, ac~e.it;1 , é prolUulgada pelo presidente do 
simplesment0 na hypotbese de não te1· o Po- ~euado: 11c~tas condições ba um ~o debate em 
der Legisl;~tivo altr~raç:,'io alguma a f.:zer ao c[• da mna dns cas-1.s do Cong"J'C3so. 
decreto do Poder Executivo. A hyp"these é mais ou menos igualt\ da 

Mas, é certo que, ainda. neste caso, não ser!a approvaGiío do estado de sitio pelo parlamento, 
decisivo o argumento para exclui r a sn ncção e corn discltssão unica.. 
do Presidente da Republica, pelo aphori:;rao, Esta ;tinda. se rtlia logicameute na espeeio, 
muito conliecido, segundo o qual- o qut! a rn·er·o!t~tívu •'lo senado approv:mdo as no
aburt•tc não prejudica. · meaçõe~ do corpo diplonwtico ou ás investi-

Ora, Sr. pres!dente, si assim acontece, no turtlS do Supremo Tribunal Federal. (Muito 
caso em quo o Poder Legislativo não tenha. bem.) 
modific;\ção al"uma a lazer ao rlecreto do Cumpre á CamJtra., diz o m•ndor, tirmar 
Executivo, V. Ex. vê que a sn.ncGão deste l\b- doutrina, f:tzer as provas do regimer. ado
solutamente não se exclue quando a organi- pt?do. 
sacão distríctal, feita em vir·tttàe rlo decreto H~t attribuições privativas e soher<lDas do 
do Poder Executivo, for modilicada. 11elo Le- Gotl,!!'l'esso, chts qn:1.es não poderemQS d%pren
gislati.-o. tlermo-oos. Assim, dado o rccenceameDto que 

Quid. juris, si a modificacão for feita de s~ opei'<1 em todo o paiz, a divisão elos dís
modo a attcntar contra os j>t·incipioo consti- tt·i~tos e leitol".\.eS pt~ra o futnro será ;l~to in
tucionnes ou tnrnar-se otren~iva aos inter· t~iro e exclusiuamente do Poder Legish<tivo, 
esses d:1 naç;io, casos em que a Constitui cão da Camarn e doSenndo, emb~lr;l est:~ alta cor. 
Federa.! efferece t>omo criterio ;1o Poder Ex- poração, que serenova.,não obede~,como nós, 
ecuth·o pn1. interpor o seu t>Oto. á divisão districtal, mas sim ao escrutínio de 

V. F.x. vê que estn. simples consideração lista. (Apoiados.) 
serifl. suffidente par;l não autorisw·se a dou- Nesta.ciC('.a.~ião, pot'ém, e por fLWca de uma. 
trina consignad•t no requerimento. disp~~i9ãotr-a~:sit~ria da lei .• ? Poder Executi-

0 s~. Nrc.o PECANHA-Peco a palavra. vo diVIde os _d1stnctos e suwtta o seu n.do a 
_ umll. resoluça.o ria as~embléá. ; e as re.~olnções 

. O SR.. SiWEtu~o "VrEtRA-Eram estas asco~- tMm mnu. ~ó discussh.o, não soffrendo, como os 
stdel'ações que unha a fazer sobre o req11er1- projectos de lei,tr,~s debates em cada uma das 
men_to do nobre deeutado, e folgo muit? q~e casás do Congresso. 
S. F .. x. ~rveose pertni<_~ a palavr~ P'.1.ra uts~utlr Pensa, porbnto, o orador que o acto do 
a materta., ~ol'que. ~~me eDSElJO. de ou v1r a Poder Executivo em questão jà de via e .... tar no 
sua esclare~t·~a op~Diao e a doutrma que, cer- Sen::~.do, ramo do podei' que nJ.rá. a sua pro-
tamente, Ylra ensmar-me. mulgação. 

Concluo, portanto, ficand~;~ ã espera da pa
lavrn. do meu il!ustre co !leg-a. 

O Sr. NU o Peçanha.-O discurso 
do Sr. Sevet·ino Vieira traz o orador a tri-

UMA voz-Esta ê a doutrina. (Muito bem, 
muito bem; rLpoiados geraes.) 

O SR, PRESIDENTE declara que, havendo 
numero na casa, fica adiada a discussão para 
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se proceder â. ;ot.ação diiS materias indicadas requerimento propondo a annullação d:u; 
na ordem do dia, assim como a das diversas concessões identicas áquella que serve de
lnaterias cujas discussões ficaram enccrrad<IS base u.o requerimento do uobre deputado por 
hoje. Pede <tos nobres deputados que façam Mino.s. 
-o sacritlcio de conservarem-se no I'ecinto até Portanto, a illusão do meu nobre collega é 
<>fim da vota.ção, attendendo á convenienci<\ uma questão de nome, uma questão de term~s 
-de ser resolvida. a deliberaçã.o de materias no em que esta formulado o meu requerl
JX>uco tempo que resta para terminar as ses-~ mento . · · 
sões da Camara. o SR. GAncu. PIRES-Não autorisei em 

Em seguida decl~m que a votação começará termo nenhum. 
pelo projecto n. Hl2 S, a qual fôra llonteu1 co- o sn.. BEVIL.>.QUA- . •• ?orquanto a con-. 
meçad;J.. cessão de que trata. o fJl'oject u e perfeita-

O Sn.. A~THt:n. Rro~ (pela ordem) requer mente igual c\.quellns de. cuja anm\llação a. 
3 preferenclll. na votaçao para o proJecto do commissão cogitava, ass1m ~omo, por exem
orçamento da fazenda, logo depois da vota- pio, a estrada. de S. Francisco ao Rio das 
ção do n. 19'3 S. Flores é o prolongamento natural d:~ estrada 

Consulta(la a casa, é a.p-prova.da a prefe- de ferro do Rio do OurQ. lSOIJ este nome sup-
reDCla. pedida. posto, quando a realidade é est:t e Rio das 

o Sn.. PIREs FErtRRlRA ()leia ordem) pede Flores á a. est~ã.o ~? Cornmercio na Estr~da 
a palavra para. lemb1·a.r que ha um requeri- Central.~ ma..ts, fm JUstamente este o motivo 
mento pedtndo que o projecto n. 122 B vá à do requert~ento. . 
(lommissão de marinha e g-uerm, uma vez S~bmetbdo a .v?tos o requcru:neuto do Sr. 
que elletrata. dos direitos elos militares e, Bevtla.qua,_é reJeitado. , 
portanto, requer que se consulte a c:1s~. so- Em segu1da_ é submettulo _a. votos, ap~l'O
bre seu requerimento, a.ftm de que a. commis· vado_ e remetttdo à. commtssao de redacçao o 
são de m3:rinha. c guecra. posst>, estudar o segumte 
mesmo proJecto. 

o SR. PR!i:SIDEXTE-Hontem tive occasião PROJECTO N'. 19Z S - 1892 

-de recusar o requerimento de um nobre do- 0 congresso N~.cional resolve: 
-pntado pelo Rio de Janeiro, formulado nos Art. 1. o Fica. 0 governo nntorisndo a con-
mesmos termos que V. Ex. fez agora.. E' im- ceder á Em preza Industrial de Melhoramen
possível t omar em consideração o requeri- tos do Brazil 0 privilegio para a constrncção, 
mento de V. E:<:., antes de votar o projecto. uso e goso de um rnmal, que, 1Jnrtindo ~a 
O que V. Ex:. deve filzer é req,uerer a. prefe- Estiva. n0 prolongamento d, ~ua concessao 
rencia; respeitada a prererenc1~ estabelecid:\ da estrada de ferro de s. Francbco Xavier ao 
~pars. o projecto n. 192 S e para o orçament•> Commercio, vá a cidade do l\!ar rle Hespanha. 
da fazenda.. · no estado de ~tinas Geme;;, e dahi entronque-

Votação. em discussão unica., do projecto se na est.'lção à e s. Pt><h>. da Estrada de 
n. 192 S (additivo rlest<lcado do projecto do Fet·ro Leopoltlina, ramal de ~<lrraria, com os 
úrçamento da lmiustria, Viação e Obras Pu- ;,wores de sua primit iva concessão e sem 
blicas, para o exercício de 1893), autoris·Jnt\o gamHlias de j~wos. . , 
-o governo a conceder á Empreza Industrial Art. 2 .o Revogam-se as dtsposlçMs em con-
de Melhoramentos no Brazil o privilegio pnra trario. 
-a eonstrueçiio. uso e goso de um ramal, qu'l das 
=,.tindo da Estiva. v:i. á cidade de !\lar de Votação, em discussão uni<'.'l, das emen · 
É:~-nha. do Senado ao projecto n. 151 F, fixando ~ 

1~ desneza do Ministerio da F>\zenda para. o o SR. P nRSIDE?."TE declara que foi apre- ex.,rcicio de 1893. 
"Sentado um requerimento a.o projecto, que São successivamente submettidas a. votos e-
-vae submetter a votos. approvada.s as seguintes emendas do Senado 

0 SR. GARCIA PIRES (pela ordcm)- Pedi a AO n. 7 do art. 1•-Diga·Se : 
pala.v:a _par a dechtrar qu~ como mell_lbro _da. « Empregados das repartições e lagares ex
~miillSSa.~ d~ ~br-as -pubhc:;s não a.ss1gn_e1 e ttnctos, supprimidos os vencimentos com fieiS 
.na.o au.torJSel moguero a assJgn::w r~r m1m o de thesoureiro e de pagador. com praticantes 
.Yeqner1mento de que se trata. (ilfutto bem .)! sem concurso e com procuradores ftsca.es. 

_Venbo, Jl?l'ffi~to, protestar, declarando que aos quaes serão conservados os direitos ad
na.o sou s~!Idar1o neste pouto com os meus quiridos, desde que contarem mais de lO an
companhe!ros. I nos de serviço, afim de ~erem aproveitados 

O SR. BEVILAQUA (pela. ordem)-Sr. pre- ~ em empregos. de categoria cquiv;\lente nas 
:si:lente, ·a commissãode obras publicas auto- reorganisa.ções do serviço d~ fazenda, confor
..risou~me, ba algum tempo, a apreseutar um me a legislação vigente, 600:0()()$000.» 
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Ao n. 8 do mesmo artigo - lJiga·se : 
« ThesoUl'o Nacion:~.l, reduzido o :pessoal 

oom a creaçã.o do Tribunal de Contas e equi
parv.dos os vencimentos dos fieis do pagador 
do Thesouro l!'eder·a.l aos dos fieis da The
sour·aria Geral do mesmo, na. fórma da ta
hella aunexo., 416;540$000.» 

Ao n. 9 do mesmo artigo- Diga-se : 
« Tribunal de Contas, equiparados os ven· 

cimentos dos i'"· 2" e 3•• escripturarios aos 
de igua.i categoria. no !besouro ·Federal, con
!brme a ta.bell<.t annex~ .• 227:400$000.» 

Ao mesmo a.rt. 1•-AcCl•escente-se: 
« 10. Recebedoria da C<tpitai Feclerai, revo

gado, na. pa1·te concernente:>. est~ repartição, 
-o art. 10 d:~. !<li n. 26, de 30 de dezembro de 
1891, 242:840SOOO. 

O n. lO pa-ssará. a. I l, alterando-se succes
sivamente pelo mesmo teor a numerJ.ç-ão das 
verbas que se lhe seguem.» 

Ao n. 12 do referido art. J• -Diga-se: 
« Delegacias fiscaes em s. Paulo, !l'lin<ts 

: ·Geraes, Cuyab:l, Curítyba.. Theresina e Goyaz, 
.equiparado3 aos da. delegacia de S. Paulo os 
vencimentos do delegado, do 1' e do 2.o escri
pturarios, e rlo thesoureiro da delegacia de 
:Minas Geraes. conforme as tabellas annexas, 
122:000$000 .» 

soal do Thesouro Federal, dcYcndo o governo 
preencher os noYos log:1res uo Tribunal de 
Contas ou de outras repartiçues de fazenda. 
com os em pregados disponi veis existentes. 
segundo as suas habilitações, e respeitada. a. 
ontem das I'espectivas categ·ot•Ü1S.:o-

Ao art. 8. 0 Supprima-se. 

Accrescentem-se: 
Art. 8. • Fica autoris<tdo o governo a. con

ceder, desde ja, a remissão de lo r os <\Os foreiros 
;tctuu.es da fazend<\ de Sant<t Cruz, quanto ao::: 
ter r e nos si tos no estado do Rio de J u.neiro, a. 
tr;1nslormar em foreiro:; os actuaes arrend:t
tarios, e '" validar os rtfommentos poste
l'iares :i. lei de 25 de noYembro de 1830, expe
dindo previamente, p'Lra este serviço, as 
in~trucções convenientes. 

Art. g. 0 E' :tutorí~ado o go>ecno a despen
del' <Lte :1 importancia. ue 100:000$ com a. 
remo~~o Lla Alfant!ego. de Paranaguil. para. 
Porto d 'Agua . 

Art. lO. O governo deYeril. fttZer effectiva, 
no prazo mais curto possível, a acqubição da . 
pmta encommentbda. ao mini~tt·o brazileiro 
nos E.;tados Unidos, liquidando o compro
misso que tem n.quelle runccionl\rio com os 
coíi•es da União. 

Ao art. 7'-Diga.-se: O SR. PRESIDE:STE declara, qlH\ a approvação 
« Art. 7". E' reduzido ao numero de func- das emenda.s do Senado importa a das se

.cionarios constante da tabella u.nnexa o pes- guintes t.1.beUas substitutivas 
Substituam-se as tabeUas A, B e D por estas: 

A 
Ta.11~lla du numer~ c\~se e i·encitaentos dus em~regad~s do friuun:U ile Conbs 

E:.!PREG-OS 
Orc!ena<lo Gra~ific~v;iio 

Tobl 
rlo empt-L1go 

1 Presidente ................. ~ ........................ S:OOOSODO G:íi00$000 1-l:OOO~üOO i-1 :000.5000 

.. Dl~eeto ros .................................... ·I 8.DO[I;3000 ·\: 000~000 12:000~000 4S:O(J-J~OOO 

3 tSub-dir~ctores : ...••.. ·.: ·•·t .••.•••..•...••••.• ll: OOO~GOO 3:000-5000 O:O:JO~OOO 27:000$00P 

:l. Secret~rio ... .................................... ·1:000~000 2:000$000 O:ODO.::<JOO tJ;OOO~OilO 

l.2 Primeiros cSc1·i ptur:l.rios .• ... , ......•......•• . . 3:204)$000 :1!000.)000 4:sooeooo 5i;~OOO 

12 Seg-u:1dos escriptu:r~rios .. .... , ................. :uon.~ooo 1:2!1~$000 3:1l0DSOOO 43:200..~1) 

10 Tel"ceiros escri: ptur~dos ....... .................... i:GO~OOO soosooo 2:<00~000 lli:OO~ 

1 Cn..rt;orario .. ··•···~ ·······~ ••.•..••••••.••.•••• 2:000$!l:líl :!:00:»;000 3:00D$l)D.'l 3;000300~ 

-1 Ajud~nte ••••••••• , ••••••... , ................... 1:000.~00~ ooo.;ooo i:SOO~OOO i:SOO,.<:QOB 

2 Cnntln.uos ..... , .... .... , .• ~ .......................... i:OOO~OOO 40GaOOO 1:~oosooo 2:800$000 -----
47 227' i00$001) 
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B 

Tahtlb. do n~m~ero, claaie e vencimentos d~ empreg:\®s do Thtsôo~ Feder31, da Ga.bin~ dt 'Rinistr& e da 
Delegacia do ThP.Seuro de Luadres 

EMPREGOS 

Miuistro •••••.••• •. •. ••.•.••••••.•.••• 

3 llirectores ......................... .. . 

Snb-dlroctores . .. .. .. .. • • • • • .. .•.... . 

2 Offioi.oes do Contencioso ...... .. . . .. .. . 

22 Pritneiros eseriptu:ro.ri<Js .•.... •. . ... .• 

1S Segundos 

iS Terceiros 

14 Qn•rt.vs 

1 Thesoureiro . ...... . . .... . .. ... . .. ..... , . 

3 Fieis ... . ... .... . .. .. .. .......... .... . . 

i Pag:>.dor . ..... ...... ...... ... ... ... .. . 

{ Fie!s ...... ......... . ....... . . . .. ... .. . 

t C:1.rtor~rio .. . .• . ... .......•.. . . . ... .. . 

A.jud3Jl\e, . . .................... . . . ... . 

Porteiro .. . .. . .. ..• . ....... ~ ... . •..... 

i ~jud!!.nte . . . ..... .... . . ............ ... . 

iG Conti.ouos ............. ............... . 

li Col"reiCJ6 ... . .. . ..... . . - •. . .....••...•.• 

i Offici:ll de g~biute., .............. . . . . 

2 Anxilbras . . ..... . .. . ................. . 

Z>ELEGACU DO TUF.lS01JR0 
EY LONDRES 

Delego.do . . ... ...... . . ........ ... . ... .. 

2 Escripturarlo! ...................... .. 

$ 

6:000::000 

4:8~0$000 

3:200;)000 

3:2005000 

j!:\~"000 

i:GOO~O 

800$000 

5:000~000 

2:600dOQO 

3:~000 

2:600$000 

2:~00$000 

1:200$000 

2:400~ 

1:600$000 

s 
$ 

2-!:~ 

3: ooo.;001l 

2:~00$000 

i:000$000 

1:600$000 

i:~ 

~ 
~00$)00 

3:000~00 

1: -~110$000 

2:200;)000 

i:''~ 

1: 2003000 

60~00 

1:200$000 

~ 

.2:40<1$000 

1:000$000 

I> 
9:~000 

7:2~000 

~:800$000 

4:800$(100 

3:600SOOO 

2:400$000 

t:2oo~ooo 

S:~OO 

11:~0 

5:200$()00 

-<:000..~00 

3:S~O 

1:800$0\)0 

3:00J5000 

2:~qooo 

i :'•-10$000 

!:700$00(1 

2:~00$000 

:!:(10()$000 

$ 

$ 

21 :oro;:ooo 

:0.:~ 

l!$:8~ 

~:GOO$l00 

iOã:~ 

(ii:~ 

U:21>.l$)00 

10:80~000 

S:000$000 

12:000$000 

5:200$000 

iG:~ 

3:GOO~ 

i:S~OOO 

3:G0()31)00 

2:-\00$0<)0 

23:0i03000 

6:~00~0 

416:5-10$001) 
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D 
Tabella do oomero, classe e vencimentos d~s empr~gadoo da. Del~tracia Fiscal em Minas &eraes 

Deie:;nrio ...... ... . ....... . ... ....... . .... . . . 

Primeiro cseriplur:uio ............. ...... ... .......... . . 

Segttndo 

Terceiro 

Qu~l'l.oS 

Thesoureiro •. •••••• ••...•.•. •.•..••.. . .. .. ...••.•..•••. 

Porteiro c c:a.rtorari.o ... ....... . . .......... , ..... ... ... . 

Continuo ..... . ...... .... . . ..... . .. . . . ... . .... ...... .. . , .. 

Em seguida. o projecro assim emendado é 
enviado á. cocnmissão de redacção. 

votação, em 3~ discussrio, do projecto 
n. 122 B, reorgauisando o Supremo Tribunal 
Militar. 

O Sa.. F RA.NÇA CA.l.WALt!O (pela ordem) 
Como relator da. commissão d e legislação e 
justiça, rlevo rlar uma e:cplieação á casa para 
orientação da votação . 

Vae se votar um «substitutivo• ao projecto 
que veiu dú Senado. 

Esta palavr., substitutivo talvezqu·~ e.-teja 
mal empre::ada, porque parece dar a entender 
que fez-se ·urna nova organisação, dilferente 
da do projecto . Nã.o ha. ta.l. 

Muitas illeas do Senado foram aproveitadas 
IJela commissãú ; a penas forom accrescent.tdas 
algumas idéas que a. commissã.o teve, e con
signadas outr-,\S em emendas apresentadas 
por diversos collegas que íllustraram o 
debate. 

O SR. PR:E:SlDENTEdeclara que ha divel'$.'15 
emendas ao p roject o, a lém de um substitutivo 
e de um requerimento do Sr. Pires Ferreir,t, 
que vae submetter a votos, de preferencia. 

Submettido a votos o requerimento, é dado 
como rejeitado. 

0 SR.. PIRES FE&REIR.A (pela ordem) pede 
verificação da vota~. 

vel\~1:\fENTO$ 

~ 
c 
·~ ... 

~ " ORDBNo\00 ;:: TOTAL TOT.u .. 

s UO EMPR.!Ciu D.\ CL.\SSC 

" " -----
3:000.~0 2:000;oot> 5;000$ro0 .;:000.::\JOO 

3:000.~000 1:GO~"'OOO ~:soo.sooo ~ :ooo.;ooo 

2:000SOOO 1:000;00() 3:000.3000 3:000$000 

i :1:200$000 600$1>l> 1:8()()$000 1:s~oo 

2 t :000$000 500$000 1:500$000 3:000$0()() 

i 3:000$000i t:SOO.,oo:) >:500$000 4:SOOSOOO 

i t:300$000j 7()()8001) 2:000$000 2:000$000 

7oosoool soosooo t:OO()SOOO l:OOO.õOOO 

9 25 :liiJO$~ 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
que o requerimento f<>i rejeitado por 68 YotJs 
contra 49. 

O Sr. Devi.laqo.a. (par-a urna expli
caç<!o pessoal) - l.Jep~is da. declaração do 
nobre colle""a deputado pela Bahia , v. Ex. 
comprehend'e que eu não podia eott-.tr •ua.i.s 
oeste r ecinto si oão trouxesse immedia.ta
ment e a prova do ínesperarlo equivoco do 
oobre collega. 

Sr. presidente, fui buscar na. pa~ta da 
commissão de obras publicas o requerimento 
a que alludi em diversas oc:easiões, rehttiva.
mente i:l. indiaação do n.obre deputado por 
M10as Gel•.tes. 

0 8&. PRESIDENTE - V . Ex. reclame, que 
a mesa tomara qualquer resolução . 

VozES -Votos, voto~; falle na hora do 
expediente. 

0 SR . B EV!LAQUA- Admira-me muito, Sr. 
presidente, que os nobres collegas da oppo;;i
ção entendam que eu dev-•L aguardar a hor:l
do e1peclieote para u•na. explicação desta nn,
turez:t, depois do incidente que se passou ! 
Não, Sr. presid~nte, n. minha dignida.dee:rige 
mais ! Eu a ppello, Sr. preside ate, paro. o 
nobre presidente da commissão de obras pu
blicas e para os meas outros collegas. 
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Quando CllGg'OU as nossas mãos este papel 
. que aqui tenho presente, assignado pela Em
prezo. Industrial de 1\!elhorll.mentos, no qual 
se pedem ... (Lê.) 

Creio que não 11a a menor duvida de que 
.. é a mesma indicacao do Sr. Gonça! ves Ramos. 
Poill bem ness?. occasião íni. incumbido 
pela. com~issi'io <le obras publicM, appe!lo 
para o seu digno presidente. 

0 SR. ANTOJSIO ÜLIXTRO-Apoiado, Ó a Yer
·dade. 

o SR.. BEVILAQUA-••• -para '(lropm· no seio 
-da Camn.t·it que fosse dado para ordem do di<L 
um projecto ger:ü, a.unullando todas as con

-cessões illegaes desta natureza, just~mente 
para não cahir DO odioso de po:ler parecer 
·uma conductt\ individual. 

Este vrojecto foi rejeitado .. A commis_
sã.o, por íotermedio do se~1 -pres~dente requ!
'sitou informaçõ~s do Mímsteno da Agri
·<:Ultura, qae jú foram dadas c estão em sua 
past~. 

Pois bem, de Mcordo com o nobre yresi
deote, subsistindo naturalmente o apo1o que. 
nos tinha sido prestado pelo nobr.e collega. 

.,e por todos os outros •.. 
O SR.. ANTO::>lO OLl~THO- Apoiado. 

apresentado DO seio da, coromíssão, na minha 
nusencia . 

Nõ.o nego ao no ore deputado competencía, 
nem c~mtesto a verdil.de da sua affirmativa ; 
a(fianço mc;smo à ca,sn- que a maioria. do. Ca
Jll:lra autorisou ao nobre deputado, tal e o 
conceito que formo da sua pessoa, mas não 
posso dizer que autorisei, que fui ouvido, 
que sou soHclario, quando não autorisei. Pela 
minha pnrte não hn. oliens:J. nenhuma.. 

O Sn. BEYILAQt:A-?IIas pelo modo por que 
v. Ex. disso poLlia pairar alguma duvida no 
e~pirito U.a commissilo. 

O Stt. GAr.cr.'>. Pnw.s-:>;[o quero que paire 
a menol' duvida, t1 menor somura. nas nossas 
relações : não tive o peosamente de oifender 
a Y. Ex., quiz guatda.r unicamente a minha 
coherencia. porque eu hontem jit havia vo
tado contra o requerimento, 

Em seguida o Sr. p.tesídente ann.uncia a 
\-otaçüo do snbstitutivo da commi~são de le
gislação e justiça, impt•esso sob n. 122 C. 

Submettido a -votns e approvado o soguintc 
sulJstitutiYo 

CAPITULO I 

DO SUPRiiNO TRIBUXA..L ~!ILITAR 
o SR. BEYrLAQUA-... e que eu fiz este reque

·rimento, que o nobre collega, deputado pela 
Bahi.-,_, contesta, naturalmente, porque S. E:x:. 
_por motivos que ignoro e respeito, não tem Art. 1.• o Supremo Tribunal Militar, que 

:acompanhado de perto os trabalhas da nossa terá sua sede na CaJJital Federal, será com· 
-commissão. posto de quinze membros vitalicíos, sendo 

Creio que nii.o }!osso attribuir a outro mo- oito do exel•ci.to, quo.tl·o da armada e tres 
tívo a estranha e::<>clamacã.o do nobre depu- juizes togados. 
ta do. (Apoiados.) Art. 2. • A nomeação dos membros do tri-

Era. esta a explicação que senti(l.-me obri- b1~nal será feita pelo Presidente daRepublica; 
.. gado a dar immediatamente, para que uão ·a. dos militare;; de entre os officiaes genem.es 
possa pairar a minima duvida sobre a cor- J elfectivos do exercito e da armada., e a do;:; 
l'ecç.'i.o de minha conductü, embora roubando juizes togo.dos, na seguinte graduação, de 
tempo precioso ll. Camara. (Muito b~m.) entre, c.) os u.uditore:s de guel'T<I do exercito e 

· da marinha. q_ue tiverem pelo menos quatro 

O Sr. Ga:t•cia Pires ( pa,-a Mma 
·e.rcplícaç<<o pessoal)-Sr. presidente, "' Camarll. 
viu que as minhas ?alavras foram as mais 
innocent~s possiveis; eu não sou a commissão 

--de obras publicas, sou membro da commissão 
de o bras publicas. 

Fallaoào o nobre deputado em nome da 
«immissão, não lhe neguei a competencia; 
-disse apenas que pela. minha parte, o mais 
-obscuro dos membros dessa commissão ( n<to 
-4poiatlos), não tinha sido ouvido para seme-
lhante consa; o que eu. disse, Sr. presidente 
o nobre deputado acaha de informar na. sua 
-explicação melhor do que eu, dizendo que 
talvez; eu ignore o requerimento, porque 
não tinha comparecido aos traba.lhC?S da com
missão. Por conseguinte, o requerimento foi 

a.nnos de elfectivo e:s-ercicio ; b) os magistra
dos que th-et·em, pelo !henos, seis annos de 
effectivo e:s.ercicio, preterindo-se os em dis
ponibilidade ; c) os ha.biHtados em direito, 
que tiverem, pelo mew.>s, oito annos de ex.
ercicio de advocacia. 

Art. 3.' Os títulos de nomeacão serão expe
didoa : doa militares pelos respectivos minis
terios e dos togados pelo Ministerio da 
Guerra. 

Art. 4.0 Os pa.rentes, consanguineos ou 
affins, até ao segundo gráo, não poderão, ao 
me;;mo tempo, ser membros do tribunal. -

Art. 5.' Compete ao tribunal : 
§ 1 • • Estabelecer a fórma. processual mi

litar, emqua.nto a ma.teria não for regulo.da. 
em lei; 
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§ 2.• Julgar em segunda e ultima instan
cia. todos os crimes militares, como to..es ei~.pi
tulado~ nas leis em vigor ; 

§ L" Terâ pn.rticula.r cuidntlo em que o se. 
cret.ario e pe sujeitas ao tribunaL cum-
pr.> m os seus ..... ~res ; 

§ ~.o Communicar ao governo, pal'd. este 
proceder na íOrma da lei. contt'a os indivi
duos, que, pelo e~a.me dos proces.;:os, .-el'ilica.r 
estarem índich\dOS em crimes mililal'P.~ ; 

§ 4.• Proc~;:s;w e julgar og seus nu:~mht•os 
nos crimos. militares ; 

§ 5·' Consultat• com seu pa.r<:crt· •1.~ quc~
tiie:l que lhe lbrem atrectas pelu Pt·c.~idcn~e 
ria Repulolie<t, souee !'COllOmh. disciplina, tli· 
rei tos e d~veres 1io.s io1''11.~ de tet•t·a c mar c 
classes anne:ms ; 

§ 6.0 Ma.mla.r expedi!' os patentes militoros 
dos officiaes effectivos reformadoo, houora
rio:; e classes annexa;;. 

Art. 5.' O Supremo Trillunal farã. suas ~es
sões nos dias dct~rmin<:~.dos no re~pectivo re
gimento, pa.ru. tr:J.tar <los assumptos referentes 
aos §§ 5• e 6' do artigo antecedente, :<Õ po
dendo funccionar ac!Jando-se presente a. maio
ria dos seus memhro;. 

Art. 7.0 Quando o tribunal houvet· de to
mal' conhecimento de processos crimina.es e 
de julgal-os, a maiorin comprahendei'<t dous 
juizes togados. 

Art. 8. ' Nos casos em que possa ter 3-ppli
~.lo a. pena. de 30 annos de :prisão, o tribu
nal não funccionar-á sem a presença. de t1·es 
juizes togados e de sete militares. pelo menos. 

Paragra.pho unico, Na falta ou impedimento 
de qualquer dos memb,•os do tribunal, o pre
sidente deste solicitara. do Presidente da Rep•l· 
blica. a design~.ão de quem o $ttbstitua , na 
fõrma. do art. 2.• 

Art. 9. • Todos os membros do tribunal 
promettet·ão no a.do d\\ posse do lagar, sob a 
sua. palavm de honra : primeiro, cumprir 
conscienciosamente as suas obrigações; segun· 
do, guardar inviola.vel segredo sobre o as
sumpto ue que se tratar nas sessões. quanclo 
o sigillo fõr resolYillo pelo tribunal. 

Paragrapho unico. As decisües do tribunal 
serão tomadas por maioria de votos, a.s~ignan
do"se com parecer em separado, no.s consultas, 
os que forem votos divergentes. e nas sen
tenças, com n. palavra. - vencido-podendo 
motivai-o. 

CAPITULO li 

DO PRESIDE:\"l'E DO TRIBUXAL 

§ 2.• Distribuirá o servico pelos membros 
militares e juizes togados; 
~ 3. • Rubricará com outrer.< membros do 

t.l'ihuntJ.l os a.visos que ema.JJ:u~nn t.lo governo ; 
!§ 4." Da.ri~ pn;c;:.e llOS m~m< .!'"" o!() tribunal, 

bom como ao~ dcmttis CJnpt·e~·:,, l o.·: ; 
~ ;,, .. Executar(~ c Jitrá t 'X\.~ ! lllar o regi

llll' ll to inkrnn: 
;i (j, • l't•e,;itlit·il n~ ~u . .;,;;,(~~ •l•J . triltuno.l e 

dil'i;;n·i~ o.> ~cu:; tt'tl.ualhu~ . 

CAPn'GI.O lii 

Art . 12. O tribunal ter-:1 uma secretaria, 
cujo pessoal será. com posto c! e um secretario. 
quatro officiaes, um porteit•o, dons contínuos 
e dotts serventes, praças ret\wmadas. 

Al't. 13. O secretario ser;i. orncial superior 
t\o exercito ou da armada ; t.a.nto este como 
os offich~es de que tmtJ., o •~rtigo n.ntecedente 
sel"J:o nome;~,dos ]Je1o Poder Executivo, caben
do ao presidente do tribunal •t nomea.ção dos 
demai::; empreg-J.dos dil. s->...crctD.; ia. 

Ar·t. 14. São deveres do secretario: . 
§ 1 • o N<t presenç:J. do presidente fazer (1. 

promessa que fJ.zem os membr os do tribunal 
no a.cto tla. po.>se; . 

§ 2.• Receber todo3 os req>.u:rimentos e p!l-
peis rlid gido3 ao tribunal e, cla.;;sifica.ndo-os 
convenientemente, os sep:trar por or dem ; 

§ 3. o Proceder 3. leitura d<J. a<.:ta. c do expe
diente, ob:;erv;mdo todos os d~spa.chos que 
nelles forem proferidos ; 

§ 4. o Subscrever as patentes que forem 
pass;uh\s, dar as certidões que forem ordena
das, tendo fe pnbli~t todo3 os papeis que por 
elle estejam assiguados ; . 

§ 5.• Ministra.r as consultas que trverem 
de subir ao Presidente da Republica, as qua~s 
apresentar-à ao tribunal p~r:l. serem a:m-
gnadas; . 

§ 6.• Abrir no tribunal todos os papeis que 
a elle forem dirigidos; 

§ i. ° Fiscalisar o cartorio do tribunal, que 
ficará a ca.rgo e sob a. responslbilidade de UJ? 
dos ofiiciaes, fazendo com que todos os pa'Ile1s 
c livros sejam a.lli conser vados com o mo.:s:Imo 
cuidado ; . 

Art. 10. Presidir.í. o tribunal o general 
llla.is graduado que del\e fizer parte ; em sua 
falta. as sessões serão presididas pelo ma.is gra
duado dos que se acharem presentes. 

Art. H . O presidente. terá -voto como os 
demais membros do tribunaJ.: . 

§ 8. • Distribuir pelos officiaes da. secretar1a. 
os livros de regis tro de patentes, consultas. 
reSJluções, avisos, ordens do tr~bunal ~ re
spostas,e assim ta.mbem todo o ma.Hl expedien
te recommend;tndo-lhes que o serviço se faça. 
com limpeza., sem se afa$l.arem dos modelos 
adaptados e estabelecidos pelo tribunaJ. ; 

Camc.ro. V. VI 63 
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§ 9.0 Não receber emolumento algum das! Ar t . 20. As reformas dos militares mem-
pa.rtes ; · bros do tribunal continuarão a ser re,cruladas 

§ 10. Abrir e encerrar o livro do ponto dos 1 pelas leis em vigor. 
empregados; I Art. 21. As aposentadorias dos juizes to-

§ 11. Redigir a. minuta. da acta, que, depois gados e empregados do tribunal se1~a:o re,"11-
de a.ppro1 ada. em sessão, ser.i. lançada em lm:Jas pela.<> leis referentes á magistratura fe
li'no especia l, 'por um dos offi.ciaes, sendo o deral. 
original e o lan~mento por elle au~llenti· 
clldos; 

§ 12. Fazer averbar no proto~llo todos os 
documentos e processos que tr;msita.rem pelo 
cal'torio; . 

§ 13. O secretario ~e!'li. snhstítuido no:; seus 
impedim~ntos tempor;trios pelo official mais 
antigo du, secret<1rio., o (].ual perceberá, pot' 
este facto, a gl'atificação do e:xercic:io que com· 
pelir àquelle. 

CAPITULO V 

DlSPOSJÇÕES GERAES 

AJ•t. 22. O Suppremo '!'rilnm:J.l :\tilitar or
l!:misará t• ;;un. sccret<l.ria, de Ct éconlo cora o. 
pl'e:-ente lei. e lo.!.:·o que ella. ~teja. Ol'ganisada 
submett.el'i1 it a.r;pt"Ovn~·üc do I>oder Exe<:utivo 

Art. !5. Os officiaes prestarã.o na }ll'esença o regimento dos seus traballios internos. 
do presidente do tl'ibuna! a mesma pro· Art . 23. No c-aso de guerra. ou de gra.ve 
messa prescripta, par-.1 o secretario. commoçüo intestina, o Púder Executivo poderá 

§ 1.• Serão immediata.mente sujeitos no se· notuear _pal'a o command.o de forças em ope
cretario e como este se: acharão na secretaria / ra('õe::s ou outJ'OS quaesquer cargo,; proprios 
todo~ os dias uteis, e della. se retirarão its ho- de generaes. os que forem memb1•os do Su
ra.s marcadas no regimento interno, salvo premo Tribunal !.1ilitar, os quaes ,·olta.r-ão ao 
prorogação por conveniencia do serviço ; exercic1o de suas funcçôes vita.licins logo que 

§ 2." Os offloiaes se ~ujeittwão inteiramente tenha.m cessado as de caracter extra.ordínario 
á. distríhuiçiio do t.raballw teit..'t pelo secreta- de que llajam sido investidos. . 
rio. cabendo a um U.elles, por d.esiguaçfio, a Art. 24. São re.~peitados os direitos udqui
guarda do arcllivo, moveis, utensílios perten- ridos pelos actuaes membros do Conselho Su
centes ao tribunnJ. premo slilitar e de Justiça, empregados da 

respeetiva .secretaria, P<lS&l.ndo todos dos 

CAPIT'CLO IV 
cargos que occt1pam, )lar<• o Supremo Tribu
nal !I'Iilitar, mas sem os titulos nohilia.rchicos 
ou de conselho que po1·ventura tenham. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em 
DOS VENCIME~TOS. LICENÇAS E APOSENT.ADORlAS cont ral•io. 

Art . 16. O;; membros militares do tribunal 
terão os vencimentos correspondentes ás suas 
patentes e mais vanta.gens, em e:ffectivo ser· 
vico do exercito e da armada.. 

Art. 17. Os juizes togados perceberão ven
cimentos igua.es aos dos membros do, Corte de 
Appellação da Capita.l. Federal. 

Art . 18 . O secretario terá. vencimentos de 
commissão a.ctiva. de engenheiros como chefe, 
e os demais· empregados o~ que actualmente 
percebem ou venham a perceber por disposi· 
Ções le,"ô.es. 

Art. 19. O Presidente da Republica conce
derà licença aos membros do tr ibunal, bem 
éomo aos demais empregados, não devendo 
esta. exCeder o prazo de quatro mezes, com 
óirsem vencimentos. Em Q,_Ualquer caso, po
rem,, ta.es licença. não poderao ser novamente 
dàdas ·smão depois de. um anno, a. contar-se da. 
dàtá da pl'irrieira concessão. 
· 'Para.gra;pho unico. Só o Congresso Nacio
nal }JQderá. conceder ou prorogar as referidas 
licenças, por tempo superior ao acima men
cionado. 

o SR.. I~mo no BrtA7.rL (pela ordem} requer 
vel'ificação da votação. 

O SR.. PRESIDE :-<! E Jlrocedendo :i. verificação, 
reconhece que votnram a ftwor i S Srs. depu
tados e contra 28 ; e ao mesmo tempo de• 
clara prejudicado o projc>cto primitivo e as 
emendus que lhe foram apresentadas . 

o S:r. Bella.:rD\ino de Men
donça. pensa que a emenda que teve a 
bonr a de apresentar e a que foi offerecida 
pelo nobre deputado pela Bahia, o Sr. Arthur 
Rios, não estão prejudicadas; pois que tanto 
se referem ao substitutivo como ao projecto. 

0 SR. PRESlDE!\''l'E-A emenda do Sr. Bel
larmino de Mendonça. não está prejudicada e, 
portanto, póde ser votada pela Camara. 

0 Sit. FRANÇA CARVALHO {Jlela oràem)-A 
commissão entende que estas emendas desor
ganiS&m o systema por ella. apresentado ; 
entra em duvida. sobre estas emendas porque 
as considera prejudicadas. Só ha uma que 
não considera prejudicada e é a do Sr. Lauro 
:Muller que diz: 
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Substitua-se o artigo respectivo pelo se
guinte: 

o secretario será otiicia.l superior da ar
mada. 011 de corpo especial do exe1.·cito. 

do serviço de navegação dos rios Tocantins e 
seus o.ffiuentes, celebrado em virtude do de
c!'cto n. 862. de 16 de outubro de 1890. 

O SR.. PRESrDENTE-As emendas são modi
ficativas do projecto de S. Ex. A Ca.mar[l. pó•le 
acceitar uma como base e as outras como 
emendas modificativas. 

Art. 2. o Revogam-st.l as disposições em. con
trario. 

Vou suilmetter a votos o substitutivo do 
Sr. l!.rtbnr Rios no art. 1•. 

Submett\do n. votos o substitutívo do 81•. 
Arthur H.ios no twt. l•, ú rojeita.do. 

Em se;;uida o Sr. presidente tmuunci;\ :\ 
vot<Jção tio substitutivo do mesmo :;enhor ao 
art. ::., . 

'Votaçiío, em discussão unica, do projocto 
n. t92 t' (~dditivo de,;tacndo (lo project o do 
or~rtmlmto fla lorlustria, Viação e Obr·as Pu
blic.~s. pnra o exercido de !8()~), m:•u•h\ndo 
continum• em vi~·or, no oxorcicio de 1893, a. 
conccs~iío , J:'t voi:1.1ln, pnrn. a CO!IStrurçflO (le 
•lon~ ph"rúe~ ele G~ classil, no~ po1·to;; de 
:\lado c Mo~soroi, no Rio Gmulle do Norte. 

O SR. Pm~~ FF.lrR1mu ()Jc!a ordem) l'CI]tter 
que a emcnd:t scj;\ votatla por pat'tc~, qnanto 
aos juizes togados o quanto aos jni~.es mili
tares. 

O ~rt. A t,ltrxo .I.!·To:-;~o (pcl" o;·r/em)-Sr. 
prc~hlontc, pel.li a paktl'l':t p:u•;t uvivnr tt me· 
lllO!'Í<t • ta C:tm:~ ra. n. r~,; peito ti esta paq uena. 
conc~~sito que Jiguro. no orç-o.mcnto de l893. 

Venll,) pcr!ir á Camnrn que continue a dis
pcnsnt• no Rio Grande do Norte o. migo.lha 
l'jtlc lhe tem dispensado. Submettldas, successivnmeute, a votos s[io 

rejeit<ldas as duas partes da emenda sub;;titu· 
tiva uo Sr. Artllm' Rios ao art. 2°. 

Su bmett idr. a votos a ementla dos Srs. Leo
vigildo Filgueiras e Bellarmioo de Mendonç;>., 
"Votam a favor 55 Srs. deput;tdos e contr;1. 
igual numero, pelo que o Sr. presidente de
cla.ra adiada, por empate, a votr.ç.ão du. 
emenda. 

Submettida a votos a emenda do Sr. LauPo 
Mul!er, é dada como re.ieitada. 

0 SP.. EPITACIO PESSOA ( pela orde;J<) pede 
"Verificação da "Votação. 

Procedendo-se a verilicação, reconhece-se 
que a emenda foi rejeitada por 59 votos con
tra 50. 

O SR.. PR.ESIORT.E. declara que a votação 
final do projecto nc.<rà para depois do desem
pate da emenda dos Srs. LeoYigildo Filgueiras 
e Bellarmino de Mendonça. 

· Votação, em discussão tmica, do projecto 
n. 192 Q ( odditivo destacado do projecto 
n. 192, orço.mcnto da despeza do Ministcrio 
da Industria, Viação e Obras Publicas, pam 
o ex~rcícío de 1893) autorisando o governo a 
coneerler á Companhia de Viação Ferrea Flu
vial de Tocantins e Aragunya a prorogação, 
por um auno. dos prazos estipulados no seu 
contracto. 

Submettido a votos, e approvado e enviado 
i commissã.o de radacção o seguinte 

Projecto n. 192 Q - 1.892 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 Fi.~ o governo a.utorisado a con

ceder a Companhia de Viação Ferrea e Fl_u
vial do Tocantins e Araguaya a prorogaça.o, 
por um anno, dos prazos estipulados no seu 
·contracto para o estabelecimento e exploraçãn 

Suhmettitlo n. \"Cltas, é approvado e envio.do 
á commissito de redacçüo o segttinte 

'PROJLlCTO N. l\)2 U-1892 

O Congresso Nacional resolve : 
At·t. 1.• Continua em vigor, no exercJC!O 

de 1893, a concessão, ja votadt\ para o exer
cício corrente, ue quinze cootos de réis para. 
a ~:oustrucç:ão de dous pharóes de 6' dasse e 
o a lcance de oito mHhag, colloc..'ldos nos por
tos de Macáo e li.Iossoró, do Rio Grande do 
Norte. · 

Art. 2. • Re"Vogam-se as disposiçues em con
trario. 

Vot~tção em discussão uníca. do projecto 
n. 1921 (additivo destacndo do orçamento da 
despeza do Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas, para o e-x:ercicio de 1893, au
toris~tndo accordo com a companhia «S. Panlo 
Railway, limited», no sentido de modificar 
os contractos existentes. 

Submettido a votos é approv(l.do e enviado 
á. commissão ds redacção o seguinte 

PROJEC'l'O N. 192 I -1892 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autorísado 

a entrar em accordo com a companhia«São 
Paulo Railway, limited:P, no sentido de moili~ 
ficar os contractos existentes, podendo am~ 
pliar definitivamente o prazo da encampação. 

Art. z.o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Votação, em discussão nnica, do projecto 
n. 192 J (oilditivodestacado do orçamento da 
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uespeza •lo 1linisterio da Iodustria, Víaçfio e 
Obras Ptt!:llicas, para o exercício de 1893), 
autori~nn ,lo n. separação do serviço de sutur
bios do ds transportes de passageiros e mer
cadorias dJ. Estrada de Ferro Cer. tru.l do 
Brazil. 

o 811.. Pm::srnENTE doolara que foram apre
sentadas uo projecto diveriinS emendas. 

OSR. AUTH\:11. RIOS (pela Ol'c/e?>i)-Sr. pre
sidente, venho li\zer um requerimento tll:! 
prefereucü~ ; mas peco licenç;l pnm dize!' :1.!
gumns p<thvr:r <IJ> em ,justili~ação desse re<Jn ~
rimentl•, a11Jn ele orientar a Camnra sour~ o 
assumr:.~o. 

Foi ap:·esent,\<lo a esta Cam:~or:~. um P.,'\l'P.Ct!l' 
da hom·atl;:,. commissiio de ol>t•as puhlic.,~, ter
minando )IJlo projecto que tive a hom·a de 
otterec~t· <:oulo emenda substitutiv:1 :lo a•tdi
tivo que s~ h:1 do -vott~r. 

Por c ~sr. occasmo levantei·rne e ímp•Jg-nei o 
projecto da honrada cornmiss.io, por me pa
recer que qua lquer tle3(alque no :>or viço <la 
Estrada de Fert·o Central v iria. prejudic:tr :1. 
mesma estr:ul:l. 

A C:tmai-:1 ndiou n votação deste projecto 
até que coliles,e infOrmaçoas, e ate que fosse 
approva.do um outro projecto que regul:l.\'ll 
os casos de competencia para a concessão de 
estradas de ferro da l.'uiao . Este projecto já 
foi convertido em leí e pui:>licado ha poucos 
dias. 

Ora, t endo já a camara, por uma votaçao, 
declarado que a separaç.ão do serví~o dos sub
urbios devi:\ sar destacada como uma neces
sidade para a regularisação do serviço da Es
trada de Ferro (;entrai, parece-me de int eir a 
justiça, eu que concorri para que o p~ticionn
xio a que S!3 reteria o projceto e que se apre
se!lt ou com documentos e com estudos, fosse 
arredado, tivesse a preferencia uma vez que 
em identido.de de circumstaucias tivesse de 
:pretender a concessão . 

Nessa occasiã.o salvei apenas e nugmentei 
no projecto da commissão a. clausula - com 
quem melhores vantagens ofi'erecer . 

São estes os esclarecimentos que t enho de 
a.presentar a Camara., justificando assim o 
pedido de preferencia que passo para a vota
ção do meu substitutivo . 

O Su.. JACQuES OüRIQUE ()lela orde1n) -
Tambem t enho de fazer um requerimento de 
Jlrefe1·eocia. Como t enho de fundamental-o, 
peço a. V. Ex. e á. camara que me permittam 
fazer algumas consideraçõeS a respeito. 

Concordo com tudo que disse o meu nobre 
cDUega. sobre a conveniencia de separar o 
serviço de suburbios do servico da estrada de 
ferro, e como a mint1a c;mendo. tratu. de fazer 
esse movimento, sem si dar a par ticulares, 
peço a V. Ex . preferencta para a min ba 
emenda, qua trata de conservar o serviço re-

spectiTo, separando o ser viça dos subu:rbios 
do da. Estrada de Ferro Central. Fica o fim 
de S. Ex. perfeitamente preenchido. Somente 
a minha emenda f<\Z Que o serviço de subur-· 
bios seja separado da Estrada de Ferro Cen
tral, qua.si sem onus para o Estado. 

Submettido a votos o requerimento de pre- · 
férencla do Sr. Al'thur R.ios, par-a sna emenda, 
é r ejeitado por (')() votos contra. 4u. 

E' npprovad;\ por 57 votos o. preferenci~ 
requerid~t pelo Sr. Jacq_ues 0\\l•ique, para srm 
Clll<lUCb. 

O Su. Ptu:srDEXTJ~ annuncia a votrtçâo da 
cmcudt~, 

O S r~. J3g r,J,A.tl.:ll i :'\O llB ;\IP.:'\f.>O:'\Ç.\. (pela 
o•·dcm) petle qna n cmeudt\ seja. :;ui,mettidQ. á 
votos, po!' pnrtes. 

Snbmetthlns sttcceslv:tmcnte a votos são 
npprovnrlus as Lluas p•wtes da S<:lguiute· 
emenda; 

Ao art. I" - em continuaç;io-cadoptando· 
o plano .ia estuda:lo de IP-v!l.l' um ramal d:~. 
est:u;iio de Sapopernro i1 lllla elo Governador 
e prolongar o de Santa. Cruz atJ ltacurassú, 
com ~s modificnçoes que se tornarem precisa.s, 
nas actuaes circumstancias. 

Ao paragrapho uoico. Fica o governo au
autori:sadr), emquanto não tiver verba. espe· 
cial para ta.l fim, a empregar neste servico· 
as sobras de outras vel'bas concedidas para. o 
,;erviço da E~-trada. de Ferro Cen tra.l, ate a. 
quantia d<:! 2.000:000$000. 

Em21 de outubro de 1892 - Jnl)ues Otwi-
~ ae . -Bellan;~ino de Jienclonça. 

O Sn.. P&tsiDE:'\'TE declara. prej udica.do o
substitutivo do Sr. Arthur Rios e a emenda 
apresen tada. pelo Sr . Henrique de Carvalho. 

Em seguida. é ~optado com a emenda 
a pprovada e enviada á commissii.o de redMo--· 
çiio o seguinte} 

PROJ ECTO X. 192 J - 1892 

O Congresso "Naeiona.t resolve: 
Art. 1." Fica. o gover no a.utorisado a se

parar. desde ji, o serviço de suburdios do de. 
traosperte de passageiros e mercd.dorias da. 
Estrada de Ferro Central do Brazn . 

Paragra.pho uni co. Não sendo possível fazer · 
a separação dentro dos limites do. verba para 
custeio da. Estrada. de Ferro centrai, fica. o
govGrno autorisado a. contractar com o parti
cular que maiores vttntagem oíferecer, o ser
viço de su burbio5 desta capital. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Votação, em discussão unica. das emendas
do Senado o.o·projecto n. 52 B deste anno,. 
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regulando a concessão de a posentadoría. aos 
funccionn.rios pnblicos, de accorno com o art. 
7S da Constituíç[o Federal. 

·São successiv~tmente submettídas a votos e 
approvadas as segtJ!ntes emendas do Senado, 
que são em sc:2:mdl\ remettidas c m o pro
jecto a commíssií.o tle reJacção. 

Ao art. 3.• Transfira-se o paragrap!JO nnico 
parao finaldoa.rt.4." constituindo o §2.0 

Ao mesmo para.gTapho unico :~ccrescen
te-se: 

·§ Os vencimento~ acc!·escidos om tahellns 
novas s,·, porlor·11o dgor.•r, pat'iL n~ apostJuta
dorias, deeort'hlo o mesmo período de dous 
annos após ;t sna ueenltacão. 

Ao art. 6. • Accrescente-se: «nem o tlose111-
·penho de cmpre;o qne não d.l direito '' apo
·sent..'\ção.>) 

Ao nrt. i. • Ern >'ez de - qualquer fttncção 
publicn. retl'ilJuitla pelos cofl'es th união -

·diga-se- qnalqnet• emprego puhtico. 
Ao mesmo nrtígo, depois dn. palavra

estadoal - nccrescente-se - ou municipal. 
Votaç.ã\l, em t" di~cus-silo,do projecto n. 217, 

deste anno, m~.ndando, incluir, annuulmente, 
na. proposta da despeZJ- do l\linisterio d,• Fa
zenda, as qu~ nti:\S necessaríus p11.r:1 pag-a
mento as viuvas e herdeiros de officiaes íhl
lecidos, do melo so!<lo a que tivct•em direito, 

·nas condíçõ3s qne estillJelece. 
Submettido a voto~, ê adaptado p<tra passar 

. à 2~ dlscus2ão o segu!nte 

T>ROJF.CTO N. 217 - 1892 

O Co og-resso NacioMl dect•cta. : 
Art. 1." Na proposta. de despeza que pelo 

"Ministerio da Fnzend<1 tem de ser aunual
mente apresentada ao Congresso Nacional, 
ex-vi da lei n. 23 de 30 r.lc outubro de lSVl, 
deverão 5er iucluidas as qa<,ntia~ necessarins 
para pa~amento à~ l'iuvas e ltcrdciro~ ele 
offieiaes f<1.llt:ddos, rlo melo soldo a qne ti
verem direito, segundo a lei em vig-or, ao 
tempo do fallecimento, 11nw. vez que aquelles 
tenham (}rovado o seu Llireito até a época da 
elaboração dn. proposta. 

Paragrap\Jo unico. Regulr,rão, para este 
efleito, as tnbelhs de soldo que vigoravam :J. 
epoca do falleeimento dos officiaes. 

Art. 2.• Bevogam-se as disposições em 
contrario. · 

O Sa. DmiETRIO RmEIRO (pela ol·tlem) 
pede dispensa rle int~rsticio para o projecto. 

Consulto.da a casa, e concedida a dispensa 
requerida. 

'Votação em 3a discussão do projecto 
n. 215 A (do Senttd'o), autorisando o ~ovel'DO 
a indemnisar o Estado do .1\Iar<.tnhfio da 
·quantia de 439:4968532, ditrerença da <lue foi 

recolltida em deposito no Thesouro N:~cional. 
destinada as obras do «Furo on cana! elo 
Arapapahy». 

Submettido a votos é approv:td.) e enviado 
á saucçiío o segtliate 

PROJECTO N. 215 A - 1802 

(DO SEXADO) 

O Congre,so ~\\donal dc~rcta : 
Art. l.• E' o g-overno autm·i~atlo :: in•km

nísar o Estado do 1\Iara.n hão !i:; q 11:111 titL do 
q1mtrocentos e triuta. o nove cont"~ .1u:ltt·o
centos ~ noventa e sei~ mil l')nillh·~••tos o 
trint.L e dous Péis (439:496~3:32i. rl1 rret·cnça. 
da que fôm recolhida em deposito 110 Tlie
sonro Nacional e destinnd~t a,; oiJt·:.;; .:o"' Fnro 
on cano! do .'\Npnpuhy», faz,onllo p:Lm tal 
l1 m as necessarins operaçüe~ de c r·. ·di!: o. 

Art. 2." Revog-a.m·se a~ ubpo,.'çü,;s em 
contraria, 

O SR. Pn.F.SI!lil:-iTE d~clara que ficum adia~ 
das as v~tações dos projectos ns. 175 \ e 123, 
porque foram apresentadtts no3 m·,mo; di~ 
versas eJuendas que aiuda não fornm publi
cadas. 

Votaç\to em 2~ discussão do prqjeeto n. 127 A 
de~te anuo, antorisando o g-over·no" "lfande~ 
g;tr as mesas de rendas de Ltajalty o Laguna, 
uo Estado de S<mt.'\ Catbariua. 
Subm~ttido a "Votos é appro>ado o sc3'uinte 

PROJECTO N. 127 A - 1802 

Art. I. • Fica o Poder Executivo antol'isado 
a alfandegar as mesas de renda;; düs cithules 
de lt;ljnhy e Laguna, no Est,\do de :::o1uta Ca
tll:lrina. 

,\rt. 2. 0 Revogam-se as dispos'ções em 
contrario. 

Em seguid11 c submettida a votos e appro
Tada a seguinte emenda: 

Ao art. 1." Accrescente-se: <1e de '>.ntonina, 
oo E3tado do Parani.l> 

Sala das sessões, 21 de outubro de 1892.
Bdlannino de Mendonça e outi'QS. 

E' o projecto, assim em·md~cl o, envindo .~ 
eommmíssiio tle f,<zenda e inrlnstrias. 

0 SR. CARLO~ CAm•os (pela. Ot'((em) pede 
disp~nsa de intsFsticio 1Jara o projecto. 

Consultada a casa, é concedida ~. dispensa 
requerida. 

O SR. MoR,\:ES BAR ROS (pela m·rlcm) pede 
dispensa, de impressão par;\ a l'C(ln cção do 
projecto n. l'JZ ;, que se acha prompto. 
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Consultada a casa, é concedida a dispensa obra está. a terminm·, como tambem porque 
requerida. quero unicamente mostrar que o projecto 

E' em seg-uida approvada sem debate a apresentado. pelo go-v:erno para a _divis~o do 
se<>uinte: estyio do R10 de. Jan~1ro, e que teve a m~a 

" asstgnatura, llOJC nao merece o meo apoto 
Redacção do a1Jditivo n. 1929~, destacado do ! ·.~m oda ~aioria dos deputados! meus amigos, 

orçamento do 1\lini·terio da. lndustria v· a- que_ o asstgnaralJ! ta!'1bem. \i ou m?strar a. 
ção e Obras Przbli~'l~, autoz•isandr> a~co~do r.tzu.o porque as~tgne z, _e porq~e l~o.)e o re
oom a cotn)Jitnllitt «S. H.Panlo ailwtlv, limi- provo . Reprovaru.·o de,•le o pri~c t.p to, mas, 
te<J,. nu !;Ontido 1\o modificar OS contr<\CtOS p·ora Cl\egal'·Se a !lm accor..JO e .VIl' :1. pa.m.al':l. 
exi ·teu te., alguma cousa as.;tg-n:tda por nos, asstgoet-o . 

• ~ "' A divis~o do estado do Rio de Jan<Jii'o em 

O Congresso Nncionai z·eso11'e; 
Art. 1.° Fica o Potler Exccuti>o autorisado 

a entmr em accordo com n comr:tnhio. «::;ii.o 
Paulo Rnilway, limite'!» no senti1lo de modi
ílc.tr os contracto~ e:dstentes, podendo am
pliar deliniti n11nente o pr<tZO da enc;~mp;tçii.o. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 22 de out1ll:rL'O de \892. 
- Leo~i,Jilrlo Filg.eciYas. - Frties ela Cru.;;. 
Alcides Lima.. 

Votação em 2• discrr>5ão do proje~to n. 163, 
deste anno, nutoris:tu•lo o goverao a despe o
der até a quantia de 300:000$, com n crettção 
de um lazareto no estado d~ :-.ratto Grosso . 

Submettido a votos o projecto, é dado como 
appro\·a.Jo . . . 

0 SR. :\foRAF.S BARROS (pela o1·dem.) pede 
veri ficaçã.o da. votação. · 

Procedendo-se á. verificação, reconhece-se 
que votnr•am a f:tvor do projecto 60 Srs. depu 
tados e contra 36. 

O Sr. PRESmE.vrs-Não ba unmero. Vae-se 
proceder a CbMrmda . 

Procedendo-$<' ã. chamada, verifica-se que 
se retiraram os Srs. Malta Bacellar, Oit!dc::t, 
.Angnsto de Freitas, Arthur Rio:;, Se,·erioo 
Vieira, Mílton, Francisco Sodré, Diouysio 
Cerqu~ir;1 , Prisco P<lraiso, Francisco •le M:tt
to~, Manh:les Barreto, Jacques Ourique, Je
sumo de AliJuquel'que, Badtl.l'Ó, J;;col.J ua P>ii
xão, L::tmonoier, Dutra Nicassio, Aristides 
Maia, Ferreira Rabelto. Moraes Barros, Leo
poluo de Bulhões e Merína B;\rreto. 

cinco di~tt·ictos, e um acto Co'lstitucional; o 
l] lle o govet·no fer. oão póde ser cen.-urado, 
porque foi peditlo por nós; ma.;; nós as.-;igno.
rnos, como acabo de t.lizer, p;tra que houvesse 
uma. conciliaç.'lo, ~. em occasiüo opportuna, 
na. di:lcmsüo que ora se faz, apresentar cada 
gt•upo ,.qui!lo que julgasse mais conveniente 
e de accordo com a lei. 

No projecto ole lei d J governo o 3• districto 
é o anti;:ro 5°, forma(lo pelos mun!cipios de 
C;\mpos. S. Joã.o da Barrt\ e ltabira, que dava 
rlons depuuvlús e hoje dá. tres, E uós para, 
pormo-nos de accordo com a lei, accrescen
t;nnos m:1.is o muuicipio de P!ldua; O I• dis
tricto tombem teve um augmento, o 4° era 
muito pequeno; e o 5•, qoe era mmto grande. 
fúi eliminac:lo, tirou-s~ delle para o4• . 

H:• um outro substitutivo n pre:;en tado pelo 
Sr. Manhães Barreto e outros Srs. deputados 
que bmbem iotar_preta. de a.lgum modo a lei. 
.-\ ssignei um, por 1sso voto por um, não pos:;o 
votar pot' dous . .hlas si não passar o meu, 
>ot;~rei pelo outro, oomt:tnto que não passe 
o que está. Não posso consentir que o meu 
município sej :L tão pequeno. 

Ago:~\ me referirei a um outro requeri
mento aprosent1do por mn nobN deputado 
Jl 'lr;( que o projecto açprovado vá immooia· 
tamente ao Senaolo. 

O fim desse requet·imen to é apanhar-se a. 
votação em 3" discussão . •. 

o SR.. :\IoxTE.XE:GR.O e outros deputados dão 
apartes. 

O Sl.l.. BA!'TISTA DA MoTTA.- Nio quero sa.
her de compadt'es, não quero saber de politíca.; 
nunca. fui politico; qu ~ro uma dirisào eleito
ral districtal de accordo com a. lei unica e 
exclusivamente; nada mais. 

Vou terminar, dizendo que ffi'l é iudid'e
rente até que fosse o substitutivo apresentado 

a vo- pelo Sr . .Manhães. O meu desejo é que não 
tique o projecto ttü qual està. na parte refe-

O SR. PRESIDE:o.-rs- Responderam a. cha
mada. 95 Srs. deputados. 
~ão ha. numero para proseguir 

taçao. 
Cootioúa. a discussão do projeeto n. 

adiada para. se proceder a votação. 
209 A, rente ao estado do Rio de Janeia•o. . 

O Sr. Baptista da 1\J'.ot.ta -
Tomando a palavra para discutir o proj ecto 
que divide os districtos eleitora.es da. R. epu· 
blica, direi muito pouco, não só porqu. e a. 

Na. decisão do Sr. Manhães Barret.o,a unica 
di vergencia q u.e tenho e q uaato ao 3° districto; 
porque elle inclue dons municfpios com os 
mesmos interesses, que veem a ser S. João da 
Barra e Macané. De modo que para o futuro, 
o deputado que o representar tem de se ver 
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a qui em serios embaraços: ou ser de Macahê , 
ou ser de S. João d;1 B •r ra ou nã.o ser de ne
nhum. por issoqoeelles teem interesses iguaes. 
Eu quer·o separul-os; cada um no seu distt•ieto. 

Quanto ao mais estou de accordo. 
Termino, agr"<.l.decl3ndo a mesa a. beuevo

lei1ci:t que teve commigo cedendo o.tguos mi
nutos ;dérn da hor'~ moct'.:.l.(h\ [H\r'<\ esta po.rte. 

A discttS5tio fica. adi<\dil. pela hora. 

SEGl:i'ID:\. PA!nE D.l. OIWEM DO DI A 

:3~ r.liS<~ ll~ SiiO <lo rl'nj .~cto n. 1 8:~ C:, r!~~te 
anno, rc;-;t;ll•lle•~e nrlo a lei n . 3-IO:J ol· 2-1 <I ·~ 
novemiJro de 18.;.-;, Cl)!ll as mo11itlcaçiH; qwJ 
nstlica., e lixa o prazo dentro do qual JevcHn 
o a.ctnrt:·h~ il·Lnco::; d·3 mni.::;::;.to entr1tl' no r..:!g.a
men ue;;sa lei. 

Autoris;t o gover·no a ns;nmir a re$pons,\
bili• lade ria~ 110ta.s dos rrue não [lll•let·em Nt 
quizer•'!lll subtw;ttet·-se an lllQStnO r<:gimen ; .-. 
provHcnciar, qntulto á ~ubstituí;;ão, pot' ne
tas do Thesom•o, •l:tS que fv t'êlll recebid:l.S, e 
a re&:iorlir <1 contr:.tcto com o B,wco (ht Repu
blica. pai'; \ o resgate do paret-mooda, limi
tado estl! i~ S'lmma ad mü e feito o N::g:Lte 
confcwme •I•Jitella lei e com o5 re~ttrsos au
n ualmeute d õcNtados. ~! 

O Sr. Fl:"a.ncl~co Glicerio 
preteodi;t ~g-mml ot' o cut·so <.ht <lisctt$são de~t·: 
proJ~cto para então apt·P.sent:\r-111·; um sub
stitu,·o. 

Soube, porém, qu e não h;l On\(lol'es inscri
ptos par·a ·•ss:l (letJnte; JlOr ess;t razão é que 
vem com algmn aç:a;hrnento ~- tribun:1.. 

O Stthstitutivo qae tt·=~z. representa <t môJia 
das opinio.~s que se teem ma.nireshdo n•t Ca
marn, vat·,, l'tlsolvet' a questão linanceim. 

Tem a lg-uma cous:t tl•ls substitutivos Erico 
Coelho e Se<tLra e d:ts emendas do m·adot· . 

Não se propõ~ di,;cuti !-o nem ftmuameot.ll 
o, nem Vt!IU oppor- se ao projecto da com!llis
são àe 0rça.meo to. 

Q•mnto a e:; te ulti mo jà manilestou oppor
tunameute >t su;\ opiuh1o, e c-mtinu;1. a Jl •~n,;ar 
que elle sigaitica a enc.unpa.çii:o das emis;ües 
~· anco.rh s. 

Decla.r<t à nam·m1 <JUe o seu substituti vo 
í) exr;l us\vamente p.1t·larneDtar, não oberle~e 
a. inspirw;ões que n ão sej:1m do p:1.I'lamento. 

Limita-se ao que ficou dito . Pensa. que se
rão poucas as provas de circumspecçiio e pru~ 
dencía q11e po~rn d:1r os ~us collegas para 
resolver definitiv<tmente a questão financeira. 
(Muito bern, muito 091n') 

Vem à mesa. é lido, npo!ado e p0sto coo
juncta.meate em discussão, o segniute 

:-:. 183 c - 1892 

St 4Õ-•lil•-<tiDO ao p1·o_jecrll n. 1-~3. do corre-nte 
'"tnfl. fJ 'W ~-~s!al,etectJ a lei a . .'J'ft).'J de 24 
rk ~~octJtilbro ,f e 1888. co;a a.~· nw~li(icaç,ies 
)'t.!l,li~,;,~.~ n i·Cq,~ln.i·i.~a'}r7cs d(t$ cm.is.-:~ie~:~· ban
ca;·ifl."i , 

(I Cvn;,rl'esso ~aeion:llLlccreta : 
:\1-t. 1.'' O Banco t_l:t Repnh! icn 1los r.~ta• los 

Cn itln~ •lo Br:~zil lic:1 il~c:nmhhln •h nniri e:\tào 
uo mc<ic• ~i L·culante. devendo sub~tit.uit- ))01' 
bi l11ete~ seu~. de um:1. sô e:<tampa, dentro do 
pL•aso de rlnus :tnnos, a contar u:•. tl:t!a da 
pl'('Sente lei. t:mto o~ bilhetes l.~tnca l'i05 como 
o jXtpei-mrP tht do T!J.esouro Fedet·al. 

§ L" A cit•cnlação dos bilhetes lxmcarios e 
do p:t pel-moed.- do Thesom·o fi <:lo limitada. á 
somma actua.lmente existente. 

§ 2 " O Poder Executlvo regul~ ,rá, por ami
g-;wel composiçlio entre o BMco da Repuulica. 
e o~ ou:ros b..1.nco;; emi~sore.-;, as condiç,:íes em 
ctue s-~ de~·erá effectmu> o disposto oeste 
arti~·o . 

§ 3.• Os bilhetes ecedulas oraemcirculo.ção 
que não forem a.present.-1.dos á sub:>tituiçã.o 
no tm' so ncima determinado soffrP1'áo o <les
conto annual de 2.'i "/o , de\·endo esse d~sconto 
ser con~íllerado como quota de reducção do 
meio ci!•cuhwte e t•evertendo para os cofres 
publico;: o seu equivalente de lastro em 
d·2posito. 

At·t. 2.• O Pode!' Executivo unificará o las
tro U.a..;; emisa:1es bancarias e conset•vat-o-ha. 
sob tt guarda. do Thesouro Feder;1.1., obser
vando as dispo~ições Beguintes : 

§ J.o O ou!'O em deposito, calculado o seu 
valor ao cambio do dia, os lastros de apolices 
out•o, bem como as apolices moeda corrente 
de garantio. da emis;;ão do.> bancos, serão sub
stituídas por novas :l.policcs do juro de 4 'Jío 
om·o. ficando revogado o art. 4• do decreto 
n. 165 de 17 de janeiro de !SilO. 

§ 2." O Poder Executivo emittirá apolíces 
moeda corL·ente, juro de 5 ' / n. em importa.ncia. 
equivalente: 

a) ao papel do Tllesomo, e 
b) i1 difl'~rença que se verificar entre o va

lor das apolicés de lastro depositadas e o 
total da emissão. 

Emquani.o sob a guarda do Thesouro Fe
det•al, esta:! a.polices moeda. corrente não ven
cerão .i uro algum; mas, desde que for paga. 
pelo banco a importancia das relativas ao 
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indicado na letb:a. b , serã.o ellas con>ertida.s 
em :~.police.'õ de 4 "I. ouro. 

A conver~o !\u·-se-lm á medida. que o 
l>agamento for sendo efiectuado. 

§ 3. • O juro t.ie 4 •J. ouro da~ a}>Olice.~ de 
lastro serâ. <~P1 •llcado pelo Thesouro Federa l 
ao pa.,"'llmentn <las awlices de que tl-a.ta a 
leitt-a b do p<\!•n.grâpho }lt•ecedente, e st\ 
depois (le conclui do o paga.mento ter<i. o 
banco direito a receber o dito juro e delle 
dispor. 

Desde que ~eja clecl'etad;~. a circulaç-ão me· 
ta.llica e e::<ta. se vel"ifique. o go\·erno lH'ovi
denciar·á de modo a. ser t1·a.nsferido o lastro 
para os cohes tlo banco, afim de se realiz•u· ;t 
conve1'Siio dos lJilhetes em especie ao portadO!' 
e á vista. 

§ 4. • As apolice;; moeda. concnte depos-i
tadas para g-.tt-antia da. p;u·te tl1. emissão 
representativa. do Jk'tpel-moeda. do Thesouro 
.serão trocadas. pelo seu valor nomínl'll, vor 
bilhetes circulam;es, os quaes sc!·ü.o reco· 
Ihidos i Cr.ixa cht Amortisl'l.ção e eucinc
rados. 

Os prop1•ietarios destas apolices poderão 
trocai-as por bilht>tes do l>.<tnco, si a e~te con· 
vie1• emittir poi' sommas equi..-alentes. r<-ro
lhendo-se taes apolices ao Thesouro á conta 
de lastro. e sendo então convet·tidas em apo~ 
!ices do .inro de 4 "I• ouro. 

§ 5.• O Congres-o ~:<ciona.l re:;erva o direito 
de legislar op~)OJ"tunam~nte sobre a conversi· 
bilidade dos oilhetes do banco, á vista e em 
moeda. met.allica. 

§ 6.• Quando occurrencias cxt rnMdinarias 
de intere8se puWco o exigirem. o governo 
poder-à. intervir, nos termos da lei (le 29 ele 
maio de. l8i5. 

Art. 3.• O Banco da Repub!ica do~ Estados 
Unidos do Bmzit opportunamente r eduzirá o 
seu capital até 100.000:000$em acções nomi
lla.tivas. 

§ 1.• A redncç~o do capital poderá eífe
ctuar-se, entre outro:; modos o!·d.ín:::.rios,J•ela 
compra ou rece1imento das suas propàls 
a.cçôes em liquida~iio de dividas. 

§ 3.• O Banco da. Republíca. do5 Estados 
Cnidos do Brazi! OJ)el•ara de a.ccordo com o 
:n·t. 4:?. dos :>aus est.ttutos actuaes, a}>pro>ado;; 
pelo deceer.o n. 1227 de 30 de dezembro de 
1890; salvo quo.nto aos emprestimos sob:'e 
caução, del,l'altn-es, letü·a.s hY}lothecar ias ou 
quaesquer ouiros titulos de compa.nhias a.no
nymas, que sõ acct-itat'ii. quando integrali
sados e r:om o rle;;conto de 20 •j o da ulti~r.a 
cotação official, comtanto que esta não ex
ceda ao par; não !)()denclo, porem, o "total 
destas operaç~s repre~ntar mais de um 
terço do total dn. emi~:io. 

A contravenção do disposto neste artigo 
importa a rcsponsa.bilidade collectiva. e soli
da.rir~. da directoria e do conselho ou commis-

são fiscal. l'e5llOnsabilidade que se tornará 
etrectiva pela reposição na cuixa do banco 
das q11antias desviadas, além d<ts penas em 
que tenham incorrido os r e8Jlon:>:weis. se
gundo a legisla~.[o gera.! d<\ R ·pu!Jiica. 

§ 3." O l;a.nco terit snccm·sae.; nas capitae> 
dos esta(\03 (\a t;nião onde existem ha.ncos 
regionacs, conser\'u.ndo a.s suns respectivas 
caixas e podendo creM outr.ts em quo.Ir1uer 
das c:~.pitaes dos estarlos. 

§ 4." O Banco do. Republi(!:', terú, alem dos 
director<'s CJUe o.> est.,tmos deterrnina.rem, 
nm Jlt'e>idente nome.Mo pelo f!O \"Crno : o >ice
presidente Silrá escolhido pdo mesmo g~verno 
entre os tlil·ectores eleitos pelos •1ccionista~. 

A cle~~:ão }JU.l'a. o C()nselho Jl!;Cal re~1.hirá 
sohrc sete accionistas, dos rtuaes o governo 
nomea.ri~ tr~s como seu;; r~presl•ntank'S. 

A c·:;;tes cumpre t'isc:tlizar toUas ns opem
~ies do hanco, rein.ta.ndo men~n.!mcnte ao 
Theso\Jro Federal o moümento realimdo. 
~ 5." A reibrmo. dos estatutos do Banco dn. 

Repu blica set·a iei t.:l. de accor<lo com as pre
scrípções üest.."\ l ei, de conformida.tle com O!t 
moldes dos ma.is reput.ldos est.a.belecimento~ 
congenet•cs e em vistil do;; usos commerciaes 
do paiz. · 

Art. 4." O Governo fica. a.ntorisado a cobrar 
em (luro. em ([l1:J.lquer exercicio. o~ direito;: 
de impor tação nas alfandeglls e r epartiçues 
de arr~adnção da. tnião. como e quando 
julgl'lr com-eniente; deven(!O, porem, fazel' 
constar p ;,lo Diar:o O fficiol, com ~ , antecedeu
ela de 60 dias 11elo meno~ . nü.o sú o começo 
desl'a cobrança., como qualquer <\lteraç;ci o no 
semido tle <wgmentar -lhe a. escala. 

Art. 5." Nenhum hanco de depositos e des
contos poder!~. operar ou cont inuar a. operar, 
sem llll.ver rea.lizado eil'ectivamente pelo me· 
nos 50" f., do seu co:pit.'ll. 

Esta tlisposição c extenSi\"i\ a quaesquex· 
cgenci~:s ou succursnes de banco com sédes 
no exterior. 

Art. 6.' Fic.c't rescin(lldo o contracto >igente 
(le l'esgate do papel-moeda, do Tilesouro e .síio 
revogadas t1 s dispo:;içCcs em colltl'.~rio. 

Sala tla3 sessões, 22. de omul>t•o de 1892.
Glicerio.-JI_ Valladao.-E.·i, o Coclli.().-Cc.r
Ls c:,aqa.~.-Ctusi.ni;·o Ju.;~io ,·.-GM'CÍ<t Pii'~S. 
-}lilo "Pcçcmlw.- ~lla11oe~ Fdvrmcio.-Chagas · 
LolJato.-Pmt/.a A;·yolto. 

O Sr. Dra;;r.ilio <lo s Santos 
-?·íão venho . Sr. pre,;idente. tomar pll.rte no 
debate que ora pela terceira yez se instaura. 
a respeito do impol'ta.ntis.<imo :.s.mmpto atti
nent~ a rei<Jrma tinancei ra. 

Jnteirameuie divergent e d:~;; tltt:1s parcia
lidades, em que se dividiu a C:>m;~r;,,. a prn
po~ito do me~tciona.do projectll . h~m eompre
llende v. Ex., hem compr~!llender:i a. C:'.ID<\r:t. 
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que seria estolid~t pretenção querer 1hzer 
retroceder corrent es de id&.:..<~ tio rortemente 
accen tuada:; ... 

0 SR. SEYE!UXO VIEIR.~-N:lo apoiado. 
0 SR.. RRA;i,!LlO 00~ SAKTOS- ••• e eacnmi· 

nhal·tt:~ pat\t um no~·o ohjcctivo, qualtlquell~ 
que vi:s<:.m a~ minh<>...'l couvicçrJeS. 

Venho, porêm, Sr. pre.<idente. desempe· 
nhar-me 'de um compromi><so que tomei 
:para com algur~:> co!lep;<l~ e amigo~ de:;ta 
Cama.m. que e::tr;>nhando a minha attitude, 
tlei'de il, pl·imeh·;t. dbcUSt>ão do pt•Qjecto 
apre:~enttdo p~l~t illu,.tre cutnmis!iio (l(J Ol'ça
mento, intet•pt-llumm-me :;obre as minllo:: 
idéas a. respeir.o, e pl'ovocat•mn-me a. fot·
mular um ~uh >ti tutivo pelo qu;Ll p:Jde.~::e 
mais cla.ra e termin:,IltPmente demonst.r·;\t' 
que alguma, cou,;:t ::e poderi(l. f,lzli<t' ou tenb~r 
de melhor do que o projecto o.presenta.do 
pela. commL.~':ão de OJ'c;;tmento, e do qu0 o 
>!-ll.bstitutivo.< t\pr•e: ,Pnt..tdo·~' :pot• diver"'.~ rnem
])('os de.;tu.c;.;.'\:J. na. 2" di,;cu~::-i\o do mesmo pro
jecto. 

Formulei o:::ul;4ibti>o. e como era 'le meu 
•dever, itntes de n.p t·~ent.al-o i~ con,;iclet' ;1.Ç[o 
da Camal\1., .;;ujeitei-o ú apreciação dos ami
gos que a is>o me IJ>•ovocat•am . 

Gomo esp~rava., <IS minhas ideas fo~t\ll\ 
quasi que in lim irw rpjoitada.s. Algum; resp:m
d.ero.m-meque o prqiecto era demasiadamente 
radical, tinho. um<\ feiç;i.o extremamente re
voiuciom:riil . e nií.(• >e compadecia com a.s 
actuaes circum,-t.tncin.< politicas do paiz. Ou
tros objecttlmm-rne que o project.o vis.:.v:,~; um 
ol..',jectiYO inteiramel~te cliimet'ico, quo.l o do 
rest..'tbelecimli'nt.n. ou antes, da. instimiçüo ua 
-circulação met.all ica. ltcntro do prM:o d., llous 
annos. Outr0s . ftn<:lmente. ponclet~J.ram-me 
que o projecto l.ms·_,wa-se em uma. ídea intei
ramente inacceitu.vel e profundu.mcntc soci~
lista, qual sc.ja '' do imposto solJre a r endo. . 

Sr. presidente, si eu quizesse cUstntit• o :pro
jecto, si pr~t~llUC$õ.e ('umlament<tl-o, jnst.lficn,l-o 
perante esta. Cmmwa. <tO.> primeit·us eu l'e:ip:m
deria que (1. si lu;v:::1o é de tal modo grave, 
que o m<ll que a1rcct3. o noss'l org-J.nismc ó de 
tal naturez.•. que ,;i~ uiio aumitle ~'Onk•mvnri· 
S[J.ÇÕe>. que ji niio rulmittc pallio.ti ..-os, 
(apoiados); que, púl' consequencin, urge extir· 
pal·o, eliminal-o do nosso organismo sc•cial, 
_porque nas sociedades humamls. como em 
"todos os corpos orgt•ui,oados, qua.ndo a reaeç<\o 
não se opem na pr•.opnrt;-.\o da intensidade do 
mal que as a1lect.a, pôde-se a.llirmar que estiio 
f;,~,talment~ YOt:luos á. dissolução e u morte .. 

Aos segundos en pudera responder nue elles 
nã.o attenderam. ao 1brmularem a sua ob.ie
~.íio, a que o papel-moeda é uma verdadeim 
anomalia no llominio das relações economicas; 
e que uma Yez eliminada esta. anomalia, pol' 
mais antig:~. que eUa ~e,;õl., dar-re-hia, }.)01' b-ro 

Can>:>t!l. V. VI 

me«mo, Ioga r ao restt1.beieci.mento e ao imperio 
das leis natm'MS que regem n. circula\".â.u dos 
valores e, conseg:uintemcnte, ao affi uxo dn. 
moeda. metallica, q tw jil não encontrMldo uo 
mercauo inT,el'iCL' a rnrt;a que a expellia., -ten
dcrh\ ncct!s.c;arinrntmte a ne!le fixu,r-sc. 

Aos ul ~imo.< . fin:\lmcnt·!,eu pondcl"~ria. Sr. 
presidente. que o imposto sour·e a reud.;.~ ex
iste ha quasi um seculo, hl!lt)>ldo e M't'eca
dado na. ln,.laterra, ("poiado.'), o pniz classico 
da ptn toct·:lci~\. que mais t.u,le est·11deu-se 
peltt All(·m~\nlt1t, pelo impcrio Au<tro-Hun
g,\ro c dc:::10n ,·oh·eu-sc com m:tgniíko;; resul
t.'\do:; na, Sui;;s~t . na ltuli<~ e em outrcs ll'Üzes· 
do vento continente. 

Eu li:es yxmdcrarí:~. aindn que o impo:.'to· 
sobre n. rcmlt\ niío ~ idea pa.tl·ocln:\d" unic.1.
mente llOI' escriptore$ cindos de soci<1lismo; 
mas e um postulaclo scientifico, def~ndid~ 
ac~lor~·.ié\.meme pelo~ economist<.\S ma i;; ortho· 
doxo3. 

En lhe:> tlemC\nstraria, com a. li•:·ão de es
criptm·es que mlo sã.o ,;u;;peitos (\e CSllir ito ·re
volucionaria. c muito menos de socialismo; 
que a sciencia cconomica considera o imposto 
sobre a rendt'· como imposto de compensaç;to 
q11e deve exi~tiJ• ou set• introduzido em todos· 
os orçamentos que pretendam ser equ itativa
ment~ equililm:\d.os e não fundo.l\o~ excessi
vamente sobre (1. injustifica,·el fonte de re
ceit.1. que entre nó5 constitue os maiores pro
venws do E~t\do. 

Eu lhe~ demonstrada. f[UC nos paizes cujo 
,ysicm:t tributaria tem por base, como entre 
nós, rrincipalmcnte os impo,;t os a.dua.n€iros, 
o imposto sobre :t renda e uma nece§i<lade, 
l)'tm compen::.at'. em ia vor d:ts classes pobre$, 
a grande iniqukl:~.d.~ qua sob1•e cllas pes;~., em 
COn~?qUCfiCÍU Chl faJt;,~ ;Üt~OlUt.a de pro]JOrcio
D:l lidade dos itnpo.;tos de imp:lrtação e impos
tos de consumo. 

Eu lhes de<mou.>éraria, fina-lmente, Sr. pre
sidente, que consitler:lda ainda a qu::st.ii.o sob 
o l)Onto de Yi~t<\ dos ~:\c t· ificios em que im
pod.;:~~se por vcntUr<l. esüt nom contrilm içiio 
p:<m. as ch:;;ses al.mstadas do nos::o p:liz, estes 
&~crificics seriam l3.rg-.l.mente ccmpens:ul.os 
pelo cll'ei to pratico da. applicação do lll'Oducto 
do mesmo impo.;to ;i. Yalori5<l.<;:lo do meio 
circulttnte. 

A8 fbl'tunas que hoje. pelo >'ttlur nominal 
da moetla em que sfl.o avaliadas, r·epreseui.a.m 
111, na. re<\lid<\de llc.s cousas, Mtendeml.o-se ao 
vale!' camhi<tl, l\0 ·;n,Jor elf<!ctiYO elo nosso pi1-
pel-moed;~, represcnt<\riio 5, G ou 7, conforme 
as oseilla<;(tes 1la. taxa. do cambio. 

Or.1, ~i o objcctiYo que .-isa. o meu projecto 
pode.."Se ser cot1seguido, é 1or;~ de duvida, e 
est.t tlemonstl'OJ;i'Lo me 'Par ece e;',k.l, que o 
sncrificio que por ventm·a. o Esc:tdo impu_zesse 
ás classes :d.>:lS!.:td;LS, :: lém ele se1· um:L JUSta. 
com1Jell~:l1;ã.o c:lm re!erencia ás cl;~S$<.S ].JObres. 

66 
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esmagadas pP.lOS impostos de importaç,ão e de 
consumo. seria. a inda larga e eflica.zmente 
compeiisa<Jo pe.la.s _grandes vantageas resul
t ant s d:t r<tlor!3açao da moeda. 

)ía.s, meus senhores, não posso pretender 
fazenemoatar a torrente caudalo.o;n. p.1ra a 

bio do dia e~ que for este apresenta.do ao 
t roco, accresctdo de um ou dous dinheiros es
terlinos, a .iuizo do governo; de\•endo come
ça L' petos Mhetes d-~ mo.ior valor dos ba,ncos 
regionaes e não exceder á. somma. conver
sível em cada mez a lO mil cQntos . 

§ I. • Nos limites do disposto neste arti"'o 
~J.o pQSSO intert'Omper :1. serie de conse- determinará. o governo a ordem de succe~ 

qu··ncia.5 inevit:~vei•, f<l.taes, que tem de de>:- dos bancos, bem com a somma·dos respectivos 
en,·o! ,-er o omino'o sysrem:L do P<'pel-moeda , bilhetes conver~iveiil em cada mez. designa,n
qu·~ reet·b•mos dl\ monarcilllt e fol le\·ado ás do-os_ •·om GO dtas d~ antecedmcü\, por meio 
m~is .:\h,urd,\S e espantos·t~ p1·oporçi\e~ pelo · d~; e<lltaes a qu~ ~ara a maior publici~lade,
prLm ·tro .governo t·epltÕUcano. (:1poia·los.) pe\u. estampa, ser1e e numeras de C<J.da um dos 

Bem se1 que as peiores institui~'lies . quando valores. . . 

SU<t fonte ... 

um;~ vez ~)f!r:lm hn~.:w rai7.e< no seio 1\:\ so- ií 2.• Proseguu·a a conve~<l) em m3.ior ou 
ciedade. ob:-'J.l.ecem !ata lmente ú. lei !O"'ic: ~ tia n:t:mor ~cala, a.tr,ettt:l.S a.s con veniencia;; da. 
sua e;·olução. que a> leva. a desen>olver a. cn·cui~Ç<LO e O$ fundos disponiwis Ll O Thesoll
serie inteira de su:J.s eoMcquencius. por mab l'<~, <lt~ que o cambio se ele1'e a '!.i dinheiros 
cal.a.mrtos:l~ que ellas s~j;tm,accumut .. ndo t.Les- pot• lsOOO e nes~ taX.il. se mantenha. durante 
as~res sobre de:>ast.res. l'uinas sobre ruina.s. 3 ~~Y:s co~~ecutJ '"OS. . . 
ate que do proptio exces.;;o do mal venlm 0 ~ 3. Yertfirondo a permanencw. do camb10 
remc~io,que e sempre Uffi<l. heJ•o:ca e suprema ao ~ar. ? ~odet· E:ceo:,utivo . _conv003r~i. o Con
rea.cçao. . . gresso );ac10nal , St uao estJ.ver reum<lo. a.fun 

Sel'ia., portanto. inutil que eu, isolado, com de llre,_ pt·o~ot· <1., decreta_cão da t>ntradá. ~<?S 
os meus fl'<L.Cos re0ur,;:o5, pretendesse discutir banco~ em1ssore.~ no regtmen da cotlverstbtlt
os projecios apresent.a<los com t•elação ao pro- dude, pelo valo r· nominal, dos res}Jecti vo; bi- -
blema de rewganisa~·ii:o financeira. elo prüz. e lhetes, mede.o1-nte 1.t entrega aos mesmos bancos 
mesmo j ustificar o su:1~titutivo que ora- tenho Llo;; la~t~os co~respondentes ao papel bancario 
a honra de a.presen w.1• a consideraç.ãQ d<\ a1~da na? retn·a.do_. 
casa. s 4.• A pl'opot'çao que o governo for effe-

Oft'ereço-o tão _sómenie como um peotesto ctu~ndo a convePS<lo dos ~ilhetes bancar!OS, 
contra. o que aqUI se pretende fluer em ra YOr se~d.O cancella4as as a.po~!C~ do l'Cilpecttvo 
da p!uwcrada de agiot.l<s qtte tem dominado, lastro e se constdera~á <hmt.nutdo o ~astro en:t 
que tem a.r,·uinado e que tem desllonr<tdo a ouro da s~mma. ap:pllcada a conversa.o dos bt
R~pnbl ca (apoiarlo.<), e }Jara que fique assi- lhetes ermttldos sobre esof!- ba~e. _ 
gnalado _nos ann::te~ legislativos de nosso P•t1z '\N · 3." Para. occorrer a.oonver&lo,tlcam es-
que, em 189-?., em pleno regimen republicano- pec,a.lmente conslgnados: 
~ouve alguem q~e. ou;,on apresenta.r um pro• o} a import..1.ncia. do lastr·o met.allico exis-
~ect? , co~tendo ldea:; que consubstancia.m a. tente no Tbesouro; 
m~tltmç-<LO de 1inanÇ<1.S verdadeiramente repu- l!) a somma das divida.:s do,; b;tnco3 á t;nião 
bliC?-na. P!~t:to bem ; ~mt~to b~,;1. O Dm ,lo,· J por qualquer tltulo contralüdas; 
mudo (e/,c:~a·lo.) · c) o proàucto .d<'l. renda de proprios nacio-
. Vam il mesa, é lido, apoiado e posto eon- naes dtspensave1s; . 
JUnctameu&e em discll5Siio 0 56nouiut" d) o producto do 1mp~sto sob~e ;\ renda, 

o ~ que será lançado na torma. dos artigos se· 
guintes: 

SU B5TI'l'Vl'IVO ~. !83 D - 189-~ 

S~'-OStiWii7)0 ao projecto il. 183, dn CD1·;·ente 
a.n.w; qt<e restctbale~e ct l,Ji a . 84')3 de ':!4 
de nonem~ro de 1888, co,n llS ·•liO ti{IC•lçiJes 
retaMas e -regv.larisação d as cminües ban
ctu·ias ~ 

O Congresso Nacional rlec1·eta: 
Art. !.• E' o Po:ier Executivo autorisado 

a converter em ouro, uo3 t ermos desta lei os 
bilhete:; bancarias em circulação , ' 

Art. 2.• A conversão será facultativa. pa.ra. 
o poct.ad.or do bilbete e se etiectuará ao cam-

Art . -1 . • O imposto~ ou~ se rerere o artigo 
precedente incidirá sobre a r~nda annud, qu.a 
tor arbitrada, de cada um dos habi tan:es do 
territorío nacional, isentos s.)meme aquelles 
cUj!J. renda. for inferior a 2:4005, por a.nno, e 
sera lançado na seguinte propocção: 

Cla:;se I - Rendn. proveniente do exercicio 
da activi<lade de pesso:1l em qualquer io.du.s
tria., profissão, emprego e oucrO$ gen3!'0S de 
tra.balhQS: 

u) de 2:40J$ a e:ooos. 2' /o ; 
b) de 6:000$ a U:OOOS. 3 'j. ; 
c) de 1 2 :000.~ a 24:000.?, 4 "l o ; 
á) da 24.:000$ a 4S:OOOS. 5 •f, ; 
e) de 48:00:>$ a 95:•.JOO,?. 6 •f •. 
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A partir-desta uitíma. qua.ntia., a ~a. será. 
elevada. a. mais 1/20 •/0 , sobre cada conto 
de reis. ' 

Classe Il- Renda proveniente da proprie
dade immovel, rural ou urbana., ainda. que 
esta seja. explor-ada pelo proprio dono. de di
nheiro a juros, sob qualquet• fórma de con
tra.cto ; ele fundos pu blicos, de acções e rlc
be;ltures de sociedades anonymas, do mpítal 
empregado em sociedade em nome coUccti~·o, 
em commandita., conta. de participação e 
qualquer outr-a, do co.pital empregado em 
qualquer indus~.ria. arte e prons:xw. exerci
das individualmente, das quaes se autl.t'a.m 
lucros nJo imputa.veis sômente ao trabu.lbo 
essoa.l, de set·vencias, pensões, l'erormas de 
aposentadorias: 

b) de 2: 400S a 6:000$. 3 • f o; 
a) de 13:0008 a 12:000$. 4 "f,; 
c) de 12:000.<:; a 24:000?. 5 "/•; 
rl) de. 24:000~ a 48:000~. 6 °/ "; 
c) de 48:000$ a 95:000$, 7 '/o· 
A pa.rtil• desta ultima, quantia, a. .taxa do 

imposto ser--á elevada a mais 1/ 10 oí., :;otre 
cada conto de réis . 

Art. 5." A$ rendas 'l'it~iicías e as que forem 
em parte pro venien ies do tmbalho pessoal elos 
proprletar10s e capit;l.!ist..\s, gozarão da re
ducção de 1 ,'2 "In nas respectivas taxas; as 
que em parte resultarem th~ exploração de 
privill.'.gios, excepto as de inovaçü.o, de con
cessões e fórmasgo,·ernamentaes, contl'ibuirã.o 
com mais 1 °/0 sobt·e a.s me:;mas taxas. 

Art. 6." AÓs empregados publicos, pelo im
posto sobre vencimentos. aos nccíonistas de 
sociedades a.nonymas, pelo que incide sobre 
dividendos, e a quantos pa.,o-am impostos de 
industria~ e profissi!es seriio deduzidas as re
spectivas quantias que hom·erem ~ido arre
cadadas em C<lda anuo. 

Art . 7." O Poder Executivo expedirã regu
lamento sobt·e n. fól"ma do lançamento e ar1·e
cadação do impo5to, podendo comminar mul
tas até á quantia de 6:000$00'!. 

Art. 8.' Pam o fim de a.deantar a conver
são dos biliH~tes ~l.!lC<\rios. e o Poder Execu
ti'l'o auto1•isado a contralür no exterior um 
empre.-;timo ate 10 mi!hres da Uhras sterlinas, 
:ficanc.lo con;,ignado ao respectivo serviço de 
juros e amortização o proclucto do imposto 
sobre a renda. 

Art . '9.• Logo que o cambio attingir a 20 
dinheiro', começarão os bancos emissores a 
converter em ouro e a reforçar os seus las
-h-os, de modo que os bilhetes ainda em cir· 
culaçiio venham a representar o duplo dos de
posi tos metallicos. 

Paragra.p!1o unico. Os bancos, que dentro 
de dous annos da. promulgação de:."ta lei não 
houverem cumpt·ído o disposto neste artigo, 
perderão a faculdade de emittir. 

A t•t. I O. O governo reconstituir-à, dentro do 
mesmo prazo, o lastro metallico dos banc03, 
cuso não sejam totalmente retirados os bilhe· 
tes emittidos ~obre ba~e de ouro. 

Art. ll. DêCretada a. conveL-sibilida.de do 
papel-bancaria (art. 2•', § 3·•) aos bancas emis
sor<:.~ , existentes, bem como aos qt1e forem 
ct·eados, set·a facultado emit tirem bilhete;; con
''er$i >eis em ouro, n:.L ba.~e fixada. no al't . 9<>, 
sujeit:tnrlo·se, porém, a uma. só est.ampa, q_ue 
s. ·rá determinada pela Caixa de Amm·tizaçao . 

Ar-t . 12. O cur~o forçado nlio mu.ls será. 
concêtl ido sinii.o por prazo limitado e para. 
obvia t' ~- crises de outro modo insupera.veis: 

At·t. 13. As emisst)es con>i:!l'Si\·eis lk.1.m su
jeit<~s ao imposto de 2 n j ., e as illCOU Yer·:;iveiS 
ao ui:! 10 "f,, , cujo producto ser-.i. empt'Pgado 
em <Lpolices ouro, as quae;; e os re.-;pecti\•os 
jm·os ~er·ão addícionados aos 111séro:l metalli-
cos tlos tmn<..'Os. . 

Art. 14. Ficam desde jâ. prohihithtS novas 
emis;;ões bancarias de curso !'or~,,vlo. 

Art 15. Suspensa a convers;.io do> bilhetes 
ban•:arios, nos termos do <Jrt. 2", § 2.', o go· 
ver no enceta.rá. o resgate do papel-moeda do 
1Ma.do pelo seu valor nominal. 

Art. 15. Revogam-se as disposiçiies em con
lr'<~.!'io.-B.·asilio dos Santos. 

Vem á mesa., e lida., apoiada e posta con
juuctamente em discussão a seguinte 

Supprima-se o art. 4• que autoris:1. a oo
brança. uos impostos em omo a arbítrio do 
governo. 

Sala das sessões. 22. de omuhro de 189-2.
Casi m.i>'O Junior. · 

O ~r. Seve t.•iuo "\>-ieira pede 
v~n ia ao i\ lus tre gõnera l, muito dig•lO repre
seutante do estado de S. Pa ulo, ~ara. vir que· 
t·Ai lll r· de Y. Ex . per.mte a illustra.claCamara. 
dos St';;. Deput.adõs. 

S. Ex. ao ju::>lifie<tr o seu sulJstitutivo, 
atHt·mon q_u~ el!e represen tava_'" m~dia ~e 
t udas ns opwrõqsdefimda.s e localrsadus no selo 
da Camara. 

E eutretaoto, para aclmr essa médi_a, n_ão 
se sPrviu do que teem proposto os parttd~<riOs 
da encarnpação . 

lJevera tel-a feito, ao menos por espírito de 
equi<lade. 

Pns~a a tratar propriamente do assumpto 
em dist:ussii.o. 

Conl'essa que ainda. não aehon u_m~ ~xpli
cação para essa tã.o falla.da recoustt tutf;ao do 
Ba.uco da Republica. 
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Esse hnnco fundou-se com o fabuloso capi
··tal de WUJ!JO: 000$, e começon Jogo distri 
buit~do 60.000:000:3 de bonus aos seus accio
:nistns. 

Attendendo a que elle não tem tres annos 
de vida, o orador não sabe de que eatastrophe 
se tornou vidirna esse estabelecimento de cre
·dito, do qual se diz que pre~iS<t de urgente 
auxilio do governo. 

Vê que o sub;;titutivo ha pouco op:·esentado 
·-eocilminha perfeita.mente a O[JiDião <ht ca

mara, ttmdo-se em vista a economia intensa 
do Banco da. Repuhlica. ; o que elle não euca
mioba perfeitamente é a economia da nnçã~ 
br;1zileira. 

A tten•lendo a que jâ. deu a hora, guarda-se 
para continuar as suas obse:·va!)<les na pri
·meira occasião em que o projecto vier a de
·oo.te. 

A discussão fica atUada. 
Passa-se ã hora destinada oo expetliente. 
0 SR . 1° SECRETARIO procede ~1 leitura do 

.seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. 1• secretario do Seu a do, de 20 do 

--corrente, remettendo com cme::da. , a pl'Opo
siçlto desta Camara., qne mandr~ rectiticar as 
patentes dos reformados nos postos rle gene
raes, voluntariamente 011 ni'.o clf•3ctuad<ls 
ou comprebendidas como compl~lsorias. nos 

· termo;; do decreto u. 193 A de :lO de janeiro 
-de 1890 e da resoluç.;;"í.o do Cong-res.~o Nacional 
n. 29 de 8 de j:.n•3iro de 18!12.- ~1· commls;;.\o 
·de marinha e g~1erra. 

Do mesmo senhcr, de 22 do coJ·rente, com
municantlo que com officio do .Minbtel'io do 
Interior, úe 1 deste mez, foi dcYnlvi:lo úquella 
Ql.mara, sanccionado, o auto):!'n~pllo da reso
lução do Congresso que autoris<\ o g-overno a 

.. conceder ao cll.bo de esquadra I ~f,,rm:vlo João 
. Coelho de 'Mello uma pensão de 500 réis, dia-

rios, sem prç,juizo do re:;pc~cti\·o s:>ldo.- In
teirada. 

Do mesmo senhor, de igual ~tüa, commu
nicando que com ot:flcio do )Iinisterio dtt 
Fazenda de 20 do corrente. foi devolvido 
<i.quella Can;.ata, sanccionado, ó autogt·:1.pho d11 
resolução do Ccng<esso, que autor:sa o go-. 
verno a mandar ;;.tJonar a D. const,\nç;t E~bi
gcnia Coelho, o meio soldo correspondente i 
patente de seu fallecido p::.e, o tenente-coro
nel Vicente CoellJO.- Inteirada. 

Do ?o.linisterio dos Negocias da. Fazemlll; d~ 
20 do corrente, devolvendo uma. das vias do 
.a.utographo da resolução do Congresso N~cio-

na!, ,iil sa.nccionado, que autor!sa o governo. a 
mandar reformar os Citlculos referentes as 
<tposentnções dos e;,:-secretario e sub-secre
tario da Fa.culd<\de de Medicina da Bah~a Dr. 
Cincinlto Pinto da Silva e Tl10maz de Aquino 
Gaspar. para o tiro de considerL~l-os aposen
tados com todos os vencimentos de accordo 
com a t<:l.Jell:l entiio vigente.- Inteirado, om
ciando-~e ao Senado . 

O S.r. Seabra- St·. presidente. 
peço licença. à Camara dos Srs. Deputados 
para :tiotl<\ uma vez vir pedir algumas in
forma~oões no Sr. ministro do IUterior, da 
justiça e instrucção publica. 

Antes, porém, de Já. ci1e;,ora.t', não -eosso 
deix;u· de pet·go n t.'\r a. V. Ex. onde estao as 
min ha.s indicações e cs r·equer1mentos que 
t enl10 feito. ( Pausa. ) 

Sr. presiclente, ha muito mais de um mez 
que me acho no sttio do ]J::trlamento, e logo 
depois da minha clle!;l'ada do e.xilio apresen_tei 
ess::ts indica;;ües ; elJas de\·enam ter segmdo 
os sens tramites legaes, deveriam ter 1do 
ú commis~ão de constitlliç~o, legislação e 
jusUç<\. 
E~ü\ commissão tem um prazo marcado 

00 l'Cgime!JtO para ~ar lJaf()Cer, _este _prazo 
estiL e~"Otrtdo ha mmto tempo e n;to se1 o~~e 
fOt';\ffi J'~ll'al' SE.llÚelhanteS indicações_. q:ue ahaS 
dizem respeito a poutos lmportanllsstmos d..'\ 
Constiln\o,:fLO da Republica. 

Sr. rwesillente, niio e a paixií.o que me t~z 
a. esta tribuna, e a vrova d:1 demonstraçao 
cabal de que não o c, jã. a t en!Jo dado ; de1- a. 
ainda hontem ' otaodo a f,wor do veto do 
Presidente <h' R.epulJiica na 11uestão dos pro
privs Gaciooaes. 

O SR. . FI.Et:r.r C;;R.\nO- Fez muito mal. 
O S1~ . SEABRA.- Jà dei a prova. desse meu 

desprencl!mento no v_oto a h•_or do vetl! do 
Preside ate da Repnbhca. a rrsp~1to do proJe~to 
apresentado pelo nobre deputitdo. pela Bah1a, 
solJre exames de ensino se~nodm'lO. 

Jil Yê, porta!1to, V. Ex: .. Sr . presidente, ~ue 
tenho procedido ne5ta tribuna com a _mo.10r 
iseuçuo de animo, tendo sómente em v1_s~a o 
bem, a prospsridade, e a par. ~a Rebubhca. 

Mas Sr. presidente na qnahdade d~ re_pre
sentante d<~o naão, rle membro da mmor1a eç 
da opposi('ão tenlw tambem o ~e~e~ restricto 
de velnr pel:l. q~a~da da Const;tulÇ:~~. te~ho 
obrigação <le Vlg'laJ', pam que nao seJam 
àtropelladns as Jéis deste l?:liz . 

Alem dos a.tropellos que Ja tenho apontado, 
Sr. presidente, hou~em vi, 11? . Jornal do 
Com;;le.-cio, es...oe orgao de publtCJ~ade OO}l
ceitundissimo e sempre muito bem JUformaao, 
d a denuncia. de um abuso inqualitlcavel do 
Sr. ministro do interior, abuso que constitue 
um crime. 
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Ja hontem no Senado o illustre chefe repu- mrb\S; voa submetter este requerimento à 
blicano, o venerando Sr. Sald;\nhn 1\larinho, çonsidcr::ç:i o da cas!\ pedindo a V. Ex. mais 
sempre na estacath em defesa do. Constituiçi\{1 uma vez t]llíl ntio o deixe ficar no esqueci
e d~s liberdade~ flublic:~s, aprese11tou um re- mento e que !'aça reviver Cl traga ao debate 
querimeoto itlentico ao que vou apresentar destt\ ca:;a t\S inclicaÇ()es c ou tt·o.s :·equeri
nesta camara. . _ . . . mentes a~t·~sentados pormi~n, par'' q11e assim 

O meu requenmento mto ro1 ollerec1uo hon- tenha noflcl::l de que elles amda existem . 
tem á consitlera<;iLo da Ca.mara porque qtl!lndo . O me:1 reqnerim~~to nadu. tem de perni
vim a esta c~~· suppoo~o q.ue ~ expediente I Clo3o, nem tom mahcm. nenhuma. 
e;a na l;llt\m,t !~ora d,~ l;eS~i<to, o expe- Quero apenas s1ber que bases teve o mi
dJente fo1 aunnnc,,\do no comeÇo dos tt·a- ui;>tro para despeude1·. est.1. qu:mtit<, em que 
balhos. . . , le1 se tu:1llou, qual fo t a verl.n orç:.\mentaria 

Vou e:tpor ,.o ~~sn:npto em .'111~tro );'\!~_- em que olle se b!lSeou par:l.u.Hhnr;nr ll lnteo
vra~ para n,~o ,~st.lr tempo • em_ s t:~~ut.l.t den0ltt ).!tm\cip~t l, afim ue comprr~r ,z ~ulo para. 
lerei o m:n r-eq~~el'llnento P~1'1JtiC nuo 1111ero o abaste~imento da carne ve,de 11es'ia. c;tpital 
roubar a atteuc,\O ~li: Ga~.t.a · e in:lagar qu:ll a somma que S. g:-,: _ g-astou e 

Tr~ta-se nada n:'·us, nada n~enos, de que,do a q1muto monta a. tb.uca dll.<la pelo Thcso · 
s;gmnte facto del!ctuo~?, prattcn;lo p~lo ~r. porqne v. Ex. sa,be perfeit~mente queur~S.. 
Ferna~do L?llO, _m1~1"·r~ do mtet'lOl', Hl· cofres <1:1. municipalidade estão completamente 
strucÇll.O pnl:lll~~ e JUStt~'\. · . . exhausto;;, que este serviçJ do al>,\:;tecimeuto 

A Intenden .. Jn. Mumcrpal dcsb capt tal H~- da carne •er,\e é um serviço dispendiosissimo 
cumb\u-se de abate: ga.~o pm':l.. ~,..<•l~astect- e n~·~cssnr ia.m9nte, si ha tíauça. ou g-aranti!. 
mento d~ cnrne v e, de ~ ll0!l.U~·1 ((<10 ' f~l-.?· por p•wte do 1'hesouro, essa. garanti\\ ou W.•nça. 
porém, nao tendo quantiasurnr:rente para f,t- Yem onet·~tr incalculavelmente os corres pu- · 
zer face().. ~sta despem, p:l.l'a tr cor.lpt·.at• o blieos. 
ga~o em ~ll::w.~ _e tl"J.lel-o para est a cap:td · Com (I ê '[los;;i vel, Sr. prasitleute, que o Con-
Nes~tt~ c~u~tço~s, 0 que pensa.m que fez o gresso ?it\Cional possa fazer orçamentos, possa 

Sr . mu:ust:o,: ., . . ,. i'azer o equilibi·io ua rec:!itn com a. despeza, 
, O Sr. m!Ubt~o dt:s~ · - .« Aqn1 estao os co- sl os dinheiros publicas s~ esbanjados sem 

t:es do Th~souro Na~tonal • eu garanto o pra- consentimento, mesmo sem conhecimeato do · 
s~dente da. mten•lencm. para. comprar •• qu~n- mesmo Con <>resso 1! 
tidade dê g-ado que eatentlcr e gtm•nto a nu- . , ."' , • . . _ 
portancia. d:'l. d~pez.1.. , . . ~ dem:~..,.,_ :"1. ~:e.s:de!"te, aqut .me~mo .no· 

Esta garantH tol'non- se e ncctt ''\ porqne Jo •. ~ml tio ~~1•1 mct c.a ve.se qual ,.e o mottvo · 
jà sabiram dos corres puiJlicos mais de ~00 tle:>~a e:t~otta contra ~ qnal est,t. clamando 
contos P<\ra f<\Zer f;tce ao necesswio S9t•viço. todos os •Jt<\~ n. populaça.~ desta. captta.l. 

Agora pergunto n v. Ex. :-Em 'JilO verbn O Jan lltl. a: Commerc~ recebeu um tele-
se fundou o ministro do intei•ior pat•n. lanç:u• ~ramm:\, doo 'l'ende•lo_res de gacl~ de So.nta.. 
mão dos dinheiros publicas a cnlrogat-o3 ~~ Crul .• no r.ual es tes dtzet~ que ntto . querem 
intendencia, afim ue q:le com c~te dinheit•o con_tmuar. a. v~cler ~ado a I n:endenc:a, nem 
fizesse o al.lastecimento da cui'OC vercle nesta m~~mo co.n a "aranha do Go~~rno, e pedem 
capital~ . qn~. q~;<tn~o nntes ~e _ordene a hvre mntanç~. 

Si os mimstros podem a (}Ul\lquer momento J,t ~~.~.c, Sr. pres1den.te, qua o ~onopoho· 
dispor dos dinheiros publico;;, então não sei e q~e é~t.~ lt~lzsndo a crtse, e ,<I~e e~·e m.ono~ 
paro que é que estn.mos aqui com esta phan- Jl?llo ~ ahme~t~do pe~o Sr. mm.IStro do mt~
tasma.goria de con-gresso, votando orçamentos r tor '!?ara. satbtitzer .a mteresses tncoofessave1s . 
e discutindo-os, mas deixando que tudo isto de bo.tad;t~os, ~e ,crra~res de. gado d? Estado 
corra. á revelia do ministro e como mu:to bem de Mma., .. o q .. a. S ..... x . per.ence. 
lhe parece. Aqui é que está o eseandnlo ! O povo sofi're, 

Este facto dá ao Thesouro um prejuízo de porque exactamente não se abre concurrencia. 
mais de dous mil cooto.s. Como se me a"'ffiur<t par::~ o f9rnecimento da carne verde, o povo 
que este fMto e gra.va, como se me atngur;\ sof!re porque ~X·J.ctamente querem tornar um 
que o ministro, aSliim procedendo e nüo at~ genero de primeira nece~sid<tde em monopolio 
tendendo ao orçamento votado pelo Con- que, sendo a aspbyxia da liberdo.de e da con
gresso, menospreza. os representu.ntes da. nn- curreucia, traz necessariamente a n.lta. do· 
~ão, fazendo-o nas suas proprias l>::trbas e como preço, porque quando não ha concui'l'enciu. 
não pode:nos ceosentir que o ministro se col~ depende exclusiYamente do productor impor· 
loque acima. da vontade nacioonl, oommct~ ao consumidor o -preço do seu genero. 
tendo abusos que são crimes; nõs, o. quem Po~tnnto. Sr. presidente, este facto, sendo. 
compete vigiar os ministros p:~.m qne não profundamente escandaloso, sendo profunda
saiam dos limites traçados pela Constituição mente ille;ral; sendo profundamente inconsti- · 
e daquelles que trnçàmos aqui nas leis ordi- tucion:~.l, peço sobra elle ~'stas informaç~es ... 
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esperando que o Sr. ministro do interior se O Sr. Lauro Mui ler tem em 
digna! à. de responder ao parlamento. · mãos um ofticio dil'igido pelo ministro da 

A este respeito preciso referir-me aindn a agricultura á. Garoara, em resposta a um re
umn ob,;ervn~·ão que li hoje em or~o tambem querimento que teve occasião de f11zer, pe
rnuito conceituado, o Pai:;, que d1sse que os diodo informações relativas a. um melhora
ministros e que estão comprometteodo o Pre· rr.ento no seu estudo. 
sidente da R.epulllica. · A resposta üo honraáo ministro vem con-

Estvu certo de que o illustre marechal que firrn;lr exact·unente, o fJUe o orador teve oc
decla.rou que estava de gu<1rda a.o The:souro, casião de expor , a respeito da demCira havida. 
não consentirà, si é ;;entiuell:t vigilaot«, ne~· no cumprimento de e>l'(lens emanadas do 
tes facte>s, nestes ~busos, neste~ escan,hclos; mesmo ministro pelo JIOSSo enc.1rregado de 
P.stou certe> de que S. E:'·· ~endo illwlil!,J compras na Europa. 
pelos ministros, C!stou certo de que S. E:.:. 
não sabe que os dinheiros dos cofres puLlico; Não sabe como explicnr, ,jit não dirá a de
estão sendo en tre~nes aos cl'indores de ~aclo. mora ha>ida. n:\ S!>l_u\;ão das eocomn~e~das 

Portanto, St• . p'i•esidente, é mister que es- fel tas'· mas n pas:;tvtdade com que o tl}lDtstro 
tas ob;ervações pe>55:un chegar até aos onvidos da n.gr,culturn ;letxa correr! se!ll e~_pllcações, 
do mnre,~hn,l t'residente da Republica, e mis- umn, prote~laçao que pr:eJUdlC:\ 10tercsses 
ter que S. Ex. ütç;~ dobrar a g-uat•(bdo Tl1e- [ renes do pat7.._.. . 
som·o e que vele dut e noute pelos coft•es O Sa . Scmnn-r-Apowlo . 
pub~icos, porque. , quando S. Ex. dorme os O SR . LAURO MULLER... que prejudica. 
mtOJs~ros a-prover.a!ll . . . . i ntercsses uo estado de Santa 0() tbarina que, 

E Sl a gu<lrda. nao e vJgJlante, ê preciao :J. nii.o :>er p!enameotejustifiett.d:t., importa em 
. q!le S. Ex. monte outra gu<ü'da que 0 \"i- desrespeito á autoridade do Poder Executivo 

gte. e t.unbem (lo Potler Legislativo, de onde 
. · Qui custtXUat cuslodiam ~ ema.n:1 a vezoba votnda. 

E' o que poderia rerguntar deante destes !-iil.o tem a honra de conhece!' o eogen lleiro 
escandalos, deante da mão Cl'iminosa qu~ o encarregwlo de comprn:; na Europa, não o 
ministro <lo interior mette nos cotl'res puiJ!icos conhecem.lo, f<1Z, como ú seu co;;tume, o me

. quando nào se encontra no or~mento ~ma. lhor ,iuizo a seu respeito; mas a té que este 
só· verba que lhe de ;\ faculdade de appllc.ll' procedimento seja justifieãdo, até qne haja 
ne~tes negocios o dinheiro do Thesouro. explicação. si é possivel e:x:plic."tção de demora 

Mando a mesa o meu requerimento. (JI~<ito que não põde attril!uir a. p:·oposito, porque 
bem.) n:lo pode ct'er que hnja propasito dG protella-

E' lido e fica so!Jre a mesa 0 seguinte ção por parte de um funccionario encarre-

Requerim.entG 

Requeiro qu•J a mesa da Camara dos Srs. 
Deputados solici te do Sr. Vice-Presidente da 
Repuhlica, por intermédio do Sr. minbtro do 
interior, as seguintes informações: 

1", qual o >alor ua. responsa.büidade ou 
fiança prestada pelo governo à Intendencia 
Municipal para abater por sua conta o g"ddO 
necessario ao abastecimento da Capital .l<'e
deral; 

2°, em que verba orç1menta.ria se funda o 
ministro do interior para tornar etreetiva tal 
fiança ou responsabilidade ; · 

3", quanto tem despendido a Intendencia. 
Municipal desde que tomou a seu cargo o 
abastecimento da cal'ne verde a Capital Fe· 
dera!; 

4•, qual a ímportancia dos prejuízos ou lu· 
cros havidos pe1a Intendencia Municipal no 
abastecimento a q11e se al!ude. 

sala das sessões, 22 de outubro de 1892.-
1. Seabra. 

kado de execução de serviços de interesses 
para o paiz, nf1.0 póde, repete, deixar de es
tranha.r a. inobserva.ncia a cumprimento de 
ordens, e tambem a passividade com que o 
Poder E:o;:ecutivo consente nesta passividade. 

Do ]Jroprio officio se verifica que, por avisos 
de 24 de julho e 12 de dez~mbro de 1890, foram 
feitas varias encommsndas na Europa pmoa o 
estado de que oo ra.dor é representante e a 
e;;tas encommend(I.S feil.as·naquellas datas re
spondeu o nosso commissario, a 20 de setem
bro do corrente anoo, dizendo que já t inha. 
cumprido o seu dever fazendo as encom
mendas nas fabricas. 

Vê o Sr. presidente qual o período de es
tudo, reflexão, ou de somno, que fo i necessa
rio decorrer para que o encarregado se di;. 
gnasse de cumprir o seu dever. 

O orador vem pedir a inserção deste ofilcio 
no Diarw do Congresso, para que nã.o fiquem 
as suas primeiras palavras como accusações 
vagn.s e sem fundamento, mas fundam~nta
da.S e justificadas pelo proprio officio do mi
nistro da agricultura, por onde corre o ser
viço. 
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Officio a q_ue se refe1•e o Sr. deputado Lauro 
Müller: 

Miui~terio dos N egocios dn. Ag:rícul tura, 
Commcrcio e Obras Publicas-Rio ae Janeiro, 
19 de ou tu hl·o de l8\l2. 

Em soluciio ao '\"osso officio, sob n. 259 de 
16 de setembro ultimo, levo ao vosso conhe-

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 22de oulul.Jro rle 1892. 
-.Mursa, presidente.- B6Ua:.-mirto 1 a:mei•·o 
r ~lator.-ThMnc'.:; Delfirw.-B. Salitos.-Sam
P aio Fa17i(z.-Hm·acio Costa. 

cimento, par;\ que o tran::;mittaís a Cam;Lr<l, o Sl\. PI~Jc~liJF.:->TF. dc~ig-na prcra 24 (t se-
que, por <1\isos ri e 24 dejuu11o e 17 de dezem- guinte ordem rlo dia: 
'oro de 1890, f,,mm feit;1S, :~o commissario de l" parte (até ús :3 hora~) -:- Díscns~fío unica 
compras n>L Europa, cncommendas Lle uuas tht owenda do se. Belhll'mmo 4le 1\lemlonça 
dragas, doas rebocadores c qu<."ltro b;ttelües ao p t·ojecto n. 122 B, cuj:\ votnç;.1o liceu ~m
para o sen·iço de desohstrucção dos portos do patmh\. 
Desterro e Paranagnà, encommendns fJUe, · 
informa o r&t'erido commissnrio, em offlcio de Yotaqãc• tlos seguintes pw\iectos ; 
20 de set.emko proximo lindo, j:i se :tcham :1. 221 B, 'J['Ç:lndo r~, r~c· !ita g-eml daRe-
promptns, estando elle chnmando p['opostns puhlic:t [< lW<t o exeecicio de lS'J:~ (:'• clbcu>são;) 
para o Se11 respectivo transporte ao Brazi!. N. 175, dc,;te anno, aug-mcntamlc de :;o •;. 

Q1wnto h verbn de 300 contos a que nllurlís os :1du;1es vencimento~ dos cmpre!!'ndo~ dQ 
na ultima pnrtc do vosso of!icio, ca.be-me in- l~strada de Fe1·1·o C<JJJt1·al do BI'H~.il,' que p~r
formar·-vos achar-se ellu, depositada no The- celJem :uenos de i:I:IJOOS, e antal'iz:l o g·ovet•no 
souro Nacional, para ter empmgo oppottuua- a abrir o nece~~;~aio credito (3> Ji;.cu•silo) ; 
mente. N. 123, de~ll:l anno (do Senado), r.ugmen-

Fin<llmente, ca.be-me declarar-vos que, pelo tando c.le mai~ .1(1 •;. os actnMS vencimentos 
inspector do 5• districlo de portos mal'itimos, c salarios tio pessoal da Imprensa Nacional e 
foram npresenht,'os os estudos p.•u•a melbora- do Dia.-io Off.cia{ (2• di~cussfw) ; 
~ento do porto do Desterro, es_tudos que, con- N. G3, de~t~ ,~nno, a.utori;;audo o ~overno 
JUDctamerJte com os i'e,pectJvo~ pln?os, ~e a despen<ler ate ú quantia ele 300:0008 c(lm a 
a~l1arn_ deponrle12:tes de appro>açao d~~te mt-~ cre,1ção. ,.lc .. um h1z:1reto no e:;tado de Matto 
nrster10 e podemo ser-vos apresentaaos logo Grc,5,;0 (2.A discussão) ; 
que esteja concluído o competente processo. 3a rl1~cmsiio do projecto n. I2í B, deste 

Saude e fraternidade.-Ser.:;cdcllo Con·Gia, auno, autori5ando o governo 1.t aLf<tndegar as 

Vem à mesa a seguinte 

DECI.ARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos ter votado cDntra a emenda do 
Senado. su ppressiva. do art. 8• do orçamento 
da fazenda. 

Sala das S(lSSões, 22 de outubro de J89Z.
C:esaJ"io Jlotta .. - A. Ellis. - Bra.zilio dos 
Santos.- Mursa.- IJmningos de "~loraes.
Paulino Carlos. 

Vo.e a imprimir. a seguinte 

REDACÇÃO N. 12.7 B - 1 B92 

Rcdacção para 3• discussão do proj ecto n. 127 
}!., deste anno, que autorisa o governo a 
alfandegar as mesas de rendas de Itajahy e 
Laguna, no estado de Santa Catharina,e de 
Antonina, na do Paraná. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autorisado 

a alfandegar as mesas de rendas das cidades 
de ltajahy e Laguna, no estado do Santa 
Catharina, e a de Az.ltonina, no de Para.nã. 

mesas de rendas de lta,iahy e Laguna, no 
estado de Santa Catharina ; 

za cliscus~ito do projecto n. 21 i, deste aooo, 
mandando incluir ~tonua1meute n~L proposta 
da despeza do .Ministerio da Fa?.endo. as quan· 
tias necessarias para pagamento as v~uvas e 
herdeiros de oilici.aes tilllecidos, do melCJ sold0 
a que tiverem direito, nas condições que es
ta.belece ; 

2adiscussão do projecto n. 228, deste aono, 
autorisando o governo a abrir os creditas de 
J2.:31í$174par(1. pagamento das despezascom 
o tratamento de indigentes atacado$ de mo
lestia.s epidemicas no e,;;tado de Santl\ Catha
dna. no exercício de 1891, e de 2:000~ parf!, 
pagàmento dos vencimentos, durante Õ exer
cício de 1883, do contíuuo da Secretaria da 
Garoara dos Deputados, Luiz Ferreira de Bar
ros, dispensado do serviço ; 

2a discussão do projecto n. 196, deste aono, 
mantendo a subvenQão destinada a auxiliar 
o serviço de exploração e navegação do rio 
Parahyba, e autorisa o governo a contractar 
o mesmo serviço nas condições que esta
belece ; 

3• discussão do projecto n. 155 B, autori
sando o governo a oontractar com o enge
nheiro Melville Hora as obras que se propõe 
a executar, por :si ou companhia. que organi-
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sar, na. U1111 das Enxadas, no porto do Rio de 
Ja.neiro, medcmnte condições que estabelece; 

Contiouaçllo da 3a dis~ussão do projecto 
.n. 209 A. deste anno, approvauclo as divi:;ões 
de districtos eleitoraes, orgnnisadas pelo Po
det• Executivo para os est<cdos do Pari!, Mara· 
nlülo, Cc:trá, Pernambu::o, Al:lg-6:\il, Rio de 
Janeiro, :3 . Paulo, Minas Geracs, Rio G;·a.nue 
do Sul e Dbtricto Federal, nllemtb a rio es
t ado da Bahia, de accordo com a org-:misaçiio 
proposta pela respectiva represen t:~çiio ; 

Continu:1ção da dis~ussão unica do projccto 
n . 192 C {ad•litivo destacado do projecto n. 
192 ll. th n.udo a desp~za do ::\l i ni~terlo da 
Industrh, Viat;ão e ülm>s Public-ts, para o 
exe:•cicio de 1893), mandando execrrtar din~r
sas obra$ ua. E:;trada de [?erro Centl':tl do 
B.razil : 

Continuação da discussão unicado pro.jecto 
n. 192 L: (mhlitivo de:>tacado tio Ot-ç~me. t to da 
despez<\. do "liuisterio da Iudustria., Viação c 
Obras Publica.;;, para o e:rercicio de !803), au
torisando o aoverno a co:Jtmctar co:n o St• . 
Rlchard J. Reidy, ou a quem melhores van
tagens o:l:et·ecer, a construco;Yo da linha te
Iegraphic:t sub-fluvial entre as cidades de 
Belcinl e Manáos; 

DJSCI!SSiio anil'!,\ do projecto n. 192 E (nddi
tivo destac:.~.do do orçamento dil. dêspêZil. do 

"l\íiuisterio tb lndustria, Yia~iío e Ourns Pu
blicas, para o e:s-ercieio de lSm), autor'i.~'l.ndo 
o governo a conlracta.r com j1 Companhi!1.Mu
zambinho, ou com quem melhores condições 
of!erecer, a con;trucção do prolong•tmento da 
estrada de ferro da. Ca.inpa :Jha MS Poços d~ 
Cu.lcla::;, e tc. ; 

Discussão unic."l. do projeeto n. 102 K (:J.•l di
.tiYo destac<~do do .oi'Çamento da. despez:L do 
Ministerro da Indnstria., Viação e Obras Pu
blica;, para o exercicio de 18\H), nutorisando 
n revisão das tabellas dos vencimentos dos 
empreg-ados superiores dfiS estl").dos de ferro; 

Discussão uni~a do projecto n. 192 L (audi
tivo desta<.-ado do orç;<mento da despeza do 
lttinisterio da Iodustria, Viaçí~o e obras Pu
blicas, paTa o exercício de 1;.;93), autorísando 
o governo a arrendar todas as estradas de 
ferro, exeepto a Ccotral ; 

Discussão do projecto n. 19"2 M (ndditivo 
destacado do orça.mento da. despeza do Minis
teria da Industri:.J,, Viação e Obras Publicas, 
para. o exercir.io de 1893,autorisando urna gro· 
tificaçiío ao director do Jardim Botanico e ao 
seu :ljudaote ; 

Dis~ossào uuilla do projeclo n. 192 O (addi· 
ti vi> destacado do orçamento da despeza do 
M:ioisterio da. Industria., Viação o Obras Pu~ 
blicas, para o e:tereicio de 1893), autorisando 
o goverllO a conceder á. Companhi:~o Estrada 
de Ferro e Minas de S. Jeronymo a proro~-~ 
ção do prazo que for necessario para. conctu-

são das estradas a cujn. construcção estft obri-
gada; . 

Discussão unic::~. do projecto n. 192 R (addi
tivo clestacado úo or·ç.aruento rh despe.za do 
?.-linisterlo da ludustrio., Viação c Obras Pu
blic;ls, pat'a o exe rdcío de JSg;~.) auctorisando 
o 4overuo :.1. contractar n introduccão e locali
sacii.o de immigt•antes européos com parti
Cllltt res, ou emprez<~s qae P<ll'<~ esoe rim ~e ot·
ga ois;wem ; 

Di ;;t:u~~ão nnica do prnje~to n. 104, deste
nono, opinan•lo no sent ido •le man<lal' proce
der a nova eleição quando for tloch\ra.rb pela. 
0Jm<lt~\ a incompatibilida1le tio candidatO
mai:; votado ; 

\" db;cussão do projccto n. 190 -\ , deste 
auoo, providenciando so!:lre <t nomeação dos 
pratores e dos juizes de Tl'ibunal Civil e Cri
min:tl e sobre o modo de contnt·<J. a ntignitla.d& 
dos mesmos magistrados ; 

!"' discussão do projecto n. 214, dcste anno, 
antorísautlo o Poder Execut ivo a entrar em 
ncco1'to com SiiV'estr·e de MagalhOCes e a B:J:-· 
ronez:1 de Villo. ?oltlria. 13 orttr·os, no sentido de
liquidar, com a responsa.bilirlttde da União, os 
titulo:; de divida qu~ rece~r:tm do Paraguay, 
depois da guerr::l. entt·e aq u~lle paiz e o nosso; 

la discussão do projer.to n, :32 A, de 1891, 
approvando o a.ccorllo feito com o mirristro 
plenipotenciario do Perú, em 8 de junho deste 
anno, ampliando o existente sobre a execução-· 
de cn.rtas rogatorias; 

Disca!;!Jão unica no projecto n. 204, de 1891,. 
mandando contar a D. Maria Thomazia de 
Oliveira e Silva, pa.ra sna. jubilação, o tempo
em que ser~iu como adjunta dt• escola dafre
guezia do Sacramento. 

z• parte (às 3 horas ou antes ) -Conti
nuaçiio da 3• discussão do projecto n. 183 C, 
deste auno, restabelecendo a lei n. 340~ 
tla 24 de novembro ue 1888, com as modi
tlca.çõcs que indica, e fi xa. o prazo dentro do
quttl devem os actunes bancos de emissão
entrar no regimen desta lei. Anturisa o go
verno : a assamir a. responsabilidade das
notas dos qne nií.o puderem ou quizerem sub· 
mettl:!r-se ao mesmo regiman; :1. providenciar, 
quacto á 3Ubstitu ic:.ão,por notas do Thesouro~ 
das que forem r~cebidas, e a. rescíndü· o con
tra.cto com o Bnnco da Republic:t po.ra o res
gate do papel-moeda, limitado este á. sornma 
actual e feito o resgate conforme ailuella 
lei, e com os re~ursos annua1mente decre
tados. 
Levant~sea sessilo às 5 horas. 
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Presidencia dos Sr.ç, Joao Lopes e Alcides Lima 
(2• vice-presidente) 

Fernandes, Henrique de Carvalho, Justinia.no 
Serpa, Jo~é Avelino, Miguel Casto, Amorim 
Garcia, Pedro Amerlco, Couto Carta.xo. Re
turno~, Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, 
Josõ l\laria.no, Meira de Vusconcellos, Pontes 

Ao meio-dh\ procede-se <i. ci1a.m;}da, á qual de Mirand~. Euclides Malta, Leandro Maciel, 
respondem os Sr.>. João Lopes, Antonio Aze- Francisco Sodré, Sebastião Lanuulpho, Cy
redo, Athayde Junior, Pault> Guimarães, João riilo de Len1os, Vidato de Medeiros, Alcindo 
de Avellar, tudio do Bl'azil, GJ.ntão, Pedro· Guanabara, S;lrnpa.io Ferraz, Mayríuk, João 
Chermont, Matb Bac~lhtr, Angusto Monte- Piul1eiro, Leonel Filho, Gonçalves Chaves, 
negro, Costl\ Rodrigues, Casimira Junior, An- Americo Luz, Viotti, Domingos Rocha, Gosta 
frbio Fíalbo, Nog-u~ira Pal'atln.~uá, Nelson, Machado, Francisco Veiga, Necesio Ta\"ares, 
Pires Ferreira, M<~l'tíiillo 1-todrigues, Frede- Adolpho Gordo, Angelo Piuheiro, Carlos Ga.r
rico Borges, Jos~ BevilaqU:\, Goncalo de La- cía, Moreira da Silva, Julio de Mesquita, 
gos, Nàscímenta, AICt•ello Barhos~t, Almino Edu<mlo Goncal\'6S e Lacerda Coutlnbo • 
• urouso, Ej.>itacio Pes~ón, 84 Andt·ado, Toh•n- Deixam de comparecer, sem causa particl• 
tino i.le Canal\10, Jo<HJ.nim PeruamLuco, J u- rndr., o;; Srs. Jofto Vieira, Dionysio Cerque ira, 
vencia du Ag-uiar, Aodr~ Cav:J[canti, Ray- Yiila. Viçosn, Albc!•to Brandão, Figueiredo, 
munclo llaJHfeira. Annibal Falcão, Pereim Ferreira Brandiio, Cnsta Senna, l>otningos 
Lyra, João de ~iqueira, Luiz de Audrade, Porto, Dt1onteir•o da. Silva, .Martiohc Prado, 
Espil'ito Santo, Be!larmioo Carneiro, '!'hco- Ciucinada Braga, Fernando Simas, ViciOL'ino 
philo do~ Santo,:, Oiticica, Ro!.irigo de Araujo, Monteit•o, Assi~ Brazil, Rocha Osorio e Fer• 
Ivo do Prado, Oliveira, 'ialhdão, F~lisbeilo nando Abbott. 
Freire, Auçusto rle Fr•eitas, Paul:t A1·gollo, E' lida, e sem debato approvada, a acta da. 
To5ta, .Seaorn, Zama, Artb.ur Rios, (hwcia sesoful antecedente. 
Pll·es, Marcolino Mour~. Severíuo Vieira, 
Santos Pereira, Milton, Leovig-itdoFilgueiras, 
Barão de S. Marcos, l'J'isco Pilraiso, Manoel 
Caetnno, Francisco de M~ttos, l:ioracio Co>tt, 
Novaes 1\Iello, Fonseca e SHva .. Fvnseca Her· 
mcs, Nilo Pec<tnlu, t'rb:lno Marcondes, Ma
nhães Bureto, Oliveira Pinto. Joaquim B:·e
ves, Vir~itio Pessóa, Franca Cill"l"alho, Lurz 
Mm•:1t, B.t.plista úa Mottn, Fróes da Cruz, 
Erico Coelho, Lopes Trovão, Jacques Ourique, 
Furquim Wsruecli:, Jesuiuo de Albuql\erque, 
Vinhae3, Thomaz Delfino, Autouio vlyntllo, 
Ba.daró, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de 
.Mag!:tlllães, Chagas Lollato, Jacob da Paixão. 
Alexandre Sto~kler, :Uatta Machado, Lnmou
nier, Alvaro Botelho, Dutra Nicacio, l\1a.noel 
Fulgencio, Aristides Maia, Gonçalves Ramos, 
Carlos das Chagas, Palleta, Fl!rreira RabeHo, 
Ferreira Pires, Jnõo Luiz, Hodolpho de Abreu, 
Benedicto Valladares, Arante3, Francisco Gli
cerio, Ce:;ario Mota Junior, Moraes Barros, 
Lopes Chaves, Domiugos de Moraes, Carva
lhal, Mursa, P:.m!iao Carlos, Costa .Tuaior, 
Almeida Nogueira, Brazilio dos s~ntos, 
Fleury curado, L~opoldo de Bulhõas, Alves 
de Castro, Urbano de Gouvea., Caetano de 
.Aibuquerq<le, B~llarmino de Mendonça, 'M<tr· 
ch1.oo de Magalhães, Lauro Múller, Carlos 
Campos, Schmidit, Pereira da Costa, Julio de 
Castilllos, Borges de Medeil'o5, Alcide~ Limn, 
Thomaz Flores, l:lomero Baptista. Cassiano 
do Nascimento, Demetrio Ribeiro, Menna. Ba.;:o. 
reto e Alfredo Ellis. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, com causa partici

pada, os Srs. Uchóa Rodrigues, Roarigues 
cimara. V. VI 

PimfErR.A PARTE DA ORDE.\1 DO DIA 

Discussão unica da em,~nda do Sr. Bellar
miuo de Mendonça ao projecto u. 122 B, cuja 
votação ficou ampatttda. 

O Sr. Seabra- Sr,pre.sidente, sei que 
não !la numerü para votar um requerimento· 
que quero submetter :i consideração da ca- · 
mam; entretanto cumpro o dever de formu
la l-o, deslle jit afim de que V. Ex. o sujeite á 
approvnção da camara, logo que haja nu
mero. 

Reqlleiro um quarto da hora de urgencia,: 
pam fundamentar uma moção que vou ter a 
houra de apresentar; moção que di:;: !'<lspeito' 
aos eff !i to> do decreto desta Catnara, conce~ 
dendo amnistia. a quantos foram implicados 
nos movimentos considerados sediciosos e con- ' 
spiratorios de 10 de Abril. Espel·o que a ca~ 
mara não recusará ess'l. urgeucia, principal-, 
mente quando eiia não tl'al'a paiaVra.s de re-
volta ao seio da Camar.~: pelo contrario, pre- 
ciso apenas de um quarto tle horil para justi
licar a moção. 
~ioguem pedindo a palavra. sobre a emen· 

da, ftca encerrada a su1 discussão e adiã.da a. 
votação por fatta da numero. 

O Sa. PRESIDENTE dechra que por falta de' 
numero para as votaçues que se seguem. mt 
ordem do dia, passa-se às ma terias em dis
cussão. 

117 
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3- discussão do prDjecto n. 127 B, deste 
r.nno, au torisando ao governo a a1fandegar as 
mesas de rendas de ltajahy e Laguna, no es
tado de Santa. Catharína. 

O Sr. Novaes e Mello - Sr. pre
sidente, pediu. palavra, para apresentar uma 
emenda ao art . 1° do projecto. 

.A Camara bem tem visto o quanto a re-
presentação do Espírito Santo tem-se poupado 
no auxilio àquelle pequeno estado. Não é 
sem ra.zil.o que o tem feito 

Jil. uma ve~: disse, desta tribuna, que os r e
presentantes do Espírito Santo, receiosos qeur 
lJela insufficiencia do seu numero . ..•. 

na rio assis tir ao t.lesemb.'\rque e fazer a arre
cadação dos respectivos direitos. 

Isto deu Clm r esulta,] o uma grande de longa 
quanto ao desembarque do material e quanto 
a arrecadação dos respectivos direitos. 

Agora trata-se da construcção de uma outra 
estl"ada, que partindo do Cachoeiro de Itape
miL•im, se dirija á seccão Mathilde, pelo 
centro, e vá ao porto da Víctoria. Natural
meote o desembarque do material se dari 
por l ta.pemirim e se repro<luzirã. o mesmo 
facto que em 1883, isto é, tera de vir um 
outro funccionario, empregado de fazenda, 
pa.rn. assi;;tir ao desembarque e fazer a reSp!!· 
ctiva arre<!adação. 

Desde que o movimento importador e ex
pol'tador teuúe necessariamente a crescar, e 
Justo que, não havendo alli um outro melo 
de se facilitar este movimento de importnção 
e exportação, ~\ União preste este pequeno 
auxilio, esta insignitlcancia a um esta.do que 
tem sido dos que menos tem exigido desta 
casa. 

0 SR. SEVERIANO VIEIRA-Não apoiado. 
O Slt. NoVAES E MELLO - •.• quer porque 

notavam que sô as g-ran.je> representações po
dem aqui obter todós os f~vores e au:!:ilios 
para os respectivos estados, sentiam-se como 
que vexauos de vir pedir, solicitar mesmo 
qualquer c:ousa. 

Entretanto, sahindo deste receio em que O Sa. P IRES FERnEUtA- Apoiado. Quanto 
me colloquei, eu me animo a vir solicitar da ao e5tado do Espírito Santo, isto e uma ver• 
Camara dos Srs. Deputados um pequeno me- <Jade, e o que V. Ex. pede é de jllstiça. 
lhora.mento para. o est:.tdo do Espírito Santo, o sn. Nov.u.:s E MELLo-Sinto, Sr. presl
e.é o alfandegamento do porto do Itn.pemt- dente, que não tenha a meu lado os meus 
l"Im, no sul do estndo. · collegas tle representação, porque, sem du-

(J Sn. ToLE:STIXo DE C.\RYALRo-Um:t al- vida a lguma, elles me dariam maita anima-
fandega . cão pa1'a. defesa desta causa, t!Ue m B parece 

0 SR. NOVAES E MELLO-Não é uma. al- justa. . 
fandega; eu me e.Iplicarei. Se ndo, como dtss~, este porto o escoadouro 

o porto de Itapemerim, Sr . presidente, é nat';lr:>l da producçao do ~ul do._ estado do 
0 escoadouro natural do sul do Espírito santo Esplrlto S~nto, que é a par te mal:;_ prosper~ 
e de uma grande parte do centro de Minas daqu~lle e~ado ~ela sua lavoura, e:;per_? ver 
Geraes em dias, nao rnutto longe, a decretacao de 

• uma estrada lle ferro que do cenll'O demande 
O SR. B.~DAR.ó-Apoiado. tambem este porto. 
O Sn. NovAES E MELLO-O gande movi- Eu sei, bem a meu pezar, que alguem, col· 

mento que tem tido e;;te porto, -prova-se locado altamente na administração estadoal, 
pela imP9rtação e exportação que se tem de- se oppõe a que seja levado a elfeito este me
tenvolvtdo extraordinar iamente, de uns qua- loramento, reclamado desde 1877. Não entro, 
tro annos a esta pa1•te. nem e occasião apropriada para entrar na 

O SR. BADARó-E que tende a. augmentar discussão do assumpto. Eu sentiria. mes~o 
consideravelmente. um certo _vexame . em travar uma d1scussao 

entre am1gos. Deixo ao correr do tempo, que 
. O SR.. Nov.AES E MELLo-Como :nuito b~m este se encarreque de mostrar com os factos 

llisse o me)llllustre c:9Uega JlOE ll!ln !ts ~ e~te que eu e ontros amigos, que residimos na
~senvolv•mento de 1mporlaç:W e exporta- quella parte do estado, temos muita r a.zã<> . 
~ tende a augmentar constdemvelmente • . Mas, dada :\ bypot!Jese, ainda que nã.o se 

Devo fazer ver á. Camara. dos Srs. Depu- 1 reaiise a factura de:;ta estrada, nem por isso 
'lados que, em 1883, por occasiã.o da con- o porto do Itapemirim perderà de suaimpor
strucção da. Estrada de Ferro do Cnchoeii'O to.ocia . Dista elle do ultimo porto naveg<\Vel 
no Castello e ao Alegre, o materiAl teve de do rio ltapemirim 42 kilometros ; a exporb
d esemba.rcar ahi, pa1·~t seguir a navegaç,'io ç.ão que se faz po1• elle é para o sul e para o 
1\uvial, por isso que, si fosse feita pelll. Victo- norte; a comarc:t d·~ Itapemirim, como ns do 
ria, dependeria de uma nova baldeação do Rio Pardo, Alegre e parte de S . Pedro de 
porto de Itapemerim. Nestas difficuldades, Itabapoa.na fazem. toda sua. exporta cão e im
requereu a companhia ao ministro da fa- porta.ção por aquelle porto. Todos aquelle~ 
zeoda, de então, para mandar um funccio- que teem andado por alli, grande numero de 
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mineiros que conhecem essa. região, estou 
certo que vir-lo em meu auxilia provar a 
rerda.de do que estou asseverando. 

Espero, pois, que "'Camara., benevola. como 
costuma ser para os pequenos, não abando
nará esta emenda, ainda mai3 quando ello. 
vem apadriuh<tda pelo projecto assignado 
:tJelos illustres r~presenta.ntes do estado de 
Santa. Catharina, estado que, como o do Espí
rito Santo, pequeno CQtnO é, não encontrara 
nma barreira que venlla. oppor-se ao seu 
justo pedido. 

Vem á mesa, é lida, apoiada o enviada â 
commissão a sogninte 

Eme11da ao a1·t. i ' do projscto n . i27 lJ 

Ao al't . 1o, depois de Paraná- accr~cen
te-se :- a de ltapemirim, no estado do Bspi~ 
dto Santo. 

Sala. das sess1les, 24 de outullro dil 1892. 
Novaes e Mello.- .Athayde Juniol'. 

o St•. Severino Vieira- Não 
venho fa2er opposição ao projecto que se dis
cute. 

!)alavras, que peço licença para dirigir como 
tll!l<\ sugge~tão ao espirit o recto, o.o animo 
conl'ciencioso da Camara.. 

Sr. presidente, applaudo muito os nobres 
tleputados que veem· no recinto da Cama.ra 
propugnar por melhoramentos con:.o os de que 
se trata, para os seus estados. ss. EEx. re
presentando mais direct.:t, mais immediata
mente os interesses desses estados devem 
muito naturalmente ser o seu orgam de re~ 
percussão no recinto desta. Camara. 

Mas. Sr. presidente. é preciso que a camnra 
no seu espil'ito de corporação, não se deixe 
arrastnr pelo desejo de condescender com os 
seus illustres membros, que derendem estes 
interesses. 

Sr. presidente, o. qneslüo do aiCa.udega~ 
mantos de portos nos diversos ostados, não 
pódA deixar tle ~\carrl:tar onus, que hiio de se 
tornar considot'tLveis par-.1 os correll da União. 

0 Sa. PIRES F t;tUmtR,\- HavBndo tantos 
empregados em dispouillilidade, não sei onde 
V. Ex. •·a.e ncbnr ODtlS. 

o sn. SEVI::RDIO VIEIRA- Sr. presiddnta, 

Quando tivesse e;;se proposito, seria sum
ciente para demover-me delle a consideração 
que me merecerem os illustres doputadosdo 
estado ue Sa.nh~ C:.tharina e o meu iliustre 
amigo, aquem prazo desde muitos annos, o 
illustre d~puta.do pelo estado do Espit:ito 
Santo, que acaba. de occupar tão brilhante
mente a attenção da Camara, conclnindo mais 
por invocar a sua benevoleo.eia, do que por 
cl.ta,ma.r a. sua a.ttençã() para a r esolução de 
um problema que 1ntercssa á União. 

Sr. presidente, pedi a pa lavra, antas de 
tudo, para. fazer, com a devida venia. que 
peço ao meu illnstre colloga e amigo, um.1 
rectitlcação- a referencia que S. Ex:. aca.ba 
de fazer á. commissá<> do orc;amento ; e em 
segundo loga.r, Sr. presidente, para fazer, em 
ligeiras 1'<\lavras, uma simples suggestão á 
Cama.ra âos Srs. Deputados. 

o aparte do nobre tleputa.rlo não colhe abso~ 
luta.mente, porque se tem de verificar o fncto 
de encontrar·se em disponibilit!ade avutado 
numero de empreg-ados pertencentes il.s repar~ 
tições, que, em virtude da. nossa nova orga
ni:saõão, teem de ser extinctas, é rorço. l'eco
nhecer que estc:r onus actualmente imposto 
á Uoiã.o, em nome de pretensos diroitos adqui· 
ridos, que aliás não reconheço, não póde ser
vir, não pôde favorece1• a. argomentação do 
nobre deputado porque, Sr. presidente, si assim 
fosse, entã.o seria. motivo para não se extíngui;.
as rspartiçõe~. desde que é preciso crear 
novas, simplesmente para dar que fazer aos 
en1!'l'egados que teem de ficar em disponibi
lidade . 

Si os empregados ficam addidos, como uma. 
medida provisorin., como uma medida dG con· 
ciliação, para favorecer a pretenção dos direi
tos adquiridos, V. Ex . vê que só tempol'al'ia.
men te isso se realisa e depois pela distribuição 
destes empregados nas diversas pagas que se 
forem dando nas repartições federaes, o nu
mero deadrudosirá diminuindo e a. economia 
que nã.o se pôde rea.lisar agora, re&lisar·.se·h& 
em umluturo mais ott_menos proximo. 

O SR. Pm:es FERREIRA dá. um aparte. 

Sr. presiden1e, em que pese ao meu illus
tre amigo e aos defel!SQr~ do projecto, a. com· 
missão do orçamento a qne tenho a honr<~. de 
pertencer, e da cujo sentir fui o interprete, 
relatando a ma teria que se disc11te, não tor· 
nou-se saUdaria. com a. resolução que a Ca~ 
mara tenha. de dar a esta mataria; qualquer 
que ella seja. 

Si bem me recorda, Sr. presidente, a c.om
mis3ão limitou-se a f<1zer nbsteoção de seu 
parecer e a.ppella.r para o juizo e sabedoria. da. 
Camara., deixando que o dicidisse na questão 
como muito bem entendesse. 

0 SR.: SEVERINO VIEIRA.-Sou vencido neste 
ponto. 

0 SR. PIRES FERREIR-~-Ah ! 
0 SR. SEVER.lNO VIBlR.A.-Meconformo com 

isto; submetto-me ao voto da Camara dos Srs. 
Deputados ; mas, apurada. a. questão, no ter
reno, no domínio do direito, da liberdade 
individual e das necessidMes do SGrvico pu• 

. Foi ~ste, Sr. presidente, o pensamento da. 
oommlssão do orçamento. .Agora, a.s minha~ 
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blico, o est:!.t!o em relação a qualquer em pro
gado seu,está na. mesmas coodiçõ~ que V. Ex. 
em relação âquelles que tornam part e no 

· serrrco; e v. Er. se utilisa do serviço de seus 
empregados eroquanto isso lhe ccnvem. 

O Sít. PmEs FERREIRA-V. Ex. é lnfeliz 
na éomparação, 

O Sa . SEVERINo VIEIRA-O Estado estil nas 
mesmas condições. · 

0 Sa. PIRES F ERREIRA- ESta theoria não 
pega. no fim do seculo, é um attento.do aos 
rureitos adquiridos. 

OSn.. SEVERINO VIEIRA-Ent:i:o hei de am
plJar a theoria que v. Ex. quer subordínnr 
nos serviços publicos,aos pD.rticularas,e quero 
ver eomo V. Ex. '[lrocede. 

0 Sn.. PIR'l!S FERREIR..-\.-Acha. que isso é 
incorreeto 1 1!:' preciso que os em pra gados par~ 
ticulares tenham certas garanhas. 

O Sn..SEVERINo VIEIRA-Sr.prcsid~nte,lem
bro à. Camarn.dos Srs.Depntados(sinto profun
damente estar, neste particular, contrariando 
ta.lvez ao meu Ulustre amigo, a. quem prezo 
muito) que, em vez desse alfandega.mento de 
portos, que traz, não sómente o onus de des
pezas, mos, que vem facilitar os abusos contra 
a tlscalisação que vem diminuir pela. dissimi· 
naç-ão esta ílscalisação, eu lembraria aos Do
bres deputados, qae em •;ez dessa alfandega.
IOOnto da portos, propuzessem medidas ten
dentes a melhorar as vias :ie communicaçii.o 
de diver;;os pontos de seus Estados para um 
ponto central que fosse unico, por onde se 
fixasse a importação,e propazessem n.smedidas 
que julgassem convenientes p:~ra. racilitar a 
nave~o de cabotagem, para a arrec~vlação 
do imposto em um só ponto; d..'l.hi então de;r 
pachaaos, os generos segu\rão seu destino. 

Quaesquer que sejam as despezas,Sr. presi· 
dente, a qúe alludiu o nobre deputa.Uo, talen
toso representante do E~pirito Santo, para 
fazer a. baldeação de prod.uctos, e !las seriam 
aiDda. assim muito menores do que aquella.s 
quo hão tle ficar perpetuamente lançadas· ao 
Tbesouro,eom a crea.çã.o da. repar-tição arreca~ 
dadora, e eu proporia., mesmo no caso de ser 
a medida. acceita. pelos nobres deputados, que, 
em vez des>a. repartição, se exigisse do Ti1e· 
souro Federal alguma. contribuição para esta
belecer a.lli esta medida. 

::>• tliscussf.io tio pl'Ojeeto n. 217, deste nnno, 
mauclanuo incluir :\nnualmenta n:L propo:.ta. 
da. despezn, do .Ministerio da Fazenda as quan
tius necessnl'i<Js para o p:·1g:unen to ás viuva.s e 
herJeiros de officiaes fallecidos, do meio ·soldo 
a que tiverem direito, nas r:ondições que es
tabelece. 

O SR. PRESIDENTE annuucia a discussão 
do art. 1•. · 

Ning-uem pedindo a palavra, fic.1- encerrado. 
a discussão do art. !• e successivamcnte dos 
demais arti~o> e adia.das as votações. 

2~ discussão do projecto n. 228 deste anuo, 
nutorisando o governo a. abrir os creditas de 
12:317$174 pQ.ra o paga•nento das despezas 
com o tratamento de indigentes abcados de 
molestias epldemlca.s no estado de Santa Ca
tlmrina, no e:tercicio de 1891, e de 2:000$ pura 
pagamento dos 'l'enoimentos dumn'te o oxer
cicio de 1893, do continuo da secretaria da 
Camara dos Srs. Deputados, Luiz Ferreira de 
Barros. displlnsado do serviço. 

O Sa. P Rl'.siDE;,iTE annuncia a vota.ç:i:o 
do art. 1•. 

Ninguem pedindo a pa..la.vra, fica encerrada 
a discussão do a'!'t. 1• e successivamente dos 
démais artigos do projecto, ficando adiadas as 
votaçues. 

2• discussão do projecto n. 196, deste anno, 
mantendo a subvenção destinada a auxiliar o 
serviço de exploração e navegação do rio 
Parna.llyba e a,utorisando o governo a. con
tractar o mesmo serviço nas condi<;ões que 
estabelece. · 

o SR. P.a.ESII>E~E annuncia. a discussão 
do art. 1•. 

O Sr. Pires Ferreira - O pro
jecto n. 1 9(3, que Ol'<1 se discute, parece à pri~ 
meiravista que póie trazer alguma. despeza. 
para. a Uniã.o. 

Este projeeto apenas tem por fim evitar que 
a navegação, ([UG ora se faz no estado do 
Piauhy, seja iuterrompida em vista do que 
aqui foi votado no orçamento do Ministerio da. 
Agricultura. 

Diz o or~mento da a~cultura. (Lê.) 
ora, o contracto de subvenção para. nave· 

gaçã.o do rio Parnahyba. termina. no dia 2 de 
novembro deste anno, àe sorte que, si a Ca
mara, que jil. votou a respectiva verba, não 
autorisar o governo a fazer uso della desda 

Sao essas, Sr. presidente, as oon,;iderações jâ, autes de entrar- em execução o orçamento 
qae tinha a to.ozer SOOl'C n l'lllLteria em dis· em que esta cousignatla, 0 que acontecera é 
cussão. A C:l.ma.ra resolverá, porém, como que, emborn ha,;a verba votada, cessará. a na· 
entenderem soa sabedoria; e eD: com? V. E:t. vegação do rio Pa.rn:~.hyba, com grave3 pre. 
sabe; estou at)Ostumado a respa1tar, de longa juizos paro 0 commercio 0 para. 0 povo da-
data, as suas dehberações. quella. zona. 

Ninguem mais pedindo a patavra, 11.ca a. djs. vou termin&r, Sr. presidente, declarando . 
cauãD encerrada e adiada. a votaoão. que pedi a. palavra a. penas para. tazer notar á 
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Cn.mara que não hn nugm~nto de despcza, 
mas simples antecipaçü.o n:1 applícaçü.o de 
verba já votada. 

Ninguem mais pedin<l>~ a palavra, fica 
encerrada a discussão do art. 1• e, suc
cessivamentl3, dos demais artigos do projecto, 
ficando adia.d<1 sua. ·•otação. 

3~ discussão rlo projecto n. 155 B, autr,ri
sando o governo a contractar com o enge· 
nheiro Melville Hora as obras que se pro
põe a executar por si ou companhia que 
organisn,r, na ilha das Enxadas, no porto do 
Rio de .Taneiro, mediante condições que esta
beleee. 

O Sr. Francisco de Mattos
Sr. presidente, como V. Ex. e a camara 
llos srs. Deputatlos teem \'isto, em todas as 
diseussões dasto pro.iocto tenho tido sem pro o 
mesrrtoalvo, quo é l'az.er com que a commis· 
são de obras publicas rBQUisita das l'cpartiçúes 
tecbnic.~s intul'maçües 1t respeito. 

Porém, por mais que tonh:\ r.llla(lO, justi
ficado este mr~u desejo, quo não pódo aer mais 
razoavel, tBm sido comp)otamento iuulil. 

A commissl'to, comparando os di~·ersos pro
jectos, opinou pelo elo Sr. Merville Hora. 

Não quero, Sr. pre3idente, fazer o estudo 
compamtivo os (liveraos projectos sobre o 
assumpto, mesmo porque, fu,se qual fo~se 
aquelle pelo qual a comrni~lo or-loasse, man
d<~ria á n1esa o mo~mo requedrnento que 
terei a honra U.o enviat' dentro em pouco, 

Observarei. entret:J.nto, Sr. presid~nte, quo, 
por mais acurado que (osso a estudo da com
missão sobre este projecto, para que esse es
tudo fos.se perfeito seria neces.-sario que a 
commissão fosse ao local em que as obl"J.s 
teem de ser eirectuado.s ; a commíssã.o não 
podia ir la, mas temos repartições com
J?Ostas de autoridades na materia, que pode
riam ofr,~recer informações completas. 

Não posso explicar as razõas por que a com
missão se illhibiu de requisitar essas informa
ções, maxime qun.ndo algumfls dellas foram 
enviadas â commissão em sentido contrario 
ao mesmo projecto. 

outrosim, é digno de nota, que a cornmis
são fazendo o estudo comparativ-o dos diver
sos 'Projectos cite um t recho da in.forrnação 
do chefe do districto do por to, relativamente 
no proje~to «D:,rio Pederneir',~Sl>, trecl~o este 
áne e desfavor,wel a este proJecto, deuando 
de citnr a ultima parte d.u. mesma informação 

Por que n[(o citou a commíssão a. informa.
ciío tla rep;trtíçU:o do Obras Publicas comple· 
tamente desfavoravel ao moomo projecto Mel
vHle Hora~ 

Por que quer a commissão prescindir da.s 
iu!'ormacões da ca.t>itanía do porto, das repar
tiçues Hydra.ulica. e Hydrographica ? 

Francamente, Sr. presidente, não coro
p.rehendo esta pertinacia da. commissão em 
prescindir destas informações. 

Si a com missão não teme que estas infor
llli\Ções sejam desfavoraveis, neste caso deve 
pedil-as, porque assim ficará o seu parecer 
apoiado em opiniões de technicos na ma teria ;. 
si, porém, a commissão teme que as infonn;l.
ções sejam desfttvoraveis, não vejo· então em 
ctue se baseia ella para. dar pareoor favoravel. 

Sr. presidente, nii.o quero tomar a. defesa. 
da nenhum dos projectos. 

Sobre qualquer deltas que :1. commissã.o 
opina.s~e, eu apresentaria o mesmo reqlleri
mento que vou apresentai', porquo assim a 
Cumrirll. dos Srs. Daputndos evitariJ. votar um 
projecto condemnado por todos os pro6ssio
uaas, condemnndo por todas as repo.rtiçOes 
publicas, a.utol'ida.des na. mataria.. 

A c~tmarn, estou crent.a, nii.o deixe.râ. de 
votar este meu requerimento, mesmo porque 
seria de difficil explicação a rejeição delle. 

O meu rcquGrimento é concebido nos se
guintes termos (tê): . 

R.equeremos qutl fique adiada a votação do 
projecto n. 155 B até que sejam publi<adaB 
tlldas as ínformaçues das repartições de Hr
draulica, de Hydrographia, de Obras Publicas. 
capitania do porto e chefe de districto do 
porto sobre todos os projectos da obras no 
porto do Rio de Janeiro, e que sejam requisi
tadas, para terem o mesmo :fim, as informa
ções que aiadd. não foram obtidas. 

Sal:l das sass.1es, 24 de outubro de 1892.
Francisco de ilfattos.- CassíaM do Nasci
menti). 

v~m a meoa, é lido, apoiado e posto con
juntamente em diseussão o seguinte 

Requerimento 

que é favoraveL · 
Ainda mais, a cbmmíssií.o que roi tiio soliúita 

em citi'tr a opinião do chefe do districto do 
porto, desfavoro.•el ao projecto «Dario Peder
m~iras:., por que não citou tambem o. informa
ção do actual cbefe do districto completa
mente desfavoraval ao projecto 1'.1elvino Hora.~ 

Requeremos o adiamento da. votação dast6 
projecto até que . sejam publicadas todas as 
informações obti'.las das repartições de By
drau.licu., de Hydrogra.pllia, áe Ol>ras Pnblicas. 
cu. pita nia do porto e chefe do districto do porto 
~obre todos os ))rojectos relativas as obras no 
porto do Rio de Janeiro e que sejam requisi
tadas, para terem o mesmo fim, aquellas qua 
a.indr. não foram ol:Jtidas. 

Sal:l das sessõeil, 24 de outubro de 1892.
FranciscCI de ltfattos. - Olssiatl.o elo Nasci
mento. 
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o Sr. Severino Vieira- sr . 
presidente, não venho discutir a mataria de 
que se trata, sob o ponto de vista teohnico, 
po.ra. o qual m~ falleoe absolutamente compe
tencio.. Comprehende-se, entretanto, logo á 
primeira. vista., que o projecto faz uma con
cessão de natureza tal, que a camara não 
pôde autorisar, sem informações das autori
Ciadescompetentes, que n conduzam a adoptar 
uma solução que seja consentanea com os 
interesses geraes ... 

0 SR. l<'RA~CISCO DE 'Mi.Tl'OS- Muito 
apoiado. 

O SR. SEVERINo Vn:m.A .•• com o interesse 
do. deresa do nosso porto c ainda com o inter
esse da sua. navegação. 

Sr. presidente, nem procede a consideracão 
de dizer-se que esta condição serâ. exigida 
para o conttoacto que deve ser celebrado entro 
o governo e o proponente ; o niio procede, 
porque este remedio não isental'li. a Cn.mnro. 
<la critic:~ muito justa, de ter deliberado &r.lbro 
um assumpto, sem conhecimento di\ cnns:t, 
eem poder avaliai' o ~tlcancB e e1!eitos dB umn 
concessllo que se autorisa. 

Isto nlo se compadece, a.hsolutamente, com 
o criterio que deve distinguir as deliberações 
do Corpo Legislativo. 

Com estas considePaçl:les, Sr. preslt.lante, 
não podin. externnP mesmo n. ausencia. da. con~ 
veuienc.la, na adopção do alvitre proposto 
para facilitar as condições de embarque e 
desembarquo no porto do Rio de Janeiro. 
desde que a ilha das Enxadas, segundo tod(JS 
conhecem, é de uma area. tão estreita. que 
não póde compoi·ta.r, nem m~smo póde :lttin
gir um espaço sutllciente, para f'acilitar de 
ruturo este servioo. 

Assim, pois, entendo que a Camara. pl'ocede 
com tada a exacçã.o adaptando e approvando o 
requerimento que acaba de ser dirigido á mesa, 
pelo meu illustre collega de representação. 

Ninguem mais pedindo a. palavt'a, fica en
cerrada a. discussão e adiada a votação. 

Continuação da. 3.. dü cussão do Jlrojocto 
n. 209 A. deste anno. approvaodo as divisOês 
de district os eleitoraes orl?anis.'\das pelo Poder 
Executivo, para os estao.os do Pará., :Mera
nbão, Ceara, Pernambuco, Alagóa.s, Rio de 
JaneiJ•o, S. Paulo, Minas Geraes, Rio Grande 
do Sul e Districto Federal, alterada a do es
t ado da Bahia de accordo com a. organisação 
proposta pela respectiva representação. 

O Sr. João de Siqueira- Sr. 
presidente, quando o projecto o. 208 A estava 
em 2• discussão, deixei de tratar da divisão 
dos districtos eleitoraas de P~rnambuco, por 
ter apresentado um requerimento pedindo 
que essa divisão fosse adiada para o primeiro 

mez da sessão do anno vindouro ; e justifi
cando esse requerimento declarei que os dados 
necessarios para essa. revisão não me tinham 
sido fornecidos, como foram â. honrada depu• 
tação da Bahia; porque tendo-me dirigido 
ao meu illustre colle!ja de bancada, o Sr. Pe
reira. de Lyra, (jUS foi incumbillo pelo govergo 
de fazer essa divisão, S. Ex., apezar de me 
ter promettido trazep esses dados, talvez por 
esquecimento nã.o m'os forneceu. 

Eu disse mais que h a via. toda :1 justiça nesse 
adiamento, porq11anto nós, de Pernambuco, 
no Senado, não Unhamos, ha mais ds um 
anno, quem defendesse os interesses do es
tado que temos a honra. de representar. 

O meu requerimento, qns no primeiro dia 
havia obtido cincoBnta. e tantos votos, de
vendo, por consequt?ocin, ser approvado, pela. 
retlrndn. do !Ligun~ deputo.dos no momento da. 
vorlllCllç~o do. votação, tevo de ficar adiado ; 
o no dlo. so~uinte, collocndn., como mo disse
rnm, pelos ltonmrlos deputtvlos dlsshlontcs de 
!Jornnmbnco, n. quostúo no terreno ua. con
tlnnçn pollticn, foi o meu ro!]uerimento rejei~ 
tndo por pnucos votos. 

Sr. presh.lonto, quont conhoea o estado de 
Pa1·namhuco, o sou elellorn<lo, os eleitores de 
cntll\ locnlldado. võ que monstruosidllde foi 
o projeeto de dlvi~ão eleitoral de Pernam
buco. 

E' t\ssim quo eomnrcus, que se acham llO 
norto do estado, tlcam pertencendo a distri
ctos que ilcnm ao sul, e vice-versa. 

0 SR. BAPTISTA DA. MoTTA- Mn.s não ha. 
continuidade de territorio 1 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA -Não ha absolu
tamente continuidade de territorio. Conhece
dor, como sou, daqueile estado e das suas 
influencias políticas, v~jo que o nobre depu
tado. fa.zenJo semelhante divisão. apegou-se 
a. uma. t<~.boa. da sal va.çã.o para na futura 
elei()ã.o conquistar uma victoria. para o grupo 
pol!tico n. que pertence. 

Deliberamos, entretanto, . não a.preseotar 
uma só emenda . •. 
· Sr. presidente. o partido autonomista, 

composto de 4l5 do eleitorado pernambucano, 
SE'jn. qual for a divisão, ponhas. Ex . a ca
pital em Cabrobó, ponha Cabrobó na capital, 
nôs havemos ds vancer, seja qual for a di
visão territorial, respeitada ou não a con
tinuidade territorial e o numero de eleitores 
de cada districto. t, 

A fraccão do eleitorado que é guiada pelo 
nobre deputado jamais poderá. colher uma 
vlctoria. perante as urnas. 

Prevaleço-me, Sr. presidente, da occasião 
de estar na tribuna para fazer um appello a~ 
governo. · 

Grandes perturbações, Sr. presidente, teem 
se levantado no estado de Pernambuco •. 
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;:rande tem sido odesc,jo de alli implantar-se govel·nos, ma.s sim as instituições republica• 
a politica. de perseguições, contiuu:Jç;1.o dn. nas, que perigam; eu, Sr. presidente, imploro 
junta.governati~a de 18 de dezembro, e quem ao governo qur. tira do estado de Pernam
contrrbue, Sr. presidente, para. essas com- buco, em obediencia. a noss:1 Constituição, 
moções, quem dá aler.to, espera.nç:1 a este esse elemento de desordem, esses comma.n
pequeno grupo que perturba a paz publica do I dante~ de forças federaes que não podem abso
tlstado de Pernambur.o, e, Sr. fil'eSidente, eu httameute e:"tercer as funccões que estão 
não uigo intencionalmente, mas é o :;overno exercendo, visto a. incompatibilidade pre-
da União. (Apoiados.) scripta pela Constituição. 

0 SR. BAPTISTA DA MOTTA-Não apoiado. 0 SR. PraES. FERREIRA-OS officiaes teem 
O S, Jo-o D s . , idéas como outro qualquer cidadil.o. (apoiados ..... A E IQUEIR.~ - ~~ como eon- ao A 0 'ados ) 

tríbue o governo <:la União p:1ra estas pertur- I e ri P t • . 
baçUes ~ O Sr •. SEABR.A. dá um aparte. 

Por que meio _ellc leva o amparo, a espe- o Srt. PIRES FERREIRA-São modos de en
rnnça, a protecçao n este pequeno grupo p:tra tender a questão. 
assaltar o govet•uo eS\:J.dua l ~ Conservando, _ 
Sr. pretiidente, 0 governo dn üniã~ na. po- O SR. JoM I?~ StQUE:IR.A.-Estou de ~ccor~o 
siciío otncial do commnnunntes de forçns fe- el_U que o~. m1lltares podem ter _as suas opl
dern<!s deputados a son11.uoras est"dull.Cs qne, m~e~ polltJcas ; mns1 o que nao posso ad
de po~~l:l d;~ ibrça. pl\lllica l'ederal !lã.o coosta.n- mtttlr é que elles 1odebttamente ns<~m d;~ 

· tes provas de desconfiança. completamente farda, co !loquem a espada ao lado e à. fre•tl3 
pessoa i ao actual governador de Pernambuco dos batalhões. de soldaaos, que t~em eor devet' 
o conservando, sr. presidente, illegn.lmente deCeude.r a. let e J. honra da. patrln, vu.o derru~ 
nn. Fncu!dat.le de Direito com 0 seu director... bar governadores~ de estados. . . . 

O S S J
. f . 'd d . Isto é o que O"-O posso a.dmJttJr. (Aposa-

R. !UBRA.- a 01 coma era o JOcom• dos ) 
path•el pelo mi!listro do ioterior. ' d _ o SR. Ar,FR'Eno BARBOSA - Estou e ac· 
. 0 SR. :TO,\~ DE SrQ~rru.-.... O Sr. lllttr- cardo com V, Ex. 

tms Jumor. mcompah vel com ests lagar. 
O St.t. Fo::-rsF.cA. HERt~Es- Isto ha. de SCl dn:.-

U~ SR. ~EPUTADO da um apa:!e· lemquanto 0 Sr. Floriano quizer. 
~ Sn.:}OAO DE SIQl~~lRA :- N«~ constesto li 0 SR. Joio DE SIQUEIRA _Vê 0 nobre de~ 

v. mtellr.,e~cia do honr u~o d1r~~tor da Facul_- pntado pelo Piaub.y que s. Ex. est~ comba
dadB d>3 Dll'etto ~e PerO;·'Jl!-bu_o, semp:e fm, tendo a tàeoria que está send.o apo~ada. ,Pelo 
de~de a Faculdad~ de ptre2to, um aum1rado~ hourado deputado pelo Ceara., mmto d!gUo 
do seu ta.lento ~ 111us.raçao, nuncr: levant~t~membro da classe militar. 
uma so accus:w..to a S. Ex., que V!esse fern· Sr. presidente, nós não apresentamos emen
seu cara~ter ' m:.s o que quero dlzer C. que das a este projecto monstruoso de divísã.o de. 
S. ~?'-· nwo nasceu a_bsoluta:neote para ~er districtos no estado de Pernambuco, mas 116· 
polltrco. Chere, no anttgo regm1eo,_do part1do 1 dimos 0 que ha de mais rudimentar no cu·m~ 
republlcano, D? _tempo d;\ n:~n:1rchw,, em ~er- I primento de deveres de um governo, pedimos 
n~mbuco, ho~trl1sn!ldo prm~zpa~mente a flac-1 tranquillidade para a nação, traoquillidado 
çao do partido liberal ~ue tt_nha por ch~fe i e paz para 0 estado de Pernambtzco, 0 que só 
o h_onrad~ ex-senn.dot· do 1mpcr10 con~clh~!;'0 1· se poderá conseguir tirando o governo geral 
Lm~ Fel1~pe de Souza L~ã.o, a quem a_..as os elementos de pertur'oação que alli existem; 
mmto prezo, S._ Ex., depms de ter na mao 0 1 tirando, em obedieocia á Constituição, o com
p~der do esta1~, maugura?do o governo rep_;I- mando de officiaes que são membros do con
bllcano no pa~z, por ma1s de um anuo, nao gresso estadoal dê Pernambuco. (Apoiados 
podendo consohdar-se,a.bsolut<J.mente,por falta geraes ) 
de tacti&.\ política, entr.::gou-se a este grupo, · . 
deixou-se ser cbefado por aquelles a quem U~I SR. DEPUTADO da um aparte. 
tanto combateu •.. (Apaiados.~ O SR. JoÃo Dll SIQUEIRA- Sr. presidente. 

11eu fito, entretanto, nao e tr 1 tar da pes- neste momento, não me refiro à incompatibi
sc~ do U}ust~e. ~iractor d~ P.acalC.ad.; de._9i- !idade do commanda.nte do districto milimr ; 
relto e s1m dtrigLt'-me M governo da Umao. é preciso que se faça justiça •.• 

Sr. presidente, imploro ao governo que, - 1 neste momento tão critico, em que discutimos O SR. PIRES FERREIRA - Entao, ~ua o 
questões tão graves, tão deLicadas, neste mo- elemento perturbador em Pernambuco. 
mento em que o nosso credito quer intêrna, O SR.. JoÃo DE SrQüEIRA-Refiro-me, Sr. pre~ 
quer externamente, acha~se tão profunda- sidente, e abi está a resposta aos comman
mente abalado, em que mais n~essitamos dantes de corpos que deixaram as funcções de 
da disciplina militar, para mant~r, não os. deputados e senadores estadoaes para assumi~ 
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. rem o oommando dos batalhões e, na. qun.li
dade de commandantes dessas forças, manifes
taram hostilidade osteosi va ao go;·ernador do 
estado. ( Apoiados gerMs.) 

O Sn.. CANTÃo- Mas não podiam fazer isso 
sem ser de accordo com o chere do districto. 

tlccordo com n bancnda mineira, sem distinc
ção d e cór política, pn ncipalmente da. zona 
cuja modificação se pede.· 

O SR. BADARó - Qunl é a emenda ~ 

0 SR. LA~iCIUL'liER- Está no Dia>·io Official, 
que V. Ex. tAm Gbrigaçio de ler; é a emenda 
í'<•zendo um:1. alternçio nos 6• e 7• di:;trictos. O Sn.. Jolo DE SIQUEIRA.- Oral v. Ex. 

sabe como estas cousas se fazem. 
Que ha de fazer 0 commaudante tlo dis· O Sr.. BADARó - Rss:t não foi de accordo 

tricto, si 0 governo é 0 proprio a conservar com a deput<1ÇÜO ; cu niio lhe dei o meu 
illegalmente esses officíMS no commllndo dos voto· 
batalhões~ O Sa. LA)IOU:'i'IER- Quan:lo fali o em ban-

O s A 1 .., cada mineira, permitta-mc Y. Ex. que o d iga., 
_ R. LFREDO BAROOSA - I Ie.,almeote,, faço sempre exclusão do seu nome. 

nao. 
O Sn.. BAn.,nó- Só do meu ~Mas ha outros 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA- Illegalment!:!, colleg:-.s que nito teem noticia. de:os:l cmcnu;\, 
porque são representantes do estado. 

0 SR. BAPTISTA DA MOTTA _ Qu:ll é n lei 0 Sa. LA~IOU~tf:R - 1\fns eu ja disse CJll~ 
que nrohiboY npt•csentci a. emcud<' assi!!'na•ln. por mim, de 

" :tccortlo com n hnnca!la. mineira e princi pal~ 
O Sa. JoÃo DF. SIQUF.IRA - A lei eleitoml menta do :tccos·do ~'<'tn os ri!pr()S(;ntnntes 1h 

e a proprin Constituição. (Ntio ap~iado ~ c zon:~ •~ quc a altcrnç;io se refere . 
apoiados.) O S!t. BAoAnci..:... Mii!S V. Ell:. diiiSe quo n 

O SR. PAUL.'- ARGOLLO -V. Ex. está cn· rcpre;ent·tçã.o mineira. csti~ d<J ·accor1lo, 
ganado. O SR. L.ntou::mm- E a representação mi-

O SR. Jolo DE StQUEIRA-:Mas o nobre depu- neir·a cstâ. de ,, c~.orclo ; pelo rn cto tle v. l~x. 
tado que me inteiTompe com o seu aparte, nüo estar de accorcl~ n:1o se sagne que :\ re~ 
sendo commandante do 9" '>~talhão de infan- presontncitn niio o esteja. 
ta-ria, ao deixar os trabalhos do congresso A ppell" pm•;t o> meus collcg-as de repre-
Nacional não reassumiu o seu com mando. senta ç-ã.o. 

OS&. PAULA ARGOr.Lo- Porque não quiz. O SR. R"-DAR6- Enlilo diga ~Iguns oolle~s 
E' facultativo. rln. J'epre~entn~ão mineir'<l. Esta aqui o 8r. 

O SR. Jolo DE StQuEIRA.-No estado qne Palie ta que não sabe disto. 
representam, os otficiaes não podem absoluta· O SR. L AMOUNWt - Dissa qtta ápresentei 
mente assumir commandos de forças mili· em nome incJiviJual de accordo com os meus 
taras. (Apartes e co-ntcstaçües.) collegas. 

Supponho que o Sr. marechal Floriano quer St•. presidento, a emenda re.sume-se no se-
a paz em todo o territorio da Republica: estou gnlnte : os municípios da Bo:. &;per:mç:t e 
certo de que S. Ex:. tem necessidade de robns- C:\rmo do Rio Clnr(l, que raziam parte pela 
tecer o seu governo, de robustecer a proprín lei :-:inrnivn do antigo 4• districto, pelo. pro
Republica. e por consequencia, S. Ex., lan- jacto pertence ao 6°. Accordamos em que 
çando o:> seus olhares para o estado de Per- estes dous municípios fiquem fazendo parte 
na.mbuco, precisa -ver que os elementos de do acltt:J l 7o districto, e o município uo Carmo 
desordem, ns esperanças, os amparos que es- da Para.byba tique fnenJo parte do 100. l\lai$ 
peram os desordeiros proveem da continuação uma vez di~o, a C.~tnnt<\ procedera. como en
no commando, dos corpos militares fed~raes tender e for de jnstiça. e nós, reprosentantes 
alll estacionados, de officiaes, que teem feito daquella zotl<l, cilncorditmos naquella. emenda 
manifestações oste'llsivas de hostilidade contm por ser de grande alcance político. 
o governador do estaf)O ! 

Lei, justiça, paz, Sr. marechal PresidentG 
da Republicn. (.1pciadas ge1·ae.~ ; muito bem, 
muito bem.} 

O Sr. Lam.ounier- O Diario 
Officiat de hontem publicou uma. emenda qu'l 
tive a. bonra de o:ffereccr, na sessão de sab
bado, ao projecto em discussão ; e como não 
me foi possível por aquella occasião justifi
cai-a., venho em duas palavras dizer que ossn. 
emenda. foi por mim olferecicla de commum 

O Sr. Valladares-Sr. presidente, 
OS dive!'SCS grupos ue população represe:n~ 
t>trn.m, em outros tempos, distrietos em que a 
antiga. província de Minas eslava. dividida. 
As relaç02s desscs grupos não podiam ser 
crea.ção dt~ lei ; eram re lações naturaes T'e· 
sultantes de conveoiencias communs e de 
Olt tr~ts causns que f.uem com que estes grupos 
de população possam e devam se en tende!' 
Jl:l.t'a os interes;;es communs. E, Sr. presi
dente, me parece que esta é a primeira con-
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~ição da verdadei;a. represcntnçã.o nacional, 
1sto é, que ella ~eJ •·· a cx[Jre~süo dos an-rupa
!llentos natu_r:~;es que se acham ligad~s por 
lJ?!eresses, Hleas e tendenciag ll<trmonicas. 

. Na.o penso, Sr. Pt:_sir.lente, como ontros, qne 
tl veruade dn ell:nç:~o deva, como jú. se chegolt 
a_ 3:~rmar dest.'\ tr·1b!mn, resultar da impos
~Jbllt~ade ?o accord?, d<t impossibilid11de da 
1.ntel!tgencm do3e lmtores entre si; a. verdade 
e que ~b rapresGntação, a genuina repre
sentnçao, deve Lasenr-se justamente nesta 
identidatle de vistas e de conveniencias dos 
grupo.> que constituem os districtos . 
s~ assim, s:- presidente, a repr~:senl1ção 

sera uma realidade- pela escolhtt dos repre
sentantes que po~am aqui exprimir idéas dos 
grupos que constituam os tlistrict os. 

Assi".!• Sr. pre~idente, encontrei motivos 
pn.l';\. nao me ~onf.J_J'mnr _com n. divi,;;'ío que 
serVIl! t!e b~se :l ~l~h!Jera.;-a.o da. Cam·!l'-.t, por· 
que. n !]no. mt~I\\Clpl oS quo pertencemm ~o 
n.nt1go 2" dtslrtcto. que p<tssou depois a ser 
o 5••, foram .ues!lJembral!os pilra razarem parte 
de outros d.tstrJcto5, q u:m tlo esses municípios 
sa ncltam llgn.·l os aos que passaram a consti
tuir. agot•n. o 8" tlistrid~, e em conseq uencio., 
de.vtO.m f,l.Z()f parte lllteg"l'clOte ll€SSe dis
trtctO. 

E' assim que os municípios de AIJaoté a 
J.<l~uinhy, quo sempre perteoc~ram, a prin
ctpto, no ch:-r.mn<lo 2", depois :-r.o ch,lln•tdo 5• 
todas as relações _ú~s.ses municípios sào o a.gru: 
pamento ele muntclplOS que hoJe constit<lem o 
8• d istricto. 

Por consequencia, parece-mo natural justo 
consentaneo com o psns..'lmento que d~ve do: 
!1Jinar, respeitar os agrupamentos naturaes a 
que esses distríctos pa;s;,.m a pertencer. 

O manicipio do Bom Fim esteve separado 
do antigo 2<>, depois 5•; os suns relaç~5 nii.o 
são absolutamente para aquelle lado, de sorte 
que me p:1:ece natural que pertenCI\ ao 8•, e 
neste sent1do proponho emenda, embora em 
desaccordo com o illnstre representante ue 
Minas Gernes, ao qua l ouvi, me p:trece t."lm
bem, que é conforme :1os princípios que acabo 
de expender, de que o município de Caetcté 
proximo ao 1• district<J, em r elações constao: 
tes com :qnelle di ~tr icto e nenlwma;; com 
o 8", deve pertencer de preferencia ao 1•, em 
vez de ao s•. 

.Assim, Sr. pre~idente, of!ereço á Ca.mara a 
minha. emenda. 

São estas as ementlas que ofl'ereço á, sabe
dc.ria. da Camara, limit:mdo·me a est:~.s consi
deraçl}es. 

V:êem il. mes:.t, são lidas, apoiadas e postas 
CODJunctnmente em discussão as saguintes 
emendas: 

O município do Caethe, timdo do SO dis
tricto, seja annexndo ao 1 • . 

Caa~ua v. V! 

Os municípios de Abaetó o Dores do ln
llllyi pertencerão ao 8" districto, desmembl".:t
dos tio 7•. 

Oa municipios de Bornfim e Bom Successo, 
para o 2° districto, tirados do 6 c do 8•. 

O município de li:ntre Rios, para o 1• dis
tricto, tirado do 2". 

O mu11icipio de Ubã seja anuexado ao 3•, ti
rado do 2•. 

s,, la elas sessucs, 24 de outubro de 1892.
Valladar-c~ . -Jo<io Lttiz.- P acifico .ltascarc
nlt.as. 

· Ning-uew mais pedindo a palavra, fica. en
CCI'rad;\ a discussão e adiúdn. a votação. 

Continua,c.'i.o d:.1. discussão unica do projecto 
n . 192 c (auditivo destacado do projecto 
u. 192 B, 11mndo a despeza do Ministerio da. 
lndustria, Viação e Olll'lll:i Publicas pm·a o 
er. <!rcicio ria ISrH). mantl.ando executar di
versas obras n:.1. Estrt\dtt de F•Jrro Central do 
Br-.tzil. 

O Sr. Oliveira Pinto j:i. na ut
tim•~ ve r. rJil<l lhe conbl) tt pal::~vm discutiu 
este assumpto, pt•ocm·nnd.o eunudar a unica 
doutrin~ fJue 1 h a P''r~ce verdadeira, ; isto é, 
que n intel·vençii:o :lo estado no mundo indu~
tri<tl não dove ter lo:;:tr sinii.o como exce
pçi\o ; e que a regra de•e ser a inter venção 
apenas pot• vL\ de regubmentução. 

O ciclaclilo é qne:n deve, em regrn, entrar 
oo mundo i11·lustrhtl c.,m o seu tra.halbo, 
com a sua actividadf:l e com o seu capital, ca
bendo ao estado unic.'l.men te o exercicio da 
policia preventiva., que é esseac:al. 

No entretanto, a Camara negou a conces
são de uma estmda a particular par11, conce
der dou> dias depois a autorisação para a. 
construcção i custa do Thesouro P ublico. 

!:'oi este facto mesmo que o orador salien
tou, t endo interpretação di versa pelo nobre 
deputado o St•. G!icer•io. Não foi pelo facto de 
haver n Cam:~ra. negado a concessão que o 
orauor combateu o prujecto ; foi pelo receio 
de que ficasse implantada a doutrina. de que 
o estado deve intervir nas estradas tle ferro, 
cham:.tndc-as a si, construindo-as, explorao
tio-as. 

0 Ol'Cldor e interrompido por j à. haver nu
mel'o no recinto, pedindo llle que seja garan
tida a palllvl'a para quando continuar a. dis
cussão do projecto. 

O Slt . PRESIDENT~o:- H::rvendo numero vae 
se proceder às votaçõas indicadas na oriem 
do ilia. 

O sr: Seabra requereu ut•genci;l por 15 mi
nutos pnrn. o.prcscntar uma mo( ! o relativa 
aos eíl'eitos da amnistia . · 

Vou .sul>rnetter o. votos o requerimento de 
urgencw .. 
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Vozx;:s-Antes ou .depois da. votaçiio. Se porventura a. Camara resolver que run-
0 Sn.. SEABR.A. (pela ordem)-Pedi áillustre damente a moc;ão depois de votado o projecto 

Camarl!' dos Srs. Deputados 15 minutos de da r eceita, obedecerá a. esta decisão. 
urgAnc1s. para fundament:~.r uma moção reta- O ~ue deseja+ e é o ponto principal da ques-' 
tiva aos atreitos da amnistia decretada . peln tão, e rrue a moção nilo tenha. o mesmo tim 
Cam.?'ra; e como, segundo o regimento, esta que as indicações que apresentou que a Co.
moçao deve ser votada na mesma sessão, me mara se reuna. paru. proferir sua decisão, a 
parece que esta f11ndamentação é an tes de fd.vor ou con tt·a.:J. moção. 
co~eçar a votaQ1to para desde logo set• dis- · Nestas condições, se requer a. approvação · 
cutrda e em seguida votada. a. moção que vou do seu requerimento antes dn. votação das ma
apresentar à cama.ra dos Srs . Deputados. terias para que a mocilo possa ser npresen
V. Ex. e a casa sabem que requerimentos desta. tadtl:, depois da votação da receita geral. 
n~tureza t eem sido deferidos por esta Camnra Consultada. a casa. sobre . o requerimento 
Amda. o anno passado no ti ltimo di:\ de sessão de urgeucia do Sr. Seabra, é este approvado. 
foi .!1-PPt~vado um. r equerietento de urgenci:\, 
P- d~ t d ~~ 1 f · d O SR. Pn.to:sroE:-<1'€- Os Senhores. que en-
Jm 1 en lcas con lvves, 0 quo. 01 apresenb · 0 tendem que a materia. de urgencia ped"1d~ 
pelo actual minjstro da fazenda. "' 

. Por isto espero que a Camara dos srs. De- pelo Sr. Seabra é daquellas que não póde 
put.'\dos não recusará ao humilde re presen- son:rer preteriçiloe deve ser tratada na.. sessão 
taute da Bahia a approvação e deferimeuto de hoje, queiram levantar-se.. . 
deste requer.imento, A Camo..ra responde pela aft'lt"mtt,tiva.. 

VozEs-Depois da votaçii.o. · O Sa. BEVILAQUA. (pet rz ordem) pede ve-
rificncao de votacão. . 

0 SR. ARTHUa RIOS (pela o1·dcm)-Sr. pt•e-
sidente, tenho de dar o meu voto, mns quero O SR. JoA.o DE SrQUEIRA. (pela o1·dem) diz 
dal-o esclnrecidam~nte . o nobre deputndo, 1le que parece incri vel que se apresentasse este 
a.ccordo com o regunento, pede uma urgencia r~querimento de verificação, depois da .decor
pa.r~ durante 15 minutos se occupar de as- rnlo algum tempo da votru,ão do requeri
sumpto estrauho a ordem do dh~, assumpto mente do nobre deputado pela Bahia. 
que já dec!arou qual era. Pergunto a S. E:t,: .Todos presencillrain que muitos deputados 
estes 15 mmt~tos de urgeocia serão opportu- · se 1•etiraram depois da votação. · 
n amente designados por V. Ex: ., ou serão Como pois se vae fazer verificação. da vota-
pal'n. depois da votação ? . ção. 

O Sa. PR~SlDEI"~E:- Segu_ndo o. dednraç[io Isto não tem mais logar; a. ma. teria os ta 
do n.u~or do roquertmento; e pnra -antes da vencida. · · · · 
votaç:10. . Por uma nova votuç:"io, póde h~ver decisão 

S contt'urin. nquella que já proferiu sobre o re-
. O a. ARTHUR ·Rios- Pondero, St•. pre- querimento. · 

s1dente, que os preced~ntes são v erdadeiros, 
ma.s nenliilm delles concorre com 0 que se O SR . PRESlDBNTE-A mesa não tem meios 
da actualment~. Nós e.>tamos em uma. se""unda. de obstar requerimontos como o dG que · se 
prorogação a terminar (apo.it:~dos) ; temg,:; que trata, mas n5.o tem meios lambem para não 
vot..1.r o or ça.:nento da raceittt. Tenho duvida os acceita r. • · · 
em. votar pela ut•gencitt requerida pelo nobre Sempre depois de declarada approvada 
deputado. ~u n~o qut\lquer ffi(l.teria, e que se pede veri-

Si S. Ex:. quizor esperar que el l:l. t enha tic:>.ça.o. 
lagar, a discu~ e a. votação da moção, logo Nito se tendo ainda n.nounciado · outra. mn
apoz a votaçao do orç:tmento da r éceita teria, tem cabimeuto o r~uerimeoto do Sr. 
vota-se pam depois, desde jà . ' Bevilaqua. · . 

Por consequeucia, o nobre deputado tlca Consulto 'Pois a Camnra si a moção do. Sr, 
ga.ran~ido com a solução que a Camar:J. der e Seo.bt•a é daquellas que não podem sotrrer 
o s~rVJ_ço publico urgaute, imperioso, não fica preterição para Sei.· tratada na proxima. sessão. 
preJudtcaúo. . 0Sn.. LAMOUNlEtl. GODOFitEDO (pela ordem) 

Assim se conciliam os desejos do n obre de· diz que não vem oppor-se tle modo algum ao 
putado e o iuteresse publico. pf}dido de urgencia feito pelo nobre deputado 
~ SR. S~ABR.A (pela o1·r.lem) diz <'fUe ~ 0 pel<~ ~ahia; mn.s. pr ecisa. de nmt~. explic~ção, 

ma1s humilde r~prssenta.nte desta. casa e é s t a urgeocw, recusacll\ pnl'a hoJe se 
(Não apoiados. ) . considera. valit.ln. P<\rn. :\manl\5.. 

O zelo q~e o nobre deputado mostrn. pela . O Sn.. · Pn.ESIOENT[i) - Parece-me que o 
passagem do projecto da r eceita geral da R.e- nobre deputn.do não ouviu bem o enunciado 
publica é motivo poderoso para que o orador do requerimento do nobre deputado pela. 
obed~ a S . Ex:. Bahia. 
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A urgencia. concedida pela Ca.mara. foi para 
que S. 8x. depois das votações, apresentasse 
a sua moçio ; mas agorJ. de accordo com o 
regimento, é preciso que a C<~mara vote si 
julga. a. mataria de natureza tão urgente, que 
n~o possa ficar para. a. proxima sCJssii.o. 

E' o que resta resolver, e este nssumpto 
não comporta mais discussão. 

0 S&. VALLADA.RES (pela ordem) diz que 
o Sr. presidente está usando da expressão 
-depois das votacões; mas ao orador parece 
que :>. Camara entendeu que a urgencin. era 
para depoi~ da votação do orçamento da re
ceita. 

O Sa. ARTHUR RIOS - As votações não 
devem ser preteridas. 

0 SR. PRESIDENTE -A urgencia. é para 
depois das votações a que a Camara tem de 
proceder, das ma terias encerradas. 

O SR. VAL'LADARES pondera que si é 
para deP?is das •o!nções, llcarà P?ra a hora 
do e.rpOOíente ; sera a consequenc1a. 

O SR. PRESIDF.l\"TE - Ett disse que a ur
geneía era para. depois das votações. porque 
não ouvi o nobre deputado pela Bn.hia. fazer 
o se!l requerimento para depois da. votaçio da 
reeleita. 

O SR. SEABRA (pelaardem)diz que o no!Jre 
deJ?utado pela Bahia, o Sr. Arthur Rio$, re
fenu-se simplesm.ente á votação da reeeita, 
que é ma terra. mars urgente; enh•etanto, si o 
Sr. presidente entender que deve ser depois 
de tõdas as votnções, o orador não tem du
vida nenhuma , 

0 SR. PRRSIDENTE - A mesa rrocedel'á de 
accordo com a.s declarações Qile aca.bam de 
ser feitas pelo autor do requerimento. 

P1•ocedendo-se á verificação, votam a favor 
61 Srs. deputados e contra 49. 

O ~R· PRESIDE~TE - Foi approvau(l. a. ur
~encra. Vou submetter a votos a emenda. do 
Sr. Bella.rmino de Mendonça. sobre a qual 
houve empate na sessão passada e cuja. dis
cussão tlcou hoje encerradã.. 

0 SR. FRANÇA CARVALHO (pela 01·dem) diz 
que a emenda. do Sr. Bellarmino está pre
jlldícada. 

Pede ao Sr. presidente que tenha a bondade 
de mandar leras emendas uos Srs. Arthur Rios 
e Bellarnrino ; pois verá que u. do Sr. Arthur 
Rios esta prej udica(j.a . 

0 Sa. PRESIDENTE - Não posso dei:tar de 
proceder á votação. de uma emenda sobre a 
qual já houve empate de votos na Ca.mara. . 

O SR. BllLLA.R'I•HNO DE ME:-<D'>NÇ.'- (pel a or
d<:m) suppõe que o seu honrado collega. pelo 
R1o de Janeiro estã. eng;\nado. A emenda do 

orador não só não • està prejudica.da, _como 
contem uma. simples indicação constitucJOnal. 

Submettid.a a votos, é approvada por 65 
votos contra 47 a. seguinte emendo.: 

Ao art. t•, ou onde convier, accrescente·se: 
-os membros do Supremo Tribunal Militar, 
pertencentes ao exerci~o ou armada, que 
forem reformados, não perderão o s~u cargo, 
salvo o caso de inva.lidez ou de seutença pas
sada em julgado. 

Sala. das seSSi'les, 24 de outubro de 1892'. 
VAt~igildo Fitg-;ei;·as.- Bellarmi.1;o de Mert
doaça. 

O SR. PRESIDENTE dectara que vae submet
ter a votosa ultima emenda apresentada ao 
projecto, pelos mesmos senhores. 

Su bmettida. a. votos, é approva da a. seguinte 
emenda: 

Ao art. lO intercale-se, entre :ls palavras 
- membros e prometierao-as seguintes: « te
rão o tratamento de minisu•os do Supremo 
Tribunal Militar e.-. 

Sala. das sessl5es, 24 de outubro de 1892.
Leoviflildo FilfJ11tiras.- Bella,•mino de Men
dou.ça. 

Em seguida é o projecto adoptado em 3a 
discussão com ns emendas approvadas e en
viado ú. commissW:l de redaccão. 

O SR. PRESIDENTE aonuncia a. votação. em 
3a discussão, do projecto n. 221 B, orçando a 
receita geral da Republica para o exercicio 
de 1893 e declara que vae submetter a. votos 
o substitutivo que ao mesmo projecto apre
sentou o Sr. Garcia Pit•es e que està impresso 
sob o n. 22! c. 

0 Sa. G ARCIA PIRES (pela 01·dem) pede ape
nas uma explico.çiio. 

Este parecer da commissão dado a emendas 
e substitutivos em 3~ discussão pelo regi .. 
mento, soffre ou não sofl're discus&"'io ! 

0 SR. PRESIDENTE - Não, senhor. 
O SR. GA&elA PIRES fica satisfeito ; porque 

achava uma Inutilidade attribuir á commiss~ 
o direito de emitttr sobre a materia sem 
ouvir a Camara. 

0 SR. VALLADAitES {pela m·dem) diz que 
teve a honra de offerecer á. consideração da. 
Camara do:~ Srs. Deputados uma sub-emenda 
a emenda que tinha sitio assigoada por alguns 
rep1•esentantes de Minas e pelo orador tarn
bem, a qual mandava pôr em vigor o art. SO 
do regulamento da Estrada de Ferro Central 
do Brazil, isto é, o artigo que diz respeito á. 
tari!'a ditrerencial, isto é, aquelle que estabe
lecia uma vantagem, uma. diminuição de pre
ços aos generos, conrorme as distancias1 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em t B/0512015 12:52- Página 12 de 27 

540 Sessâo em 24 de Outubro de 1892 

transportadas pelas estrad(IS de ferro conver-~ 0 Sn.. PIRES FERREIRA (pela ordem) pede 
gentes 6. Estrada de Ferro Central. . que a. amencla. seja submGtti<la. ~ votos por 

Esta emenda. ll ela. maior importancia., como partes. · . · . 
a Camnra não póde deixar de reconhecer; J~' submcttídll. a. -votos e approvada -por 57 
restctUrol a disposição do art. 80, sem n. qual votos coctra. 55 a ementla. ao Sr. Pires Fer
o desenvolvimento da. viaçli.o ferrea sel'h ab- t'oira, sobre impostos de tecidos de a.lgodão. 
soluta.mente imr!ossi\·el (apoitcclu.~) . po~qtw 2s o Slt. PlRES F'En.n.Em.A (pela <Jràem) p<in~ 
gener_gs produztdos a. grande dtstancnL _Imo de1·a. que por en,...ano do copi!:ita ou de im
poderao COllCOt:rer com os ;oneras }Jrodu~tdo:; pressão, està im1fres;;o amtualmentc em \'ez de 
em zonl\s proxuna.s, no mercado consurmdor, aclualmente. · 
que é este. . 

Ora, a. commissão terminou 0 seu parecer , _O · Sn.. Pn.ESll>ENrr:-Em VJSta. da. d~clara
considet-a.ndo prejudicada. a sub-emenda pelo çao_ do nobre deputado vae-se fa7.er nova. vo-
orador apresentada, mandando col!ocar t1. ma- taç:ao. . 
teria do. emendn. a que se rereriu, nas dispo- Submettlda_ de novo a votos . é Dpprova.da. 
sições permanentes. por 62 a segumte parte da emenda . 

Si assim e, si essa amcnda ficl!r prejudicad:t, 1.~ 30. D lo ~obre os tecidos, de algodão (além 
para ir constituir um prqj ecto em seporn.do do que c p~go acttto.lmenteJ. . 
burlar-se-ita iuteiramento 0 iotuito qlle 5~ ~~umetttdt~ a votos a z .. parte da emenda •. á 
teve em vista, porque es~e projecto não 1ms- re.Jeltada. 
sarâ este anno (apoiados), ou mesmo nunca. O SR. Pmr-:s FERREIHA(pe/a cwdem) pcdG 
passará. vcL'i tlcaçiío dn. votação. 

o Sn.. PRESlDEl\"''E-v. Ex. não pOde discutir Procetlando·se. á .v~ritlcaçüo, reconhece-se 
a mataria. qnu a emenda fot reJmtl\da. por 83 votos con-

. · lra 40. . 
O Sn.. VALLADARI!.S qnet• tcrmin:: r, fazendo Submottida n votos, é rejeitado. a 3• parte 

umll. consultll. ao St•. p1•esidante. dn. emendt~ do Sr. Pires Farreira. 
O Sn.. PtmstnENTE- O no!.Jre depntntlo pc)(le o Sll.. Pm-es F ERREIRA (pela. ordem) pede 

formular o seu l'equerimento, mas cão póde verillcnção d:~ votacfi.o. 
discutir. Procedendo-se iL verificação·, reconhece-se 

O Sn.. VALMDARF.S diz q11e . nü.o està db· que a emenda foi rejeitado. p,.r 59 votos con-
cutindo ; isto é dereito de sua. orga.niS.'"IQii.o: tra 49. · 
ó um pouco prolixo. E' submettido. l\ votos e approvada. a. se-

Mas á sombra. desta. tarifa , do art. 80, fun- guinte parte <I;~. emenda: · 
darám·se . em preza-s no in tet·ior', estão se 4 .• 30 •/o sobro joinl:i de ouro, 20 ''/o sobre 
crea.ndo ln.vottrns nas margens do Abo.eté; joias de pratn. e 15 "/" sobre as de qualquer 
tudo isto tl.carà inutilisado. outt·a muteri:l (além do que 6 pago actual, 

Quer consultar soh1·a o seguinte ponto: si monto). . 
o parecer dn. commisslio é simples opíllilio e a E' rejeitada a. 5" parte da emend,t. 
Cama.ra tera de resolver si a emend~\ est:i. ou o Sn .. P mEs FEn.REmA. (pela ordem) requer 
não prejudicada . a retirada lht ô~ pttrte da. sua emenda. 

VozEs - Votos ! votos ! .. Consultada. a. casa, é concedida. a. retirada. 
O SR.. PRESIDENTE- Depende cJa 1'otaç5.0 da O Sa. Pn.ESlDENTE a.nnuncia. a. vota~.ão da. 

Ca.mat-n.. · . ía. parte dn emenda. . · 

o· Sn.. VALLADAnEs di~ que era o quo dcse..,. 
ja.va ouvir. 
. Pede que o Sr. presidente o llcsculre, '(lar
que, posto que não seja novo, c nov;\to na 
Camnra.. · 

Nestas condições, senta-s,, submettendo-se 
ao voto da. Cama.ra. . 

E' submettido a. votos e re,ieitado o suhsti
tuti"Vo do Sr . Grt.l'Ci;l. ,Pires , o quul se a cita 
impresso sob o n. 221 c. · 

O Sn.. PR'F.SIDRNTF. a.uuncin. a. votnçã.o dus 
emendas apresenhu.l:~s no pro,jecto e que se 
acham no 1rnpresso sob o. 221 ll, declamudo 
que vao ser submettidn. a votos ~~ prirneir:~ 
emendo. que é do Sr• Pires Ferreira.. 

O Sn.. PIRES FGaÚ:n.tA (pela. 01·clem) -Na. 
puulicaçü.o destt~ emenda hou\'e um engano, 
tanto QIIC ;tlguns collagas reclamam pergun
t<lndo si é mobilias de madeii'llS de lei, ou 
mobilias e mndeir::t da lei. Nüo, sauhores; é 
s\imeote-motlilias de madeiras do lei. 

O S!t. JoÃo DE SlQUElR.A (f ela ordem) pede 
a à i visão da emendo. em duas partes. 

O SR.. Pn~lDF!NTE-A emane la. é .indivisivel 
depois un. ~h:claraçü.o t'eita por seu autora 

O S!t. VtNIU.To:S (J'!!la m·dem ) :tchu que se 
deve votnr simJlle~mcnto o imposto !:iobre-
mobilit\S em goru.l, som o accresimo das pu
l twra~-de madeiras de lei. Não .sn.be a que 
vem Isto ; ueve ser somente -mobilín.s. 
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OS&. J.~CQ UES OUR.IQUE (pela ordem) pede 
licença. para. dizer ao autor tia emend1~ que 
e!ll) foi mal feita, não si póde dizer'""'-mobilia~ 
de madeir<tS de lei deve--se votar por partes, 
primeiro. parte-mobilias, seguuda p:u·te-
mndairas de lei. · 

0 Sn.. PRESIDENTE-Ett jú. J.eclal'ei que em 
vista do. esplicação dada pelo autor da emen
da, tornou-se indivisivel, pois :;e trat::l un i
C<"'mente de-mobilias de m:tdeiras rl.e lei. 

não pôr a >otos a emenda, de accordo com a 
moditicação feita. 

O SR. SEVERINO VtE!RA (tela orde~,.) não 
prl)tenrle interromper a vot<\çã.o,mascomo S8 
trata de rectiricação de uma emenda, pediria. 
ao SJ' . presidente, visto o a.o to r dessa emenda 
a.llegar um erro typograp\üco, qu~ fizesse 
examinar o original da emenda para se ve~ 
t•illcar si realmeote ha um erro de lmpres~ 
sM. 

Nada ó mais j 11sto do que a rectíficnção do 
O Sa. CosTA Ju.:-rroR (pela 01·dem) observ-a nobre deputado, mas :si a emenda é tal qual 

que o Sr. presidente acaba rle dizer que a estil. impressa, 0 orador 11eosa qua não nodia 
Camara tem de -votnr de accordo com a de- '" 
clara,:ro do autor d<\ emeo;la. A' vista. disso ser moditicada, s inão por uma sub--emenda 

,.... durante n. discussão. toma n. liberdudc de dizer ao nobre deputado 
que não foi muito feliz na ê:cpressao - ma.- OS&. VALL.'.DAil.T..S (pela ordem) não póde 
deiras do lei. siniio corroborat• as considerações que fez. o 

Qne!'ia. quo s. Ex. explic.,sso h C;\tnarn 0 illustro collegt\ que o precedeu na ll'ii.Juua. 
quo é que entende [JOI' madeirus de lei. Quer Pensa que o Sr. presidente rcsolvori1 com 
s. Ex. ouemr :t.~ mohilia:; (te lu:co, t\eixam.lo :\ saiJeclori:\ que eampre tem prllsiditlo às snas 

I. •lecisücs, não acccituudo a interpretação au~ 
en t)nr ns moui tas de ~~Hl.llei r:!s_ ~t'llinarias, ou thcntíca. do nobre deputado, s:tlvo vet·illcaçiio 
qua é o pensamento uo S. Ex- do ori"'inu.l, como lombrn o honmdo depu· 

Si a Camar:t di~ser que ficam oncmdas ns Indo, 
0
porQIIa mobilias e mn,cleh'l\ de lei é 

mobilio. de lei, isto traz, iafal!ivelmente, I cansa diver.sa. de- mobilias da madeiras de 
confusão na cobrnuçn. de imposto; porque. iei. 
como detinir o que se,i;\ madeirn do lei '{ Ot'n, não é permitticlo a um d~putndo, de· 

Si a iutençiio do nobre deput:\dO é, como pois da túnn em anda tet' passado pelos trami
p,rece ao orador, ooal':lr simplesmente as t es do regimento e ostar em condições de ser 
mobilias de luxo, as palavras- ma.(leir:ls de submetliJo. á ·votação, modidcal-a. 
lei, não produzem o resultado que S. E~. O que o nobre dBputado que!.' fazer é mu
deseja, porque podem ser importadas mobllivs dnr completameote as idéas contidas na sua 
de madeiras de alto valor, mobilia de lu xo, e emeuJ:.t. 
que entretanto ni'io õejam vroprinmenta de Eslt:i. emenda, como se acha redigida, foi 
madeiras d~ lei. Allim disto a. maJeirn do lei estudada, e não é ra.zoavel que, de um mo· 
brazileira p6de nã.o ser n. madeira de lei eu- menta para outro, de surpreza, surj:~, o seu 
ropéa. Pede, pois, nu oobr3 deputado que autm· e. sob o fundamento ce intereretação 
explique o seu pensamento de modo que n :\uthantíca., mudeinteiramente o sent ido dessa. 
Camara possa votar ·conscie!lciosameute. me~mn emenda.. 

O Sa. PIRES FERREIRA (pa1·a t<ma eXJJli- ~or conseguinte, si o honrado deputado 
caçao pessoal,) felicitando-se peta lição que qlll~ _escrever ~~a cou~a. ~ ~screveu outro., 
ncnba de lhe ser dada., diz que pede a.o Sr. .Qu(m,;e- se de ~~ , mas s. e~ ta bem seg_u~o da 
presidente que di \'ida a. votação em duas que e~creveu J?a s_u:.~ emend~ - moblltllJ! de 

artes mwmra de let-nao deve hesttar em accettar 
P · . o alvitre apresentado pelo honrado deputado 
. O s_a. PRESII?ENTE - O autor tlil- e~enda., pela Ba.hin que e.~igiu a prova autentica, afim 
Sr. Pires Farr~tra. decl~rou, pot: occast~o da de a Cam~m~. se poder pronunciar. 
votaçãt . que ttnha havJtlo m~ 1mpre~sao de . . 
sua. ~moudo.nm erro typogrnphico que S. E:t. o s~. 1\~A~l'~ MA~ll-~DO ~ela ordem) diZ 
corr1o-iu. que não ~e~eJava oc_up:~r a0 ora a tr1b~na, 

0 
_ _ • • porque ve qu ~ os nobres deputados deseJam 

Em v~z de. -mob1l!ls _d~ made1ro.s ~e leL- votar; mas, como havia pedido a palavra 
es~ava Impresso - mob1llas e made1ras de antes de ver manifestado este desejo e o 
le1. . <~ Sr. presidente agora lh'a concede, vae em 

Triltao_do-se dê um erro typogro.plnco, ~-Ex. poucas palavras dizer qual a sua opinião em 
era. o ma.1s competente- 1·el>lÇi'io ao as>umpto. 

A:rora, ao que S. Ex. se r~fe:e é uma o uobre deputado que apre>entou a emenda 
modtficação de sun e:Mudo. • declarou que o seu pensamento era lançar 

.A OCCliSião da. votação não é a mais pro- este imposto de 30 •;, sobre mobilias de ma-
pricia. para fazer alterações. deírns de lei. 

Nestas condiçõeS a mesa, salvo deliberação Esta saa declaração não póde ser contes-
da Camara, não põde fazer outra cousa, si· tada, deve ser acceita, como !oi pela mesa. 
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Entretanto, o orador acredita que se póde 
resolYer a questão de um modo regimental, 
devidindo a votação da emenda, consideron.lo 
mesmo - mobilias de madeira ue lei • .Jlobilias 
-é<> seu genero, madeiras de lei-ê a e;;
pecie. 

Póde ser que a Camara queira votar eoglo
badamente e não queira votar especificaniio. 

Nestas condições requer que se faça a vo
tação do seguinte modo: 30 o 1 o sobre mobilias, 
e depois que procedesse a votação da segunda 
parte- de madeiras de Eei, 

O SR.. P.rtESlOENTE-De accordo com o pen
samento do nobre deputado por .Minas, a 
mesa. não tem düvída em acceitar o reque
rimento. 

O ori o-ina.l da emenda diz: mobilias e ma
deil'cts de lei; entr~tanto, o seu D.utol' decla
rou que queria esct•ever-de madeiras de lei. 
Parece-me não haver o men01' incouveniente 
em acceitar-se a. declaracão de seu autor, 
acceitando-se no mesmo tempo a decisão pro
po$ta pelo Sr. Matta Machado. 

Nestas condições, a Camal'a vota livremente 
e não ha o menor embar:1ço na manifestação 
de sua vontade:~. respeito do imposto. 

Submettidn a votos, é approvada a seg11ilite 
parte da emenda, por GJ votos contra 47. 

i•-30% sobre mobilias (alêm do que e 
pago actualmente). 

Submettida a votos a outt•a parte, é rejei
tada. 

O Sa. PR.ESIDENTE anuuncia a votação da 
s~ paite da emenda. 

O Sa. Prres FERREIRA (pela ordem) pede 
que a. emenda seja dividida em duas partes. 

Subrnettida a votos a primeira parte, é re
jeitada. 

E' approvada por 60 votos a s~guinte : 
S•-30 "/o sobre sedas (além do que é actual· 

mente pago). 

· Em seguida é submettido a votos, e appro
-vado por 68 votos o seguinte 

Additivo 

Oc.de convier: 
03 estabelecimentos que venderem pot1les 

ou quaesquer outras accumulações para fim 
sportivo depositarão nos cofres da repartição 
de policia 30:000$, para garantia de suas 
trausacções, sem o que não poderão funccio
nar. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1892.
Pires Ferrei}·a. 

OSR. TOLENTINO DE CARVALHO (pela tJrdem) 
diz que a medida consignada no a.dditivo 

evidentemente nãCI é um .imposto (apoiados); 
e,nãosmdo imposto, nãopóde figurar no or
çamento do. receita. (lhmHrO$OS apoiados.) 

O Sn.. Pn.EsmENTE-A commissão tomara 
em consideraçilo a roclamo.çito de V. Ex. 

E' em soguiua posto om votnçúo e appro
vauo por 6i Yotos o seguinte 

Adclili'!!o 

Para ser collacado onde tiver ca.bimento : 
Os estabelecimentos que venderem poules, 

combinações, accumulações e pari a la cote. 
pagarão o tributo de I: 09flS sobre cada pareo 
de corrida, nos prados desta capital, exce
ptuando-se as quatt·o sociedades sportivas que 
manteem esses prados. 

S. R.-Sala das sessões, 17 de outubro de 
1892.-Pires Fen·eira. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação da 
emenda da commissão sobre a rubrica con
sumo. 

O SR. TOSTA (pela ordem) pediu a palavra. 
para dar uma suc~inta explicação a Camara. 

Sabe-se que, na 2~ di:;cussão do orçamento 
da receita, a Oamara, por grande maioria, 
supprimiu a tan sobre charutos de J?roducção 
nacional, e elevou a relativa ao cliaruto de 
fabrico estrangeiro. 

A com missão propõl:l agora em uma emenda 
o resta.belecimeoto das taxas primitivas, fa
zendo uma distinccão nos preço~ dos ~harutos 
de fabrico nacional, armando o rtsco de um 
direito que tornará o imposto mnis vexato-
rio na pratica. · 

0 SR. PRESIDENTE-Peço a V. Ex. que 
não discuta a emenda. 

O SR. TosTA diz que era sómente isso o 
que tinha a dizer. 

Submettida a votos, é rejeitada a emenda 
da commissão. 

São successivamente submettidas a votos e 
approvadas as seguintes emendas : 

Ao art. 1• : 

Orl.de se lê- Estas taxas serão cobradas em 
estampilha$ - diga-se -Estas .taxas serão 
arrecadadas a sah1da. do producto das alfande· 
ga.s e entrepostos aduaneiros e das fabricas e 
depositos respectivos, para ser entregue ao 
consumo. 

Aoa.rt. 2•, n. 5: 
Substitua-se pelo seguinte : 
A expedir regulamento para cobrança do 

imposto de consumo do t'umo nas épocas que 
julgar mais couveo.ientes aos interesses ti&" 
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caes ; obrigando-se os fabricantes e adminis
tradores ue depo.>itos a terem os livros ne
cessarios a eompleta fiscali:>ação e arr(.}ca.da.
~'ão do referido imposto. 

&!.la oa.s sessões, 15 de outubro de 1892.
Augttsto de Freiras e outros. 

As acçues das compau1Jia..<; anonymas de 
fiação e tecidos Hca.m isentas da. taxu. de 200 
réis sob cada 100$ de seu va.lor. 

S. R..- Sa.la. das sessões, 20 de outubro de 
1892. - Baptisra. da Motta. - Manoet Ful

gençia. 

O SR. P RESIDÉ!\TE - Está. prejudicada a 
eJllenda segui o te. 

O SR. MAXOEL Ft..'LGE:-iCIO (pela o1·dem) 
obSerV<~ que a. emenda do nobre depnta.clo por 
Peronmbuco não esta l>l'Cj tlc.li~adu. na wguu
dn. part e e sim sômente q1.1anto ú primeira 
pa.rte. 

O SR. PREsl:OE~TE - Perfeitamente ; V. 
Ex. tem raziio; está prejudicadtt a p1·imeira 
parte da emenda. Vou, portanto, submetter 
a votos a. z~ pnrte . 

Submettid:J. a votos a segunda parte rJa 
emenda, e rejeitada.. 

Su'bmettida a. votos é approva1a 3 seguinte 
emenda : 

Fica. reduzido de 50 o/ n o imposto de impDt
taÇl'i.O que actu<Llmenté paga o sulphurato de 
ca.rbono. 

Sala. da.s sessões, 19 de outubro de 1892, -
Cassiano do Nascimento. 

O Sll.. PREsiDE~"l'E annuncia. a. vo~:lío da. 
emenda da commi$sãO relativa ao imposto ds 
15 "/o sobre loterias . 

O Sn.. CESA.RIO !r101TA (pela ordem) diz que 
esta emenda se refere ao art. 5• da presente 

\ lei ; por coosequencia, só no cn.so de ser I•P· 
llrovada. a emenda a. que se refere o art. 5', 
e qu~ se poderá. pôr em votação a referida 
emenda. -

PD.rece, portanto, que seria melhor pro· 
ceder-se a votação da. emenda depois de ve
rificar-se si a Camara permitte ou não a 
revogaQão do artigo relativo â.s lotei' ias es
taduaes, 

rejeiç-âo ou não da. probihição das loterias es
taúnaes . Pot· i.sso, pede que se deixe a 
votaçiio dt~ emenda pnra depois do art. 5°. 

A div í~1o to::n um inconveniente, é que, si 
fot·em approvados os 2 "/o do substitutivo, as 
estudu:•es ficam rejeitadas. 

osa. LI':OVlOlLOO FlLGUEll1.AS (pela ordem) 
pondera que, a lém deste substitutivo, foi 
apresentado outro. 

Consultl. ao Sr. presidente si firo adiada a. 
votação do subStitutivo que acaba de ser lido 
pnra dep§is de votar!o o substitutivo que a. 
commissão apresentou no al't. 5'. (Trocam-se 
apa'l'les.) 

O que quer saber é si votado o substitutivo 
da commissüo, ficam prejudicadas as emendas 
que o ot'tl.clor e o St·. Tosta. apresentaram 
sobre as loterias dos Estados. 

O S1~. Pl~ESIDl,NTE - Não ficam prej udi
catl~s. 

O Stt. F1.1.~~ÇA. CA1WALl!O (pela orclcm) pede 
preferaucía na votação pllra a emend1\ do Sr. 
~~ario !'1'1olti1.. 

O SR. SllvlmiNO VIj':ll~,\ (p6la ordem) desej~ 
saber qual é o motivo da preferencía po.ra as 
emendas apresentadas pelOii illustres depu
todos, om reluçiio à emenda da commissão. 

o SR. CllsAR!O MorTA-E' porque é sup
presslva.. 

O SR.. MoRAES BAn.Ros-Ha. uma. emenda 
Stlpprimindo as loteria:~ em geral. 

O SR. SE:IERI"o Vu::uu compreheode que 
~ssa sejn votada em primeiro Jogar ; mas, 
quanto ó.s outr-<~.s, não comprehende o mQtivo 
de preferencia, a. menos que a commissão uão 
tenha incorrido no desagrado da Camara, e 
esta queil'a dar preferencia por motivos pura~ 
mente pessoaes. (Não apoiados.) 

o Sr:.. PRESIDENTE-Entendeu a mesa que 
as emendas dos Srs. Tosta e Filgueiras de
viam st~r dadas para. a votação na. outra 
sessão. Os autores reclamaram com funda
mento <J.ue 1\Ó podia 'Ser adiada a votaQão sob 
de!iberaçúo immediata da. C<<mura.. Entre
tanto, vou submetter a votos a emenda do 
Sr. Cesario Motta, a. qual prejudicn. todas as 
ernenda.S relativas a lotet•ias. 

o artigo do projr.cto dispõe. {lê.) 
A emeuda supprime este artigo e revo{;a 

a.quella probibição. 
O SR. SEVERI!!<O Vn:IRA. (pede Ucença po.ra 

uln apcwte) díz que o nobre deputado t ornou 
o principal dependente do accessorio ; o .arti
go é regulamentar, port.'l.nlo a mater:-w de 
que se trata não pô:Je depender do art. 5•. 

Si fot' n.pprovada, fica preju.clicn.do ~ ll!!· 5'. 
Era meflior que S. Ex: .. -ped1sse a. drv1SI\o da. 

votação. 

Ae;.--eita. a voi aç[o d:t emenda llo Sr. Ce~a
rio l\!otta, importa ~ua a votac.ão de uma 
lei que só permi tte certas e determinadas lo
tui~s. 

Consultada a Camara, não é concedida a 
preferenciP, para a emenda do Sr. Cesa.rio 
Motta. 

O Srt.· CESA:a.Io .MotTA. continua. dizendo 
que o que de:oeja. qoo ll.qaa bem claro e, si ha. 
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O StL SEYElUYO YLEH{A (pc/'l ordem) tliz E' em sog-uitla submetticla a votos e tambern 
que res[leita. multo as dec[~ll<!s tlo S;·. presi- r~jeitnrla. <l r.memb. do Sr. Leovigildo Fil
deute e da C~mara; mas lJ·}nsa quo e;ta :;ueiras ao me3mo artigo e verba.. 
questão de prefereucia ou não pi·er~renci~ uilo o sr~. PRTcSIDE:":TE annunàt a votação da. 
tinhrt. razlío de ser, desdtl que a emcnil<\ úo e1nend<t do St•. Ce~rtrio Motta sob a rubrica 
nobre deputado dispua materht snpprlminilo as _ roc~it[l. extL'ilordim\l'i:.l. 
loteL'Í:ts. 

Desda qno cst:t omcn·h~ em SUPJil\~s~iva, O Sit. Cr-:,,u~lo l\loiT,\ (pela o1·dem) diz qne 
dovia p·Jlo Pe;.rimcnto Sl3l' \•ot:Hll\ em !• log:tr. apresentando llirFL emenda consignando 1l. 

Nem lin.vh\ ueccs;il.lar.le do :trliamonto ; po1·· sllp[ll'e~s:lo do imposto 1le 2 °/. sobre o.s lo
que senrio o. emendlL apprnvada, nKo h:tvb t~l'i~t~, lel-o pol' eutllndar que se deve mau ter 
necessidacla de n.dinmento. i'i:lo sendo t~ emen- a prol1ibição th venda. 
da approvad:1, podh-se vot;tr lo:;o a matr3t·b. l.irna v-ez, porém, que a Camara ainda não se 
Pensa que estQ. é que é a interpretaçlo Jog·ica. manifestou sJbre essa prollihiçií.o, podendo 
do regimento. acontecer que nãooousint'1 nella, julg<~ tlo seu 

dov0:· pedir a retirada ua snn. emenda, por-
O SR. !\IoR.,UlS BAR.aos (p~lrz ordem)-Sen te qur~, d~~do o caso de ser mantid~.licença par<t 

ter necessidade de tomar a palavra. p<:lla or- a v•:nda, sentlo approvatla. a sua emenda, as 
dem ;mas, f>ll-o unica.mente para. lembrar ao loterias fic:triam evidentemente alliviadas do 
Sr. presidente que, no fim tio impresso, lt<L imposto, quando o seu intuito, caso não con
uma emendá radical, propoodo a aboli,·ão de sigi\ '-' JH'<illilbi~ITo, é sobrec:urcgitl-ns cada 
todas as loterias em ger<tl, respcit,u\uO-$'l só- vez mais da impostos. 
mente as concessões já feitas, emenda. esttt 
apresentada. por :>~u collega. da b:JocadJ. e Consultad<l, ~~ Camara consente na r~tírada 
assig-nada p13lo orador e outros collegtcs. d:1 emenJ[l,. 

Não resta. o. me1101' duvida que esta emendi1 E' SIIbmetlicla a votos a emendil. do Sr. Ce-
raclical, como c, deve ter p~er~rencia. a tr)uas s::rio ~lotta e outt•os supprimlndo o art. 5" . 

. as outras. Vnhun a. fa.vvr 46 Sr~. deputados e con-
E' exacto que as outr,~s emen~.!as não ficam t1·o. 41 · 

prejudicadas, mas perdem gt•andemente na o Stt. PltESIDEl"TE - Niio hi1 numero. 
sun. importancia, desde que S3j-.l. votaln a. vae-se pt·oceder a chamada. 
emenda_ a que se. refe.re. . I Procedendo-se ó. chamada, verifica-se que 

. A ell?encla, e:.:tmgmndo as lotel'Ias, tem :l. se retiraram os :>rs. Nel~on, Martioho H.o
s~a ass1guatura, mas, ll:\ outra emenda. as- clrigucs, Goncalo ile Lag-os, Ju~·eucio de 
Stgnada. por alguns dos seus co !legas d.J bun- Agl!ittr, An·lré Cavalcanti, Oiticlca, Feli:;bello 
cada, que ~em tarnbem o seu nome, pJsto por Freire, Zama, Arthur Rios, PrisJo Pàraizo, 
mer,a equ:voco · . ,- Frmci3CO t~e Maltoô, Oliveira. Pi?to, Jo:tquim 

E so~tdarto com a comtms,ao de orçal!lel_!- Breves, LUIZ Mut•at, Jncqnes tJur1qne, Je;;mno 
to, o um~o p~nto q~c;- o afasta d~ comnliSSao de Albuquerque, Viclt<~~s, Rodolpho de 
e o relatr>o a a;holtçao tias lotertas, nos 011- Ab:eu, co~ta Junior, L"11ro lllüllet·, Homero 
tros pontos esla rle accordo. Baptist<L e Ca.ssl:mo do Nascimento. 

Portanto, retira. sua assigna tnrJ. que, por . . 
erro de côpia. se aclla.no. outra emenda. O Sn.. PRESu:>E1iTE- Respondcl'a.m a cha-

. mru:la 1 07 Sro. deputados, mas nn. por• ta. 
O SR. PRESIDE~1'E.-St a Ca.ma.ra ~atar esta. consta. que depois da chamada se retiraram 

emen!la>. ella ~era destac.'ldn. do proJe~to pa~a 14 Srs. deputtldOJ. Porto.nto, nõ.o ha. numero 
con~tltu1r ~roJecto em sepo.l'ado, a. dt~cussao pura prose~uir na votação do orçamento da 
sei"a e3peo!al. receita. Segue-s~ n urgencia. de 15 minutos 

O SR. MoRAES BARROS pergunta. si o s,. concedida. ao Sr. Seal>ru. pura apresentar uma. 
pre.,idente sujeita. ou não a voto.s a emenrla. moção. 
relativa a abolição das loterias. (0 Sr, Jo,ro Laper cleixa a cadeira da presi-

0 sa. PaESlD'ENTE-Per[eita.mente. d.euciugue e OCC!!_pada pelo Sr •• ol.!cides Lima, 
0 SR. MORAES BARROS diz que o S>'. pre· 2• ~iae-presidmte.) 

si dente tem de sujeitar a votos esta eme:Jda, 
não resta. a meoor duvida que deve ser appro
vetda. ou rejeitada. em primeiro log•:u·. 

0 SR. PRESIDENTE-A Co.mara. póde acceit::l.!' 
esta emenda e bem assim as que dizem res
peito a impostos. 

E' submattida. a votos e rejaitad3. a emen
da do Sr. Tosta. ao art. 1•, verba O• da re
ceita extraord1naria. 

o Sr. Seabra agradece à, Camara. a 
urgencia, que lhe a._caba. de con;ede,r para. 
~tprcs~nta.r a s·tla moçav. Antes de ,unuarnen
tal-a, porélll, referir-se-ba aos atteotados q~~ 
por ahi afóra se teem praticado contra o. li· 
herdade de imprensa. 

O Sr. presidente e a Camara são testemu
nbas da qne teem desa.ppa.recido do nosso 
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paiz as g:i.rantías 'Para que a opinião publica. Vice-Presidente da Republi(la. a entmr no ea
sà possa manifestar. O orndor tem em mãos minho da lei. 
dous tele~rammas que provu.m a verdade Ao redigil·::l. procurou ser o mais delicado, 
dessa. affirmaçiiô. Refere-se á Ga;eta de Ala- o mais commedido possível. Espera que o Si' • . 
ooas e demonstram como em Alagô:J.s ,já nilo preliidento 110 digno annuncial-a para a ordem 
ha. liberdade pam a manifestação do pensn.· do diiL de o.m~nbã, e confia .que a Camat•a a 
mente. . tomnri't na consideração que merecer, a.ppro-

0 orador espera que a Cama.ra. providen· vo.ndo•n. ou rejeitando-a, con ror me o entender 
ci:l.ri para. que se não reproduzam esses fu.~ nn. sua sn.bodoria. (Muito muito bem.) 
ctos. Dito isso, passa· a justificara sua moção. . vem á. mesa, é lida., apoiau, .. e posta: em dis-

Ja deixou p1·ovado em discursos anteriores eussao a. se ... uint.e . · · . 
que o Poder Executivo só pôde decretar o o 

Moça o 
esto.do de sitio na. ausencia. do Congresso e 
que nesse caso se restring-irá., nas medido.s do 
exoepçã.o a impor, á pr1são e ao desterro 
pirn pontos do territorio nacional. E' o quo A Cnmurn dosl>op. utndos do eonmw~a0 Fo• 
diz a Constituição. ~D·~-

~ur,cede, porém, que o Poder EJecutivo dera!, collllrlornndo: . 
decretou o estado de sitio e, por aoto5 da !O o 1•, quo om 10 tlo nbrll do eorranto nimo o 
12 1.le obril, não só prendeu e desterrou, comó ·Podar Exocntivo lnnoou mr~ dn nttrlbulc11o 
reformou geuemes e dcmittiu lautas vittdi- quo lno é conrorldn polo u.rt. 80 do Constl
cios de faculdades superiores. Evidentemente tulcllo dn. R.epubllcn: . · . 
o Poder Executivo ultrupnssou os limiti!S do 2•, que em consequencla, fornm detidos o 
~ 2" do art. 80 da. Gou::.tituição Federal. desterrados diversos cidndiios bro.zile!ros; 

o Congresso approvou as medidas de exce· 3•, que nlém uns medidas indicadas no refe· 
pçã.o tomados pelo governo durante esse es- rido art. 80 o Podor Executivo empregou ou· 
tado de sitio, mas está cl:tt'o que s, approvou tr11s nhi não previstos; 
as medid1\S con:;titucionaes, porque nã.o à 4.•, que o Congresso Federal concedeu amnis
admissh·ol que elle se collocasse acim:\. do. tia a. quantos foram envolvidos nos decretos 
Constituição. De modo que os actos approva.- de 10 e 12 de abril do corrente anno; 
dos pelo Poder Legislativo são os que se refe- 5°, que ó e !feito legal e jurirlieo tia a.mnistl& 
rem a prisão e l\o desteiTo, não são os . que é o esquecimento completo e absoluto do facto 
dizem respeito ás damissOes. de lentes e ó. que se reputa delictuosb ; e que, portanto; 
reforma do3 generaes. depois delfa. ~ pot sua. força., cassam todas as · 
· Admittindo por momentos · que o Poder interdícções impostas aos cidadãos a quem se 
Executivo pudesse condernnar pelo crime de refere e nttlnge; . . 
sedição e conspiração, de que foram accusados 6°, que a.tê a presente data, não foram 
esses lentes, elle teria. que · cingir-se ao attendidos e respeitados taes effeitos; ao con· 
art. 115 do Codigo Penal, para o yrimeiro traria, actos emanados dos agentes do Poder 
crime, e ao art • .118, do mesmo codigo, para. Executivo demonstram que se pretende levar 
o segundo. Em um e outro caso as penas se- a eifeito a.s interdieções impostas em conse
riam inferiores a. seis annos de prisão. Ora., quencia dos factos e oceurreneias de 10 de 
pelo art. 55 do reguh\mento das facy.ldades os abril dos qoaes resultaram os decretos de lO 
lentes só potlem ser demittidos quando con- e 12 do mesmo mez ; · · · 
demn:l.dos a pena superior a seis annos. · . Confio. e espera que o Vice-Presidente da 

A illeg:~lillade e a inconstitucionalidade da Republic:~o providenciará para que seja res~ 
demissão dos lentes ficam por essa fórma peitatla a amnistia concedida pelo Congresso 
sufflcientemente provadas. · Fcde1'a.l, em todos ós seus efi'eitos, fazendo 

A()'ora, ~uppo!llla-se que essa demissão foi cessnr as interdicÇões impostas pelos t.lecretos 
legat que o governo poderia usar della du- de 12 de abril do corrente anno. 
rante o estado de sitio. Neste caso, uma vez Sala das sessões, 24 de outubro de 1892.-
que 1}à foidécretnda a ~mnistía p~lo Congresso Dr. J. J. Seabra. · 
NacJOon.l. os seus effettos deveno.m ter ces-
sado immediatamenta depuis, como cess:.ram O Slt. SBVERINo VIEII~A (pela rm:lem)
a prisão e o d~terro para os cidaditos a quem Sr. presidéUttl, não ouvi a.. ieitura. a que acaba. 
o governo .Prendeu a desterrou por motivo de proceder o nobre secretario; mas si se 
.dos acontec1mentos da uoute de lO de abril. trata. de uma. moção, olla. não póde ser sub-

Tal não succeden, como o nã.o póda ignorar mettida. á discussão desde jà, porque o regi· 
o Con~esso. A reforma dos generaes e a manto da ca&'l. marea os .tramit® por que deve. 
demissao dos lentes vitalícios contioua.m de passar qualquer moção. . · 
pé. O orador vae propor uma. moçãO, para Apresentada. qualquer moção, determino. o 
que o Congresso convide delicadamente o regimento que ella seja. enviada. ã commissão 

C~:t.ta. V,\'1 6~ 
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competente. Depois disto, eu ainda teri;o du
vida, desde que a urgencia reqt~erida pelo 
nobre deputado foi somente de 1/4 de !1or•L, 
o foi cst~ a que lhe concedeu a Garoam; eu 
tcril~ duvidas quando uào houvesse a disposi
çii.o regimental que a decla.ração da mesa 
ocnba. d~ contrariar de frente, em que a mo
ção p~dissc ser desde ja disautida, desda que 
a urgoncia não se estendc11 alem de 1/4. de 
hora, concedido ao nobre deputado. S>\lvo, 
portanto, nova votação d.-. Camara, não 
tem lop-,rr :.t discussão da matcria. To:iavia 
me refiro a este ponto, simplesmente por 
abundancia de razões, porque a moção nua 
pMe ser dada par,• a discussão, visto oppôr-se 
a isto o regimento di:L casa. 

O Sa. PaEsirlll:NTE-Em resposta ao no!Jre 
deputado, a mesa deve declarar que t,oz a 
moção em discussão ~m virtudo do art. i2 
do regimen, que va.e ser lido. 

Le-se na mesa o art. 72, 
O SR.. SEVERINO VIEIRA (pe~a oj·dem)-Sr. 

presidente, "{leço permissão para respeitosa
mente ponderai.' a V. Ex. q ua o artigo que 
acaba de ser lido oil,o tem app!icação ao caso. 

Sr. presidente, nll. di~ posição que V. Ex. 
acaba de ter a bondade de mandar ler e que 
eu ouvi com att~oção, não se cogita absolu
tamente da materia. Uma causa. é urg-encia 
para fuudameutar uma moção, outra cousa 
é urgencb para a discussão desta mOÇão. 

Ora, Sr. presidente, a urgencia que foi 
daàa pela Camara, fol para fundamtlntaçito d:t 
moção. 

Depois, chamo a attenç.ão de v. E:r. pal'a 
este ponto, foi ou não foi restricta a um 
quarto de hort\ a. urgencia, concedida pela 
Camarn.1 

Si a urgoencia concedida foi expressamente 
por um quarto de hora, como V. Ex. podera 
!lar elasticidade a este prazo para subDletter 
a moção i;. dh>cussão, além do tempo de in, 
terrupção da sessão que foi autorisado pela 
Garoara~ 

0 SR. VALLA.DARES da um aparte. 
O SR. SEVERl':'<O VIEIRA. - Folgo muito de 

ou-.ir o nobre deputa.Jo representante de 
Minas que não póde ser acoimado de suspeito 
e seuto-me chamando a attenção do V. Ex. 
para. este ponto. 

O _Sn.. JoXo D'!;) SIQUEIRA ( per.a orclem)-Sr. 
~~es2depte, é necessario que V. Ex. adie a 
-lscussao desta mataria para o dia seguinte, 
como se fez na Constituinte, com di versas 
moções apresentadas. 

Aqui ja foi apresentada uma moção que 
tratava de recusar o tratado feito en tt•e o 
Brazil e 03 Estados Unidos da AmeriCll. do 
Norte ; e em dias consecutivos foi discutida 
esta moção e até a Camara deliberou que 

ticusse para. a ultima parte da ordem do dia 
eS$fl. discn~sã.o. 

Ora, ,i nós não podemo hoje mesmo delibe
rar sobre a mação, porqu 1Dto não ha nu
rnero na. casa p~r(l. a vot~ção, vê V. Ex. (!Ue, 
teodo ja dado a hora para a 2• parte da 
ordem do dia, devemos trat:tr da materia que 
ficou para a 2• parte e deixar a moção para o 
dia de amanhã,. 

0 SR. SEARRA-Niíoapoiado; Í$ÍO é contra 
o regimento. 

O SR.. J oXn DE S!QUEIRA - Si isto é regi
mental, si .i à ha pr<!redentcs a respeito, peço 
a V. Ex:., S1'. presidente, que consuLte a Ca
mM·a si consente que a ultima parte da or
dem do dia seja occupadn. com a tliscu~são da 
materia finançeira, que faz parte dell::.. 

O SR. SEABRA (peta ordem}- Sr. pre~i
dente, niio po:;so absolutamente concordar 
com as ohs~rvaçôas que ac[l.ba•n de ser lcitM 
pelos nobres <.leputados pela Rlltia e Pernam
tntco; o nobre deputado o Sr. Severino 
Vieira, querendo comb~ter o art. i i, procurou 
uo regimento outr<1 e não encontrou. 

Est:t é a prirneir:~. demonstraçii.o de que o 
art. 72 é que rege a ma teria, 

Vamos e:~:aminar o art. 72. 
Foi nos termo~ deste artigo q11e o pl'eSiclente 

da mesa po:z a votos o meu requerimento; 
pel'guntou a prillcipio si a materia era ur
gente e a Carnara. respondeu affirmatiya
mente ; em segundo lagar, perguntou si a 
urgencia et•a de ordem t:ü que, não sendo 
trata.da a ma teria nesta sessão, tical'ia pl:'eju
cada- e a Camara respondeu- sim, 

Ora., nesta ultima parte ainda, foi a Ca
mara consultada. o ella respondeu affirrnati
vamente, Sendo assim, chamo a attenção do 
nobre deputado pela Bahia para a dispcõição 
clara e positi>a. do regimento : si a Camara 
decidir affirrnativamente, por- ;ua maioria, en· 
trarà a male,.ia im.m.erliatam e H te em discussão, 
fican(lo pl·ejudicada a. ordem de dia Me á sua 
deõisao {inat. 

N~ !Ja nada mais positivo, mais claro do 
que 1sto. 

Requerida e vencida<~. urgencia e detel'
minam!o a Camam que esta urgencia é de 
tal ordem que oiio póde ser adiada, entrara o 
objecto immerliatamente em discussão, até 
mesmo como pt•eterkão da ordem do dia. 

As palavl'as s:io claras, não admittem in
terpretação em sentido contrario ...• 

Agora vou responder ao nobro deputado 
por Pernambuco. . 

Esta 'l nestão não pó de ser adiada -para. a 
sessão de amanhã. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- A urgencia é de 
um quarto de bora. · 
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o SR. SEABR.A- Esta V. Ex. ainda com a 
questã.o do qnarto de hora.. . . 

Qt•P,ndo a. 19 de dezembro nos nos reum
mos em ses$ão extraor.Jin,tria, no mesm" dia 
o então deputado Sr. Aristides Lobo apre
sentou uma indicação ou moção par.l que a 
camar;1 nomeasse uma. commissão, afim de 
dar . parecer sobre a or~anisação dos estados. 

lmmediatamente ped1 a palavra, dizendo ao 
Sr. presidente lle então, o Sr. Dr. Bernardino 
de éampos, que essa discussão devia ser 
adiada para o dia seguia te, coniorme os pre
cedentes da Camara, e S. Ex. decidiu de 
modo contrario, como consta aqui dos annaes. 
(U.) 

Logo, o primeiro caso julgado é que 051 re· 
querimentos, indicaçõe~ ou mociles são dis
cutidos na mesma sessão ; e outro caso mais 
frisante o dos ultimas dias d:!. sessão do nnno 
passado é que, quando o Sr. Serzedello 
Corrêa. apresentou a sua conhecida moçao, 
esta foi immediatarneote disautida. e votada 
sem interrupção. 

Portanto, estes precedentes me autorisam a 
dizer que a moção que apt-esento deve serdis· 
cutitla e votad<~ sem interrupção, tanto ma.is 
qun.nto o art. 72 do regimcmto, em casos 
identieos, mand.:\ prejudicar a. ordem do di • 
até á. sua decisio tin:1!. 

Porronto, estou certo de que v. Ex. não 
rompera os prece lentF"S da. casa e a disposição 
expressl\, cl:lra, terminante e eloquenle, do 
art. 72 do regimento. 

0 S&. PRESIDENTE- Tendo·se esgotado o 
tempo destin:.~,do a 2a pa.rle da ordem do dia. 
fica a discussão adiada .e vae~se proceder á. 
leitura do expediente. 

O SB. JoÃo DE S!QUEIRA: (pela ord6m)
Sr. presitiente, V. Ex. esqueceu-se natural
mente de que apres9ntei um requerimento 
afim de que a mesa coo~ultasse a Cam1.ra 
sobre si consentia em que a hora destinarl.a 
ao expediente fosse occupada pela questão 
financeira. 

E' uma questão hnportantissima, e nós de~ 
vemos a{lroveitar todos os momento<~ p ll'l\ es· 
c\a.rec,~r o pa.iz a esse respeito. ( Numerosos 
apoiados. ) 

Vê V. Ex. que toéla a Oamara se manifesta 
de accordo commigo e por isso peço a V. Ex-. 
que submetta. a 'Votos o meu requedmanto. 
(Muito bem. ) 

O Sr. Seabx-a- Sr. prasi<l~nte, si a 
Camn.ra re~olver a prorogação da hora, ne
cessat'it\mente é para discutir a moção, se· 
gun•io o disposto no art. 72 do regimento, 
porquanto este arli.go di~. que só ·se inter
rompe a ordem do dia n.te a. decisão tinnl do 
assmpto em discussão. Ora, o projecto ftn•ln
ceiro e1)ta -na ordem do dia e de'Ve ser dis-

Mtido e votaria depois de disClutida e votada 
a minha moçii.o. St V. Er. quizer consultar a. 
casa sobre a pror,,ga.çfio dtt hora, eu pediria 
a. V. Ex. courultasse a casa si.prorog:\, por 
meio. h()ra mais, a. discussão da mação que 
apresentei. 

O SR. PRESio:&~Tm- O Sr. João de Siqueira 
pedi11 a prorogaçlo da hora para. Se discutir 
o p.rojecto fin•tnceiro, e o Sr. Sen.bra pediu a. 
prorogação da hora para discutir a moção. 
Em obediencia. ao regrmento, consultarei à. 
ca~a sobre o requerimento do Sr. Seabra, 
ficando deste modo prej 11dicado o requeri
mento do Sr. João de Siqueira. 

Consultada., a Cama.ra a.pprova. o requeri
mento do Sr. Seabra. 

O Sr. Severino Vieira- Depois 
de l11.vrar o seu protesto contt'lll a proroga.çiio 
de horu. que já se ncba'Va esgotaria, diz que 
não vem emb:lraQ:.\r a. passagem da moção do 
nobre deputado pela B:lhia, vem apenas jus
tificar o se11 voto, que terá de manifestar 
contra a mocão. . 

ErnQil(I.Uto vigo!.'n.r a. Constitu!çiio de 24 de 
fevereiro, a qual consagra o regiman presi· 
dmcial, o ora•lol' tara por norma. inmriavel 
votar contra moções como as de que se trata. 

Respondendo a diversos apartes, o orador 
justifica. o voto q11e deuem favor da moção 
de 20 dejaoeiro degte anno, porque, no seu 
modo de entender, ella não exprimiu mais do 
que o sentir do Congresso, h:\rmonico com 
qualquer procedimento do Poder Executivo, 
por mais energico que pudesse tornar-se, 
contra. os inimigos da pntria e da ordem pu
bliaa, mas dentro da espllera. lega.!. 

Entretanto, essn. mocão, apazar de sua cla
reza, soffreu, mesmo por parte de membros 
proeminentes da opposição, interpretação quo 
lhe não devia, nem podia ser-lhe dada â luz 
dos princípios constitucionaes; e isso mesmo 
colloca o oradol' de sobren.viso para não suf
fra!jar moções que não teem r:.tzã.õ de ser no 
reg-1men presidencial. 

Si o nobre de-putado julga-se otrendido em 
seu direito, não á o meio áe desuggravo. 

O orador pondera ainda que a demissão do 
nohre autor da moção nno póde ser conside
rada como medida da alçada do Poder Ex
ecutivo, e de que este tivesse usado durante, 
ou como cons~quencia, do est 1do de sitio ; 
pelo que não lhe devem ser referidos ou a.p
p!!cados os effoitos da amnistifl.. 

Respondendo a. uma interpellacão sobre a 
legitimidade da demissã..:l, o or1vlor declm'a. 
f'ra.nCJJ.mente qne o a.cto de demissão do nobre 
deputa.do esta fóra da lei, e que netos desta 
natureza só se justificam em casol'l extraordi
na:ios (o orador faz a.o nobre deputada a 
justiça. de crer que não se achara neste caso), 
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como remedio extremo energiM-mente app!i
cado a males extremos. 

O tij~. Seabra- Sr. presidente, antes 
o nobre deputado não se tivesse levantado 
para. de!eQder o governo. 

O Sll., SEY.IlRINo YxEiaA .,... Eu quiz apenas 
j us~ificar o Qleu voto. 

O SR. SE.ABRA..,.... Bem. Temoi! entito, pri
meiro, que o nobre deputado não vem ,justi
ficar o governo, e ::;implesmente explicar o 
seu voto; segundo, que S. Ex. confessa qae 
o governo praticou um acto illogal, e isto 
satisfaz-me. S. Ex., porém, disse que ni\o 
voto. mais 'JlOT moção n.lguma., quando j:i 
vototl pela mOÇão do Sr. Serzedello Corrêa.. 
Si S. Ex. quizesse co!Ilbater a moçàQ, s. Ex. 
t\P.ha a, obriga~ de dizer que a amnisth 
decretllda pelo CQngresso níi.o tinha. eífeito. 
E11 perg1.1o~o aS, ~x. si à soberano, s1 pód.!j 
consiqerax·-se membro do Podet• Legislativo 
qqa~do 4etermina uma medida qualquer e 
essa. medida. não é cumprida pelo Poder ~1;
eou~ivo ~ :t'fão, Q~aes são os e!ft'itos da am
nistia.? 

O SR. SEVERJNO VxBl&A- E' preciso que 
Y, ~~. q1e demonstre que o governo recorreu 
a esse acto como medida extrema dentro do 
est;uio de sitio. 

O ::JR. SEA.B&A. ...... ~i o governo não ret:orreu 
li. esse acto como medida extrema. dentro do 
esta<{o de siti,.., o goveJ:'no é inais criminoso 
ainda, porque, estando os cidadãos já. no go.;o 
de seus direitos illd~viduaes, o governo pra· 
t3cou um acto e9ntra a lei. Logo, o !?Overoo 
só põde dizer que esse acto foi praticado como 
me(Uda. ettroordinaria.; mas, como medida 
extraofdinaria, o g.qverno não podia prati
cal-,o, por-que Q art . 80 restringe o círculo 
dentro do qua.l o Poder E;~:ecutivo de-ve ope
r~r : a detenção e o desterro. Logo, mesmo 
como mec!ída extraordinaria, o governo in· 
fr.ingiuo art. 80, que circumscreveu e limitou 
o oircg!Q dentro do qual o Poder Exe."utivo 
podia operar, mesmo no esta,do de sitio. 
Porta.!ltó, não· ha. meio de o governo poder 
justificar-se. E ainda. suppondt) que o governo 
praticou uw acto legal, désde que o Con~re~so 
concede~ a amnistia, o effeito· da amm~tta. é 
o a.p_ag,,rnento do facto julgado criminoso e a 
restituição do~ cidadãos aos seus direitos. 
Ora., o congresso concedeu a amnistia; logo, 
reconsjdero~ todas. as medida.s · tt)madas pelo 
Poder Btecutivo. Entre essas medidas estão 
as den:ússõeS e as l'eforwas; logo, o ·cOngresso 
reaoo.side~&u as reformas· e as demissões, e, 
co~o o proprio Poder- Executivo sa.nccionou 
essa. a.mnistia., elle rasgou uma. lei do Con· 
gresso Nacional sancciqnada pelo proprio 
Pader Executivo desde que não dli. à amnistia 

todos os errei tos. Pot•tanto, o nobre deputado 
h:L do permittit•-ma que lha dig<L f}Ue, eonfes
s~ndo :;. Ex:. CJUG o acto do governo e ill~g~l, 
visto como o Congresso decretou a ammst1a, 
S. E:c deve astar ao lado d~t Constituição, 
eonvid~ndo o Poder Executivo 3 entl'a.r no 
caminho d<J. lei. 

O nobre deputado não póde negar o seu 
voto a essa moção, a. menos que queil•a ra.sgar 
os artigos da Constituição que lhe mandam 
velat• pela gual'd<~. da lei. Desde que confessa 
que o Executivo commctteu um acto illegal, 
deve chamai-o a,o cumprimento da lei. 

Tenho concluído . 

o Sr. Augusto de Freitas diz 
que já.m:ús se :tcllou em situação tão difflcil 
quanto estn. que nest e momento se lhe oífe
r ece, crcan<lo-lhe os embaraços mais serios, 
u.o me~mo t empo que os mais profundos des
gostos. 

Acaba de ser surprehenLlido com a apre
sentação desta moção do seu colle!!"a e par
ticular amigo deputado pela Bahia o Sr. 
Seabra. 

Viu que nessa moção S. Ex. convida. o go
verno a fazer decorrerem do acto <la amnistia 
decretado pelo Congresso os etreitos legi
t!mos, os el:Ieitos legaes que a e lle são in Ji.e
rentes. 

Recorda. á Camara a indicação que elle te;oe 
a ho:xra de suhmetter ha algum tempo para 
que o governo tiz~sse c~s~ar o ell'eito das 
medidas tomadas durante o esta.do de sitio. 

A Camara. não a acceitou, achando que a 
idéa nellacoosign<lda era talvez regular, mas 
que não se lhe devia dar a fórma que lhe 
deril. o orador. 

Para fundamentar ess:~. indicação e proce
der conforme fez ao vir trazel-a. à Camara., 
fôra buscar exemplos a histeria . da. Suissa e 
dos Estados Unidos do Norte. 

Declara. que nem mesmo nes>e momento 
>e achou em situação tão di !fiei! quanto esta 
em que se encontra agora. 

O nobre deputado pela. Bahia apresenta 
uma. indicação un. qual estil. escrieto <I •• • espe
ram, confiam que o pmler executtvo f~ça com 
que o decreto de amnistia, votado pelo Con
gresso, t enha todas as suas coru;equencias 
natur~e3 . )) 

A questão deve ser estudada no campo 
restricto qus lhe é traçado, e em face dessa 
estatuto político chamado a Republica, Fe
derativa.: 

A Camara sabe que ha. um poder sobre 
todos os da R.epublica, a. quem cabe restaurar 
a. lei offendida e processar a.puelles que a 
viola.rem, assim como annullar as leis que 
forem inconstitucionaes. · 
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Pergti!lt:L que iria tazer o Poder E:;:oc:Jtivo Deixa de lado o caso dos generaes reforma~ . 
no caso do a pJn·ovação da moção apresentada dos muito alltes do estado de sitio; e referir- · 
pelo n<'!.re rcpt•eseutante da Bahia 1 se~h:L exclusivamente aos professores víta-

A moção rli;~ que a Camtwa espera e confla licios. 
que o J:->,uiet· ~xecuti\•O dê ao decreto 1le am- Dest>jara que o nobre deputado pelu. Bahia 
nistia todos os s~tts eireitos legaes e juri- llle mostrasse o decreto que o úemittiu do 
dicos. Jogar dil lente da Faculdade de Direito Jo R e· 

Mas hu. com certeza no intuito do nobre cil'e. · 
. deputado pela Bahia uma illusão determi- o Diario Official de 15 oa 16 de abril diz 
uada por umu. couvicção proJ'unda. . ;rpenris 0 seg•tinte : · · 

O decreto leg-islutivo da amnistia nãp póde <~.Por decrt!tos de 12 do corrente foram de::. 
~:ffect(l.r o t~cto U:J•hitrario da refot·ma. dos se- mittidos os Drs: Seabra e Campos da Paz dos 
neraes -praticado no dia 7 de abril. como log-ures de lentes das Faculdades do Rio de 
não póde aff'eetar o acto não menos illega.l J aneiro e do Recife.» 
da demi.ss5.o dos lentes di.!S Faculdades supe-
riores. Mais nada.; nem um considerando,nem uma. 

Si o Sz·. Vice·Prosidente d•t Republica. qui- palavra sobre os motivos da demissão, causa. 
zesso acce•ler ao delicado convite quo lhe di- nenhuma que il. possn. ligar aos acoritecimen-
r igo a. moção, aínd:tas,im continuariam de tos do. noute do 10 de abril. · 
pé:\ reforma. dos gezo~ero.es e a demb;s:i.o dos A demlssilo· dos lentos vit1.licios é um e.cto · 
tentes, pot•que .nem são acto;; pr:ttict\tlos, ·por inconstit.uctonal, masque nilo pOde ser alcan~ 
motivo ilo estado d•J sitio, nem silo ucto.; nos Q:ulo p~la amnistlt\. O poder cómpoténté pa"' 
qu.tos alcance tl. amuistia votada. pqlo Con- .!'cstaurur n lei vlolo.dn é o Podet• Judic!nrio, 

. grosso. llSSe n. qu~m lncumlla a suprema justiça dtL 
· Ha direitos aacriftcndos e actos inconstitu;., H.opublico.. · · 
ciona.\mento pr:\ticados pelo Sr. Vice-Pr•)~Í · O orudor confio. nelle, espora que delle ha. 
donto da Rnpublii:tt. E' nocoss!\rio quo rtuanto de vir u. garantia ela Gonstituiçrto. 
antes se tl'nte.de res!nut•at• a. loi por :;emo- Vtto .t!lt'rninar. Lembrt~-se de um quadro 
lhau te !ÔI'!llu. illutlitlu. Mas f}ttal devo ser· ·o C) no viu u.lg-11res no qual um individuo corre 
c uninhoa sAguit• '? Podol'a:~ Cama.t•a annullar :ttrn~ dn t'elici~ade, re'presentada por . urria. 
decretos ioconstitucionrLes. par·n. r cstaurnr o estrella. lllummnm-lhe o rosto os raios o:tue 
direito de dcter·mioados indrYiduos 'I Nunr.a ~ ella uespeda, está quasi a tocr\1-a, jã. estende 
A C<Lmam só tom um caminho[~ se ~uir: si o as c.lua.s mãos para ellu, quando se lhe oova 
acto do g-ovel'no é incor.stitucional, si ha o nos pcs .urn a bysmo: que o sepulta. O orador 
sact'i lich> de um:t lei, e por conseguinte o sa· dit•á no;; seus amigos da minoria que ilão cor
cl'iticio do direitos inrlhliduaes, si ha um po- ra_m eç>m ~auto a~a.n a traz da sua política ; .a. 
der competente, e destinado exactameote a mrnor 1:1. so pode~~ ser gr<lude emquanto os 
garantir esses direitos, qtte é o poder judicia- s~us membros estiverem ~entro da lei, a.pre
rio, à Camat·acompete agora, parn.lldlamente cmodo os acto3 do Prestdente da. Republica 
com esse podet•, ti ror do neto as conseqMncias unicamente em face das disposições constitu
le:roes. cionaes. Por essa fórma é que se conquistam 

Ha professores illegahneute rlemittidós e ge· o~ npplnusos da. opinião. (Muito bem, muito 
ueraes rafm•mfv1os arbitrariameate, houve bem ; palmas nas galerias ; o orador ·é muito 
um poder que por essa fórmu. >'iola~se a CGn-. felicitado.) 
stituiçiio ~ Mas, neste c11so, ao contrario de 
dirigir-lhe um amo.vcl cor1 vi te pam que volte O Sr. Seabra diz que tambem acaba. 
ao cam!nbo direito, o que se !leve fa.zer é rle-- ole vet· um quadro muito mais doloroso de 
cretar u. P.sponsabili•iad~ de quem enten•leu que esse n que se referiu o nobre deputado 
llesrospeirtar 11. lei fumlnmentnl da Republic.'l.. peltt Bahia. 

Oecreto.s inconstitucionaes não se annulhun Ao or:,dor doeu-lhe menos o desterro e 
com :J.Ctos de corLezin ; annullam·sc decre- menos lha sangrou a sua demissão do que o 
tan•.lo t\ t·e~ponsallilido.i.le de quum os de·· discurso qne S. E:;:. 'le~m de prouuncinr. 
oretou. O quadro que viu, 1'9-0 foi o da felicidade, 

A moção n.ywesent:tda pelo nobre represen- como o de s. E~. ; fc\ o do Brutus assassi
tante dn B:thh não pódo ausoluta.m~nte were- nnndo Cesar O ot•niiOr poderi:1.exclama.r ngora. 
cer o apolo do ora.•lot' _ o Ttl qtUJquc, B.-v.tvs! Não compt-ehent!e qua 

O nohN 1lapnt•tdo qnet• qne rlo decreto ele contra as suas palu.VrRS se levunte precisa
nmnisti;\ resulte a r~int<'!"" t'ação do,; pro t'elõso- mente nqu~lle 11ue foi o seu irmão de iufaocia. 
r~s vitu.licios dcmitti;lo:; dtlS l!'t~ulolades SI\ )>e- e que er:L seu irmão ninda hoje. Compr~hen
riOres, o pnrece que tumbein quer que dello del-o-h ia. si se tratnsse de reivindicar aireitos 
resulte a. reint;,gração dos generaes reforma- coostitucionaes otrendidos pela. moção do 
dos . · orador: 
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o nobre deputado diz que o dever do con
gresso é velar pela guarda da Constituição e 
das leis, diz que os actos praticados pelo go • 
verno, reformando generaes do exercito e 
demittindo professores vitalicios, são dicta
toriaes, e entretanto não cumpre o seu deve.r 
que é o de denunciar o Presidente da Repu
blica. 

Não o faz. logo é illogico, não cumpre o seu 
dever, falia apenas para ofi'ender o orador, 
combatendo a moção que elle a.caha de apre
sentar. 

Ha. tempos, o nobre deputado . apresentou 
uma indicação para que se cotmd:~sse o Po
der Executivo a fazer voltar os desterrados, 
entre os quaes estavam os representantes da 
nação. Então s. Ex. achava que o Congresso 
podia. razer convites ao Poder Executivo. 

Agora, acha que o Congresso oiio os póde 
fazer. Mns, afinal, onde é que está. ;\ cohe
rencla. do nobre deputado pela Bahia ! 

S. Ex. affirma que as reformas de oillciaes 
o as demis:soe.> dos lentes não foram motiva
das pelo crime de conspiração que se nttribuiu 
nos presos politioos. Mas, pot• que é que essas 
demissões e as refcrm;•S roram pullllcadus 
exactamente dentro do estado de sitio? Por 
que é que umas e ontras trazem a data de l:! 
de abril1 

Não l A moção do orador deve ser n.ppro
vada. para que se saiba que estamos em uma 
Republíc.'l. democt•atica, e não em um verdA
deiro regim .. n de tyrannia. (!11uito bem, 
muito bem.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
Passa-se ao 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. 1 • secretario do Senado, de 24 do 

corrente, remetten.fo, com emendas, a propo
sição desta Camara que lixa a despeza do .Mi
nisterio da Guerra para o exerclcio de 1883. 
-A' commissão de orçamento. 

Do Minist llrio dos Negocies da Agricultura, 
de 24 do corrente, em resposta ao desta C:l• 
rnara n. 332 de 19 do mesmo mez, rernettentio 
todos os papeis existentes, relativos ao pedido 
do pagamento de indernnisação que é de
vida a D. Maria. Carolina R.heingantz; dei
xando de ser enViado o contracto celeLrado, 
em 30 de dezembro de 1856, com Jacob Rh~in
g:•ntz, marido da peticion<~r•a. ( ja f,~.llecido), 
por ter sillo esse acto lavr~do oa e:Itinctu. 
repartição de terras publicas, subordinada 
naquelta época ao Ministerio do lmperio; e 
envh•ndo copia, para com[Jiemento das i~> ror
mações, de um trecho do relatorio do Minis· 

terio do Imperio, publicado em 1857, pelo qual 
se verifica 11 suruma daquelle contracto.- A 
quem fez a requisil(ão ( a commissão de orça
mento). 

Requel'imento d.e João Findal pedindo pri
vilegio por 90 annos para construcção, uso e 
goso das obras de melhoramento do porto ~e 
Ubatuba. - A' C<Jmmi.sllfio de obras pubh
cas. 

Vem ã mesa a seguinte 

Declaração 

Declaro que votei contra a emenda tio Sr. 
Pires Ferreira, u.ugmenta.ndo 30 •; . sobre os 
tecidos de algodão. 

Sala. das sessões, 24 de outubro de 1802. 
- Thcopltilo d1•s Santos. 

Vão a. imprimir ns seguiu tas 

N.52C-l8D2 

Redacç<1o do pl'o}ccta n. 52 A do COI'rente an
Jto, qtte ?'Cf11.1la. 11 cm1~ essao de aposwtado
,·ia c1os JttHccirJllarias publicos, de accurrio 
com o a1·t. 7r; ela (.'onstitHição Federal. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Desde a. data. da presente lei, é o 

Poder Executivo autorisado o. r.oncedel', de 
conformidade com o art. 75 da Constituição 
Federal, aposentadoria aos tunccionarios pu
blicas que a eUa ti verem direito, de accordo 
com o disposto na mesma lei. 

Art. 2. • Aos funcclonarios comprehendidos 
no artigo antecellente só poderá ser dada a 
aposentadoria quando provada a invalidez 
por in~pecção de saude. 

Art . 3.• Não será. concedida aposentadoria 
aos funccionarios que contarem meno; de 10 
annos de effectivo ser viço publico. 

Art . 4. • Ao funccionario que tiver 30 an
nos de ser\ iço compete aposentadoria com 
ordenado por int•iro. 

§ 1.• Aos que tiverem mais de 10 e menos 
30 annos, compete aposentadoria com orde
nado proporcional ao tempo :ue lbes corres
panda na. razão de 1!30" parte por a.nno. • 

§ 2." A a posentadoría e datl.a com as va.n
t~ens do cargo que o fun~cionario esteja. ex:
er~ndo ba. dous annos, e 03 que não tiverem 
esse tempo de serviço só poderão ser aposen· 
tados com o ordenado do ca.rgo anterior. 

§ 3." Os vencimentos accrescidos em tabel
las novas só . poderão vigorar, para as apo-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12:52+ Pág ina 23 de 27 

Sessão em 24 de Outubro de 1892 551 

senta.dorias, de accordo com o mesmo período 
de dons annos após a sua decretação. 

Al't 5.• O funcdonal'io que contar mais 
de 30 annos de efl'ectivo serviço tem direito 
no respectiYO ordenado e mais 5 °/n da gra.ti
tic11çii.o,por [tllUO que exceder da(]nelle -tempo. 

Art. 6.• Para os efi'eitos desta lei não se 
considera tempo de exercício o de licencas e 
de enfermidad(!S que se prolonguem por mais 
de seis mezes, nem o desempenho de emprego 
que não dê direito â. aposentadoria. 

Art. 7. • o f'unccionario aposentado consi
dera-se incompa.tivel para qualquer emprego 
publico; e, quando aceite emprego ou commis
sii.o esta.doal ou municipal com ve,lCimentos, 
perderà ipso (r;cto o vencimento da aposenta
dorht. 

Art. 8.• Os funccionarios já a,po;:entados 
por lei anterior n5.o teem direito ás vant<L
gens consignadas nesta. 

Art. 9.'·São excluldos das dispo~içües desh\ 
lei os l'uncdonarios cuja aposen~üuria tll'C· 
guiada em lei especia.l, como os magistrados, 
profe,sores e militares de terr<L e mar. 

Art. 10. t-:evogam.-se as di~posições em 
contmt·io. 

Sab das commissões, 24. de outubro de 
1892.-Fnjes da Cru;;;.- Alcides Lima.- Leo· 
·vigitdo Filgueira,;. 

N. 192 J'- 1892 

Redacráo do additivo destacado do m·çamemo 
da Viação, Industria e Obms Publicas para 
o exe1·cicia de 1893,autoris.,ndo a separaçtlo 
dos serviços d~ snbttrbios do d~ transporte 
de passaqeiros e me;·cadorias da Estrada de 
Ferro Central do Brn;;;il. 

O Congresso Nacional reoolve : 
Art. L• Fica o Poder Executivo autorisado 

a. separar, desrle jil. o serviço de suburbios 
do de transpot•te de pas>ageiros e mercadoriu,s 
dà Estrada de Ferro Central do Brazil ; ad
aptando o phno, já estudado, de levar um m
mal d<l estação de Sapopemba a ilha do Go
vernador, e prolongar o de Sanht Cruz até 
ltacurussá , com as modificnções que se torna
rem precis;ls nas ;;.ctuRes circumstnncias. 

Art. 2.• E' igualmente autorisado o Poder 
E:s: cutivo emqwmto não tiver verba espe
cial para e3se tim, a empreg<tr neste serviço 
as scbt'il.S de 01ltras verbos concedidas para 
o!Jras da Estmda de Ferro Central, até <1 
qn:~nt.ia de 2.000:000$000. 

Art. 3.• Revogam-s~ as disposi0Õ9S em con
trario. 

Sala das commbsões, 24 de outubro de 1892. 
- Leoviaildo Ftwnreiras .- Alcides Lima.-

Redac~ao do P'"ojecto n. 192 Q. de 1892, (ad
ditivo de.<tacario do orçam~•tto da ];tdustria, 
Yiaçiio e Obras Pú~licas para o exercício d~ 
1808) sob1·e pro1·oga:;iio de pm::o á Compa
;Jhia de Viaçuo Ferrea e FlHvial do Toca;t
tins e Amguaya • 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autoris'ldo 
a con<:eder a Companhia de Viação Ferrea e 
Flnvinl do Toc:mtins e AragnaY•1 (1. prorog&
çã.o, por um anno, dos prazos estipulado> no 
~eu couLracto para o estabelecimento e explo· 
ração do serviço rle nllvegação dos rios To
C:J.lltins e seus amuentes, celeurrdo em vir
tu I~ do uect·~to u. 862, de 16 de outubro de 
1892. 

Art. 2.0 Revogn.m-se as disposiçoes em 
contrario. 

Saln. 1!:.ts com missões, 24 de orltubt•o de 1802. 
- F~·ics da C1•u;.- Alcides Lima.-· Laovi
gildo Filyueiras. 

Vão a imprimir os seguintes 

I'ROJECTOS 

N. 23 E!- IS92 

Enumda dJ SeHado ao p1·ojectl) da Dlmara dos 
Dep11tados, n. 23 F (additi-oo destacado do 
das (o1·çasdeten·a pam o exercício de 1893) 
q·"c manda rectificar as pttte;ltes rlos refor
mados nos poslos d~ geHcraes, 1!otuntaria
mentc otc ni!o, ef!cr.tHadas ou compreltrm
d:dns como CD11lpulsoria >lO~ termos do dc
Cl'e1o n. 193 A de 30 ele jm1~i1·o de 1890 e 
da resolução do Conq,·esso Nacional, n. 29 
de 8 dejancí1·o de 1892. 

A commissão de m:trinha e g-uerra, a que 
foi p1•esente a emenrl.a do Senado ao projecto 
n. 23 l" do corrente anno, m:~ndando recti
ficar as patentes dos reforma11os nos postos de 
generae~. voluntariamente ou não, é Lie pa
recer que sej3 ella approv~1da. 

S>l.Ll. r las com missões, 24 de outubro de 1892. 
- JL Vc~ll-:~d<<o. relator.- Bcm7o de S. Macas, 
p1·e~idente.- Pins F~rreira.- Marciano de 
],[agalh<1es.- Paula ArgoUo. · 

Emenda do Se!lado ao p1·ojeclo da Camara das 
Deputados gHe manda rectificar as patentes 
dos i·e(o;·;nados d.o;r postos âe g~n(waes9 vo
tuntcwiamcnte Otl. nao , 

Ao art. Jo <n jZne-depois da palavra-ad· 
auü•ido-accrescente-se :- nercebendo unica· 
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mente lhes competem, qualquer que seja a, julga necessa.río reunir essas dífferentes pe· 
comroissão ou emprego que venham a ex· tições, alguma.s das quaes -v1sam os mesmos 
ercer. pontos for~ados para as linhas solicitadas : 

Senado Federal, 20 de outubro de 1892__ I.' Pelo Ministerio dos N~gocios da Agri
Joa.o PecM·o B~l•urt Vieira, 1" secretario, ser· cultura, Commercio e Obras Publicas foi re· 

I' rnettido a Camara, em data de 28 de jil.lbo 
vindo de presidente.-Gil Dini~ Goulart, 2' de.;;te anno, 0 requerimento dos cidadãos 
secretario, servindo de l. ' -Jorlo Soares Neí- .Artbur Ferreira Torres e Wencesláo Pamnero, 
'l}a, servindo de 2• secretario.-Americ•> Lo&o b d 
Leite Pereira, servindo de 3" secretario.- dil'ijido aquelle ministerio a 2. de outu ro o 

anno passado, solicitando a concessão da se· 
Virgilio Climaco Damasio, servindo de 4" se· !!uinte rede de es•radas ; 
cretario. = 

Projecto n. 23 F àe 1892 da Cama1·a dos 
Deputados, additi1)o destacado do projecto de 
forças de terra para 1.893. 

1•, de Santo Eugenio a. Alegrette ; 
2•. de Cacequy â Sant'Anna do Livra

mento ; 
3•, de Sant'Anna. do Livramento a Bage; 
4•. de Bagé á fronteira do Uruguay pelo 

Rio Negro; 
O Congresso Nacional resolve : 5•, de Bagé á Cachoeira. ; 
Art. I.• As patentes dos reformados nos 6•, de Pelotas à Jaguarão. 

postos de generaes, volun~ria.mente ou nã.o, O; peticionarias não solicitam garantia de 
etr~tua.da.s ou comprehendtdas como compu!- . 03 mas pedem privile"'iO por 90 annos 
aor1as nos termos do decreto n. 193 A .Jur ' · ? · · d 15 k" 
de 30 deJ·ane'ro de 1890 e da resolu,.ão do pa.r<L goso dessas hnhas, prJvüegiO e . l· 1

· b ~9 d ·" · Lornetros de zona de cada lado do etxo da 
Congresso Nacwnal so • ~- ~ • ~ 8 de Janetro estrada, favores geraes de immigração, pre-
do CJJrrente ,anno, serao rectlficada.s- para ferencia para o serviço de navegação dos rios 
a.ttend~r--s~ a correspondeJ?. te a.lteraçao d: e lagoas, preferencia. para construcçã.o 4e 
denomma~s, de conformtdade com o de todus os rama.es e linhas convergentes as 
ereto n. 350 de 19 de abrll. daquelle a.nno, de estradas plan~jadas, dispensa de direitos pa.ra. 
modo a re;solve:-:-se o d1re!~o cor_relativo ~e rnachina.s e material importado e faculd .de 
:p_recedencta. militar que Ja hav1am adqm- de tran~ferencia da concessão. 
l'Ido. o !1'. · te · d A · lt · derando Art 2 • Revo"'am-se as disposições em cou- •• m_.s rto a g:rteu ,ura,. cons1 

- • • c estrateg1cas essas lmhas, pediu sobre el!as 
trar

10
• inlormações ao Ministerio da Guerra, que, 

Ca.ma.ra dos Deputados, 26 de setembro de não só pela directoria geral das cbras mili-
1892.-Joao Lopes Ferreim Filho, presidente. tares, como pela commissão technica militar 
;.....Amonio Aseredo, I• secretario.-Antonio consultiva, concordou que assim o eram, 
Barg~g de Athayde JMniar, 2• secretario. e:tcepção feita da linha de Bage à. Sant'Anna. 

N. 229-1892 
do Livramento, que oot·re mais ou menos lJa.
rallelamente á fronteira. 

2 o o capit.ão-t·"nente Antonio Lins Caval
cante de Oliveira, em 23 de julho de 18911 

Àutorisa a gonerno a contractar com ((lit:m me- requereu o previlegio por 80 annos, com ga
lhores condições o fferecer a. constrllcção de rantia de juros de ô o;. e outros favores de 
um ranutl ferreo de Sm1t'Anna do Livra- lei, para construcção, uzo e goso de uma es
mento a entrQncar-sc na Estrada de Ferro fie trada que,partindo de Cacequy vá a S. Borja, 
Porto Alegre a Urugua.yttno. e de Bage a com um ramal para ttaquy. 
U'Y'Wjt'ayana, de accordo com os estudas que O :peticionaria otrerece documentos que de
se estc:o pr-ocedendo. monstram ter feito esse me>mo pedido, em 

dezembro de 1890, ao Poder Executivo, o qual 
A' eommissão de obraz publicas e coloni- indefferiu sua. petição por não ser o compe

sação foi submettido o estudo de diversas pe- tente para conceder garantia de juros. Annexa 
tições, para concessão, uzo e goso de estradas igualmente á seu requerimento uma iníbrma
de ferro no estado do Rio Grande do Sul. ção do Minísterio da Agricultura,da qual se vê 

Quasi todos os peticionarias encontraram a que a commissão de viação geral con>iderou 
justiilcativa de seus pedidos nas condicções estrat:gica a linha de Cacequy á S Borja, 
estra'Wgicas das linhas planejadas, algumas deixa.ndo, porem, de considerar, como ta.l, o 
das quaes !oram aSllim consideradas, não só ramal para Itaquy. 
pela. a.nt;iga commissão de viação geral, como. ::1. • O advogado Orlando Carneiro da Fon
pela comrn.is<!ão techníl'-3. militar consultiva. . t.oura, em summa.rio requerimento com a 

!_. c~.)Ilissã~.de., .obi'al! .. publi~ e. coloni-l data de_ 21 de setembro do 1891, pede uma 
sa."Çao; ~a t'ntlda.r as bases de seu parecer; conca~o semelhante a precedente, com a ga.: 
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rantia de juros que for estipulada depois dos terío da Guerra, onde algumas das petiçães 
estudos. !o:·am a informar. . 

4.• Em reouerimento datado de 5 de se- Si niLo fõra essa cii'cumstancia, escaparia 
tembro de 1891, os cidadãos commendadores ao Con~re:;>o Nacional a necessaria compe
Ag"stiuho Adolpho de Souza Guimarães, ma- teTida para fazer as conce~sõe>, em vista 4a 
jor Dr. Pedro Bapti~ta Corrêa da Ca.mara e recente lei, que descriminou a competenc!a 
Argemiro Antolllo da Silveira, pedem com os dos podere' tederal e _e;tado:J.es na COJ?.ces:;ao 
iavores commumente concedidos a outras es- de vias ferreas e fluviae5 da Repubhca. 
tradas·, o privilegio para construcçã.o uzo e Torna-se, pois, necessario descriminar ent,re 
gozo das seguintes linhas : la de S!lnta Maria ns e~trada.s plan€\jada~ aquellas que eifectiva
da Bocca do Monte à Bagé e fronteira Uru· mente são estrategicas e como taes devem 
guayana pelo Rio Negro. 2• de Cacequy a São ser incluídas no plano geral de VÍ~\-â:_O da Re
Borja., 3" de Cacequy á Santa Anna do Livra· publica. Para isso ha uma commis:;ao parla._
wento. os quaes allrgam haver sido incluídos mentar especittl recentemente nomeada. a 
no plano geral de via~oão, pela commissão que qual deve s·L' submettido o estudo das allu-
elaborou o primitivo plano. di das petições. 

5. 0 Os cidadãos engenheiro João Pedreira do Umtt vez reconhecido o caracter escraregico 
Couto Ferraz Juniot• e Arnaldo Baptista da de uma. estrada, resta .resolver si convem 
Silva Pereira, em requerimento de 5 de julho deixar sua. construcção e administração aos 
de l892,pedem a. conces~ii.o de uma estrada de poderes publicos. ou tr:tça.r os limites dentro 
ferro de Maria Gomes e Jaguarão, com a gn- dos quae.,; deve ser feira a <·oncessão a partl
!'llntia dejurosde 6 ,;o. Os peticionarias ftze- cularcs ou rompanhias par·a nilo ser emba.
ram esse pedido ao pod<·r executivo, que <le· I·aç:1d11 a uc(;i"ro Jn administração publica, nas 
clinou de cornpetencia de fazer a concessão, pt•oximidaues de f'ronteim.s, especialmente as 
mandando que requeressem ao Congre~so Na· do c:;tlldo do Rio Gra.nde do :sul, por onde 
cional. mais de nma. wz se tem dado a invasã~ do 

fi. o O cidadão Luiz Juvencio diL Silva Leivus tcrl'itOl•io nacinnat e onde nos.<os visinhos do 
pede. em data dc2 julho de 181?'2, :t conces;:ão, Pra::~ disp"tam romno~~o u. con~ui~ta do 
com os encargos e Y<mtag-ens accordada.s a~ suas I cumrn1~ 1 ·L:io e :1 suprem :leia em terrltonos de 
con~eneres. de uma f:•no-vía tle P(·Jotas á ci- grande vulor. 
datle dP. Jaguarão. A!leg-.1. o supplicante h:wer Entre toúa.s e~sas estrada<, algumas das 
em varia~ pe~!ç~es ao pod~r ~xe m_h·o justi~- quaes a commissão de obras publicas e colo
cado o seu direJto de prwr1datle (1: concessao nisttção reconhe~e que d~v<'m ser constrmda.s 
dessa estrada, obtendo sua. petrçao de 9 de com promptidão e n ·ces:>ar·io destacar a que 
junho de _l_S,JO o despacho quernandaYaaguar- vae de Ca.cequy ' á Sant':\nna do Livrame_nto. 
dar occas1ao opportuna. Alem do caracter estrategi.:o dessa linha 

7.~ O_ engenh~i~ O. Francotte, Antonio que ~e reconhece com :1. simples inspec[lilo ~o 
GallipOh, Abel S~ndiches, P~~ro Barro> eM~- mappa, por cahir perpendicularmente~ fron
noel Moura Jardim, em pet1çao de 2 de malO teir-a uruguaya, convem notar que e ella 
de 1892, pedem, sem onus para o T_hesouro e tambem uma linha commercial de grande 
se_m outros fav:01;e> _que os concedidos pelas importancia. . 
l~Isgeraes,o_privi!egio po~60 a!lnn>para. por Esse ramat vem ligar, porme10 da estrada 
s1 ou terce1ro~, constrmr ~ trar~gar uma de Porto Al?gre à Uruguayana, uma. _das 
e~trada. de fr:r·ro de Cacequy a Sant Anna do mais prosperas cidades de nossa rront_e1ra, 
L1Vramento . - co I o e Santa' Anna do Livramento a capdale 

8.0 Os ~1dadaos Carlos F. Hargreaves e o its mais importantes clda.des do estado do Rto 
Dr. _Francisco de Paula Valladares, em re- Grande. 
quertmento que.) entrou na Cama~~ a~ de Além disso,põe ella emcommunicaçao a rede 
ou~ubro de !89-:, pedem o prlvtleg10 u,o e das estradas río-"'randenses com a. Estrada 
go,o por_60 anno~: de uma estrada .de fe~~' Central dei Urug~ay que ji está construid.a 
que partmdo da cidade de S. Francrsco va .a t · R" m frente de Sant'A.nna do Ltn·a
Porto Alegre, passando por Lages. Os petl· a e tvera e 
cion:uios solicitam garantia de .1uros de 6 • 1, menta. 
por 49 anno~ e mais fa-.·ores concedidos para A comm!ssão dispensa-se de apontar outras 
tacs emprezas. vantagens desse ramal, que sã? intuitiv~s 

A principal justificação dessas linhas e o auando se refiecte ou e dle approxtma, por VIa. 
seu caracter estrategico, como allegam quasi terrestre, a cidadê de Porto-Alegre á capital 
todos os peticionario~. Etfectivamcnte ahm· da R~publica Oriental. 
mas dessas estradas podem ser assim consi- Tod s _essas ::amagens já foram pesadas 
deradas, como ji o fo1•am, pela commi~são pela admrn>traç~o publica, que ma!!~ou pro
que .oz:ganisou o p_rimeiro yl~no _de y~ação 1 c~der a. __ estudo~ desse ramal, tendo Ja o Con-
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do futuro exerctcto, consignado uma. verba 
especial para. taes estudo,;. 

Torna s:~ claro, poi~. que o ra.ma.l de Ca
cequy a Santa Anna do Livramento ha de for
çosamente entrar em qualquer plano de via
ção que se venha organis-.r na Republica . 

E, como IJOr outro la.do C11mpre que s~ja 
apressada o mais possivel a sua ronstrocçã.o, 
pa.ra. a.ttender aos alto• interessas publícos 
que delle dependem e nã.o devem ser descum
dos pelo Congres-;o !\'aeiooal, a commissiio de 
obras publicas jul:;r:t que se deve habilitar o 
Poder Executivo, desde já., com a neces5al'ia 
ant.orisação para le·;al-o a e!Ieito, no menor 
prazo. 

Para que niio seja. proteladn CS3e servi~.o , 
no caso do Poder Executivo encontrar pessoa. 
idonea. que pos:!a. realizai-o ; e ha.venrlo div<!r
sas p<~til;·Õ?.S ·que ue~se sentido se dirigh•J.m 
ao congre.;so, julga. a commissão de obras 
publica; e colonisai;'lO que a. Ca.mara deve 
correr em auxilio desse melhora.m~nto. 

Para isso tem a. bonra. de olrerecer o se
guinte projecto de lei ~ 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autor izado 

a contractar com quem melhores condiç[,es 
offerecer a construcçiio de um ramal 1erreo de 
Sant' Anna do Livramento a enti'OtlCar-.<e na 
estrada. de ferro de Porto Alegre à. Uru
guaya.na. e de Ba.,"é a Urugu;>ya.na, de accordo 
com os estudos que se estão procedendo. 

Art. 2.• O concessiona.rio ou companhiil. 
por elle orga.niiada. go ará dos favores e terá 
os onus concedidos e impostos em leis gern.es. 
excelk;ãO feita de garantia de juros ou de sub· 
venção kilometrica.. 

Art. 3." O conces:siona.rio ou empreza se 
sujeitara ás leis sobre estra.da.s estra.t-egicas, 
e:xistentt>s ou que vierem a ser feitas. 

Art. 4. • Revogam-se as dispo.>iç.ões em con
trario. 

Sala das commissões, 24 de outubro de 1~9!2. 
-Anlo···io OZynt/;o, relator.-,1ugusio 'liwlMS. 
-G'I.nia Pires.-Jos6 Bevi/4qua.- Joaquim 
P er-namlruco. · 

Vae a imprimir o seguinte 

P A:RECER N. 1013- 1892 

Indefere O$ -requeJ-imenlos do commel-!daclor 
Agosli>tho Adolpho de Sou:ra Guímnrl!es e 
otc!ros, de Odiúm BeaetJolo e outros, JotZo de 
Matto.< Rego e mtt1·o, '1'-'C soUc>tam a. ccnce•
$/io de uma estrada ile fe rro de lt!:m ãos, no 
estaria rl. ~ .4;wt:onat, a S . Joaqtlim e frontei
ras da Republícc.. 

A' CJmmissão de obras pubUcas e colonisa.
ção foram presentes tres petições, solicitando 

a conc~são de uma estra.da. de ferro. que, 
pa.1·tindo de Manàos, no ~st>tdo do Amazonas, 
e, se.~uintl • pelo va lle do Rio Bra.n o,tbsse ter 
a S. Joaquim e fronteiras da Repul>l icu. 

A primeira dessas petiçães, datada de 5 de 
setembr·o de 189! e assignada pelos d dadios 
commend<\dor Agostinho Adolpho de Souza 
Guirnaraes, major Dr. Pedi'O Baptista. Corrêa. 
da. Cama.ro e Argemino Antonio da Silveirn.. 
é acompanhada de citação da.s palavru.s da 
antiga commis..c:üo do plano geral de viação, 
que a justificam; e na petiçã-o, o1Ter ecem con
dições par:~. base do contracto da.~ quues pe~ 
dem o~ favore~ communs das leis gemes. 

A segunda., dat.ada de 27 de abril de 189:?, 
dos cidadãos eng.·nheiro Odilon Bcnevolo, en
~enheiro Jo:lquirn José Moreir-J. Filho, Dr . 
José de C:l ... ~tl·o R.ebello e Fr-a.ncisco Pinheiro 
Guimar-l es, uão ê instl"rida de documento que 
induza. tt supp)r terem teit.o reconhedmento 
topo~mphico da. )ona. Enca.randó n. estrada. 
sob o ponto de vista. commerci:tl e estrategico, 
pedem, em exposição desenvolvillu-. privilegio 
por CO ;tnnos pat•a. uso e gozo da est rada, 
g-J.rantin. tle .;ut·os de 6 % em ouro ale 25 con
to:> pot· kilometro e outros tavorc:::. 

A terceira., finalmente, data.da. de I de maio 
de 189~. do5 cidu.diio' João de ~Iattos Rego e 
João Firmino Rangel. e acompanhado. de re
~umida cópin. do mappa. do Br·azil, nessa zona, 
e da qual n~o e po3úvel colber a menor in
formação sobre o que solicitam. Enca.rando a 
cou veniencia. da estrada debaixo de ponto de 
vist.<L ••nalogo ao da petiç-:Lo precedente, solici
tam a conce;~ã() da. estl'll.da. pol' 90 annos, os 
{lLvol'esdo decreto n. 5561, de 28 de fevereiro 
de 1844,e outros fo.vore> ainda. 

A com missão de obL"as publicas e colonisa
çã.o nã.o se convenceu, pd o estudo procedido, 
da urgencia da construeção dessa estrada. 

Cer tamen1e QUe e va.nt.'l.jOSO guarnecer 3S 
fronteiras brazildras do extremo norte ao 
paiz, como conveniente é guarnecer qua.lquet· 
fl•ontt>ira tlo pau. 

Entretanto, es~a necessidade não se impõe 
de modo tão urgente. que induza aos poderes 
publicas a tomar ta.l deliberação. a.ntt>s de um 
estudo mais completo daquella zona. Tanto 
mais que não temos dados bastant~ seguros 
para. affirmar que nio chegaremos ao mesmo 
resultado,desobstruindo as ca--ltoeir·as que for
mam a r;:de do grande estua.rio do Amazo
nas; o que certamente -viria modificar o modo 
de p:nsar r elativamente aos meios decommn
nh-ac:.ão para o extremo norte do pa.iz. 

Por essas consider-açõas. é a commissão de 
parecer que se .. a.m indeferidas as a.lludid.a.s 
petições. 

Sala. das commissões '2-1 de outubro de 1892. 
- Amonio OZyntAo, presideate.-Jvo rJ.a Prado. 
- Jose Bevilaqua.-A"fft!S.o Vínha~s.-Ga.nía 
Pires . -Joa!Jtli;n Pernambuco. 
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o SR. PRESlDENTEdesigna para 25 a. seguinte ContiDU<\ÇãO da s~ discussão do projecto 
ordem do dia : n. 183 C, deste anuo, re.stabe!ecendo a lei 

d n. 3403, de 24 de novembro de !888, com n.s 
1'• parte (até às 2 l!ú!ras)-Votaciío as se- modificações que indica, e fi~a 0 prazo de_n-

guintes ma.terias : tro do qual devem os nctuaes bancos de rms-
Continuação da votação do projecto n. são entrar no regimen desta lei. Autc '<<lo 

221 B, orçando a receita geral da Republica governo : a assumir a responsabilidade das 
para o exercício de 1893 (3~ discussflO); notas dos que não puderem ou quizerem sub-

N. 175, deste a.nno. a.ugmentando de 30 °/o metter-SCl ao rr.esmo regimen; a providenciar, 
os actuaes vencimentos dos empregados óa. quanto á substituição, (JOr notas âo Thesouro, 
Estrada. de Ferro Ceo trai do Braz i!, que per- dns que forem recerJid3S, o a rescindir o con
cebem menos de 6:000$, e autorisa. o ~?Overno trnclo com o B~nco da R.epublica p;tra. o 
a ttbrir o oecessari.• credito (3a discussão) ; re~gate do papel-moeda. limitado este a som-

N. 127 B, dt~te anno, autorisaodo o gover- ma :~ctual e rei to o resgate conforme aquella. 
no a a.lfao•.legar as mesas de J·emla.s lle 1tt,jahy lei e com os recursO$ 1.1 unnualmente decre
e Laguna., no estado de Santo. Catharina. t;tdos. 
(3• dis~~ssiio); . 2~ p:trte (às 2 horas ou a.ntes)-1• disc~ssão 

N. lo;, B, a.utorLs~ndo o g?veruo a contra- do projecto n. 199 A, uestG anuo, provJJen
ctar com o enn-eohetro Melv11le Hora as obras c i ando sobrB a nomeação Jos prelol'es e dos 
a que se propÕe a e~ecut<Jr, por si ou compa- juizes do Tribunal Civil e Criminal e soore o 
nbia que organis:lr, na ilh.u. das J-;nxadas, no modo de conta1• a antiguidade do;; mesmos 
porto do Rio de Janeiro, medeante condições magistrados ; 
que estnbelece (3• di::;eus:são); ta discussão do projecto n. 32 A, deste 

N. 209 "' • desto anuo, a.pprovando AS di vi- anno, danuo diversas providencias no in
sues 1.l.e districtos eleitoraes organisacias p~lo tuito de animar as iodustrias agrícola. e 
Poder E~ecutivo, para os estados do Pura, pastot•il ; 
Mar.•.obão, Cearil, Pernambuco, Ala_R-ó>~s, Rio ta discussão do projecto n. 105 A, deste 
de Janeiro,S. Panio,~1inas Geraes,lUo Gl'ande ::~nno, eleva.ndo f1 c.ltegoria. le alfamiega a. 
do Sul e Districto Fa1lernl, alt,~rada .- do e~- mesa de rendas d1l Sant'Anna do Livramen
tado da Bahia. de aocordo com a. or~anisaçào to, no estado do Rio Grn.nde do Sul ; 
proposta pell:~ respectiva r epresentação (3~ di:>- Cnntinuação da discusoão unica do projecto 
cussào) i n. 192 C,(aduitivo destacarlo do projecto o. 192 

B, fi :m.ndo <1. clespew. do Ministerio da. lndus-
N. 123, deste a.ono (do Senado), augmen- tria, Viação e Obras Publicas, para. o exerci

tando de mais 40 •f, os actu~es veocimelltos e cio de 1893), mandando executar di\•ersas 
salo.rios do peS!Soal da lmpreosa Nacional e do obras na &h·adtl de Ferro cent1 a1 do Brazil; 
Di'l1·io Offit:iat (2•discussão) ; Contiímdção da. discussão unica do projecto 

N, 163, ~le~te auno, antoris~odo o ,;roverno n. 192 F (u.dtlitivo cie>t.tcado do orçamento 
a despender até à q'mutia de 300:000$ com a dn. despeza tlo Mluistetio da. !ndustria, VIação 
creação de um Jnzareto no estado de Matto e Obra~ Publicas , para o exercício de 1893), 
Grosso (2" discussão) ; autof'isA.ndo o governo ~\ contractar com o Sr. 

N. 217, deste an no, mandando illcluir an- &icbard J. Reidy,ou com quem melhores van
nualmente na propost1t da de.spe7.a do Minis- tagens otrerecer, a. ,;;onstrucção da linha te
terioda Fazenda <1S quan tins necessarias pai"<\ l •graphiclt sulrf!uvial, entre as cidades de 
pn~arnento às viuvas e llel'l1eiros de oJllcillCS Belém e l\Ianàos ; . 
rallecidos.flo melo soldo <t que ti"erem rlireito, Discussão UOÍC<\ do projecto n. 192 E (ad-
nas condiC{Ses que e:>tabelece (2~ discussão) ; ditivo destacado do orça.mento da despeza do 

N. 228, de:;te anno, autorisando o governo Ministelio da Industria, Vi<1çii.o e Obras Pu
a abrir os creditas de 12:31 í$17-! para paga- b!!cas, para o exercício de 1893), autorisaodo 
manto das despezas com o tratamento de iudi· ll governo a contractar com a Comp<lnbi.:l. 
gentes atacados de molestias epidemicas no ~fuzambiuho ou com quem melhores condi
estado de Santa Cathar·ina, no exercicio de Cõ3S o1ferecer, a ·construcçlí.o e o prolonga~ 
1891, e de 2:01\Q$ pnra pagamento dos venci- mento da Estrada de Ferro da. cidade da Ca.m
rnentos durante o exercício de 1893, do con- panh.-:t aos Poços de Caldas, etc ; 
tinuo l'!a secretaria da Carn<ll"<~dos Deptltados, Discussão unica do projecto n. El2 K (ad
Lui:r. FerrEoira. ria Barros, disoensado do ser- •litivo !!e:; tacado do nrçnmen to ria despez.a. do 
viço (2a discussão) i • Ministerio da Industria. Viação e Ohra.s f'u-

N. l'J6. deste aono, mantendo a subvenção blil!aS, pat•a o exercicio de 189.\), autoriz .. ndo 
destinado a auxil iar o s&rviço c.le exploraçfi, , e ;\ re visão J;\S tabell:lS dos vencimentos dos 
navegação do rio Parna!;yll:\, e autorb>mdo o empreg-a.iliJs superiores rla e~trad;t de ferro; 
g~J'erno a contr:,ct:tr o mesmo servico nas Di,;cussão l!ll iC<.\ üo pl'oj.~to n. 192 L (addi-
condicoes que estabelece {2" discussão) ; tivo de~tac<\do do orçamento da despeza do 
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Ministerio d~~ tndustria, Viação e Onr:1s Pu-~lei e com os recnrsvs annualm~nte d.ecre-
blica~. par-a o exet·cicio de 1893), autmüando tat!~s ; _ . 
o governo a nrrend:1r tod<.>s as estr-.llla~ de DI:;~nss~to das matenas co!ltemphl~as na 
ferro, ex('epto a Central ; ~egun~l c P?-rte da orcl~m ~lo d1a que nao fo-

Discussifu unica d0 -projecto u. l 92 M {lll- r;:m d:scutKia.; n<~. ses~ao diurna. 
ditivo d~stacado do orcamento da despr.za do L~vanta-se a sessão as 5 horcts c 50 minutos 
~Jínbtel·io da lndust1•ia, Vi .çii.o e Otn~ts Pn- da tarde. 
b!ica~. p<tra o exercido de 1893), autol'isaudo 
uma gratificação ao rlire·:tor do Jardim Bota-
nico e ao seu ".ludante; 

Discussão unica do projecto n. 192 O (:olldi
tivo destacaria do orcamento d:t despeza do 
Mi nisteri o da 1 ndu,;tri<t, Viação e Obras Pu
blicas, para o exercicío d~ 18\:1:~), antorbando 
o goveruo a concedet· á Companhia E~tr·ada 
de Ferro e Mina~ de S. Jeronymo a pr·or·oga
çlto da pra~o que for neceSoi\ rio p<tra con
clusão das e~trauas a cuja construcçã.o esta 
obrigada ; 

Discussão unic:l do prlijecto n. l 92 R (arl
ditivo de~tacado do orçam<>uto da. despeza do 
Mínisterio da lndu;;tria, Vinçilo e Obras Pu
blicas, para '1 ~xercicio d~ 1893), autorizando 
o governo a contract<tr a introdtlcçii.o e loca
lisação de immigrantes europeus com pltrti
culo.res ou emprezas que para este fim se or
gani.sarem ; 

nis :ussão nniea do parecer n. 104, deste 
anno, opinando no SGntido de nmndat• p!·oee
der à nov•t eleição, quan•lo for decbrc:da 
'Pela Cam,.r,t n incompatibili<lade do canditl<~to 
ma i:; votado ; 

1• discus~ão do projecto n. 214, deste anno, 
autori,;ando o Po ler Executivo a entrar em 
accordo com Silvestl'e de Magalhães c a Baro
n~za de Yilla M •ria e ontrus, no senti,Jo •ie 
liquidar, com a respons:\bililinde r la. Uniiio, os 
titulo:. de divida QI\C rcceboram <lo Pnraguay, 
depois da guerra entre aquelle pah e o nn5;;o; 

Discussão unica. do projtlCto n. 204. tle 1891. 
manrlaurlo contar a D .Mari•t Thomazia rlt> 
Oliveir<L e Silva, P''ra sua jubíl<lção, o t~rnpo 
em que serviu como adjunta da escoh ~,, 
freguezia. do S,tcramento. 

ORDE~f DOS TR.A.BA.LHOS D.-\. SESSÃO ~OCTURXA 

ContinÚaoão da 3• discussio do projectn 
n. 181 c. d~ste nono, rest>thel 'Cendo a ld 
n. 3403, de 24 de novemhro de 1888, com a~ 
modificaçã•s que indic''• ~ li:ra o pr<IZD dentro 
do qual devem os actuaes bancos de emis;iio 
entrar no !'egimen destu. lei. il•ttorisn o go
verno: a nssumir- :t resnons •bili !ade das no
tas dos que não puderem ou quizerem sub
metter-se ao mesmo reg-imen; n. rn·ovidenciar, 
qu.1nto :i snhstitnição, ror not;~s do The
souro. ihs q11e rorem l"ecebidas, e a rescin,Jir 
o contracto com o Banco da Repu'blica Par:t o 
resgate do p:1pel-moeda, limitado este a som
ma aotual e feito o resg'ate conforme aquella 

133, SESSlO E~I ~·5 DE OUTUBRO DE [892 

p,·Mido;~cia do Sr. Joilo L opes 

Ao meio-dia procqde-se â chamada, â qual 
r%powlem as Srs J oão Lopes, Antonio Aze
redo, Ath~yde Junior. Paula Guimarães, João 
de ,\l'ellal', lndio do Br.1zil, Cantão, Pedro 
Chermont, Matta B:tcellar, Au~usto Monte
neg-ro. Costa Rodrigues, C:tsimiro Junior, 
An fl'isío Fíalho, l\'ogueirct Paranaguil, Nelson, 
?ires !~en•eíra, Mrcrtiuho Rodrigues, Frede
rico Bor·g~s, José Bevilaqua, Gonçalo de La
~o~. Nascim~nto, Alfl'e,io Barbosa, Almiuo 
-\fl'oasn. Epít-.cio f'estiO:.t, ;:>ú :\o:imtle, Tllleu
tino ·le C:trvalllO, Joa~uim Pernambuco, Ju
vencio de Aa-uiar, An•lre Ca:>alcanti, Ray
mnnno Ba!tdeira, ~\.nni'o:tl F<tlcão, Pereira de 
Lyt':\, João de :Siqueira, Luiz de Andrade, 
Espírito Santo, Bellarmino Carneiro, Theo
philo dos Santo;, Oiticica, Rodrigo de Araujo, 
lvo tio Pr•do, Oliveira Valladão, Augusto de 
Freibs, l-'aul' Al'g0llo, Tosht, Se:.bra, Arthur 
Rio~, Uarei, Pires, Marcolino Moura, Severino 
Vieira, Santos Pereira, Milton, Leovigildo 
Rihruei ras, Barão tle S. Ma1·cos, Prisco Pa
raiso, Manoel Caeh<no, Francisc·, tle Mattos, 
H·n·••cio Costa, :i:ovaes Mello, Fonse~a e Silva, 
Nilo Peçanha. UJ·bano Marcon•!es, Manhães 
Ba'Teto, Oliveirn Pinto, Jo:lquim Breves, 
Viritili.:;. Pessoa, Franç<~. C;J.r\'alho, Baptista da 
:1-tott<t, f<'r·óes da Cruz. Erico Cozlho, S:1mp~io 
Ferr.1z, Lop·s Trovão, J:.cques Onrique, Je
suíno de Alhuquer•1tte, Vinhaes, Tl1omaz Del
tino. Antonio ;Jivntho, B~daró, P:tcitico 'M<IS
c-trenha.s,Ga hriei de Magalhães,Cha~as Loba to, 
.Jocobda Paixão, Alexandre S·ockler, Matta 
:.\fachada, Lamouoier, AI varo Botelho, Dutra. 
~icacio, ~i•utoel Fulgencio, Aristides ~laia, 
Goncal ves l{nmos, Carlos das Chagas, Costtt 
Macb" do. Pallda, Ferr~ira Rah~llo, Ferr·eira. 
Pires, João Luiz, l{Odol pho de .t.breu, Bene,li
cto V<:lladares, Arantes, Glyeerio, Ce5ario 
~Iotla .lunir•r, Mora•lS ~urros, Lope~ Chaves, 
llomingos de ~1oraes, Carvalh~l. Mur""• Pau
liuo Carlos, Costa Juoior, .'llfredo Ellis, Al
meida Nogueira, .Brazilio dos Santos, Fleury 
Curado, Leopoldo de Bulh<les, Alves de Castro; 
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Urbano de. Gouvêa, Caetai1o de AluurJuerquo, 
Bellarmiuo rle M•mdonça, Marciano de Ma~a
lhães, l~et•oan,lo Simas, Lauro Mullet', CaJ·los 
campos, Schmitlt. LaCel'(Üt Coutinho, PereÍ I':\ 
da Costa., Julio de Casti lhos, Boq;~s llo Me
deiros, Alcides Lima, Thomaz Flores, Hotnr~ro 
Bl\ptistn, Cassiano do Nascimento, Menna 8~ti'
reto e Luiz Mmat. 

Abre ·Se a sessão. 
Deixo.m de comparecer com causa pl:lrticipa

da. os Srs. Uchro Rodrigues. H.otlri~ues J?ur·
mmdes, Heurique de Carvalho, .Justiniano de 
Serpa., José A "-elino, }l'lig-uel Castro: Cyrillo tle 
Lemos, Amorim G:~.rcia, Penro Amorico, Cout'i 
varta.xo, Retumba, Rosa ·e Sll v a., Gonç.tl ves 
Fet•reira.,Jo!;é M:wiu.no, Meira. de Vasconcello!;, 
João Vieira, Pautes do Miranda, Euclides 
l\fa.lla, Leandro :i\"Iaciel, · l~ali~bcllo l<'reire. 
Zam:•, Frauci:;co Sotlrê, Dionysio Cerrtneira, 
Sebastião Ln.mlulpho, Fonsecn. Hennr.s, Virin.t" 
de MPdeiro!!, Alcinrlo Gtmn;\.ua r::t, ;\lay riu l{, 
João Pinheiro, Leonel Filho, Gouçalve~ ·cha
ves, Ameri•:o Lui7. Viotti, DomilJg-os l~och<t, 

. Francisco Voig-a., Doming-os Porto, Necesio 
T::w:wes, AdoltJho Gordo. Angelo Pinheiro, 
Ca.rlo:; Garcia, Moreira. da Silva, Jnlío de !\tos
quita, ~duardo Gonçalves e Demetrio Ri
beiro . . 

DeixRm de comparecer. som on.usn. partici
pada os Srs. Viila Viços:~, Alberto Br-am.:1o, 
Furquim Wernecl\., J:<'igueiredo, Ferl'eira 
Brandão, Costa Se una. Monteiro d:~ Si! v:t, 
Martinho Pratlo, Ciuciua.to Braga, YictoJ•ino 
Monteiro, Assis Br:.tzil, Rocha. Osorio e J.o'er
na.odo Abbott. 

E' lid:t e sem debate approvadn. a. acta da. 
sessão antecedente. 

PR.IMElR.A PARTE DA ORDEM DO DIA 

0 SR . PRESIDENTE- Não havendo :tinda 
numero pnra. se proceder ús ~-?taçüe~ imlic~
daS no cotneOo dt\. 01'11em do dm, ptl.~Sa-se ~~S 
matel'ias em discussão : 

Continuação da ao. tliscussão tlo pt•ojecto 
n . 183 C, deste anno, restabelecendo a lei 
n . 3t03, de 2,1 de novembro lle 1888, com as 
modificações que indic:t, e fi:m o lll'azo de.ut:o 
do qw1l devem os actmte;; bancos dH euu~:$~0 
enh·ar no re~im~n desta lei. Autoriln. o go
verno : a assumir a r~sponsal.lilidttde das no
tas dos que nü.o puderem ou quizerem suiJm,lt
ter-se ao mesmo regimen ; a providenciar , 
quanto i1. substituie{io, por notas do The:>ouro, 
do.s quo forem recebidas, e a re~cindir- o cou-. 
trocto com o Banco dn. Republíon. p.~ra. o l'e~
gate do papel-moeda, límit<tclo este á. somma 
:~.Ctua.l e feito o resgate r.onforme aquella lei 
e com os rl3cursos annualmente decretnr.los. 

O S1·. Leot)Ol<lo de Bulhões
St'. · pr·esidente, a commi::;sfw de orçamento, 
tclllio confereucia.tlo com o St·. ministro da. 
razumhl e ou v ido u lguns membros d:~ commis· 
são de fazentln, 1lo Senado, resolveu apre
sentu.r um substitutivo no projeclo em de
bate, modilicando-o em varias ponto:; limi
tan•lo os seus intuitos. 

Assim procedrmdo, n commissão act·euita 
que at.tende ás exigencins do momento, a ne
ces..:;idade de conciliat• us opiniües titvoraveis 
ú solnção que ella u.prr:senta. ao problema da 
valori.;:tção do meio circulante, bem como a 
ut.•gcnci:~ com f!UC deve ser a.fastadu. ria tela 
uos nossos debates a questão fiuanetiira. 

Qu;mllo, Sr. presidente, a commissã.o de 
Ol'Cttmento fot·mulou o peojecto .que . se dis
cute e qne já. mereceu o apoio destn. camnra 
em 1 .. e 2• discuswes, cne<\l'ou o problem:~ 
em seu conjuncto:-propoíl a revogaçã.Q dos 
riecre tonlo li tlc j:lneiro; de 7 de dezembro 
de 18~0, sobre n. reorganisaçlo baoc::wía, e o 
rcsto.belecimonto d<1 lei n. 3403 de 24 de 
uovombro de 1888. . 

A commissü.o, pedindo a. execução desta 
lei, preencheu algumas de suas l:1curms, es- · 
pP.cilict~l)do as opet-a<:ües permittídas aos 
lmncos emissot•es, definindo as attribuiçües 
dos fi~c:\05 do govern<.' junto a esses ban~os, 
o accommodou-n. aos actuaes institutos de 
emissiio, que no prazo de seis mezes refor
marüun os sens estatutos e entl'a.ri:trn no 
novo regimen ou desistit•iam de emittir bi
lhetes, ~~ncampaudo eotão o governo as 
emissões .i::\ ren.lisadas. · 

Na pr•irnt!il't\ hypothese, t.eriamos os bancos 
recons tituídos em bas~::s seguros, com· um 
fundo de garantia. para as notas, que seriam 
convet-siveis ú vistn. e ao portador, em moeda 
corrente ou em ouro, ~rdendo o ç.wucter de 
papel de curso fot'Ç<~.do ; na s,;-gunda. hypo
thase, os nctuaes estabelecimentos da cre-
dito abrirh.tm mão aa sua rnculdadaua emis
sora, assumindo o govm·no a respoosabili.lade 
dir·ecta e exclusiv:t do~ bilhetes bancarios ·am 
cll'culnçi'lo, podendo p:tt"Oo o fut11ro surgir 
. novos ·bancos c •lcados nos moldes da lei de 
:24 ele novem m·o de I 888. 

E' de vct·-se que a recoustituiç1ío dos 
b:\uco;; por aqu,~lb fOrma ou a substituição 
dt~ gar:\ntia por clles offerecidn. aos porta
üort-!S das suas not<~s pela. do credito nncio
nal, trnrh\ como consequencia a. valorisaçilo 
elo mal.:> cil·cul:lU te. 

Sr. presidente, o decreto de li de janeiro, 
amplíno<lo demasi:1damente n. esphera de 
ncção d~ bancos que instituiu, dand\l·lhes 
fl\culdnde <le emittir lett~ hypothccu.rias, de 
immobilis:1.r os seus cupitaes em industrias ou 
emprezas de toda ordem, cumulando-os de 
fa-vores e pri'>'ilegios extr-aor,linarios-des
natut•ou completamente os bancos do umis-
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são, tornou-os in via v eis, condemuou-os à rui na 
certa. Em comPen.,aç:io dos colo5saes fil.VO
res recebidos, o-s bancos ~e compromettia .. a. 
resgatar uma parte da divida pub!ica., o que 
não fizeram e não conseguiriam fazer. 

O decreto de 7 de dezembro, que veiu cor
rigir os deleitas do de 17 dejaueiro, aggra
vou-os, procurando suffocar os bancos regio
naes, ceutraliSaGdo nas mãos de um desses 
estabelecimentos os pri l'ilegios de todos os 
outros. 

Si este banco central pudesse firmn.r-se, 
constituiria entre nós um llagello, um perigo 
publico, um Maelstt'on capaz de devorar a 
fortuna publica e privada. e de ab<tlar o paiz 
pelos desastres que diterminaria. 

Par()ce-me, Sr. presidente, que ê principio 
inconcusso na ma teria- os bancos de emissão 
não po•tem ter um C>l m po vasto de operaçi:les, 
não podem te1' ca rteíras hypothecar•ias e 
índustriaes, pelo contrario de,'em limitar
se a operar em descontos de letras de curto 
prazo, depositas, co.mbios e a fo.zer empr()s~ 
times sob cauções em certas e determintidas 
condições ... 

O SR. FRA~crsco GLicERIO- De pieno 
accordo com v. Ex. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Folgo muito 
de ouvir o aparte do nobre deputado por 
s. Paulo; S. Ex. e:;tá de acoordo commigo 
em con·lemnar as crea.ções ilancarias do go
verno provisorío .•. 

0 SR. FRANCISCO GLICilRIO- E' porque 
nós temos em vista a reo1•ganisação. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULH'ÕF.S - ÜS estabele
cimentos bancarias, instituilos pelos decretos 

·de 17 de janeiro e 7 de dezembro de 1890, 
ferem franC<Iment~ aquelle principio que 
acabo de enunciar, e nã.o é de aumir<1r que 
elles viessem precipitar e aggravar a crise 
determinada pela revolaçãQ e que sejam 
afinal tragados pela mesma. cr·ise. 

o s~. VALLADARES- o Sr. Ruy Barbosa 
retractou~se de todos os seus principias !in ao~ 
ceiros. 

0 SR.. LEOPOLDO DE BUL>IÕES- Sr. presi
dente, tem-se dito que a cri:;e que atraves~ 
sa.mos é séria e profunrla; compnram-na com 
a de 1831-1832, 1837-1838, 1857 e 1864. 
Ella é sem duvida alguma mais grave do f]U~ 
todas as que nos teem assolado, porque e!l;1 é 
ao mesmo tempo política, economica, Jinan~ 
ceira e monetaria.. 

O;; oauco3 fazendo emissões desordeun das, á 
sombra dos decretos que lhes garantiam o 
curso forçado durante ~o1o o prazo da duração 
delles, fomentaram o Jogo na praça de modo 
assustador, sem exemplo na. nossa historia, 
fizeram cahír o catubio, depreciaram o m'lio 
circulante, pertuba.ram todas as relações, !e-

varam o desassocego e o sobresalto a todas as 
classes pelo encarecimento da vida., fizeram 
emfim com que a iuundação fosse ;!era\, aba~ 
!asse tudo () estej:\ hoje ameaçando attingir 
os tectos do edilicío social. 

Essa5 emb~ões, Sr. pr·esidente, tresloucadas, 
e até criminosas, perturbaram prot'undamente 
a circulação do palz. A substituição do papel 
do Estado peio papel~bancario,- apregoada 
como oecessario. para q11e tivessemos uma 
circulaçãO ti1ucbria estavel e regular, foi 
uma verdadeira e tremenda decepÇão ; em 
vez do meio circulante estavel, fi•·me e fecun
dante do commercio e da industria, base 
segara para os contractos, o qtJe nos deram 
os bancos do governo provisorio? Um papel
moeda garatujado, hybrido, de garantias di
versas, depreciado, dependentes de estabele
cimento de credito que carecem de credito. 
( A.poiados. ) 

U~r SR. DEPUTADO- No interior jit niJ:o 
querem recebei-o. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Como muito 
bem diz o nobre deputado, que me hoora com 
o 8eu aparte no interior jii.comecam a sotrrer 
descontos os bilhetes de banco em l'ehção ao 
papel do Estado e os rlo Banco de Creriito Po
pular- não são recehidos nas trnnsacções. 

As moedas subsidiarias, nickel e prata, 
des;1ppareceram e o vacuo por ellas dei:x:ado 
ua circulação vae sentlo preenchido com os 
vale-; estamp<tdos de C>lsasde negocio, oom as 
debentures de 1$ até 10.$ emittidas por al
gurn:IS fabricas, por cartões de companhias d() 
bonds e sallos postaes. 

U>I SR. DEPUTADO -São especie de moeda 
fãlsa. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- A COID· 
missão de orçamento a.credit.t que para. re
stabelecer a confiança, prorundamenta aba
lada, para conjurMr a críS() economica e mo· 
netaria, é preciso chamar os b;lncos de emis
são ao cumprimento dos SE-us contractos, 
suspender as su;rs emissries, punir severa
mente os seus abusos, con;tituil-ns de motlo 
que po.sam g-aranti r as suas notas, satis
fazer os seus compromissos, cor. esponder aos 
fitlsúe sua creal)ão: e, no caso de não poderem 
sotfrer essa reconstituição -cassar-lhes a 
faculdade emissor~, encampar o Tllesouro as 
emissões,iã feit::~.s, resga.tal-as afim de enca~ 
mlnh~•·mos as cousas p'1ra 11 volta á cir
culação metallica. 

O Srt. CIIAGII.s LoBA'l'O - E' um sonho 
nE:ste paiz. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - 0 aparte 
~o nobre àeputa•lo. por Minas obriga-me a 
tnterromper as CQDSlderações que f>lzia para 
dar-lhe prompta resposta. Desejaria. co
nhecer as razões do seu parecer, as bases de 
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sun. convicção e muito estimal'h\ que umas e ma.is veMoo sobra o ]Jaiz, na Ropublicn, do 
outras oii.o consi:>tissem em culcu lo~ ltriJitrR- que ain m;IÍS cl~ meio suculo, nu mon.•rchia., 
rio:> e fragcis, porq11e a vista. dellus, J'eco:.. Sr. (lr'csi ·lento, Vt)!to ao ;Ls~umpto. do qual 
uhcceJ'ÍiL que sou um sonl1ador e o:> sonlws m~} afastou o aparte do nob•·e deputado por 
em tinançu.5 siLo perigosos, inadmis~iveis, Minas. O.pJ·oblema I]Ue a commissão da orca-
comprom~ttetlores. menta teve de encarar e resolver é mais com-

~ · · p!exo do que pa!'ecc . Ella não qui~ regula.-
Nuo lm multo tempo repetm-se que er"' um m;ar simplesrnen te a circulação liiluciaria . 

sonho a libertação dos escravos, que a la- tatito quanto possível, ella pretendeu enC;J.
voura pc.>receria com :\ m:tllhdacb iust ituiçiio, minh:tr 0 p:Liz pn.ra u, circu!ação matallica., 
(f O p~tiz se precipitari:~. no ubysmo tia banca.- !lelos proce:;sos que lhe p:iroceJ'Itm mais ad~ 
rotl\ si a. privassem tio tra.b~tlho forçatlo. . . 
0 sonho re:~lsiou-se 0 ahw!!'ou os horizontes aphwcis às nossas comhçües ecouomu:~ e li-

" nauceiras. 
da· producção e da riqueztt publiC<\ Para se comLatar ou oxtiaguit· o cut•so for~ 

E' 11m sonho hoje a circulaÇão metollica, a çado, varias p1•ocessos teem $Ído l • .llllbt~ldos e 
jovem R~publícn. . niio pm.lerit mnntel-a, o oxperimentados.O primeit•ocousistt~ 0111 C:tzer-se 
commercio e as industt•üts florescem sou a os- a couversii.o por escalas, como o fez a. lngla~ 
tufa. do curso forç<1.do, amt·ma.m. O curso for·- term em 182 1 e a ltulia em 18l:l3, e creio q1te 
çado é irmão g-emco do tmLalho forçado: a. Russi:t tentou fazo:JI~o em 1861, no qU•l foi 
este anuif')uilavu. :t lavoura, u.fust:wt~ ~lo p. ~ i·~ mal SllCCedida, teoria a ltalia e a ltussilt can
a· coJ'r:ntc immigratoritt, nquel lo isola. o tt~thido par·n. t!\.1 fim um cmprestimo externo; o 
paiz da. · commuuid:ule '.ntlustri:~l. afasta de segundo importa.na. organisucão de um grande 
suas fontes de proliucç:ío n. corrente dos c.\- bnuco de l~tallo ou privilegi.vio, que assuma· 
pitaes, exhu.uJ•e o commercio e às indn~tJ>ias. o compromisso do resgate ou tle au:tiiLtr o 
A abnHcão era ttmn. nece~sidade ecooomica e goYerno uessJ empenho, substituindo o papel· 
um compromisso d<t coosciancia humantt; a moeda por uotus conver·siveis; o tcrc.•iro cha
couversão do papel-moeda e igualmente um:t mado po1· alguns dos no8sos linanceiros de pro
neces;;;idade economicn. e é, além disso, um ce~socla.,·sico,con3isteon.retiradngradativ;ttlo 
compromisso dtt honra da Republica. (.4.p oia- p:tpel por meio de sobras orcamentnrias ou de 
dgs.J opernçües de cre•lito atê que, elevando- se o 

Esta sonho ha da ser, mn.is b!•eve do que se· ·valor do papel· no par, . se,ia possh·el a for
suppõe, uma realidtv.le, .como o outro, aliás maçiio de ba.ncos de base metallica; o qua.r·to é 
ma.is dourado. . o systema tios lln ocos america.uos, · creado .para. 

o paiz rJôde entrar francamente no r egimen t1.ttendeL' a outras ncct:ssidades, ma~ que reco-
tlu. convcrtibilidade (apoiado~) tem uma ex- nhccen-se que podia ser emtJregado para. se 
portacão superior á impol•taç.'io e si a. sua transforma•· um regimen de curso flH"ça.do om 
lm.laiJÇ;l, commet•cial está em úesiquilibrio e reífimeu de crmvermilidada em metal. · 
isto' devido ao nosso pernicioso ngente de ~r. presidente, o pr·imcit•o processo, n. 
circulação, as emissões snccessivas e louc:1S convertibilid:ode imm13dluta, ao qual so tllin 
que dispertaram e alimentat·am a !obre de o projc:cto substitutivo do no!Jro <!oputJulo por 
empt•ezas mais Joucas ;üuda. S. Paulo, o Dr. 13rozilio dos Santos, é impt·n· 

· · lic:wel nclualmento entro nu~, fiOI'I]UO UÜ:O 
·O Sn .. CHA.GAS LOBATo- Não apoiado e temos ouro e nos impor!:~ cnoi·mcs ::~Mri tlcios 

a fnlta de producção sulficilmte pttm cobrir a o :uJqniril-o nn.s circurnst:aucins em nua nmr 
importa~"'io. ., 

v- ttehanws • . F..sse proce~o, p::tt't\ ser• ~orando de 
O Stt. LEOPOLDO · DE Bur.nuEs ..:.. A tltcoria exilo, requer nm conjnncto do cl t•cJtmstl~ncias 

inflacionisttt, que dcsgraçatlameote <lominou a que tlitficiltueute ~e conscg-uo oll qurJ, pttrn. se 
admiuistração do paiz, em umt\ plla:;e tiT.o 1t1e- conse::ruir, são oel!oss 'l'ios u~!ilrcos con~tuntes 
llndl'osn, como a revoluciou•u·in., a.!'astou-nos e i11g-éntes de governos o cu.tnaJ'tll:), Sem l1ôas 
do caminho· que nos couduzin. ao nlrr~t~ji1do re- comli(,:õos ecouomicas, Unnncelrns o pollticas, 
g-imeu dos pagam eu to:,; em e~;oecie, creitDdo ::;em e:>til.IJilidade governt\mentt~l. cambio no 
sérias difficuldades pn.m voltarmos a elle . par ou nns pt•oximid:!des do par, sem o aqui
Mas no:; ganharemos outl'a vez e~se caminho. lillt•io •los orçamentos, o proce8$o de quo trn.
~i ~ que .i á não o trilh!lmos-. tenJo supprimido 

1 

tamo;; oão pr·oduzir:\ os resultados desejados . 
. o 1m"o~to em onro,. procurando recouverter· o Stt. Fn.A~crsco GLICEIUO _o Chile 0 ostit 
as npollces de 1 °/v, JUro ouro, tuz.~ndo gu••J•ra. cmpre,.::mdo. . . 
a todas as conversões _ rlcste genet•o, que, nu- "' 
gmeutando as dcspezas do modo imprevisto o O St~. OlTlCICA dtí. um apat·to. . 
espan tci~o, !mpedom o eq uilibrio do ore<1monto, O S1t. FRANCISCO Gt.ICERro -o goval'no dtt 
condi.;ão pa.r<t so extinguir o curso força•io, e lega.lido.de encampott o governo d:1 diota·lum 
lloalmente ostancando '~ fon te do papal incon- no Chile. As notus da emissüo de Bn.lrnaceda. 
vortivel que em um ou dous nnoos verteu foram pa.gus om ouro. · 
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o S •~ - L~OI'OLDO DE BULHÕE!:; - Dario. pa- O vice-Govern::tdor do Banoo do lmperio, 
rnbcns iL minlm l'ortuun e ao meu paiz, si o Lar-to.nsky propôz c o governo acceitou u idéa 
nobre deputado por S. Paulo quizesse seguir uc coutrahir um cmprestirno externo para a 
a politica tio:mccira do Chile . l~' certo que là conver:;ão do ,.Hbltl-pa.pel, sendo levantado 
tru.ta.-se de encampar os actos ue Balmaceda, um emprestimc externo de 15.000.000 ster
o que se Yeritica. tambcm no J3ra7.il em r e- linos. !uiciadaa operação, verificou-se que o 
lação à 1 a e 2" dictaduras; mas, si o governo filu:x:o e reftuxo do ouro no banco não erão re
diL legalidade eotre nós homologasse toda a gulo.r : Sahi:J. mais ouro do que entrava. A 
gestão dos go~ernos passados, a aue ficariam moeda matallica cal1indo na circulação es
r aduzidas as finanças deste paiz ~ coava-se logo J)ara o exterior, depauperando 

Mas, continuando, a commi;;sã.o de Orça- ossim est.:.l. drenagem a caixa do banco. Em 
rneoto reconhece a impossibilidade de, adaptar 1863 foi suspensa a O[>e!'<lção, fica.ndo em cir
JUl. guadr-a actual, o processo da. conversão .• . cultlção 634.000.000 de rublo.~-pv:pel com 

o Sit. BRAZILIO DOS SANTOS _ v v. Exs. curso forçado e o !besouro onerado com o em-
sã.o mui lo pe~imistas. prestirno contrahido-

0 segundo processo - o da orga.nisação de 
(SI'S. drJ'Uiados dt!o apiJ'!·tes.) um ban<-.o de Estado ou de um banco privile-
0 Sr.. L~;oi'O r.oo DE BuLHÕJ::s • .• - imme- giado - foi repel!ido in limine pela oommis

diala, porque elle exige ooodiçõesqua não são de orçamento. E' com Sltisf,lção que eu 
po,;suimo~, cn.lll:tras restriugindo despezas faço esta. t.leclaraçã.o á Camara. Sou forçndo 
par<t ohlcr s:dtlos, governo coru progt•amma nã.o obstante. a. exflmioal-o porque a elle se 
t!G economia~ suvcr;1s prende o substitutivo apresentado pelo nobre 

O SR. FRA:-:mr;co GLJCERIO - No emtaoto o deputado por S. P•1ulo, Sr. general Glice
Chile o t•eal im e não esti em melhores rio e outros Srs. deputados. 
coudiçües. Com sarpresa vejo que no seio de umo. 

(T ;·ava-s<' ,filllo!J" élllre os Srs. Glycario e c~.mara. r epublicana tem adeptos a causa. t ão 
OUicica.) untip~tbica e ja perdida do banco do Estado ; 

com ~urpresa vejo que o roonopolio do cre-
0 SI\. Ll~nl'oLI'o IfE Bur..KõES- V· Ex. rlito e o privilegio da emissão encontrn.m 

far-me·lla o liiVor do dizer u quanto estão defensores tii.o acerrimos eutre os republ\
cotadosos titulos do Chile ? canos historicos de primeira plnna. esqueci

O Sn. FitA:>ICJSC() GLICERio- E' outra. ano- dos dos grandes principias que a pregoar:\m e 
mnlia. Os tlt lllos estilo com bo[l. cotação e o que em plen>\ republica federativa vem-nos 
cambio estu baixo, tall:\r nn ceatral!saçã.o economica.. 

o sn.. L~;oroLoo DIC BULHÕES _ Vê, pois, N:to, o Congresso republicano- Dão sane-
que v. Ex. não tem razã.c _as condições cionará. jàmais corn seu voto um projecto 
do Chile não 8~0 as nossas. Aquelle paiz tem monstruoso como aquelle a. que lig ,u o seu 
o seu CI'Odito firme, camaras e governo alli nome o popular chefe republlca.no de SiLo 
realizam um progromma.severo de economias. Paulo. (Mui tos o.poiadcs_) 

Mac-I,er, ministro da fazenda., em uma Os maiores apologistas, Sr. presidente, dos 
exposição que fez a camara dos deputados ll bancos privilegiados, reconhecem a impossi-
28 de jnoho •lo corrente anno, diz - que bilidade de manter-lhes a iodependencia 
pelas su:t~ PI'C\'isôesasdespezas não exceder-3.o dea.n•e dos governos, mórmente nos pai7.eS 
em 18U3 n. :í3.000.000 de pesos, inclusive as onde o socialismo do Est.:.tdo va.e exercendo 
despems oxtr:\ordioarias, ao passo ·que as influeoeia sobre o poder publico, exagg-ef!l.ndo 
receitas en·~ctivas si elevarão a 63.000.00l1 a sua intervenção nu. esphera dos phenome
de pesos, apresent::m•!o por conseguinte o or- nos economicos, transformando-as de tlscaes 
camento o saldo tle 10.000.000 de pesos, saldo a socios das compa-nhias que exploram o mo
este que pode1·i~ se elevar, com o pro~ucto da nopolio bancaria. O~ bancos privilegia.dos viio 
rentla ll•ts terras publicas e salitreiras, a se convertendo em bancos do Estado, o typo . 
57.000.000 de pesos. de organiS<lçào bancaria da Russia está ser-

Nestas coudiçij(ls, com os seus titulos cota- ·vindo de modelo para as modificações lJOl' que 
do~ a 95 ou n ma.is, é muito natural que o ,·[ o passando os bancos emis..::.ores clas nações 
Chile emprehenda a conversão do seu meio ·do velho continente. E' o cumulo do sacia
circulante- que se eleva a 30.000.000 de -pesos, lismo do estado- o poder publico r oubando á 
se não me engal!O. · iuiciativa. privada o vasto campo do credito 

Não podem~ Sr _ presidente, pôr em pra- onde ella opera milagres,, fomentando a ri
t ica o alvitre lombrndo pelo nobre deputado queza! O poder publico lixando a taxa do 
por S. Paulo, Dr. Bra.zilio dos Santos, e se juro ! O poder pn blico, o regulador do mer
o tentassemos, vol'iamos reproduzir-se em cado de capit,ws! O poder publico centrali
nosso paiz o que se deu na Russia em 1861. sando os descontos o osmetaes preciosos! 
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Sr. presidente, si são pel'Diciosos os atrei
tos ecanomica~ de um banco de ESt.'\dO, niio 
menos fataes para o progresso do paiz silo 
os seus eJYeitos políticos. E' uma arma doil 
corrupyão, é um instJ·umento dG opressão. 
os exemplos da Republi~a Argoutina. G tia 
Russia são brlstante iustructivos e eloquentes 
para nos prevenirem contril. semelhaute ca
lamidnde. 

A organisação de um b:ttlco privile)1;iado 
p:1r:J. re5gato de p:rpel-moGth é um a1vttre a 
r1ue se soccorrel'am a .l~ussia e a Austria, 
nações om que o papel-mMda reina IJa um 
scoulo. B,tsllt esta consider<J.ção para. con
demuarmos este processo :tdoptado ao su!J
stitutivo do SI.'. genal'al Glícerio. Um pode
roso banco i.l um Estatlo 110 Esta.~ o ; ou domiua 
o ~overno e explora n. nar.ã<>, ou é dominado 
pelo govei'Jlo e torua-sb c:1.pa de empresti
mos cl a u destinos e da :~.filhadagem. (Apoiados.) 

Nilo precisamos pm'a. condemuut" este sys
te!l.la appcllar para o estrang-eit'O, t<.;mos 
melb.ot' exemplo em Ct\5a.. O l3t~.nco do Bt'•\zil, 
fttudado em 1808, foiconvertiiloem nmttcaixa 
subsidk•ri::\ do Thesouro .. Em !819, su~pend ia 
o troco de suas notas e pedia. aux:iltos 110 
goveJuo. 

Em 1820, liquidn,~·a-se em virtude dt1. lei 
de 23 dC? s~tembro tle.>se nnoo, legamlo aos 
seus acc!OtlJstas muitos prejuízos, ao goYOl'llD 
os seus compromis,;os e ao paiz 24.000:000$ 
de p:~pel-mocda. 

Em 1853, acreditou-se qtte a formaçüo tle 
um grtwde bitnco :~uxilitn'ia. o resgato do 
pape!·Dloo_da, e Ct'eoll-5~ o segundo Banco elo 
Bmzzl. ~ao ~esconlleço os serviços pretitudus 
por estu. mstttuiçào, qu~· cllegou ~~ resg:\tat·, 
cr:_eio que lí.OUO:OGO$ lfe papel-mocd,,,; mas 
nao posso esquecer q ne no CU!'to perio•.lo de 
1853 a ISGü esse IJ<J.ucos su~pendou, pol' tres 
ou quatro vezes, o troco de suas notas, en
trou em 1iti~,;i.o com o c-overno sob a intel', 
pretação das clausu!:\s de seu contmcto o 
elevação de su~o emissão :tD maximo. 

Ess~ banco tere, em 18613, de fechar n, sua 
cm•teir:t enlissot''l, passando ontão o serviç() 
da emissii.o pnt•a a Cni;,;,t dt1. Amortisaçrto. 
. O substitutivo elo ;renero.l Glicerio e.mgger<t 
os vicies deste processo, porque e banco quo 
elle trata. de orlranisnr, vn.e inkittr ns suns 
operações, devendo quasi todo o seu capito.l 
ao governo, e niío poderá. respirar sinão no 
ambiente do curso forçado. 

0 terceiro prMeSSO e O quo tem IDtl.i~ OU 
menos sido pra ticallo em nosso paiz e cou· 
siste, póde-se dir.er. no mechinismo ul\ lei de 
11 da s~cem'oro do 1846. 

E~to. lei inspiL·ou-so 1111 dout1•inn nb1·aç::vla 
pelosecor.omistas R.icardo e Stunrt Mitl. Diz 
Ricardo, citado no relD.torio do ar. r"afn.yette: 

« Paro da!' valor ao p:~.pel-moadito uií.o é 
necess:~rio que elle seja pago.vel iL vista em 

Cnm:>rn V. YI 

cspecies :unocdao:lt,s, basta para. isso que a. 
qutmticlacto de papel sojl\ regulada, seg-undo 
o valor do metal, que é reconhccklo como 
me!lilla cornmum. ,. 

Stué\rt l\Iill é d:. mesma opiniil:o; 
'Si a amissão, poudera elle, do papel in

couvct~tivel fosse submettida a regras üxas, e 
umn dessas 1'eg-rns fosse a tle restringir as 
emissue~ nté que o preço t\o papel esteja em 
t'alaçilo com o da moecl~•, a circulaç:í.o n::to se 
aclmrh\ é:>:posta ~ n~nhum dos ilag-Bllos qllà 
~fio consilierado~ inseparaveis tio pavel-moeJu » 

O no~so le~;isla.dor oilo acceitou esb dottLrina 
ia ~a/l(<n, í~to é, 11<lo acl.'editou que o papel 
iuconvet•tivHl, regulado mesmo como a~on
sellmm os cconom\st:J.s citados, pudesse con
stituir l1lna circulação perfeita, si.L e oormnl, 
e por is>o sempre cogitou não só de manter o 
Cllr~o do vap~l, como de retirnl-o üe vez da 
cit·cuhçff.o, substituindo-o pelo papel conver
sível. 

Até 1s.:;3 foi, St'. presidente, o Tll souro o 
reguh,i.lot• elo m~io circul::\nte, pass:inüo nesse 
:~nno csSt\ fuoccli.o ao Banco do Brazil, que <1 
exercl;)u at& lStiu ; neste auno tendo u banco 
\)CI'i.litlo t\ SlH\ carteil'i\ t.:JllÍôSOl'a, \).1SSOU O 
'l'l1csoul'o i~ ser novamente o regnbdor• da 
circu\::~,(;ão ate \8\!9, tendo vindo em seu auxi
lio :ts lo:is de 29 de m~io de 1875, que !'oi revo
ga• h• p~ht de 31 úe outubro de 1878 e restabe
li!cid:t pela de 25 de julho de 1885. E;;tn. lei 
conige em pn-rte o g·t·anrle def<lito da circula
ção fitluci;tl'ia,, dá-lhe alguma eln.sticidatle' é 
uma valvnla. d~ segurança, de que. serve o 
goYGl'l1<J p:trD. conj\U'at' pres5Ões monetarias e 
as cl'ises. · 

~stc Pl'ocesso, embor::t incomp1etltmente 
npplienclo, deu alguns re,sultado~. Por meio 
delle che!:;àmos a ter circul:~ção metnlli~a em 
1853 e 1 s·~9. 

O '1'' processo consta da lei amet·icana lle 27 
de feYel'eiro de l8C>3, que servill de modelo 
pai'~ a nosst\ de 24 de novembro de ISSS. A 
r~yolnção rle 15 de novembro impediu que esta 
lei ]H'üdnz.isse os seus eU'eitos e logo veiu o 
dGcr~?to tle ·17 de janeiro, que revogou-n. O 
decreto ,te 17 do j<J.UI3iro u.duptou ~~ a.police 
IJ:l.l'<\ bt1Se de emi~sües, mns e:mggeruudo oca.
pit\\1 dos l.mncos que Cl'aou o dtmdo-lhes o 
curso forço.clo por 00 Muos (ta.nto vale exigir 
lt couvet·sií.o quando o Cl\mbio estiver ao par 
por ;135 dia~) ~tf,tstou-sa completameute do 
typo amat'icano. 

Em IS93 jà a commissii.o p:\rb.menta.r de 
inqneri to, nomeada por propost(l. do fhllecido 
Onf]u~gstm'h' Tei.!eirtt o do que fizeram pnrte 
o Dr. Felicio dos Santos, o commendador Ma
nuel Josê Soaras, o Visconde do Guahy e 
outros, lutvit\ l'econhecido, no relatório que 
:~presentou,que entre as providencias a 1oma.r
se paro. desenvolver o co!nmercio e ~1 Ílldas
td;~ do prtiz, devia se achar como uma das 

7! 
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mais importantes a o~ganisa~ão de bnuco:; d<! toso Cnmttrn, l.mu·nn~:r>tlo All•ll•tttnr'l un, lt•L
emissão pelo systemu. amPriC<\UO. tisbon:t, Vl.íC\ln•lo tlu llnnh,\' 11 ntll t'o '~· ,\ Cst-

As leituras feltas na t ribuna f<\ti~a.m o an- tn:tl'IL h:\ du JHJt'rn iltir !Jll<l oL• r•tll rn~111no t•o
r.litorio, ffi<\S SOU forçado a pedir pet•missiio cord~ CS:SC Uelm.te lwilhantu, O COIII<!Çili'OI polo 
para ler um topico do relatorio da com missão olisctlrso cto ~r. Guahy, p.1rqn~ o JHt~jtll:to que 
ae inquerito de 1883, subscripto por bom~us se discuti,, pod.ia.-$e cousider:u•nnltl rictorht de 
que são autori>ados, por que conhecem a theo- S. E."<., um tri umpho das suas itl6ns, expres-
ria e a prntica b!l.ucaria. Eil-o: sas no re\a,torio de 18S3. 

>K Em 1883, o Times exprimia-se asaim:- Disse o Sr. Visconde do Gu>lhf, na sessão· 
desejar-,unos ver o Br.Lzil entrar em t•e formas: de Hl de setembr o de 1888: «quo intervem no 
emquanto, porém. existir clefl.cit :moual e nii.o debate, porque presta btoiro apoio ao pro
desappa.t·ecer a inconvertibilidade do papel- ject o, tendo jú, eoocorrido antP.riormente para 
moeda, nada. se ade:~nta.I'á. » Kão somos, por- elucidação dLl. questão; desde 1883 que pu-
1aoto, dos qne confiam em que, p::tra divor- gna pelas iiléas contidas n o n~jecto. Faz 
clarmo·nos do rcgirnen do papel iocouvertive!, <:O tlSidem()i)es sobre a necessitl:odd tle alargar
são sufficientes os recursos do Thesouro ou os se a circulação e termin;~ di~llndo:- não de
saldos promettido.> e nuuen realisados dos or7 vemos aspir-.tr a. outr:L or~<tni:s-•ção que não 
çamentos; esperar por elles IJ<'ra r~sgatar o seja a. tio primit i"o proj.~to; rtlCela. qne as 
papel-moeda é illudir a questão, :tdiando·a inuovações da. reform<J. poss:J.nl n.utorís::tr n. 
indefinidamente. creaçll.O de um hanco, sob ()ase met11.1li~a, que-

" Esse l'esg-<~.te eleve ser immedi:1!o; para absor~·a todos os 011tros, ítn tXltli n•lo rle sedes-
conseguil-o len1bro.mos os sezuintr.s m~io~ : envolv!lrem as:>im t\S novn$ in;t i tui~\les em 

I. • Ope1~1.QõeS de credito q'úe o facilitem ; todo o poü. 
2.• Creaçã.o de um banco de cir.!ulaçã.o. ao E' da ffi<\ÍS a lta conveniencitt a. creação 

qual fossem concedidos favores que a cautela desse;; banco;;, é por meio delle> ~ue prepara
a a. prudeocia recommendam; remos o pa.iz para. o regimen da. conversibi-

3, • Decretação da. lioordade ba.ncn:ri:l. com o. Jid:ule. A p!n['"alidade bMc..'l.ría é por . ora a 
faculdade de emis&ío de papel convertivel, uniCll f1spiraçlo que devemos teJ" até que iden
medeante o deposito de titulas da divida pu- t i ficados com .o reg\men metallico po~samos 
blica. interna, garan tindo a eroisaiio. chegara unidade bancaria.» 

· Em qualquer destas bypotheses deverá Ve V . ~x., Sr. presitJen tc, quP. na opinião-
ficar o governo inh<tbilltado para nova~ emls- do illustt·e Visconde ·lo G11a.hy, não devemos 
sões de papel-moeda . aspira r a outt•a or:;anisação que nll:o seja a da. 

Nos paizes como o nosso, de grand~ vas- pluralirlade bancaria, e S. Ex. manifestare
tidão territorial, de escassos mcíos cte tran- ceíos das emenrlas do Senado que admittiram 
sporte, em que a. uctivid.ade commercia l in- no projet~to o novo ty()o de b~nco sobra metal,. 
dust rhl e ag rícola, e seus·h,tbitos de tntb:lbo porque ta l banco poderia ser ur. ico, pondo em 
estão suJeitos á acção variada das var iada!> perigo os dem:tis bancos que serão ,, b;;orvidos. 
regLõeS de qae se compele, elementosestes que, o hunrado es: -deptltado da Bahin, si hoje 
inq~estionavclrneute, cootrib:tem para. a so- oooupasse u·na. cadeir a neste recinto, estaria 
lnçao do problema, tot•na-se preferlw~! o ul- ao lado da commissão de orçamen to, ve ndo 
ti.mo a~vitre, isto· é, a ampli~.iio do regimen qtte os receios não eram infundello>, que em 
bancarto. ver·dade um g rande bane:> tent.t ab~orver os 

O sy~tema qne mais nos sorri, e que me- peqnen<>>. embora não sej;t ruodado sobre 
Lhor se adapta á uossn. índole economica e ao ba.ses metallie:\S e:.:cltrsiV'a.mente e não obe
d~senvolvirnento do Clrerlito do paiz, não se. deça os princípios da lei de 1888. 
na. nuo~ o dali?erda1e a.booluta e il limita.da, o Sa. MATTA M.~CFIA00-0 Sr. Gu, hv não
mas a srmples ltilerdade, que se c:~.racterist~' e~t<lria. absolutamente com a c~mmisSã.o de 
pela ~usenci;~. do favor, d? pl'ivilegio, do lllO· orçamento. ' 
n~poho, e,_ apeuas, peh tgua ldade per;mta :t , • , ,. • 
le1, coniJ.eetdo nos Estados Unidos pelo svs- O Sn.. LEOPOLDO DE BuL~ÕE:; - En,a_na..,e 
tema dos baocos nacionaes, creados em Ül38 S. Ex. ; eu conheço_ o d1g-no ca.valhelro a. 

·. pelo Es tado de Nova-York e conver tido em qur-.m me refl~o e pre.t~ _homanagem D.O seu.. 
regimea geral pelo cougresso federo.l em 25 caracter e as sua3 . op1olões .. Pelo facto de 
de fevereiro de 1863.:. achar-8(.) hoJe fortUitamente a frente de ul!l. 

Lançada a boa semen te "'erminoo 10 .,.0 Sr g1·a~de banco, nem por tsso o Sr. Guahy de_t
prasidante. Etn h387, os sr:;. i..'\fa;6tte~ Tei~ X<Jr::. da t ccunhecer u.s vautagens da. pturali
xeira Junior e Afi'ouso Celso !'ormÜlaram um da.de bancaria. 
projecto de orgauisação bancaria, calcado nos O Sa. 1L\.r:r ..... MACaAno- M con1lições são 
moldes da. lei amel'ioa.na. Discutido e appro- muito diversas ; elle achou o bauco jâ. cren.do_ 
vado no Senado, passou á Carnara. sendo ahi o sa. LEol'or.no DE Bur..aõss - Entra os 
debatido Biltre o Sr. Andrade F!gLtclra, Mat- oradores que lllu:;traram o deb01te do projecto. 
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I[UO fnl colll'tJrlido om lei a 24 de novembro 
!lo 18138, twultttiH·: o St•. "\ndrnlle Fig-ueira 
quo o comh:dou, reconhecendo uiio obstaote 
flUO ollo ora urn eusaio para :l. cireulaçilo me
tall!ca. que extinguiria o p1pe!-moed:L e nos 
coodurinia. mesmo ao fim d~sej:l.do, aos p!lgn
mentos em esp~cie, mas impondo gra.ndes sa
crificios, etc.; o Sr. Mattoso Camara que es
tranhou qne se quize:sse introdur.ir no paiz 
um systema lJaneario que só et•a a(] apta v e L a 
uma ropublica federativa, como os Esta, los 
Unidos. pois cesta ro publica tal systema foi 
"'eneralisu.do para regularisar a circulação 
ftduciaria, vai or isar o papel-moeda e os fun
dos publicos, seudo um obstl.culo ao restabe
lecimento ela cil•cuJaçiio mei.;J.!!ica. Não tendo 
o Brazil no. circuladio o papel b:wca.rio e 
sendo regido por in~ti'tuiçiio monarcllica, o 
system3. bancnrio amerieilno sô poderia pro
duzir, entre nós. desastre. E terminou n.coo
selbando o governo que aproveitasse as OO>l.S 
eont.liçoe.; llo pu.iz p<lra Cl)U veL·ter o papel-
moed!t. · 
Re~pondendo-llles, o St•. Lourenço de 

Albuquerque sustentou a liherdade b11.ncaria. 
mostrando que o~ taes bn.ocos privilegiados 
perturbam r. o:fl:'ertn e a. procura de capitaes, 
porque, não teodo concllt'reutes, lixam ad 
tilliltun n. taxa. dos descontos. 

A tra. vessnmcs, ilis;;e o orador, mn anuo de 
ouro: trabalho livre, c;~mbio ao par, com
mareio contente, todas ;\S classes &\tiM<!itas ; 
mais de 100.000:000$ toom vindo do l!stra.n
geil'o empreg1\r-s5 c:n in~lu.:.trias brazileiras; 
votava pelo prc..jecto, porque elle da elasti· 
cidade ao meio circulante e pt'~pat•a uent ro 
em pouco a. substituição do papel-moeda pela 
moeda meta.lliea. . 

Vê-se, pois, Sr. -presidente, a confiança que 
o proj._;cto inspira'l'a aos colll;ervadores e li
beraes que o d~fenderam,e !'oi elle approvado 
por uns e por outros. 

Em uma quadra como esta, em que só se 
falla em tmiflcal- e,,tissves, •mi.{u;a;- h~;;·os, 
unificar bancos, a commlssão de orç!Ullento 
não teve coragem c.le vit• pro[lor a lib~t·darle 
bancaria e achou que já cons~guiria muito 
em salvara pluralidade, acolhid<~. pela. mo
narchia, ameaçada hoje J:or alguns republi
canos por amor ao mooopolio. 

0 SR.. FRANCISCO GLtCERIO- No tempo d 
mperio f11i sem-pre republicano consenndor. 

9 Sa. OrTrctcA. - E h'\jC V. E::t. é repu
bhaa.no con·:>ervador, 

0 Sa. LEOPOLDO DE BULl!ÕES-A commissão 
de orçamento quiz, pois, propor medidn.s que 

. regulariS<.~ssem à circ!llaçã.o e encaminhassem 
o paiz para. o regimeu metaUico, mas à vista 
das ponderações que expuz no começo do mP.u 
discurso, vê-se a ·commissão na contingencía 
de eliminar do projecto a parte relativa •\ or-

g-anisação banc;trin por oão h o. ver unitorm idade 
completa de opiniões a respeito, mesmo D() 

seio da commissão. Uns acba.tn importuna 
tooa e qu<>lqu•~r tentativn, •le organisação 
banflal'ia, attento o desprestigio em que ca
htro.m o5 bancos emissores e a cri~e em que 
nos achamos; outros querem a liberdade ban
caria a bsoluta. e illimita.dat 

Esta questão póde ser de facto adiada sem 
prejtJizo, ao passo que a outra-a. encampn~ 
-soare a qual não lla divergencia na com
missão, é urgente, é ioilludi'l•el, porque deUa 
depende a valorisação do meio Circulante e o
restabelecimento da confia.uça.. 

A commissã.o ue ora avante pugnará pela. 
eccampa.ção e resgate das emissões. 

O SR. ~LlCii:Rio-Resga.te com que~ O no 'ore 
deputado por Alagôas diú~ que o projecto 
não era. de encampnçào, ern de resgate de 
papel-moed~ <!o Thosouro. 

o Slt · ÜITICICA.-v. Ex. faz uifferenÇü entro
resgate e retirarla ; como se re~g<!ta o papel
moeda ·~ 

(T!·ocam-se apa1·tes e-. 1tr~ os S.·s , Glicorio, 
Oi!icica e outr·os deputados,) 

0 Sa. LEoPOLDO DI?: BULHÕES-A encampn
Qão, Sr. presidente, temos fé , r estabelecera a 
cood!LOÇa, conjurarâ a cri$e, V<\lori:><Lrâ. o pa
pel-moeda., no,so principal intuito hoje, uni
formis Lodo o meio circulante, dando-lhe por 
base e garantia. u. fortuna publica. 

(lia varios aptwles.) 

Restn.belecicb. a confiança, essa massa 
enorme de papel-moeda, retra.hida hoje por 
call3a li~ crise, atnnirâ. á cir::ulação e o go· 
verno poderá ir operando o resg-ate, segundo 
os recursos de que puder dispor, 

(Trava.~se um, cUalogo entre os Srs. GUceJ•io, 
Oiticica, Matla Jllacl!ado e o uti'.JS depu
tados. ) 

O Set. A:.To~Io AzEREA.O-Ainda. hontem 
observámos o que se deu com o Banco do 
Brazil por uma indicação da C amara. 

0 Sll. LEOPOLDO DE BCLHÕES-'Cma das ra
zões da. depreciaQão ê a fraquesa dos bancos 
emissot·es, não ha contestar, e a outra é a. 
quantidade de papel em circula.ção. Creio que 
sobre estes pontos nilo ha contestações e que 
sobre elles a opiniã~ está form•tda n :t Camara. 
no Senado, no governo, na imprensa e no sei() 
do po'I'O. 

(TJ·ocam-se apai·les e;úre os Srs. GUce-o·io. Oi
ticica, e tltzrios depu!adas. O Sr. pres€dente ,·e· 
ela ma a atcençtio .) 

o Sa. L'lloPoLDO D'!il BotuõES- A quautidad& · 
de papel é excesst va ... 

O Sa. PIRE3 Fll:RREIR.&.-Ne>te paiz ~ 
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0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs-Em 1888 a 
sommade papel em c i r cu 1 a. cão era de 
200.000:00~'000, será crivel que em quatro 
annos as necessidades da circulação tl'ipli
cassem ~ (ila m~~itos apartes) 

0 Sr:.. LEOPOLDO DE BULHÕes-Negar que 
haja. excesso de pa.psl é negar a. evidencia 
a. luz do dia .. A depreciação o affirma, a ele
vação tlos preços o attesta, a. baixrl. do cam
bio o zar<\U te. ( :1.pa iados.) 

O qÜe significa, Sr. presidente, esta repetida 
allegação de máo emprego elas emissões ~ Não 
importa a confissão de que o papel moeda 
não era. solicitado pelas neces.sidades reaes dn 
industria. e do commercio e que-para dar-lhes 
sahicla foi preciso itJventarem-se emprer.ns e 
i'orjarem-se comp:1-nhia~ 1 Pois os banco3 
teudo empreg-o bom p.1ra. seu dinheiro, tet·iam 
ncoo33idade de empregai-o mal? (.ll 11itos 
apoiados.) 

0 Srt. FnAXClSCO GLJCI'HIO - Telll•5e tlitO 
isso ú sociedade • 

0 Sr.. LEOPOLDO DE BUWÕI>S - .\ !JOZ:Il' 
disso, parece que o cobra deputado nã.o e;tú 
convencido dessa iodiscutivel vez•dadc. 

o Sr.. 13!1.A;(JLIO DOS SA.:-\TOS - E' 11111:1 
verda,.le que se lmpOe e só o sopi.Jistu neg-ará. 

O S?.. Fit.-l.XCr~co GLICllRIO dá um aparte: 
0 SR.. LEOPOLJJO DE BULHÕE~ - Per zunta

me o uobre deputado por S. Paulo pelã. esta
tística. Em 1888, distribuindo-se o meio cir
culante pelos habitantes do paiz toe wam a 
cada um 13$, e hoje, aposto com S. E:~:., como 
tocarão pelo menos 35$. Todos estes calculos 
são arbitmrios, sã.o falliveis . 

_ . Tomam-se sempre por termo da compL\1\\Çt\o 
as estatisticas mocelarias eurot>é~s, que, pal"J. 
a. distribuição a que me refiro, por cabeç:~., 
consideram toda a massa. do meio cil'cuhtnte, 
inolusi ve o encaixe dos bancos e as moed,\S 
divísiooarias. Si nos paizes do velho conti
nente a. moe.la está geralmente espalhada, 
·o mesmo uão acontece no Brazil, onde ha 
regiões em que ella não app:-.rece nas truns
acções. Percorrer os sertões do Piauhy, rl;t 
Bahh e do norte de Goyaz e vereis como 
aqoellns populações repellem o papel-moeda 
para os seus negocias, não .só nas fe!ras, como 
nos . merc...'\dos ê nas lojas, naturalmente 
porque as continuas substituiç(les os preju
ilicam sempre e os surprehendem. 

Sr. presidente, encare-se a questão como se 
quizer, não vejo meio de se poder contestar o 
excesso de papel-moeda. na circulação. Eu 
sei que elle hoje, apaza.r de abund:intissimo, 
anda occulto nas algihairns, nas carteiras, nas 
gavetas e nos corres, porque o tempo não 
and~ pal'a graças. Por malS depreciado que 
esteJa, quem o ·possue prefere guardai-o a 
atirai-o no golfáo das liquidações alheiAs. 

Passacl.1. n crise, restabelecidn a confiança, o 
papel ha de procurar os canaes da circulação 
e então ver-se-ha a razão por que os bancos 
fizeram meio emzn·ego de suas emissões. 

Ensiua. um financeiro abalisado e muito 
conhecido que quando a. circulação é tiduciaría 
a ;;omma· de meio circulante deve ser a mais 
restricta possi>el, e que quando baseia-se na 
couYertil!ilidade, nenl:mm inconveniente ha 
em que o meio circulante se,ja abundante, 
porque, si esta abundancia torna-se preju
dici~ 1, tem correctivos promptos, espontaueos, 
nn.tu~·aes o que não ae0ntece com o papel de 
curso foz·çado. 

0 SR.. ~lATTA MACHADO - 0 que ê facto é 
(]_ue qa:tndo elle apparece o cambio sobe. 

O Sr •• LEuroLno nE BuLIIutc;; - As leis 
economicas niio mentem, ma~ os sens efl'eitos 
são leu tos. As enli:ssiles de papel ioconver
ti ,-e! ra.:em baixar o camhio <! 111 to< la a parte 
e 11•• en tt·a nó:; qaem :\credito ')\I~ ol\e li toni
ficador do cambio! Si isto l'os,;c nma verdruio 
o cnmLio devht anda1· <t!!om, na~ alturas do 
p:w de 1810, isto é, a ··üi d. po1· I~; mas 
pelas cotaçv~s tht JW:lÇ.;t, vejo IJilC o:;te\'O por 
mni to t·~mpo a 10 o npez:ur da tliminuiç;.1o de 
illl[)(\l'l:l.çilo neste> u!timos meze;, ainda não 
se zh·mon em 14, <) uc é a nossa t.~:m da 
guerra do Pamguay. 

IJ)l Sn . l>EPcr.\ oo - O caml~io se firm:wa 
outr"ot·.\ :..-t~tças aos empre;titnos . 

0 SR. LEOPOLDO BULHÕES - E' certo qU<-J 
os ~rupreotimo~ externo;; tem como resultado 
a eleva.;-ão <lo camLio, t\ut;mentnudo os saldos. 
da expwtação. Si cllcs import:un em sacdll
cios, maiores impõe a baixa do c:m1bio :\o com
mel'cio, i~ industria, ao paiz inteiro. Póde-se 
calcu!;\r as sommas fabulosas que temos per
dido C<lm a tax <\ c~mbiat qne uns persegue ha 
ma.is tle um :umo 'I Quaudo o c<~::zl1io sobe, os 
capit:1es (!Slraugeiros entram no paiz e vem 
fomeat;~r a no~<\ riqneza, como nconteceu em 
I SSS, em que, segundo e:tlculos provaveís, 
pat'a l\l;\ÍS de 100.000:0~0~ viet\\ffi pz·ocura.r 
remuner;\çáo em no.-sas iudu;;trh\ s . 

O SR. OITICICo\ - Pensam que só ,·eio para 
o BmzH o capit:ol do emprestimo e não fa.z.:Jm 
conta dos capitaes espontaneos. (.-LJ)ai·tes, con
testaçüc,• ,) . 

0 SR. LEOPOLDO DE l3uLHil!CS -Senhores, 
a ecc,\!ll pnção não é uma medidn nova nos 
annaes da nossn. o.dmioistração, ella j :.i. foi 
empregada por mais tia uma Yez . 

Em 1829, a lei de 23 de setembro deste 
anoo, mandando liquidar o Banco do Brazil, 
determinou que o Governo assumisse <\ res
ponsabilidade exclusiva. das notas em circu
lação e que estas notas teriam por b<lse as 
propriedades nacionaes. Em 1'800: c:tigindo a 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12:53+ Pág ina 10 de 43 

Sessao em 25 de Outubro de 1892 565 

guerra recursos promptos, o Governo por um 
accordo, se ni"io rue falha a meruoria, 1icou 
corn o lastro metallieo do Banco do Brazíl, 
segundo deste nomG, enct1mpando o serviço 
da emissão, que passou então para a Caixa da 
Amortização. 

No velho continente deparo cum um exem
plo de encampação bem frisante. Quando a 
ltalia quiz consolidar o seu meio circuhmte, 
contrahindo para esse fim um emprestimo de 
644 milhões de liras, encampou os bilhetes 
chamados consorciaes para convertel-os. 

(O S1·. Glic~1·io dd um aparte, contes! a;1do .) 
0 SR. LEOPOLDO DE Bur,HÕES - Si estou 

em equívoco, facil sera ao nobre depatado 
mostrar o meu engano. Se ha causa conlle· 
cida no mundo são as finanças italianas. O 
syndicato formado pelos seis bancos - Na
cional de Italin-, de Napoles, de Toscana, de 
Romnula, de SiciH::t e Bnnco de Toscaua de 
Credito, com o nome de 
Consor:::io, fez a emissão de um milhar ele li
ras como emprestimo ao Thesouro ibliano e 
pelo qual este Tl1esouro pt1gn,va 0,50 •j,, dtt
rante os quatro primeiros anuas e 0,40 °/ o clu
raute os seguintes. Os seis bancos respon
diam solidariamente pel:1. emiss;:ío. Poi~ bem, 
a lei n. 1. 920 11e 30 de abril de 1874, que in
stituiu o Consar:;io, foi rovogada peh\ ele 1 de 
julho de 1881, r:~ne declarou: 

« Os bilhetes cMsorciacs em ci\·culaçtiO con
stitUil'úO (le ora avante wna divido, cli;·ecta do 
Estado. O credito '<lOtado annualmente no or
çamento para pCI{}amento do syndica.to cessard, 
etc.» 

Ora, e ou não um magnifico e:;:emplo de 
enca.mpação? Quem contestará que em equi
voco estio nobre deputado por S. Paulo? 

Senhores! votemos a encampação: é um 
appello que ao patriotismo da Camara dirige 
a. Comm1ssão lle Orçamento e que set·ti- pro
vavelmente o ultimo que ella fará nesta ses
são. 

O Sa . .11ATTA M:A.CIB.DO- A Camaril. não 
atteuder:í. tt\Ivez para. l!vrar·se de tremenda 
responsabilidade. 

0 SR. LEOPOLDO DE BliLHÔE5- Si ares
·ponsabilidade ela medida é tremend,,, ella 
será dividida entre camaras, governo, im~ 
prensa, commercio e opinião public.."'. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO - Tem certeza 
de que a opinião está com a encampação ? 
Quer sujeitar a questão a um pebliscito.? 

0 SR. L:E:DPOLDO DE BULHÕES - Não ha ne· 
oossidade de Flebiscito, basta considerar que 
~ acci~nistas do ba.nco que se quer reorga
msar a custa do Thesouro e que tem ViYldo 
á custa do mesmo Thesouro, póde-se dizer, 
'(lornumerosos que sejam não 'Passam de um 

punhndo de pessoas, cujos interesses foram 
sacrillca.tlos pela m<i. g-estiT.o do ])anca e pela 
propria. condescendencta dos interessados para 
com o presidente ou directori11. do mesmo es
tabelecimento·; ora, sendo os portadores de 
notas credores especiaes, privilegiados do 
bnnco, tão numerosos como as areia~ domar,. 
si se encontram do Amazonas ao Prata ; ha
verá quem hesite em affirmar que estes por
tadores de notas, que não seriam e:>::cluidos do 
plebiscito, votariam pela encampaçiío que 
lhes dit como garantia do meio circulante o 
credito publico, que não desapparece, que 
não estil sujeito ils contingencias do credito 
pwticular e que se assent<t sobre o patdmo
nio uacionnl 1 

Vê o nobre deput.c'l.uo por S. Paulo que não 
teuho razão par(l.receiar um plebiscito; ma.s 
creio que e!le ja se realizon de moclo eloquen· 
te pela clepreciação, pelo desconto que sol!re 
v papel bancaria o pela falt<\ ue confiança nos 
bancos emissores. 

0 SR. FRANCISCO GLrcERIO -A comDÍis.são 
de orçamento é demolidora. 

0 Sa. LEOPOLDO DE J3CLHÜES - Ella SÓ en· 
ccn trou rui nas e remove entulhos. (T1·oc(tm
se apartes.) 

Senhores, é pela encampação que chegare
mos D. circulação metallicn.. (allotaáos e nM 
apoiatlos.) 

O nobre deputado per S. Paulo que se 
mostra tão amigo dos juros em ouro que hoje 
nos custa o duplo do seu valor; S. Ex. que 
tauto falla em pagamento em especie, ha de, 
au o espero, deststír do seu substitutivo que 
propõe a manutenção do curso forçado por 60 
annos, e se collocara à nossa frente para a 
grande cruzada. 

Um grande banco sem um grande obstaculo · 
parn a voltn ao regimen nol'!llal da !!ircu
Iação, porque elle sera um dos mais felizes 
exploradores do regimen anomalo e fatal do 
curso forçado. 

YMe a Anstria onde o -poderoso estabele
cimento ele credito alli fundado em vez de au· 
xilia r, parece diffi.cultar a e:ttinçcão do papel• 
moeda. 

t;m banoo privileS"íado ou é um Estado no 
Estado, como já disse, cuja directoria está 
sempre a salvo de quaesquer responsabilid.a· 
des, e enj os interesses o levam a collocar-se 
acima do Thesouro .e do proprio paiz, ou 
transforma-se em uma chancellaria, em uma 
repartição publica, cujos inconvenientes eco-. 
nomicos e politicos não precisam ser aponta~ 
dos. (A.poiados, nüo apoia({os ; aparles.) 

0 Sa. F'RA.NClSCO GUcERIO - E o Banco 
de França.. 

0 SR. LEOPOLDO DE B~LRÕES- Lembra
me o nobre deputado por s. Paulo o Banco 
de França. ? C5 
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E" inexplicavel que nós, quando tratamos 
de organisaçilo política, facamos alarde em S€
gair pari pastu a Americ~ do Norte, e qua 
quando cuidamos de organi~açâ() nuanc<•ira 
ou economica, esQueçamos os bellos exemplos 
da nossa mestre, daquella unção de titaos, 
escola modelo de liberdade, de progr~so e 
de civilisação, \)Q.ra. voltarmos ns vistas e ad
mirarmos o perfil daquella magestosa ccm
strucção franceza, devido ao genio centrali
sador de Napole.ío e que só mesmo as tencen
cias de F1'llnça e as exigencins da. guerra. po
dem manter, 

~fl: de ser propicio ã. Franca. o grande baoco, 
faci!Jta.ndo-lhe recursos para a. guerra, como 
já. o foi. 

O SR. FRA:.cJ~co GLlCEillo - Quer exem
. pios americ;&nos? porque combateu os juros 
em ouro das apolices ? Felizmente o Senado 
resolveu a questiio. 

O SR. Lll.o?ox:.no DE Bmuõr:s - combati 
os j uros em ouro, porque não temos ouro e 
elle duplica, tri plica os compromissos do The
souro. O Sena rlo não resolveu a. questão, 
adion-a. por achai-a. inopportuna. ; rnlls os 
oradores que tomaram parte na discussão, ti r· 
maram os verdadeiros princípios na ma teria : 
«O estndo tem perfeito direito de reconver
ter as apolices, o capital da. a.polic;: é pa
pel. ~ 

Leia o nobre deputado que me honra com o 
seu aparte, os niscurso3 dos Srs. Ubaldino do 
.Amaral e Aristides Lobo, as declarações de 
voto. 

O SR. FRA.Ncrsco GLICE&lo- V. Ex. fallou 
em exemplos americanos e não os segue. 

0 SR.. LEOPOLDO DE BULHÕES - Como se
guil:OS qu:"nd_o elles se prendem a um plano 
a que aqm nno se obedece ou se procura. in

. verter ou truncar ? Isoladamente serão con
traprorlucentes as medidas tão eotltusiasti
·camente applauC:idas, como a nessa. doloros:t 
expêdeneia o pr·oYa. Os E:sta<los Unidos co
brava~ direitos em ouro, pagavam juros 

· ouro, s1m, seohor ; mas os Estados Unidos 
empenh.avam todos os esforços para sabir do 
do . re:nm~n do pa.pel-moeda, ,e, paças às 
sa.Jnasn!e<lrdas.que tomavam, o agio do ouro 
.f~1 caluodo <lia a dia. Um act() de 12 de 

. março de 1866, do Congresso, autorisou o go-

que !à. se mantivessem direit os em ouro, 
os ,inros de cpolk~s em ouro, mas no Bra~il, 
onde o governo procurll. tlrmar a doutrma 
de que - a aossa circtt~açúo (lSS!l11ta e " ilG 
pórle deixa;· de asse;1tar em. [KJ-pel inconver
ti'!!Cl ; no Brazil onde o mesmo governo que 
dcer·eta o curso forçado por 60 annos, au
gmeota ellt vez de diminuir a. massa do papel
moeda, autorisando emissões e m~ls emissões, 
no duplo, no triplo sobre o ouro e tanto 
por tanto sobr e apolices, elevando em pouco 
tempo a somma em circula~ão de 200 a. 
500.000:000$, fãzendo haix:ar o cambiu no 
par d<~. nt!llidade, elevando o agia do metal 
a. 150 o_t. dir eitos em ouro é uma tyraonia.; 
juro em ouro é injustific.:rveL 

V e, pois, o nobre deoutndo por S. Paulo : 
~s exemplos ameriC.'lnÔs não lhe são fu.rora
veis e não podem ser invocado-s por S. EI ., 
que com .o seu prQjecto nito só não resgata 
nem umr~ nota de 1$, como nutorba a couti
nua~ã.o das emissões . .. 

o SR.. FR.A.~cL.~ GucEP.Io - Não e e:r~ 
acto. 

0 SR. LEOPOLDO DE Bt:!.HÕ!lS - ••• e ani~ 
ma-~, além de tudo, a resta.1•elecer o decreto 
de 6 de outubro de 1892, revog,.do \)t-lo Con
g-resso, no anno ~assado, convertendo :• poli
ces p.~pel em o.polices jnro ouro, para. lastros 
Lia emissão UDiticada .. (Ha oçriQs apa~·tes .) 

O SR. Lt::oPOLOO DE BuLHõr.s - O nobre 
deputauo por s. Paulo cou,·orna commi~ro em 
que o equilíbrio orçamentario e uma conrtição 
paro. o resta belecimento da cireu lação met al
lio · ; ora, como é que, l):mnclo o exercício 
actualliquida-se com um defic~tde 60.000:000$ 
e que o vindouro Dos nterrul'isa, S . Ex., que 
quer o equi lí brio orçamentar io, procur•t au
gmeotar os compromissos em ouro, que são os 
mais ventorios? . .. 

0 S R. FR.'I.NCISCO GLICERIO - Que compro
IDiSSitS são estes ? 

0 SP.. LEOPODDO DE BULHÕr:S - OS do Seu 
projecto, pois elle nãn mantt . converter em 
apolices ouro as apolices papel ? 

(Trawz-se dialogo ent1·e os s,·s. Oitic:ca, 
GU.cerio c Vallac/a}·es.) 

0 SR. L EOPOLDO DE B UT,HÕP.S -Insiste .o 
nob1•e deputado por S. Paulo no exemplo do 
Chile. 

verno «a retirar e a incinerar, no prazo de 
.seís mezes, 250:000.000 de do_llars de papel- O SR. FRAJ.,ciscO GLICERlO- O uobre de
moeda e a conhnuar esta rtbrada na razão putatlo não t em o direitl' de desconllecel' o 

·de 20 (100.000 por mez.» que se està passando no Chile; as condições 
Q~erals saber as consequencbs desta. sábia sàoas mesmas; não pórie, poct.1nto,dizerque 

med•da 1 O pnpel-moeda subiu de valor cento a:; condições do Chile llã.o melhores. 
por ce!lto, elle que só valia 35 "lo .passou a O SR. l.Eo?oLDo DE Bc LHÕEli - Si o illus
valer ,7 •;. em relaç~o ao ouro e assim fni tre ge11era.l Glicerio acredita. que est.~mos nas 
11esap!J8r ecendo o agto ~ em 1879 voltou-se e:ondiÇ(le~ do Chile, por que Dão procura rea
-aos IJat,<>amentos em espec!e. C<>mprehende-se hzar aqut o programma. qm~ l i> se di:;c!lte-
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o dns Poonomias, o ua formação de uma. cai.trt 
de cortvcr"'io p"ra. a.lwir-se o troco ;las not:,s 
a I" de jullw de 18'J5, segundo creio? Pol' que 
em vez de tratar de o.pp,,relha.r us causas 
:para o regimen metallico, procura., pelococ.-
1rarlo, mac.ter, uesem·oh·er e eternisa.r o 
curso forçado 1 

o SR. F'RA~crsco Gr,rcERlo - As condiçQes 
-do ChiLe são as mesmas. 

O SR.. OtnctcA - Si são, vamos às con:;e
quenci,;s logicas. 

O SR.. LEo?oLDo DE BULHÕES- Ji mostrei 
que o Chile tem ou espera grandes sa.ldo~. e OÔ$ 
,grandes deficits, que o projecto do Sr. Glicerio 
sggrava.. E' por isto CJUC se diz fJUC o amor 
de S. Ex. ao metal é pla.tonico. 

O Sn.. Fr..A:'icrsco Gr.rClllao - Estabol;;cei o 
confronto entre o regimBn que o meu substi
tutivo esb' elcce c o projecto d::. commis,iio 
de orçamento. 

O Sa. Lr.:oPOLllO DE Bt;WOEs- Esse p:tru.\
Jelo s•·rá desfavor:tvel, sob todo~ os pontos •lo 
visto., ao pt·ojccto d.e S. E.x. e Oltt!·a cvU8u. 
não tenho mo~tra.do na trilmm\, O J,anco que 
se trata de reorg;.tni~al' uão se pt·ende u ~ys
temn. nlg-nm, não é banco <le lastro met)1llico, 
não é bti.nco lmset~ilo ~obre apoli~es o que ~ej;t 
obrigndo a converter as SUttS notas em mflct!a 
-corrente, em'luanto não houver Otll'O no p;Jiz. 
E' uma crea~ilo original, (]ue, uem ao menos, 
como os ba11cos uo Je::rel<l de 17 <le ju.ueiro. 
promelte l'esgat:w a di vida publica .. Viv13 do 
-curso ror·ça.!o. 0!'<~ um hanco nestas condic;ües 
não ~e compreltend:•, ó melhor uão tal-o, é •la 
ma."tima. couveuiencia impedir o seu upp<\reci
mento. 

Fic:1ndo o Thesmtro como reguln•lor. da cir
·culação, se:n pP-r·mis~iio p:1ro, <1Ug!nent:1I-a e 
-com o:.,rigal,'à() fixa de restringil-a, •! claro que 
-<tS in teres5<'S do paiz ficJ rão m:ü; resgttar-
dado~. A e.:weriencia o attesta: sem bancos 
.de emissão, tivemos cir,:nhlçào metallica •'m 
1853. permittindo a. creaçiio <le um banco de 
moeda c~<n>er~-ivel e em 1889 quando vnrlos 
bancos se habilitaram para igualmente fazer 
·emissõtlS con versiveis à. vista, ao portador. 

u~u. voz- Não é exacto. 
0 Sa. LEOPOLDO DE BULHÕES- 0 .Q"J'ande 

-banco U.e 1808 atirou-Dos no papel-moeda, o 
de 1890, quf;l se pretende reorg<1,nisar, pro
·.moveu o diluvio do papel baucar10 incouver
tivel. 

B' portanto, preferível, como regimen de 
trans1ção, qlle fiqüelll as amls!leíes a ~argo do 
Thesouru até que seja possível a organitiação 

-dos banco~ pelo sy~tema. amel'icano. 
Senhore:;, o publico prefere as notas do 

Thesouro e repelle as do banco; porque 
forçai-o a receber estn. e não aquella ~ 

0 SR. Co~';'A J UXIOI'l. - 0 publico qtHlr a 
nota ;;n.rautida, seja de Pedro ou de Paulo. 

O Sr:.. Prt.\.NCisco G!.lCll!Wl- Esta niio da. 
qu~tão ; <\ f}ue.;tão é de credito. 

0 SR. ARISTIDES MAlA - Esta é I]Ue é a 
que~tão ; o pu))lico prefere a nota. do The
souro e está. <J.tê antllesourando-a. 

0 SR.. LEOPOLDO DE Bt·:,Hõ!!S-- Sr. presi
dente, é nma. cous!l. que repugna dar-se curso 
forçado ás notas de companhias anonymas 
que exploram o paiz. Curso forçado é tolera
vel r.lado as notas do Thesoura que são emit
t!·"lns em heneficio da commmJi,tade, ou 1 ara. 
acudir a exigencias de umn. g-uerra em que 
e;tit empenharia n. honra naciooal, on para 
soccoi·rer populações flagelladas pela secca, 
pela fome ou pela pes~e, ou, l1nalrnentc, para 
supprir r.leficits de orçamentos em occo.siões 
de crises ou de t\bntimento do credito publico. 

0 SR. 01TIC!C,\. - Apoindo. 
O Sn.. 1!ATTA !I!Aw.\00- V. Ex. nii.o 

mo;;tr:t um ceonnmi~m que prcfll'!l. o curso 
for,;il.f.lo ptdo Estado. 

0 SR.. LEOPOLDO D}: Bt;!.llÜRS- Não conll~ço 
econornistn. que po;~o. .i nsti ficar emissui!S ban
carias <!O mo as nos,;ns q 1:e são ba~e<trlas atá 
~m ouro do proprio Thesouro, em p1·omessas 
de cn.mbiacs, etc. etc. Os e~onomi>tas pre
ferem qnc ns emissões tenham a clupl<t ga
r;\ntln. do g-overno e rio:; banMs ; ruas, 
rtnn.ndo o~ bancos são como os nossos, que 
compromcttem·se o comprnmettem o governo, 
é prererlvet a. encampaçã.o. 

A commiss:ío de orçamCJnto, Sr. presidente, 
não se i\lndo àcerca cto substitutivo do nobre 
deput:.~.do por S. p,tulo. 

0 SR. MAT!'A MACHADO- Elle não imp~ 
onus ao Thesouro. 

l.i)I SR. DEPUTADO- 0 SUbstitutiíO dará. 
recurso ao Thesouro . 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕI':S-Serà cril:-el? 
Não Yi entre as varias disposiçõ<Js do SIÍbsti
tativo uma sô relativa- ao pagam,.nto da 
div1du. do banco para o Thesouro. Sobre este 
ponto, completo silencio; e essa divir.la:provém 
de desembolsos reaes, de ouro, sobre o qual o 
banco emittiu chequ~s, de emprestimo em 
ouro e que deviam ~er satisraito::; pnr presta
çues, de conta corrente, de importancia. de 
papel-moeda que deve ser resgatado na forma 
de um contracto er.1 vigor do qual o banco jà 
tirou as vant:lgeus. Quaes são pois os recursos 
que o sub~titutivo promctte ao The~ou:ro ~ 
;"ão nos illudimos sobre as d tficuldades da 
e>tmpanha, nos empenham< s nella não para. 
combater estabelecimentos quaesquer que 
elles ~ejam, mas para impossibilitar que el1es 
continuem a anarchisar a vida economica da. 
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naç-::i.o, cort.lemn::mdo este pobre p~tiz ás gr.lés 
porptltuas do cu~so forçaclo. . 

l\Iac-1\•ar, mulistro tln. fuzondn. do Ch rlo, 
om um discurso no Congresso dos' e paiz, c !isso, 
referintlo-so ú convers;io do meio circulanto, 
que e lia procura realizar: 

c No se me occulta, sefíor presidente, queel 
proposito de con vertir y retirm· de la circu Ia
elon el papel-moneda ha de levantar resisten
cias. Bajo el império de este régimen fatal 
nncen interesses más o menos consider<~,bles, 
y â las veces muy de ser atendhlos. Ello:; 
creau partidos potentes en occasiones, como 
cl de los GREE~llACKERS en Estados Unidos. 
En cualquiera sociedad donde se encuentren 
cien bombres dispuestos a dar la. vida por la 
patria., probablcmente no se encoutrarian diez 
que sacrificaseu su fortuna por el bien co
mun. ~> 

Senhores, a monarehia aboliu a escravidü.o 
que entorpecia a lavoura e vex.wa a nação; 
o exercito, a. armada e o povo aboliram a 
mon::trchia que maniet'\va ou estor,·ava a 
evolução das províncias; o Coug'L'esso e os 
Estados, o exercito e armadn sull'ocnram a 
dictadura a 23 de novembro. sah·mldo a Con
stituição e a Republica; teuho fê que o Con
gresso republic.'\no, de precedentes tã~ ~lou
rosos ate hoje, de mãos aadns com o mnnstro 
da fazenda, cujJ. falta neste recinto sentimos 
a cada instante, e cuja presença na pasta que 
gere nos enche de esperanç..'1.s , lle mitos dadas 
com o heroico soldado e patriota desinteres
sado, Vice-Presidente da. Republica, prose
guirá. na obm da reconstituição da. Patria, 
promovendo a extineção do curso forçado. 
"Tenho concluído. 

Vem á mesa., é lido, apoiado e posto con· 
,junota.mente em discussão o seguinte 

Substitt~t!oo ao projecto fl. . 183 deste amto 

O Congresso NaciÍmal decreta: 
Art. 1. o E' extincta a faculdade de emit

tir bilhetes bancarias parmittida pelos decre
tos de 17 de janeiro e 7 de dezembro de 1890 
de Companhias anonymas, ficando exclusiva
mente a cargo do Thesouro Federal as 
emissl:les jà realizadas por dift'erentes bancos 
de accordo com os citados decretos. 

Art. 2. 0 O Governo, tomando conta dos 
lastros depositados pelas associações emissoras 
em garantia do suas respectivas emissoes 
}jquidara as responsabilidades destas, prove-. 
nien~es das mesmas emissões, concedendo aos 
bancos que se achr.r<Jill em debito o:; segujntes 
favores: 
. a) divisão do pagamento em prestações e 
em prazos ra.soaveis combinaàos com as 
directorias dos mesmos bancos. 

b) abatimento na ta.'a de ,juros, ou remissã.o 
completa destes, si assim for julgado con
veniente. 

P:n':lgrapbo unico. Os mesmos favores po
deriiio ser concedidos 11a liquidaçüo dos de· 
\Jitos de outras procedencias dos ditos bancos 
para com o Thesouro. 

Art. 3.• Ni1 liquidação de que trata a 1> 
parte do art . 2• o preço do lastro em ouro 
serâ calculadc ao cambio do dia. em que en
trar em execução a presente lei, e o do lastro 
em apolices, à cot..'tção da praça, no mesmo 
dia. 

Pa.ragra.pho unico. O governo entrara em 
accórdo com os bancos que tiverem o lastro 
de sua emissão em títulos na equivalen
cia desta., e não sejam devedores ao The· 
sonro Nacional, no sentido de entregar-lhes, 
se o preferirem, mediante compensação devida 
e nas condiç15es :l.justadas, os tít ulos deposi
tados e:n garant ia das mesmas emissões. 

Art. 4.0 E' o go-.erno autorizado: 
§ l. 0 A substituir os lastros, depositados 

em garantia das emissões bancuJ·ias, por apo
lices do. divido. publica. do valor nominal de 
1:000$ e de juros de 4 1/2 "/o, pagavcis em 
moeda corrente, emittid~s par:1o fim especial 
do resgate de notas em circular;:.'Lo. 

§ 2.• A e1l'ectuar com estes Ncursos e com 
os lastros substituídos, gradatim.mentl3, den
tro do primeiro anuo da execucão da presente 
lei, o resgate da importancia, ut&IOO.OOO:OOO$ 
de papel-moeda em circulação. 

§ s.o A realizar as operações da credito ne· 
cessarias e a retirar da circulaQão a somma. 
de papel-_mo~da que for sufficiente para ele· 
varo meto Cll'cul::mte ao valor do ouro, na. 
fôrma da lei n.. 40, de 11 de setembro de 1846 
e nesse valor conserval-o. 

§ 4. 0 A substituir por notas do Thesouro as 
das emissões bancarias, de modo que dentro 
ue dous annos sejam declaradas sem valor as 
que não tiverem sido levadas ao troco. 

§ 5. • A rescindir com o BanOO> da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil o contracto ce
lebrado para resgate de notas do Thesouro, 
levando a credito do mesmo Banco na conta. e 
liquidação de sua emissão a importancía do 
rasga te realizado. 

Art. 5.• E' instituído no Thesouro Nacional 
um fundo especial, destinado ao resgate do 
papel-moeda:, constituído com os seguintes re
cursos: 

1.0 Producto das operações de credito auto
rizadas no art. 4• da presente lei . 

2.• Resultado da liquidação dos empresti
mos feitos aos bancos, nelo Thesouro ·Nacio· 
nal, para lastro de suai emissõas. 

3.0 Resnltado da liquidação das divid<1s dos 
bancos, provenientes do excesso de suas emi.s· 
sões sobre o valor dos lastros apurado na 
forma do art. 2. • 
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4.• Consignação que serã. annualmeute ve
lada na lei de orçamento, devendo esta figu
rar n:~. proposta rle orçnmento, calcuh\da de 
accordo com a~ condiçoes financeiras que do
mioal'etn na occasião. 

Art. 2.o Ficam l'evogadas as disposiçCSes 
em contrario. 

5(1.1<\ das sessões, 25 de outubro de .1 892. ·
Pil'es Fe1·•·~ira . 

Mt. 6 .0 O go\·crno continuarti a ter junto o SR. PRESIDEXTE- Havendo numero m\ 
de cacla ballco, até a completa Uquidaç.ão do casa fica acliada a votação do pt•ojecto, afim 
respectivo debito para. com o Tl1esonro, nm de procetler-se its votações. 
fiscal, cujas attri baições dcfinirit no regou- São approvadas sem debate a,s redacções dos 
lamento que expedir para execllÇ';io desta lei. pro;ectos ns. 52 C, 192 Q, 192 J· . 

Art . 7. o O auxílios autorizados pela lei • 
n. 2565 de 20 de maio de 1875 ,, que sare- Continuação da votação em 3• discussfto do 
fere a tle n. 3263 de 18 de julho de 1885 po- p1·ojecto n. 221 B, orçando a receita geral 
derão ser ampliadas até o maximo oe da Republica par<\ o excr~i~io de 1893. 
50.000:000$, respeitadas, no rnais, os con- Submettida a votos, e reJe!tad(t a emenda 
dições na citada lei prescri ptas; não porleudo, do Sr . Cesario .Motta e outros, su pprimindo o 
poréiil, est~ medida ser tomada sem prdvia art. 5• do projecto. 
autoris:tç;.lo do Coograsso, quando este ~stivet• Em seg,uiJa é submettidlt a votos e a.l>pro
fun~ionanuo, e ficando sujeita Íl s_ua n.llpro- >ado. a seguinte emeurl<\ da, .commissão! que 
vaçao, quando adaptada nn auseocta domes- ficou para ser votada depois ua que o fot au-
mo Congresso. 1 teríormc:.1te : 

Art • . s. o lttJvo,g-:tm-so as uisposi~ües em 1 substituo.-so a ruhric:1. : 
contr:'-rto.- J~,J,.:ccs Ba:-:o.ç.- I:eopo~'~o. ele 1 . • Imposto de 15 y. soure a:; loter ias, etc., 
Bt,lfl o~J.~-.- A::'':t.,les ilf ma.- .r.e,,a Q,llC,~a. ! pela seguinte : 
- Scve,·:ao he:i'a .-"b·llwr Rtos.- .Umeula 1

1 
·t ·' 1- ,, . 1 , 1 t ·. -· tle accordo 

Noyuc ii·•J. .-F.Soclrti . mpo~~ ue i1:,soHe oert,t~, ~ 
com as luts 0111 \"t"'Ot' e 2 % sobra o capttal das 

Yoem i\ :no.in. :;rí.o lirlas, apoiallns e JlOstas lotet•ias cstatlone~ cnja vcn~a de bili.tetes ~a 
conjuutamento em discussão ns se::;-uintes Capital Ferleral for pc_rmítttLia, na fllrma ao 

art. 5" 1b preseuta le1. 
EliEXIJA~ AO PlW.rECTO strn3'rlTt;Tl\"O DV SR. SttbmettiUO :1. voto:;, é rejeitado O SUbstitu-

(; Ll(;ElUO E OUTROS, N. 183C ti'I'O t.lO Sr. Casimit•o .Junior !10 n. 3 do art. 12 

Sul.>~titu(l.•3e o at·t. 3" pelo seguinte : 
O Banco da Republica. dos Estados Unidos 

do Braztl, opportunamente redttzira o sen cn
oitnl até lOO.OOO:OQOS, passando suas ncções 
à ser em jil. nomillati vas. 

Ao nrt. 4. 0 Acerescente-sa : dGpois d<\ p:t
la"Vra - divida- c As acções só poderão ser 
recebidas pela cotação official, isto ate nttin
girem ao par. » 

Additivo - Os bancos emissores terão pre
fere!lcia, logo depois da. Fazenda. Nacional, 
nas liquidnções judicíaes em que forem parte 
como credore:;, sem prejuizo, porém, das hy
pothecas que exist am antes dos mencionados 
baDcos se terem com;tituido credores. 

üas dispo5i~.Ges goraes . 
E' rejeitada a. emenclo. do Sr. Homero B:~.

ptist<\ <1.0 art. 2' § 3. • 
E' tnmbem rejeitada a ameuda do Sr. Gon

çalves R,1mos. 
O Sn.. PRESIDENTE auuuncia a votação do 

substitutivo da commissão ao a.rt. 5•. 
0 SR. LEOVIGLI DO F lLGCEIRA;J (pela ordem) 

consulta o Sr. presidente si, votath a emen
da do St•. Ces.1.r1o Motta, relativa no art.~ do 
projecto, emenda que supprimia. a re~pectlva. 
disposição, acha-se ou não prejudtcada a 
emenda da commissão em relação ao mesmo 
art . 5•. 

Yo<>ES- A emenda cn.biu. 
O SR. L:eoviGILDO FlLGU'EIRAS - Exacta

mente por ter cahido a. emenda do Sr. qesar~o 
:.rotta é que ficam prevalecendo as d1spos1-

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto conjan- ções do art . 5• que S. Ex. pedia que fosse~ 
tamente em disc:ussão o seguinte supprlmidas. Portanto, parece-me que estã 

Sala das sessões, 25 de outubxo de 1S92. -
Plr~s Fen·ei;·a; , 

SUDST!TUTIVO .-\0 PROJECTO DA. COlWISS:iO DE 

Art. l • • O governo fica autorisado a reor
ga!!lsa.r as finanças da Republiea., pelo modo 
mrus conveniente aos interesses do paiz. 

C:J.mllr:>. ·v. V I 

preJudicada a emenda da commissão. 
0 SR. PRRSlDENTE- A commissão for

mulou uma emeuda com a qun.l pretende 
regularísar melhor a oobrança. do imposto 
sobre loteri(IS. O Sr. Cesario Motta pellia a 
snppressão do art . 5• ; a Camara não con-·. 
cordou com essa. suppressã.o, mas póde querer 
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·~eitar os meios que a commissão propõe para. 
melhorar u. cohr·~nç" do imposto. 
· Portn.nto, a. ememla O(l. commissão não est~1 

prej 11 li cada. 
0 SR. SEVERIXO VlElRA {pela ordr.m~)- A 

"'l'otacão da Cam;tra soi>J'e a emenrl;t do Sr. Ce
sario Motta. não preJudicou de fó1·ma algum•• 
.a emen·!a da commissão reguh1nt1o a col.Jrau 
do impost() de loterias . Além disto, a 
Camar<~. acaba de votar uma emenda, tr;~
_ta.ndo do Imposto de loteria;;, emenda quo e 
:remis;;ível ao art. 5''. Porlanto. já vê V. Ex. 
que, si !Ja a lgttm::t. manifestaçã.o d;t Cam:J.r;• 
neste sentido, é pel;t conser vação e appro
>ação d>\ ernenrla. d<t commissão. 

Su'•mcttido a votos o suh:;titutivo da com
..missã.o, é r ejeitado por 59 votos CO!J.trn 55. 

Sii.o sur.cessivamente submcttit.las n YOtos e 
·~I'Prorat!ati a.s seguintes 

Art. 'i." Suppri111:1-;c . 
~:\lo. cl>t!l scssõ~~. 1'J tl•~ outubro do 1802.

.Jlon<c., 11t~.-ro., u o11tro~. 

Art. E' sollo prO[Jnrcional Cll!h:ral o quo 
rocnhir st~bru os nc·lo~. eontt'>Cto~. ol>l'i.~:l.çuo~ 
u dil'eit\1~ rOI!Ill:ulos pDI' l~j,; l1i l'i:;, CUUIIIIC:l'· 
·elRa!õ o n. lnJill!~tr·ativa:; tia lJnl;ln. 

A r•t. E' ~P.l!o (<JthmLl o quo t·~c;llli t•: 
l •', .-obr~ ~•elos directamcnto Clll>toados llo 

governn tla Uuiiio ou de :;co~ ugocu tt:s ; 
20, solll'e p:>pei,; quo lwn,·erem de sos• :lj lli 

:r..Mo~ ou P. :ttl~thi,los per<tnt(J os poJeres' du 
Uni:io on setrs a::;l:lntes. 

Art. O g-overito, em r·e~ut:.menlo, est.~be
lecera a.s clasliitlc;tçues e o m.)do de arreca
dação do sello, de acconlo cnn as leis ví;;eu
·tes. 

Art. Os papeis sujeitos ao seU o estn.doa I 
estão iseo.t<1s do se llo federal. qttu.oclo exhibi
.dos pni1 produzirem o seu e.[oito. 

Saln. (h1s sessões, 15 de outubro de 1892.
Cl« Jga.~ Lobaco. 

O Stt. PrmstDE~TE- Ha uma emenrl(l do Sr . 
. Joil.o L1tiz, di,.pondo o seguinte. ( Lé.) 

A commissii:o entende qtle. devo ser appro
vada •t em!!ndo., constituindo projecto em se
·~arudo. 

De ~ccorrlo com o regimento, o S1•. Valbt
dares e para UtOa emenua, pe>liu que a Ca•nara 
autorisa::;:oe a. inclu,;ão da. mesm:t emenda. na,: 
.disposiç1ies ge1•.,es do orç.am~nto da receita. 

Lernr•ra que e contra o re;: imeoto o que uis
_põe a emenda do nobre deput .do. 

As di:;posições concebidas nos termos desta 
do Sr. Jolio Luiz, de>em constituir projectos 
em se[larado. 

Vae submettcr a votos a en1eotla .. 
O SR. \'AT,LADARE~ ( pela o;.,lem) diz quo 

parer.•··Hit3 que não lla dispo,;ição no :-egimento 
<)uo r.on trarie a t'l\Zilo da sua eme~d>L f<Lzer 
parte dn orçamento. 

A vet'dade ü qne a renrl:l d<l estr:ldn. de 
rel'l'O ~uma dDS íontes de I'eceita . Por con
:<eg·u1nte, <1. emenda que man•1a f~zer parte 
das dísposiçO~s ger'J.(!S a emenda do Sr . João 
Luiz e outros, n1io e m"teri:t estranha, e não 
· ~nvol ve nt~lteria estrunha diz respeito abso
IUt<tmente :i fon te de recelta, que ê a renda 
d , est.r':lda da ferro. 

Ne::.tus condições, é evidente que o parecer 
d;L comm!ssão, sobre aunullar os e fi<.'\itos que 
n. emend:t tem em vista si for constitui do pro
jecto em sepu.rado, porque não passará, é in
justo nindn, Mfirmando s ' r cootr·.,rio no regi
urento, aq1Iillo que em verdade nii.oo é. 

f>arccc-lho que :!. C:tmar:J. nfto JlÓ<ie t er 
escrupulos absolutamente de vio lar;l '> do re
)iÍ rnnnto, c, si ,·ot:\r om scmtido contrario, 
annulhtri~ os intuitos do autor da emandtt. 

1~· ~uhmGltidl\ a Y•>tos e npprondn a se· 
;.;ninto 

CL)ntinün em Yit;ot• e rxt-~nsiva. ~ toilas as 
o<tr:vl:l.:! •le feno da L"niü0 a disposiçã-o do 
:n·t. 80 •lns conrli~'ues reg-ul:tmenttll'es da Es
tr .. da rle FPrro Centml cio HJ·•lZil cnm r '!lação 
os Hl'tig-os transpol'tados pc•las c~tradas de 

r.~rro que lhes forem convergentes. 
s. R.- S 1ladas ses~ões, 14 de outubro de 

189:? .- João Lui: e outros. 

O sn. PmmoEXn; - N·i o submetto a votos 
a emen<.l;~ do St' . Vall~dare:\, porque então 
i1'Íol de encontro á disposição regimen tal. 

0 SR. VALLAD.\RE~ - Não apoia,.!o; peço a 
V. E.>;. coosult..'tr à camari.i. a t•espeito • 

O SR. P .R.ESmE?\Tll - V. Ex. perdoe-me ; 
mas [JÜO po;so con;nlta1· :i Camm-a sobre 
assumpto claramente p1·evisto pelo regi mento. 
( Apoia.rlos ; m uito bem.) 

O SR.. 2.rltu'iOEL Ft;LGEXC!O (pele< o1'dem) 
diz que crê que o Sr. p residente está per
feitamente enganado. (11po •~los e mio apoia
do•.) 

A emenda tem intima liga~.ão com o pro
jeeto de orçamento; deYe, portanto, fazer 
parte integrante delle . 

Nestas cond;çJes, pede ao Sr. presidente 
consulte à casa, no sentido de tàzer com que a 
emenda. do 81'. Yallad.ares faça parte das dis
p~ições permanentes do orçamento. 

S a. ca.ma.ra entender que deve rejeital-a, 
submetter~se-ha ao seu ' 'oto ; mas, por força 
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do regimento, crê que essa emenua não p:Jde 
ser riscada.. 

A ca.s.1., sendo c(lnsulbdu., julg-.1 prejudicada 
a sub-emenda do Sr. Valladarcs. 

OS&. CHAGAS LOBATO lp·la o;·dcm) pergunto 
a. V. Ex. si, tendo tlcatlo prP.i udlcnda n. 
emenda. do Sr. Valladar·es, n. emend1t <lo no
bre deputado João Luiz vae constituir' pro
jecto em s~p 'rado, 0 11 vae para. as tlisposições 
annexas do projecto de orçamento. 

O SR. P RESIDENTE-Vae constituir projecto 
em separado. 

0 SR; CIIAGAS L OBATO-Pa.rece que, desdf\ 
que a. ca.ma.ra. nã.o votou esta. segunda pa.rt •. 
pa.ra. qne .-sr.a emenda constitua projecto em 
separado, está de pe esta. questão. 

0 SR. PRESIDE:->TE-A -parte a que V. Ex. 
se refere não depende de vota.ç.ão <ht Cama.ra.. 

O SR. Cn.\CAS LoDA~A emenda não re
duz nem augmenta a. renda existente. 

O Sn. OITICICA-Por isto mesmo. 
O S:t. CIJ,\GAS LonA To-A emend~ o que f:tz 

e conserva~ o orçamento vigente tal como elle 
existe. ella não altera o estado do orçamento, 
ella nü.o reduz nem n.ugmenta. a 1-ec·•it<t. Pot· 
cons~guint~ nã.o e.,til. no caso duquellas emen
das de c1ue tallt~. o r·e:,;imento, p<~ru serem se
paradas 

Neste ~entido pede que o Sr. 1>residente 
haja. de consultar a Camara si ~~t<l disposição 
deve entrar para as di5llOsições :mnuas do 
or~:amento. 

O SR.. PRESIDE:-o."''E- Não po.~so fazer mais 
.consultas ó. casa. nesse sentido. 

Já dPC!arei QUe esta. questão llÚO e de estar 
. ou nã.o liga.da. a. ma.teiia do projecto ; roas é 
questão· do regimento, que diz: toda. a questão 
de cal' .cter permanente e S''P<\rada do 01'\:<l.· 
mento ( '1 o;, .. o-•), por isto não poss<> fa.z.er a. 
consulta que V. Ex . requer. (Apoiado' ) 

Submettido '" votos, é rejeitado o addití vo 
do Sr. AntonioAzeredo e outros . · 

São successivamente submettidas :1 votos e 
.app!'Ovadas us seguintes 

Supprimam-se na rubrica-Interior-o nu
mero que con~igna. o iln])osto de transmissão 
{le propriedade no distdcto, visto estar a lei 
n. 35 de 30 de dezembro de 1891, lei annua, 
revogada pela lei n. 85 de 20 de setembro de 
1892, lei d..tinitiva e organiC:J. c o numero 
que consigna. o imposto de indwtria e profis
sões no Dis ricw Feder .. !, em con:::equencia do 
mesmo Jàcto. 

Sala. das sessões.-Ftcr~t,i'<n 1l'eraeck.- Ja
:cgt~s OuriQue e outro>-

Art. 1. • Ficam abolida$ as loterias, respei
tn.das súmente as concessões .i:.i fei,as. 

Sal:l. tl.a~ sessõe~ . l.t de setembro de !892.
er .. ~a. ·io Motta hnior. -lli ~ ··aes BaJ'l'O,\' c ou
tros. 

O Sa. PP.ESIDE:"ZTE-Como a emenda do Sr. 
Cesa.rio :Motr.a vae const.ituit• projecto em se
parado, submetto a votos a emendo. do Sr. 
Pires Fer reira. que tambem constituirá pro
jecto em separado, si for approvada. 

Submettida a >otos. é rejeitada a emenda 
d Sr . Pires Fer·reira e out t•os. 

E' considerad:1. prejudicada a sub-emend:J. 
adJitiva. do Sr . Rodolpbo de Abreu e ou
tros . 

O projecto assim emendado e adoptldo em 
3• discussão e enviado U. commissiío de re
úac~:ão . 

Vota(".ão em 31 di:>eussão do pt•o.jecto n. 175. 
deste anno, augmentando de. 30 •fq os n.ctuaes 
vencimentos dos empregados da. E.~tro.tla de 
J.'erro Ccntr<l.lllO Bntzil, que p"rcebem m:mos 
de 6:000$, e autori~a. o go\·erno a. ctbr•ir o nc
cessllrio crcdi to. 

0 SR. L.UlOl::'\IEit. GODOFREDO (pdc rmlr.m) 
diz que a este projecto n.presentou um sub
stitn ti v o CJ ue, lhe parece, concilia. os iuteres
~es tl.o. Camara., do govet·no e dos emp1·cgadus 
da E~tr•tdu. de Ferro Central. 

Pede que o Sr. pt· ·sidente consul~ ti. cas:t. 
si conc~de prcferencia. para votaç:lo do sub
~tituti vo. 

Consultada. <t e~ sobt·c a pt·eferendu é a.p
prova.cla . 

Submettido a. votos, e rejeitado o mbstitu
tivo do Sr. Lamounier . 

O SR. ARTUt:R R1os-( pela. ordem ) requer 
pre erencia para o substitutivo quP. apresentou 
e que ó o mais amplo sobre a mate1·iu. . 
Consult~da., a Ca.mara. appr·ova a. preferen

cia.. 
Submettido a. voi.os o substitutivo do Sr. 

Art!,ur Rios, votam •~favor 64 Srs . . deputados 
e contra 39. 

O. SR. PRESIU&.,.TE-Não h a. numero; vae se 
proc~dt•r a cb.amada. -

Procl?denrlo-se a chamada, verifica-se que 
;:e retir-.1ram 03 Srs. Costa Rodrigue>, AlfJ"edo 
Barbo.-a., Almino Affon~o. Raymundo Bandei
ra. Oiticka, lvo do Pra.do, Tosta, Leovigildo 
Filgueira.s, Prisco Paraíso. Fonseca e Silva, 
Nilo Pe~;a.nha, Joaquim Breves, E:-ico 
Coelho, Jacques Ourique. Je:,:u:no de Al
buquerque. Thomaz Deltino, Badaró, Fer
reira. Pires, Benedicto Vallaàares, Moraes 
Barros, Domingos de Moraes. Co,;ta. J:.Inior. 
Brazi.Uo dos Santos e Homero Baptista.. 
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0 SR. PRESIDEXTE-Respondera!U iL chama
tia I 03 Srs. deputados. Não Jl3. numero para 
prosegnir a YOtnção. 

Estamlo esgotada a. hora destinada :i. pri· 
meira p:wte da ordem do dia, p;,ssa-se ú 
seg·und~. 

SEGL:KDA PARTE DA ORDE!\f DO DIA 

1~ discusslo do projecto n. 100 A, de>te 
anno, providenciando sobre a nomeação dos 
p~etore~ e dos juizes do Tribunal Civil e Cri
minal e sohre o modo de contar a antígnida· 
de dos mt'smos magistrados. 

O Sr .• João de Siqueh•:.:" (pela 
al'dem, Si!Jmre.~ de altençlio)- Sr. presidente, 
preciso. neste momento. revestir-me <la J>:~ior 
calma po·:<i\·cl, aflm de d:J.r á Can::1.r<t conhe
cimento tlc• g-ra.ves factos que diz rHpeitO ,~ 
orcle:n pniJlica, 3ltcrada em Pernambuco. 
pelas fot t}a,; le:lemes. 

Ac::tho. Sr. pt·eshiente. de recelJer um tele· 
gru.mma. n,:~ignallo pelo chefe do p<tniclo an
tonomi~b .. Dr. José Marianno, nos >e~·uintes 
tel'mos : (13) : 

« Dêputado João de Siqueira-Rio. Serra 
Martin·< acaba intimar governador pri5:lo u. 
ordem Flol·i.-no. Guarnição, menos cmco offi
ciaes conn'<U'ÜJ. deposição. Bateria faTo r anar
chisl'ts. Imminente luta terrível, povo lado 
govcrnad01·.- Jose M:arianno. » 

Sr. p1·esidente, é preciso que eu dig-a V. Ca
mara que nfío acredito, absolutamente, que o 
actual Presidente da Republica, tão in teres
sacio em m::tnter a paz publica, tenha errviaclo 
a um suh1!terno do eommandante •lo districto 
militat• uma ordem desta. natureza. 

O Sa. BEvn.AQUA- V. Ex. póde affi~.nçar 
que e falso. 

_O SR. Jo.lo DE SIQUEIRA- Peço toda atten· 
çao dos nobres deputados para as mínllas pa
la.>Tas. 

Não acredito, repito, que o Presidente da 
Republicn, o primeiro inte1·essado'em manter 
a ordem. tenha expedido um telegramma., a 
um subalterno do commanla.nte do districto 
militar, e mesmo a este. mandando prender 
ao governador do estado. (Apoiados c: ~wo 
apoia,.l oõ.) . 

Diss~, no principio do meu dücurso. que 
necesmam de muita ea.lma porque pre'l'"ejo 
as scena~ de ~angue que hão de se dar na ca
pita.l do estarlo que represento. 

Tendo eu partido do Rio de Janeiro, a 18 
de dezembro, com todas as affirmaii vas do 
Presidente da. Republica, de que elle não con
tr:-i~u.iria para a deposição do gov-ernador, 
dingl-me, nesta confw.nça., ao~ meu~ amigos 

daquelle estado e pedi-lhes a maior calma e 
t:~,mbem que deso.rmassem o povo que se acha
va preparado para a defesa do governo .. 

Dias depois, ac11ando-me dístante,recebt un;t 
tcicgramma do mcuillustre amigo, oDr. Jose 
:Yiarianno, pedindo que fbsse immediatamente 
à capitaL . 

Para lá. dirigi-me, e chegando ao anmtecer, 
>'i as for~1l.S feder<tes em movimento. 

Entretanto, li uma ordem do dia do com
ma.ndante do districto milita1•, reprebendendo 
a lodo e qualquer militar que interviesse nas 
questões políticas do estado. 

Tranquilisei-me, sahi do palacio e fui -ter 
com S. Ex. que estava a pequena distancía a 
quem garanti que ia dar-se imminente con
flicto. 

Isto ev-idenciava-se do facto de estar ao lado 
do palacio o 2" bntalllão de infantaria. . 

Pa.t•a te h i dirigi-me com S. Ex. ; elle amt.h 
duvidou d;t estuda das forças naquelle log:.1-r, 
sorprehendido ficou então, convencido dtt 
toste verdade. 

E quamloappellava paraS. Ex. pedindo·ll~e 
que como primeira autoridatle milita.r ueYJ<t 
mtquelle momento critico, entendet··se com a 
autori1.httle civil, o;; ollicill.es garantindo que 
nat\::t. lla,'ia a receiar quanto ao;; que se a.cho.
vam dentro do palacio, "l"í 03 rewolvers de 
n.Jguns officiaes do ~.o bato,lhüo assestados :pa,ra. 
mim e omi dizer que o que gara.ntia a vidlt 
do geuernl eram aquellas armas de des
truição. 

O general ainda sul'prezo, perguntou ao 
commandante: mandou o batalhao para 
aqui ? E o commandante respondeu meio 
vexado: Recebi Ol'dem de Y. Ex. Mas ernm 
os conspiradores mancomunados com officiaes 
que do Rio haviam ido e que tinham enviado 
ordem para o quartel, prevenindo o. força fe~ 
dera!. Logo após a meu convite o general f~1 
quasi que arrastado pelo tenente ~eves, hoJe 
ca].)itão, para dentro do palacío. Cinco. minu
tos depois].)rincipiou a fuzilaria. Eu v1, mes
mo dentro da sala. principal do palacio calú
l'Cm ao meu lado alguns amigos. Fomos aper
tando-nos, recuando até a ultima saia, sendo 
a.ggredido por uma força. de infantaria do zo 
batu.lhüo e officiaes, sendo obrigados a. saltar 
pelas janellas do 2• andar. Ahi a scena foi 
terrível. Nós q_ue procuravamos defender a 
nossa vida., recebemos vivo fogo de fuzilaria. 
M<tis de 100 cidadãos só poderam sa.llir dali 
á.;; 5 horas da manhã. 

Hoje diz-se por toda a po,rte que o governo 
quer a paz publica. ·que nã.o quer ma.is derra
mamento de sangue, que não quer mais d.e· 
posições de governadores; entretanto vejo 
no estado de Pernambuco um official, com· 
mandante de· um lJatalhão, que eu ainda hon
tem accusa.va de perturbador da ordem publi
ca,sahir do seu quatel, írapalacio dar ordem 
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de prízão ao governa.dor em nome do Presiden· 
te da Republica. 

o SR- NILo P~çM1IA - ~ão p~de ser ver
dade que o Prestdente da Republlcamandasse 
~emelhante ordem. 

o SR.- Joio DE SrQUEtnA- Nã.o e!>tou di-
2endo que o Presidente da Republica tivesse 
enviado semelha.nte ordem; porque se eu 
acreditasse que o Presidente da. Republica 
fosse capaz de envial' pelo telegrn.pho ordem 
a um subtllterno para prender o goYernn.dor 
do estado, o meu logar não era nesta tribuna 
e sim no t elegrapho, l'!landa.~do .dizer aos 
meus ami"os.-Tudo esta perd1do, as armas, 
oomo unicà salvaç.ão dos direitos dos pernam· 
lmcanos. 

Eu denuncio o facto á Camam. 
E' bem prova.vel que neste momento em 

,1ue me dirijo á. representa;;:ão naciona.l e 
ao Presillentc da Republica, os meus rum:tos 
estejam ~tmdo a.ssasstnado~ pelas Jcm;ai ll:tlc
rnes l'eYoluciona.dt1.S. 

O Sn.. Gos'J'A .J~:xroR- Ma.s por um wldatlo 
insubort.linado. O Presidentc ua. ltt•puliliCIL não 
tem re;;ponsa.IJiJido.dc nenhuma nis.~o. 

O Sn. .. Jo.'to tle SlQ!:EmA- V- Ex. c.,:til me 
empl'C$t;tndrJ 11ens~mento ~1uc niio t:mho. 
\.cabei de dizer que sl acrellttn.ssc que ttVC~ i'C 
~~tvido scmel!m.ntc ordem do Pre$iuentc da 
Republicu., o meu logar não era nesto. tl'i
buna. . 

o SR. J.-\.QU!:.'S O lil{IQUE da um aparte. 
O SR. Tno>tAZ FLtlttEs dà. um aparte. 
O SR . .ToXo DE SIQt"EUtA- E' bem provaYcl 

que ne;te momento em que peço providencias 
<1.0 primcir·o magistrado da Na.çào, se esteja 
derramando o sangue pernambucano. (T•·oca
sc 'tli'tlo diol,._qo e>ttre os S rs. Cesta Jmdo;· e 
Tho ma.:; Flô,·cs). 

o momento, Sr . presidente, e bem critico, 
11. não para. o governo, mas lJara. a. Republica.. 

J<i. se. susslirra. de bocca em bocca que em 
bt·eve tempo teremos uma lueta terriYel no 
extremo sul da Republica. Já nos jornaes se 
indica .• n pla.nos revolucionarias ; e, pergunto 
a Y. Ex .. : nós que estamos t.ão enrraquecldos, 
com o nosso credito tão abalado, sendo ferida 
todos os dias a Republica, pe1·gunto a V. Ex. 
o que sahir·á. de tudo isto ? O que sahirã. da 
revolução do Rio Grande do Sul e da l'evolu· 
ção em J> erna.mbuco ~ 

O SR. J uLio DE CAsTU.nos- E' im·enção de 
novelleiros sem patriotismo ; não ha nada no 
Rio Grande d1.1 Sul. e o nobre deputado não 
tem conhecimento dos factos. 

(Trocmn-sc 'tlehementes aparte.~). 

0 SR. JOÃO DE SIQUEIB.A.-Pois bem, Sr. pre· 
si dente, vê V- Ex: qual e· o perigo para o paiz 

neste momento que atravessamos- o levanta
mento de urna revolução no seio de um poYo 
que não estil.. habituado ahsolut<mlente a re
cuar,quando so trata. de defender <1 sun honra. 
ou a sua dignidade (opoiados). 

· , SR. X lLO PEç Al'íHA.- i\ias o telegramma 
que V. Ex. l eu diz que a guar·ni,t\o esta ao 
lado do governador Sr. Barbosa Lima . 

O SR. Jolo DE SIQUEIRA- E' llOr isso que 
estou tão temeroso.Receio a luct.a sangrenta. e 
t errível, pois a guarnição está dividida e do 
lado daquella par te, que defende o :;overna
tlor está o :povo pernambucano. 

Sr. pre~ident,e,o facto é gravíssimo e espero 
providendas as mab urgentes e energicas_ 

O SR. F RAli;CISCO DE MAnos- Posso ~at"an
tit' a V. Ex.. que o marechal Floriano Peixoto 
nenhuma. interferencia tem nos lacto:: occor
I'idos. 

O ~te Jo,\ •1 DE S IQUEIRA - O marccl:<tl Flo· 
r·i:ttll! l 'eixo to tlenhuma i!lterferencia. tem nos 
J:tctos ~l':t\"bsimos allí occorritlos, diz Y. Ex.; 
ma~ \'. Ex wmkm uc\·ia «Hirnl<tl ' que o 
tu:trc~h:tl Flor ia,no deve dat· as pruYiLlcncias 
tl~ tu:lis t!uot-gicas e s.!t;ur·as ... 

O ::;tt. \.'•):>TA J t::-..-!ott-0 marechal ha de dar 
:ts J>l'O\'idtHH:i:t~, e depois YV. Exs . h:io ele 
grjtaL·. 
YviiE~-Oh! Olt : (Aprt.-tes.) 

O St\. Cosn. Jt;~rott - v. E::..:. não p:xte 
<<ccu;ar o P1·csidente t.b RepulJJica. (.lpcmes 
e P•"flle; t"s .) 

O St\. Jo:\o DE SIQrF.lRA - Kilo e~tou ac
cus;tmlo o Presidente ua. Republk-a . . _ 

O SR. CoSTA J~xron-E po~so affirmar que, 
sl o Pre5idente da Republica n11.0 der a.s pro
'\"idencias necess..1.rias, ne>:Se cl ia e$tarei ao 
lado lle V. Ex. 

O SR. Jo:\o DE SrQLEmA.-Confio que o Pre
sidente dn. Repulilica darà. as immeillat<J.S pr<r 
videncia.s; é isto que desejo e repito a V. Ex.' 
para ficar bem impre.;;so, de que si eu acre· 
tlitn.:.'Se que S. Ex. o !?residente d.o Republlca 
tivesse a loucura ele remetter um teleg-ra.mma 
orden(l.mto a prtsão do governador, o meu 
logat• não em nesta. tribuna, em no teie
gro.pllo, p<ll'a dizer aos meus amigos que de
tendessem a honra e n. dlgnilla.de do estado 
que tenho o or3·ulho de represelltar. Que le· 
vantassem de norte ao sul do estado a onda. 
revolucionaria, accordando os patriotieo::: co
rações perna.m buca.nos para a defesa dos brios 
e dignidade dos pernambucanos. (A.poiad os 
ge1·c.es; ·muito bem, muito bem.) _ 

Ninguem pedindo a. pa:a.vra sobre o pro
jecto, fica encerrada a. sua discussão e adiada. 
a votação. 
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1• discussão d() projecto 11. 3-2 A. deste 
:~onno, dando diversas proYide_ncio.~ no intu~to 
ue animar as industrias <tgrlcoh~ e :pastoril. 

Nilo 11a. vendo quem peç:\ " palil vra, ftca en
cerrada a dtscussão e acUada ;; vota<;d.o. 

p discussão do prQjecto 11. 105 A, de~te 
;tnno, elevando iL categoria \\e alfande.ga a 
mesa. d~ rendas de Sant'Anna do Livramento, 
no estado do Rio Grande do Sul. 

Nã.o havendo quem peça a palavra:. fica a 
di~cussão encerrada e Mhad:< a Yotaçao. 

Continuação da üiscussão unica do pro~ecto 
n. 192 C (a,ldith·o destacado do pro.)ecto 
n. 192 B, fixando a tlespez(l., do Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas para ? 
exercício de 1803), mandando executar di
versas obras na Estrad<• de Feno Central do 
Bra.zil. 

0 SR. PRESIDE:"rE- E5tÚ inscript.o :p11ra. 
HJ.llar sobl'e este projecto o Sr. Oli,·eira. Pinto, 
nus como f.t!tn.m :ÍpenM treg minutos 1Jll'3. 
esgotar-se o tP,mpo destinado l\ &'r:mndl\ pnrte 
da. ortlem do dia, a. (!iSCUS$ih• do p~:ojecto Jk<~. 
ndiad;~. 

Passa-se à llora desti11ada uo expediente. 
0 SR. 1'' SECRETARIO pl'Oce!le tt leitura. do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do I• setretarío do Senado, de 24 do cor

rente, communicamlo que naquella data, en
viou á sancção os <>utograpllos da r~soluçfto 
do Cong:res~:o, autorisando o goYerno a con
ceder proroglç~o do p;';IZO para terminação 
das obras de de~obstrucção do Rio d<1s Velhas, 
sendo a subvenção aonuaJ de 150; 000$ pagos 
durante todo o prazo do :pr·ivilegio. - Intei
rada. 

Do Ministerio da Agt•icultura. Commercio e 
Obras Publka::. de 25 do corrente, devolvendo, 
sa.nccionado, um dos exempla.re.~ da lei que 
fixa os casos de competencia dos poderes fe. 
deraes e estaduaes, para resoh·erem sobre o 
esta.belecimento de via-s de conununicação 
fluvial ou terrestre entre a União e os esta
dos ou destes entre si. - Inter(l.da. offieiando-
:se a.o Senado. · 

Requerimentos : 
De Manoel ~ogueira, negociante e indus

trial no esta.do do Paraná, IJedíndo IJrivilegio 
por 60 annos, para por si ou companhia que 
organisar, construir e explorar uma estrada 
de ferro que partindo de Porto Constante. a 
margem esquerda do rio Paranit, ou do ponto 

mais conveniente, Yú terminar na serra. de 
Santo Antonio, entre os riO:'l Uruguay e I.guas· 
su, em logar conveniente. -A' commissão 
de o bras publicas. 

Do Dr Jacintho Alvares Ferreira da Silva, 
apresentando um PI'Ojecto sobre organisaçã<J 
dos syndicatos a.,"Ticola.s, etc. -A' commissão 
de fazenda. 

Do bacharel F. c. Cohanier, pedindo, me· 
deante certas cond içõ2s e favores, privilegio 
po1• 40 annos. para a. construcção. uso e goso 
de uma estra.(!ade ferro electrica ou a v.~ por, 
de Juiz de Fóra a entroncar na Estrada de 
Ferro Centro] do B1,azil, em Entre Rios. -A' 
commissãb de obras publica$. 

Do desembargador aposentado Antonio do. 
Cunha Xavier, pedindo melhoria. de aposenta· 
ç:io. -A' comrnissão de fazenda. 

De Raul Cavalcanti Vereza, 3• escripturario 
da Alfandega de Santos, ped:ndo seis inezes 
de lkenç.a para. tra.tar de sua. saude.-A' com
missào de peti~'ões e poderes. 

O Sr. EI>itacio Pessôa- Sr. 
presidente, tlepoís que, para inü~lioidade do 
povo brazileiro, para ame~.a constante da sua. 
seguranç.a e ~os seus direitos, para perigo 
imminente da, s'-ia reputação e da sua vida; 
depois que, para opprobrio ela. Constituição de 
24 de feve1·~iro e vergonha dns inst1tuições 
repu blico.na.;. iniciou-se em toclos os estados a 
campan!HJ. so.nguino!enta das deposições dos 
governadores, ea.mpanha que não parece es. 
tar ainda conduida, á vista do telegramma. 
que acab~t !le ler nesta c~tmara o iJlustre 
deputado por Pernambuco; depois que. para. 
estigma. indeievel do governo da legalidade, 
se ei"igiu em ca:la canto da. Republíca um 
tumulo â. liberdade, um a!ta.r ao despotismo, 
um monumento à traição; depois que, :para 
vilipendio do pundonor nacional, uma esiJada. 
de reflexos furta côres e de botes sinuosos di
lacerou em mil farrapos a Constituição da 
Republíca, em cujo nome el!a se guindara âs 
cumeadas do poder; ji tive mais de uma. 
occa.sião de trazer ao con11ecimento dos re
present..'l.ntes <lo povo, dos depositarias da. 
confiança nacional, dos autores da Constitui
ção republicana, proYas irrel'ragaveis da 
pressão exercida pelo poder federal sobre a 
autonomia dos estados, documentos inilludi· 
veis IJelos IJ.Uaes se evidencia que as depOsi
ções !los go vern:tdores e todas as suas tristes 
consequencias.os as~assinatos, os bombardeios, 
os uauti·agios, a dispersão de congressos, a 
clemis~ão de magistra.dos, foram obra. exclu
siva de ordens criminosas emanadas do Sr. 
Vice-Presidente da. Republica. (.!poiados.) 

A princípio, Sr. presidente, logo de].lois de se 
haver inst.tlla.do o governo de 23 de novem-
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])ro lo"'O depois de se kn'Cl' [nicittdo a dança aqui Pl'olligado pelo representante da Bahia~ 
ma~ab;'a du.s deposiçiles. o5illmtres coryp!1eus e, ne,;te caso, não se comprehende como dei
tia. nova situu<;.ão, os irnparterritos defensores li:em sem defeza o governo W:o injustamenw 
do Sr. marechal Flotiano Peixoto erl!lliam-se, t\tacado~ ou então os nobr3s deputados estão 
no.quella~ banco.clas,amea, ador<!s e indign,\dos, com·encidos de que a demiss,io de um pro
todas a• vez·~s que nus attribuiamos 3.S. Ex. a. fessor \'iblicio é umu- audaciosa trans"ressão
autoria dos crimes qne iam devastando todos dos prec~itos con·.:titucionaes, e neste cas{)' 
os estados deixando <\pus si a orphand.ade e a não se comprell:•nde como SS EEx , que, a. 
viuvez, o sangue quepzdill. vinganc;;1, alei qu cada instante, affirmam o seu o.mor a Consti
ex:igia.reparaçiio. Maist.u·de,esteca.lor,e:;tefu- tuição e i RepulJlica, recusa.m o seu apoio á 
ror reaccionario arrefeceu aos p1•ote;tos indi- repara~.ão do direito violado. ("tpo'ariol·.) 
gnados da con:;ciencia publica. q uc npont<t •·am Sr. lH'e5idente, jil. que toqué~l ncs:c ponto. 
o grande ct~iminoso como o unico responsavcl :>ej:t-me licit·J titzet• alguns commentarlos i<; 
por todas as desgraças que enluctlwam o paiz, defeza que um dos mai~ conceituados org-ãos
portodas a$ catastrophes que entenebreciam daimpren5n. desta c..1.pital, trato.ndo um des
o futuro da. Repttblica ~ e hoje o silen.,io da tes dias do <tssurnpto,· fez ~to Sr. Vice-Presi.
llancada goYernista, o. falta de contestação aos dente da Republica. 
mo.is gro.ves attentadoo aqui, diariamente, Di;sa o artir.ulista que a responsabilidade 
verberados pela oppGsiçiio, denunclam uma d;1 vwlenda de qne é victima o Sr. Dr. Seabr-<t
l)Osição imposta p~la conscLencia go~·ernamen- C<>be exclusi\'a.mente ao ministro do interior· 
t<J.l, que se ergue ap:~vorada pfl.r[l, impedir um, e niio ao Sr. marech::tl Floriano Peixoto, qne 
protesto que seria. um escarneo, para. obst,1r uilo sendo um .jurisconsulto versado no f'.stuào
uma defes..1. que serüt um ultrage aos brios do dircit:) constitncional. regula-se natural
da naç\o. (N<zo apoil.!d"s e apo:crdo~.) mente nes.>as materias pelos conselhos que 

Sr. presictent2, o que se dá. a respeito d:1 recabe (le seus secret:.tl'ios. 
deposição dos goverm1dores dá-se acerca de Sr. pr·e~iúente e isto o ma.is delicado attes
uma infinidade de ütctos aqui quotiU.ia.na- t.-.do de inepcia e (lo ignoru.ncia que tenho
mente deuunciados pelos adversarios do go· Yisto passar a um chele de E~tado. . 
verno, isto e, nota-se $empre. o mutismo im-' SenllOres. clizei ao camponio mais bo~al que· 
11erturbavel dQ IJa.ncada governamental, sym- a attribui<;ão constitucional do Poder Execu
ptoma altamente significativo tlo vacuo que tivo, durante o estado tle sitio, restringe-se a.. 
se vae operando em torno do Vicê-Presidente I~render em lagares não destinados aos pr8sos: 
da Republica. (P,·otr:stos da ma:o;·,a.) communs, e a ttest~L'ro.rpara outros ponto' d() 

Ainda estes ultimas dias o digno represen· tet·ritorio do paiz os cidadãos que atteutarem· 
tante da B;1.hia, o Sr. Seabra, victim:\ d:J. mais contra ~• segurança. d<t Repub1ic:1, e pergun
revoltante prepotenci<L por parte do Sr. ma- t~te·ll~e ~lepois SL suspenst\s as ga.rantias 
rechal Floriano Peixoto, prepotencia que por COTJS~ttuclOnaes. o che1t! do Estado póde de
si só é um attestado eloouente da nenhuma m1tt1r o professor vita.Iicio de uma tl1Culdade
deferencia , da nenhuma· im:portancia que S. e elle vos responderá categoricaménte que 
Ex. liga á, carta. constitucional e aos outros nilo. 
~od.eres políticos da na~io; ainda, nestes ui· I . Dízei ~~ intelligencia menos l~ci<_la, ao espi
tlmos dias, esse nosso tllustre collega tem rHo mats b1·onco c1ue n ammst1a. tem por
trazido a. debate a sua demiosão illegal de pro- I eft:eito eliminar todo~ os actos reputados
fessor da Faculda.d.e de Direito do Recife, tem cnmmoso.>, e todas as suas consequencias, 
provocado os amigm do governo a virem jus- e p~rg:untae·lhe depois 8i, votada a amnistia~ 
tifica.r esse <LCto, e daquelh bancada. onde ~e o Poder Executi.vo tem com:petencia para; 
encontram talentos tão brilhantes, Ol'adores manter uma medtçla de que se utilisou como 
tão distinctos,republicanos tão patriotas,ainda. repre>siYa. de qualqUel' daquelles actos, e 
nã.o se levantou uma voz para accC'itar. es:o eUe :os responderil. immediatamente :peJa. 
repto de honra, Jlara convencer o accusacior neg~t1 va. ( 4pa1·t~s.) 
rla hnproc~dencia di1 arguição.... . r-:ao,_ Sr,. J)res1cleme, .P~~ comprehender-

0. SR. BAPTrsr.->.. DA.?.1ouA-Um nobre mem- lsto nao e mtste~ s~r .)UI'I~c9ns~lto versado 
bro da opposiçio demonstrou h ontem. no estudo do . d1re1to constJtUclOna.l. :para 
· comprchender 1sto, basta saber soletrar as 

O SR. EPITAClO PF.s.so.->..- ..• e demonstrar palavras. basta t er sen~o commum basta 
ao paiz que o ~ov~rno a.ctual é realmente o não ser um ir~cional. (A.poiados.) ' 
governo da ler, e o governo que sabe collo- A re~ponsa1nlidc•de d:. demissão illegal da· 
car actma. de todos os interesses e de todos Dr. Seabracabe de direito e exclusivamente
os resentimentos a observancia re'~tl'icta e ao Sr. marechal ~'lorütna Peixoto, unico re
absoluta. da Constituição. sponsavel em face da Constituicão (apoõados)-

Da m~do q 11e, ou o3. no~res d.eputados estão cabe de f;:J.cto ao I_!lesmo Sr. marechal que~ 
convenCidos ela coust•tuc1onahdade do acto mesmo qnando nao tive~se tido a perversa. 
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inicili.tiva da medida, devia tel-ct obstado reparadora 11âo só o ~to IJrincípaLmas ainda 
por inconstitucional, e com maioria de razão todos os factos accessorios, quet• antecedentes, 
devia. tel-a revogado após a aromstia. que~· cousequentes, como contestar que a sua 

E o meSlllo, senhores, que digo a respeito acção se possa estender ate a reforma da· 
da demissão dos profe~sores das faculdades, quelles militares?! 
digo tamoem com relar:ão à reform<t dos mili- 0 ~ G p d · 
tares. O Sr. marechal Floriano Peixoto veste ~a. ARCB. IRE> a um ap;:wte. 
desde muitos annos umtt farda; de-ve conhecer O SR.. EPITACIO PEssôA -A C;tmara nã.o se-. 
a legislação militar; eleve ter lido, ao menos p~rou os Ü\ctos ; votou a amnistia em relação 
uma vez por desfastio, a Con~tituiçií.o clit Re- \tO~ }Jr~meiros, que forn:m __ o pl'incipio da con
pu'blica, den, portanto. saber que foi umt1 sp1raçao, segundo a op1nrao do St•. Vice·Presi· 
violenci:J. sem nome <t reforma dos generaes dertte da Republiro, e votou-a em ftwor dos 
que lhe requeriam a elei~ão pt•esidencial,bem segunuo~. que foram o seu fim. A ttmnistia 
como a. reforma. de todo;; os militares sorpre- especial sobre os acontecimentos de Sa.uta Cruz 
11endidos ])elos decretos de 10 e de 12 de abril; e1·~ e:x:cusada, desde que se trat,1Vo. de elemen
deve igualmente sahm• que :.tínda mesmo r1ue tos de um mesmo crime. 
esses actos fossem lr.gac~, qu\l ünda mesmo O YOto diverso do Poder Legisla tiro prova 
que s. :Ex. tivesse !\Utorida..de par·,t decreta,!- que clle nüo enconkou lig·açi.i.o entre os dous 
os, após a amnistia. deveria tcl-os revogado rol!tos. 
como uma demonstração do seu respeito e <.h Com re!açã.o á rleinis;:ão tios temes vítali
sua ollediencia ao voto da :;o1Jeru.nia nacionaL cios, Sr. presidente. se é certo que o Poder 
(-4poiarlos e nptvtes.) Executivo nos decretos com que uemittiu os 

senhores, na 1mncada. govemist:L teem as· Drs. Seabra. e Campos da. Paz. n;io dedarou 
sento tUs:tlnctos membros do exercito e d:1 que o í\lzia p.Jr l'et·em elles t;o•nu\·entes em 
arm:tda, entre eUB;: um muito digno c\iucla,nte um [l.ttentado contra a. exist<Jn~i<L 1h Repu
de ordens do Sr. Yice-Pre,idente daR~pablica, bliea. (·Omtudo quem ha que po>S<l contestar 
o qual, ainda por o~casião de mu dos meus que íoi este o umco fundamento elo acto presi· 
ultimo.> di~nr;:os. disse-me, em aparte. que o 1 d.encml? 
Sr. m~reclto.l Floriano Peixoto tinha compe- Pet'guntn.e a qmlquer cidadão deste paiz, 
tencit~. p<tra reformar os genel"J.es, na. occ1.siiio I perf!·nn t~te a. q ualq_11er membro da maioria 
em que o fez. governista, perguntae ao vropdo Sr. marechal 

Eu poderia convidar os mu~tres militares Flm'hno Peixoto qual o moti-ro da exoneraçãe~ 
daq_uella · bancacla, e especialmente o nobt·e daqudles professore<, e todos Y OS indicar:io a 
deputado pala Bahia, a virem á tl'ibnna jus- supposta conspiraçiíode lO de <thl'iL (;lpoi~dos.) 
tiftcar essa. asserç-.ão; deixo, porém, de o f~l- Ma.s, (liz o meu nobre collega deputado pela 
zer. porque sou bastante genero,o pat·a niio (llahia, supponhmnos que o Presidente da 
colloco.r· os meus adversal'ios em umfl. situa-~Republica. tivesse, na mesma occasião, exone
ção da qua.l não se J.lOderiam S:.LlÜL' digna· ra\lo urn outro :professor sem et1treta.nto 
mente. <letel-o em uma àa.s fortalezas desta capital 

Sr. presi<lente, devo dizer a V. Ex. e á ou tlesterral-o pa.ra. ou.tro pomo do teiTitorio 
Cama.ra. que foi para mim extraordinaria. so1·· do pa.iz; a amnistia. aproveitar-lhe-ia~ 
preza ouvir hontem [1.0 meu clistinctissimo Res])Ondo a S. Ex. Essa tlemís~ão devia ter 
amigo e collega, o Sr. Augusto de Frei ta~. um;<e:ausa real ou apparente ; si essa causa 
sustentar a opinião ele que o decreto de a.m- se filiasse aos acontecimentos que autorisaram 
nistia não pode estender os seus eífeitos nem r1 ~uspensiiodasgarantiasindiriàuaes,a amnís
ú reforma forçada dos gencraes, nem ti de- th1 <tlH'oveita.r-lhe-ia de pleno clireito ; no caso 

. missão inconstitucional dos lentes das fucul- contrario, não. (Apoiados,) E agora convidaria 
dn.des, o meu iillustr·e amigo a formular a hypothese 

11Ias porque o decreto de amnistia não póde contnwia com o Dr. Seab1•a. 
abranger ~ss~ deus actos? Porque-responde Supponha o nobre deputiJ.do que o Vice· 
S. Ex.-a reforma dos generaes foi anterior Presidente da Republica tivesse declarado no 
á declara:~o do estado de sitio, e n os decretos d(lcreto de exoneração que demittio. aquelle 
que demttt~ram os Drs. Seabra e Campos da professor por ser conniveute em uma conspi· 
Paz o Prestdep.~ da ~ep~blica não declal'OU ra~ã? ~ntra as. institui_ções republicanas; a 
que_e..~ dem1~s;~o se msp1rava no~ mesmos ammstJa. a.provetal'·lhe·la ou não~ O meu 
mot1vo~ que determinaram a suspensão das illustre coilega. havia de,necessath\mente,res
garantlas constitucionaes. ponder-me pela a.tlirmativa. A sua diverO'en-

Mas, _senhores, si o proprio.~r~sidente da cia e, pois,uma simples divergencia de fórma. e 
Republica, na mensagem q_ue dmgm ao Con- não de sub:stancia.; donde se segue que, :si por·· 
~o, n.fiirmou q_ue o mamfesto dos generaes outro qualquer meio que não a declaração 
fo1 ~ fa_cto con~~o com a sedição de lO de- e.:pre~sa do Pode:r E:x:~utivo, nó~ chegarmos 
abril, e Sl a ammstia abrange em sua acção á convicção e a evidencia de que o acto :presi-
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dencía.l inspirou -se nos mesmos motivos que Presidente da. Republica. dado inteira execução 
produziram a. declaração do estado de sitio, o ao decreto de amnistia votac.lo pelo Congresso. 
meu illustre collega. será o pl'imeiro a a.dmit- St·. :presidente. reatando o no das conside
iir que a. a.mnisti<~ pôde e deve ai:mul1:1r u.s rMõe;; quo intet•rompi com e.st:l. ligeira. di
demisslles inconstitucionacs dos pt•ofessores gr·essã.o, devo dizer a v. Ex . que 0 silencio 
das fa.culd('.des. . dos defensores do governo a l'<!Spaito dos actos 

Ora.; e8s:~ evidench~ impüo·Sl~ de modo inil~ inconstitucionaes que aqui temos discutido 
-ludivel nu. coincidenci:L dn. publicação dos di!- a.figu~se-me o reconhecimento uor parte dos 
eretos, no, analy::;e dos acontecimentos de I O nobres deputa.dos da indelensn.bilÍdarle do Sr. 
de a,bril, n:1 confissão do Podet• Executivo, no Vice-Pre,;idente da Repttblica . · 
consenl'O unn.nime do p<~iz. . · 

Sr. presidente, pa.ra que V. Ex. e n Camrn·:~ VozES - Niio apoia.do, 
se convençam de quu.nto é infundada a opi- o Slt. EI'ITACIO PESSOA - s. Ex. 1m mntas 
niilo do nobt•c deputl\do pt!h~ Bahia., bast:~ ~·ezes :r.·n.sgad.o a ca!'tn. constitudon:'.l, h a tan· 
:~.ttender a que,si ella peevalecessc, o seu pt•i· ta.s vezes ludibriado a soberania do povo, que 
meiro effeito serit~ qnH os genél'l~e- rerorm11.- •)S seus 11roprios :~.migos hesit:J.m em fi1zcr-lhe · 
dos e os lentes demitidos nã.o podel'it~m. siquer, um:J. de1eza. que seria uma violencia ;i. con
l'ecorret• n.o Poder Judici:l.rio p:wa pedirem-Ih(> ~ciencht in di ~·iüual, que seria um llltragc :i. 
_:L repa.ração do seu diL·eito. conscienr:iu. publica. (N tro apoiado. ) 

O Sn.. GARCIA. PmEs-l'ot·que? Dahi a indi!TeL·ença. com que ouvem as ma.i:; 
O SR.. EPlTAClO PEsSOA- Eu \"OU dizel·o. goraYes n.ccusaç.ies, formuladM contra o Sr. 

lll<Ll'echn.l Floriu,no Peixoto, da.lii; o silencio 
Si um dos signn.t<~rios do manifesto de í de comprnmettedor t~om que re~>}>O tHlem ás pt·o· · 

:1bril se d.it•igis..o:e a.o Podet· .J udici:~rio, pe- voco.çlles que lhos sií.o dirigidas . (.-lJ.l 'l_imlns.i 
dindo :t nullictade da. sua r(;lfOI'm:~ . aquellt> 

·poder estat•it\ no direito de t·t•spondet•-lhe : Vindo :'L tribuna. trntar esi>ecialmente de as· 
«O r.a:cto em que se fundou o Podet• Execu· sumptos rele!·cntcs ao estado que aqui repre· 

tivo pa.ra. rt~formn.r-vos foi, confOI'lnfl sna. sento, tr::tzi:J. o lJroposlto de conviJat• os meu~t 
propria c.:mfissiio na mel1Sl.l.g'tm ui!'lgidn, :1,0 illustt'es o.dverS:trio~ :~virem da tribuna con· 
Congresi!o, um fu.cto connexo com o da cons testo.r os factos pOl' mim denunciados. Deixo, 
piraçiio de 10 de abril ; n. :\mnisti:\ é o olvido porem, de fazel-o, porque estou :l,costumado (1. 

não só do facto pt•incilJa.l como de todos que nrto r ept:\r adversarios que não podem acei-
lhe são accessorios, e imped<l u investig:wão tar a proVOl!aÇií.o. · 
do Poder Judiciario ~obre quaiCJUCl' delles: o Sa. FRA~Ctsco Gr~YCERlO -V:Ex.faz suas 
não posso, portanto, proc(;lder :1 lll\'estigaçües accusaçües c ao Poder Executivo compete 
sobre os mJtivos d:t vossn. reforma pa.ra de- tomar providencias. 
eL•et:J.r a sua. nullidade.» 

Ao lente demittido o Poder Judiciario teri<t O SR. EI'IT.\.CIO PF.SSoA.- Kií.o tenl10 o in-
fumbem 0 dil'eito de dizer : tu i to de molestar a V. Ex. nem 3 seus col

lega.s, ouando digo que não . po<le~·ia.m aceitar 
« Está na. conscienchL do pa.iz que a vosst~ a. provÕcação que lhes fizesse . . . . 

dctniSsão 1oi dada. por serdeS CJUIIiVente em 0 S:{. FRANCISCO GLYCEUIO- 0 Poder Exe
uma conspil•a.çiio contra, a existencia da. Re- cutivo tomn.r~ em comidera~ão n.s accnsações 
publica ; esta. conspiração, pot• uma. .fi.cçilo ju· ,. 
l'idica. desapplreceu :Lpôs a amnistia vot<tda do nobre deputado. Nós estamos aqui para 
pelo Congt•esso. a qu~l impede qu:\lqucr in- preencher os nosso~ deveres legislativos. 
vestíga.ção do Poder .Judici;u·io sobre o as- . OS&. El'ITACIO PESSOA-... mas o desejei de 
sutnpto ; em obediencin. n.o ' 'oto do. sober:J.nia- tornar saliente que de meu lado está. a ver 
nacional, não posso, J_>Ol't:l.nto,inda.ga.r da con- da.de. Muito estimarei que o Poder Executivo 
stitucionu.lida.de ou mconstitucionalidude dos tome em con~ideração as minhn.s reclamações; 
motivos de vossa demissão.>) n.té aqui não o fez e _duvido muito que o ft.tça.. 

A doutrina do nobre deputado obs~'\ria., Sr. presidente, a ultima vez que aqui fa.l-
:pois. o emprego do unico . recut·so que eHe lei ~obre este a.ssumpto, deixei provado que 
JUlga. constituciono.l. (Apoiados .) o governador elo meu est.'\do h:wia a.ssumido 

Eis porque, S-r. presidente. estando aliàs a admin·;stra.çií.o du, Parahybo., nã.o em vir
de accordo com S Ex. quando diz que o as· tude de uma. eleição regular, não por haver 
sumpto da moção do Sr .. Sea.bra devia ser sido a.cclama.do pelo povo pn.r o.hybu.no ; ma.~ 
'discutido o.nto o Poder Jndiciario. entendo em Yirtudc de crtlcm c~prc~s~ do Sr. Vict> 
comtudo que o fundo.mento de qualquer re-. Presidente do. Republic:t que, mais uma vez, 
CUI'SO que se interponha paro aquelle poder. violantlo o art. n~ da. Constituição Federal, 
deve ser, nã.o a inconstitucionnlido,de do acto impoz :.\minha terra o governo 1'util e inepto 
.da. demissão, mas o fu.cto de não h:wer o do Sr. Alva.ro Mncbado. · 

C~amllr~& v. Vl · 73 
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A prova de~ta a~ser~ão eu a tl.z com a pro- tidos, liberal e conservador, para o que indi
pria. mensa.gem do govcrnn.dor da Pat•o.JlJ·bn., c.:wa-lhe os nomes dos Drs. Gama e Lima. ! :.
o qual confessou ingenuamente que ha,ia. Ji.l. veem os nobres defensores do governo, 
sido investido das func<}líes daq.uelle carg·o por como ílludidos teem a.nda.do SS.Exs .. todas a.s 
um appello que ao seu patl•iot1smo dirigir<t o vezes que aqui affirmam que o Sr. ma.rechal 
Sr. ma.recll:J.l Flodano PcL-wto. não teve a menor interterencio. U(L politi.ca 

Venho agora relatAr alguns pormenores dos estAdos. 
desse facto. Continuando, diz o Dr. Eugenio que, re-

Ao governo legal da Pa.rahyua, deposto a conhecendo fraco o governo da junta, pela 
zr de dezembro do a.nno pa$sado. succedeu tibieza elo a._POio que lhe prestava. o Sr. ma
uma junta go,·ernu.th·:~. composta do coronel rechal Flon ano Peixoto, o qual ordenara an
Sa:vaget, comm:wdante do 2í" IJataUtão, como teriormente ao coronel Sa.vaget que se liroi
presidente, e dos Drs. Eugenio Toscano de tas>e ao expediente, ~'e~olveu . com o seu 
Brito e Joa.quim Fernaudes de Car>alho. compaJI!Jeiro Dr. Fernandes de carvalho, exo· 
Quando a. 18 de fevereii'O aUi ctle,"''u 0 Sr. nerar-se de membro da. junta govP.rnatíva. e, 
major Almro "fttch:~clo, commis~iom.do pelo para este fim, dil•igiram-se ambos li.quelle 
Sr. ma.rech:>l Floriano Peixoto, (![u e mais militar que, depois ele ouvil-os, retorquiu~ 
uma vez dava attestado de · seu L"espeito á yhes (Lê) 
Constituiçiio Fe.l<wal,) paraassumiJ.•o governo « -Então os sen110res conspiravam contra 
do estado. a. junta govem<ttlva transferiu· mim 1 Pois então leittm : 
lhe n. admini;;b•:l.(·iio. 1Ias, jil. por soliLlariedade E tiranclo do bolso. deu-nos a ler um tele
politic:~. entre os dous goYerno::, já. porque o grammn. do marecJJal Floriano, em que este 
Sr. Alv:~ro ?.Ia.chado, uesde os primeiros dias, autorisn.va. :lo junt.t\ gove t•na.tiva. a executar as 
revelou invencível ignorancia nas mais come· medidas por ello. solicitrulas, evit.•ndo re
sinhas pra.xes administrativas, o Sr. Toscano acc,:ões ... » 
de Brjto, :úfeito a.o mechanismo da adminis- Convem escl<>recel' que estas mediclas eram: 
traç<io, constituiu-se, de fhcto, o governador a. dlssoluç~ío do Congresso e a. d~<:Org:misa.ção 
da. Para.hyba e na.~ suo.s mãos aquelle major da. magistratura. estatloal ; de maneira que o 
nãofoi mais do que um titet•e doei! a todas as Sr. ml\recho.l Flol'ia.no Peixoto. que promet
pa.la.vms e a todos o;; movimentos. teu governar com a Constituiç.iio,que, em me~ 
Vot~da t\ segunda Co11Stitu ição Pal'ahy· mora.vel documento publico, jurou pela sua. 

bana, o novo congresso do estado apresentou honra de sold.ado, que não tivera. intervenção 
ao eleitora.do·uma cha.pa., na qual se lhm os na politica dos est<tdos, não se limitava a. 
se,~intes nomes : ma.jo1' Alv:wo ;\fachada. mandar depor os governadores de seus cargos, 
pa.ra pre~idente ; Drs. Eugenio Tosmno de não se limitava a. m:~.ndar que os oomma.n
Brito e Joilo Tavar es para " ice-presidentes. dctntes dos bata.lhõ'es federaes organisassem 
Mas, ordens emanadas daqui da. ca.pit:tl le>a- governos provisorios e nssumissem a. sua. 
:ram o governador da Pa.rahyba. a. elimill:tr presidencil\ ; ma.s ia. ao ponto de i.mmiscuil'-se 
da chapa. já. publicada o nome do Dr. Eugenio na. economia administrativn. dos governos es
Tosca.no de Bri(.o, romvendo assim a solida· ttd.oaes, ortleo.;1ndo :t dissólução de congressos 
riedade politica que a.te então com lllle man· indissoluveis e a demissão ue magistrados 
tivera. indemissiveis. 

Após esse rompimento, o Sr. Eugenio Tos· E ainda ha ncstep:üz quem tenha coragem 
cano publicou um minucioso e lJem elaborado bastante para afllrmar que o Sr. marechal 
manifesto, no qua.l fez a hlstoria da ndminis- F!o1•iano Peixoto tem observado religiosa-
tração da. junta. governativa e <lo go;erno do mente a Constitui~d.o Federal ? · 
Sr. Alvaro Machado até aquella d:.>.ta, e que E ainda ha. neste pa.iz quem acredite nas 
só ha poucos dias me chegou ãsmf10s. promessas do Sr. Presidente d;L Republica., 

E' para alguns pontos dP.Ste manifesto que quem se fie na. pala;;ra. de um chefe de Estado, 
ve'!lho cbama.r a attencao da ca.mara e do que não duvida. empenhar a. sua ho!IT'<~. de 
paiZ. militar para fugir a responsabilidade de actos 

pepois de algumas considerações prelimi- cuja. a.utorin. lhe cabe exclusivamente ? 
mmares,começa o Dr. EugeniG Tosca.no dando Não ; eu ~redito que não. 
noticia de um telegramma expedido pelo Vejamos, pcll'em, o manifesto. Continúa o 
Sr. marech:J.l Floriano Peixoto, dous dias após Dr. Eugenio Tosca.no dizendo que estavam 
a. deposição do governo legal da Para.llyba., ao as cousu.s politic::s do estado neste pé, quando
Sr. coronelSa.>aget, e no qual lhe recommen- recebeu u.m teregramma do Dr. Abdon Mi
dava que (lê) : Janez noticiando a nomeação do major Alvaro 

« organisasse o governo provisorio, assu- Machado para governador da Para.hyba.. O 
m.indo a presidencia., devendo chamar para Sr. Mila.nez é intendente nesta capital . .. ·· 
compol-o dous representantes dos antigos par· O SR. VIN11A.ES-Foi. 
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0 SR. EriTACIO PESSOA-, •. amigo intimo e 
compadre do Sr. marechal Ploriáno PeLx:oto ; 
creio aue t;J,mbem e candidato á senatoria 
pel.<.t Pàrollyha c parente do Sr. Ah:tro Ma
chado. Trago estes esclarecimentos [Kil'l\. ex· 
plicar a procellencia do telogr;J.mma. c a ctllll
petencia e autoridade tle quem o oxpc,Jiu. 

Recebendo o Dr. Eugenio a noticia t!c que o 
Sr. AlY:J.ro M:J.chaclo ibi nomeMo :;!;OYern:Ltlot· 
da Parahyba, dil'igiu-se ao Sr. SitY;tgetque 
apresentou-lhe sobre o mesmo facto um longo 
telegramma do Sr. Vice-Presidente da Repu
blica. 

Dou agora a paJayra ao manifesto e P<'tra o 
IJonto Q.UC vou ler chamo a attenção tlos que 
estão presentes (lê) : 

«O telegramma do Sr. Vice-Presidente da 
Republica referia-se ao Sr. Alvaro Machado, 
que aos olhos delle era um homem extraor
dinario. cansa nunca ;-isttt neste mundo sub
lunar, unico parahyb<tno que llonrova a su<t 
terra pelo talento, :por isto, por a.qmllo, por 
aquillo outro, e que, portanto, fosse o Alvaro 
acclamado govemador dc.. P<Lr-,tbyh<"L ! 1 ! » 
(Riso.) 

«Desejava o coronel Savaget combinar o~ 
meios para essa acclamação, entendendo que 
ella. devi;J. ser logo feita. 

Delicadamente :fiz ver ao coronel que isto 
não nos ficava bem ; que essa acclamação 
assim parecia.-me uma cousa um tanto ridi
cula ... » (Risadas.} 

« ••. e que ia expor-nos ;1 irrisão publica. 
O Dr. Alvaro Machado e o governador da. Pa
rahyba por vontade do Sr. Floria.no Peixoto 1 
continuei eu. Pois que s~ja ! Nõs o recebe
remos como tal e com as honras que lhe são 
devidas ; iremos com elle e os amigos a.o paço 
municiiJal onde realisar-se-ha o acto do jura
mento ; o senhor daril. a guarda de honra, 
tudo como antigamente ! ••• terminei. 

Calou-se o coronel, e, dando por finda a con
ferencia, disse-me rindo-se: 

- Mas a.o menos um-viva !-quando eUe 
chegar, Dr. Eugenio. 

-Pois Yà la o viva, respondi. » (Eilm· i
datk) 

«No dia seguinte dava O Paj·ahyóano a no
ticia de que fôra. o Dr. Alvaro nomeado go
vernador da Parabyba, o que não foi do 
agrado do coronel que me fez sentir isto; 
:fiz-lhe ver, porém, que a noticia fora dada 
com o meu consentimento, visto o Dr. Abdon 
ter inundatl.o a cidade de telegrammas com
:w.u.nicando a r.o;neaçao do Dr . .ti..lva.ro. 

Entendeu o coronel dever 1e'l'"ar isto ao co
nhecimento do marechal que respondeu-lhe 
insistindo pela acclamação.» 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA-Como 
tudo isto é ridícUlo ! 

0 SR.. EPITACIO PESSO.\. (lê) : 
« Os que me leem e estão ao corrente dos 

factos sabem que us causas não se pa>saram 
como desej<w<t o marecltal Floriano; o Sr. Dr. 
AlYaro foi recebido como um governador ;w. 
;ncwlo,n[o lho f:ütn.ndo nem l1onrt~s milit:wes, 
nem :ts etiqueb.~ costumeir<ts, nem as m:tni· 
t'l!st:,.r;uc~ tlc amigos, tendo-se <tté no termo de 
po~>'e c jur:Lmcnt.o !~ .l'rado n:~. inten,lencia 
mnnicip;tl se tleclaratlo-uome:tclo! 

Foi isto o que deu logn.r :to '[!ti·)ll'&-'f'·w da 
secretaria do governo 1::~. vrando uns offic\os 
-acchtma.do-e outros-nomêado-: foi <eiuda. 
isto que fez fic<J.r tão n.trapalb.a.do ó Sr. Turi-
1Jio Guerra, ex.-inspector da thesolll'ari::~o ele 
fazenda. sem sa!Jer se na folha de pagamento 
deYia dizer-se acclamado ou nomeado ! » (Ri· 
sadi!s.) . 

«Eu mesmo já entrava em duvida si o Sr. 
Alvaro tínl1a sido acclamado ou nomeado, 
quando um dia resolvi-me a p2rguntar-lhe 
pelo ~eu titulo ele nomeaçiio, pois o Sr. AlY<l.ro 
nãocessa,va de dizer que tinha sido nomeado. 
Respondeu-me S. Ex.qne tinh:t um telegrQ.ffi. 
ma do marechal mandando-o tomar conta do 
governo da Parahyba e para o que expedira 
naquella data. ordem ;\. thesour:trta de fazenda 
da Bahia, onde se ac!Ja va S . Ex., para ;t jus
tar contas ! » 

OeYo declara1' a.o~ Sr~. deput[l.(los que estes 
factos não foram contestados, nem pelo co
ronel Savaget, cujo nome é aqui const<1nte
mente citado. nem pelo Sr. Alvaro i\'Iachado 
que teria o maior interesse nisto. 

Era assim, St•. presidente, que se res
peitava a autonomia dos estados.; era :1ssim 
que se preparavam as acclamações (los nOYOS 
governadores. E depois disto ainda se tem o 
desplante de dizer que as reYoluçües dos 
estados foram explosões do brio popular 
contra a dissolução do Congresso, como se 
a.s explosões do llrio ropular se caracteri
sassem pela covardia e soubessem, na sua 
inconsciencia patriotica, esperar a 'lictoria da 
!'evolução na capital elo Jlaiz, para irrompe
rem frementes e il'reiJrimiYeis. (Muito b~m). 

E depois disto ainda tem-se o desplante de 
dizer que as aeclamaçães dos novos gover
veruadores foram indicações espontaneas do 
povo, em favor daquelles que não haviam 
abandonado os seus direitos, como se estas 
indi<Ã1.Qões não tivessem recahido sobre indi
viduas que apoiaram o acto do marechal 
Deodoro, e como se a espontaneidade das ma
nifestações populares precisasse de ser provo
cada pelos telegm=as do Presidente da Re
publica. 

Sr. presidente, eu tinha o proposito de me 
occupar hoje mesmo da eieição do Sr. Alvaro 
Machado para o cargo de presidente da Para
hyba; deixo,porém, de !azel·o porque tenho-me 
alongado mais do que preYi:J.. Em todo o caso 
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:nã:o posso deixar de o!ferece1' á epre~i~çi:io à...'1. O t~l(;gr-.:~.pho annunciou-nos um destes dias 
·Gamara um specimen uil. immoralidade, d~ que o Sr·. Alva:ro Macllr,do h<wia tomado posse 
despeJo e do cynismo com que aca.ba. de ser do cargo de presidente do estndo da Paml1v ba. 
levada a effeito :I.C[Uella comedia indecente. Est:i., pois, consummado o plano do Sr. 'm:.c· 

A eleição da. Cruz do Espírito Santo, recha.I I' !ariano. S. Ex. tem agora alli, e 
p~voo.~"i? s~tv.~a o. <lua.,; o~ tres le~u~s da ca·j yo.e ter por nlgu_m tempo,um delegado de SU<)< 
pttal, ·Jol thrtgtda pelo chelc ele pohcm do es- 1mmedütt<l. confian.-;a, que não s~i si sem 
taào. . . 'semp1·e sul;serviente aos po•lcro~os. como dis· 
• Ouç;~. a Cam:.trot o qn~ <L rc,:p~tto tltz um se•·am os alumnos clrt l~seol:t Supel'ior de 
.J •m~al da Pu:1llybo. (le): Gue!.'r:l ' 'Tias que sem uuv•tl:t ~:tbera executai• 

<> Ko livro d:ts act:l.S dn. l'lc:~crio , 1:t Cru7. <lo :·elig..: ~nte as suas ortlen~, c? mo demons· 
l!spírito Santo figuram os nomes elo,; ,;eguin- 1:ra~~to ~u acatamenta :~ autonomm do esta.do 
·wselei'"ores: l que go;·erna. Sr. pr~~ldente, um tl~stes dms 

' um distincto chete repuhlic.'\no estranh0u 
Luiz nuillleJ•me de Figueiredo no Senado que :t cada momento se estivessem 
Luiz Albino Pet•eil·a dos s~mtos 1 tàzendo confronto3 entre o regimen re}lubli-
Manoel Frei!'e de i\Iendon('n. cano e o regimen d;t monarchia. 1Itt~, 110 C<tSO 
~Iathías Moreira D<.tltro I <tctuul, est<t compar;wão tem totlo o cabimen· 
Manoel Mot•eira Daltro to. No tempo ela monn.rdlia os presidentes de 
:\Ianoei .Joaqnim de Morae~ provindas et"<tm nome;tdos por um poder 

C'~lin!J(lWnte e por meio de um acto constitu
cion;;.l. Hoje os govermvlo.-es dos estados sur

Estes clJa.di.íos, em cart.1,S pt1blicatl,u~ pelo gem tlc uma viol:1\'ii.o tl;t Constituição ou de 
mesmo jornal, declararam que não haviam um<t tl<.:cl_~tnmçã_o ~;trrw.valesctt lev<Id<~ a. ~il'~ito 
-comparecido .~ eleição. (Co~ti>wa" lc:t •• ,-a.) pelos mews ma1_s mtlec•)rosos _ou mats rtdtcu-

'< Ainda mais : .figuram como tendo votado loF. Es_sc~_, c~nír;:mto:; ni1o, sa~ um<.t ~:}t;dade, 
c.s Srs. Luiz Lopes de Figueiredo e Joaquim I r:o;nC\ ,e ·i~"·ur·~"' ~o" nobre ~enad~r, .s't~ um 
Martins de Cat•valho, que tambem declaram ;:notest~ ( . •. mdt.,naç?-0 • ~nu~ cen_~u~a -v.eh~
n"'o ter •·otado . o Sr Manoel Florentino tla n~ente . ..,omr.t o des>Jrt~ .• mento ~as ;nstt~m
• . <L ta L n ' • ·' • l ~ çues v1gen tes. Esses con!t•ontos nao sao fettos 
Cos 01 es, que, lm e~:ous au~os, lllU( ou·~e et'tre a Re]mllica e a mo a 'C1Jia. pornue Srs 
•la Ct'UZ ; o Sr. Ascendmo P~re1m Ma.m, que . ~ o • J : ,c' ; nc1 :. ' .. , • ·: 
>lcha-se :~.ctualmente re-idindo no Recife e 0 ts.,o que ~-hl está nao e R~pubhca, !f u.ma bac 
Sr. ~ntonio Carlos deAl~eida, que nã.o existe, cb<1n~t; r~w ~~~~- ~or <tlu ,~.udtt ,f<tO ~ ~over· 
pois na Cruz ninguem sabe dar informações no, .e uma. !lloo;C<1rv..da. ~ntre o .. r. mar ech~l 
!lesse senhor. Florl:J.no Pe1xoto no reg1met~ rigoroso da le~, 

Peior, porém, do que tudo isto é que 0 Sr, ~o~ece -por :1b:1ndonar a ca~e~ra qu~ mconstl
:Dr. cbete de policia teve a habiliU.ade de ar- ,uclOn:tlmente occupa, e esse:> confrontos q~e 
1·auc~r um moz'ro do seu tumulo e fazel-o co11· tanto d~sagr~~a~, aos domtf~dores do ~~~ 
correr com 0 voto par,~. a elei~ão do sr ;Uvaro que, na ·lll:POs>lhihdade de re J,ztel-os, proc~ 
:Machado 1 » (H:la

1
·!dade.) .. ram ~~sp.eltal-os_ com a pec11~ de expansoes 

,, Foi 0 Sr . .Jose Pessoa de Albuquerque que. sebast1~ms~s. ~~~o, de necess<trlamP!Ite desap· 
fallecido lia dous a.nnos fi"'UI'a no lí..-ro da~ pare7e1. Se.Ja O 00>er~o da Rep~tbltca a ':'€!'· 
actas como tenuo votado' na ~hapa do govern~ dn.<le~ro ~-overJ?-O ~o. let, do ~·esi?W? ~b~oluto ~ 
_para maior gloria do Sr. Alvaro e prestigio I tod?~ o~ ~lteit<J~, da g::r,Lntta mab~h~vel-1 
nolitico do Rr :\.ntonio Baltar r » todo.~ as ilberdades e nao o que esta .endo 
~ · · · · agora, o governo das emlJosc.'ldas, das heca-

Em seguida o ,jornal transcreve a certidão tombes ... 
Je obíto desse cidadão. - . 

Ora.. Sr. presidente, quando um chefe de O SR. ::-il~O PE~'A:SIIA da um <LIKtrte. 
;policia., um ma.gistrado, não hesita em enla- O SR.. EPIT.~cro PESsoA-... ua. traiç.ão e da 
meiar• a sua toga. em falcatruas tão indirrnas tortura, e o poYo brazileit'O 1m de se conven· 
não trepida em descer na escala do co;ceit~ cer de que ~ó o regirnen republicano e com
publico ate nivelar-se cem o 1iJJsario mais patb·el com a sua dignidade. só o re;;imen re
'llllgal', a-valie V. Ex. o que terão feito os puhHcano pódeih.zer a felicidt~de e a grandeza 
<lutros agentes do Sr .. .H varo Machado. disse- do paiz, pode assegut-ar-lhe a prepondera.ncia 
minados por todos os cantos da Parahyba. a que tem incontesta,·el direito no seio da 

E depois disto, os proceres da nova situação demccmcia <1merlcana. (illili(o bem! 1Jiu!to OIJ1l'l., 
ainda affirmam que agora e que os estados O o;-ador ,: ~amp>•imentado). 
estão sendo dirigidos pelos legitimas repre
:,;entantes da soberania popular ! 

Sr. presidente, sinto necessidade de con
cluir. 

O Sr. Augusto de Freitas 
não precisa fazer a sua profissão de fé opposi
c1onista, ao levantar-;;e agora, 11esta. difficil 
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contiugencia. v~ quanto e triste a situação a 
IJUC o acaso e as circums!aocia.s arrastam o 
homem na vida política; entretanto. couside
t':.t·~C adma de esfarr opados jui?,OS, porque 
esti. ap nns laho;· .. ndo pa.m firm.-r o.s b~s 
:;oul'C a~ quat:~ se lm. tlc Jc)rant:u· o diL·c.:~to pu· 
blico interno cl:\ l~<'puLlic~l. Fc1cratiYa. 

Hontcm, quando a de.: peito tle totlas as con· 
tL-aricdade~. l:O.'l'eu em del~iJ. da. lei e da Cou· 
stituh,,iio que lhe pareciam S<lCi'ificad;lS. <leu 
il Cam;Lr:t te.~t.emunho fh~ttnte ele que ncíma. 
de todas a~ a.tfeiç es p~Moaes e de toda~ as 
puixues partidaria.s cnlloca v;1 o deYer lle não 
transigir com a Coustituiçii.o e com as leis. 

Combateu a moção apresentada pelo no!n·e 
cleputa.do pela Bahia, porque queria evit.:w que 
o Poder Executivo \"iesse depois dizer á C;J,
mara que a sua mo~-ão não ,·a lia co usa neniiU
ma porque o ~cio da. nmnisti;\ jã tiverrt tod~,s 
a.s consequencias legues. 

P1•ecisa dizer ao St·. pl'e.:<idente. perante a 
ca.m:na e pet•unte o paiz, que não per· 
tence a. a.gt'LIJXJ.mcnlo::; politieos que tenham 
outra di vl::a. alem da ele tesa da. Constiwiç.:í.o e 
das leis. Prefere combater desel'tando da.:,; 
fileilas u que pet•tcncc, a ter •.le entrincheL
rar-se entre mumio.s que sacrificam as suas 
conscienc:ia.s e os sens dever·es. em defesa. de 
uma política. que o orador mal · comprehende 
como si se poss:t fazer. 

Quanto i~ reforma. dos genet•a.e, e á rler.Jis· 
são dos lenr.e:s das !àcuidade> SUJ?er iores, não 
precisa. repetir que e.,se.> actos !oram incon
stitucwmte$. arbitrario~, illegalissimr•õ e >iO· 
lentas. Já o di5se hontem. Di\·erge du. moção 
porque entende que niio ó es~e o catninho o, 
~"1lir Assim o entende. aliás. o proprio de· 
pntado pela. Pa.raltyba. o Sr. Epitacio l' esso:.>., 
a quem. como ao or;ulor, se a.ffigur-c~. que a 
m~J.o do Sr. Se:;bra deYe ser rej~itada., p0r 
que não tem significaço~"'io politic;t . 

A interven~~o <la j uSLi\<a federal, P"-ra a :fim 
que se tem em Yist:l., é a mais seguro em 
qunlq .. er hypothese. é a mais efficaz, é a uni· 
ca con:>titucional. Poe isso é que o orador a 
l'et!lama., e b:\te·se por ella, abandonando :m· 
tigas l'Plações 'de amizade para. cur-.~r apenas 
do reópei to i Constituíçi'ío. 

Quer definir hem a su:~. posição na Camara. 
Não lia de estar nunca com a m •ioria quando 
ella a.pprovar os actos dictatoriaes do go· 
·verno, como não hu. de esta.r com os seus col· 
legas de minorü. qoamlo os não \'~ia agrup3.· 
dos em torno da. unica b:mdeiro nest~ gravis
simo momento da Republica- a. bandeira da 
defeza. da Constituição e das leis. . 

Vão a imprimir as seguintes 

RED.\CÇôiE;; 

r..~r./.,_;ct;<i.a da p1·oje<'ln "· ::!21 JJ r/i, co1·;·e;1rc 
11 .:;10 IJUC o;·ça r1 ,•c•:eit't ~~m·at dfl. Rcp;<btica 
d ... , Es!wlos t,·n:do.' do f1 1·a~:.l ] IC7. I'O. o cxer
c:cio ele 1893 

O Congresso Nacion:t.l decreta : 

Art. I• A receita. geral <.la. Ra:publica dos
Estados Cnillo3 do Brazil. para o exercício de 
1 89:~ . e orçada em 23:3 .268:300$ e ser-~1 reali
zada com o producto tlo que für arreca.uil.do, 
t\entr·o do exercício, sob os seguintes ti ~ul(IS : 

RECEITA or..Dl:\AR.ltl. 

Diro?.ltos de importação pa.m 
consumo, nos termos da 
lei n. 25,de 30de dezembro 
de 1891 e disposiç •es nella. 
cita.tl:J. ; sendo. porém. ele.· 
Ya.do, ao dobro os direitos 
Q. ue ]_)a-ga.:n os pl1osphoros 
a mais::.: J 0 / nos que aetnnl· 
mente pagam os tecido!': 
de alg. &.'io. as joias de 
om·o, mo~ilías e Eedas ; a. 
ma s 2ú • 1 o os da.:; joia~ de 
prata; a. mais 15 "ío os das 
outras de r1ualquer outro 
materia, e reduzindo de 
50'/ .. osaque actualmente 
e~tá sujeito o su!phureto 
de carbono. 

Expediente dos genero:> U
Yl'CS de direitos a o con
sumo. elevada a 10 •;. a 
respectiYa taxa ......... . 

Expediente das capatazia•. 
elevadas as taxas a 100 r s. 
e 50 rs ... .... .......... . 

Armazenagem. elevadas ns 
ta .. :·.:as a l , 2 e 3 o /o-...... 

Despacho marit>rno 

(llfuito bem. muito ben. O O;·adoi· c aln·açcdo Impost'l de pharóes .......... · 
c f"Glicit~do pelus Srs. dep!rtculos 2>resen!cs.) Imposto de doca ......... ·. • · • 
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Taxas addicior.ne~ sobre os di
reitos de importação pam 
consumo, na forma. da lei 
n. 25 de 30 de dezembro de 
18'31 ................. . .. .. 

10 •'o addicionaes sobre os im· 
· postQS de exJ.letlient_e ~os ge· 
nero$ 1i.-res elo chre1t0 de 
consumo, das capatazias,ar
mazenagem, plla-róes e docas 

Saltit:la 

Direito> de 2 l iZ • I• ela. pol
vora. fabricada por conta. do 
go>erno e dos meta e:> pl'ecio
sos em pó, p inha, barra ou 
em obra; de l 1/ 2 • 1. do ouro 
em loarra fundido na casa da 
Moeda .... . .. .... . ... .. . .. . 

lnteY"ior 

Juros das acções das estrada3 
de ferro da Bahia e Pernam-
bueo . . ... . . . . ... . ........ . 

Rend.'\ da Estrada de Ferro 
Central do Brazil .... . ..•.. 

Dita das estradas de ferro cus-
teadas pela l:nião ... ... ... . 

Dita do COrreio GeraL . .. .•. . 
Dita dos Telegraphos Electri-

cos .. ; ....... .. . .. ... .... . 
Dita da Casa. da ~roeda ... ..•. 
Dita. da Imprensa. ~aciona.! e 

Diar io O{fit;ial ....... ... .. 
Dita da Fabrica de Polvora. .. . 
Dita. da. Fabrica de Ferro de 

S. João de Ipanema ..•..•. . 
Dita dos .A.rsenaes •• .••... •... 
Renda da Casa de Correcção • . 
Dita do Gymnasio NacionaL .. 
Dita do Instituto dos Surdos-

Mudos .. .. .. .........•.. ~. 
Dita do Instituto Nacional de 

Musica ...•.. . ... .. .....• .. 
Dita. de matriculas nos estabe

lecimentos officiaes de in· 
strucção superior . .• ... . •.. 

Dita. da Assistencia dos Alie-
nados . .... ............... . 

Dita a.rr~da nos diverssos 
consulados em paizes estran-
geiros .... . .. . . .... . .... .. . . 

Dita. dos proprios nacionaes .. . 
Foros de terrenos e de ma-

rinhas .•. . .••• •.. . ..• . .• . . 

La.udemios ... . .......... ... . . 
Premies de deposites pllblicos. 
Contribuição das companhias 

ou empreza.s de estradas de 
fe.rro subvencionadas 011 não, 
e de outras companhias,par-<~o 
as clespezas da. respecth·a. fis-
calisa.ção ................. . 

Imposto do sello, de accordo 
com as taxas estabelecidli.S 
pela lei 11. 25 de 30 d.e de
zembro ele 1891, excepto a de 
200 reis sobre cada 100$ do 
valor das a.cç\í€s das oompa.
nhias anonymas de fiação e 
tecidos ........... .. .. .... . 

Imposto de transporte . .. . . . . • 

I
, Dito sobre Yencimentos e sub

sídios, de accordo com a lei 
1 n. 25 <le 189!·: ..... ; .. . ... I Cobr<~,nça. da lllvllla actlYa. •..• 

~ CO:\'SmiO 

Fumo em bruto de pro
llucção estlaa.ngeira , 
por 500 grammas ou 
n•ac(·ão desta unidade $100 

Fumo picado, desfiado 
ou migado , por 25 
grammas ou fracção 
desta unidade : 

I de })roducção nacional $010 
» » estran-

\ Ch~~~;: ~; ~Iil~ .. -. . $()9..0 
1 de fabrico estrangeiro. . $100 

I 
Cigarros, por maço atê 

20, c por qualquer 
fra.cçã.o excedent-e de 

I de"?~br~oo nncwno.~. ... • $010 
de fabnco estrangeiro... $030 

Os cigarros de mortalha, 
ou capa de fumo pagarão o do
bro destas taxas. 
Ro,pe, por 12.5 grammas 

ou fracr;ão desta uni
dade: 

de fabrico nacional. . . . . $020 
.

1 

de fabrico estrangeiro... $000 
Estas taxas serão arreca~ 

' dadas á. sahida do product.o 

I nas alfandega.s e entrepostos 
aduaneiros e nas fabricas e de~ 

lpositos respectivos. 

I Phosphoros, por cairi-
Dha. . ... . ... ......... $1l10 
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RECEITA. EXTRAORDL'!ARL~ 

Contribuição para o montepio 
da marinha .•.......•...•. 

Indemnisações .............. . 
Juros de c:Lpitaes nacionaes . . 
Venda de generos e proprios 

na.cionaes ................ . 
Receita. cventu:~.l , comprehen· 

didas as multas J}Ql' infrac· 
ção de lei ou regulamento .. 

Imposto de 15 •;.,sobre loterias, 
de accordo com as leis em 
vigor ... .....•...•..•..... 

Idem de 2°/u sobre o capital 
das loterias estadoaes, cuja 
venda de bilhetes se effe· 
ctuar n:~. Co.pital Federal, na. 
fórma do art. 5" d:1. presente 
lei. ...•... . ....••..••..... 

Remanescent<!S dos premies de 
bilhetes de lote riu-.•..• ••.. 

Montepio militar ....•.... •.• 
Montepio do~ empregados pu

blicos. 
Os estabelecimentos que ven· 

derem poules, combinações, 
accumulações e pm·i a la 
cote, pagarão o tributo de 
1 : 000$ sobre cacla pareo de 
corrida nos prados desta. 
capit:tl, exceptuando-se as 
quatro sociedades sportivas 
que ma.nteem esses prados. 

DEPOSITOS 

Saldo, ou excesso entre os re· 
cebimentos e as restituições 3. 500 :000$000 

DISPOSIÇÕES GER.W 

Art. 2.• E' o governo autorizado: 
1.• A emittir bilhetes do Thesouro até á 

somma de 16.000:000$, como antecipação àe 
receita no exercicio desta lei, devendo, porém, 
ser res.,<ratados até ao fim do mesmo exercício; 

2. • A receber e re::,"'tituir, de conformidade 
com. o disposto no art. 41 da lei n. 638, de 17 
de setembro de 1851, empregando os saldos 
nas despcza.s da União e contemplando o ex
cesso das restituições no balanço de e~ercicio, 
os dínheiros procedentes das segUíntes ori· 
gens: 

a) de emprestimo do cofre de orphãos. 
b) dos bens de defuntos e ausentes ; 
c) dos premios de loterias. 
d) dos depositos das caixas economicas e 

montes de soccorro. 
e) dos deposites de outras procedencias. 

::." .\ t'nl'••t' :l< l rw i fa:~ rias :ll!':lllrlc:;!aS (l orga· 
n i:;:tt• Ullm la lu•ll11 ;;•oo·:r I •' nulm minim:\ appli
t-:\\" o) Í~ llU~ dl\·o •t"Sio~ pnl1.r•:1 c~t mn;.:oi r·ns, de
\'Olltlo a t,.,lit• n lt l'··tl11 1.il·" nm l~ /"'~ ,;h·o l :tS 
taxa~ rol;lti •:ns :l r.J.-l ln,;ll' tlrl\Olll l"·' • •l\aymtra o 
de USCI nns arte:; o oill<;it.~~ tn••c t nk··~ •: d ovo.r 
corresponúontomolllo al) laxn" rios :.:· • .·tl!~t'<J.~ I]UO 
pnúet·em supportar :lllgrnonto, o\., 1110110 a 
harmonisal- ns com as cont.liçõos <lc dl)son vol
vimento do paiz o com os recnrs'l.s das dilfe
rent~ classes oonsumiJoras, suumattendo as 
mesmas ta.ri [a.~ 1!. approvaç-.ão do Coo ;;res~o 
ua proxirna ;;ess1io legislativ;1, antes de en
tr<trem em exccuçiio. 

4. u A reYer o regulamento do seU o, l)()den· 
do estabelecer o uso do papei scllaclo e impôr 
a.o contra.Yentor a commina.<;.ii.o de perda. do 
direito que lhe resultar do acto, ou rõr com
prova(\o pelo documento, que não houver 
pago, em tempo, o sello devido; 

5. o A ex1)edi r reg-ulamento para col}ranç:\ 
do impo.;;to de consumo do fumo nas épocas 
que julgar mais convenientes aos iuteresses 
lisco.es ; obrigaotlo-se o:; fabricantes e admioi
str:\dores de lleposito a ter os livr:>s oeces
snrios á completa fiscalisação e o.rrecadação 
do referido imposto ; 

G ,• ,~arrenda!' os t\rmazens das alfandegas, 
1·esal v anelo as condiçoo:s li e effectiv;J. :fiscalisa.
çã.o por p:1.rte da. Fazenda, correndo por conta 
dos ~lrrendatarios os serviços das ca.p3.ta
Zi.'l.S. 

Art. 3. o Emquanto 'Vigorarem as ta:s:as 
addicionae;; aos direitos de importação p3.ra. 
o consumo, o calculo, pela factUI':l., do valor 
dos genel'OS subjeitos ao impos-to ad 11alorem 
será feito t\0 cambio de 27 dinheiros por mil 
réis . 

Art. 4. • Na$ propostas de Ol'C:ttmento das 
despezas dos úiversos ministerios, as impor
t.mcia.s pedidas para pa,rra.mento de voncimen 
tos do pessoal deverão ser calculo.d.as de accor
do com as leis ordinarhs, segundo as quaes 
tiverem sido o1•ganisados os respectivos ser
viços e marcados os vencimentos. 

Art . 5.• E' revoga.daa prohibição da venda. 
n:\ Capital Federal de bilhetes de loterias dos 
estados. 

Antes, por ém, de expostos á. venda, os bi· 
lhetes de qualquer dessas loterias, os seus 
thesoureiros, contra.ctantes ou . agentes, são 
obrigados, sob as penas que forem commi
nadas: 

1 . • A registrar pera.nte a fiscalisação das 
loterias da Capital Federal a lei que houver 
oonce1lido a lotel'ia, o seu plano e o contracto. 
quando o houver, celebrado para regular a. 
respectiva ex.tracção . 

~- • A recolher ao Thesouro Nacional ou á 
Estação Federal de arrecadação, no respectiN 
estado, a importancia dos impostos ou encar-
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gos a. que ficam sujeitas as meó'mas loterias, o art. 2• substitua-!'e pelo seguinte: 
ou serie dellas. Art. 2 • A Oüm ea.I)'J.O dos memtros do tri· 

§ 1. o E' o ; o•crno a.utorisado a expedir bunal será feita. pelo Presidente da Republica.; 
regulamento para toma1· e:[ecti>as as pi'OVI· a. dos m ilitares de entre os officia.&~ genera.e.> 
dencias indicadas, bem como pn.ra tomar as e1fecti vos do exercito e da armada, e a. dos 
que julgar necessal'ias no sentido de impedir juizes toga1.Ls, na seguinte gra(luaç•o : de 
a· entrada e vend<l.,DO p:1iz.de uilhe;e;s de lote- entre, a) os a uditores de guerra do exercito e 
rias estrangeir-as, podendo, no primeiro ca80, da marinh:L, que tire rem, peto meno~.quatro 
determinar a pr~ta~ão de cau<;iio e as penas annos deeffectilro exercic o : b} os magistra
de multa ate 11m conto de réis e de apprehen· dos que tivel'e m, pelo menos, :.eis .:noos de 
são de bilhetes: e, no segnnclo caso, a appre· eífectiVt1 exercicio, prefer indo-se os em di~
llensão dos bilhetes e muita cvr.respondenteao ponibílidade; ç) os llabilitados em direito, 
valor dos mesmos. 1 qne tiverem. pelo 1nenos, oito annos de ex-

§ 2. o Da impor-taucitt anecaclada. á conta rlo ercicio de atl. vogaci:J.. 
(U)Crescimo de 2 •1. na tnxa das loteria~ dos Accl'escente-se: 
estados. a qu:::.l sel'á com1mtada na receita Art. 3 .• Os r.itulos de nomeação ~er.io e:;:pe-
geral , s:thirit a qnantht qu€' fur julg:.uia nece:;- didos: dos militares pelos respectivo~ minis
&'l.ria a te o maxirno tle 5:000 . .:: l'lil l'a. g['U.tifica.- teria;; e dos togados pelo Ministerlo .da 
ção do servi<;o IIUC pelo 11 . l d<'~ tc n!·tko (: Guerr:~.. 
ineumLído á ti~cali sac.'ão da~ lnL:; t'iiJ.S. " Art. 4' Os }X<tent:·s, cou~r.nl!'uimo-s ou 

Art. G n Continuam em \'Í~Ol' (I :l.l'(; , 4•1 da. a tJln;:. até ao Sf'g-Undo grúo, m1o poderão, ao 
lei n. 23, de 30 de dezembro de 1::>\JI.:Ltê oefi- mesmo tempo, ser memLro3 do t ;•ibunal. 
Jlítiv;t orp;anis:u:üo do tOtli>S os <:statlos 1.h O t~t· t. 3• pa~;;a.riL a ser art. 5", M~im redi'-
Uniiio e tio Di:!tricto Fedet'U.l , c o ;lrt. 7 da gitlo: 
mesma lei. Art. 5. • Compete ao tribunal: 

Art . i . • Revogam-se as ui;; posições em ctm- § 1." ~ta.belecer a fúrm!\ processlltt.l mi~ 
t~rio. libr, emqua.nto a mattria. não fol' regulad:t 

Sala das sessões, 2:3 de outuiJt•o de :JS9l.
Lcori.yildo Fil!J!!çi,·:•:;.- F'rch·s c!'> ('.-;·;!;.- Al-
cides Li1;; ~:. . 

N. 122 D- 18fj2 

Red.acção d'ls emendas substitu ti't"as ao pro
jacto •lo senado n . 122 B, qtte r eorgan:!sr 
o Supremo TribJ.na.l Militar 

em lei. 
~ 2." Julgar em segunda e ult im:J. instan

cia todos os crimes Juilita.I·e~. como ta&; capi
tulados nas leis em vii!'or. 

§ 3. • Communica.t• ão go...-erno, para este 
pror·ede:· na. fórm<1 ck't lei. cont1'1l O$ indivi
duo~. que, pelo exame rlos processos, ver ifica r 
estarem ínüicla.dos em crimes militares. 

§ 4 • Processar e julgar os seus membro:; 
nos crimes militares. 

§ 5." Consultar com seu }larecer n.s ques
tões que lhe forem affectas pelo Presidt>n te d!l. 

En1 ~ndas S~lbStitttti~as ao JWvjecto elo Senac~J RrpubJiC:J,, SObi·C econornia, d isciplina, cUrei-
n . 1:?2 B tos e (lever~s das forças de terra e mar e 

classes annexo.s. 

.Accrescen te-se : 

CAP!TCLO [ 

O art. l o r~dija-se assim: 
· ~rt l. n O Supremo Tribunal Milita.r, que 
tera s ua séde na. Capital Federal, seri com
posto de 15 membros vitalícios, sendo oito do 
exercito, quatro da armada. e t :::e; juizes to
gados. 

~a.ragrapho uuíco. Os membros do Supremo 
Tr1bunal M;l!lar pertencentes ao exercito ou 
a.rmn.d:J., que forem re:ormndos, não perderão 
o seu cargo, sa.lvo o caso de invalidez ou sen
tença. pru,sada em julgado. 

§ 6:' Mandar expedir as patentes militares 
dos officiae<; effecti vos, reformados, llonora.
r ios e classes anne:cas. 

O art. 4 · pa.:;sar•á a art. 6", a'sim redigido, 
alterando-se a numeração dos demais artigos 
como se SCA"tle: 

Art, 6." O SuiJremo Tribuual farit suas ses
sões nos dia.:s determinados no respectivo re
gimento, pnra iratar dos a.ssumptos referentes 
aos §;§ 5" e 8 · do artigo antecede ate, só po
dendo funccionnr acbandu- se presente a maio
ria dos seus membrvs. 

Art. 7." Quanclo o tribunal houver de to
mar conl1ecimento de processos criminaes e 
~e. j u1ga.l-os, 3. :n~iorin.. eompreb.i;ndel'á O. ou.:; 
JUIZes togados. 

Art 8 . o Nos c:J.SOS em que pússa. ter appli
cn.ção a. pen:.~. de 30 3.nnos de pri.~ã.o, o t ribu
nal não funccionarà sem a presen1,:11 de tres 
j uizes togn.dos e de sete militares, pelo menos. 
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. Par;1.A'l'<q>1to unico. 1\:' f,tlb Oll impNli · 
menta de qualquer do:; memlJros do tribun:Ll 

. 0 p 1•esiúente d· ste ~olicibri do Presidente da 
)'..epubl.et' :1 dcSÍg'D'"ÇfLü dO quem 0 :,(UlJStitU:l. 
n:~ fórma do ar~. 2". 
Ar~. O • Todos os mcmbt·o~ uo tribuno.! 

p<'Jmett.erão no acto cla.pos~ d~ logar. sob,a 
sun. pu.l:wr<L de honr.t: prttncH·o. cumpr1r 
consc1en:•ios:tmente :J.>: su:J.s oln·ig<tÇJ<ls; . ~egun 
uo, g:J.ru:tr inviulu.vl!l scg·redo _sobre o •~'· 
sumpto rle que se tr•tbl.l' u:t~ sesSUCli, quu.ndo o 
~i~illó fm· i'e~ol vido pelo tl'ibun:tl. 

§ 1. • 03 membros dcst~ tribuna l terão o 
tri\t:l.mentó de ministros elo Sttlll'Cmo 'fl•ilmn:.Ll 
Militar. 

§ 2 ." As dcci~ücs do tribuu:J s~riio toma.1las 
:por ma.iori<1 de voto.>. :L:lSign :~ndo·Se com pa.
l'ecer em sep:tl~!.tlo , nus consultas. os que fo
rem ·vot.o.> diver:!entcs, c um< ~l· tlton<: :.,; . com 
'' p :>l:1vr<t-\'Cncillo- p mlcmlo ítw l!,·d-o. 

Accrcsccnte·Se 

CA PI1'ti.O 11 

DO PP.ESIDE:'\1'1!: DO Tll.JBt::I'\AT, 

O o.rt. 7.• Pass:1.r:i. :L lO :ts~im redigiüo: 
Art . 10. Pz·esidirit o tril.mn:Ll c' gcnC'.r~l 

-mais gradu:ulo quedello fi7.CI' p::trtc; em su:~ 
fn.lt.'\,U:$ sessõc~ seriio presidicl:ts ]li' lo m:ti~ gr:t
dun.do do:s que se aclmrem presentes. 

O art . !;), " Sub~tltua-se pelo segnlntc, pas-
:;a.ndo ~ ser m•t. I!. · · 

Art. 11. O . presidtmtc tcr::t Yoto com o~ 
dema.i:; membros do rri huna.l. 

§ 1. • Tern particular cnidn.do em que o se
C'reta.l'io e pes--soa.<~ suieita.s :10 tribunal cum-
pram os ~·u!' devet·es; · 

§ 2 . · Dist t•ibuiri~ o serviço pelos membros 
milita.1'es e.iui7.Ps togndoo; 

§ 3 • Rubricará. com outros membros tlo 
tribunal os avisos que eman<>r<'m do govern.o; 

. § 4. • Dar <i. poi'Stl a os membros do t ribnn<tl , 
bem como aos demais empregados; 

§ 5 • Exccutaz·:~ c f:tr<i. exccut:.r o regi
mento interno; 

§ 6 .' Presidi!·::~ ús sessões elo tl'ilmual e 
tlirigiril os ~cus trabalhos. 

Accrescente·se: 

CAPITULO III 

Altere-~c :\. nu'meraçií.o do o.rt. S. • 
. Al't . 12 . O trib1.1nal teri~ umu secrcto.ria.; 
cujo pes.<otll será coutpost.o d() um secL-etario, 
qun.tro otnciaes, um ;xll'teiro, dous contínuos 
9 dons ser vc11tes, p~s reformadn..o; . 

r-... ""!1~ v. v 1 

O at'L 11 Mubstitua-se pelos seguintes ar· 
ti"'OS : 0

1\l't. 13. O secretario serU. official superior· 
do exercito ou da u.rma.tla; t<Lnto <>.~te como· 
os officia.cs de l}ue trata, o arti~o antecPdente· 
serão n<>meados pelo Podet• Executivo , caben
do o.o presillente do tribunal a nomeação dos 
llemaís empregados da sem·~t:.ria . 

Art. 14. Si'..o deveres d!l secretario : 
§ I. • NJ. presença do presid~nre !h ;r,er a. 

promu,;sa que Htr.cm os membros do trilmnul 
nn :J.cto d:~o vos~e : 

§ 2. • Receber todos os requerimentos. e pn
p·.•is dirigidos ao t ribun:1l e, classificando-os 
convenientemente. os sepu.rot· }Jor or•lc m ; 

§ 3.• Proceder á Iei.turn. da :u:ta. e do e:C:J'I'- · 
diente, observando todos o~ dt">Spacllo:; que 
nellc.~ forem proferidos ; · 

§ 4.• SuiJscrever ;:~.-; lJatcntcs que forem 
pns><\Cl!\S, dt~t' as c·;rtid.-K'!~ que forem orclcno.
da~. tendo fti publica t(l().os o:; papeig que por 
ellc ~1st ;i<\m o.s.-igun.dos ; 

§ 5.' 1\liniskar as con~ult.'\s que 1h·erem 
de subir ao Presidentl! tla Hepublica, a.~ quae~ 
apt·estmtomi. ao tribun:1.i po,ra. $~rem as~i
gnauas; 

§ 6.• Ahrit• no trilmnal todos os p~peis que 
n eUc forem dirigidos ; 

:;i ;,• Fisc<Llisar o curtorio do t l'ihunu.l, que 
fl<:lmi. o. Cl~I'!-!O c so 11 o. respons..1.hHi•latlc de um 
do; ofllei~.e;;, tazendo c•om que todos os papeis 
I! li ~·t·os s.·jo.m aHi conservados com o mo.:drn~> 
cuid:tdo ; · 

§ 8. ' Distribuir pelo> omciae~ da se~ret.al.'in. 
os livros de r egistt•o de pil.t.entes, consult>lS , · 
l'(.'Soluçij~s . aviso'>. ori.lens do tribunal c . res·
postas. e assim uuubem todo o mais expedi
ente recommenda.ndo·lhes que o ~ervi c;:.o l!e fac;.n. 
com lin.peza. sem se a.tasta.rem dos tnOt!elos 
a.dopt.'ldos e est.1.belecidos pelo trtbunal ; 

§ 9.• Nii.o r eceber emolumento algum· das 
par·tes ; 

§ 10 . Abrir e encerror o livro do ponto dos 
empt·cgado.;; · 

§ 11 . ltelligir 11. min\lta da. a.cta, que, depois 
<le a.ppro1·~da em sessão. · s~r:i. lan~a.da em li
vt•o ('Speci(ll , por um dos officiaes. sendo o 
original e o lanç~mento por elle a.utiJent:i
ca.llos ; 

§ 12. Fn.zor averbar no pt·otocollo todos .os 
docum"ntos e processos que trasitat·em pelo 
cartorio ; · · 

§ 13, O secret:trio será substituído nos sem: 
impediment s tt•mporario~ pelo officia.l mais 
o.ntigo da scc et:Jria, o qual pet•ccberil, por 
este fite to, a gr •• titlc:tçito do e:xet·cicio q uccom
petir itque-liP.. 

O arL lZ [l(l.ssa :\ ser lWt. 15, n>sim l'• di-
gido: . 

Art 15. Os officiaes prestar-Jo na pres"nça. 
do pN•s itlente do trihun:tla. mcsmn. p l'OtneS..<:..'l. 
prescrip tn. pa.m o sccrot.'1.rio. 
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~ 1." Serüo immediatamente sujQitos ao se· 
cJ'eta,rio e, como este, ,e acho.r:"lo na secreta ria 
todo~ os din.s u leis, e dellit se retira1·ão ás h o· 
ras marcadas no regimento interno, &'llvo 
proroga,~o l)OJ' conveniencia do sen·iço ; 

§ 2. • Os officiaes se sujeita.rão inteiramente 
á distribuiçrto do tra.balllo feita pelo secreta· 
~'i o, cabendo a um delles, por designaçiio , n, 

guarda do archivo, moveis, utensilios perten
centes ao tribunal. 

Accrescen te-se 

submetterá ;.i, approvaçã.o do Poder Executivo 
o regimento dos seus trabalhos internos. 

Accrescente·se: 
"\.rt. 23. No caso de gr1erra ou de grave 

oommoção intestina, o Poder Executivo po
derá nomear para o commando de for<:as em 
operações ou outros quaesquer ca.rgos pro
prios ele generaes, os que forem membros do 
Supremo Tribunal ~mitar, os quaes voltarão 
ao exercício de suas funcç~õcs vitalícias logo 
que tenham cessado as de ca.racte1· extraordi
nMio ele que hajam sido investidos. 

! Alterada a numeração, diga-se : 
c\rt. 24. São respeitados o~ direitos adqui

ridos pelos actuaes membros elo Conselho Su
nos VENCDIE.\"TOS, LICE:'IÇAS E APOSEXTADORL-I.S premo i\Iilitar e de Justiça, empregados da 

respecti r a secretaria, passando todos nos 

CAPITULO IV 

.>\..Iterada a numeração dirra-se : cargos que occupam, pUt'<t o Supremo Tribu-
' .. "' , . I n~•l :\Iilitar, mas sem o~ titul05 nobiliarchicos 

--":rt. 16. O~ membros militares do t~1.bt_:nal ou de conselho que por\·entur<L. tcn1u\m. 
temo ~s venci!nento;: cort•espondent~s _a.~ ~nas ~\.ccrescente-se ; 
p~tentes ~ ~a:1s vnnta~ens, em efi'ecbvo ser· J.ri. 25. Revogam-se a,; rli:'JlL'SiçOes em 
v1ço do exercito e da ar2nad~. contrar·o 

.Alterada a numeraçao, dtga·se : ' 1 
• 

Art. 17. Os juizes togados percelJerão ven- SnJa das commls:;<.Jes, 2-'i lle •mtubro de 
cimentos Í""Uaes aos dos membros da Corte de 1892.-LeoJ:igildo Fil;tuci;·c<s.-FI·• ;cJ~ ria Cm;. 
Appellaçã.~ da Capital Federal. .Alcides Lim.a. 

O art. 15 substitua-se pelo seguinte: 
Art. 18. O secretario terá >cncimentos de p 1·ojecto do Seltado n. 1:2:! nr/e 1892, que 

commissão activa de engenheiros como chefe, ,wr.'fc:.Hisa 0 Suprema r,·ibu;wl Jiilitar 
e os demais empregados os que actua.J.mente 
percebem ou venham a perceber por disposi
ções legaes. 

Accrescente-se: 
Art. 19. O Presidente da. Republica conce

dera licenç~ aos membros do tribunal, bem 
como aos demais empregados, não devendo 
esta exceder o prazo de quatro mezes, com 
ou sem vencimentos. Em qualquer caso, po

rêm, taes licença não poderão ser novamente 
dadas sinão depois de um anno, a contar-se da 
data da primeira concessão. 

Paragrapho unico. Só o Congresso Nacio· 
nal poderá. conceder ou prorogar as referid<\s 
licenças, por tempo superior ao acima men
cionado. 

Art. 20. As reformas dos militares, mem
bros do tribunal, continuarão a ser reguladas 
pelas leis em vigor. 

Art. 21. As aposentadorias dos juizes to
gados e empregados do tribunal serão regu· 
I.adas pelas leis referentes a magistratura fe
deral. 

CAPITULO V 

Alterada a numeração, diga-se: 
Art. 22. O Supremo Tribunal Militar or

ganisará. a sua secretaria, de accordo · com a 
presente lei, e logo que ella esteja organizada 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l." O Supremo Tribunal ~Illitar serã. 

composto de 15 membros. sendo oito do exer
cito e quatro da armado., e t1•es juizes i:Q. 
"ados. 
" Art. 2.• A nomeação dos membros do tri
buno.l será feita pelo Presidente da Repu blica. ; 
a dos membros militares de entre os officiaes 
g-eneraes effecti>os dos quadros do exercito e 
da armada, e a dos juizes togados de entre os 
magistrados em disponibilidade, que contarem 
mais de quatro annos de exel.'cicio. 

Art. 3.• Compete a este tribunal; 
1 o, estabelecer a fórma processual militar, 

emquanto a ma teria não for reg:ulada em le~ ; 
2", julgar em se.,"Ullda e ultuna mstanCia 

todos os crimes militares como taes capitu
lados nas leis em vigor ; 

30, communicar ao governo, para este pro
ceder na fórma da lei contra os indivíduos 
que, pelo exame dos proces;;os, se verificar 
estarem indiciados em crime militar ; 

4•, processar e julgar os officiaes generaes 
de tel'l'<L e ma.r nos cl'imes :w.ilitares ; 

5°, consultar com seu :parecer asquestões 
que lhe forem affecta.s pelo Presidente daRe
:publica sobre economia, disciplina, direitos e 
deYeres das forças de terra e mar e chl...<seS 
annexas; 
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6•, passar as patentes militare~ dos officiaes 
effectivos, reformados, honorarios e clllSSes 
annexa.s. 

Art. 4 . o O Supremo Tribunal ~lilitar terú. 
suas se~stíes nos dias determinados no respe
ctivo regimento, para tratar dos assumptos 
referente> aos §§ 5" e 6" do artigo an tccerlente. 
e serti. composto, pelo menos, de cinco membros 
militares. 

Art. 5. o Para. conhecimento e clecislio dos 
processos criminaes, o Supremo Tribunal Mi
litar sô fancciona.ra com a presenço. de sete 
de seus membros, pelo menos, dos quae~ cinco 
gcncrnes e dous j uizes togados. 

Art. ô." ~os casos em que pos&1. ~er appli
cn.da. a. pena. d e 30 annos de prisão, o tribunal 
só funccionm:-á. acha.ntl.o-se presentes os tres 
juizes togado.-; ecinco membros militwes. 

Parngra.pho unico. :Si succetlet• que falte, 
pot• imp(•d imcnto ou po1• molc.;;tiu., um dos 
juizes to~'lldvs . o llt'(!<ith ·nt u tlu tribunal requi
sitará. UO ~0\"CriiO UIH f!Ue O ~uh~titua. J.lN".'i
SOl'iamente. 

I OC•S ME>IJJUOS DO Sl'l'l:E>It> THI!lw:"AL ~IILITAR 

Art. lO. Todos os membros prometterúo 
no a.cto de tomar poss~ tio loo;ar, ~ob sua pO,: 
lavr-..t de l1onra. : 1°, cumprir con:l<:ienciosa· 
mente <1.S suas obriga,:ões ; 2", gu:u·dar invio
la.vel segredo sobre o que se tratar nas ses
sões, quando o sigillo fôr r esolvido pelo tri
bunal. 

Para.,"TapllO unico. O tribunal :firma1•á. o 
que se Yen~er por maio~la de votos, a.SSignan
do todos, amda. os que !orem voto em contra
rio, ficamlo só a. liberdade a cada. um de de
clarar nas consultas o seu parecer. 

Art. i .• Presidir'd. oSupx·emo Tribunal11Ii
Iitar o general mais graduado que delle fizer 
parte ; em sua. falta as ;;;essões ser-d:o presidi
das pelo mais graduado dos que se acharem 
presentes. 

Art. 9.• O presidente terá. voto ele quali
dade. 

§ 1 . • Terá particular cuidado em que o se
cretario e pessoas sujeitas ao tribunal cum
pram os seus deveres; 

§ 2. • Distribuirá. o serviço pelos membros 
militares e juizes togados· 

§ 3.o Rubricará com outros membros os 
avisos que emanarem do governo. 

Art. 8.• O tribunal terá. uma secretaria 
cujo pessoal_serâ. composto de um secretario: 
quatro cfficraes, um porteiro, dous continues 
e deus serventes, praças reformadas _ 

Art . · 1.1. O secretario será official do exer
c~to ou quem ;possua_~ h~bilitações necessa
rxas e osdema1s requlSltos mdispensaveis para. 
o desempenho do cargo. 

§ l. • Ka presença do presidente, fará a 
promessa que :!h.zem os membros do tribu
nal no :teto da ;posse. 

§ 2." Recebera todos os requerimentos e pa
pei~ 11;1, secretaria e os separará por ordem. 

§ 3.• Ser<~ quem leia e proponha ms sessões 
do tl•ilmnal todos os requerimentos e demais 
papeis e que nelles lance o despacl10, obser4 

va.ndo as ordens detei'minnda.s. 
§ 4.'' Passara patentes, subscrevendo-as e 

assignanclo-a:::, pn..'iSilrá certidões pot• despacllo 
do tribunal e todos os papeis por elle assigna
dos tR.r:io fé publica. 

§ 5." ?IIinutará as consultas que tiYerem de 
subir ao P1•esidente da Re:publica., as quaes 
r~.prP.>ellta l~-,, ao tribunal IJ<1.l'a serem assigna.
dn,s. 

§ 1) .'' .-l.lJrirá no tribunal todos os papeis que 
11. elle torem llirigh.lo.s. 

§ 7." Fiscali~ará o c;u•torio do trihunal, que 
ftt:(ll <t <~ ,·argo e sob a. re:<pon,:a,hílidade lle um 
do~ olllciae5. tluendo com que todo• o~ papeis 
e li n os sejam nhi conservados <.-um v ml\ximo 
cuidado. 

§ S. -. Distri buir<i pelos officio.es da secreta
ri<~. os li nos de registro de patentes. consul
tas, resoluç·.Gt;s, ttYisoo, ordens do tríbun:tl e 
re~postas ; e assim tambem todo o mais expe
diente, recommenda.ndo-lhes que o serviço se 
í'aç-11. com limpeza., s~m se afastarem dos mo
delos adaptados e estaiJelecido.• pelo tri· 
bunal. 

§ 9. o Não r eceberá emolumento algum das 
p(lrtes. 

§ 10. Abril•á e encerrara o livro do ponto 
elos empregados. -

§ 11. Confeccionará. a minuta da acta. que 
depois de approvada em seSi'ão sem lançada 
em li>ro especial por um dos offi ciaes. 

Tanto o original como o lançamento ser-ã.o, 
por elles authenticados . 

§ 12. Haver-á um protocollo onde serão 
a 'l"erbados todos os documentos e processos 
que transitarem pelo carto1·io. 

§ lS. O secretario será substituído. nos im
pedimentos te!p.porarios, por um official pre
Yiamente dC$ígnado pelo presidente do tri
buMl. 

Art. 12. Os ofliciaes da secretaria farão, na 
presença. elo presidente do tr ibunal, a mesma 
promessa prescripta para o secretario. 

§ L o Serão immedmtamente sujeitos ao se
cretario e, como este, se acharão na secreta
ria todos os dias uteis, e della se retirarão ás 
horas marcadas no re,"Ul.a.mento, salvo proro
go.çã.o por conveniencia de serviço. 

§ 2. • Os uillcia.es da secretaria. se sujeitarão 
inteiramente a distribuição do trab..1.lho, feita. 
pelo secretario, cabendo a um delles, por' 
designação elo secretario, a guarda do archi
>O, todos os moveis e utencilios pertencentes 
ao tr ibuna.l. 
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Art. 13 . Os membros militares do tribuna.! 
ter-lo os vencimentos corrt-spondentes ás suas 
:patent<>S e m:üs vanta-gens em effectivu ser
viço do e:.:ercito. 

Art. 1-1. O$ juizes togados perooberão Yen
cimento~ iguaRs aos dos membros dll. Córte de 
Appellação dt~ Capital Fedt>ral. 

Art. IG . O secretar io terá. ,-encimentos de 
general de brigado, e os demais emprc.,<>ndos 
os que actun.lment.e pt>r-cebem. 

Art. 15. O Supremo Tl'f1:mnal Mi litar or
ganisará a. sua re;pectiva. secret~t!'ia, íàzendo 
as nomeaçêes do~ l'e.spec i vos empr·egados, e 
confeccionat·ó. um regulamento iatemu paro. 
.seus t-raba lhos. 

Art. 17 São respeitado::: (>S d!rdtc.s :vlrJU'Í
ridos ~los actuaes memh:'os t!o Conselho Su· 
premo ~1ili t:l r c lle Jl\:<1-ic;a. t·mpre;,.•:ulos dn 
re~pect!YtL secrct<t~·ia . pa~snmlo rodos nos 
cargos que occupam p:1.1'a o ~Ujn·mno Tt•ihun;:l 
Militar, m::~ sem 0.~ tit11los no\1.\iurcflicL'S ou 
de t!Onsetlt •:> qm•, pClt'l·entm·;l. ;;or.t·tn. 

Yae e imprimir o :<e;.rnini(• 

r1~oJECTn :x. W3 !-1892 

E1irt:1(1as rio So!ilado tJO ]Wo,iccto •1. tfl3 O, 
df.sle a.mo. 'JI!C ;i .• ;a a r!c~pc:a rio il{iJzi,tcr:o 
~la G1~c·:·: ·a pam o c:.-!'rcicio de 18v;; 

ForamJire:>entes ~t cc•mmissão Je Of(j!lmento 
as emen a." do Senndo au projecto de.<;tn. 
camara, fixanúo a tlespe7..a. do Minister-lo da I 
Guerra r•~ll'a o exercicio de 1893. 

Att<>ndendo a. que cstit t\ fb.-l:n· o pt·a.zo de 
prorogaç-.ão d<\ actual ses:<ii.o le:riol:lti Y3.. o que 
torna <le maxima. urgencia. que sejam con
cluídos o~ tramite.~ regíment..les por qne 
devem pn.ssa.l' ns leis :mnuas. deixa a c.')ffi· 
missão de entrar na analyse dru; divel'$3.5 
emendas offerecida.;o; pelo Sen::tdo àqueHe pro
jecto. e é de p:<recer que sejam adaptadas 
pela Camara. 

Sala das commissões. 25 de outubro de 189:!. 
-Moraes e Barro~·. presidente.-Almci!la No
gneira, relator.- Leopoldo rlc lft~llwe.<.-A11luw 
Rios.- Leiu~ Oitic;ca.- Scu;·ino Vieira. 

Emtmdrc5 do Sen-zdo ,;, proposiç,7o de. Camara 
dos Deputados, (w:ando a durc ·a do Mi•·#
terio da Guer1·a pm·o. o cxe;·cicio ele 1893. 

A' rubric-<t 3 - Contadoria Ge
:ra.l da Guerm -Accr·escente
.se: e equiparados os venci· 
mentos dos chefes de secção 
e os dos I« e 2•• offi.cia.es ao~ 
de igu3.l categoria na secre
taria. de Estado, efevantlo-se 
para. esse fim a verL-a a. . . . 1 Gi: 470$000 

A' rubrica. 4- Directoria. Ge· 
ra.l de Obras '.Militares- Em 
YPZ de 30:000$, para cana
Iisação da (l.gUt\ para o quar
tel do Realengo, diga-se: 
70:000$;-restabeleça-se,re
duzida. a 100:000$, a cc-llSi
gnacã.o para. a. consu•ucçã.o 
de um hospital na rua. do 
Jockey-Clttb; e a.ccrescente
se: 30:000;5 pa~ a conserva
ção do novo ecliíicio, na 
:praia da Saudade, destillll.do 
a EscolaSttperíor de .;uerl'a . iSZ:79i.SJOO 

A' rubrica 5-lnstr\tet;.ão Mili
~r--DeU.uzam-se nas re:-'}le
ctivas C<Jill;ignaçúes p;~.ra o 
Collegio !II!lit.:<r as ~.e~uint.t>s 
qnanti:ls: li: 8250::, reduzido 
O illllilei'O <h tliUnt!IOS de ::1:.!0 
a 250. e :·1:):5:?08. accrc~ímo 
de de~pe7~•. com· a. ele,·a•;fío 
do pc,:so::ü uo1·ente e admi· 
nistr:.üi vv. em ,-:rtude d:\ 
ultima reforma ; e, bem 
l\...osim.t\ de 24:!JGO::. destin:ah~ 
aos om~i:.H.JS Clll}Wegados nos 
corj10s de alurtmos das di
ver;.n.s escolt>s mil!ta.res.pa.s
sando os que tinham commis
sã.o activa. rle engenheiros a 
perceber a.:> vantagens de 
comrní~.&io uo estado-maio1· 
de 1• classe, e os de residen
cia, o. do estad. •·maior de 2' 
classe: e ~uppr-ima-se a de 
27:000~ des inuda ao p3 ga
meU1o da. ;::-rn.tiflcação de ex
ercício aos nlferes-alumnos 
que não gos:1.m do beneticio 
da lei n. 33 de 29 de janeiro 
de lS9-2 ................ . .. 1. 493:410~00 

A' l'UlJrica 10- In~pectoria 
GP.ral du Serviço Sanita.rio 
do Exercito - eleve-se a 
verba. .... . .... ·.... ...... l.llli:983$000 

De acoordo com a emenda 
ao§ 1• 

A' rnbrica 12 - E3tado-
mnior !l:eueral- Reduza-se 
a verba ~a..... .. .. ........ 435:680$XID

De a.ccordo com o. emenda. 
ao§ r•. 

A' rubrica 13- Corpos es
neeiaes - Re<luza.se ~- ver-
~ a. •.•• • . •• ••• .. -.. .. ... 1.348:574$00(} 

De aceordo com a emenda 
ao§ 1". 

A' rubrica 14- Corpos nrre
gimentadoo- Reduza-se a. 
verba a................... 4.583:ó2S$00() 
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De accordo com a. emenda 
ao§ !•. 

A' rubrica 17- Fardamento 
- Supprima-se a quantia 
de 47 391$160,destinada ao 
fardamento dos aprendizes 
artilheiros, por ter a respe
ctiva escola. de pa..«sar a 
outro de.~tino... ....... ... 2.G58:851$l34. 
A' rubrica. 20-Despe?..a <le 
corpos e quarteis-Accre-
scente-se 40: OOH$ para re· 
monta. da cavoUa.ria do Rio 
Graml.e do SuL • . • . . • . . • . . <S3: 050$000 

A' rubrica. 21- Companhias 
militares - Supprima-se a 
quantia de 156:6-.;s$, or
çada para a manutençüQ 
das quatro companhias de 
~\prenclizes artilheiros. 
tra.nsformado.s em escola:; 
•le sargento.>.. .......... .. ::;n:GD3::;7GO 

A' rubriC<\ 24 -Ajudn!l de 
custo- Reduza-s<! a...... 100:~00 

A' rubrica. 2-'5 - l7ahricru; :
Resta.beleca-se a qunntm 
de 205: 175SSOO, pctlitla no. 
Jlroposta do' governo para a 
1abrica. de ferro de S. .1 oãn 
ele Ypanema........... ... -l42:5ii8lOO 

Ao§ 1• SulJStitua-se pelo seguiu te: 
§ I.• A verb:l. para criados do~ officines tlo 

exercito sera de 20$ paro todos <JS postos e em 
iodos os est.'1.dos na importnncia de 456:96QB, 
assim distribuída - InspectOl'in ~era! do ser
vico sanitarto do exercito - õ7:440S ; - Es· 
tado maior-general - 6:i201i : Corpos espe
ciaes -47:280$. c- Corpos · arregimentados 
-335:520$0()0. 

Ao§ 2" Supprimo.m-se os ns. le YL 

Senado Federal, 24 de outubro ele 1892. 
- Prudente J. ele llforaes B~rtM, ...-ice-presi
dente.- Jano Pedro BelfoJ•t 'Víeín!, I• se
cretario.- Gil DiHü Goulart. 2" secreta.rio.
.-tntonio Nicolào Montei1·o Baenc! , SO secre
.-ta,rio. - Joao Soa1·es X eiva, sen-indo de 4• 
:'!ecretari o. 

Projecto dfl. Cam.a1·a dos DCJit!lados a. Jf).? G 
deste anno, {ixa.n(lO a despe,;a do jl[iniste1·io 
tla GueJ'l'a, para o e.-ce1·cicio •( e 1893 

o Congresso Nacional decret.'\.: 
Art. O Presidente da Republica e auto· 

risa1o a despender, no exe.rcicto de 189:~. Jlelo 
~Iinisterio dos Negocias da. Guerra, tt qnxn.tia 
de 28.604:800$361. 

A-;sim distribuída: 
I Secreta.r ia <le E.o;;tado e rc-

Jla.ttições anr.exas, como 
na JWOt;OSt.'l. ••• ••• •••• •• 

2 Consel!IO ·Supremo Milita.l' 
de Justiça. e auditores. 
idem .... . . ... .. ....... . 

3 Conta.dorit~ Gera.l da Guerra, 
reduzida. a 3 :000$ a. ver· 
bar-Fornecimento de ar
tigos ue expediente .. • .. . 

4 Directoria Geral <le Obras 
:\Iilitares.redm:id<.ts as se
guinte,; consignações: ca.
nulis~<;:ilo t.la. agua. para. o 
qaat•tel do Reaiengo, a. 
~O:OOOi;; continua(;ào de 
um qu:irtel- typo lle ca
vallat'i<l. n<l. Quiut.a da. 
HDa Vi~t.,.,:l. 30:1)í)O::.; COll· 
,.trnc-çií.o 1le tres peq ucnos 
}J:d1i~s de poln1rt~ n:t, 
ilha do l3oqneiJ•:!o. a. 
·15: UOO.-:; ol.Jro.s, con~er· 
'i:J.I):Ü>, 'rep:I I'OS. :ISSCÍO e 
pimul'"· em quartei$, es
tabcl,..:im(!llto~ milit:J.res 
<~ prop!·io~ m1,cionaes, a 
50:000.'>; Amazonas- re
lKiru~ tlH q uarteis e Jorti
tic;t(:fii:'S e ütttros traba
lho:; imul'ev i.~tos,a5:00(}.$: 
Pa.r-:t-ÓbrM nosqua.rteis 
de :J.l'tilh;~ri:\ e inf<tnt:l!"h1 
:26:80 I:-:;094-Suppr·im:t-se 
essa vúba,fkn.nclo subsis
tentes a~ duas outra~ con
~ignaçGe~.na. importancia 
de 20:000);\, par;~. r~.s obi':IS 
militares n~se estado ; 
1Iaran h1Lo-Obras.concer
tos e limpez<\emproprios 
nacionaes, reduza-se a 
5:0008 e elimine-se <tver
ba-dbras na enfermn.ri.a 
milii:Lr. 10:0008 ; Pi::mhy 
- Reparos, asseio do 
quartel. etc., a 4:000$; 
ceará -Reparos. asseio, 
etc., a IO:OOOf;; Rio 
<}rande do Norte.:..Repa
ros, etc. 4:000$; Para
l•yba.- R e pa.r os, etc. 
5:000:i;; Pernambuco
Reduzam-se a 20:000$ as 
verbas par::1- as obras mi· 
litares; Alagüas- Sup
primam-se :~.S Yerbas -
Obras no quartel e des
n.propriaçü.o 1le c3.sas con
tiguas ao m~mo.l4:000$: 
sergipe-Obras nv quar-

589 

210 :748$000 

Ill : 722,~00[) 
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tel do 33• batalhão de 
infunta.ria c em ed.ificios 
militares. reduzida a ver· 
ba.de4:000$; Bahia-Eií· 
minada a verbt1 - Obras 
no quartel do 16• bata.-
1~ão de infantaril'. 3:000$ 
e reduzida a 5:000$ a de 
concertos, asseio de quar
teis e estabelecirnen tos 
miliú.res ; Espirito Stm to 
-Obras em estabeleci~ 
mentDs militares. reduzi
da a v-erba. a 4:000$; Rio 
de JanBiro-Obras em di· 
versas forWic:tções, redu
zida. a Yerb(l. a 6:000$; 
Minas Geraes - Obras no 
qua1•tel. etc., reduzida :1. 
,·erha a 20:000$; S. P<tulo 
- SU}>primam-seas'l"erbas 
-Reparos do edificioe rle-
penLlencias da fortaleza d:t 
furra, 9:000$ e obr:ts em 
estabelecimentos milit3.
res, 6:000$; Paraoa-Re
duzam-se-obrasnoquar· 
tel do 8• regimento de 
cavallaría 1 O: 000$ e re· 
p1ros e asseio em esht
belecimentos militares a 
5:000$ ; Santa. Catha.rina. 
- Reduza-se a verbn. -
Rep:l.ros, a.sseio, etc., a. 
10:000$ ; Rio Gr<mde do 
SuJ-Construcçüodequar-

. tei>, obras de reparos. 
a.sseio, etc., a 70:000$; 
Goraz- Obras imprevis
tas, melhoramentos de 
qua.rteis,reparos ea.sseio, 
etc., a 4:0008; Matto 
Grosso - Obras impre· 
vistas, etc. , a. 20:000S. 
EleTe-seaverbade38:00ó~ 
para compra e adapta..: 
ção de um e d·i ti c i o 
para enfermaJ>ia. mili
tar da cidade do Rio 
Grande; supprimam-se no 
exercício as verbas da 
proposta: Construcção de 
um hospital na. rua do 
JockeyClub,l50:000$;con· 
tinua ção do ediiicio pa1•a 

aEscola. SuperiordeGuerra, 
200:000$; construcção de um 
sobrado no fundo do edificio 
da praça. da. Repu b li c a, 
90:000$ ; edi.tlcio para. a. in
tendencia. no quartel do 
la.rgo de Moura, 160:000$; 

canstrucçJ.o de uma enfer· 
ma,ria para. beribericos na 
praia do Leme, 80: 000$ ; re· 
construcção de dous edificios 
na. fortaleza de S. João, 
10:000$; obras concernentes 
à interrupção da. passagem 
de particulares que se dir i· 
gero á fazenda da Jurujuba., 
pelo interior da 1brtaleza 
Floriano Peixoto, lO: 181$406; 
concertos na fabrica. de ar· 
mas da conceicão, 10:000$.. . 6!2:797$500 

5 Instrucção Milii:a.r- Supprí
mam-se as verbas da pro
poota : Aluguel de c;tsa 
pal'<t o directord<'Es<!Ola.Su· 
perior de Guerr:t, 2:400$ e 
exercicios Pl'<Lticos, gratifica
çties MS lentes e pe>soal ud-
ministrati,·o, 4 :ooo;:; ..• • ..• 1.508:715.5000 

6 Intendencia.......... ... • . 146:890$000 
7 Arsenaes. Como n:t :pro-

po~ta. .. . .. . . . . .. . . • . • . L 387: 225$500 
8 Depositas de artigos belli-

cos. ruem. . . . . • . . . • . • .. 9: 359$000 
9 La.boratorios. Idem. .. .. .. 165: !02.$000 

10 lnspectoria <.lera! do serviço 
Sanit.'lrio do Exercito .. . 1.089 :543.$000 

ll Hospit.'1.es c enfermarias ; 
elevada a. verba de 8:000$ 
paro. adaptac}íTo. para 
enfermn.ria militar de 
conva.lescentes, do predio 
nacional existente na co~ 
lonia Rodrigo Sih·a, mu· 
nicipio de Barbacena, e 
reduzida na im:porta.ncia 
de 51 :653$ com a conver· 
são, em enfermarias, dos 
hospitaes de 2' classe das 
cidades do Rio Grande, 
Jaguar-lo, Bagé, Uru-
gua.yana, S. Gabriel e 
Corumb~.. ... ... ....... 808 :531~00 

12 Estado-ma1or general.... . 439:100$000 
13 Corpos especiaes ..... .... 1.391:291$000 
14 Corpos arregiment.1.dos .. .. 4.648:106$000 
15 Praças de pret-Reduzida a 

verba a ............ . ... 2.672:155$200 
16 EtApa-Reduzida. a verba. a. 5.460:400$000 
17 Fardamento- Reduzida a. 

verba a .... . .......... 2 . 706:242$294 
18 Equipamento e arreios- Re· 

duz:ida o. verba. a .... ... 150:000$000 
19 Armamento. como na. pro-

posta.. ..... ........ . ... 64:520$000 
20 Despezas de corpos e quar

teis. Supprimida. averba 
- Manutenção da coude-
laria domestica •• 56:500$ 74.3:05Ô$000-
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21 Compaullias milita.res.Como 
na. proposta ......... •.. 

22 Commissõ~s militares. Idem 
23 Classes inactivas. Idem •.•• 
24 Ajudas de custo. Idem ..... 
25 FabriCilS. Supprimidas as 

seguintes verbas : Fa
brica de armas da con
ceição, 4:068$500; Fa
brica. de Ferro do !pane
ma, 205: Ii5$SOO .••.••.. 

26 Presidiog e colonias mili
tares. Como na proposta. 

21 Di ver: tS despezas e even
tuaes: Reduzida a verba 
de transporte de tropas 
e comeclorias de embar
que a 500:000$000 ..•..• 

533:351$750 
126:6-i0$000 

1.908:097$040 
150: 000$000 

23í:401$300 

l42:556$27í 

7130:000$000 

a creação de um labot>t.torio de microscopia. 
clínica e bactct•io1ogic:1 para o serviço medico
m\.litar; 

VI. A manter na Euro_pa, servindo nos es
tados-maiores e nas armas dos exerci tos dos 
p:lizes mais Mlea.nta<los, quatro officiaes por 
arma e cor])O especial, com os vencimentos 
que percebem os membros da commíssão 
tecbnico-roilitar e a. ajuda. de custo que teem 
ticlo os addidos militares. 

As nomeações serão feitas por concurso. 
C:tmara dos Deputados, 13 de outubro de 

189-~.- Polyca1·po Vio!ti, 1° vice-presi
dente. - .4n!onio A::el"edo, 1" secret.~t'io. 
- Antonio Bo-.·qes de Athayde Jtmior , 2" se
cretario. 

O SP.. PRE$IDE:'-.'TE de.~igna para 2() a se
guinte orclem do dia : 

1• parte (;~té ã.s 3 horas) - Votação dO> se
guintes projectos : 

28 Bibliothec:t do exercito; 
augmcnte-re - para. a 
compm de livros 2:()()0$; 
na gra.tifk~i'io tlo por
teiro 80$ mcn<aes; no. ~rn.
t ific:tc;:io do guartln. 1$ 
diarios : na gl'atiflcação 
do scrvonte rxJO reis •. •• 

29 Obser\·atori•) r lo Rio tlc J:i.
noil·o:Eli minada a YerGa 
d3 tnliella. E~cola de as
tronomia c<lccn"gen haria 
geogro.phicaa48:160$000 

continun<"l10 do n. 175, deste anno, an
gmentando de 3(}.; osactuaes vencimentos dos 

11: 1098500 empregados da. Estrada de Ferro Central do 
Brazil que percebem menos de 6:000$, e 
ttutorisa o governo a abrir o uecessario cre
dito ( 3~ discussão) ; 

X. 127 B, deste anno, autorisando o go-
133:480$000 verno a alfa.ndega.r ns mesas de rendas de 
------ Itaj~lly e L:~guna, no estado ele Santa Catha.

rina (3• discussão ) ; 
§ 1.• A verba para criados dos officia.es do 

exercito serit de 20$ para todos os postos e em 
todos os estados, e fica.rá. ruínexada. ã. verl:a 
Etapa.,-perdenr\-~ ~ officialo direito a. ella,nos 
mesmos casos em que deixa de perceber a ci
tada etapa. 

N. 155 B, a.utoriso.n.do o governo a con
tractai' com o engenheiro Melville Hora as 
obras a que se propõe executar , por si ou 
companhia que organisaJ.', na Ilha das Enxa
das, rio porto do Rio de Janeiro, mediante 
condições que estabelece (3• discussão ) ; 

N. 209 A, deste anno, approvando as diYi
§ 2.° Fica autorisado o governo: sões ele districtos eleitoraes, or&':uúzadas pelo 
I. A vender ou arrendar, por concurrencia. Poder Executivo, para os estauos do Pará, 

publica,a quem melhores vantagens o:lferecer, Maranhão, Ceara, Pernambuco, Alagôas, Rio 
a fabrica de ferro do lpanema, comprehendi- de Ja.neiro, S. Paulo, Minas Geraes, Rio 
das terras, edificações. machinas, bemfeitorias Grande do Sul e Districto Federal , alte1-ada a 
e todas as dependencias daquella propriedade d(} Estado da Bahia de accordo com a orga
nacional; niza.ção proposta pela. respectiva represen-

II. A vender ou permutar por concurrencia taçã.o (3> discussão ) ; 
publica o edificio do quartel de cavallaria. N. 199 A, deste anno, proYidenciando se
sito na cida<le de S. Paulo e o da. capital do bre a nomeação dos pretores e dos juizes do 
estado de Minas Gera.es; Tribunal Ci\il e Criminal e sobre o modo d.e 

III. A converter em enfermarias militares contar a antiguidade dos mesmos magistrados 
os bospita.es de 2• classe das cidades do Rio ( 1• discussão ) ; 
Grande, Ja,"llarão, Ba.ge, Uruguayana, São N. 3Z A, deste anno, dando diversas pro-
Ga.briel e Corumbã.. >idencias no intuito de animar as industrias 

IV. A passar com urgencia, desde já, o a,"Ticolae pastoril (1• discussão); 
proprio nacional fortaleza da Barra Gr-ande, N. 105 A, deste a.nno, elevando á categoria. .-
no porto de Santos, })ara. o Ministerio da. Ma- de alfande.,rra a mesa de rendas de Sant'Anna 
rinha, afim de ser aproveitado no serviço da do Livramento, no estado do Rio Gra.ndo do 
capitania daquelle porto; sul (1• discussão ); 

V. A. despender, pela verba. do§ 27.do ar- 123, deste an.no (do Senado}, augmenta.ndo 
tigo da presente lei, a quantia de l5:000$ com de mais 40 '1 o os actuaes vencimentos e sa-
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l<J.rios do pessoal da. Impl'Cns<t Nacional e do I :1. revi:;ilo das tallellas dos vencimenbs dos 
.Dit:CTío O~íal (2' discus>iio); empregados superiores (la estruda def.rro; 

N. 163, deste anno, a,urorisando o governo Discussiio unica do projecto n. 192 L (addi· 
:J.despender a.te li. quantia de 300:000.$ com a ti:ro.dest!lca,do do orç!1me~to _da. d~'pez ~ do 
ereaçã.o de um lazareto no estudo de )'Ia.tto Mmtsterto ua In<iusma, V 1a~ao e Oura.s Pu· 
Grosso (2• discussão) ; blicas, para o exercício de l89a), autorisando 

N. 217 deste anno, mandando íncluh' an- o governo a arrendar t){las as estradas de 
nualmente na proposta da. despeza do Minis- lerro, e.xcepto a centrai; 
terio do. Faz: nct:: o.s quantias ~ecessa.rias p_ara Discussão unic.'1. do projecto n. 192 M. (ad· 
:j!a{;&J_Ilento as n~-v;;.s e herderos ~~ otl1cta~ c.li tivo destacado do orçamento da. despeza do 
1<\llectdos, do meto solt.lo a que t t'\'er em ~~- Ministcrio da. Industrh\, Vht<;<'i 1 e Ohras Pu
l-eito, na.s condiçües que e;t:J.belece ( 2• dlll· lJli<::\S, para. o exercício de 1893), autorisando 
cussão) ; . " . 11 rn:~ gr:liifie:lção ao tl irector do Ja.rdim Bo· 

N. 228, deste a.nno. a.utort~ndo o,oo;erno tanico e ao :=:eu :\jU{lantc· 
a.a.brir osct·editosde l2::Hi~lí4 para. pa:,ra- .. _ . · '. " 
mento das de..«peZas com o tratamento de in· . ~·lllCUS>u.o umca. do Pl'OJecto 11. I O' .. O (ad· 
digentes ata.cados de molestias epidemicas tl 1~1~0 dt;St:tc;.\d.o do o:~n~~nt2 da. despeza. ,do 
no est3.do de Santa Ca.thal'ina, no exercício de ~I!ntsterto d:~ Indus~r~a.. \ l:.tGU-~ e Ob~ I U· 
1891, e de 2:000$ para p~amcrlto dos ven· bl~<!ôl7· par:: ~ exerctcto_. de_ l :-)9.:>_;, a::1tor1sand~ 
cimentos durante o exerctcio de !8!}3, do o o O' crno .. concí::der ~ compwnlu;J. Estrad,l 
... •t>ntinuo da Secretaria d:J. Camara. dos Depu- ~-c ~er~o e _?o_Imas de ~. .Je~o~l~mo a proro· 
t.-ulo> Luiz Ferreir'-1. de Ba.t·ros, dispensado .,.tç,~o Ge pr.tZo que for ~ecessano P~;-a- con:
do ~e~viço ( 2• di;:cu~sflo ) : du~o das c~tl~\das a CUJa con:strucçao esta 

N. 19G, deste anno, mantendo o. sub\'en<;tí.•J obrlgad;:.: . 
destinadn. u. u.uxilial' o scrvtço tle e:xploração Úbeusdo unie:~. do pt·ujecto n. 192 R {u.d
ll nave:...-aç[o do Rio Pamabyha. e n.utorisando diliYO destacado do or~~~mento da. despeza. do 
o governo a. contt•actar o mesmo s2rviço nas )Jrlnistcrio d~~ Indn~tri~\, Viação e Obras Pu
condições que ~tabelece (2" disclls~o) ; blica.s, par<1 o exercido de 1893), a.utorisa.ndo 

. Discussão unica. elas emcndii.S (do senado) ·~ g·o~crno _;1 c~ntra.t;tr a-introducç,ão e loc~-
·a.o Jll'Ojecto n. 193 1 que fixa a des:peza do ll~~.ao de lmmJgJ><\lltes europeos com partt
Ministerio· da. Guer1:a. , pa.ra. 0 exercício de cnh~res ou emprez,ts que para e~se fim se or-
1893 ; f<'..ntsarem; 

Continuação da discus:>ão unica. do projecto Discussão 1mica do p;trecel' n. 104. deste 
,n . . 192. F (additi-vo destacado do orçamento anno, opinando no sentido de mandar proce
-do. despe%."\ do Ministerio da Industria, Yia~iio der ô. nova. elei('ão, quando for tleclarada pelo. 
c Obras Publicas, pa.m o ~::;;e.rcicio de 1893), Ca.ma.ra a incompa.tibilida.(le do candida.kl 
:mtorisando o governo a contraciar com o Sr. mais vobdo; 
Richard J. Reidy, ou com que'?- me1h_ores 1• discussão do llrojed.o n. :!14, deste íl.nno, 
yanta.gen~ offerecer, . a. construcÇ<J.O_da. ltnha autorisacdo o PO<ler Executi-vo a entra.r em. 
t.el~ra.phtca _sub·finVIa.l, entre as CJda.des de accordo com Silvestre de Ma.ga.llúies e a. Baro
Belem _e Maf!a.oS ; . _ . . neza. de Villa Maria. e outros, no sentido de 

Contmuaçao d~. dJSCnssao umca. do pro~ecto liquidar, com a respon;·abilidade da. União, os 
n. 192 C (addtti-vo d_esta.ca.do do_ Pl'OJecto titul~ de divida. que receberamdo Paraguay, 
n. 192 ~· lil:.~nd_o a de~peza. do M:msterJO da. depo1s da. guerra entre ~'-quelle pa.iz e 0 Industr1a, Vta.c;ao e Obras Pubhcas, para o 1105,0 . 
cx:ercicio de 1893), mandando executar di· ·. ' _ . . 
versas obras na Estrada de Ferro Centr-<11 do D1scussao umca do proJecto n. 204, de 1891 , 
Brazil. manda.ndo contar a D. ~Iaria Thoma.sia de 

DiscÚssão unica do projecto n. 192 E (addi- Oliveira e Si~va, para S!J:l. ,iubila.çã.o, o tempo 
tivo destacado do orçamento da despeza do em q_ue servm como adJunta da e...o:coJ.a. da fre
Ministerio dA Industria, Viação e Obras Pu- gue•1a.do Sa.cr<tmento. 
blica.s, para. o exercicio de lSgS), a:utorisa.ndo 2" pa.rte (às 3 horas ou a.ntes)-Continuacão 
o gover!lo a contractar com a contpanhí~ da. S• discussão do projecto 11. 183 c, deste 
M'uzambtnho, ou com quem melhores cond1· anno, restabelecendo a lei n. 3403 de 24 de 
ções o.ü'eri:cer, a. construc~o do :prolong!l,- novembro de 1888, com a.s modificações que 
mento da estrada de ferro da. cidaue <la Cam- indica, e fixa. o prazo dentro ó.o qua.l de.-~m 
pa:n!J.a aos_ POf;U!l de Calda:s, etc. ; • . os a.etun.es bancos de emissão entrar no regi-

DlscUS$aO un1cado proJecto n. 192 K (a'ldl· men desta lei. Autorisao govi!rno: a assumir 
ii~o. desp.cado do or_ça.me~to- da despeza. do I a. responsabilidade das notas dos que não pu
~msteno da. Indus~r~~. v tacao e Ob~ Pu- der~m ou quizerem submetter- se ao mesma 
.blicaB, para o exero1C1o de 1893), a.utonsando 1reg1men ; a providenciar, quanto à substitui· 
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çlio, por notas do Thesouro, das que forem 
r ecebidas, e a. rescindir o contractQ com o 
Banco da. Republica, pa.ra. o resgate do papel
moeda, limitado este á .omma. a<!tual e feito 
o resgate conforme aquella lei e com os re· 
cursos annua,lmente decretados. 

Leva.nt.a-re a sessão ás 5 horas. 

134& SE~Ã.O NOCl'URNA. RM 25 DE OUTUBRO 
DE 1892 

Presidencia do Sr. João Lopes 

A's 7 1/2 horas procede-se á cll:\mada., á 
qual respondem os Srs. Joii.o Lopes, Antonio 
Azeretlo, Paula. Guimarães, João de Avc;llat·, 
Fleury Curado, Indio do Braz;[, Cantii.o, An· 
frizin Fialbo, Nogueira Paranaguú., Pires 
Ferreira, Mar linho Rodrigues, Fre•lerico Bor
ges, José Bevila.qua., Gonçqlo de Lagos, Jo;t· 
quim Pernambuco, And,•é Cavalcanti, Anni· 
bal Fa.lcão, João de Siqueira, Luiz de An
drade, Theophilo dos Santos, Oiticica, Rodrigo 
de Araujo, Augusto de Freitas, Paulo Ar
gollo, Tosta. Arthur Rios, Garcia Pires, 
Severino Vieira, Santos Pereira, Milton, 
Barão de S. Marcos, Manoel Caetano, l"ran
cisco de Mattos, Novaes Mello, Fonseca e 
Silva, Fonsaca Hermes, Nilo Peçanha, Ma
nhães Bat•reto, Oliveir(l. Piuto, Baptíst:1. da 
Motta. ::;ampaio Ferraz, Lop~ Trovão,Antonio 
Olyntho, B:Lda rô, Jacob da Paixão, Alexandre 
Stokler, A.haro Botelho, Manoel Fulgencío, 
Gonçalves R~rnos, Carlosdas Chagas, Ferreira 

, Rabello, João Luiz, Rodolpho de Abreu, Be
nedi~to Valladarw, Francisco Gli.aerio, Cesa.rio 
Motta Junior, Moraes Bar ros, Lopes Cb<~oves, 
Domingos de Moraes, C orvalhai, Marsa., Pau
Uno Carlos, .. \.lrredo Ellis. Almeida. Nogueira, 
Bra~ilio dos Santos. Leopoldo de Bulhões, 
Alves de Castro, Bellarmino de Mendonç:t, 
M<tt•ciano de ~iag>llhães, Lauro Muller, C L r los 
Campos, Scbmi1h, J u lio de Castilhos, Borges 
de Mede:!'os, .Alcides Líma, Homero B1\ptista, 
Cas:;i.ano Jo Nascimento e Demetl'io Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam da ~mparec.er com causa p ar tici

pada os Srs.: Athayde Junior , Uchõa Rodri
gues, Augusto Montenegro, Casimira Junior, 
Rvdr~gües FGrnandes, Henriq_ue da Cu:rvalhn, 
Nelson, Josó 1helino, Justíniano de Serpa, 
Almino Atrocso, Miguel Castro, Amorim Gar
cia, Petlro Americo, Couto Cartaxo, Retumba, 
Rosa e Silva, G-onçalves Ferreira, José Ma
riano, Meira d~ Vasconc~llos, João Vieira, 

CMiaY·a V • VI 

Pontes de Miranda, Eaclides Malta, Ivo do 
Prildo, Oliveir-.J. Val!adão, Leandro ~-faciel, Fe
lisbello Freire, Sea.bra, Zarna, Franaisco So I ré, 
Diooys!o Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, 
Sebustiào Landulpho, Prisco Parai~o. Cyrillo 
de Lemos, Viria to de Medeir os , França car
valho, Alcindo Guanabara, Mayriok, João 
Pinheiro, Leonel Filho, Matta Machado, r..a,.. 
mounier, Gonçalves Ch~, Americo Lu1<, 
Viotti, Domingos Rocha, Francisco Veiga, Do
mingos Porto, Palleta, .Necesio Tavares. Adol· 
pho Gordo, Angelo Pinheiro, Carlos Garcia, 
Moreira da. Silva, Julio de Mesquíh, Eduardo 
Gonya.lves e Menoa Barreto. 

Deixam de comJ»recer sem causa -participa
da os Srs. : Pedro Chermont, Matta Bascellar, 
Cost>J. Rodrigue~, .N;tscimento, AHre1lo Barbo
sa. Epitacio Pessoa, Sà Andrade, Tolentino de 
Carvalho, Juvencio de Aguiar, R.uyruundo 
H~ndeira, Pereira Lyra, Espírito So.uto, Bel
larrnino Carneiro, Marcolino Moura, Vill<~. 
Viçosa, Horacio Costa, Urbano Marcondes, 
Alberto Branrlão. Joaquim Breves, Virgilio 
Pes::<ôa., Luiz Murat, Fróes da Cruz, Erico Coe-
lho, Jacques Ouriqne, Furquim Werneck, 
Jesuíno de Albuqaerque, Vinhaas, Thomaz 
Del iino. Figueiredo, Pacifico Mascarenbas, 
Gabriel de Ma~alhães,Chagas Loba to, Ferreira 
Brandão, Costa. Senna, Dutra Nicacio, Aris
tide:> Maia, Costa Machado, Ferreira Pires, 
Monteiro da Silva, Arantes, Martinho Prado, 
Costa Junior, Cincinato Bra~a. Urbano de 
Gouvêa, Caetano ue Albuquerg.ue, Fernan
do Slmas. Almeida Couto, Viator1no Monteiro, 
Pereira da C'.osta, Assis Brazil, Thomaz Flores, 
Rocha Ozorio e Fernando Abott . 
E' lida e posW. em discussão a. acta. 

O Sr. Francisco de Ma.-ttos 
- Sr . presidmte, quando na sessão diurna o 
meu distincto collega deputado por Pernam
buco apresentou a esta casa um telegramma 
recebi.io do seu estado, relatando graves 
acontecimentos, eu infelizmente não assisti 
a todo o discurso de S. Ex ; m~s posso agora. 
dar resposta ao nobre deputado, mostrando 
:~.S. Ex . que o C<lSO não é de tanta impor
taucia como se fazia crer. 

O C;~cto acontecido em Pernambuco é, na 
verdade, um facto sui gene ris , E' o caso de 
um coronel que deu voz de prisã1> ao gover
na.dor, não como governador, mas como ca· 
pitão • .• 

o S:a. OITrcrcA- Estando elle no exercicio 
de governador ~ Tem grn.Ç!l. 

0 SR.. FRANCISCO DE MA'ITOS - Tem saa. 
graça ; como acabo de dizer, o facto e $UÍ 

gene.-is • 
.Mas, o telegramma que o nobre deputado 

leu aqui ã Camara., peço licença para diZer, 
7~ 
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não e exacto ; porque me parece, dizio. « por 
ordem do m"'rechal Floriano ». 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA~ A' ordem. 
0 SR, FRANCISCO DE MATtOS- Sendo assim, 

era apenas uma questão de proposição ; nada 
mais. 

O SR. Jolo DE SIQUEIIL"-- Eu asseverei 
que acredita-va não ter sido enviada essa 
ordem pelo Sr. marechal. 

0 Sa. FRANCISCO DE MATTOS- E' praxe, 
quando o militar quer dar voz de prisão a 
um outt•o, dar esta voz a ordem de uma au· 
toridade superior. 

0 SR. LOPES TROVÃo- Na policia faz-se a 
mesma eousa. 

0 SR. FRANCISCO DE MATTOS - Eu, por 
exemplo, 1• tenente da armada, posso pren· 
der um capitão-tenente da armada, á ordem 
do chefe do estado-maior general. 

0 SR.. LoPES TROVÃo- Perdão ; eu não 
contesto, estou ate observando o facto que se 
dâ tambem na policia. 

0 SR.. FRANCISCO DE MATTOS- Por conse
guinte, o facto de ser á. ordem do mareclw.l 
i!'loriano, não quer dizer, que este ofdcinl 
tivesse rec~bido ordem do marechal Floriano. 

0 SR. JoÃo DE SIQUEIRA- Apoiado, estou 
da aooordo com V. Ex:. 
_ O SR. LOPES TaovXo- E' urna questão de 

chapa. 
0 SR, FRANCISCO DE MATTOS- E' uma 

simples questão de troca de preposição. r 
Tenho pois a. mostrar a Camara o te e

gramma recebido pelo marechal Floriano 
Peixoto, às 5 hor;1s e 10 minutos da tarde ... 

Qnando S. Ex:. !aUou, o marechal Floriano 
Peixoto ignorava qualquer acontecimento de 
Pernambuco. O telegramma e concebido nos 
seguintes termos ( lê J : 

« Presidente da Republica. - Acaba coro
nel Serra Martins communicar-me que pren
deu à vossa ordem capitão Barbosa Lima por 
tel-o desrespeitado e insultado ern presença 
de pess01s gradas, em lagar publico, com 
epithetos improprios de 11m official do e:x:er· 
cito. Pelo correio enviarei parte e documen
tos que o mesmo coronel vos dirige.- Ro
be:rlo Ferreira, general "· 

O Sr. ministro da guerra, por ordem do 
Sr. marechal Floriano Pcixot0, respondeu 
!mmediatamenta por telegramma ao com
mandante do dístricto militar e auo é o se-
guinte (!8) : -

« Commandante dlstricto - Recife -Ma
rechal recebeu vosso tele~ramma communi
cando coronel Serra Martins prendeu á. ordem 
mesmo marechal o capitão Barbosa Lima, go-

vero::.dor desse estado, por tel-o desrespeita
do e insultado em logar publico. ~lare!tl~l 
m:mda declarar-vos que Barbo;;a L1ma. ua.o 
a.chll-se ahi em serviço rnilitm· e sim investi
do da. autoridade de governarlor, e o coronel 
Serra Martins é senador estadoal ; a des
~vença entre elles pois ~[o pode ser resolvida 
p2lo governo federal. Qu01lquer cidil.dào insul·
tado pelo gover.uador tem direito de re
correr ao tribunal competente. Aconselhai 
ao coronel Serra Martins que fóra do exercício 
de senador não intervenha nas questões po
líticas. - Ministro da (J14Crra. :. 

Não póde ser mai~ corrccto o proceuimento 
do marec1uü Floriano Peixoto (apoiados) ; e 
tique a ens<l. scien te de que não só o facto não 
é tão grave, como pareceu á primeira v~sta, 
como tamhem de que o marechal Florlano 
Peixoto nenhuma intervenção teve nessas 
occurrencias de Pernambuco. ( ilpoiados. ) 

Ainda mais: como o telB!-,'Tamma uo nobre 
deputndo por Pernambuco tem du<IS partes, 
uma qus se refere a pri~ão uo g-overnador 
pelo coronel Serra ::\-Iartins, e outra que da 
noticia da divisão da forçct federal, uma parte 
com o governador e outra com os anarchis
t:ts ; solJre esta segunda parte posso afiançar 
a Camart\ que nenhuma informação existe, 
que o governo absolutamente nenhum tele
gramma recebeu de Pernambuco que narre os 
factos que estão referiJos no telegramma. 
apresentado pelo n::Jbre deputado represen
tante daquelle estado. 

Eram estas as considemções que eu dese
java fazer. (Jiuito bem, muito bem. Apoiados.) 

O S:r. João de Siquei:ra (para 
wna e:cplícação pessoal) - Sr. president<l, eu 
não disse absotntamente desta tribuna que o 
honrado Presidente da Republica havia en
viado ordens para Pernambuco, afim de que 
um subalterno do commando do districto pren
desse o governador do estado; e tanto assim, 
que eu declarei que nutrict viçosas esperanças 
de que o primeiro magistrado da nação daria 
energicas providencia~, afim ile não ser alte
rada a ordem publica pelas forças federaes. 

0 SR. FRANCISCO DE M ATTOS- E' exaato; 
V. Ex. fez-lhe essa justiça. 

O Sa. JoÃo DE SIQUEIRA-Agora estou certo 
ue que S. Ex. se portará. com grande energia 
aumprindo os deveres do alto cargo que oc
cupa, mn.ndaudo punir aquelles que, abusando 
do cargo, que occupam, de commando de 
Corças federMs, deixam o quartel, onde devem 
tr~tar da discipliüa dô seu3 conjf.ü&.ndat.lo8, 
para ir a palacio do governo. Veja V. Ex:. 
que o telegramma é um pouco ca-villoso, 
quando diz que o ten13ule-coronel Serra Mar
tins fóra iosuttado em lagar publico pelo go-
vernador. ,. 
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Nã.o, Sr . presidente, o que se evidencia tio 
tele"rarnma é que o coronel Serra Martins 
rleixou seu quartel e foi a palacio tomar satis
façà<J ao governador, pelos seus actos em re
Jnção aos tumultos que se teem levantado no 
alto sertão, por facciuoras commandados por 
deputados estadoacs. 

0 SR. FRANCISCO DEl MATTOS-Esta é uma 
cooclusão que V. Ex. está tir;,ndo do tele
gramma. O telegramma não diz isto . 

O Sa. JoXo DE SJQUEIRA- O telegramma 
que recehi loi o seguinte: «qne o coronel Semi 
Martins ha.via officiado ao governudor do es
tado, declarantlo que elle se julgasse preso â 
ordem do Sr. Presidente da Republica..~ 

ora, pergunto a V. E:r.: póde decentP.mente 
o commandante do distrlcto militar consentir 
nesta· declaraç-ão 6. sua pessoa, quando o te
nente-coronel , prendendo um capitão, diz 
cumprir as ordens dnquelle que lhe é su
perior~ 

O Sa. Fn.A~crsco DE M ATTOS-O coronel oc· 
cupa. o cargo de seua1lor estndoa l . 

O Sn.. JoÃo nE SIQU!lltRA-Mas eu não com
prehendo esta. dualidade de posiçOe;;, quando 
elle deixa o cargo electivo para commandar o 
batalhão. 

Vê V. Ex. que eu hootem tive razão, quando 
appellei nqui para o honrado Presidente ela 
Republica, dizendo que elle devia. retirar do 
comm,lndo d<\ força militar do estado de Per
nambuco um ofticial que exercia a !li o cargo 
de senador e qne se havia ma nifestado em 
grande host ilidade ao governador do estado. 

O SR. FR.'I.Ncrsco DE MATTos-Estou de ac
cor do com V. Ex. neste ponto. 

0 SR. . JoÃo DE SIQUEIRA. - Vê O nobre de
putado que acaba de trazer os telegrammas 
do honrado Presideote da. Republica, que este 
facto me tranquillisa per feitamente bem. 

S. Rx. acaba de declarar que este official 
que é sec:\dor estadoal con tinua no commando 
d(IS forçl\S federaes em Pernambuco . Aguar
demos os racto.~ . 

0 SR. JOÃO D'Fl SIQUEIRA- ... a bem do Sell 
governo, a bem do paiz e a bem da Repu
blica. 

Tenho concluldo. 

O Sr André O a valca.nti- Sr. 
presideo te, já tive occu.sião de f,tzer algumas 
consiuerações a este respeito. Quando pela. 
primeira vez se annunciou a deposic-d.o do 
actual govern:1dor de Pernambuco, eu exter
n~i meu modo de pen;;ar quanto a sua con
ducta. desrle que tomou conta do governo até 
a épocn em que tive de expõr os factos que 
determin~tram a deposição annunciada. 

Tive Ol'.c>osião de manifestar-me, si bem que 
não t ivesse concorrido -para que o Sr. Barbosa 
Lima occopasse aquelle logar; em todo caso 
corr ia-me a obrig>lçã.o e o dever dG dizer e 
exprimir ao Congre~so Nacional que a sua 
cc nducta ia sendo perfeitamente regular e 
qna t odos os seus actos ate â.quella data tinham 
sido pautados pela norma da. moralidade. 

Não me consta que o actual governador se 
tenha. tmnsviado. Motivos de interesse da.
quelles que rl is;JUtam o poder é que determi
nam esta scisão que se nota em Per nambuco. 

Agora, po1'ém, de teleg-rammas chegados 
hoje a esta. capit:1!, vê-se que o governador se 
acha ~ob ameaça de uma nova deposição. 

0 Slt. VALLADA.RES- Parece que moral~ 
mente estâ dej)Osto. 

0 SR.. ANDRÊ CAV.A.LC.o\.N'l'I- Ainda como 
da quella vez, confio no Presidente da Repu.
blicll. para. quem appello, que não sara por 
consentimento seu que· essa deposição se fará. 

0 Sa. FRANCISCO D:El 'MATTOS-Antes mesmo 
do Presidente da Repnblíca receber o tele
gramma que l i , já o ministro da guerra tinha 
e:o>ped\do um telegramma. perguntando o que 
havia a. respeito dos factos de que teve 
sciencia pelo telegramma recebido pelo nobre 
deputado por Pernambuco, 

O SR.. ANDRE CAVALCANTI- Entendo, Sr. 
presidente, que o actual commandante do dis· 
tricto militar em Pernambuco não deve con
tinuar alli. O telegramma. tambem diz que a bateria 

está assestada na fortaleza do Brum. O ~lt. ARTHUR Rtos- O procedimento 
O SR . FRANCisco nE MATTos - Sobre este delle não é muito correcto. 

~nto eu disse a V. Ex. que nada consta. de O SR. A~'DR.E CAVALCU!Tl ·- Como diz o 
olficial. nobre deputado pela Bahia, o procedimento 

O Sa. Jolo nE SIQUEtR.A-Nada consta de 
officia.l. diz o nobre depute.rlo; por wnseqoên
cia. devemos a~uardar os tactos e confiar que 
o Presidente aa. Republica saberá cumprir o 
seu dever . •• 

O SR. FRANCISCO DE MATTOS-Tem rozão de 
confiar, porque sempre será. correcto o proce
dimento do Presidente da. Republica. 

do commandante do districto milital' de Per• 
nam!:mco não tem eido cm'recto. 

0 SR. PIRES FERREIRA - Por informações 
telegrophicas V. Ex. não póde tira.r esta. 
conclusão. 

O Sa. FaANCISCo DE MATTOS - Pelo teleo 
grawma lido na Camara. hoje, não ha cousa 
alguma. de que se possa. deduzir a. ineorrecção 
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do procedimento do commrtndante do districto de dezembro não podem estar tão impressio-
militar. nados como eu. 

o SR. ANDR.}: CAVALCANTI_ Pelo tele- Seria uma. verdadeirtt ca1~midad~ que taes 
gramma. vê-~e que elle frequllnta reuuiõe~ scenas ~e repetissem. 
aa, elles e prom<Jvem a deposição do . ctual No dw. 18 de dezembro. morreram cerca de 

~u r doqu a 300 pessoas; e todo o estado de Pernambuco 
go e na r. ainde1 hoje lamenta ~ssas victimas. 

Si não fosse1 co!llo j~ tive. oecasião de di- Portanto, como repl'esentante de Pernam· 
zar, a protacç:oto mdeblta daqualles a quem buco, venho ainda, par minha vez, fazer um 
estão confiadas as Cot~ças fede~aes ~m Pernmn: I appello ao Sr. Presidente da Republica. para. 
buco, com certeza nao haverta nmguem allt que não consinta que continuem as desordens; 
que se aba. lançasse ~ querer depor o govema- . e si por ventura for necessario retirar esses 
dor. militares que parecem estar envolvidos nesses 

Sinto que já tivesse sido retindo dalli acontecimentos, seria uma medida de justiça, 
esse commandanta, como jà tive occasião de seria uma medida que traria como consequen
dizer, porque era esse meio mais regular de cin. a paz e a tranquillidade daquella terr~J.. 
evitar-se a perturb>~ção da ordem, desde que E' approvuúa a acta da sessão anterior. 
todos estão accorde~ em ach<tr·~e esse militar, 
mais ou menor inclinado pam 0 lado daquel- O SR. PRESIDENTE- Não havend.o exf!e-
les que desejam a depoSiÇ<~O do governador. diente, paSSa-se a 

A sua retirada portanto seria a conse· 
quenci.a. logica -para a l!oa ordem, para a paz 
e tranquillidade. 

Não tenho ma vontade a militar alt;um; 
não sou inimigo de militDr. 

0 Sn. PiRES FERREIRA.- Não quer que 
frequentem ·a roda dos adversarios de Y. Ex. 

0 SR. ANDRÉ CAVALCANTI- Não disse isto. 
(Trocam-se ;n1,eitos apartes.) 

O SR. PRE8ID!>NTB - Lembro ao nobre de· 
vutado que o que esta em discussão ê a 
aota. 

0 S&. ANDRE CAVALCANTI - Desde que 
Y. Ex. permituu que o nobre deputada por 
Pernambuco que hoje s0 occupou do assumpto, 
dés~e algumas explicnç~es em relação ao te
legr<l.Illma. que acaba de ser lido pelo nobre 
deputado pela. Bahia, entendi que, como re
presentante de Pernambllco, deveria tambem 
fazer algumas oonsidemções, não no sentido 
de alarmar a Ca.mara, não no sentido (le in
citar a de~ordem ; pelo colltrario, o que quero 
é a ordem, a paz e a tranquillidade, e é em 
nome desses princípios que accupo a tribnn~. 
fazendo ainda urn appello ao Presidente da 
Republica para que por modo algum con
sinta que esses factos se deem, porque delles 
só póde vir o desabono e o desprestigio da 
propria Republica. 

Ainda hoje tive occasiilo de fazer sentir 
particularmente este meu modo de pensar ao 
illustre deputado por Sergipe o Sr. Valla
dao, dizendo-lhe que. si fosse neces~xnio, es
tava. prompto para ir a Itamaraty para lazer 
santii' o meu modo de ver em relação as 
questões que se prendem com a politica 
daquslle estado. 

O que não desejo é que se repitam as scenas 
dolorosas de 18 de dezembro. Aquelles que 
ignoram como os factos se passaram em 18 

ORDEM DO DIA 

Continuação da 3~ discu~são do pl·ojecto 
o. 183 C, deste anno, restabehcenuo a lei 
n. 3403, de 24 de novembro de 1888, com as 
modificações que indica, e fixa o prazo dentro 
do quul devem os actuaes bancos de emissão 
entrar no regimen desta lei. 

Autorhsa o governo : a assumir a responsa· 
bilida.de das notas dos que não pnderem ou 
quizerem submetter-se ao mesmo regimen ; 
a proviúcncial', quanto á ~ubstituição, por no
tas do TllesotHo, das que forern recebidas, e 
a rescindir o contraoto com o Banco da Re
publica 11ar.:t o re~gate .lo papel-moeda, li
mitado este ú somma actual e 1eito o resgate 
confllrme aquella lei e com os recursos an
nualmente decr~ta.dos. 

O Sr. Francisco Glicerio não 
tem ninda. os apontamentos !lo nota.vel dis
curso que o nobre depubdo por Goyaz pro
nunciou na sessão diurna, apresentando o 
substitutivo da commissão de orçamento. 

Observa, entretanto, desde logo, que a com· 
missão di~se sempre que o seu projecto tinha 
p()r fim, não a encampação das emissões, mas 
o resgate do papel-moeda. 

O nobre deputado por Alagóas, membro da 
comm\ssã.o, destinava para esse resgate do 
papel-moeda lüdas as reservas de ouro e:tis
tentes do Tllesouro Federal e alli recolhidas 
a conta do fundo de garantia das notas emit
tidas pelos varias bancos emissores da 
nação. 

O orador jâ. ponderou que ~ssa importauc!a 
de ouro lançada na circulação, quando esta 
não fosse ainda. meta:licae sendo desacompa
nhada esta medida de outras concurrentes 
pam a manutenção do cambio em uma taJ~:a 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 18/05J2015 12 53 - Páglna42 ae 43 

Sessão em 25 de Outubro de 1892 597 
-----------------------------
clevo.da; ji\ poudol'011, disse, que eSS.'l. porção 
de uuro ~ssim lauça•la n:~ circulação havia de 
actum· por alguns momentos de modo bene
fi co na. elevae[o da taxa C8ml:Jial, mas que 
n.pós a ma.is pequena perturb:u;iio o cambio ca
hiria e esse ouro havia de emigrar. 

O nobre deputado tinlla. feito consistir toda 
a excellenciu do seu plano na utilis~ção d as 
reservas de ouro para tentar, com e:;se re
curso, o resgate do pnpelmoed:\ e conseguir
a ele1•açiío ela h~xa úo cambio interoaciooal. 

O orador vê agoor:1. qu ~ a commissiio de or
oameuto dei:wu de lado um ponto tiio capital 
do seu pro,jeeto anterior, qual o da ntilisação 
das resern's de ouro do Thesourc para esse 
eff<·ito ; qaer a.gol'a que o resgate do pn,pel 
moedt\ se fa<;a pel:.. emissão das apolices, 
quando ao tempo em que o orador propoz 
esse ll lvitre, o nof:lf'6 deputado por Ala
gôas taxou-o de espolia..;fio do Thesouro Pu
blico. 

O nobre deputado que defendeu a encam
paçii.o tt•ansigiu pm· todas as fórmas para che
gar ao sou r;m- l\ destruição, o arra7.amen
to da. principal instituiçiio de emissão em 
nosso pn.iz. SS. Exs. não recuam de nenhum 
embaraço para chegar no fim desejado. 

Estuda longamente as crises do &tnco da 
Inglaterra, compara-as com a nossa e diz que 
aquelle banco sa.hiu-se do.s difllculdade~ aju
dado pelo governo e pelo bom senso do povo 
iuglez ; M pa~so que aqui, em vez de condu
zir-se o Baooo da H.epublica. o.o bom caminho, 
em vez de retoeal·o, em vez de reconstt·uil-o 
convenientemente, aqui fJuer-se arrazar e 
destruir. 

Ora, isto não é trabalho de et'..onomistas, é 
trabalho de politioos ra,licaes. Depois virà a 
creação de um ba.nco ldêal; e att·az de>ta 
fundação tlcarii.o as provns de uma grande 
sofreg uidão, de pouco amor às instituições 
existentes, do snct·itlc!o inaudito de grandes 
intere~ses, do s:\critldo inulil de uma enorme 
parte ·da r~nda publica contlad1~ aos bancos. 

O seu substitutivo t rnt11 do rectific:1r a cir 
culaçã.o, de reorgunir.ar o Banco da. Republica 
de fórma. a tornai-o cnp.'lz de saldar a sua 
conta com o Thesouro. B o auxilio do The
souro ao banco niio é um ct1.so isolado, h·tja 
vist::l o Banco de F'runça, que teve caoitaes 
nomin:t.es, constituídos peb :\rrecatlação 1le 
diversos t!scae:>, como inlerme::linrio entre a 
nnção e o povo. 

Com e:;se banco deu-õ<J ultimamente o mes
mo que se est..'i. daodo com o Banco da R.:;pu
blica : quaudo pela quarta vez se tratou de 
renova1•-lhe o privilegio, varias membros do 
parlamento se manifestaram com os rece!o;;, 
com as objecçõe3 que llctua lm.:nte ls'\"antam 
alguns de seus colhgas. Como actt:almente 
se faz relatívamente o.o Banco da. Republica , 

muitas e graves accusa~ões lGvanta.ram·se 
áq u<Jlle bauco. 

E' preciso pór p:t.radeiro á sede de destruir. 
O Bituco da. ltej)ublica commetteu erros, se· 
guiu caminho errado ; pois bem, reorganize
se-o, que é meio mais pratico, IUQ,ÍS scicuti
fico do que destruil-o. 

Não pôde tomar apontamentos sobt•a o dis
curso proferido pelo nobre deputado por 
Goy~z; lembra.-se, porém, de que S. E:t. 
achou exces.ivo o meio circulante e o mediu 
pela commum medida da rel~ção individual 
entre todos cv.; paizes . Mas, quando se mede 
o excesso ou a. sufficíencia do meio circulante, 
tom:\-se em c0nsideração tod.ts as coodiçOes 
pe~uliares aos divllrsos p;lizes. Sento nü.o ter 
trMido um trabalho de um deputado eltihno 
sobre a m:;teria, pelo qual se ve que ostu1110s 
nas mesmas condi!}(les do Chile, qunnto ao 
n ,eio circulao te. 

Por esse traball1o, o Chile occupn. o l7"lo• 
g;n· entre as nações mais nrleantadas no. rola· 
ção do meio circulante com a popula~o, nn 
seguinte ordem : Fr;,)DÇ;l, A ustralia, Estado"!• 
c nidos, Holland:·,, Belgica, lngb terra, Ar· 
gentína, Allcmanhn., Hespanhu, Suissn, Pc:+· 
tugal, Dioam<trca, Italia, Austria, Orecla., 
Suecia, Chile e BrazU. 

A estes dous ultimas paizes seguem só mente 
Noruega, Rus,;ia, Mexico, Turquia. e Indln, 
segundo os dados conhecidos. 

Vê·se, pois, que por essa estudo o meio cir
culante no Bra.zil não é excessivo. 

Accresce qn<>: as coudiçõ~s do Chile são me• 
nos fovora.veis que as no~sas ; pois aquelle 
paiz vem de uma commoção interna., cu,!as 
consequencin.s soffr·e, e tem os seus producto;J 
em baixa no estrangeiro. . 

E o Chile tenta pagar toda a massa tlu
ctuante, não sô quanto ás emissões crimino
sas de Balmaceda, como quanto â.s ba.ocarlus. 
fl':itas pela. cum11licidade destes bancos com o 
mesmo Balmaceda. 

Não encampou, resgatou, alienando até 
bens nncionaes, abrindo múo de melin~ 
nacionaes pat•l), lJ:lga.r a sua divida, desar
mando os navios de sua esquadra e reduzindo 
extràorclinariamente os seus orçamentos da. 
despeza .. Aind,\ mais, emittin consolidados. 
cujos juros em ouro, contm a opinião do no
bre de putado por Goyaz, são pagos nas prln
cipa.e$ praças da. Europa. . Ainda mais, levan
tou um- empres timo directo estrangeiro qoe 
:\caba de ser coberto dez 'l'ezes . Esse ouro c, 
para resgatar o papel-rnMda. 

Eile vai atrrontar as ditTiculdades, entrar 
na circulaç5o rnetallica, tomando touas as 
cautelas para nM> ser mal succedido . 

Assim é, que, estabeleceu concurren le· 
mente a arrecadação dos impostos ndunneiros 
em ouro. 
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Mas alli os impostos de exportação são fe
deraes e aqui estadoaes. O nosso ministro da 
fazenda. encontra em bar aços na Constituição, 
para n.qul fazer o mesmo. Continua compa
rando os condiç5es do Chile com as do Brazil. 

Passa. a considerar o projecto substitutivo 
da commissão de o:rçamento. 

Lamenta que a. commissão oonduza o paiz, 
pela mão, do papel bancaria para o regimen 
do papel-moeda do Thesouro, o que é uma re
trogradacão. 

o nobre deputado por Goyaz aecusa o ora
dor de m•.>narcbista em finanças, quando o 
oradot• é apenas como sempre foi conserva
dor na R.epublica; S. Ex., entretanto, que!." a 
restauraça.o monarchica. do papel-moeda no 
Estado. 

O privilegio do Banco da França é advo
gado pelos mais consummados republicanos. 

E' uma. questão de necessidade .a publica 
unidade bancaria. O paiz tem essa. necessi
dade, rnuito embora estabelecendo bancos re
gionaes quando for opportuno. 

Interrompido por apartes, estende-se nesta 
mataria. 

Voltando ao projeeto, observa que a em
<lampação será, nada mais nada menos, do 
que a Iegalisação do curso força1!o que tirado 
do banco, J?assa para o po·ler publico. o que 
aliás é mmto menos suppol."to.vel. Continua a 
combat3r demoradamente o projecto, criti
cando-lhe os artig-os. 

SS. EExs. querem propor nova emi~'lào de 
apolices: mas para. que é que o razern, si exis
tem cento e tantos mil contos de apolices no 
Thesouro? 

Não e só isso. Os nobres deputados pensam 
que o cambio obedece a decretos legislativos, 
como si se pudesse estabetecer por lei a ta.~a 
delle. 

SS. EEx- querem fazer da lei de 1846 o ele
mento substancial da subida. do cambio. 

Essa preoccupação faz lembrar ao orador 
o conselóo que ilava o Sr. Ruy Barbosa, um 
distincto amigo do governo provisorío. 

Dizia elle : ~o meio unico de fazer com 
que o cambio nã.o deSÇa, é prendel-o à torre 
da. Ca.ntlelaria. ! ~ (Riso.) 

A depreciação do cambio internacional não 
veiu da. existencia do papel-moeda. 

O cambio subira fatalmente, embora com o 
papel-moeda conversível desde que a expor
tação produza uma gra.nde otrerta de saques 
sobre o exterior e uma. demanda. de saques 
correspondente á ofi'erta. 

Do mesmo modo, embor;1. tive:;semos cir
culação metaHiea, mas dado o caso de uma 
balança desfavorave!, nem por isso o cambio 
deinria de ca.hir abah:o do par. 

Por um dos ar~igos do projecto, 1'ê que o 
governo é autor1sado a emíttir, em outra hy
pothese, até 50.000:000$000. 

De modo que os nobres deputa..los que se 
batem contra. o Banco dn. Republica, justa
mente pot> motivo do papel-mceu~ ~quedes
de o anno passado trazem tra.v;\da ess•~ lucta 
para. obter a limi taçãt> das em issues, os nobres 
deputados Cc•usagl.'am, com todo o apparato 
de um ucto legislativo, n, r~culdade para o 
tbesouro de emittir mais 50.000:000$000 ~ 

São essas as observações que pretendia. ra
zer contra. o projecto da commissão de orça
mento. 

Pede mit desculpas si por acaso faltou com 
a.s gentilezas e as carícias que tem tanto pra
zer em dispensar aos illustres deputado3 que 
n. compoem. (Muito bem, muítobcm. O ora.d.or 
c comprímentado.) 

O S....-. Severino Vieira veiu ~ 
tribuna a faltrL de mais autorisa.da voz, éOl• 
locar-se assim em posição superior á sua com
petencia., pedindo ao nobre deputado por Sli.o 
Paulo que lho desculpe si a. con testaçã.o do 
orador não se couserv:tr á altura do seu bri
lbwnte discurso. 

S. E:t. começou ar guindo de incoherentes 
os membros da commissão de orçamento que 
firmaram oprojecto "m debate e asigparam o 
substitutivo apresentado pelo Sr. Leopoldo de 
Bulhões O substitutivo, porém, maotemas 
ideas capita.es do prqjecto da commissão. E 
depois, ao iniciar-se o debate, os memiJros da. 
commissão de orçamento furam os primeiros 
a declarai' que se resenavam o direito de 
acceit<''-r todas as idéas de cuja superioridade 
se convencessem . 

Alluo.liu depois o nobre deputado a manifes
tações de odiocontra o governada Republica. 
O orador já teve occasiào de se manifestar a 
respeito. Sialgum sentimento pudesse animar 
o orador, além do desejo que tem de salva
guardar os interesses nacionaes, esse leval-o
bia a defender os interesses dessa estabeleci
mento de credito, por considerações pessoaes 
que lhe merecem os cavalheiros collocatlos à 
frente da SU>t direcção. 

Sente ter de fa.llar em hora tão atliantada, 
por não poder responder, uma a uma, ás ob
jecções que fez o nobre deputado por S. Paulo; 
sente-o, ainda mais, por nã.o ter tempo de 
mostrar á Camarn qual o abysmo a que o 
projecto do nobre ' deputado atira os creditas 
da nação brazileira. 

Porque assim é, ~ antes que lhe falte o 
tempo de que precisa pa.r;1. esta declaração, 
deve dizer no nohrc deputado por S. Pa.ulo 
que S. Ex. se enganou inteiramente vendo DO 
paragrapbo unico do art. 3°do projectod;t com
missão umengodo, nma.seducção,umlaço para 
apaob.a.r votos. Essa disposição não póde ser 
um engodo, porque em~·odo, muito maior e 
seducçã.o ainda m:1is perigosa, ofi'ereceoo pro
jacto do nobre deputado. 
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A commissão de orçamento niio podia. ab
soluta:nente rcr.onhecet· o ui1•eito de iurlem
ni.sação que o nobre deput1do tit•ma em favor 
dos tJancos crnissot·cs, por nm:t razão muito 
simples- e que o dtrc1to ou a f<\Culdo.de de 
que usaram esses bancos emittiodo notas de 
cm'So forçad;.l, só lhes podia ser conferido ex
vi de delegação do poder q11e repr~cotasse o 
exerclcio de uma parcella. de soberania. na
cion:.tl. E llS&L faculdade deve ser cassada em 
qualquer tempo, doMo que os que a t.lele{(a
ram entendam que elh cstti. sendo prejudi
cial aos intere.:;.:;~s publicas . 

O nobre depntndo por 8. Paulo tem feito 
grande cabedal de que o pro.Jecto dn commis
são de orçamento visa, não o resgate do papel
mooda, mns a encampação dr1s em\ssues. 
Desde que Isso agrru.la mais no nobre clepu
t'ldo, a commissiio não recua dCJante de S. Ex. 
Vó. que seja cncump:cção. Poder- se-a collo
ca.r n o polo contr.trio ao das~e projecto o dono· 
bre deputado, e a. qnestfLO Jbu-:i. neste pé -
enca mp:\ÇÍtO vor eucampação. 

O projecto lia nobre de(lut;tdo vi.~a resalv:w 
os interesses •los acciooistas do Banco da Ro
publica i\ custa do Thesonro Naclonal. A sua 
primeira operação importa am pr·ejulzo de 
185.000:000$ para os Cl.lfres publlcos. 

O oratior não ; o seu programm<t é a com
pleta liberdade bancaria, o que quer e que o 
Thesouro não intervenha absolutamente na 
vid:\ economie;l e Di!. direcçli.o dns nssociaÇões 
particulares. Quem tiver o seu capital que se 
congregue e funde o banco que pretenda fun
dar ; o Estado, não. O Est:l.do não precisa de 
bancos para. zelar o credito nacional. 

Interrompe as suas considerações, em vista 
do adeanta.ao da hora, ficando com a palavra 
para a proxima sessão. 

A discussão fica adhda. pela. hora. 
Levanta-se a sessão ás lO horas e 40 mi

nutos da noute. 

135a SEsaXo EM 26 DE OliTUllltO DE 1892 

PresicJ.encia do s,·. Joito Lopes 

Ao meio-dia. proce:le-se <i. chamo.da, a qual 
respoor\em os Srs. João Lopes, Antonio Aze
redo, Ath.ay-le .Tnnior. P ><nlaGuimarães, Joã.n 
de A v e !In r , Indio rio Braz i!, ca.ntlLo. Matta Ba
cellal'• \ ugusto Moote•1e~rro , Costa Rodrigues, 
Ga.simíro Junior, Henrique de carvalho, Ao
friso Fialho, NnJ('ueira Paranngná, PirP.s Fer
reira, :Martinllo Rodrigues, Frederico Borges, 
José Bevilaqun,Gonc;alo deLa~os, Nascimento, 
Almino Affonso, Epit~cio, SI). .~ndrade, Joa
quim Pernambuco,Juveocio de Aguiar, André 

C:walcanti , Ra.ymundo Bandeira, Aonibal Fal
cão, Perel ra Lyra, João de Siqueira, Luiz de 
Andrade, Esvlrito San to,Bellarmino Carneiro, 
Theophilo dos santos, Oitioica., H.odrigo de 
Araujo, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Fe• 
lisbelio Freire. Augusto de Freitas,Pa.ulo Ar
gollo, Tosta, Seabra, Zama., Arthnr Rios,Gar
cia Pires, Severino Vieira, Santos Pereira, 
Milton, Fl",J.Dcisco Sodré, Leovigildo Filglleira.s, 
Barão de S. Marcos, Prisco Paraíso, Manoel 
Caetano, Francisco de Nattos, Horacic Costa, 
Novaes M~llo, ~·oo;:eca. e Silva, Fonseca. Hermes 
Nilo Peçanha,Manhães Barreto,Oliveira Pinto, 
Jonquim Breves Virgilio, Pesaôa, F rança Ca.r
valllo, Baptist.'l. ria Motta, Fróes da Cruz, E rico 
Coelho, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Fur
quim Wel'neck, Jesuioo de Albuquerque, Vi
nh<to~s. Thomaz Dal tino, Antonio O!yntho, Ba
rlaró. Pacifico Mascarenhas, Gnbriel de Magn
lhãc3, Chngns Lohn to, Jncob dtl Pnlxii.o, 
,\lcixandro Stooklor. Mn.ttt\ Mnchndo, Alvaro 
Botolho, Monc.el Ful~encio, Aristides Mnlu, 
Gonçnlves J{nmos, Cnrlos 1lns Chngns, Costa. 
:-.tachado. rerrelrn. RnlleHo. Forrelrn Piros, 
João Lui:r., Rodolpho dA Allren, Arnntes, Ne
.:esio Tuvnres, r':•nnciaco Gliccrio, Cel!l\rio 
Motta, Mornes B:.rros. LopeB Chl\Ves, Domin
g-os de Mora<3s, Carvalhnl. Mur:;n, Toleotino 
r!e CEu·v:dho, Paulioo Cnrlo:;o, Coata. Junior, 
:\lfredo Ellis, Almeida. Nogueira. Brazillo do 
Santos. l~leury Curado, Leopoldode BulMe~, 
Alves de Castro, Urbano de Oouvêa, C&etnno 
de Albuquerque, Bellarmino Mendonça. Mar
riano de Magalhi\es, F(}rnando Simas,Lanro 
\düller, Carlos Campos, Schmidt. Lacerda 
Coutinho, Pereira. da COSta, Julio de Castilhos, 
Rorges de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz 
Flores, Homero Baptista, cassiano do Na9Ci
meuto, Demetrio Ribeiro, Menna B(l.l'reto e 
Luiz M11rat. 

Abre-se a. sessão. 
Deixam de comparecer, com causa. partiei .. 

pada, os Srs.: UcbOa Rodrigues, Rodrigues 
Fernnudes, Nelson, Justiniano de Serpa, José 
Avelioo, Alfredo BarboiD, Migael de Cnstro, 
Amorim Garcia, Pedro Americo, Couto ca.rp 
tax:o, Retumba, Ros·\ e Silva, Gonc,:.alves Fer .. 
reira, José Mariano, Meira de Vasconcellos, 
JoãoVieira,Pontes de Miranda, Euclides Malta, 
Leanriro Maciel,Dionysio Cerqueira, Sebastião 
Landulpho, Ur bano Marcondes, Cyrlllo da 
L~mos, Viriato de Medeiros, Alclndo Guana
bara, Sampaio Ferraz,Mayrink,João Pinheiro, 
Leonel Filbo, Lamouoier, Gonçalves Chaves, 
Americo Luz. Yiott. Dutra Nicacio. Domingos 
Rocha, Fronc.isco Veiga. Domingos. Porto, 
Paletta, Adolpho Gorao, Ang elo Pinheiro, 
Carlos Garcia, Moreira da Silva, Julio çle 
;\lesquita. e Eduardo Gonçalves. 

Deixam ele comparecer, sem causa partici
pada, os Srs.: Pedro Chermont, Marcolino 
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Mouro, Piros e Albu 1uarque, Al!Jerto Bran
dão, Fl::ueiredo. FerroirD. Brandão, Costa 
Senna, Monteiro da Silva, Benedicto Val
ladares, Martinho Prado Junior, Antonio 
Prado, Cineena.to Braga, Victorino Monteiro, 
Assis Brazil,Rocba Osorio e Fernando Abbott. 

E' lídll. e approvada sem debate a acta da. 
sessão antecedente. 

P.RIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

0 SR. PRESIDEP.TE - Não h a vendo ainda. 
numero para proceder ás votações indi
cadas no começo da ordem do dia, passa-se 
ás materias em discussão. 

Discussão unica das emendas do Senado, ao 
projecto n . 193 I, que fixa. a despeza do Mi
nistet•io da Guerra. para o exercício de 1893. 

O Sr. Pires Ferreira lastima. 
ter sido tomado de surpreza, vendo publicado, 
hoje, no Dia.,.io do Congresso o orçamento da 
guerra., emendado pelo seondo. Não teve 
tampo de lel-o; mascamo niio póde ser adiado. 
começa.râ. o orador por discutir a emenda que 
o Senado rejeitou e que diz respeito ã grati· 
ticaçio a. criados. 

A emenda ne&Sa sentido votada pela Co.
mara, considerando a gra.tidcação a criados 
como devendo r eunir-se â etapa, traria 
enorme despeza; o orador entende que o Se
nado proeedeu muito bem, restabelecendo a 
verba. separadamente, porque a gratificação 
addícionad:t á etapa augmenta despeza, um:1. 
vez que os officiaes hooorarios e aq uelles que 
não teem direito a criados tambem a perce
bem. Além disso, a.ccresce que os otficiaes 
subalternos das guarnições dos estados, que 
apenas -percebem 15$, em v1rtude de IZ"ratifi
cação a criados, pqssa.rão a perceber 20$000. 

Nestas condieões, pediria. o orador á Ca
mara n. a.pprovação da. emenda do Senado 
que, si neste ponto bem procedeu, veiu por 
outro lado atacar direitos adquiridos pelos 
officiaes, cortando seus vencimentos. A Ca
mara. votou e rejeitou urna emenda. reduzindo 
a verba para instrocção militar e esta na 
obrigação de sustentar o seu voto, rejeitando 
essa emenda. do Senado, que não traz van
tagens aos cofres publicas e nem a in-
strucção. . 

Mesmo julga. o ora.dor que tal emenda. al· 
terando disposições permanente;; em leis or
çamenhtrias, não pó.1e ser aceeita. em face do 
regimento. 

Parece que estas alterações feitas no Col
legio Militar o !oram menos por amor da 
economia do que por um capricho de mo
me[ltO. 

O governo não póde entregar os alumnos 
do Collegio .Militar; muitos dos quaes orphãos 

rle p:\e e mãe o que a.lli estão sendo arrima
dos pel:~. União, à. misl'!ria.; o governo não 
póde atirai-os :i. rulJ., dimínaindo o numero 
de professores. E, diminuir o oumero de pro
res5ores para um crescido numero de a.lu
mnos, é tornar a \nsrruccã.o d~ficiente. 

Logo que tal emenda passou 02 Senado, o 
orador recebeu uma representaça.o dos offl
ciaes a cujo cargo estã. a instrucção da. Escoll!' 
Milibr, perlindo que tizesse um appello a 
Camara, pat-a que, neste momento em que 
luctamos com difficuldades pam viver, não 
acceitasse a emenda. Este córte importa em 
economia. de 24:000$, e os otlicio.es que com 
elle sotirem são vinte e poucos. 

O orador não concorda ainda. com outras 
emendas do Senado à.s rubricru; 10 e 21. O Se
nado quer supprimir a verba. de 156:00 :$ 
para manutenção de quatro companhias de 
aprendizes artilheiros, transformadas em es
colas de sar<>en tos. 

A redacçio dt\ gratill.cação para. alferes
alumnos vem moltar o estimulo da.quelles 
que querem sl'bresahir por meio de e~tudos. 

Tendo-se referido já a divel'9a.s rubrtca.s do 
orçamento da. guerra, o ot·ad~r sent.'\-Se pe
dindo esclarecimentos da. commts~ão e '' atteo· 
ção da casa pa.ra as emendns do Seut\do. 
(Muita bem,) 

O Sr. AIDleida No:;ueira. não 
teve a. rortuna de ou vir o IJflllcipio do dis
cur:;o do Or:';'ior que acaba de deixar 2. tl'i
buna ; entretanto, ouviu o sufficiente para 
compreheoder o espírito qua domina. nas 
observaç~es do nobre deputi.do. Sente dccla.
l'a.r a S. Ex. que, em vez de fazf!r acto de 
contricç.ão por ter homologado :ts emendas 
do Senado, a comrnissãode orçamento entende 
que, em vista das circumstanci<~s e do empe
nho que sempre tem m<~.nifesta.do Da reducç.ão 
da despeza, persiste na su~tentac;io das suas 
idéas enunciadas no parecer ; posto que resu
mi:ias, ellas são, entretanto, explicitas. 

Quanto as censura;; que o nobre deputado 
f~z pelo facto de ter sido muito cedo collocado 
na. orilam do uia. o projecto. não teem cabi
mento, porquanto a Camar a não podia encon
trar difticuldades, para formar opinião a re· 
speito das modificações que o Senado propoz a. 
um assumpto já estudado, já debatido . Con
.seguinteménte, em logar de pareeer censura
vel a diligench que a mesa demonstrnu em 
dar esse orçamento para ordem do dia., parece 
antes que isto merece lonvores . 

A Camara é tes temunha do empenho que a 
com missão de orça.mento tem maoíf~:lt:tdo em 
reduzir ;>S despezas ; empenho nem sempre 
cotTespoodido pela camara, por motivos evi
Jentemtmte patriotieos. No or~\l.mento da 
guerra a commissão foi mais feliz, porque as 
suas emendas foram na. maior part-e a:cceitas, 



Câ'nara dos Oepltados - I mp-essa em 18105/2015 12:54 - Página 3 de 15 

Sessao em 26 de Outubro de 1892 601 

!azendo·se economia de perto de dous mil 
contos. 

A eommissã.o do Senruio, estudando detida
mente es5as emendas e tendo ouvido o Sr. 
ministro da ~;uerra, acceitou algumas da;< 
redu~õeS aqm feitas, rejeitando, porém, ou
tras, cuj<t somma importa em avultad11 quan
tia e apresentando novas, que a commissã:o 
de orçam mto acceita. A consideração de 
ecooomia, allíada ao dever de acceler<Lr a Ca
mara os seus tralmlhos, induzem a commis:;ão 
a. acceitat. as, ao em vez de prop!:lr o resta!Je. 
lecimento das redueçõe5 aqui t'eitas, prevendo 
a impossibilidade de obter tlS dous terços de 
votos neceS3llrios, pela Constituição e pelo 
regimento, para vencer n rej~içiio da outra 
casa. 

O nobre deputado pelo Piauhy não tem 
razão na sua irnpuguaçiio a uma das emendas 
do Seuado, qunnclo diz que ell:l. vem f11rir 
direitos adquiridos i porque, :linda. me:,mo 
que se tratasse rle suppressüo ou diminniqã.;, 
de ordenaolos, ao direito dos empregados pu· 
blicos a pel'ceber os seu:; vencim~ntos, não 
corresponda por p~rte do Estado a obrignç!lio 
de não alterar esses ven~'imentos i si isto 
fosse am principio de direito publico, nunca 
o Poder Legislativo poderia reformar u lei. 

Quanto ao facto de a ão poder essa. delibera· 
ção fazer parte da lei do orcamento, tambem 
não tem razão o nobre deputado ; o qu! se 
prohioo no regimento é que seja a.ltera.1o, 
por occasiiio d:1. discussão do orçnmento, o 
ordenado e não o> vencimentos. Ora, tr,Lto..se 
justamente de reducção de gratificações e não 
de ordenados. 

Mostrando não ter razão de ser a argurnen. 
tação d!> seu col!ega sobl'e outr-JS emendas, o 
orador declaro~. uma vez mais qne prefere 
acceitar as emendas, porque a. Camura precisil. 
adeaat.ar os seus trab:tlho~ . por ter deante de 
si um prazo muito curto . (i\ltl:to bem .) 

O SR. PR.ESIDE,VTE - H t.vendo numero na 
casa, Yae- se proceder âs votaçõas inúicadas na 
ordem do dia . 

O Sa. AR.THUR. Rzos (pela ordcm)-Sr. pre
sidente, já se tendo te! to ouvir J ous oradores 
sobre as emendas apresentadas pelo Senado 
ao orçamento da guerrn., requeiro o encerra
mento rla o.liscussào . 

O S&. PRESIDENTE-Pondero ao nobre de
pu~do pela Bahia q 119 o Sr. vice- presidente 
bavJa decla rado :1diad:1 a dlscussão des,as 
emendas visto h<~. ver numero uo recinto, par.:. 
se proceder à votacão ; portu.uto, o requeri
mento d? Mhrc tlepu tado sô pvderit ser tomado 
em cons1dera.çã:o depois de se proceder à vo
tação. 

Contin unção da votação da 3~ discussão do 
projr-cto n . 175, de~ o.nno, <· ugrn•:nt<~.udo 
30 "/o ao~ actu ... es veucim~ntos dos empregados 

Caniara V. VI 

da Estrada de Fer ro Central do Brnzil, que 
per~ebem rn~nos de 6:000$, e autorisa o go
verno a abrir o ne~es:s:~rio cretlito. 

0 SR. PRESIDENTE-Declaro que a votação 
rlcou, na se.;;sã.o pas::;ada, no requerimento do 
Sr. Ar tha r Rios, que ni'ío pôde ser votado 
por falta de numero. 

Annucio, portanto, a. votação do referido 
requerimento. 

O Sa. G.\1'.01.\. PIR!lS (pela m·dem)-Per
gunto a V. Ex.: Esta emenda substitutiva do 
Sr. Arthur Rios, s~nrlo approvada , prejudica 
todas as outras emendas apre~eotadas ~ 

O Sn.. Pn.~IDE:'>"TE- Ficam prejadicadas 
absolutamente todas as outras emendliS . 

O SR.. VD!R.-\ES (1>et.; orclel~) - Peço a 
V. l~x. que Mnsulte ;\ cas<t si di vide esta 
emondns am duas partes.: a. 1 ~ até - ll8lradas 
de {erJ"o, a a 2~ quanto ao linal da emenda.. 

O Sa . Pm;smENTE-Pondera a V. Ex. que 
todo e qualquer reqlttlrtmeuto sobre a vc. 
taç:lo dest<L emenda não póole ser acceito . A 
Camar·~ hontem ma.ni fe~tou-se sobre a vota
cio desta emenda e n:.a. contagem rios votos 
verificou não havet' nnmero. Portanto, todo 
e qualrJuet' 1·equerimrmto sobre a. votação 
desta emenda não póde ser acceito. (Apoia
dvs. ) 

O SR. JACQUES OUR.IQUE (pela Ol"dcm) 
Sr. presidente, '{ledi a palavra simplesmente 
para. lembrar é. Camara que a. emenda do 
nobre deputado pela. Bahia refere-se a todas 
as estradas de ferro, e estamos tratando 
sómtlnte da Estrado. de Ferro Central, a. qne 
a minha emenda. e de outros Srs . deputados 
se prende mais de perto. Chamo a. attenção 
d >l Camara para. este ponto. Não estamos 
t ratando de todas as estrad•\S, ma.s sómente 
rla Estrad.~ de F~rro CentraL Julgo qu~ a. 
questão geral não póde prejudicar a questão 
parlicuiar . 

O Sa . PrulSIDENTE-Provavelmente a Ca· 
mR ra esta tão bem informo.d<~. nesta mataria. 
como os nobres depuU\do.:; que fallam pela 
ordem. 

Peço, porta.nto, aos nobres deputados que 
poupem as questões de ordem, para. prosegu~r 
a votação. Vuu submetter a votos o sul.istl
tutivo do Sr. Arthur Rios. 

Sul:imettido a voto>, é appr ovndo por 54 
votos cootra 51 o seguiu te 

Substitutivo 

Art. Fica. o governo [autorisado a rever 
as ta.bellas de todà5 a.s e;t r-J.das de ferro, de 
modo a reduzir o pesso<:~l; att.:uder aos venci.:. 

7B 
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mentos dos mesmos, apresentnndo-as ao Con
gresso em sua proxima reunião. 

Sala uos sessões, 22 de outubro de 1892.
Arthttr .Rios. 

O SR. PRESIDENTE- Ficam prejudicados o 
projecto primitivo e as emendas que ao mes
mo foram apresentadas. 

O sub:>titutivo é em seguida adaptado em 
3a discussão e enviado à commissão de re
dacção. 

Votação, em 3a discussi'io, do prQjeoto 
n. 127 B, deste anuo, autorisando o goví:rno 
a alfandegar as mesas de rendas de ltajahy 
e Laguna, no estado de S(lnta Catharina. 

O sa. PaESIIlENTE declara que ha uma 
emenda a.o projecto, que vae submetter a 
votos. 

Submettida a votos, i! apprond~t ror 82 
contra :?3 a seguinte 

Emenda 

Ao art. 1°- depois da: Pn raná. - acore
scente-se: e do Itapemirim, no estado do Espí
rito Santo. 

Sala ua.s sessõ&s, 24 de outubro de 1892.
NDf!aes •llello.- Atliayde lt!nio1·. 

Em s~guida, o.ssirn emendado, e o projecto 
adaptado em 3• discussão e enviado á. com
missão de redacção. 

Votação, em Sa discussão, do projecto 
n. 155 B, autorisan.do o governo acontractar 
com o engenheiro Melville Hora as obra~ 
quo se propõe a executar, por si ou co:npa
nhia. que orga.nisar, na Ilhadas Enxadas, no 
porto do Rio de Janeiro, medeante condições 
que estabelece. 

O SR. P&E:!IDENTE declara que ha. um re
querimento dos Srs. Francisco de Mattos e 
Cassiano do Nascimento, que lê. 

Pondera a Camara que o regimento exige 
qua a. prorogaç..'lo seja pedida. por tempo de
terminado. 

O SR. VINHA.ES (pela ordem)-Como membro 
da ci•mmiss~o 1le obras publíc 1s, e tendo dado 
parecer sobre o assumpto, devo declarar que 

. a requerimento do nobre deputJdo pela Ca~ 
pi~al_ Federal, foram apr~sentadas á com
ID!Ssao dua.s propostas para o serviço de que 
se trata, sendo uma do Sr. Dario Pederneiras 
e outro do Sr. Simonet. 

A commissão deu p.1.recer sobre essas pro
postas ; o que prenuo á Camara para que 
saiba que o requerimtmto do nobre deputado 
pela Bahia não é mais do que uma prote
lação. 

0 SR.. FRANCISCO Dli: !\[ATTOS (TJClrl. n:rdem)
Sr. presidente, o lJ(•I,re r•el<ttor dt~ c~mmissão, 
com <~!! ~J:\lasr<tS rtne uc~tbn rt.e proferir, em 
n<!d<t contra1'ia o meti requerimento. 5:. Ex. 
dis::ie que o requerime~lto do nobre dGputa.úo 
pela Capital Federal pe•liu qne fossem con
sultados todos os projccto3 existentes sobre o 
assumpto, e que n commis~ão dec:diu por um 
dclles, mas o meu rer1uerimento pede cousa. 
muito diversa, petle qtte sejam r>!quhitadas as 
infm·mações d;tS rep<J,rtiçues tecbnicas sobre 
os projectl)s existentes. 

O Sa. J AcQuEs OuaiQUE- R V. Ex:. pe!le 
com o m:nimo criterio. (Apoiados.) 

O Sn.. VrmuES dii. um aparte. 
O Sit. PI,!CSIDENT!l- Attenção I peço ao no

lJre deputado que não discuta o requeri
mento. 

0 Slt. FRANCISCO DE ?.IA TTOS -Sr. presi
dente, o que peça é a. causa mais razortvel 
possivel. .. 

O Sa. VIl'rtAF.S- Não o.poindo, parece até 
haver uma insinuação injuriosa contra a com· 
missão a eu a. repillo CPm toda a energia. 

Não temo5 o menor inte1•esse pnrticular na 
que~tlio (apoiados), e apenus tratamos de re
~ol ver uma cri~e que não póde ser udiada. 

O Sn.. Pn.ESIDE:.-TE - .~ tteoção ! 
0 Sa. FRANCISC\> Dll :\IATTOS- E pa.ra pro

var à Cam:.mt que náo l!:!nho a menor animo
sidade contra este projecto, faca a seguinte 
d~clnra~iio; si e~te projecto tiver, não todas, 
mas uma. só informação favoravel, desde jã 
lhe bypotheeo o meu voto 

O Sn.. J ACQUEs OU!UQUE - E põde tnmbem 
hypothecar o meu. 

0 SR. FRANGI5GO DE MATTOS- Friso bem a 
minha declaração de que, si o projecto tiver 
nma só informação f<:~.voravel, lhe dal'ei o 
meu voto. 

O SR. PRESIDENTE - Os requerimentos de 
adiamento não dependem da rlíscussão ; ~or 
r:onsegt~iote, o requerimento r.ctual não ,pode 
:;er díscutirlo. E declaro que, si a mesa. não 
pur1er fazer manter a sua deliberação, recor
rera aos meios que lhe faculta o regimento da. 
casa. (Apoiados. muieo bem.) 

O SR. JAcQUBil. ÜURIQUE (pela ol'"dern.) -Sr • 
presidente, vou cingir-me sóraente it questão 
de ordem, e -por isso vou a ttender ã. IJOUde
ra.ção que V. Ex. fez declamado que ore
querimento do nobre (leputario não oóde ser 
attendido si não determinar ]lrazo. -

?ergunto ao nobre deputcl.uo si concorda. oa 
determinação do} prazo. 

0 SR. FRA."CISCO DE MATTOS- Concordo e 
acceito a emenda que v. Ex. propuzer. ' 
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O Sn. JACQUES ÜURIQUE- Desde que o no
bre deputado concorda. requeiro que ~eja da 
10 dia> o prazo para virem as informações 
soure e~ta que~tão que indevidamente tem 
:liJita,lo as paixões d<\ Cam;wa, mas que sõ 
poda ser decidida depois da publicação dessas 
inform<~çõcs. 

E' preciso salvarmos a nossa responsabili
lidade; o pedido que faz o nobre deput<Ul.o é 
o mais justo (apoiados) e o mais sens<~.to pos
sivel. .. 

O Sn. VINEIA.ES- Não apoiado. 
0 S~ .. Lo!.CQUES ÜURIQT;R- .•• porque, com 

essas mformações, <i Ca,: ,~lra ficn.ra habilíta.cla 
a dar con>cientemento o seu voto. (2lfuito 
bem.) 

O SR. BEVILAQUA (pela ordem)- Preciso 
expltc;tr ã Camara. o meu voto ~obre este re
querimento, dando provas de minha coheren
ciu, coherencia a que a Camam não me parece 
obrigadn ... 

O Sa. Pru:stnENTE- Perdão, peço uo nobre 
deputado que não discut.L o requerimento. 

0 SR. BEVILAQUA- Não vou dbcuiir o 
requerimento, digo a[Jen~s que a camura não 
esta obrigltda a ser coherente, T.'orque ainda 
h" pouco~ dias recusou um requerimento idan
tico, pedindo esclarecimentos por parte da 
propria CO•IIIDi~sii.o de obras, embora logo 
ilepoi~ neg•tSse uma conces~ão mais vantajosa, 
a pretexto de ser individual .•• 

MUITAS VOZES- Votos! Votos! 
O SR. B&YILAQUA- Mas como os esclare

cimentos nunca são demasiados par<\ ncau
t~lar os interesses publicas, o requerimento, 
llmitado como acab:• de ser, terá o meu ;oto 
por a.mor a coherencia. , 

O SR. PRESIDENTE- Entendi que não devia 
pôr embaraços ao requerimento de adiamento, 
por isso que se tl'ata.va de obter esclar~oi
mentos. Portanto, salvo reclamação em con
trario, e conforme declaração do nutor do 
requerimento, vou pol-o a votos, com a mo
dificação feita pelo Sr. Jacquas Onrique. 

Subrr..cttido a votos, é approvado o seguinte 

R;eque!'emos o adiamento da Yotação deste 
pro]ecto, _ate q~e sejam publicad:ts todas as 
1~formacoes obtldl!S das repartições de hydraa
h~a, ~e hydro~raphia. de ob1·as public:ts, ca
pitama do porto e ;-hefe do districto do porto, 
sobre todos o~ proJectos rela.tivoo às obras no 
porto do Rio de J:1neiro e que sejam requisi
t:~dns p~ra terem o mesmo fim aqu(lllas que 
amda nao foram obtidas. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 1892.
Franci..<co de Mattos. - Cassiano do Nasci
mento. 

Em vist'l da approvação do requer imanto, 
fica adiaJa a votação do pr·ojacto_ 

0 SR. Al'\TON!O 0LYNTHO ( pelCJ. ordem)
Na quo.lida.de de presid>3nte da commiss.ão de 
obras pulllica.s, '\"enho fazer uma declaraçã.o 
relativamente ao requerimento •1ue acaba de 
ser Yotado. Não fiz esh' declaração ~ntes da. 
votaçií.o, pa.ra nã(} parecer que queria influir 
de qualquer modo no animo da Camara; mas 
venho a~ora dilclo.l'nr que to:las ~1s infor
mações ate hoje solicitadas pela commissüo de 
olm1s public~ts, não só e~pontitnea.mentil, como 
a requerimento do nobre deputado pela Ca
pibl F'ederi\1, foram resumidas no parecor 
lavr·ado ba poucos dias pelo relatot· da com
missão. A commbsão r!e~lara que não tom 
allsolutamtmte iotet·esse algum em occu\ta!' 
qu:üquer inform:~.ção; e si não as publicou 
todas. foi por lhe parecer que ellas estavam 
sufflcientemeute resunlidas no parecer da 
commis~ão. 

Er:L esta a declaracão que tinha a fazer 
por parte da commissão de obras publicas. 
( M•rito bem.) 

O SR. JAcQuEs ÜURIQUE- Peço a palavra 
po.ra uma explica~ão pe~soal. 

O Sa. Pn.tcSIDEXTE- Vou dar a palavra 
ao nobt·e deputado p:~rn. urna. explicação pes
SO<ll. mas devo propor-lhe que n IJJesa entenda 
por explicação pes:so~l aquell:t que se faz ne
ce~saria para que o noi.Jre depubdo possa, 
~om toda a integl'idade do seu wandato, sem 
compromettimento da sua opinião nem da sua 
dignidade, continuar a funcciooar neste re
cinto. Qualquer causa que se refira a mate
ria. da ordem do dia deixa de ser uma expli
cação pessoal. 

Tem a palavra o Sr. JMques Ourique para 
uma explicação pessoal. 

O SR. JACQUES OURIQüE (para uma ~xplica
çiio pessoal)- Justamente porque não podia 
continuar a funccionar neste recinto sem que 
explicasse ao meu digno collega, que muito 
respeito. as minhas pal"vras anteriores; jus
tamente por isso é que pedi a palavr-a para 
uma explicação pessoal. Não puz nem po
dia pôr em duvida o desinteresse do nobre 
deputado vota, como em todas u.s questões; e 
não preciso declarar ta·:;hem que jalgo a 
commissão completamente desinteressada no 
assumpto. Não podia fugir ao Jever de dar 
~~ta explicação, e creio que me mantive ul
timamente dentro do assumpto para. que pedi 
a p3.b.vra. (Mttilo bem.) 

OS&. VINHA.ES (para uma explíc.açiZa pes
soal)-Depois da explicaçllo dada, tenho a da-
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clarai· que o regimento foi infringido. O re
Querimento do nobre deputado pela Capit,•l 
J.<'eder-al niio podia ~er Mceito pel:l mesol ..• 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. não póde fil.llar 
sohrF: o vencido; convido-o a não fil.llar sollre 
o vencido. 

O SR.. VI:.-HAES~JiL n'outro dia, eu, nesta 
casa, com outros collegas da commi5São, pedi 
a demissão de membro •la com missão de obras 
publicas. Disse-o nessa oce<.~sião t.l repito agcra 
que não a.dmitto meia contia.nça. ou a Ca.
ma.ra tem toda a confi;mça na commíssão) ou 
não tem nenhuma. 

Desde que o deputado acceito, a nomeação 
de membro àe uma commbsão é prcci~o que 
não pn.ire soore elle a menor desconllauc_:a. 

Declaro à Camara. 1ios Srs. Deputa.dos, 
a.pezar do voto contral'io que elll\ deu aqui 
ultimamente ao pedido cle 0XOner<tÇiio po1· 
mim apresentado, voto em virtude do qua.l 

·eu me resignei a. contimm.L' n:~.quclle car~o, 
agor-a declaro à Ca.mara dos Srs. Deputauos 
que ma retiro, de todo do cargo que occupava 
na commissão de obras publléns, ulim de que 
outro mais competente do que ou o vá 
preencher. 

0 SR. FRANCISCO DE MATToS (pa1•a Uma ex
plicuçl%0 pessoa0- Sr. presidente, tendo o 
honrado presidente da commi$são de obra:; 
publicas i:lito que a. commissão niio tinha 
interesse neste ou naquelle projecto, e m~ois 
tarde o digoo membro da commi~são, Sr. Vi
nhaes, dito que não adrnittia descoufian~ á 
commissão, tenho a declarar que o meu 
requerimento nii.o manifestou ,, menor des
confiança à commissão de obras publicas. 

Da Jeitur~ do meu requerimonto não se 
póde d.<duzir o !lleoor intuito de la.ncar sobre 
a commissã.o, ou sobre quem quer que seja, 
amhímo, sombra de suspeit<\. 

E' esta. a explicacão pessoal qu"l tinha a dar, 
declarando que a com missão de ohras publicas 
me merece o maior acatamento possível. 

O SR. PRESIDENTE -o nobra deputn.do pelo 
Rio de Janeiro não tem razão, quando re
clamou contra a modificação do requerimento 
do Sr. Francisco de Mattos. 

A mesa entendeu. que não devia recusar o 
pedido, porque bem pndería ter esc:tpado ao 
autor do requerimento uma disposição regi
mental <tue não póde estar no animo de todos 
os d~put=•dos, quanto ao prazo de adiamento; 
e :t'oi por isso IJU9 a mesa. julgou de~eu dever, 
salvo reclamação, acceitar a modificação apre
sentada pelo Sr. Jacques Ourique ... 

Votação, em ~ discussão, do projecto 
n. 209 />i. deste :mno. appri.·V~ndo as divisões 
dos nbtrictos eleitoraes or~anisadas ;;elo Po
der Ex:ecntivo, pam os estados do Para. Ma
ranhão, Ceará; Pernambuco, illagôas, Rio de 

Janeiro, S. Pnulo, Minas Geraes. Rio Gr:t.ndo 
-lo Sul e uistt•icto Fedet•al, alterau:. ;L •lo os
ta.do da Bahia de acevrtlo com a orgauisaçli.o 
proposta pel<L res[lectiva re[Jre:>eotação. 

O. SR. PRESI!.>ENTE decl~ra que ha um re
querimento do Sr. Nilo Peçanlla, que vae 
submetter a votos. 

Submettido a votos, e approvado o seguinte 

Requeiro que o neto do Poder Executivo 
referente à. divisão dos districtos el~itoraes 
•la Republica, vá ao Senado, para rlepois de 
approvado ser promulgado pelo seu presi
dente, uma vez que se trata de uml1. resolução 
do Poder Legislativo com um~~ só di~ussão. 

Sala das sessoes, 20 de outubro de 1892.
Nilo Peçanha . 

Votação, em Ja discussão, do proj2cto 
n. 199 A, de>tP. anuo, prov idoncian•lo sobre a. 
nomo>açii.o dos prel.ores e dos juizes do Tribu
na l Civil e Criminnl e sobJ'e o modo de contar 
a antiguidade •los m~smos magistt·ados. 

Submettido :\ votos, 13 mloptado par:-. p:~ssar 
a 2• discussão o seguinte 

I'ROJF.CTO N. Hl9 ,t- 1892 

O Congrosso Nacioual decreta : 
Art. L • Os pretores ser-:iD nome:ulos me

rleante concurso perante a Côrte de Appel
laQão. 

§ 1. • O residente da R.epublica determi
nara, em regulamento osp<!cial, a fórma do 
concurso. 

§ 2. o E' co asiderado vitalício o logat· de 
pt•etor. 

Art. 2.0 Os juizes do Tribunal Civil o Cri
minal serã.o nomeado:> dentre os preto1·es, na 
ordem da antiguidade. 

§ L• A aotlguidadecontar-se-ha da. posse, 
prevalecendo, em ig-ualdade destfl., o tempo 
da judicatura :• nterior, na União e nos es
tados e , em segundo legar, o da advocacia. 

§ 2.• Os pretores nomeados vitaliciamente, 
antes da. execução do decreto n. l030, de 14 
de novembro de 1890, scrã0 conside1•ados os 
mais antigos. 

§ 3 . 0 u presidente tia. Côrte de Appellacão 
organisarà no prin6ip;o da cafla anno a lista 
da. antiguidade dos pretores, cabendo aos pre
judicados recurso para o Consellio Supremo 
do mesmo tribuna l . 

.Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S&. Pr&Es FE&REIRA (p~la o1·deon) -pede 
rlispeosa do intersticio para que o proj~cto 
entre na ordem do di>J. amanllâ. 
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Consulta<l•~ ;l Crunat'!\,Ú couco;ii:ln :l rlispens·t I § 2." t~sh .ti::;trihuiçã.o sei":~ feíl:\ . Sl!g!lntlo 
raqueriJn. o llllllh>ro tlv po~sons t.lu. f•uutlt;~, \"altrlas p.orn 

, t ~ 1~ d·· · :- d 11· t n 3? I o traiJ.Illhl rut'ôll. • o :Jçao, em · tscussao, 0 pr ~ac 0 ·. - \l't 8 o Scmlo forncchla~ .. t·~tuitamente 
A, deste ~nno, d:lOUO rltversa~ provldcnctas I· ·. . : 1 ri • .. . "t ' d t L· 

ta•u·to de animar as indu ·trias il"'l'icola. e aos llovos IWru ores n~ ~emen es e oca a 
no · .1 ~ " ' sorte rrue rechmii.rerQ. 
pa.StOl:'J[, . . AOS antigOS lavradores ~e forn~cerâo, ~:l.ID• 

Sllbmelttdo a votos, e adaptado para passar bem gmtuita.meu te as novas sementes, ameia 
a. 2• discussão o seguinte não cultivadas, desde queas reclamem. 

Art. I), o Serâ crea.do no Districto Federal 
PR.OJECTO N. 3Z A - 1892 um po~to :.~ootechnico para o cruzamento gra-

1 
tuito das raças existentes, com estalões esco
lhiuos e ahi trntaJos, specimens das raças 

O Congresso Nacional decreta: T ·- l>ovino
1 

muar, ca.val!~r •. oviua, porcina e ~e 
Art. 1.• Nas estradas de ferro da Uotao, aves d1versiLs; coostttmndo ts;;o um<~ granJa 

ficam reduzidos á metadé os preços das tarifas modelo. 
act\Ul.esde transportes de prorluctos da grande Al't. 10. Fica autorisado o governo a crear 
hvvoura e reduzidos ú krça pa.1·te os preçoti uma escola. primari;t rural em cada uma das 
das tarifas actuaes de transjlorte dos pru- freguezias ruraes do Districto Federal ; e~cola 
duetos ela p11,1ile!l:t h~'·o.UI·a .. . que teril. um proressor primado e ou~ro de 

§ 1 • 0 O guwmo dishn0uu~~ entre os pro- cultura pratie;l e os recursos necessa.rJOs ao 
dueto;; da pequena e grande l:wouras. bom exilo d<l instituição. 

§ z.o o governo uniform~~rit as taxas de Art. 11. E' igua.lmetüe o governo auto-
tl".Lusporte pelo pt·eço mimmo nctual das ris:.\Uo a crear uma escola. de ag-ricultura vra
tat•iras . tic;t, para preparar operRrio5 do cnmJ'O e para 

Art. 2.0 Serão traosporta•los livres ele des- o rne ltrorumento tlu.s culturas existentes e de 
petas os instrumentos, machin,1s rle l"voura outras novas. 
e os roprodactores de criaçuo rle garlo. . Paragrapho uuico. O posto zootechnico sor-

Pn.ragt•~tpho unico. Estão comprehencltdas virá de el~meuto para o ensino pratico nesta 
na. disposição deste artigo as muchinas moto· escola. 
ras destiu::v:lus u. e,;t<>lrelecimentos ag-ricol:ts. ,i.rt. 12. A União auxili11ra os concur•sos 

Art. 3.·> O govP-rno Cara nugment;tr-s~ o:; regioMesagricohts de criação, com o tlm da 
meios de transporte nas estrailas do ferro, ~erem dados premios pelas eommissões ruraes 
llesde que eJtista.m productos n. serem trons- aos prodoctores qus apresentarem melhores 
]JOl't:J.dos, afim de niio depreciarern-~e por tipedm~us : 
demora, ou estragarem-se por elfetto do a) premio de um ;tnima.l de cria. ao exposi-
tempo. 0 • • 'd tordo melhor produeto de cada. raça; 

Art. 4.. FtMm supprum as as a.rma.z~na- b) premio de 20$a.te 100$ pelo melhor spe· 
gens dos produc~os da la.!oura e ~ ll S machru;s cimen de cada plant:l. util destinada a grande 
e d~s i.nstrnmen.os dcstmados a producçao consumo publiao, sendo demonstrado provir 
agrJCola. 

0 
, , • ella de cultur<\ regular; 

Art. 5 . . A .cal e outros calc~re~~ de:ohn~- c) premio de 100$ até 200$ ao proprietario 
dos aos drst~1ct?s ruraes serao 1sentos e <io terreno que, em menor ilrea, encerrar a 
despeza de tram;11orte. . . _ melho1· e a mais abuoúaote cultura de cada. 
_ Para.grapbo umco; De Jgual .1seoça.o ~osa- planta util sendo um quarto de hectare o 

rao os estrumes ch1ru1cos destmn.dos a la- minimo de:Sa área ; 
vo~ra. 0 • • .d . , d ) premio de um instruoo.eoto dos mais 

.n.rt.. ~ · Ficam supprtmt os ~s lrnp?stos ape1·reic:oados de lavoura, a escolha do lavra
ad?a~leuos de todo e qu.tlquer mgre~tent~ dor, it.qurdle que já empregar em sua. cultura 
chtmJco, sementes, m.udas, ~te., t!estma.do:> d s melhores instrum ~ntos e rnetbodos. 
ao melhor:mento da. mdus~rm a~rtcola. 0

c) premies de medalhas de bronze, p~ata e 
. Art •. 7, O governo mandar demarcaa.~ ouro uos e~positores que, nas condiç~es 
1m~ed1atamente os t e1Tenos ~ertencentes ima p~ererirem estes aos premios em es
Uo!ao em ~otes de dous a ClllCO hectares, ac . • • 
quando marginaes a estradas de ferro e de peCle. . . . 
rodagem, ou proximos de estaçoes e paradas Art. 13. Semo constltmdos prem1os de 20$ 
das vias <ie communicação pertencentes á Re- tt 100$ aos proprietal'ios de morros descnlva
publica, e cedel-os-ha directamente ás fami- dos que os repln.uta.rem methodicamente com 
lias de nacionaes ou de estrangeiros que tlol'est.'ls. . . _ 
qneiram dedicar-se a lavoura Art. 14. l~ualmente S<l constltUJ ra.o pre- · 

§ l. • A cessão destes tet•recos sera feita meos de 20~ a 1 00:'; aos proprietarios de 
pelo preço mínimo da lei de terras. mattas que as conservarem, fazendo os tra. 
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balbos necessarios para o melhoramento c 
iocr•·mento das agua~. 

Art. 15. O governo mandarà estudar espe
cialmente qu;leS os " uxilio~ que pml<lm ser 
dados aos primeiros occupantes de terras in
cultas, p~r•• cultiv,tJ-as. 

Art. 10. O governo mandariL estudar as 
bases para a organísação de um codigo 
rural. 

Art. 17. Serão publicados gratuitamente, 
na Imorensa Nacional ou na Casa da Moeda, 
trabalhos escolllhlos, sobre êcooomia rural, 
sendo destinadas estas ohra.s ao ensino escolar, 
à propaganda agronomica ou â investigaç>ão 

Art. 2. 0 A mesa de rendas geraes de Pe
lotas, uo refel'i,lo estado, tlca hauilitada para 
fazer o> desp:tcllos rle que trat:t <) decreto 
n. 7063, de 31 de oututoro do 1879. 

Art. 3.• Fica o governo autorisado a. abrir 
o credito ner.essario para fazer face ás dcs• 
pezo.s origin:tdas por este decreto. 

Votação, em 2a discussão, do projecto n. 123, 
deste anno (do Seun.do), aug-mentando de 
mais 40 °/ 0 os aduaes vencimentos esalarios 
rlo pessoal da Imprensa Nacional e do Diario 
Of!icial. 

de novos recursos ruraes. O S1·. Abnino .A. 'lhnso (pela o•·-
Art. 18. O g-overno mandará pu?licar e dem)-Sr. Presidente, tem V Ex. chamado 

distribuir por . to~as as esculas publicas d9s ao terreno, que reputa legal, os Deputados, 
estados e do DJstrJCto Feliera.l por mtermedto I que, tomando a mlio pela ordem, proferem 
dos presidentes e ~overnndor"'s dos estaria~ lungos e desva.t•iados di<cm·:ms. 
e da. lnteodencia rln. Capital Federal, IJons !\Ia.~ supplico :L V Ex., que, considerando, 
livros elementares ou fuudamentnes sobre a que causa. se tructu.,me deixe dizer, ao menos, 
a~ricultura e criacrro tl<l g-;odo. a.l""umas palavra.s. 0

Pnragr,,pho unicn. A distrihui•.:ilo destes " . . .. 
r ro· se furo'~ lambem a associuç<)es de la- O Sn. P~t~~IDE:'\TE-y. Ex_ me perdoe. 

IV "' • sobre a materm do pro.tecto Oi10 pode V. Ex. 
vo~~t 1!1. Flct\ cron•llt lllllll. commiss:io te~ dizer mui~ nada.; pot•que a. $Ua discusslio j:i. 
chuic..'l rio cinco nwltihl'os, que se incttmlm de está encerrada.. 
indicar tl catln. momnntn aos potlet·cs pulJlicos Sobre a votação o nobt·e Deputado póde re· 
toda. e (fU!l.l~liOt' ma1lltla necussurla tLO incre· querei' o que quizer. 
mento lltllnvoura cct•inçiio. O SR. AL~n~o Al'Fo:-;so-N[o vou foJiar so-

§ 1.0 lltib commi:;siio funo·cionarú na Ca- bre a. 1nateria: vou referir-me, somente, Ú YO· 
pita! Fmlerul, e ;;era incntuhirln, SGb ~onheci- tação. 
mento propl'io ou informaçõos dos comícios Quero lembrar â. Camara, que. em bom. ella. 
ruraes, de todos os assumptos a que se rc- não tenha considerado merecedores do seu 
f are est:L lei. sutiragío os 30 °lo ... 

§ 2.o Aos membros desta commissão, que o SR. PRESIDENTE-V-Ex. não póde discutir 
servirão gratnitamente, abonarâ <1 União. o projecto, a pretexto de fallar pela Ordem. 
passagem em todas as estt'ndns de ferro • 

Art. 20. Não seriio considerados no caso O SR. ALMINO AFFONso ... da penuitima, e 
de receber os auxilias dispensados pela pre- ultima classe de Empregados da Estrada cen
scntc lei os proprietarios de qualquer di5tri- tral: com tudo, deve ser generosa com os ser~ 
cto, que não tenham coosti tu ido a sua com- ventua.rios da Imprensa. 
missãD rual. O SR PRESIDEl\"TE-Observo a V. Ex., que 

Art. 21. Fica o governo autourisado a isso nü.o é permittido. V. Ex. não póde dis
fazer as operações de credito necessarias para cutir o projecto: a Mesa sente não poder abrir 
a execução da presente lei. excepção em favor de V. Ex. 

Votação. em 1• discussão, do projecto O SR. ALM!l\"O AFFONso- Vou conter a mi· 
n. 105 A, deste anno, elevando il. categoria nha. palavra,em attenção e reverencia. á Mesa. 
de alfaodega a mesa de rendas de Smt' Anna Todavia, direi, termmando: a ta.bella do dia 
do Livramento, no estado do Rio Grande do 25 vai morrer; porque esta, redondamente, 
Sul. equivocada, mudando-se nella a nomenclatura 

Su bmettido a votos, é adaptado para passar dos Em pre,.,rrados; :pedindo-se a tê cento por cento 
ã. 2• disc11ssão o seguinte de augmento ; e oonsa.,arando o Art. 2°, que é 

monstruoso. 
PROJECTO N. 105 A- 1892 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o E' elevada ã. categoria de alfao

dega. a mesa de renrlas geraes de Sant' Anna 
do Livramento, no estado do Rio Grande do 
Sul. 

Os nomes,que estão debaixo della, estã.o en
ganados. 

Mas a Camara recorde, que muitos da
quelles Empregados do serviço da Patria, 
aquelles pobres trabalhadores e proletariDE •la 
Imprensa, já trabalharam alli 250 noutes, re· 
galando·se com a fome publica, e com a. in-
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omnia.; recebendo, a.penas, muito mesquinho ! O Slt. Prn:smE:-..-re-Milis uma. vez procurarei 
s3 Iu.rio. j fu.ze,·~ntendet··me a. respeito desta melindrosa 

Declaro,qu<::, si a Cama\·a.. por condolencia e · •Juestão. 
justiça., a.pprovar o primitivo projeclo em , Achf) que o t'GJimento ou o leg-isla.dor que 
segu111la. d1scussii.o. e, não obsta.nt~. achar ,que · o con reccionou não f"z makque consignar na. 
é muito o que nelle se pede, tcHllo aqui, no ; dispo;içiio em virtude •la qual o deputado 
bolso, Emendas pn.l'a a terceira discussão, re- ; possu cst>tr sempre à vontade em todos os de
du:úndo o maior augmento a 25 •f,. bates que houver de tomar, externando livre-

Submettido a votos, é rejeitado o substi- mente~ .. seu voto, ~~m que sobre a sua pes~oo 
tutivo a oresentado pelo Sr. França Ca.r- tique palr<tnrlo ~ rruns leve sombra. de suspe1ta 
valho • que o desautor1se. 

· E' por isto que o re"'irnento permitte que, 
Submett!do iJ. votos em seguiu:L o art. J• em qualquer oec<lSiã.o dada., o deputado po:;sa 

do projecto, é declar;.>.do rejeit:,do. usar da pah~Vl'"' para uma explicu.çã.o pes· 
O S&. OLt VErRA. VALL.\DÃO (pela o,·dem) soai. 

pede que sG verific1ue a votação. O dcpu'.ndo nilo póde la.!.lçar mão clesl...'t dis-
posição do regimento, tod:t especial, para dis

ProCCflendo-se ::i veriticaçiio, votam a f~ vor cu tlr esta ou aquella rnatel'llt, pa!':J. litzer re-
38 Srs. deputados e contr<t 56. fe1•enci:o. ~t est:t ou aqnel l <~ emen•la. Por esta 

o SR. P RESIDENTE- Não lia. lll\lllero. Vae rur.iio, en rmdit• i ; ~ aos !lobroo ueput.IUO~. á Ja• 
se procoder a chamada. mara om gm·al, que por amor aos seus tr:t-

Procetle-se á chun1a .ta :i. qu'.tl resp<~nuem balho.~. por amot· ás intenções rio log;~lador 
105 St'S, deputados. que tiío sabiamente loz o no:>:1o r·o;:imcnto, 

. Llê it explicação pcs,;onl a 1111h1 i ntt~ t• protaçii.o 
O Sa . _ P!lE;oWE."TI~- RcspcnLleram a clul.- rptc etita Llbpo$iç:1o de v~.~ tcl'. 

m:~.da. lOo :SI'\:. d.oput;alos; ma~ da porh consta I , . . , . .· 
que mais ti~ cinco rdir;\ram-sc rlopob dl\ cht\· O~~~-. PEtl.• .. ~ tt A. ~>~.-L'( llil.-;- S~·: pro;t•lento, 
roada; port;mto, nã.o ha numero para votar, em .'oit::-1.1 tl.t. I cl.\r,lt;··IO •lo \ . L:-., tu11•lo um 
111• e tlca atli<td<t t:\mb.;m a v..taçii" ua re- I mmt? rcspettn as ra·ut.lontes deltber:t(;üe~ flUO 
daeção do orç~meuto <>era! da. receita. I V. ~x. costulll_!\ t~m~t· !lo .desempenho d•> seu 

• . • _ 
0 ;\\to c;u·;;o, oao nlSlsln•ct em u;;;u da ll.'\-

Contmua a rl t>cus:>ao di\_s . eme.mlas de. Se- I~ na pm•a unut explicaç:1o pe~soal que quero 
nado ao orçamento tlo Mtmster1o da Guerra. d:tr , e seutar-me·hei, I'Cs•H'Vôtlld'>-mo paru. '3m 

O SR. PeRELR.A DE Ln~A (paYa uma explica- occa:;iii.o opportuna. dizer aqui li o que se me 
çúo pcssoat)-L'edi a pal<wra para. uma expti- oo·etecia. agoraapr·e5entar em resposta áque!le 
cacão pessoal, porque tendo sido app1·ovatlo o nobra deput~\dO a que me l'~feri, convenoendo 
projecto sobre :>. divisii.o uos Lli~trictoi! eleí- por ess;\ occas•ão a V. Ex. •la que realmente 
toraes... era urna explicação pcsso!\l a que eu agora 

O SR. PRESIDENTE-Peço ao. nobre depu- queri,\ dar. 
tado que tenha em consideração o que a mesa 
bv. pouco dechtrou em relação n. esta questão O Sr. Fonseca. Hern:J.es poucas 
de explicações pessoae;;. palavt•as tem u proferir sobre as emenuas do 

Procuro sempre estar de accordo com a Ca· . Senado, depois do discurso proferido pelo 
marn na ioterpreta.çilo tias disposiçõeS regi- ! ho!lrudo relatot• da commissão de orça
mentaes e o nobre deputado ha do concord<1l' • meoto. 
commigo : ou hoi de manter o regimento. De duas naturezas são as emendas do Se
ou não podet'à haver a boa orJem neces:>arir. nndo, umas apresentando despazas dimi
nos nossos trabalhos. nuidas pala CamarJ., outras restringiu~ 

0 SR. PEREIRA. DE LYRA -E' exactamente do-~. . . 
bnseado na. interpretação que v. Ex. deu ao Drscordi:t. do nobre dêputado pelo P1a.uby 
regimento que eu pedi a p;:~.lu.vra para uma no ponto em que ll-e<:llSa. o Se~a.do de ter 
explicação pessoal. att.entado contra d!re1tos adqmrtdos, ponto 

N d
. - d t . ~ . 

1 
.d relutado brilhantemente pelo relator da. com-

a. tscussa.o es ~ proJ~t~ ,oi envo v1 a.• missão. 
de certo. modo, a mu~ na <hgmdnde. Quanto á desorganisação do serviço que tra-

Na mmba ausenc1~ fizerem-se certas a[- rão as reducçõcs a que se referiu o nobre 
tir112.ações que me forçam a dar um:~ e:q~l!- deputado, acha. nl\tural. que haja algum 
caQa? em poucas pa.l~vras ao nobre depntado abalo ; mas este poderá ser modificado pelas 
que 1mpugnou o proJecto. providencias que a administração deve 

Entretanto, si V. Ex. julga que não posso i tomar. 
usar da. palavra par-<~. uma expUcaçã.o pessoal, l Quanto ao restabelecimento da verba de 
não tenho duvida em me sentar. 200 e tantos contos para a tabrica de S. João 
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de lpanema, acha.razoavel; a Camar<\ sup• 
primíu essa. verba. por ter autorisado o 
governo a desfazer-se !lesoe proprio u;ociooal , 
mas o governo u.inda não se d~fez del le, e 
portanto de\·e haver verba até que elle seja 
alienado. 

. Si essa verba não fot• ruodiiicada no orca
mento, será votado um credito supplemeutat·. 

Está de perfeito accordo com o Senado e em 
desaccordo coro o nobre deputado pelo Piauhy, 
quanto á emenda sobre o Collegio MUitar. 

Recorda as idéas que teve occasião de ex
ternar opportunameute sol,re instrucção pu
blica, combatendo o ensino oillci.ll, e lembra 
que a propnsito dlL propost11 extincção do Gy
mnasio, ref<lriu-se ao Collegio Militar, de 
cuja responsabilidade devia o governo tarn
bem se eximir. 

A Camar:t não sõ não cot•tou rlespezas, mas 
ainda augmenton o pesso:~.l docente e o uu
mer·o de alumnos do Collegio Militar. 

A !li hn ai um· :os grtltuitos, que é um ser
viço em prol daqudles que ~e sacri tic.,r::un no 
campo da b::r.tlllha; mas ha tnmhem n.lllmnos 
contribuintes, cuja contribuição é mesquiuha 
em relação com os benetlc:os de que gosam. e 
não se deve fazer .favor a quem tlelle não 
precisa 

Si é pre~iso cortar na despezfl. pttblicn \ por 
que abrir excepcão para o Collegio Militar, 
augmentaodo-lhe a. despeza ~ 

A Camara, que cogitou em extin~uir o Gy
mnasio, não deve augmentarasdespezas com 
o Collegio Militar, principalmente agora que 
se falia em dominar o paiz a. classe militar. 

Sã.c estas asrr,zões, por que vota pelas emen
das do Senado. 

O Sr. Lauro Mullel.'" vem apenas 
fazer algumascoasidemç1!es a r~speito de uma 
das emendas do Senado a(l orçamento da 
Guerra. 

Não pensa nem como o nobre deputado pelo 
Piauhy nem como o nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro sobre a ma teria ; a sua t•pinião 
meneia as dufls . 

Concorda com o nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro quanto ó. reducção da verba con
signada ao Oo! legio Milit•1r, nã.o por julgar 
demasiado o numAro de alumnos, mas por 
julgar conveniente não augmentar despeza 
actualmente e por não ter sido f~:~ita a re
forma daqualte estabelecimento pelos meios 
lega.es, e sim por uma invasão de poder, a 
qu~l serà máo precedente. 

Não 11óde, entretanto, concordar com o 
nobre deJ?ulado quanto a 2" part\l da emenda 
á sa rubrica, 

Não se trat..i de direitos adquiridos, trata-se 
de um modo irregular de legislar, trata-se de 
uma disposição orçamentaria que revoga a 

lozislação, até contra. as disposições regimeo
t,,e.; da C:unara . 

O Jlroprio ...;enado reconheceu que não se 
póde fuzer isso. 

:;i ess.'l emeot!a fosse approvacla, acilrl'eta
ria uma injustiçt\, por nii.o sor geral. 

Relativamente á emenda sob·re alferes alu· 
nmos, tambem é uma. redu~o íojusi.A. 

Põe em relevo a. falta. de equidade que 
desde muito pes:\ sobre essa classe de officiaes 
os qoaes merecem toclns as considerações, pois 
conquistaram o seu posto ]Jelo estudo, e en
tretanto sãn victima.s de prevenções que in
felizmente teem subido atê :l. legisl~o do 
paiz. · 

Refere-se ao morlo por que se tem legislado 
sobrt1 oegocios militares por partes, tratando 
de casos is~lados, pe~dendo-se muito tempo 
em dlscuss0e~, quanrio SCl'ht preferível a.dop
tar um ~ystema geral. 

Nilo v.; r;,z;'io para. n. emendn. suppressivn e 
acha que :\ Cam;ll';t "[Jr;,ticaria um acto de 
justiç:t OI"J~tndo-lhe o seu voto. 

Nilo ;o rgnment:~ com direitos adquiridos, o 
quo sorh um :tbsurrlo; cntemle que, si a re
chtt:ç:1o é just:~, antã.o proponha-se a. refOl'IO::t 
dn. legislaç;ío vi:;onte, em vez ele se fll.zcr lei 
de camcter met•amente individual. 

1\ provei ta-se de estar com a palavra po.:.ra 
tra.tur propriamente do exercito. A esse res
peito se tem conservado silencioso c, por is>o, 
esper:t qne a. Camara lhe rele:;arà. tomar a.i
gum ternpo. 

Diz. que os acontecimentos políticos que se 
teern dado no p:l iZ, teem feito com que nppa
reçam suspei~0es ~ontra o e: ... ereíto, as quo.es 
se t~em .•nanlfestauo na Camara. de um modo 
aggressivo. 

Não advoga interesses de classe : acima da. 
classe colloca o pair. ; entende m~smo que o 
governo da espada é mais funesto aos que 
vestem farda; mas defende o exercito. Nos 
acontecimentos em que estão envolvidos mi
litares, não é o exercit·> que age. Si nelles ha 
militares algozes, ha militares victima.s. O 
qne age é o p:wtld:trismo, são ns t\mbições que 
nãn trepidam ante cnusa algttma.. 

Culpe-se o individuo, não se culpe o exer
cito, Aporrlc·S" o culpado e este terá conde
mna.çào na. propria chtsse. 

A discussão fica ndiadt\ pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 183 C, deste anno, restabelecendo a lei 
n . 3403, de 24 de novembro de 1888, com as 
modifiec'l.Ç(jes qne indica, e fixa o prazo dentro 
do qut\l devem os actuaes l>ancos de emissão 
entrar no regimen desta. lei. Auto:isa o go-
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verno: a. assumir a responsabilidade das notas 
·dos que não pudarem ou quízerem submettcr
se ao masmo regimen, a pro'Videucinr quanto 
á substituição, ~r notas do Thesouro, das 
que forem receb1das, e a rescindir o contrac:tu 
com o Banco dro. Republíro pam o resgato do 
papel-moed<l, limitado este ã. sorom;\ actual e 
feito o resgate conforme aquella lei e com os 
recursos annualmeote decretados. 

Veem á. mesa, são lirla!!, apoi.ad\lo e po:>tns 
conjunctamente em discussão as seguintes 
emendas: 

Ao '[ll'Ojecto n. 183 E: 

Ao projecto n. 183 E: 
Art. l.• S~iam supprimidas as pala nas que 

se seguem a comzJanlâas ,moaymas ate o lim 
do artigo. 

Art. 2. • Substiturt-se pelo seguinte: 
O governo liquidai'á n l'CSpolls.t.bilitln!lc JH'O· 

veniente (las emi~S<'k~ me~l~:.t1..11te o em1n•ego 
dos l<l>'tros <!Ue as ~nt·antcm. 

todo o p;\pel que tiver seu equiv<tlente em 
ouro e a:polices. 

.lrt. 7.' SulJstitna-se peloseguinte : 
O go;emo poderá lançar mf\0 dos auxilias 

[I.Utori~ados }lela lei n. 3Z63 de lS de julllo de 
1885. 

Accrescentem-se onde convier os artigos 
seguintes : 

.lrt. Os impostos alfa.ndega.rios de impor
taçflo serão cobrados em ouro na. r;l7i.i.o de 
30 ;;, log-o que o cambio se m:mtenho. acima 
de 20. 

Art . Fie<\ o governo autorisa.do ;l alienar 
nn occasião mais opportuna os pt·oprios na· 
ciú.nae~ , no todo ou em :parte, com excepção 
dos que forem indispensa.veis pa.l"J. o funccío
nttm~nto da administraç-ão J;lUb!ica , roelleante 
Clmcm•rencía publicl\ aberta nas ;principacs 
capil:.1C$, com pr;t.zo nunC;J. inlcrwr a tres 
me7.es. 

~- R. -S<ll<'l. üas ~ess.->es, 20 tl.e outubro de 
1802. -Fe>·;·eir<t Pil·cs.- Jfowc>·o B<tpti.-~tt. 

Suhstitunm-se a.s lettms ",lJ escu pn.!'11gra· 
pho unico pelo s~~uint.e: 

Parag1·a:pho unico. O go\·erno C(IUCcdc!·á O Sr. Seve1•ino Vieira. quer pro
aos roncos (jUe se acharem em tlebito os se. seguir n:\ St3rie oh:: consideraçilcs que hoo
guintes f;~.vorel!: tem, emiJora perfuoetorimnente e em !neta 

com a \'lt'Oprit\ incompetell<!ia, fazh sobre o 
rt) Como no llfO.iecto. suL,;titntívo do nobra ilepntado por S. Paulo, 
11) Como no projecto. e 11ede que o nobl'e deputado niio tome co:no 
c) Como no lX>. l':l.h'l':tp11o unico. nttinginuo a sua pessoa qua.\que1• observação 
Ao pamgrapho unko do art. 3' •lo IJ!'ojecto mal> r igorosa .. 

accrescente·se depois da pala.vra final-cmi>· Considera melindrosa. a situaç;.l.o do nobre 
sões- o seguinte: devutndo que se lhe afigura est?.1' se o do victi-

Com a. condição de incinero,r as nota~ em IDll. ele IJm conto do vigario. 
sommaequivalente. o projecto sl fosse adaptado ;;eria uma me-

Art. {,• Substitua-:;e pelo seguinte: tlida •motlino., inct\ paz da produzir etreitos 
Fica o governo ~utorisado n emittir a poli· e ine:,::~qnivel, porque cousidera o BJnco da 

CCl> especiaes de juro 5 "/• (papel). re;;ga.taveis Repll\>liea um estado no esh\do; e il'il. eu
facultativamente no pro.zo de cinco anno~ e centrar uma barreira nos outros lnucos emls
necessarh\mente no de dez em impo1•tanc:ia sores que podem mu!lo Jegitiru;imente inter
equivalente ao valor do :Pa~l-moe<la do The- '[)01' o seu veto, chamando a si, pelo menos, 
souro e do pa.pel banca rio que não th·er g:a- metade ua.s g!'ll.ças concel\idas ao Banco da 
ranti~ equivalente em ouro ou apolices. Repul)!ic;<, ou então este banco terá de capi-

§ 1.• ~sa.s all(llices terã.o o -va.J.or nominal tular ante os outros. 
no ma;:timo de 1:000$ e no mínimo de 1~00. .-\ reorg,tnisaçã.o do Banco da Rept\blica. tal 

§ 2.• ;\o c..'l.SO de insufficienda provada do como propv~ o projecto, não conseguira seus 
meio circulante, o governo das·d. a essa>. a :poli· eiTeitoo em tempo algum, ou porqne t1.n tes 
ces o curso le.gal. dis~o tenhamos a. fallencia. do 'rhesouro Na

Conservem-se nn- sua- ordem respectíva os cional, ou porque tenhnmos a revolução p:uoa. 
§§ 4• e 5°, do art. 4" do projecto . evitar que esse attentado se consumme. 

Art. 5. • Substítua-!!e pelo seguinte : Qu;:.ndo a. emissão actualmente existente 
Fica o governo obrigado a. res:;atar o papel· esteja gara!ltida. pelo sau equivalente em las

moeda. do Thesouro e o pu.pel lyo,n~río que tro, quando o capital do B<lnco da Republica, 
não equiva.ler a ouro em apolices da divídà. como se j)t'Opõ~ no pro)ecto, esteja. r edusido a 
publica conforme os decretos de li de janeiro 100.000:090$, no systema do ptojecto o The
e 7 de dezembr0 de 1890. \Xlm o prod\\cto da.<.> souro vae concorrer para os felizes accíonist.as 
apolices de que reso. o a.rt. 4'. do b<'tnco com a quota. annnal sufficiente 

Paragrapho unico. Logo que o cambio se\ para dar-l!Jes o dividendo de mais de 20 %· 
mantiver <\cima de 20, o governQ converU!x-3. Para demonstrar isso, analysa o nrt. 2• do 
·em especies e á vista, á taxa cambial do dia, projscto e faz dedu~.õcs. 

C'>Qiu" V. VI 
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Precisa fazeL· notar bem à Cam:tra que a 
questão não é ele vautagens nem de onus. 
Onus ha. de support<~.l-os o The:;ouro "Porque 
são a conse([u<:ncia. do erro em que callimo~. 

Som mudo~ to•tos os eJJcargos com que o sub
stituti,·o sobrecarreg-a o Thesouro, vê-;e que 
elles se elevn,m ao i•upol'taute al:z:.ui~mo de 
185.314:000~, isso além dos encargos que re
sultam etrectivamente dos lastros existentes 

Pelo projecto do nobre Lleput:do por S. Pau
lo, o Thesout'o vae ainda set· obl'igado a jJa
ga.r em p1·oveito do Banco da. R.cpublk.n,, du
rante lô annos, os jm•os de 342.ll5:0U0$000. 

Com as vantagens que S. Ex. lhe da, o 
banco ficara disp.·n~ado de reo.Hsar qualquer 
operação banc•~ria, porque sem arris' :tr cous:t 
nenhum•t poder<i. d•tr aos seus ;J.ccionistas o 
va.nt:Jjosissimo diYidendo de 20'/ •. 

O noure deput:.do pot' S. Paulo, 'lUB e um 
homem pratico e que deve cnnhGCl'll' :ls dim. 
culdades ~ as ne:~(!S~id~rlos do (!Overno, não 
pôde absolntamente nntrir esta chimeric:t 
espet•ança c.le resolver a. qucstiio lin:1.nceit·, 
com o substitutivo que rormnlon. 

O suustitutivo •le s. Ex. está co!1<lcmnnliO 
lle!as suas proprias disposíçi:íe:o, está cancle
mnado ate pela nrgutnenttç·.;io pro•lnzHa em 
seu 1'<~-vor, do que elle 1üio tl'az onn~ pnr:t o 
Estt\do, pot•que o gov•mlo ni:Lo tel'l\ qno de;;
embolsnr o .juro de 4 '/o que >ae ser obri
gado a p'lg'al' annu,llnwnto. 

E' possível que elle Sr?ja n.ppro.-ado: o ora
dor, porem, nil.o o ucreditarú sioito depois qtle 
isso for um facto consumnmdo. 

A Camartt tem pree~úento firmado sobre 
a ma teria, porque ja se manifestou de modo 
claro e preciso, em vohção nominal, n. "[ll'O· 
posíto das emis,ões inconversin~is. O ora
dor espera que a Cmnara honr:~rb, css~ pre
cedente não sacrilicanrlo os interes~CJs üo The
sonro Nacional. (Jluito bem, ílw:to l1e11t. O 
01·adar i felicitado.) 

A discussão fie~ adiad~. 
Passa-se á. hoL\t destinada :10 expediente. 
O SR. 1° SECRETAlUO procede ú leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. 1' Secretario do Senado, de 25 do 

corrente. communic.'l.ndo que com officio uo 
Ministerio da Agricultura,Commercio e Obras 
Publicas, foi de>ol vido ãquella Camara, sauc
ciono.do, o autagra:pho da resolu~o · do Ctm
gresso, autorisando o Poder Executivo a 
abrir c credito necessario para indemnizar 
no corrente exercício a Augusto Francisco 
.Maria Glaziou da quantia de \J:425~144, im-

portaucia de despezas feitas na conservação 
do jardim da Praça \I<J.Republica,-lnteirada-. 

Do mesmo senhor, de igual data,· commu
nic:tudo que, com officio do :-.linisterio da 
Guerr,t-. de 21 do cort>ente, foi de"olvido 
aquclla Camal'::t, s:mccionado. o nutographo 
do decreto do Cong-resso, autorisando o go
verno <l transferir parn. as arm;lS •le ínf'anta
ria e ca vaJ1<1ria o; actuaes In, e 2"• tenentes 
d'l. arma de artilharia, que por talta de ha
hilit<rções sc'enWicas e est:Ln;!o imp~did"s de 
outel- •s,não puderem seguir o~ po~cO$ dare· 
spectiva arma, e daquellas p:~.ra e~t<J., numero 
co:·rc pon•fcutc de officittes com o respecti .,.o 
cUl'~O rla ar·ma de artilharia, s~m prejuizo ela. 
a.ntiguidade.-luteirada. 

Ref)Uel'imento de Francisco M•lrques Tei
xeir.l, pedindo diversas concess,Jes. ~ A's 
commlssõe$ de f,~zeudt\ e de obras pU!Jlícas. 

O St•. Pre,..idente, em virtude de 
íletiber.1o;iío n.11 t~riot' do Camtu·a, soiJre ore
qn ~rimetJto do SI'. BAU:lrlllinn c,u·neiro, no
nwin. a~ seg1<íntes commis~ues inct1mubla:;; Lle~ 
no intervaflo ria presente ~e~~ão e c.l:t de maio 
pl'O.>ímu Yindouro, orgilnísarem o~ seguintes 
pl'o.jcctos : 

Revisão da. lei ths sociedades anooymas : 
Bmzilio do;; Santos, Chagas Lob.1.to, Fre

uel·ico ilorges. 

Revisfio do processo de fa.llencias : 
França Carvalho, Aristides ::\lilton, André 

Cu. valcau ti . 

Organ.isaçii:o de um curso commercial : 
Eellarmino Carueiro, Felisbello Fr~ire, Ro

dolpho de Abreu. 

O Sr. Francisco <le l\.lattos 
(movimento de a:ttançr<o. )-Sr. presitlente, a 
J)Opubç,ão desta cillacle devia t er ficado clleia 
de serias apprehençõe~ depois da leitura. das 
cartas de dous distinctos officíaes (.]a armada 
nacional, publicadas no Jontal do Com;lwi·cio 
de hoje. · 

Para a Car, taJ'a n[o deve ter siU.o uma sur
presa o que se relak't naqnella.s cartas ; e digo 
que não !leve ter sido uma surpresa, porque 
já no bem elabomdo re1atorio do illustre mi
nistro da marinha, S. Ex. fez ver a neces
sülade que temos de material naval e igual
mente quando S. Ex. fez a ex:posi~d:o de motivos 
pedindo e credito de lO mil contos para a con
strucção de mvio~, exposição que veiu acom
panhada de uma mensagem do honrado Pre-
sidente da Republica. • 

Sr. presidente, o assumpto é de bastante 
gravidade. Hoje, que a Ca.ma.ra. tem as suas 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1810512015 12 54- Página 13 00 15 

Sessão em 26 de Outubro de 1892 61i 

,·istas voltadu.c; quasí que sómente para n. 
questão financeira, clirci que a.quclla questão 
e de tanta g!'(l.Vidadc, como <l qucst.lo finan
ceira, si nlio lor de maior ainda t -~b,itos apoõ-
ados.) . 

Eu, que assim me externo.senho.-cs. nloes
tarei aqui na. ilypothese de UmA guerra., mas 
sim a. bordo da esquOJ.lra : não para. combater, 
mas para. suicidar-me. 

Sim, senhores. porque actur.lmente uma 
guerra. com a Republic::t Argentina. par~\ nó:< 
não havera combates, ha.verú, suicídio~. tal e 
a desproporção das fol'Çt\S. (Sc)w ,çao. ) 

E si di.;!;o a<.:tua.lmente, o que não direi 
quando ruwella. republiea tiver mais o snb
sídío do material de guel'i'a que tem encom.
mendado ua. Europn, ~ 

O SR. FR.\NCisco Sol>R~:-A commis..<ão de 
orçamento.iit deu parecer soiJre o credito pedi
!to pelo míwstro da m<trinha. 

0 Sn. FRAi'\CISCO DE :.\l.\ITO:;-Estimo muito 
ouvir isto de V. Ex, 

Sl'. presidente, pela I~.itura tlus eat'Üt3 do:; 
meus <listinctos comp:.•nhciros de ar mas, ,-(~-~e 
que a, R.epub!i<:a. Argentina tem eneommenr.ia· 
do o segtttnle ma terial naval: 

Um cruzador de 1~ ch1sseji1 em Yii1gem pnrn. 
aquella republica; d(•US cruzndorcs tambrm 
de l• cla...;;se promptos a ~\l'tir; tem em con
strucçií.o um outro cruzador e um caça- torpe
deiras, pretendendo com})["il1' um outro cruza
dor que e~tá no e:Staleiro. 

Compre>u tambem 18 torres de eclypre e 
tem ffi;J.ÍS seis em ü\brico. 

Tem em construcçã.o em Bü·k~nheail, dous 
encouraçados e mais um cr uzador. 

O SP... Co;;rA Ju~'IOR.- Coiwpete o.o min:stro 
d::L marinh<1 resol;er a q\\estàl) no seu 
~J.binete. 

0 Srt. F l tAl'IC!SCO DE MATTOS- Respondo ao 
aparte do nobre deputado por S. Paulo. 
Tenl>o a dizer a. V. Ex. que a competencia 
do ministro j <i. foi demonstrada no pe itlo de 
credito que fi!Z á Camara d"s Deputados; a 
sua respon~abilidacle esta sal,·a. Toda a re
sponsabilidade lloje recahe no Cong.res.,:o :\a
cionai. 

O SR. Olr rcrc,l. dá um aparte. ( V"aJ"ios S)·s. 
depl'tuiWs rtt:.o apartes . ) · 

0 SR. FRAKCíSCO DE MATTOS - ::\ão digo 
que l'Stejamos em vesperas de uma guerra 
com 3, Repub!ica Argentina.; o que quero 
e vre>etúr, :porque .. na. hypothesedesta. guer
ra vir. com que meios contamos nos pat·a <L 
nos~a. defesa 'j F<1.1'emos as encommendas nessa, 
OCC:\SiãO~ 

N"ão, porque a nt\çii.o que ;teL1'ii:tss.:l t:\1 cn
commend;\ l'omp3ria « neutmlidade que deve 
manter. 

Nã() temos est;t!P.iros e olllcina onde 
po;;;;amo; mandar con~truil· as nova~ m;t· 
china.s de guena ; nüo t emos e:;tahelecimen
to;; p;1.rticuiares em condiçu<'S de constt•uír 
el;sas machinas ; por tanto, o 1m il:u meio de 
que podemos lan~~u· mão pn.rn. prep:mmuo-nos 
e mand;u• vir em tempo do estrangcit·o todo 
o nosso trem bellico. 

O assumpto é muito g-ravt", S1' . presidente ; 
alg<lem já. d.isse que quando a pa•ria. periga 
a indifferença é um crime, e espero que 
:1 commissão do orça-mento não qulwmi. pas
s.'l.r por criminos:~ adiando por mais tempo 
o ]);.\recer sobre o pedido de credito . 

Muitos oper~rios argentinos se aperfui(,'Dltm Este cr edito de>e ser discutido este a.nno 
nas officinas de Glascow e Sherness. mesmo. 
. Fez tambem aquella. repulllica. aquisíçrio de 
100 mil carabinas Mauzer,das quaes 30 mil já O Sn.. OITICICA- São lO .000:0005 em ouro 
vieram. (Sem·aç<iu.) · que equivalem a 30 .000:000$000. · 

Em vi~ta. disto, senhores, é que disse que um O SR. CosTA J t:NIOR - E' o r esultltdo que 
combate entre a nossa esquatlra e a. daquella ter-.i. a Inglaterra . Abi é que nós devemos 
republica. serà para nós um suicid.io. temer aguer n . 

0 :SR. COSTA Ju:\"l~R.-A Repul.llic:L Argenti- 0 SR. FRANCISCO DE MA:rros - VV. Exs. 
naja declarou guerr<~, ao Brazm fazem mal em fttllar desta ma!leim. Devem. 

o SR. FRA;'\CISCO DE MATI'Os-:llns de;emos, reco~d~r-se do papel assumido ;noJ.>a rlamento 
prevenirmo-nos. braztletro pelo deputado Carnetro de Campos 

Sr. presidente, o meu clistincto coJleg-n, offi- e qual o fim ~este _ depumdo na guerr~ ~o 
cial de marinha, autor de uma. das ca,rt:l.s pu- Pttraguay ; s1rv~ ISto de exemplo. ( ~ar•os 
blicadas hoje no Jornal rio Ocln•>I IWCi O, prin- s-,·.<. depll.tados ':ft.<O apc.rtes •. o Sr . ;n·es,dente 
cipia a sua car~ fazendo a seguinte pergmlta: 1·eclama atteaçuo ·) 
«Para. que sera? » U:~r Sa.. DEPUTA!lo -Temos a1ti t antos na-

E5ta mesm:l. pe.-gunt.'>. faço it Camara dos , -ios ; o Tiro.dentes e outros que estão já. con-
Srs. Deputados: « Para que será? »- I st ruidos e outros em vespera de concluir . 

Para que estará fazendo a, Republioa Ar- O SR. FR.A.i\'CISCO DE MATroS- v. Ex. não 
~ntina a:cquisiçã.o tão importante de mate- ! entende destas cous1ts ; os nossos navios que 
rtal ~lliC?, quando ella tem as sua.~ finan ças I estão a che.,rra.r, nenhum dclles siquer tem a. 
em tão mao estado ? velocidade dos argentinos ultímamente con· 
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struidos, e a velocidadeéactualnlente o prin
cipal factor em um combate na·va.l. . 

0 SR. CASSL\:....0 DO NASCIMENro - Mas como 
se gasta dinheiro do paiz mandando fazer 
navios de guerra que não servem absoluta
mente para a guerra~ 

O Sa.. FP..A.:,CISCO DE ~L-..nos - Isto foi no 
ministerio que V. Ex. apoiou. 

Sr. presidente, já disse que a respon..~bili
dade do Poder Executivo estava salva, e 
esta·ra sa.lva porque o ministro da m arinlla, 
não só no seu rela.torio, o mais bem ela.bm•a.do 
que até hoje temos tido, como tnmbem na 
exposição de motivos que fez;, pedindo o 
credito de 10.000:000$, salvou essa respon
sabilidade. 

A responsabllidade hoje pertence ao Con
gresso Nacional. 

Port<tnto, senhores, pensae bem; si amaJlh5. 
nos acllarmos a braços com uma guet•ra., será 
a 1•ós que o povo brazileiro l'e5ponsa.bilisaril 
quando a patria ultrajada ntio putler des
afti•ontar seus brios ; nessa occa.~ião YOS ar
rependereis, mas o arre_pendimento set•i\ tarde 
porque o ultraje esta.ra feito. {]lfuito bem, 
m uito 1Je1n .) 

O Sr. João de Siqueira. co
meça referindo-se ao discurso elo nobre depu
tado pela Bahia, o Sr. Francisco d~ Mattos. 
Eut!'etaoto, o seu fim, ' ' indo a tribu na, é tr~>.
tar dos acontecimentos havidos em Pernam· 
buco. 

llfuito antes desses acontecimentos, o ora
dor disso:: na OaJDara que o Sr. Vice-Presi
dente da Republica. devia fazer re tirar uo 
Recife os elementos ele desordens que lá est.'l.
vam sendo aproveitados pelos inin1igos do 
governador. 

Essas palavras foram agora condrmtulas 
pelo commandante !lo distrieto militai', em 
telegramma ao Sr. ministro dn. guerra, no 
qual se diz que, depois da prisão do coronel 
Serra Martins, o Estado de Pernambuco tem 
gozado de paz como em nenhum tempo 
gozou. 

O orador faz a justiça. de recouhec<lr que o 
Sr . ministro da guerra procedeu conecta
mente no roso da prislio do coronel Serra 
Martins. Espera que o Govepno da. União 
completará as providencias exi;;idas para 
t ranquillidade dá família pernambucana. 

O Sr. -"-ndré Cavalcanti r e
lembra. à Camara as pa.la:vras que -proferi•1 
na sessão nocturna de hootam, quando estra
nhou que o Sr. Vice-Presidente da Repu
blica houvesse ordenaJio a. prisão do gover
nador de Pernambuco, o Sr. Barbosa. Lima. 
Sabe agora que o coronel Serra 1\Iartins usou 

indevidamente do nome do Sr . marechal Flo• 
rumo, quando tentou levar a elleito essa pri
são, e que jà foi punido pelo commaudante 
do districto militar. 

Cumpre um del'er de honra vindo à tri
buna para restnbelecer a v erdade dos factos. 

Vem á mesa a seguinte 

Declaraçlto 

Declaramos ter votado contra o reqneri
mento prejudicial apresentado p<Jlo deputado 
Nilo P eçanha, sobre o projecto n. 209 A, deste 
anno, approvando as divisões dos dístrictos 
eleitoraes, organtzados pelo Poder Ex
ecutivo. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1892.
Ftmseca Eel'11U!$.- Oli'Ceira P i;l t-o.- Vi,'[Jilio 
Pessoa . 

Vão a. i.mJlrimir a.S seguint~ 

Redacções 

N. 221 F - 1892 

RedctCÇ(cO do additi'tlo destacado ;;rt 3~ di~CtiSSifo 
elo p•·ojecto )t , 221 B, orçammlo da r eceita 
ge ;·a~ ela Republica, que estabel cce o deposito 
rle 30:000S J 1aTll os estab~lecimcmtos que 
ne11de,·e>n poulas ou quaes<rte;· out,·as ac
ctmn~laçiies . 

O Congres3o Nacional resolve: 
Art . L• Os estabelecimentos que venderem 

po!!l C$, ou quaesquer outr-as accumulaçües 
para tlm sp<Jrti vo, depositarão nos cofres dá. 
repartiçJ:o da policia 30:000$, para garantia 
de :;uns tt·ausacções, sem o que uão poderão 
funccioont" . 

Art. 2.• Revog-J.m-se as disposicões em 
COll t l"íl.l'ÍO. 

Sala elas comm\ssões, 26 ele outubro de 
1892.- .4lcides Lima.- F1·óes da Cl'u: .
Leo..,igildo Fi!guei?·as . 

N. 221 G-189'2 

Rcc!acçiio do additico destacada >ta a• discmsao 
Jo p1·ojecto tl. 2 :21 B, orçamerno ela receita 
geral tia &p-ublica, que delibera solm; sello 
p ropo>·cional federal. 

O Congresso Nacional resolve : 
.Art. 1.• E"sello proporcional federal o que 

reco.hir sobre os actos, contraetos, obrigações 
e direitos regulados por leis civis, commer· 
ciaes e administrativas da Uniã(). • .. 
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Art. 2.• E' sello federal o que rec..'thir : 
Io, sobre actos directamente emanados dos 

poderes da União ou de seus agentes ; 
2', sobre papei;; que houverem de ser ajui

zados ou perante aquelles poderes exhibidos 
ou seus agentes. 

Art. 3.• O Poder Executivo em regula
mento estabelecer(\ as classificações A o modo 
de arrecadação do seU o, de acoordo com as 
leis vigentes. 

Art. 4.• Os papeis sujeitos ao sello estadoal 
estão isentos do sello federal, quando exhibi
dos paro pro<lu7.irem o seu effeito. 

A~t. 5. • Revogam-se as disposições em con· 
trarw. 

Sala das commissões, 26 de outubro de 1892. 
-Alcides Lima. - Frôes da Cr~A::.-L. Fil
gueiras. 

N. 221 H-1892 

.Rerlacçilo do ctd!lifi~o destacctdo na 3' d~s cuss,;o 
do projec!o n. 221 B, orçan~ento ela 1·cceita 
geral da .Repu!Jiica, que mcmda contimvw 1J1r1 
·v{gor a disposiçao do w·t. 80 cws condiçücs 
regula•ne'lltares da. Estrada de Fen·r; Cen· 
tral do B1·azil. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• Continua em vigor e extensiva 

a. todas as estradas de ferro da União a dis
posição do art. 80 d~.s condições regulamen· 
tares da Estru.do. de Ferro Central do Braz, il 
com relaçao aos artigos transportados pelas 
e~tradas tle ferro que lhes forem con v e r
gentes. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
conlrario. 

Sala da.s commissões, 26 de outubro de 
1892.- Alcides Lima:.-Froes da c~·u::.-L. 
Filgueiras. 

N. 221 I- 1892 

Redacçiio do adclifi~o destacado do orça'mento 
da receita geraE da Republica,na a~ discussão, 
re/Aiivo á abotiçao das ta terias. 

O Congresso Naeional resolve: 
Art. 1. o Ficam abolidas as loterias, respei· 

tadas somente as concessões já feitas. 
Art. 2.• Revogam-se as disposições em 

contrario. · · 
Sala. das eommissões, 27 de outubro de 

1892. -Alcides Lima. - Fróes da Cru::. -L. 
Filgueiras. 

0 SP .. PRESIDENTE designa para 26 a se
guinte ordem do dia: 

1a parte (até ás 2 horas) - Votação dos 
seguintes projectos : 

Continuação da votaçfi:o do deu. 123, deste 
nnno (uo Senado) augmenta.ndo de mais 40% 
os actuaes Yencimentos e salarios do pessoal 
da lmp~eusa Nacional e Dia.rio Otficia~ (2~ 
discussão.) 

N. 228, deste anno, autorisando o goYerno 
~l <~.brir os creditas de l2,:3li$l74 1mr~, paga
mento das despezas com o tratamento de in
digentes atacados de molestias epidemicas 
no estil.do de Sauta Catharina, no exercício 
de 1891, e de 2:000$ para pagamento dos 
vencimentos durante o exercício de 1893, do 
continuo da, secretaria da Camara dos De
putados, Luiz Ferreira de Barros, dispensado 
ao serviço (2• discussão.) . 

N. 163, deste anno, autorizam\o o ~o;ern~ 
;t despender até a quantia de ~00:000.), com a. 
creação de um lazareto no estado de Mntto 
Grosso (2• discw;são.) 

l\'. Z, 7, deste anno, mandando incluir an~ 
nualmente Da proposta da despe.za do Mi
nisterio da Fazenda as quantias necessarius 
para pagamento às viuvas o herdeiros de· 
officiaes fa llecidos, do. meio soldo a que tive
rem direito, nas condições que estabelece (2• 
discussão.) 

N. l 96, deste anno, mantendo a subvenção 
destinada a auxmar o serviço de exploração 
e navegação do rio Paruallyb.'1. e autorisando 
o governo a contracta1• o mesmo serviço nas 
condições que estabelece (23 discussão). 

con tín unção da discussão unica das emendas 
!lo Senado, aoprojecto n. Hl~ I, que fixa a 
despeza do Min.isterio da Guerra para o exer
clcio de 1893. 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 183 C, deste anuo, restabelecendo a lei 
:n. 3403. de 24 de novembro de 1888, com as 
modificações que indica, e fi.xa o prazo dentro 
do c1ual devem os actuaes bancos de emissão 
entrar no regirmm desta lei. Autorisa o go
verno a assumir a responsabilidade das no..; 
tas dos que não puderem o quizerem sub· 
metter-se ao mesmo regimen; a. providenciar 
quanto á substituição, por notas do Thesouro, 
ctas que forem recebidas, e a rescindir o con
tracto com o Banco da Repu blica para o res
gate do papel-moeda, limitado este á somma 
actual e feito o resgate conforme aqueDa lei 
e com os recursos :annualmente decretados. 

2a parte, (às 2 horas ou antes(-Discussii:o 
unica do projecto n. 221 A, deste anno (ad
ditivo destacado do projecto n. 221 B, orça
mento da receita geral da Republica) que 
manda continuar em vigor a disposição do 
art. 80 das condições regulamentares da Es
trada de Ferro Contrai do Brazil. 
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2> cl iscussã.o do project o n. 199 A, deste sação de i.mmigrantes europeus com parti
a.nno, providenciando sobre a nomeuçã.o dos lares ou emprezas que para e55e fim s~ orga
pr1'tnre~ e dos juizes do Tribunal Civil e 11isar·em. 
Criminal e sobre o modo de contar a anti· Discussão unica. do p:..recer n . i04, deste 
gui. Jade dos mesmos m~gi~trados. 1 nno, opinando no septillo de manrlar procedet' 

Cnntin uHI;áo da discussií.o nnica do projecto a nova, el~ição, qn:mdo for d(lch\r;l.~a pela 
n. H>2 F (;1rlditivo destacado do orçamento l ,;a.m>~ra a incompatibilidade do candidato m:üs 
d.'l. tle.-pez;, do Ministerio da l ndu:;tria, Viaçãu votado. 
e Olil'llS Publicas p-1ra. o exercício de 18!:13), l" ·di~cussão do prQjecto n. 214, deste nnno, 
nnturlsnnd,, o governo a. contro.ctar com o autorizando o Poder E:;;ecutivo a eotr .. r em 
Sr. K.icha1·d J. R.eidy, PU com quem mel!10re~ >~ccordo com Sil' ' estre de M:~g .• lhiies e :L Ba
vnntag- ·ns ofl'erecer, a cons trucçào da. linha t•oneza di! Villa Maria e outros, no santido 
tel<·_g·r·aphica sub-fluvial, entre a. cidad~s de rle Jiqu~dar, com a respousalJili!larle d;t União, 
Belém e Manáos. os títulos de divida que recebet•am do Para-

Continn;.cão da. discussão nnica. do prfijec1.o g-n::y, depois d :t g uerra entre aquelle pn.iz e 
n. 192 C (adrlitivo destacado do p:roject o ó nosso. 
n. 192 fj , lix-•ndo :J.despeza do 1\.lioistario da Discussão unica do projecto n. 204, de 1891 , 
Industria, Vü•cão e Obras Pnhlica.s pam o mandando contar a D. Maria Thomazia de 
ei<·rcic•io de 1893), mandando exe.·ut .r di ver· Oliveira e Silva., para sua. jubilação, o tempo 
sas obras na Estrada de Ft:rro Central de em que serviu como adjunta d<~. escola da 
Br<•zil. freguezia. do Sacramento. 

DbcuSSàO unica.do projecto n. 192 E (addi- OP.OE~I DA NOt;!E DE 27 DE OUTCDRO DE 1892 
tivo d~stacado do orçamento da despem do Continuação da 3• di:;cus,;ã.o do projecto 
MinistP.rio da l11dustria, Vincão e Obr>1s Pu- n. 183C, dest e anno, restabelecE>ndo a lei 
blic:1S para o e:~:ercicio de 1803), auto••isan<lo n . 340:l, de 24 de novembro de 1888, com as 
o governo a contractar com a companhia Mu- modificações que indica, e lixa o pt'.tzo dentro 
zamhinbo, ou com quem melhores con •1içõ~ do qual devem os actuaes bRnc s de emi..;sã.o 
offerP.cel', a construcçào do prolongamentn ent•·ar no regimen desta lei. Autorisa o go
da estrada. de ferro da cidade do. Cdmpanha. verno a. assumir n. r espllnsabilidKde d::td notas 
aos I-'OC03 de Caldas, etc. dos qtte não puder err. ou quizerem su'Jmet-

Discussão uni~a do projecto n. 19-2 K (addi- ter-se ao mP.smo regimen, a providenciar, 
tivo destacado elo orçamento da dPsp,.z.a do •1u<>nto à substituição, por noias do Thesonro, 
Iltinisteriu da lndustria, Viacão e Ohras Pu- •las que forem recebirfa.s, e a resoindir o con
blica>< pll•·a o exercício do 189:{), autorisando tracto com o Banco da Republica. para ores~ 
a r c,vhã.o das tabellas dos ven11imentos dos g-a.te rio papel·moeda, limitado este :í. somma 
em"reg~dos super1ores da estr<lda •te ferro; actual e feito o resgate conforme :•quella lei 

Discus>ão uica do projeeto o. 192 L (addi- e com os roew·sos annualmente decretados. 
tivu de, tacado do orç.1mento ria despeza •lo 
Mini:;terio do. Indnstria, Viaç;1fl e Ohms Pu· 
bli·~as p1:m1. o e:xercicío de 1893), antori:;;mdo 
o governo a arrendar todas as estradas t.le 
ferr·o, exec::pto n. Central. 

Discussã.o un ica do projecto n. 19~M (nddl· 
tivo destacado do oroamento dll despeza do 
Minister io da lnduslri<l, Viaçãn e Obru.s 
Public •S para o e.Iercício de 1893). autot'i
sa.ndo uma ~ratificação ao director do Jardim 
Bota.nico e a.o seu ajud:~.nte. 

Dis~cs~ão nnica.do projecto n. 1920 (addi· 
tivo destacado do orç 1meoto d;\ de;peza rio 
Mini stAl'io da. Iodustria., Viaçiio e Obras Po
bHc:rs para. o exercicio de 18Y3) autori~ndo 
o g"Wll'UOa conceder á f.ompanhia E~trada 
de Perro e Minas de S. Jerooymo c.. proro;.."ll· 
ção de prazo que for oecessat·iú para conr.lu
são das estradas a cuja construo..ão &tà 
obrsgada; 

Di:ocossão unica doprojecto n. 19~ R. (addl
tivo rlestacado do orcamento da de>peza. do 
Miniaterio da Industria, Vlaç:ão e obrao Pu
blicas para. o el"ercicio de 1893), a.ntorisando 
o governo a contractar a introducção e Joca.li-

Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

136' SESSÃO E~t 27 DE OUTUBRO DE 1892 

Presidencia do S1·, Joao Lopes 

Ao meio·dia. procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. João Lopes, Antonio Aze
redo,Pa.nla Guimarães,Joào de Avellat·,Fhmrv 
Cura.do,Ind' o do Brazil,Ga.ntão,Matta Ra.cellar, 
AllgustoMonten~"TO,,. ostaRodri:.:ues. Casmir<J 
Junior,Henrique de Carvalbo,Anl'r sio Fia.lho, 
Nogueira Parana.,auá, Nelson, Pires Ferreira., 
Mart inho Rodrigues, Frederico Borges, Jose 
Bevilaqua, Gonçalo de La.gos, Na~cimento, 
Alfredo Barbosa, AlminoA:Ifunso, Sá. Andrade, 
Tolentino de Carvalho, Joaquim Fernam
bnco, Juvenclo de Aguiar, André ca.valcanti, 
Raymundo Bandeira,Pereira de Lyt'!l.,João de 
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Siqueira, Luiz de. } .. ndrade, ~spirito Sauto, 
Bellarmino Carnewo, Theoph1lo U.os Sant·>s, 
{)íticica, Rodrigo de Araujo, Ivo do Prado, 
Oliveira VallMão, Felbbello Freire, Au
gusto de Fre•tas, Paula. Argollo, To~ta, Sea
bra, Art.hur Rios, Garcia Pires, Severi 10 
Vieira. Santos Pereira, 1iilton, Francisco 
Sodré, Leovig Ido Filgueiras, Ba.rã.o de ão 
Marcos. Manoel Caetano, Francisco de l:\Iattos, 
Horaci" Co~ta. Nm-aes Mello, Forueca e Silva, 
Nilo r eçanh'l, Mi!.nhães Barreto, Oli VPira 
Pinto, Vírg•lio ressoa, França Carvalho, 
·:naptista da Motffi, · Fróes da. Cruz, E rico 
Coelho, Lopes Trovão, Jesuino de Albuquer
-que, Vinhaes, Thomaz Delfino, Antonio Olyn
tho, Bad:•.ró, Pacifico Mascaren h a~. Gabriel de 
Magalhães. Chagas Lobato, Jacob da p,üxã.o, 
Alexa.ndre Stocliler, Ferreira Brandão, Matta 
Machado. Lamnunier, Alvaro Botelho. Gon
çalves 01\:wes. Dutra Nicacio, Man •el Fulgcn· 
·do, Arist dcs M:üa, Gonç,a.lves Ra.mos. C:~rlos 
·daS Chag-as, Costa ~Inclutdo, Ferr•eira. Rabe lo, 
.. João Luiz, Rodolpho de Abreu, Aranks, 
Necesio Ta vare.~. Glicerio, CPsario Mott<'L Ju
nior, Mom.es Barro~,Lop2s: Chaves, Domingo~ 
de Mora.es, Carvalh:J.l, ,\1ursa, Paulino Carlo~. 
Costa Junior,All'redo Ellis, Almeida 'logueil"d., 
Brazilio d"s Santo.>, Alves de <·astro, Url1ano 
·de Gouv-eio~, B •Uarmino de Mendonça., Mar
dano de Maga.ll1ii.es, Fernando Simas, Lauro 
Müller, Carlos Campos, Lacerda Coutinho, 
Per.,ira da Costa, Julio de Castil!lOS, Borge~ 
de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flores, 
cassi.• no do Nascimento, Homero Baptista, 
Demetrio Ribeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de c 'mpal:'ecer com causa. pa.rtici
pada os Srs. At.hayde Junior, Uchoa Rodri
.gues, Pedro Chermont, Rodrigues Fernandes, 
Justiniano de Serpa, José Avelíno, Migu··l 
Castro, Amorim Garcia, Epitacio Pessoa, Pe· 
dro Americo, Couto Ca.rta.xo, Retumba, Rosa 
e Silva, Gonçalves Ferreira, José Mariano, 
Meira de Vasconcellos, João Vieira, Pontes de 
1iira.nda-, Euclides Malta, Lean ;ro Maciel, 
Zama, Sebastião L~ndnlpho, Prisco Par>aiso, 
Fonseca Hermes, Urbano Marcondes, Vidato 
de M··den·();', Alcindo Guanabara. Ma.yrink, 
Joã.o Pinh?iro. Leanel FHho, Americo Luz, 
Domingos Rocha, Francisco Veiga, Domingos 
Porto, Palleta., B~nedicto Valladares, Adol
pho Gordo, Angelo Pinheiro, Carlos Ga.t'Cia., 
Moreira da Silva, Julio de Mesquita,Leopold.o 
de Bulhõ:·s, Caetano de Albuquerque e Edu
ardo Gonçalves. 

Deixam de compareeer sem causa parti
eípada o • Srs. Annibal Falcão, Marcolino 
Moura, Villa Viço>a., Alberto Brandão, Joa 
qUim r1reve:-, LuiZ Murat, Sampaio ~·erraz, 
Ja.cques Ourique, Furquim Wer·oeck, Figuei
redo, Costa Senna, Ferreira Pires, · Monteiro 

da Silva, :\lartinl1o Prado, Cincinato Brag:.!. 
Schmitd, Vidorino Monteiro, Assis Brazil, 
Rocha Osorio e Fernando Abbott. 

E' liJ.a e positt em discussão a a c ta. 

O Sr _ Sea bt.•n - Sr. presidente, vi, 
com surpreza.. <t approvaçií.o de um requeri
mento do nobre deputado pelo Rio de Janeiro, 
a re;p~ito da di\'isiío dos districtos eleitoraes. 

Sr presidente, nü.o po ·s~ mesmo · ~rnpre
hender,como sou sorpremJirlo, com a ·ova
ção de um requeri•uento que a mesa nuu podia 
acceitar, à. vista do. Constituição, à vista da 
lei eleitoral ; requerimento que nãú podia 
mesmo ser submett.ido ú ap!JrO\'aç:ão da casa. 

A lei eleitoral determinou. em um dos seus 
a•·tigos, que o Poder Executivo fizesse a divi~ 
são aos dist1•ietos elciturnc~. c a ~uhmettc~se tL 
appr>ova.c,,ão do Congr·c~~o : i <to si)iniUc:t que 
o PoU.er Exucuti vo rlu\"hL apro~c·n 'ar um pro· 
.iecto, em t'l!la.çiio á ([i\·b•iio tios Eli~t.rlclw!. 

;\ commis;;;'io só :11lmittn urn c·~~o. t•rn que 
ha..i[l. uma. di~cn~sü.o p:tt•u. os prt\i ect?~ du !ui ; 
1'-SSe C:l$0 e aquellc em que o l'f'CSltlentc Ul~ 
Repuhllc:~. nogu. n. ~Utt s:Lncçüo lltl mc5mo 
project.o. 

Como é q_ue a mesa admittiu um r~queri
mento que pe(le approvaçúo pnra. o acto do 
Podet' Eli:<"Clttivo, ScJJU discu,..,-ão ; e, ainda 
mais que este projecto .-iL a.o Senado afim de 
que o presirlente dessa C:J.mara. o promulgue. 
sem audíencía do Poder Evecu~h-o ? 

E' uma monstruosidade! 
Nao pude absolutamente a Camara sujeiW.r 

se a que o Senado recambie os papeis, dizendo 
que o seu presidente é incompetente, pela 
Constituição, para fazer a promulgação, 
de..'"<le que a Constituição sô estabelece um 
caso, em que o mesmo presidente f11.z essa. 
promulga~ão: e quando um projecto não sane 
cionado passa. por dous terços e então se con
sider·a. sancciona.do. 

E' este o unico caso em que o presidente 
do Senado peide fazer a promulgação. 

Como é, pois, que a Ca.rnara approvou um 
requerimento que pede que o pl\~ecto seja. 
remettido ao presidente do Senado para o 
promulgar~ 

O SR. NlLO PEC.!.l'I1IA.-No entanto V. Ex. 
concordou commígo. 

O SR. SEA.BRA-E' verdade qúe o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro com·~rson 
commigo, perguntando-me se este projecto 
devia ter- u a. só discussão e corno realmente 
a principio parecia que o pro ecto, . sen~~ 
materia sobre a qual o Poder ExecutiVO J& 
tinha da·lo opinião, não poderia ser alterado 
por deliberações do Congresso, pareceu-me 
rasoa.vel a opinião de S. Ex Mas o nobre 
deputado deve ter visto o modo como eu vo
tei hontem. 
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0 Sn.. PRESIDENTE-V. Ex. está discutindo 
materia vencida, 

o Sn. SEABRA-Estou dizendo que me 
parece ter havido hontem engano dn, mesa. 

O Sa. PREsiDEi\'TE-A acta. diz que o reque
rimento foi approvado. 

O SR.. SEABRA-Ahi é que está a du1ida. 
Parece-me que houve engano manifesto. A 
mesa não podia acceitar o requerimento nem 
sujeitai-o á decisão da Camara. 

O Sa. :N"rw PEÇANHA dá um aparte. 
OS&. SE.illRA.-Demais, o projecto na se

gnndt\ di~cussão foi emendado, e agora na 
terceira discussão é que o nobre deputado 
appareceu com o seu requerimento para que 
o projecto fosse enviado ao Seu<Ldo para ser 
por elle promulgado. 

Ern esta a reclamação que eu queria fazer. 
Entretanto a Camara decidirá como melhor 
entender. o que eu digo e que o req_uer~
:mentonito podia ser acceito porque a Consh
tuição inl1ibe ttllsolutamente que se acceite 
um requerimento nestos circumstancias. 

Ninguem mais p2dinrl.o a paiavra e appro
vada a J,cta . 

O Sr. Nilo Pecauha-lament.J. â. 
attitude a que se reservâ o seu illustre amigo 
o nobre deputado Dr. Sea.bra. 

Surprehende lhe mesmo ver S. Ex. in;;istir 
sobre o voto da Camara., e sobre a doutrina 
do requerimento do orador, doutrina que de
pois de seu exame, mereceu de S. Ex. o 
mais in~ondicional a.poío. 

Acha absurdo que se tente discutir o ven
cido.-A Camara não resolveu de sorpreza 
ou de emboscada a questão.-Ella soffreu de
bate durante muitos dias e até dous impor
tantes orgãos da opinião, o Jornal do Coin;;~e,·
cia e o Pai~, revelaram-se em favor do :re
querimento vencedor. 

Repelle a insiuua.ção de que a assembléa. 
tivesse deliberado inc.onscientemente; :por sua 
:propria honra o incidente está terminado. 
-Agora, quem pode emendar o acto do ex
ecutivo, é o Senado; para essa alta corpora
ção dirij[Lm emendas.(Apoiados,) 

O SR.. OLiv'"EIRA. PL.\"1'0-Peço a palavra. 
O Sa. PRESIDE!'I'TE- A acta já. está ap.

provada. 
O S.a. OLIYEIR.o~. Prmo-Mas V. Ex. conce

deu a palavra ao Sr. Nilo Peçanb.a. 
o SR. NILo PEÇA.l\"HA.-Eu só usei da pala

vra pa.ra desistir do pedido que tinha feito 
da. paia"Vra sobre a acta. 

O SR. PRESIDEI.\"TE- Tem a palavra pela 
ordem. 

O SR. OLIVEIRA Pr:-;ro (pela ordem) estâ 
realmente maravilhado deante do que se 
passa. Não se trata de saber qua.l ê a dou
trina a acceitar-se com relru;:i.o á materi3. 
que hontem foi vot:~d<'· ; tl·nta-~e dn. maneim 
menos correcta por que foi ncceito o requeri· 
mento do nobre d.eputo.U.o pelo estauo do Rio, 
requerimento qur: foi por S. Ex. cbamado 
prejudicial. 

A questão e muito mais grave com relação 
á dignidade da Camara, que com toda a cer
teza não podia ter o intuito de querer colher 
de emboscada muitos de seus membros. (Pro. 
testos.) 

O orador só tem o intuito de fazer com que 
a Camara mantenha bem alto a sua dignidade 
que esta ameaçada por uma deliberação to· 
mada de sorpreza, uma verdadeira embos· 
cada. (Protestos.) 

Responõ.endo aos apa.ries, diz o orador que 
os nobres deputados entenderam ma.l o seu 
penso.mento; acat[l. e respeita muito n Camara, 
o que queria dizer e que o acto de hon
tem, a .Prevalecer, não seria digno da Ca
mara.. 

Quando foi apresentado o requerimento do 
nobre deiJuta.do ·o St•. Nilo Peçan11a, já a 
mesa havia deliberado sujeitar a materia de 
di visão de districtos a duas discussões. Si o 
t•equerimento tivesse sido apresentado na 
1" discussão, o orador comprehenderia. o voto 
da Camara, porque então ella iria estabelecer 
uma doutrina, dizendo:-materia de tal or
dem só tem uma discussão. 

Mas, isto não aconteceu ; o nobre deputado 
apresentou o seu requerimento quando se ha.· 
via encetado a 2•. discussão, isto é qua.ndo 
grande numero de membros desta. .c~sa ficav_a 
sem a liberda.de de emendar, cOl'l'lgll', substi
ruir mesmo o proiecto que tinha vindo do 
Poder Executivo. 

Isto e que o orador não julga digno ela Ca
mara; e uma qu~stão mais grave do _que.pa_
rece porque imphca com a sua proprta dtgm
dade. 

PRIMEIRA P.illTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão unica das emendas 
do Senado ao projecto n. 193 I, que fixa a 
despeza do Ministerio da Guerra para. o ex
ercício de 1893. 

O SR. OLIVEIRA. PINTo-Peço a palavra pela 
ordem. · . 

O Sr. Pires Ferreirà tem a 
infelicidade de não ver jâ. presente o no
bre relator da commi.ssão de orçamento, 
visto como vae hoje refutar as :pou~ consi.:.. 
dera.ções que S. Ex. hontem fez, diV3t,"'I.D.d.O. 
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mais em questões de philoso:phia. de direito do 
que na pratica que devia ter dos negocios 
militares. 

Mostra que a emenW. nã.o póde ser acceit.l 
por importar reYogaçiiodelei ,o que é anti-re
gimental, visto tratar-se de disposição or
çamen ta ria. 

A um aparte do relator da commissã.o, de
clarando querer est::~. discutir as emendas, 
uma a uma, com os nobres uepulatlos que as 
impugnam,afirn d.e entrar em accordo, assenta
se tra,nquíllo, dizendo que tinha a intenção de 
üidgü· tal appello iL hon t·ada commi$S5.o. 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro, o 
Sr. Fonseca Hermes, combateu em seguida as 
poucas olJservaç5es que o orador fez contra a 
emenda do Senado, que é iniqua aos direitos 
adquit•idos ; em tudo quanto S. Ex:. dis.se, 
apena~ vciu reforçar a argumentaçflo \lo 
oratlor ; si h a. necessidade de verba ~ai'<l. 
custear a !i.l.bl·icn. de lpanema ate que ella ~eja 
arrendada, mmbem ha necessidade de verba O Sa. PR.EslDEKTE-Ha.vendo numero, vae 
para a manutenção do deposito de apL•enclize$ se proceder ás votações indicadas no começo da 
artilheiro~ . ordem do dia. 
~m rel3,\ii.o á emenda do Senado q~1e d~- O SR.'MONTEr-iEGR.O (pela ordem)-Requeiro a 

l!llnue o numero de. alumnos do Colle:;;_w 1\Il- V. Ex. que consulte a. casa si consente no en
htar, o orado1· continua a. argument.açuo con- cerramento da discussão das ememlas do Se· 
traria a. ella, já, ayresenta_da na vespe~·a. ~) 11ado ao I.Jrojecto de orçamento do !Hinisterio 
senado perturba a mstrucr,.ao no Co!leg10 llü·. d;J, Guerra, visto estar a. materi:J. sufficienW. 
litar, prejudicando direitos adquiridos pelos mente esclarecida.. 
professores. s b ···a · ~. d · 

Si 0 Senado errou, a commissão de orça- u metwl o a votos, c ~P~z:ova.,..o o .requen-
mento não deve concordar, porque mesmo as mento d,e encermmen~o da dtocus,ao das emen· 
extincçiJes desses serviços não potleriam ~el' da; do Senado ao DrOJecto n. 193 I. 
feitas immediatamente. Si forem approv(lll<ts, O SR. Joio DE SIQUEIRA {11ela o1·de;l~) diz 
teremo;; um augmeuto uo orçamento J.e c1ue o Sr. presidente in;:pirando~se no inte· 
800:000$000 . res;e que tem a Oamo.ra de discutir o pro-

Estudando outras emendas, o orador ter- jecto n. 183 A, collocou-o n::t primeiro. parte 
mina. decl:.Lrando que, para o primeiro Con- da ordem do dia. Infelizmente foi esta pri· 
gresso da Republica. não é lisonjeiro perturbar meira pa.rte preenchida por diver~os orado
a. instrucção. res o.ue ~:e occupara.m do projecto n. 123 I. 

O Sr. Bevilaqua pouco tem a 
dizer depois do discurso hontem proferülo 
pelo nobre deputado o Sr. Lauro Müller. 

S. Ex., com toda a lucidez e pujanÇ"-a de 
argumentação, analysou as emendas do Se
nado, seguindo aquella. orientação espontanea 
que a natureza da justiça por elle praticacb 
delineava naturalmente a qualquer dos que 
qui.zessem esclarecer a Camara e mostraL'-llle 
quão erra.da andaria, si nã.o desse a sm, re
jeição cabal a algumas das emendas. 

Si o nobre relator da commissão tivesse de 

Outros projectos de somenos importancia 
e:>tito na 2• parLe da ordem do dia, e isto 
lcYa-o p~dir quCl consulte &. Ca.mara si 
permitte na prorogação di1 primeim parte 
da ordem do dia, sem prejuiso da segunda, 

Submettido a votos. é approvado o reque
irmento · do Sr. João de Siqueira. 

O SR. PRESIDENTE-V ae se >o ta r a reda· 
cção :final do 1Jl.'Ojecto n. 2"~1 B. A. commis· 
8ão '' presen tou UJDa. emenda â reda.c~:-ão final 
do projecto que va,e ser lida. 

esmiuçar todas as emendas do Senado, quer Em seg-uida é Lida a seguinte 
crer o orador que S. Ex.. não IJOd.eria de motl.o 
nenhum deixar de acompanhar aos que com· 
batem a emenda. que reduz os minguados 
vencimentos dos alferes-alumnos, que es
tudam nas escolas militares. 

E,nenda â 1·edacção fi.ncil do projecto n. 221 

Diz que o seu digno collega e amigo, depu- Julga a commissão de redacção de leis 
tado por Santa Catharina, mostrou exubc- cumprir um dever levando ao conhecimento 
rantemente quão precaria tem sido a sorte dos da Camara que, entre os embaraços com que 
alferes-alumnos, essa classe que só se poderia lutou :para evitar. na redacção final do pro· 
destacar pela nobreza da sua origem e que ao jecto n. 221, em face de emendas e a.dditivos 
emvez disso,desde o regimen passado e infeliz votados na 3• discussão, absurdos, contra
-ainda na Repnblica. tem sido tratada de um dicções e incoherencias, de accordo com o 
modo muito diverso daquelle a que tem le-- regimento, deparou com uma emenda ou, 
gitimo direito, pois que elles teem por lei antes, um additivo do Sr. deputado Pires 
igualdade de direitos em relação aos outros Ferreira, approvado pela Cama.ra, :para ser 
officiaes arregimentados do mesmo :posto. coi!llignado onde á commissão pa.récesse ter 

Expõe as disposições legaes respectivas. 1 cabimento, mas que á commis..<ão pareceu não 
Camara V. YI 7S 
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·ter cabimento em J)arte alguma do projecto 
de lei orçamentaria, . em vist~ da appro•·a
.ç:1o da. emenda. dos Srs. deputados FUJ·quim 
Wern~ck e outros, pela quu.! ficou suppressa. 
na. rubrica Int~nor a verba de receita do 
impost:) de induslrii)..S e r•rollss:ies no Dlstr i· 

·Cto Federal. pelo 1Jl1e a cnmmi,:siio viu-se 
. forçada a incluir t;>l additivo entre as ver· 
-bas da. r eceita. extraordina.ria, cml>ol'r< •-eco· 
·nhecesse o ab;urdo de incluil-a. nessa. pa.rte 
do orçamento. 

Por esse additi-vo eram-se o imposto de 
l :OOOS; por cada pareo de corrida n• s prados 
dest-t 'capital, sobre cada. estabelPcimcnto que 
vender poules, combinações, accumulações e 
pa,•i à la cote, o que constitue um imposto de 
profis<iio no DístristD Federal, porquanto em 
outra ca.tego1•ia. de impostos nã.o póde ser com
prebendido. 

Entretanto, a Camara. appro>ou a. emenda 
dos deputado;, Furquim \Verneo-lí. e out t·os 
SUp!Jrimindo do orçamento a verba de recaita 
r elativa as industr.as e proíissões no Districto 
Ftderal, P-x ·ci da lei n. 85 de 20 de setembro 
d e 1892, que con-verteu-as em fontes de re· 
eei ta municipal. 

Para evitar, pois, essa. incongruencia na 
red~~o fin~l do projecto de orçamento geral 
~a receita. da Republica, a commissão o.fferece 
ã ~:abia consideração da Camara. a stguirite 
emenda. suppressíva de pa.la.Yras: 

Emew:la 

N. 127 G-189"~ 

Redc.cÇ,;o do zJrojecto ,,_ 127 B elo corrente 
ttJh'W , attlo1·lsando o a/.lãndct;tt,,l.e 'iJio das 
m~.w.< 1/.~ r eadn$ rle Iwjahy c L rt•11ma tl!J es· 
Im/o rl~ Santn. Caih·.~·im1 , rlc A11 ton i!1n nu 
p,~,·d c /lrlpCn~it~int .o o l'.J~-lJJiril o .~·,,nlo . 

O Congres;;o Nacioml resolve : 
Art. I.• Fica. o Po!ler Execnth·o autorisauo 

a aliil.nde,<rar- as mesas de rendas das cidades . 
de Itajaby e La.:,n-una. no estado de Santa. Ca
that·ina, a de Antonina, no do Paraná e a de 
Itapemirim. no doE;;pirit.o Santo. 

Art. 2. • Revogam-se as dispos!çiíes em con
trario. 

Sa.la das commissões, 27 de outubro de 
!89-Z.-Fr<ies da Cru;.-L. Fif1ucinrs.- Alci
des Lima. 

N. li5 B-1892 

Retlacç1~!l do subst"ittJtiw olferecirlo ao projccto 
n . 175 A elo corrente amw, autorísando o 
gor;erno a 1·er;er as tal>Pllas de to la~ us es
t·!·adr.s de (erro, 1·edu;indo o pessoat e atten
deilllo aos vencime11los dos mesmo . 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• Fica. o Podel' Executivo autorisado 

a. rever as ta.bellas do p~al de todas as es
tradas de ferro, de modo a reduzil- o e a atten-
der aos vencimentos do mesmo. submettendo

- SUpprimam-se da. ultima. reda~ão do pro- as á a.pprova.ção do Congre...<:So em sua. proxi
J ecto n. 221 a~ se,"tlintes palavras, que se ma. reunião. 
~ba!J? no final da par te da Reeei a Extraor- A~t. 2.• ReVQh'lUU-se as disposições em con· 
dina.na: <1: Os eortab~lecimento• q~<e '0->tderP.m trar1o. 
powe-,·, combznaçã~, acc•.nnulaçues e pari à la · &!.la das comm.issões, 27 de outubro de 
cote P<UJarúo » etc., até o fim do periodo. 189-2. -L. Filgueir(1.$. - Fr6es lÚ!. C!'m.-Alci-

Sa.la. das sessões, 26 de outubro de 1892. des Lima. 
- Li!o'Oi dldo F •lgueiras.- Froe:> da Cru::.-
Ak:"des Lima. · E' approva.da. sem debate a r edacção final 

do projecto n. 122 D. 
Conti.nuaçã.o da. votação em 2• discussão do 

projectc n. 123, deste a.nno (do Senadll), au
gmenta.nd., de mais 40 •;. os actuaes venci

approvada. a mentos e sa.larios do pessoal da Imprensa Na

E' em seguida. submettida a votos e appro
vada. sem debate, sa.l"O a. emenda., a reda.cc.ão 
do projecto n. 221 B. 

E' subm~ttída a votos e 
. emendl. 

• O SR. CARLOS CA3IPOS (p•la 
·dísp~nsa de tmpres~ão para as 
prujectos ns. 175 B e 127 C. 

cional e do Diario Otficial • 

G>"tf.em) pede O SR. PusmE~TE declara que Yae se pro
redaccões dos ceder a nova vota.ção do a.r-t. 1·· do projecto, 

que não pôde ser votado na sessão passada 
por falta. de numero. 

Con mltaila a. Camara e concedida a disnensa. 
,p eàiãa.. . ' • O SR. FRANÇA CARVALHO (pela úrdem) pediu 

a palavra para. declarar aos seus dist netos 
Submet,tidas successivamente a votDs, são colle.,nas que a. approvaçã.o deste pro.~to e 

.approva.da.s sem debate as seguintes redac- apenas em se,"1lnda di.>eussão, e que em ter
çí)e~ : 1 ceira poder-se-ha. mandar novo ·proje..:to, ou . 
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emendai-o, ao que se compromette, reduzindo Vota~ii.o, em 2~ iliscussão, do projecto n. IGS, 
em muito o5 vencimenlos. deste anno, <&Utorisando o governo a. despen-

Nestas condi~.ões. como e a medida ahi- ~.on- ller atê á quantia de 300:0008 com a cr(•ação 
tida de rigorosa equidll.de, pede á. Camo.ra a ele um lazareto no estado de Matto Grosso. 
approvaçüo <lo projecto. Submettido a votos, é approvado o artigo 

São successimmente submettidos n. votos e unico do se.;uintc 
appro;·al!O.> o~ artigos do seguinte 

PROJECTO X. 123- 1802 

(Do Senado) 

O Congresso Racional decreta: 
Aré. 1. • Os vencimentos e sa.larios de todo 

o pes.'Oal da. Imprensa Nacional e Dí,trill Offi
tiaL são augmentados de mais 40• 1. sobre as 
tabellas v1gentes. · 

Ar;;. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Votação. em 2a discussi1o. do projecto 
n. 228, deste anno, autorisando o governo a 
abrir os credito:; de 12:3175;174 para paga
mento das dPspeza.s com o tratamento dt:: indi
gentes atacados de molestias epid~mica.s no es
tado d ~ Santa C:atharina, no exercício de 189!, 
e de 2:000$ pn.ra pa~amento dos vencimentos, 
durante o exHcicio de !893. do continuo da 
t;ecretaria. da Cama.ra dos Deputado~. Luiz 
Ferreira de Barros, dispensado do serviço. 

Sã.o successivamente submettidos a votos e 
approvadM, os seguintes al'tigos do seguinte 

PROJEC'ro N. 228 - 1~2 

Q Congresso Nacional decreta: 
Arl. 1." Fica. o Poder Exeeuti•o autorisaco 

~abrir o credito de 12:317$174, para pa.ga
mentu d;1s despezas feitas por conta da. verba. 
- Soccot·r·os publicas-no exercicio de 1!191, 
c1>m o tr-<~.tamento de indigentes atacados dP 
lDOle.~~ia.s epidemicas, no estado de Santa Ca
tha.rina., cnnforme a demonstração apre.<en
ta,da. p la re.•pectiva Tbesouraria de Fazenda.. 

Art. 2." Fi.·a igualmenteautorisado o Poder 
Executivo a abrir o credito de 2:000$ para 
:pagamento. durante o exercicio de 1893, dos 
-vencimentos a que tem direito o continuo da. 
secretaria. da Cama.ra dos Deputados. Luiz 
Ferrf'ira. de Barros, dispensado do servic;o. 
em virtude da resolução da Cama.ra d ::s De
JlUtados, de. 6 de setembro deste anno. 

Art. 3.• Revogam-se as dispooições em con
trario. 
· O SR. CARLOS CU!POS (pela ordem) pede 
dispe~sa de intersticio p •ra. o projecto. 

Consultada a. casa., é cOncedida. a dispensa. 
requerida. 

l'ROJECTO K. lG3 -- 1892 

O Congresso Nacional uecreta: 
Artigo unico. Fica o go,erno aut.orisado a 

despender ate ú. quantlà de 300:000~ c.•m a, 
crea<;.ão de um laza.reto no b'tado de Ma.tto 
Gros;o; revogadas as disposições em contrario. 

O Sr:.. A.-;ro~ro AzEREDO (pcbt o>·dem) pede 
dispensa. de interstício para o projecto. 

Consultada. a casa, e concedida a. diSpens:L 
requerida. · 

Votação, em 2• discus';ão, do projecéo n. 217, 
deste o.nno, man<lando inclni1· annualmcnte 
na 'Proposta da despeza. do ~no.iscer·io da Fa
zenda as qua.n tias necessarias par·a paga..
mt:n to ás viuvas e herdeil·os de olflc!aes iàlc 
tecidos do meio soldo a que tiverem direito, 
nas condições que est..1.belecê. 

São successivamente submettidos a votos e. 
approvados os a.rtigos do seguinte 

POOJECTO N. 217-1892 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.• Na propoSta de despeza. que pelo 

Minist··río da Fazenda. tem de ser annua.lmen
te apresentada. ao Congresso Nacional, e •'lli 
da.l i n . 23 de 30 de outubro de 1891, deve
r-ão &·r incluidas a.s quantias nec•·ss rias para 
Pll.lt.tmento ás viuvas e herdei os de offidaes. 
1\dl cidos. do meio soldo a. que tiverem di
reito, se. undo a lei em \'igor ao tempo do 
fullecimentiJ, uma. vez oue aquelle.<: teD!tam. 
provado o seu direito até á época da elaoora.
çãit da prOJIOSta. 

Para.gra.plto unico. Re,"Uh~l'âo, para este 
efi'eito, as tahella.s de soldo que vigoravam á. 
é.voca do lallecimento dos officiaes. 

Arr.. 2. 0 Revogam-~e as disposições ell't 
contrario. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO (p~la o~dem) pede< 
dispensa de intersticio para o projecto. 

Consultada, a Cantara consente na. dispensa. 
requel'ida · 

Votaçã-o, em 2• ,discussão, do projeetó 
n 196 des•e anno,mantendo a subvenção dGS
tinada. a auxiliar o serviço de e:x:ploraçito e . 
nave:,ração do rio Pa.rnahyba. e auturisando 
o ~overuo a contractar o mesmo serviço nas 
condiç.ões que estabelece. 
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São successivamente submettidos a votos e 
approvados os artigos do seguinte 

PROJECTO l'í. 196 - 1892 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • E' mantida a subvenção destinada 

o. all::l:iliar o serviço de exploração e navega
ção do rio Parnahyba. 

Art. 2.• Fica. o Podei' Executivo autorisado 
o. contractar com Jose Ribeiro Gonç<J.lves e 
outros commcrciantes e capitalistas da capi· 
tal do estado do Piauhy, ou com a empr€za 
que os mesmos organisarem, ou com quem 
melb.ores vantagens otrereça, o mesmo ;:er
-.;ço, com as obrigações de estender a na.-e;;a
çü.o e exploração a p:trte navegavel daquelle 
rio, da villa d;\ Colonia para cima,atri o ponto 
accessi.-el aos barcos a, vapor, de a~cordo com 
os estudos da commís;;ão de melhor,tnwnto. 

Parag-rapho unico. Ao contract:mw ~et·it 
cencedida a sub.-ençií.o de que tmta. o artigo 
a.nteced ente. 

Art. 3 .• Revogam-se as disposiç·ões em 
contral'io. 

0 SR. PIRES FERREIRA ( J)ela ordem) pede 
dispensa tle inter.>ticio para o pro.iecto. 

Cousultada, :1 Camara concede a dispensa 
requerida. 

0 SR. PRESIDE"iTE a.nnuncitt ;1, YOtaÇ~O das 
emendas do Senado <'.O orçamento tla guena. 

0 Sa. AL)IElD.-1. NOGUEffiA (pela ord em) 
requer o adiamento da votação para. a 
proxima sessão_ 

Submettido a votos, ê aiJprovado o reque
rimento. 

Continuaçtio da 3' discussão do IJrojecto 
n. 183 C, deste anno, restabelecendo a lei 
n. 3.403. U.e 24 de novembro de 1888, com as 
modificações que indica, e :fixa o prazo dentro 
do qual devem os actua.es bancos de emí~são 
entrar no regimen desta lei. Autorisa o go
verno:. a assumir a responsabilidade da~ 
notas elos quenão :puderem ou quizerem sub
metter-se ao mesmo regimen; a providenciar, 
qu:mto ti, mbstituição, por notas do The~ouro, 
das que forem recebidas, e a rescindir o 
contracto com o Banco da Republica para 
o resgate do papel-moeda, limitad.o este li 
somma actual e feito o resgate conforme 
aquella lei e com os recursos annualmente 
decretados. 

O Sr-. l\.latta Ma.cb.ado ('ltovi
mento geral de attençiõo) - Sr. pre~iden te , 
hesitado em imcrevcl'-me na discussão deste 
11rojecto ; hesitei porque sei avaliar a sua 
importancia. e sei comprehende que para a 

discussão de tão momcnto~o n~~nmpl.,., 11íto 
necessaríos requisitos de talento t! de S!lbo I' 
qUe infelizmente IJiiO pOSSUO. ( .V..'io ''}JO[m!"< 
geraes.) 

Hesitei ainda, Sr. presiúento. porque s~i 
avaliar a grave responsabilidade que pesur~1 
sobre cada um de nos na. solução desta ques
tão (apoiados), e principalmente sobre aquel
les que procurarem esclarecer e guiar o 
espírito de seus collegas na sua decisão final. 

Com etreito, Sr. presidente, o assumpto é 
de tal magnitude, tão de perto atrecta os 
grandes interesses desta patria, que posso di
zer que a nação está. com os olhos titos sobre 
o Congresso, esperando a. sua ultim.• ~1alavra 
que, ou a salvará. ou a precipitará. em com
pleta ruína. 

Antes de tudo, Sr. presidente, e necessario 
dizer que desde o anno pass~tdo, ou antes, 
desde que a questão financeira fez erupção no 
recinto uesta casa, ella infelizmente não tem 
sitlo trotada e clís~utida com a prudeucia. e a 
calma que eramnecessarias. As paixões teem 
perturlJ<tt.lo por muitas vezes o juizo e<\lmo 
dos membros do congresso ... 

O SR. OlTlCtC.l.-Paixões de quem e de que! 
0 SR. MATTAllfACHADO-••• e neste terreno, 

que deveria ser neutro e sagrado para todos 
os verdadeiros patriotas, feriu-se a mais tre
menda lucta politica, que trouxe pctra a nacão, 
que se reorganisava, consequet!cias gravíssi
mas e perigos que ainda hoje nos assoberbam. 

E nem digo novidade a Camara e ao 
paiz. (Apa?-tes.) 

Senhores, repito e affirmo sem reCAia r con
testação: uma lucta política, uma das mais 
energicas, urna das mais renhidas e apaixona
das que se tl:'em tr<tvado no parlamento brazi
leíro, feriu-se justamente no terreno linance!· 
ro; esta questão, '(lor consequencia, sendo as
sim tão mal collocada, não poderia deixar de 
despertar odios, paixões e preronceitos, impe
dindo a calma precisa nas deliberações sobre 
assumptos de tal natureza. 

Não quero retalar, Sr. presidente, nem 
quero reviver questões ja felizmente mor
tas· quero apenas fazer notar que ainda hoje 
CArta azedume manifesta-se algumas vezes 
na tribuna da Camara ... 

O SR. SEVERlNo VIEIRA.- V. Ex. dã li
cença para um aparte~ 

o SR. 1.1ATTA .MAcHADO- Pois, não! 
0 SR. SEV'ERL'IO VIEIRA. - Tomarêi a li· 

bcrdM.e de lôtnbr'ar a Y. Ex. que as pu.i.xões 
politicas não perverteram tanto o espírito do 
Congresso nesta questão, quanto é certo que 
o anno passado a maioria da Carnara, então 
iufensa ao governo, autorisou-o a fazer ope-,. 
rações de credito para resolver a questão. 
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Vê V.~. que si se tratas..-ede uma questão ções, hoje decahid<lS, o Br-.tzil produziu mui· 
ine.•tndeseonte, que apn.ixcnaase verdadeiro.- to~ e notaveís estad i.s ta~, que pot• lat•gos pe
mAnte o espírito da Camara, uma maioria t•iodos :;overoal'àl}l o pa.iz, conquistando as 
mlvers.'\ certamente nã.o concederia. essa. auto- mais elevado.s pos1ções e enorme prestigio. 
rís:\(;:1o ao :;ovcrno. Poi:; bem, qua.udo morriam, era a regra geral, 

u~r Sit. DF.Pt:TADO _ Isso não é um :Lpar te, o ]1:\ rhmento era forç·1do a. votar pensões as 
é um di:;curso parallolo. fi lhas e as viuvrts de tão illustt·cs set·\·idores 

d<" pa ll'ia, ]X\ra ampt\ral-as da mi~et·ia. . 
O SR. SP.VERI~o YmrRA- E' um pouco Estas trallil:õeS não se interr0mper·am das-

longo, ma~ á necessarlo. de q11 o3 o p<liZ tem sido gover-na• lo )JOr outro 
O SR. MATTA MACHADO - Sr. presidente, syi'tema.. 

o a.po.rte do nobr e deputado me desviari<l. com- E por honra nossa, digo, e ni\o temo con
pletmnente do plano de observacões que de- testaÇão que desde a implaot:~çrw do r·egimen 
.sejo fazer; eu pOderia provar a S. E:s:. (lU e o republicano os ll03SOS estadista~ teem coa ti
modo pelo qual a maioria da. Camara quir. m~c<do tl. hom·ar tão IJril!Jant<ls tt~uliçü8s. 
·r esolver o assumpto, O<\ sessão transacta., ero. Sr. jJt·e;;idente, ni ntl:l ha JKlllCv IJaixou 
justamente :~. prova mais evidente de que ella ao_ tumulo o ~pr~mei_ro Pr.Jsitlcutu •la l~epu
o que sómente queria. e1•a faze> polít ica dn bllc<l, c a naçao mteu·a sal:e •) n~ d le llllll'reu 
questão financeira. Mas peço licença ao nobre tão pobr~, como quando aSSUl~tin a~ o lia,; ttl tt\S 
tleputndo para não r esponder ao seu a parte, foncçue:;. 
porque me desviar ia muito do meu plano. ~une:\ clle, que leve em !'ll :l.S miios tanto 

Sr. preàlente, dizia eu que certo azedume, poder, cleixon de honrnr, comu er'' ,J.; llSIJer.tr 
consequencia. natural da fermentação p8!··tida- llo seu caPacter. a. prouidaole ,r o lwazilcit·o. 
ria, que se originou na. discussão desta m1.teria, r:, senhores. si t\ ba.bn. d<~ calulll ni:t tentou 
ainda se tem manifestado na tribuna da ca- m;\ncbal-o, d izendo que os :;~ll ;; >c tinham 
mnra, mesmo a.gora que ns paixões devem locupletado a custo. dos intete3ses pul.olícos, 
est::~.r arrefecidas. cre!o (!Ue os factos posteriore~ clemon:;ti-aram 

Quando occupou a attenção da Camara. o c.'liJ<~.lmente :t ioaniclade desta accusaçiio. 
illustre membro da commissãll de orcamento, Declaro aluda e sem medo ua con !estação : 
o Sr. Bulhões Jardim, cava.U1eiro distincto, o;;; honrados memlJros do governo proYisot•io 
delicado, cuja pala.vr<t não olrende, ouvi de em n<1d~ desmerecer:1m de tão glorio~o exem
seus labios uma phra-se que julgo do meu p}o, e ~ ~ :1. nlguns delles tambem tentou pai
dever le>mtar, nesta discussão, antes de lnir a. baba da. calumnia, estou couvencido 
entrar propriamente em materia. de que a nação ter-lhes-ha feito inteira. justiça 

Disse S. Ex. que, para salvar os interesses ea Histor·ia, juiz sereno e imparcial, a con· 
dos accionistns do Banco da R.epublic.'t, não firmnrit . 
podia o Congresso condemnar o paiz e sacri- O seg::mclo governo da. RepniJiica poder-à 
licar os interesses geraes da oação. ter commettido erros, teve a in fc!icit.lade de 

Senhores, esta phrase é evidentemente umn. provocar rlo Çongresso opposiçào Yiolenta. ; 
repercussão das luctas transactls e a prova. m.-..s, Sr . presidente, ap<Jzar da s.1nlm com que 
de que as p:.1b:ões não estão ainda de todo era. sempre aggredido, deturp<tdns as HWS in
arreteci.:.as. tnições, llS mais puras, ainda mesmo os mais 

Se~:.· .res, dizer que na Garoara da Repu~ ferrenhos inimigos do governo Luceua nunca 
bl:•:l.: Brazileira, que aqui lennt:1.-sc a lguem contestaram a sua holl1~1 dez e a sua immas 
.... !'a. defender i t:teresses de accionistas ile euh\da j)robidade pessoal, nem ~L tle seu
c:ompanhias pat•ticulares, quando estes inter- ill llStres companheiros; e si o fizessem, a pobre
esses s:1o contrarias e oppostos aos interesses za. a que volren o honrado cidadão lari('( des
geraes, é lançar , sobre nós uma pecha que apoarecercompletamentequalquer it1siouaçiio 
não merecemos. (M«itos «poiados. ) quê o odio tivesse tentado contra elle ou 

Da-se no Brazil uxn facto anoma.lo, mas cn.- aeu~ coHegas. (Apoiados.) Si assim é, si no 
rocteristico da nossa idiosincrasia nacional ; Bl'<\ Zil de facto podemos gloríar-u~ das tro
aproveito a opportunidade para patenteai-o: dições de probidade de todos os S'•us homens 

Não ha nação constituída onde os homens publicos, pot-que ter emos o trist e veso de da r· 
politicos sejam mais honestos, mais probos e azas â. calumnia, de foment.'tr o desp1•est igio 
mais dedicados aos interesses geraes , do que dos servidores do. nação, pela facilidade que 
a. nossa, desde qne nos tornámos nação inde- temos em agasnlbar as mas <tprecl~Çõeil e as 
pendente. A histeria. da. monarchia demon~ insinuações per iidas que são atirada.'> contra. 
stra esta verdade exuberantemente. homen~, que tantas vezes com sacrificio oc-

Sabem todos, mas convem entretanto dizer, cupam cargos pttblicos no paiz ? 
para honra. nossa e ensinamento das gera- Podemos, Sr. presidente, com orgulho nobra 
.ções futuras, que dunnte o largo períooo da e generoso leTantar a cabeça deante dos 
vida nacional, em que dominaram as institui- povos europeus e deante dos nossos irmãos 
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da. Americ.'\ e uiz·)r- llles que os h'lmens I simplesm. ente impossivel,m;~.s P" r~ contracta.r 
pub!i~s bt·adleiros são sempre hornen~ ho- coro o gover no o r~s~atP- Ja mas5a. ~norme 
ne,tos e ;;empre dignos da conli,mc<J. de s~us de. papel que o )lfCJecto de conve!'S<\0 quer 
cond(!adfios. ( ;1.11n!ados.) E si algum dta., ;\ttrat· sobre o Thesouro. 
no lougo período d <l Yi~'' d<l noss~t nacional!- o SP. . OITICIOA - E' m:io que V. Ex. tt·aga 
da.de, a lgu~l desmer eceu dessn confianç;~ , e para este recinto t a.es boatos . 
poude sel' .!tgno de ceu;;ur as que Ih~ a s,;acns- 0 S , 'I •r _ P ' d··o \: E :r 

- · · :- ' • tão pequena e dimi- h .• ·' ATTA "ACHADO ~r 'l · · • sem, cs:..~ ~xccl'Y".o, ,Joi . ' otwa-me e verá as conclusões que vou t íro.r. • • 
uuta, connrm:ma a regr:~ g<:ra l. . • . 

:>r. pt·e~idente, -;i ha pa!:~;es no Yelho ou no (Apartes.} . . 
novo muudo onde os homeus q11e governa111 O SR. OITtCICA - Onde esta n o p ·oJect o :=.:. 

ou occ.Ltpu.mcargos puhlicos retír~m-se it vi· la <~Utorisaçllo? 
priv<tdll. rkos e teiizes, no Brn1l os cargos o Stt . àlATTA MACHADO - V: Ex. espere as 
pubticos s:l o!T(!l'ecem àqueil~s qne _os exer- cooclusõas; não respolltla :mtes, poç<1-l fle . 
cem, por mais etev~dos que sejam, dJ:,o'S<\~Ot-es Quanto a autol'isação, o boato m~. iev,>lo diz 
e d~senganos •. e sn•nente ~u~ndo depo1s de que esta autoi'is.:tÇào niío precisa constar do 
uma long<~ vH!:J. de sacr1t!cJOs. peh eausa projecto de eucarnpação por 1ue, uão sendo 
publica o~ senülol'es tle5ta pat~·la voltam ao po~sivel que a nação IJr:uileira c;ureg-ue com 
pó <io tumnlo é •1ue a. sm\ prob1dnde. é r e•\1- e~ te f:1r·do ímmengo que vós, beo1 intenciona.
çad<L e <t s·.1:1. memo1•ia expnrg:'.d:\ ~as mfam<~S dam~;nte aliá:;, mas err:trliuneot~. lhe quereis 
e vis c:LtnnH~ias que uul':u_lte_ !\ v1cla. eram o lançai' a os l1ombros, ella ter:i de atil"al-o 
11nico g"al:~r<la::~ •lo :>eu p:~tr10t1smo. . nuli:! cci!o ou m:1.is tarde a. quem p uS:>:l. c;H·re-

Sr. ps·e.o~· !ent~. a. que::; tão que a~ora. se ag1t" g;~t-o, isto é, ao gra.ndt! futuro muco, herdeiro 
ne5te rccu1to 1!, por su:~ proprl<~ JJature~a, dos privite;dos do que :~gora se qul:lr assas
campo vaslcl para a explot•açi1.o d:\ c~> lumm:t: sinar. (.lpa;·:cs. ) 
os que c:l«"f•?ll\leln u l'eorga.nís:wfio do B:tnco t;' • .. • b l'·l· · r: d 
da Repubticn ou sib interessados pessoal mim· ~u .. ~'p~n,.:s la' ,mt~ esta ~ .. a m ,\1~~ ."' 
te nól quest:lo e querem sacriticar o Thesonro 1'~·· · tao _tal,\t~e ~orno ~ outra a~ue me le lerl~ 
-par-J. se loCU[>letarern com o ngio das acçõ~ p.tr.t mostr.:r ,t~, -~~~bt e~. uepubltl~s qu: de 
ou sii.o aqui re?presenbntes de _inter~<es vemos fa.:z.e1 um,\ h,a_s~rta, honest<l- &~l0na ... 
inconfe~::l';~i~ e v otam sob apressao de bnn- O Sn . OITICICA- S!ma, honesta e d1g na. 
queir·os e cnpitaEs~~s: homens d_~ l;em, P<l- o Sil.. lllATTA MACHADO - ••• para evitar
triot;ls honestos desmte1:essados sa_o ;oqueli•~S mos qae as no~SiiS intençbes as mais pur as 
Q_ue querem li encnmpa<:ltO · · • m~;,, ~r· pre- sejam todos os dias, pel:1 murrnuraçãoanouyma 
lltdente, est:l. l:l.l'i11<'- 1u_fm~e .e traiÇoe~ra . tem e traíçoeir<L ou na imprensa, {lo r meio de 
d011s gume~: _c~rt'!- ~ th-:-e1tn. e cor<a. ~t et- test:.:.s de ferro , d iariamente \'ilipenll!auas. 
que1'1L~. S1 os lDlmigos do Banco da P..epu- . . · . . 
blica. dizem Isto, os que teem nelle empeniw- Al~da hoJe li em . um ::;rttg~ · ano~ymo 
dos seus interesses e que vivem em C••nstante publ~c:~ do em ~m dos _JOl'DM~ de. ta :tcptta.l o 
sobrcstlto pelas re petidas t entativas de e.>bu- seg•~mte: « Nao ~era l\Iatta Machado seb~s
lho de seus dirfritos e que não po(lem com- ttan lsta, o e:1-pres1dente do B<tnco do Credrto 
prehencler que o simples odio politico s~ja Popular ?» 
capaz J.e tanto, propalam que :>.traz tio pro.] e- " infame escriptor destas liobns sa.hía com 
cto da enr .. ":.tn}l<'\ção est.i a idéa ele derruir um c~rteza que eu nunca fu i, nem director, nem 
estab!.llecim, oto ;le credito, com prejllizo membro do conselho liscal elo B:~nco de Credito 
enorme de mui tos e em detrimento d:•, nnção. 'Popvla1·; f ui apenas simptes accionista de 
para levn.ntar um outro que consulte inte- poucas acções, ~ubscriptas quando elle foi 
resses de grupos diversos.. . lançado. . 

o SR. OITICIC.\- E~tã enganado; nunca se Sr. presidente, estes boatos crescem, ~ram 
disso isso. tomam vulto em detrimento da digniclaoe e do 

0 SR. MAT'r.-\. MACHADO - Sim, Sr. presi· 
dente, tem se dito e coutinu:t-se a dizer q11e 
a preoecupação dos encampa~loresnão ê resta
belecer a Ci1'Calação met<tllic;t, que alias o 
simples bom Sllmo demonstra ser impossível 
ag-ora, mas que, si uus por odio, outros por 
preconceitos ae eSCOlaS phiJosophiC.'lS querem 
destruir pura e simplesmente o Ban,~o da Re
publica, outros -veem, atrás cleste projecto que 
derruba um banco, outro que a meaça, levan
tar-se n1io para estab~lecer a con>c!'Si\o, cousa. 

[JI'estigío do Congresso da Repulllica , infeliz
mente alentados :ls vezes por culpn. de um ou 
outro que impr udentemente, no calpr-da_Iucta 
P" rtidaria, os endossam neste recinto. E' JUSto, 
é necessario, por tanto, que <quelles que com
prehendem que a dignidade do Congresso Na
cional é patrimonío in:)!iena.vel da. nação, se 
reunam para repellir energicamente esta. 
campanha de di.tramação .. . 

O SR. Or_l'ICICA. d~ um apar te. 
(HiJ. ot1tros apart es.) 
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O SI~. àiATTA ~IACít.~vo -Pardiío : Y\". Ex~ Bojo, St•. presi~entc. S. Ex:. natnraí;;xmtc 
não o fizer~m nem el'am cap1\Zes díssll; m<J5, porl jll(:) os flmuos pul!lioos em LOIJ(.\r•·s c>.slão 
apenas tligo, mo~ lt•o a neccssic.ble que eo!:v!os muito ab;•ixo uo par, e por·quo o 
t emos de r~>pei tar mutuam~ute as nos:;a> dv(icit assooorb:•-oo:> m>tis do quo eutão, 
intençõe.s par<~ u.s~im poclermos todos lig-nr- :; . t::x. jil acredita nas retiradas p:u·ci:les de> 
nos, nnn·-nos p::t.ra de accorJo deferde:-wos p;wcl e espertt chegar por este meio a cnn
a dignidade do Congresso re;mbli<:ano e versibitidarie, ao cont rario do que pensava 
fazer,J•OS c-:nn que ell" sejn. m~ntida ille~>a. elO 11!8.3, qu•tndo t:i.o convencidnmente sus
e in tact•L tenta v , os incon venicn tes c " inauitLwe do 

Sr. presi•lente, feitas estas consirierações, proce~so. 
cuja opportuniclatte V. Ex. reconiHl<:ei'á, en-
tr:u•ei na m:t ter-ia, lliscutindo-a oom a neces- O s~ . :\Ion.AilS B.umo:> - E:n 1883 não· 

havia excesso e hoje !lu.. saria calm;.;, á luz do bom senso e do patrio-
tismo. · O SR . ~L'>Tr.\ M:.\C!tAno - P~r.lão • apeo 

A commissão Je orç::.mento, compost~\ em na:; faço est~. r ecordação histor!cn ou e8l6' 
sua muiol'ia •I e jovens deto1!ento, entlu;siastas. <tr;;nmento arl/wmilwra par·a dernonst!'.•r que 
e todos prl,fuu•l:lnJente lidos em mnto:'ia. de ~. E~. reconhecia., e me par tlCG fj tte o fact-s 
finan<;as, apresentou-nos ns suas irleas cor.- ê :~hsol uto, ;seJa. qual fOr a epoc:r , que - · 
substancíauas C'lll urn projecto, hoje nltel'<l<l~· retmtda parcw.l do papel-moeda nm1c,~ ren
e modillc:t•lo nos tcmnos tlo sub;;titutiYo apre- lis;• o tlm a. que sa prof!Oe. 
sent'ldo pelo Sr. Bnlhucs Jardim. . c:. ~enhore:;, quando n.ffirmava. assim o 

Não é de hoje qnc conhi)ÇO o honrntlo depu- J! l nst~·e ~~>pu t:t~o, podi:L ;t~pellar p;u·;l tod;.l. a. 
taüo por· Goy n.z e não ó tle hoje que sei q IH'! ln~t,l r'l<\ nnance1m do B:-az1l que contirmo.va 
se dedi~t mui to pn.rtiCillarnreote aos estudo,; o seu acerto ;_mas, senhores, neste projecto
fiu::mceiro.3 . Ainda em ellc bem joven qu11ndo ;\ J>r·eoccrlpac:ao, appH·eute, pato menos é C> 
~n. Cam~ra dos DP.putados fe7. dis.:u!'l;os q:1e estabe!P.cimeoto da ch·cnlücão metallic ,,'pela.· 
Jmpresstcnaram fortemente a opinião, mani- gra.•lual valori:><1çiio do papel, em conse
fcstando ji\entii.o ossens htrgos cr,nhecimcotos quench\ d<t sua ret1rad:1. p::trcia l da cil·cu l;~çao. 
sobre a ma teria. Em 1883 e em 1884 S. Ex. Pur:l cllc_gar á realit.açáo deste desirlcrtllwm 
p roounc!ou dons discm'SoS, occupa.ndo-so ex- a commi~ão estatue prirneiro a encampaçii<> 
clusivameute •.li!> quG~tlio lin:\ncaira , e muito dos bilhetes bao~riol: pelo 'I'hesouro, isro é, 
pnrticul;~rmente _tio r~sga te do. papel-rnoC:.lla. f<\z-no:; tlar um passo para trás, volt:.ndo n<> 
S. Ex . (ÜS;e entu.o que nm pro.Jecto ~obre tio ~ystema Llo pnpel-moe·.Ia,condemnado wu.11oc~ 
importante assnmpto tinha sitio apresentado por todos os tion.neeiros _do mundo, quand()· 
á Camara pelo fa.lleciuo deputado Antonio de J:l, bem ou IU<\1, nos l ibe~·tamos dclle. 
Bulhões .Jardim, seu digno irmão, e que si este Pela. eocampaçiio o.s illustres deput.."'l<los af-· 
não poLlin. nl<iiS sustentar as su,.s h!é;l s, nt·m;\m qtte a notn ~e valorisarà ; ora, Sr. 
porque inFelhmente tinha f111lecido, Tillh<l pt•esid;,!l te. o que é :t valorisng.l.o do me1o cir
S. Ex. occupa.r o seu log;tr, continuando tl cuhnte? I{ú.o póde ser sinão o seu maior va
bater-se por tiio s::tlutar doutrina. lor JKIS trocas iuteruaciooaes. isto é, nas soas 

Na di~cussão do ,.;;:;umpto S. Ex •• f<<zcndo l'uncçfíes camllines; m:~s seriamente acredi
seuth· os graNes inconvenientes da circula.çno t:tm os nobres deputados que tomando o Tbe-· 
ltduciatia, inconvenientes que siio aliás por souro a responsabilid:tde directn. da nota, C> 
todos conhecidos e por ninguem ne:mdo.>. cn.mbio se levantar:\~ Os nobres colleza.s não 
dizia que aquella. occasiiio era o. mn.is oppor- prn1em pretender sinão dar maior credito Ílo 
tuna paro tentar-se uma larga operação <Je nota, isto é, tronquillis:1r o animo dos port.'l- · 
credito a llm dP- realisn·-se o resg.tte uo papel, dores d::ndo-lhes como gD-rantia o endos~o do 
a couversüo da. mo~dil. e t\fixação da cir- Thesouro. o que aliás a cummissão realiza; 
culaçã.o metallica, porquanto oo nossos fundos pelo mesmo processo do substitutivo EJ"ico
em Londres esc~ ·liam em cotação ao par · 0 Glicctio, emittindo apolices pa.r<l. constituir o 
si hnvin. da{icits no orçamento, e>tes !l(l. opi- seu h1stro. 
nião de S . . Ex. uiio poderiam ·impedir que Realiz<1cla. a eoc:tmplção , estabelece o pro-
se rea.lisasse a. desejtlda. reforma. jecto os meios de_qne tleve lançar miio o Tbo-

Mas, senhores, no mesmo discurso prorcrido souro para reduz1r a rull.Ssa. de papel em cir•· 
em I8S3 S. Ex. accentuou bem clar-amente a culação, qne os nobres mernbi'Osi:la commissão. 
inanidude e a ioconvenienêia 'das retiradas sempre influenciados por dout rinas de ~o
parciaes de papel-moeda da circuloção o. im- nomistas estrangeiros, que não pod~m ser· 
possibilidade _ab;;olu~l de po~ este s)-stema applic ,dns logicamente ao nosso paiz, acham. 
chegar-se á Clrculaçao metalhca. · atnrmando exo1gerada. 
que. as retira.das parcia.e;; do pdpel só po- Estes maios são ~ seguintes: 
denam onerar o Thesouro, sem nenhuma Emissü:o de cem mil apolices papel, do juro-
vantagem. de 4 1/Z "/o, de:stin(l..cJas <t serem tt'ocadas,. 
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dentro do prazo de um anno, po. r igual somma lo Brazil lutou debalde para libertar-se de 
de papel circulante, qae será retirado da eir· mm somma de papel inconver3i'l"e! do The
cul~ção dentro do prazo marcado. souro, tre;; vezes menos, quando gozava de 

Isto é, o projecto manda qu.e o governo, illimitado credito no exterior, quando tinha 
dentro do prazo de um anno Improrogavel, gorernos firmes e estaveis, quando, emfirn, 
quer en()ontre quer não compradores, venda havia credito e confianÇc-t n0 interior e no ex
cem mil apolices de juro reduzido e recolila terior, corno podemos acredit~r que nas más 
o papel correspondente. condições actuaes, opprimido por nm defici: 

Haverã, Sr. presidente, alguem neste pniz que por muitos annos não poderá ser debel
que tenha noção clara do estado actual dos l~tdo, podera por estes processos artificiaes e 
nossos negocias, que acredite na possibilidade illusorios libertar-se do curoo forçado das 
desta operação? Haverã. quem não compre- notas eucampadas? Votai a encampação e te
henda mesmo os perigos certos e inevitaveis 1"eis decretado a perpetuidade do curso for-
que resulta.riam de sua realização? çado. 

E' verd;:).(le qur~ o;; nobl'es de[llltaclos, man- Est.es rwgumentos por ev1d.entes se impiíem: 
dando recolhet• por um lado cem mil contos, nrio se pretendo, rortanto, com a encampnção 
por outro laclo autorizam t\ emissão de cin- cheg<lr a convers1bi!idade; mas o que eu vejo 
coenta. mil... simplesmente, Sr. presitlente, accentu[lr-se 

Orn, Sr. presidente, o projecto do Sr. Gli- neste recinto, silo duns col't'~ntes oppostns, 
cerio, em logar de cem mil apolices, o!ToH'eee lnma rrue precipit;t-~e, formada pelo consorcio 
a.o governo cento e setenta. e tt·e~ mil l'ara ,[e ]'\'Cconceito> tle escollls, de 01lios politir.os e 
igual. fitn, isto e,, tE_l-ntns quantas COJ'l'cspon- rlc t•iv;;lidadcs fLnanceiJ~lS, ~. fJ!Ier por Corç:t 
dem u actual M1tS>ao <le notas !lo The>out·o, tlestrtur o Banco dn l~epuultca. c outra que 
mu.s nr1.0 th:a prazo p;tra. 1\ snr, allplicncii.o, prt!l.CtHle reconstitnil·o e collncal-o em con
dei::.nndo no cl'iterio do governo o rccillhi- diçõc;; de desempenhar os fins p:<m qt1e foi 
mento da somma que for possivel gradual- cr·eado: eu inclino-mea~companharaseguu
ro<lnte retirar de, circul:lc;iio, sem abalo~ e d:t; mas, com umf\ condü;~ão: si se puder rea.
sem peri;:-os. lizant reconstituição do banco sem sacrificío 

Além destas cem mil <tpolices, o projecto dos cofre~ puhlicos; porque, si é Yerdade que 
destin<t para o resgate de papel v:wh\s outras o Banco da Republica esta em cocldições dif
verbas, como sejam: ticei~. pl'ecarias mesmo, por outro lado o 

1•, o producto da liquidação do uel.lito dos Thesouro Nacional não está meuos enfermo, 
bll.ncos emissores, verba inteiramente tlcticl<t e den merecer. especiatmente de nós, que 
e itlusoria, porque, si os nobres deputados con- somos dele!rados da nação, todos os cuidados 
seguirem, por desgraça. deste paiz, que se e todos os flesvelos, para que se possa collo
realize a projectada encampaç;\o, feridos os car em condições melhores. 
bancos devedores a.o Thesonro no amilgo da o SR. OITrcrcA - Nãn eotfl tão enfermo 
sua existecia, urro poderão p~tgar causa algti· como 0 Banco da Republica, t~mto que o Banco 
ma, o prejuizo do Theso<1ro ~erâ. total. ria H.epublica quer pellir o auxilio de!lo. 

2°, uma quota aumul votada no orçamento 
da Republica ... pobre orçalJlento, que já não O SR. :1-L"-TTA :VlACHADO- Eu nito disse que 
comporta as despezas ordinarias e fecha-se as condições de um eram i!:!·u~\es ás do outro 
com ·deficils collossaes, como poderia fornecer e V. Ex. é quem mais se· tem cançado em 
recursos para. o desejado 1im? demonstrar aqui todos os dias que as condi-

3o, emprestimo no esh.\ngeiro! mas hoje ções do Thesouro são difficilima~. 
a nossa política financeira de\·e ser a nb:;ten- O SR. OITICICA dá um aparte. 
ção de emprestimos no exterior. o SR.. MATTA MACHADO- :\'ão é preciso 

Quando o no~so credito no estrangeiro, sem y. Ex. dar- se a este trabalho : nós todos 
razão e sem nenhum motivo plausível, é re- 0 sentimos,[\ssim como a nação. Mas, senhores, 
baixado ao ultimo grã.o, nenhum brazileiro inclino-me portanto para aquelles que 
patriota -póde pretender tal couS<t. querem a reconstituição do Banco da. Re-

E quando, Sr. presidente, nem mesmo as pubE·~, des·le que desta reconstituição não 
emprezas mais garantidas e futurosas pajem resulte onus ao The:;ouro, mas antes todas as 
obter emprestimos nas praças estrangeiras, e v,mtagens não sómente para o Thesouro, 
razoavel acreditar que a nação, sem sujeitar- como para todos os altos intemsses publicos e 
se a humílhantes condições, poderia ten- parti cu lares ligados a essa instituição, 
tal-o 1 

Não, Sr. presidente, a encampação não O SR. OrrrcrCA- Si V. Ex. me convencer 
valorisaria a nota, não apressari:~. a desejada disto, eu declaro que dou meu voto. 
conversibilidade, pelo contrario, adi.n·ia por O Sn.. :YlATTA. MACHADO- Acceito o repto 
muitos e longos annos a realização dbta im· e modifico o plano do meu discurso ?ara 
portantissima reforma : si durante 60 aonos provar o. V. Ex. que é possível reconsti-



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 18/0012015 12:55- Página 12 de 44 

Sessúo em 27 de Outubro de 1892 625 

tuir-se o Banco da Republ ica., 5:11 va.l-o comple
tamente e collocal-o em posição de c'lfrentnt• 
todas a,,_ difficuldades, sem o menor onu~ para. 
o Thesouro. d~srle que o pt•ojeeto do Sr. Glí
cerio, convenientemente emendado, seja ex
ecutado lealmente pelo governo ua Re
publiea. 

O Sa. ÜITICICA.- Si V . E:t. me convencer 
que é pos:;ivel a reconstituição do Banco da 
Republic:a, d~ctaro q_ue dou o meu voto. 

O Sa. 1\IAT"!"A M.A.cr-IADO - Acceito, .ii~ o 
disse. o r<:pto de V. Ex., e aproveito a- oppo:-
tunidacle para. dizer ainda: esta. questão nã.o 
e uma qttestií.O de CJpricboS, procuremos de
cidil-a ao modo mais conveniente pam a 
nação ; cad.l um que faça suel'iiicio patriotico 
dos ~eu5 prejurzos, de suas susceptibilidtdes 
pessoaes, d1} suas paix1íes, porque estu. clm
mada. que~tãe~ finn.nceira, si tem a.gitarlo neste 
recinto oàios [lllrtidarios trcmen•los, tem pro
vocado tambem, la fóra, o odio tinanceiro, 
que é o p1lí:>r de todos os odios. Pr•ocuremos 
cstucbr a questão á luz da razão e da justiça, 
attendendo unica. e exclusiva.mente uo que 
convem ao nosso p:>.iz. 

Sr. presidente, antes de tudo direi: 
tem-se pintado o estado actual do Banco ela 
Repubtica com <~s córcs as mais negras deste 
mundo, tem-se dito e repetido que este banco 
está fallí-Jo, qne não põde absolutamente re
sistir e viver sem que o Thesouro l!ntorne la 
os seus corres. 

Mas, Sr. Jlresidente, o banco beta, é ..,·er
dade, com difficuldaàes e não é el!e o uuico 
Desta crise . Todos os estabelecimentos de 
credito, com exce~.ão tal>el:: de um ou outro, 
atravessam um momento dilfieilim~:>. 

OSR. SEVI:::RINO Vu;:m"-- Vne sem odios e 
sem paixões : l\las o Banco da Republic" foi 
que concorreu par:J. isto. (AJ>artes.) 

O SR. :MATT"- 1\IA.CHAOO- O Banco da R.e
publica, Sr. presidente, lucta. como todos os 
outros no momento actual e até lucta niud" 
I.Il9.iS do q_ue todos as outros. 

Sr. presidente, comprehende-se · perfeita
mente Mm esta superioridade em condições 
màs do Banco da Repnb!ica em relação aos 
<>utros. 

Foi um banco ct'eado pela R.epublica e quasi 
coevo com a. sua e.s:istencia. Desp~rtara.m-ss 
logo odio5 !l1rmidaveis e teve de luctar ao tes 
de ser Ba•1co da Republica, quando era ainda 
B<1nco dos Estad<Js Ur1idos do Brazil, com a 
mil. vontade da muitos que, ou viam os seus 
interesses o !fendidos por esta creação da nova 
R.epublica, ou viam na g:uerra dirigida a. 
esta. instituição um meio ae combater à co
berto as i ostitnicões. -pelas quaes não se 
achavam a.ioda nssimilados. 

Cntn~~a V. YI 

Ora, Sr. presidente, comprehende-se que 
um estabelecimento de credito que nasce sob 
tão maos auspícios, lucmndo desde o seu co
meço com grandes odios e contra interesses 
de ordens diversas colligados, ha de fel' maio
res dífficulda~les a veoeer, do que outros mais 
felizes, para se constituir e captar o credito e 
a contlança, publica. 
~lêm disto, nin~uem põde negar, poi'":.<e 

est«. patente, grandes erros foram commetti
dos pela sua administração ..• 

O SR.. OITrcrcA. - DeSde a sua origem. 
O SR. MATTA 2\fAcRADO - .•• desde a sua 

origem. erros que entretanto podem conse
g-uir dos espíritos não prevenidos, sinão o. 
Sllrl- justificaçü.o completa, pelo menos Jortes 
••lte n uan tes. 

O Banco da R.epublica, ning-uem o ig-nora, 
f•)i constituido como um elemento de lucta. 
co1no arm•~ de guerra tlc que se scrvirrun a.S 
novas instituiQ:Jes .•. 

9 S1~. OITICICA - A arma. rtuchrada, ou de 
ma tempet•:t. 

0 Sr... IllATTA MACHADo-••• e basta isto 
]).'ll':l ;;e c~Jmtll'ehender que os seus negocios 
uão poderit~m ser feitos com a mesma calma, 
coma mesma prttdcncia e orientnç:Io ordina
ria c.las tra~ncç~es de estabelecimento3 de 
c!·edito, creados para 1ins pura.mente com
merclac.s. ( .-1poi•ulos .) 

O pensamento do governo provisorio quan
do ereou o Banco da Republicn. - e acham-se 
«qui mais cie um collega que fizeram parte 
desse govePno e porlem confirmar esta pro-
posiç.ão - foi favorecer e estimular o desen
volvimento inrlustri<Jl do paiz, e o banco, fiel 
a e;;,te penstmento, procurou desempenhar o. 
su:J. miss:.lo. Eis ah! porque grande parte do 
5eu capital foi empregada em emprezas, que 
nf< suamuiol'ia visando a fins convenientes, 
em todo caso, talvez pela. imprudencia com 
que foram lançadas, não puderam produzir 
atEI hoje resultados propícios, havendo mui
tas, aliás, cujas condições de vitalidade 
for-a.m profundamente a-lteradas em coose
quenc:a. do e31:;1do aetual das finanças, mas 
que podem ainda. salvar-se com grandes 
vantagens paro o paíz. 

Por consequencill., sanhores, estamos deante 
dllste facto: por motivos diversos, por impru
dencia da sua administração, por necessida
des fataes de momento, pe~r falta de previsão, 
por tudo quantoquizerem, o Bauco da. Bepu
blica collocou·se em condiçUes realmente 
dífliceis. 

Mi\S, senhores, ao mesmo tempo, pelo modo 
pol' que foi constituido como regulador do 
credito publico, este banco immediata.mente 
attrahiu para. si uma. somm(l. enorme de in
teresses, que a. eUe se ligaram, que vivelll da. 

70 
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sua vida e que da sua p1·ospe1·idaile dependem. 
(Muito bem.) 

Ora, Sr. presidente, oós legisladores 
enfrentamos hoje com este problema; tomos 
uma iustituição de credito, a cuja vida, '' 
cujo futuro se acha ligado <l movimento eco
nomico actua! e o desenvo!;irnento industrial 
da nossa term ... 

0 SR. BRAZILlO DOS SAl\'TOS-Não apoiado. 
O Sa. CosTA Jt;NIOR -Não apoiado por 

que? Isso é neg::~r a evidencia. (A.pcw.'es .) 
0 S~. MATTA MACHADO -Sr. presidente. 

me parece que o nobre deputado, que me 
honra com os seus apartes, não estú disposto 
a discutir a questi:io com isenç;io de animo 
que em pedi e com que me propuz rli~ctltil-a 
pemnta c5ta, Camara. 

Negai' que ao Banco d:1. Republica estão 
ligados altissimos interesses rb noss:1, IKl.tria, 
é neg-ar a evitlcncin ... 

Podb. n.ppellnr pa1·a um :1r;rumcu!o " pus
wriori, allm r.le provar a \'CJrtlado do meu 
couceito: o como r.s minhas nabnrts silo stc
nog-l'aphadus, po.sso f:1zol-ot ,1iiornc!lio rli7.e1·: 
SÍ por des;:-rac,;a UCStn. tarr:L for destruido 
aquellc orgilo hoje escencial ft "Vida financeira. 
da Republica, si os seus impl:'udentes inimig-os 
oonse;;nirem extirpai-o. ns consequcnci~s 
deste errado passo serão t1i.o gm ve::, envol
verão tantos interesses, o hanco nrmstariL 
na sua queda tantos outros est:~.belecimentos 
de credito, tantas outras companllins indus
tríaes, a débacte se1'i tão grande ... 

O SR. FR.\NCisoo SoDRÉ -Iso é uma argu· 
mento ad k,·,-orem. 

O SR. MATTA 1bcHA.DO - •.• que, como 
disse, a verdade do que affit•mei ~eri:t demons
trada a poste1·io1·i, pelas desgraças que te
riamos de lamentar. 

O SR. FRANCISCO SonRÉ - Os interesses do 
Banco da Bahia não estão ligados â sorta do 
Banco da Republica. (Estabelec6·Se'llivo dialogo 
entre o Sr. Sodre e o1.1tros Srs, deputados,} 

O Sn. MATTA MACHADO- Peço a V. E~ .• Sr. 
presidente, que consiga. d<Js m"us illastres 
collegas a fineza. de permittirem que con
tinue o meu diScurso. 

O SR. PRESIDENTE- Quem tem a palavra 
é o Sr. Matta Machado. 

0 SR. MATTA MACHADO-Não é facil neste 
momento demonstrar com dados estatisticos, 
como pede o nobre deputado, a verdade do que 
aíllrmo, isfo e,que t<. morte daquella instituição 
de credito do nosso paiz arrastaria aos mais 
graves desastres. Isto estâ. na consciencia 
publica: basta ter bom senso para compre
llender que, rompido tão poderoso elo da en
grenagem. financeira do paiz, a perturbação 
invadiria todo o mecanismo, 

Responderei, porém ao aparte do meu nobre 
amigo deputado Jlela Bahia, que disse que não 
lhe consta que mtarGsses do seu importante 
estado e dos outros do norte, estejam ligados 
a. sorte do Banco da Republica, isto é, a dos 
estal.>eecimentos de cretlito do Rio de Janeiro. 

S. EY. é um pouco injusto com a principal 
pracl\ commerClal do Brazil ; S. Ex. deve 
saber que muitas emprezas industriaes da 
Bahia e (le outros estados do uorre vieram 
heurír capitaes na praça do Rio de Janeiro. 

Durante a febre da creação de em prezas 
íodustriaes, e, já anteriormente, foi nesta 
praça que se veiu busear o capital necessario 
para a explornçãode industrias, da navegação, 
etc. em outros estados. 

0 SR. NELSOX DE VASCO:o\CELLO;::- Basta 
citar S. Paulo. 

O Sn.. ~L\TTA iii.-.caAno-Pm• con3equcncia, 
nã:o é t:ío imlifl'ereuta aos cstat!os do norte, 
como dis5Cl S. Ex., a dJba~lc que a morte 
violant1 do B;mco cl.1. RClpublica orig-inará fJ.• 
talmcnto na pt•aç:'l. do Rio de Janeiro, onde, em 
IJ.IlO pczc no nol>re deputado pela Bnhin., se 
condenS<\ a maior somma de interesses a.te dos 
m:"IÍS Ion~inquos estados dn L'nião. 

O or.lio Jin~r.ceiro c o adio político, c1'goscomo 
todas as p~i:.:üos violentas, prccipit::.;:-c.m-S<:l 
feroz~s contra o Ilanco da Repub!ica. G nii~:> 
,-iram que os seus ~~olpes ricocheta.vam a 
direita e;\ esque;'rla, ferindo toJns os outros e 
aluiudo pela base o credito publico. 

Mas, senhores, per;)"nnto ao nobre deputado 
por S. Paulo que ainda c'lntinúa a contra
riar-me com os seus ap::trtes : póde-se ndmittir 
sen>at·tmente quo a. queda de uma instituição 
de credito rb importancia uo Banco da Repu
blicJ, que foi creado -para reguln.risar o cre
dito publico, que é até h~je o responsavel 
pela maior parte das emissões rle papel que 
temos no paiz ; é possivel ndmittir-se que a 
queda desta instituição, si não produzir a 
déórJ.cle que eu prevejo, não produza, pelo 
menos, não determine um -profundíssimo abalo 
no credito puulico e nas tl.nanças do paiz ~ Ha 
de produzir pelo menos um profundo abalo, 
não é verdade? Por consequencia, volto a 
minha these: Si pudermos salvar esta insti
tui~o de credito; si pudermos collocal-a 
acima dos odios e das -prevenções particu
lares e reconstituil-a se;n onus para o The
sow·o, evitando esse abalo, por menor que 
seja, no momento actual, não teremos cum
prido o nosso dever ? 

Eis agora a demonstração que o nobre. 
deputado pelas Alagóas pede: 

O Banco da Republica, apezar das sgascon
dições difficeis, não necessil;a sinão de paz, de 
tranquillidade, e princi palrnente de respeito 
ao seu credito, para collocar-se sobranceiro 
a-todas as difficuldades. Não ha estabeleci-
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mento alg-um ue credito no mundo que resis· 
tisse a uma campanha de ditra.mação como 
esta que foi or~nís.~da contra o !3n.nco d~l 
Republica. a principio pelos interesses con~ 
trnriados: pelo odio financeiro, -propriamente 
dito ; mais tarde, a este odio tioauceico 
ligou-se intimamente o odio -politico. Mas, 
entret~nto, apeza:r disto, npezar ele uma luctn 
nunca vista no mundo, o Banco da RaQublica 
tem arrastado a sua vida 3.té hoje, e espera 
que o Congresso ou restitua-lhe o alento, 
deixando-o em paz, ou lhe dê o tiro de lton~ 
que a commissão de orça.mento p1·opõe. 

O SR. iiioluEs BAano~- Nilo · apoiado. 
(Troco.m-sc tlif{erentes up~rtes .) 

O Sa. 11.\.TTA MAcnii.DO -Sr. presidente, 
pareceu-me oUYir dizer o nobr~ deJlUtado 
-pelns Alagoas que o Banco da Rapubhca crn. 
umn. ínstitai·~i'io de Jcscrc•líto, c nilo uc crc
d!tn. com clfcito é um:~ instituicão de dcscro
~ito, porrtne, como disse, tem sido o n.IYo !la 
todos os O[!i,)S que cot1trn. cllc so dirigem. 

O Sit. OtTictc.~ - Torn ~ido C..1.US;\ de todos 
os aiJuso:;. (ilpco·tcs.) 

O Sit. MAT1'A MACHAoo-Eu principia.a. a 
satisfà:t.er l~ V. Ex., demonstranao que 
póde-se sal ~·a1' esta instítuiÇiio, desde que 
fizermos calar o odio nnnnceiro e as prevençiJes 
de falsas •loulrinas, porque o odio politlco 
deve estar hoje amortecido; bast:l. apenas f,t
zer cn.lar o odio financeiro e as susceptibili· 
ili\des iudividuaes compromettidas no prime ir-> 
periodo de> ta. co.mpanha, quando o odio polí
tico inspirava M palavras eloqucnles dos 
Dobres deputados, quando senhores. sobre esse 
terreno tão mal escolhido se feri::t a grande 
campanha que collocon no :pnder a nobt•e 
maioria de hoje. 

Mas, senhores, eu peço ao nobre deput:.tdo 
que me deixe ao menos expor o modo, o pro
cesso pelo qual ncredito possiv-el salvar o 'fian
co sem pesar sohre os cofres publicas e ao 
qual s. Ex. llypothecou o seu voto. 

dito da nação poderã , nt1o " alo;·iml·, mas da'~ 
credito a ~<ota, porque valorisar a nota, j a 
o cli;;se e reJ>ito, serí:~. valor!sal- a. em relação 
<is transacções cambia.es internacionnes e dar 
Cl'edito á nota sem simplesmente levar ao 
~nimo do cidadão bl~..tzileiro , que a traz nn al
gibe!ru, a C?nfiança de que essa not 3. tem um 
representatiVO real. Para alcançar este re
sultado a commissão segue o mesmo processo 
o.doptado no substitutivo Glicerio. A nobre 
commissão propõe q\te o Estado chame a. si, 
enc:.l.mpe todas as emissões e as garanta, s-uar
dando no Tbesouro, em numero Ífl'lm.l a sua 
importancia. total, apolices da. aivida pu
blica. 

O substituti>o Glicerio dispõe do mesmo 
modo que o &tado emitta apolices, e as del)<l
síte para garantia d:L emissão. 

Mas, senhores, no systemn da nobre com
missão que fJ ller a encampaç-J:o, isto é, que quer 
c1mm:lr dircct:unen te para. o Estado a respon
P.nhilidade de tod~s ns omissões, uma resron~ 
sabilídnde sem contraste, pot•quc ss. Bxs. 
nos demoustram n i-!'lsufficiencia completa dos 
laslt·os JXll".l garanttl-as, ss. Ex:>. diope'lsam 
a co-responsabilidade do estabelecimento hoje 
emissor, porque acreditam que ella de cousa 
algum~ vale, póde ser posta completa.mente 
il. margem, sem nenhum inconveniente. Mas, 
senhores, encampando assim, isto é, chamando 
ao Thesouro toda esta responsabilidade a com
missão estahelece processos e meios pelos 
quaes acredita que o Estado poderil. ir ali
jando o peso que chama sobre seus hombros. 

Entre ns differentes verbas para tal fim 
considera em linha de conta os debitas dos 
lJancos para com o Thesouro. 

Senhores, a questão que devo _primeira
mente discntil', tratando da reorgamsação do 
Banco da Republica, é o modo de regulxdsar 
a circulação tiduciaria. da qual a lei o fez re
gulador. . 

Precisava agora de certa calma da parte 
dos nobres deputados para pod~r concluir a 

Ora, Sr. presidente, e oe<:asião de dizer a 
razão pela qual a encampação determinando 
a morte completa do Banco da Republica e 
dos ban<lOs emissores que não estiverem em 
condiçê!es muito espeeiaes, si alguma ha, a 
sua primeira e fatal consequencia será o 
'Prejuizo total do 1'hesouro na. liquidação do 
grantle debito dos bancos emissores, tlebíto 
que aliás a commissão applica. para o resgate 
do '\)apeL 

0 SR.. SEVERINo VIEIRA. - Cogitou-se disso 
como uma. cousa possível apenas. 

minha exposição. . 
Dado -por hypothese que reorgani.semos o 

Banco da Republica, a primeira cousa que 
devo discutir é o modo pelo qual, ficando a 
cargo do B~.nco da Repti.bliefl a emissão exis
t ente, podemos regularisa.l~a e melhorar as 
suas condiçõ~s. 

Ora, não é difficíl a minha tarefa. ne>te 
ponto, porque a nobre commissão, compre
hendendo que DO momento aetual só o cre· 

O SR. MATTA II!ACH:I.Do- Mas não se i1-
luda o n obre deputado ; estabelecimentos de 
credito vivem de credito. 

Se nós votarmos aqui esta lei que os fere 
de morte no coraçã;o,isto é, no credito,será im
jlllSsivel r estt>.belecel·os desta ferida mortal 
entrarão todos fatalmente em ruinosa liqui
dação, com enorme prejuízo do Thesouro, aos 
p\\rticulares e sem vantagem para ninguem. 

Não é que o projecto da nobre com~ 
missão não faça fa.vores muito maiores, 
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muito mais damnosos, muito mais gravosos 
ao T!lesouro, do que o projecto que su~tento. 

Mas, Sr. presidenta,estes favores, por maio
res que sejam e ainda. que não tenham 
mesmo rehçãoalgama com a.quelles auxili~ 
mais moraes,tl.o que materiaes,que sã:o conc<;
didos pelo projecto Glicerio,convenientementa 
emendado, estes favores serã.n incapazes de 
salvar o Banco da Republica, porque insti
tuição de credito, desde que lhe dermos um 
golpe mortal no credito, e !la fu.talmeote des
a.pparecerá; e todo este debito que e contado 
ao Thesouro e que a. commissão permitte ao 
banco, dentro de prazos mais ou menos loo
<>os, sati~fazer, todo ess9 debito :ierit n.nnul
rado, porque o banco não encontrara recursos 
para satisfazel-o. pptwtcs.) 

Quereis sa.ber por qu~ 1 Porque, l'econ
stituido o Baoco da Republica, restabelecido 
o seu credito, esta cat'leira, que está. cheia de 
papeis, a qual se diz nüo va ler cousa al~uma, 
ma:; qua, no em tanto, o nobre Mnistro :la Fa· 
zend~ acredita valer 83.000:000~, esta. car
teira. assi:u des\·alori$alln, J'epleht de Jnpeis, 
que hoje não podem ser liquidados. eode o 
mom~nto em que se r..-staiJClecn. o credito do 
hanco,estn. cRrteit'll.n.ugmontarà extt•aordioa
riamente vo.lor; porqu:! justamente estes pa
peis, que assoberham-na, siio papeis de em
prems annexas ao banC{), quc;~ são runc:;ües 
do proprio instituto, e o restabelecimento de 
seu credito import;\ a conllança ness1s em-
1lrezas e portanto o. valorisaçiio de seu~ tí
tulos. 

Sr. presidente, dado um banco (e este ar
~umento, senhores, deve ser pes;tdo por to
dos os deputados) dado o banco tal, põde-se 
por illação saller quaes os papeis que e.Jis
tem na sua carteira. 

Sabemos hoje qlle todos os hancos do Rio de 
Janeiro est ilo assoberba.dfJS de papel desva
lorisado ; não é simplesmente o unico o Ban
co rla Republic3.. irias, neste banco e xis tem 
principn.lmente papeis de emprez..1.S ou lan
çadas por elle, ou por elle {;\Yorecidas, isto é, 
.eml_lrezas cuja. ;·ida e desenvolvimentod>pen
<lem da vida e desenvolvimento do proprio 
banco. 

Assim pois, reorganizado este banco, esta 
carteir.l. desvalorisai.la, valot"isar-se-ha com 
certe.:a, e quem põde negar as vantagens que 
dahi resultar-J.o pam o paiz ? 

Mas, votnda a. encampaçã.o, arrastar-;;e-ha 
na. ruim~ todos os estabelecimcnt~, tod·1s estas 
creações suas, que acompaubal-o·bão na sua 
quéd.,. ; este papel perderia . o pequeno valor 
que tem hoje e o TllesourD haveria de sofrrer 
os prejuizos dos debitas não só deste banco 
como de outros, cuja queda a do Banco 
da RP.publica fatalmente arrastaria, envol
vendo ainda. outros, que a. fatal solidariedade 
economieajuugiria à sua sorte. 

_Por consequencia, o primeiro inconve
DJente _do projecto é que a parte importante 
dos me:os que dá. ao Governo para fazer re
tirar o papGl-moeda. encampado, esta parte 
falnara, desde que o proprio credor estrangule 
o seu t.IP.vedol·. . . 

O Sa. S:t::vEn.r:!<o VIEIRA da um aparte . 
0 SR. MATTA MACH.'>.DO- Mas, s i DÓS po

demos salvar isto ou grande parte disto, sem 
o nus para: o The,;ouro, por que não tentar
mos ! Serta um crime de Jesa-pat...•ia, seria ate 
uma loucura. 

O SR. OI'I'ICICA dá. um aparte. 
. O Sn.. hii.TT.~ ~!ACHADO - Vou ler o pro
Jectn do Sr. G!Jcerlo, e depois farei as obser
v;•çOes qtte .iulgar convenientes. 

Diz o pr(lj~cto do_ Sr •. Gllcerio que o Banco 
rh R.o:lpubhaa umflcara todas as emissões 
inclusive a do Thesouro, etc. ' 

Est} processo é identico, muta:::s mutand!s 
ao procc:»o da commissão. ' 

A commissão manda que o Thesouro cltame 
a si toc~as as emissões e emitta apolices para 
g:u•nnttJ.o.s ; o projecto Glicel'io quer que o 
Banco da. Republlcft chame a si todas as 
emiss<í~, inclusive as do Thesouro . .. 

O SR.. SE~ERIXO VIEIRA - Encampação 
po: eucat~lllaçao. 

0 Sr.. !\1.\.TT.-\. llf ACH.I..DO- • • • emitta pa.pe I 
seu para substituil-o e o Thesouro emiWl 
apolices em trocn. do lastro e as necessarias 
pa;-n g<lraDtir ~ ~ua propri:~o emissão. O pro: 
Jecto da commtssao estabele~e a encampnção 
pelo Thesouro e o do Sr. Gli~erio a eacam
puç.ão pelo &'l.nco da Republica.. 

Ora, eu pergunto principalmente ao nobre 
deputado, tão lido em questões financeiras G 
que tanto tem manuseado os ~randcs mestres 
ch~ scieneia : quem caminha pal'll. trás, a. com
missão de orçamento, que queL' voltar ao 
papel ioconversiveldo Estado, ou o projecto 
Glicerio. que quer o papel do ~anco hoje in
cooveL-stvel, por força das c1rcumstancias, 
mas conversivel amanbã ? 

O SR. 0ITIC!CA - Papel bancar io incon
versivel, Y- Ex. oão encontra em parte al
guma. 

O SR. NATT.~ MACH.~Do - Perdão ; o que 
pe_rgunto a V. E!. é : quem marcha. pa.ra 
tras ? 

V. Ex. su.be perfeitamente que o exemplo 
do que se -passou na ltalia foi citado, me pa
rece, não muito a. pronosito oelo Sr. deoutado 
Leopoldo de Bu~hões: porque este eiemplo 
prova contra VV. EEx. 

Na ltalia., quando o governo viu-se a.bar
ba.do com as neces.o;idades do Tllesouro e 
teve de emittir papel, preferiu faze l-o pelos 
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bancos, promovendo o chamado consorcio ze:r' cüro com os nossos inimi(<OS do exterior 
bancaria... na. campanha de descredito que nos movem, 

o SR.. OrTrcrc.>..-E qual foi a consequencia ~ quert>ndo conrundir uma situação anormal, 
mn~ cri"e transitaria com os elementos per-

O SR. MATTA MACHADO- A consequencia m:tnentes da noss<L pujança e da nossa vita
foi que m~is tarde eHe teve de resgatar este idade •.. 
papel, como resg"•taria, si o emittis~e por si. Vejamos como no pro,jecto Glicerio se esta
Por consequencia entr~ o plano da cornrnissão hele··e 0 lastro, e este e o ponto capital da 
e o plano Erico·Glicerio, ha a seguinte ditre- questão, para 0 qual chamo :.. attenção do no
J'ença c 'Pita!: um quer voltar para trás, ist•• bre deputado. 
e, quer voltar ~o sy~tema da emi~são inron-
versivel do Estado 0 outro quer a emis.;ii., O SR. Orn~ICA- E eu estou ouvíndo com 
1nconvPrsivel do banco, mas inconversive! tG~a a. attençii.o. 
temporari>tmente, emquanto n:io for pnssiv •l O SR. MATTA MACHADO -O projecto Gli
a convP.rsão ; mas, si a conversão dos bilhet•'l'l CArio esta.b··Lece o lastro dn.s emissões S<"m o 
bane 'rios amau!Jã. póde e !la de ser decretada minimn onus para o Thesouro no prel;ente o 
a do "Jlapel moeda do thesouro... no futuro, rlesde que forem aceitas pela Ca-

O SR. OlTlClcA _ Nõs fazemos 0 mesmo mo.m ns emend::J.S, q11e terei a honrn. de ofi'e-
ps.pel do individuo que, não S:tbendo 0 ca- recer a i"ste pro!ecto, de accordo com os !lins

h 1 tres nutores. emendas es;;as que otrereci a 
min o, v o ta para trús. E' o caso que se dit Sot~ consideração antes de serem apl'csent>~rlas 
entre nó;; oe~t\l questão. a Camar:~. e que mereceram a approvação e 

O SR.. MA TTA MACHADo - Sr. presirlente, a ~,.quiP-sciencia. de S. S. E Ex., mns que ti-
o nobr~ dP-puf.ano é, como eu, filho do sPrtiio, veram de ser artiadas po~ motiv~s que to \os 
sim~> não eng-ano ; tem viajado muito pf'lo ns s~. deputados comprehen.Jerã.o; qmm•lo 
interior e s:1be que é uma ree-ra. invariavel a se orga.nisa um projecto, é preciso fm·mulal-o 
seguinte: quem ~>rra o cammho n'io volta de m0d0 a s~tisfazel' ao grupo que o ".poia, 
para trás, porque, voltando para trús de;:- s·'m que JJOr isso deixecad:l um •IA resorvar-se 
orienta e ~stá. perdido; deve seguir par;t. de- odir•ito dA fJ?.er opportunamente vín.;ar as 
ante até ent>olltral' informações para. prose- so1as idéas. (Apartes.) 
guir um bom caminho. Ett nppello p~ra "S • · d 1 · ·t · t 
nobres neputados que residem no interior. S<'nhores,,a ec arín e rept o que :te~•to o-
(Risa.) M:•s, che~âmos, emfim, no 1JOnto cn.- las as bases do pro,ieeto G_licerio,mod Hcaodo 
·t L d b apenas um ou outro ponto Justamente para sa-pt a • Pa.r·a qne o Ba.nco a Repu lica enc·ompe tbr zer :t meu rlesiderq,lwlo : cumo e !te esta. 

as emissões, é nec~sario que possa constituir coostituirlo de facto trarh alguou o nu~ pnN 0 
seus hstr·os de tal modo, que o portador d::t Thesouro, onus não tão exa~retwlo como 
not:\ fique convencido que ella. estâ P''rMta- ho.ie calcuh um articulista :l.f:!azalh· do na. 
mente garllntida pelo unico valor que ::t póde g:zetilha do Jornal de Comm.crcio, mus real 
garantir no momento aoh1.al qne é o \·alor e em parte verdadeiro. 
moral do credito publico. Valorisal-a no sen- Est.-calcnlo, ou melhor, a. sua public~ção 
tido rigor~o do termo, Sr. presidente, por ora hqje é certamente motivada pela f:tlsa pre
e ne~te momento seria uma. utopia, que eu não occup~~ção daqlielles que entendem qne são 
quero discutir; tanto assim que estamos d., forçosamente exageradas as p!'etenções dos 
accordo nns e outros em offel'eMr ó. nação 'lUa síncer:•mente acreditam que é pr.,ciso sal-
a apolice com a garantia. da. nota. var 0 Banco da Republic:t, porque estão con-

UM SR. DEPUTADO- Sempre o credito ! venci, los que da sua. morte resultarão prrc-jui
Neste ponto sempre o cre•liio, l)orque, 5,. zos de orilem moral, de ordemeconomic>< e de 

n1Jores, quando não é pOSSÍVel ter-se o di- 0!'1lem política, quando O facto é queéSSIS pre-
nheiro, ter-se o numerario preciso. muito fe- tenções, minhas e dos quecomm1~ assim pen
Jiz si ê qu>~.ndo se tem o credito para garan- sam sã.o, as mais rllzoaveis possiv~is, por11ue 
tira sua. di viola. nôs entendemos que o Banco da. R.epublica 

·le"Ve ser renrganisado, mas que não precisa 
O SR. BaA.z,uo nos SANTos -Mas não se absolntamenta. pesar sobre o Th•·80ur'O, ne-

abusa rlesse credito. ~essit:tndo apenas de perl.ir a nacão Fjlle Lb.e 
O S&. MATTA MA.CIIA.DO - E felizmente de nmapar·te d\l se•1credito, com proveito go

podemosaiuda dizer que para o brazileiro o ra! do naiz. 
nosso creàito. o cr!l•iito do paiz, nlê muit() ; o prnjecto manda. org-anizar os l~strns do 
pol'qne nó:;. oue aqui vivemos, sabemos 'Jile ~ s~gninte moõo : o onro depo.it>!.do on The
na.cão ·tem recursos, tem meios de satisfaz ··r souro :-erá calculado ao cambio do dh1 rla opa
completamente, honrosameote os seus r.om- rH(!lio. para se lhe dar o valor respectivo. 
prouJissos. certamente não quereremo~ ne:>-· Nno preciso defender neste po11to o pro
te momento critico para a vida nacional fa- jecto, porque elle estã. de perfeito accôrd.-, 
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com o projecto da commissão ; mas me pa
rece que a commissão fallu. apenas do ouro 
em especie, do ouro em moeda., que se acha 
depositado no Tbesouro, sem se referir ás 
apolices ouro que la se acham representando 
a parte do lastro metalllco, depositr~do pelo 
banco de que o Thesouro utilisou-se. 

Ne ste ponto eu appellarei simplesmente 
para. a consciencia dos nobres deputados : es
sa;; npolices íiUe se acham hoje no Tbesouro 
substituindo o ouro, que os bancos lá recolhe
ram, o que é que repre;;e!ltam '? O que c qt;e 
os bancos h\ colloe'tram 1 

O SR. OrrrcrcA - v. Ex. esta enganaLlo, 
computamos essas a{l<llices como ouro. 

O SR. ::VrAnA :"11.\crL\nO- No p1·ojecto de 
VV. Ex. is~o não estaYa tão claro .... 

o SR. OtrrcrcA - E' ató uma questão de 
honestidade. 

O SR. MAT1'A '?\fAcRmo - ...• e tanto, que 
eu suppunhtt que o projecto só manda vil. ca l
cular o ouro em moeda.. 

:.\It'S fol!::'O muito de ver que estamos de 
perfeito accordo, e que os no'bres deputados, 
como eu, entendem que o ouro, apoli.ces e 
moec\t; no valor aproximado de1 iS. 000: 000$ 
entrarA tndo ne~se calculo ao cambio do dia 
da Qperação . 

Feito este calculo, o projecto Glícerio man
da con>erter a importancia resultante em 
apoliccs. ouro do juro de 4 ol"· E' fixado este 
juro, e ó tvpo ouro porque pelo systema 'do 
projecto estas apolices terão de ficar no The
souro até noderem ser con';ertidas em curo e 
esse ouro' transportado para os cofres dos 
bancos afim de fazer face à futura conver
são. 

o SR. SEVERlXO VIEIRA - E que vanta
gens terá. c Estado em pa.gar ,iuros por apo
lices que ficam no Tl\esouro ? 

U:!.! Sa. DEPtiTADO - Não responda a. 
ap<'wtes. 

O Sr •. M.H'TA ?\lACRADO - Esta constituída 
assim uma parte do lastro ... 

O Sa. SEVERINO Y IEIR..\ - V. Ex. disse 
que o lastro em ouro, ao cambio do dia, será 
convertido em apolices our o ; mas o lastro 
em ouro no cambio do dia, com o agio do di~, 
ê papel ; como V. Ex. eleva este pape 1 a 
ouro ? 

0 SR. MATTA MACHADO- 0 projecto fe
cha esta;; apoíices no th~uro, como lastro, 
ate a conversibilidade, i>to é, só serão ven
didas, entrarão na circulaçã:> e então, ven
cerão j aros, quando decreta.r·!1e a circulação 
metallica. Nestas condiÇÕes pergunto : qual 
o inconveniente em dar-lbes o typo ouro ? 

Decretada a circulação met..1.1li c:~. tanto va
lem sendo do typo ouro como moeda ccn-rente. 

Por coosequencia, nã.o ba inconveniente 
nenllum em dor-lhes hoje esse typo, em nuda 
se prejudica o Thesouro. 

Estas apolices, sendo, porém, do typo ouro 
pedem servir para as opBrações que o go
verno queri:l. razer no ex:terior, collocando-as 
convenientemente atim de prepara t• a con~ 
versi~ilidade, que só podera ser tleoretadn. 
quando houver ouro amoedaclo, sob :\ gnaroa. 
elo Thesouro, em quantidade sufficicnte : eis 
por que estas apolices devem ~ei' do typo ouro 
e juro de 4 •f, que ahi ficarão cleposita.das. 
O resto do lastro sel".l. constit nitlo do seguinte 
modo: as apolices do lastro elos bancos regio
naas serão convertidas em npolices ouro, 
revogado o artigo citado do decreto rr ue orga-
nizou esses bancos. . 

0 SR. SEVERINO VIEIRA - ?>Ias não ha OS 
co n tractos '1 

O SR. MATTA JI.1AcH . .O..DO - l\Ins a isto os 
bm1c03 não se opporão - o accoruo prevê-se. 

O artigo r evoga.do rnn.nda que estas apo
lices sejam nnnulladas duraute o pr<.zo de ~ 
annos e o proj ecto maneia. qne l'evortam a 
pruprieilade <los bancos, mas convertidas em 
:mo !ices ouro. 
·Do mesmo modo jil. ex:plicado, a conversão 

destas a.polices para o typo ouro em nada 
prejudica o T!lesouro porque estas como as 
correspondentes ao ouro do lastro, pel'ma
necerão depositadas até a conversl'io. 

Si estas a polices realmente pelo conh-acto 
vigente no 1im de 60 annos seriam annul
Jadas, t:~mbem sobre el las permaneceria a 
emiss:io dE: 83 .000:000$ de JXIpel ioconver
_si vel pelo pr azo de óO anuos. Ora, si nõs 
necessitamos, principalmente, preparar a con
versibilidade, libertar o paiz do fantasma 
do papel incouversivel por tão longo prazo, 
pllrece que este pequeno e qnasi nominal 
sacriticio do Thesouro é perfeitamente com
pensado. Como no fim de 60 annos essas apo
lices perderião o sau valor, si nós fazemos 
revertel-a.s ao banco, por outro lado reti
ramos-lhe o direito de emittir sobre ellas du
rante 60 aunos pa.pel inconvêrsivel ! Mas 
como ou para que tranformal-as em ouro 1 E' 
para. dar uoiformida(]e ao lastro e para pre
parar a conversibilidade pelo processo jã. 
dito. Transformadas tambem em ouro, e llns 
não 5ão lançadas na circulação siuão depois 
de decretada a. conversão ; logo o facto de se
rem transrormadas em onro, em causa a.lgn
ma prejudica. 

O SR. OlTJCICA- V. Ex. está. enganado. 
0 SR. BRAZILIO DOS SA.:NTOS da um aparte. 
o SR. MATTA. MACHADO- ouça:me v. Ex. 

estas apolices silo convertidas em ouro e 
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unidas ao lastro; -porém, eomo o Banco 
.emíttiu pelo triplo e nós necessitamos de 
apollces em numero sufficíente, igual a cir· 
culação, haverá ainda uma (lifl:"ercm~?.a. a pre
encher. Esto. iliffereuça, conforme o cambio 
elo dia !la operaçflo, variará tle 70 a 80 e tantos 
roH contos. 

Ahi ~que o banco necessito. que o Thc
souro venlm em seu auxilio, para elle poder 
consolidar a sua emissão e libertar o The
souro do g-mndes prej uizos e a naç5:o de males 
e perigos. 

Eu chamo particularmente para. este ponto 
attcnção do nobre deputrv.io por S. Paulo, 
que é tão li<lo nesta ma teria. O projecto de· 
termina que o Thesouro emith~ estas 80.000 
apolices do mesmo typo ouro, necess;lr i/1.3 p;~m. 
completar o lastro e :~s;;im rtc;\t' integralísnt.lo. 

Ora, feita esta conversão do lastro em 
:>.polices, o Estado apodem-se do lastro ouro 
exist ente no Thesouro, i5to é, da quantia 
de 78.000:000.'3 em ouro, M cambio de 27 d. 
E' vercblle ~ne esta quantia não est:i. intacta, 
porquB j;i. o Thesouro, te>c necessitlarie de 
lançar miio de umn. parte deste ouro. 

O Sr.. OrTIClCA- Foram os bancos qua 
tiveram necessidade de l:'tncar mão ue ouro. 

0 SR. MATTA MACHADO- 0 gOYCl'llO O eX· 
pediu Jl:ll'a Londres •.. 

O Sa. OrTrcrc,\ dá um ::..parte. 
O SR. l\L~TTA .MAcHAOO- Senhores, nós 

trntamos agora. de reconstruir as finanç:1s 
publicns, de consolidar pela. melhor maneit-n. a. 
fortuna ~c.lllica e a fortuna particu!ar, da qnal 
aquella tanto depende: a,')()itemos ::t sit~açiio 
como ella é o p;:-ocuremos dar-lhe remoolO. 

Senhores, n6s tr,,tamos tambem aqui de 
procarar o meio melhor e mais conveniente 
aos interesses deste paiz de corrigir erro3 
commettitlos. Por consequencia -para que re· 
criminações, que n~da va.lem ~ O f:lcto é este. 

Mas, no momento actual, ainda no Thesouro 
existe em moeda, talvez, dous milhões e tre. 
zen tas lilil libras, não sei bem, V. Ex. me 
dirá ... 

Di~se S. Ex. : « neste momento nüo bo. ne· 
ul1um lJrazileiro que sintu, uo seu peito um 
pouco (\e pn.triotismo, que não queira ardente
meu te evitar que batamos na porta. do estran
geh·o 1ltn'a pedir emprestimos, :ejam de que 
nature7.a forem». 

Senhores, eom eiTeito, quando o credito de 
no;;s,1 paiz é sem ra.ziio b:wate:vlo nn. Europa, 
quando querem por uma mà vont~tue in· 
compr•ellensivel fechar-nos todas as portas. 
qn:\udo querem colloear o Brazil a 11ar de 
plti~es alnt!n. não oonstituidos como naciouali· 
d:ule em relacão a seu credito, é que nós 
vimos dizer no estrangeiro: Prccis<'.mos do 
vos~o dinheir'<> l Não, Sr. presidente, nós de
' ·emos rli;;pensnr agora o concurso do estl':l.n
!t ~iro e podemos fa;r.el-o, porque esl:nnos feliz
nle:: to h<~hilitallos ::t resolver perMtamente 
es ta crise eom os nossos p:;ooprios recursos, e 
entiio o e;;trangeiro ha de vir com o seu ai
cheiro dL>Sellvol ver as noss:ts industrias, por
C} ue oos paizes do velho mundo elle não acha 
emp;•ego par•'· o seu c:~.pital. ~stle IJU.e nôs 
demon~t~'armos que a mt\.ii.O nao [lre ,~rs :l. de 
estr;m !to concurso pam resolver n. crise do 
momento, podendo far.e l· o com os seus pro· 
prios r·e~ursos, o estrangeiro ha de -vir ent ão 
o!Terecer o seu dinheiro de modo util, l~otwoso 
o CO!lveuiente, pol'que ha de ..,..h. trazel-o p::trn. 
desenvol.-el' as nossas riquezas e dar ::tl~nto 
ás nosws industrias. (Apoiados.) 

lsto -posto, senhores, no momento actu~ü o 
Estado r<'aliY:. um em]lrest imo, em ouro no in
terior e em condiçijes excepciouaes, e si o 
Thesoul'O não dev-e e não pódc 1n ter ;i, . pot•ta 
do e~tr.: :: ::r~iro, não necessitarão destes re
cursos que providencialmente temos com
uosco ~ i\'ec:e>ssitn, ningnem dirà, o eontrario. 

Aiuda que seja pr.rt\ não toc:tr nelle, ainda 
que se.i<~, coroo deve ser, para não mover uma 
librn. só des;;e dinheiro, possnil-o :\go:oa o The-
souro e de um enorme a.J.ca.nce. 

O SR.. OITICICA - Sei que lm mo.is de dous 
milhões. 

0 SR. B RAZILlO DOS SANTOS dà um (l.parte . 
O SR. 11!.-I.TTA MACHADo- Sr. presidente, 

ainda nest e ponto, est ão de perfeito accordo o 
su"bst itutivo Gli~erio e oprojecto dacommissão. 
Não são tão inimigos como parecem. Pelo 
pr ocesso tla enc.1.mpaç;.\o o. commissão entrega 
ao Tl1esouro a propriedade de2>te precioso las-
tro, precio~issimo lastro, porque autoriza-nos O SR. M,\.Tl'A ).IA.CHA.Do -O Estado r ecebe 

este dinheiro, isto é, contrae no momento 
aotual um emllrestiroo interno, com ouro 
nosso. 

O SR. . OrTICICA. - Ahi é que está o mal. 
O SR. MA.TTA 1lú..cHADO - Não é exacto, 

não est.i aqui o mal. E agora aproveito"me de 
um conceito patriotico~ que sahin dos labios do 
Sr. Ministro da Fazenaa ha poucos dias e que 
me foi repet ido por· um dos meus !\migos 
nesta Caroara.. 

a dizer com este enthusio.smo de br:~zileiro 
patriota, que nos não precis,amos do estra:n
geiro neste momento, o ma1s grave da Vlda. 
economica. do Brazil, q a e temos recursos de 
sobra, e se tivermos jaizo poderemos üispen· 
sar perfeitamente o seu concurso par:t regu· 
laris:1r a nossa situação. 

Pela encampação; o Thesouro torna-se pro
prieÚl.rio do lastro ; -pelo 1JTOces..<:o GUcerio o 
Tbesonro torna-se tambem proprietnrio do 
lastro. 
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0 SR. SEVERINO YlJmU di~ . um ap\rte, 
o Srt. Jl.lA'!l'A MAOIH.DO - O project(l da. 

oommissão manda tambem satisfazer o valor 
do ouro ao cambio do dia ... (Apartes .) 

Perdã.o; eu oão quero deixat' esta duvida 
no espírito de V. Ex. 

Sinto-me ratigádissimo e não estou discutin
do P<llo gosto de fa.llar; faço-o pelo deSPjo sin
cero e ardente de co ocorrer para uma feliz 
solução desta crise e, embora reconheça. a mi
nha. inoompetencía absoluta (11n.o apoiados) e a 
impotencia. de levar a convicção no animo 
de toilos, que, como eu, teem estudado esta 
questão·corn o comção aberto ... 

O Sa. SEVEtUNo VIEIRA.- Eu tambem in
tervenho, no intuito de esclarecer ; entretanto 
si os meus apartes llle incommodam . .. 

O Sa. MAnA MACllAoo ••• - Pelo contrario. 
S. Ex:. disse que se quer pagar em dobro este 
curo e eu digo- não, V. Ex. estil. enganado: 
mandam ambos os projectos se convcrte1· em 
apolices de typo ouro e juro de 4°/ 0 o 
va!ot• real do ouro e:tistente: tanto va.le dizer 
ao cambio do dia. 

Estas a.polices só renderão juros em ouro 
quando rorem lançadas na circulação, isto é, 
quando se decretar a conversão. 

0 SR. SEVERINO VIEIR.\. - 11-las V. Ex. 
quer que o governo entregue o lastro. 

0 SR. MA.TTA. MACHADO- Por forçt\ que 
ba de entregar o l~stro, quando o banco 
tiver de converter a nota ; no projecto de en
campaçã.o se entrega. o lastro do mesmo 
modo ••• 

0 Sa. SWERJNO VIEIRA dá um aparte. 
0 SR.. MAlTA MACHADO- V. Ex:. ouça. 
Este lastro, constituido pelas apolices ouro. 

producto da venda de ouro e da couv •rsão 
<las apolices dos bancos regionaes, sô vence
rão, tliz a minha emenda, o juro de 4°/o papel 
applicado para. saldar o debito do banco pela 
integr •ção do lastro - cessando, logo que 
este se liquide. 

O SR.. Orrrc:cA- Peço a palavra. 
O S&. ~IATTA MA.cHA"' - O Tbesouro unda 

-paga eJfe~tivamente: abate a importaneia no 
debito do honco pela emissão de apolices que 
Da.da. rendem . 

Eis. Senhores, o unico favor que o Thesouro 
faz no crítico momento de sua vida ao Banco 
da. Republie~, fiara collocal-o em coo.dições de 
libertar o proprio Thesouro e a nação da 
prejoizos enormes : pede·se apenas que o 
Tbi!:SOuro emltta. 74 ou 78.000 ~polices; 
sejam 80.000 apolices, para int ··grar o 18-lotro; 
mas apolices que juro algum vencerão con
stituindo apeoa.s prestação de credito, inrlosso 
da e10i.-;:;ão qae excede ao valor do lastro 
realizado. 

o Sa. ·sro:vERINO VIEIRA dá um aparte. 
O SR. 1\t~o.TTA ·MACHADo - Desfie que 

toma o ba.nco a responsabilidade da nota~ 
desde que eUe se incumbe de pagai-a ao por
tador e á vista, elle é propr1et11rio legitimo 
du lastro destinado para u. con\'ersão 

O banco peretberá, pot•t::mtu, o j nro fie 4 •fô 
vapel des.as apolices de lastro, até que seja 
liquidado o seu debito llela int<~gração do 
lastro; desde, porém, que seja. li•luida,.lo este 
d"bito, as apolices r!e lastro não vencerão 
jut·o al~m. emquaoto estiverem depositadas •• 

0 SR. SEVERINO VIEIRA. dá outro aparte. 
o SR. llfATTA MAcHADO- v. Ex:. não 

quiz atteur!er i leitura do final do pa.rng-rapho, 
Mas, ~ergunto eu: em quanto:< annosse re

solverá o o se liquidará esta responsal•ilidade~ 
C1·eio que nuDca em menos de 18, 20 ou 22 
ano os. 

Por consequencia a conversão do l~stro em 
apolic·<S ouro não pôde prejudic r o Thesouro, 
porque, em resnmo -estas apolices. «mquanto 
estiverem depositudas, durante o período do 
curso força.do, só vencerão juro de 4 uf. moeda. 
corrente, destinado apenas a liquiclar o 
debtto do banco pela emis~o das apolices a 
que se refere a lettra b do§ 2° do sub:;titutít<t>
- liquidado este debito, nenhum juro ven
cerão. 

Mas, dir-se-ha, Sr. presidente, que antes de 
liquidado este debito nós poderemos em dons 
tres ou cinco àDllOS decretar o curso metallico 
e oeste prazo não estarâ ainda. liquidado o 
debito do banco. 

Eu chàmo a attenção dos Srs. deputados 
para o resto da emenda, que detel"min:t que em 
tal caso ou o banco se responsahilisará pelo 
juro e amortização das apolices 11ind:1 não 
resg;ltAdas, ou liquida.râ o seu debito com o 
Thesouro pelo modo que for combinado. 

tsto é, decretada a circulação meta.llica, si as. 
apolices ainna não estiverem to·las pagas. 
e forem lançadas na circulação, o. banco 
responderá perante o Thesouro pelos juros e 
amnrtiZ3Q(íes das apolices qne não estiverem 
resgut;ldas. Si o Governo julgar para 11 aono, 
por e:cem]JlO, que !leve decretur a circulação 
meta.llica, apenas uma pequena parte destas 
"polices estará. resg-.t.tada e pelo resto o banco 
ficará responsavel. 

O Sr. OlTICJCA - Garanto a V. Elt. que não 
conquistou o meu voto. Eu não estou conven
cido da argrtmentação de V. Ex., porque pecea. 
pela base. Eu já pedi a palavra. e vou respon
•ler a V. F:x. 

O sa. MA'ITA. I\l.ACKADO- V. EI . diz que 
:1. minha :1r~urnentação pecca p 1l;,t bás,•: me 
parece que ella e tão clara como :1 luz meri
diana.. Si o uoico sacriflc.io rlo Thesnut·o é a 
emissão destas apolices para integrar o lastro, 
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a.polices que uão vencem juro e que são resga
tadas á custa do juro d~quellas que foram 
emiltid,>s em pagamento do ouro depositado, 
deixando e:;tas mesmas de vencer juro rleslle 
que este dehito t'õr saldado, :t operac:ão qJe o 
Thesonro realiza é no momento actual o em
prestimo do ouro do lm;tro, ao P<l1', a-juro 
de 4 •lo p pet e que não pa~<ará realmente 
durante o prazo em que este juro é con
tado. porque elle ~destinado tljlenas a \lffi(\r
tizar um debito que o bancoaliàs cn11trahe em 
:papel imp1·esso pelo Thesouro. , dizer· 
que a unica despeza. do Tllesouro -~•á a dn 
p!lpel e ria impressão elas apolices e a u11ica 
Cl'.usa que elle dil. ao baoco é o seu credito, 
ccmcorrenrio com a sun. co-t"PSpousabilid• tlB 
para garantir a parte da emissã:J iulescoberto. 

O SR. OITICICA - Já o fez e S.'thiu-~e mal. 
O SR. lllATTA ~fACHADo - Feito i~to. 

Sr. presidente, aioda ha outras emendas. 
(U) accreseente-se no § 4• in {ln$ e nã.o ven
cerão juro algum. 

Qner dizer, quando a npo!ice voltar ao 
Thesouro pelo processo do projecto para 
ser convertida por intermedio do bõlnco em 
moeda circulante, a apo!ice serâ. cou ver
tida em apolice ouro e iá ficari~ como ga
rantia da nota emittida e não vencerá juro 
a.lgom. 

O SR.. OITJCICA- E como se integralisa 
os lastros? 

O SR.. MA!'CT:\. M.\CH.I.DO - Emittindo o 
Thesouro as apolices, iO ou 80 mil que fal
tarem. jà o rl isse e repito, apo !ices que o h~ nco 
resj!":ltnrá. com o lUl'O do lastro ouro rl~ 
emis~ões bancarias. 

O SR. ÜITJCICA - Mas eu perguoto a 
V. E:r., na reconstituição dos bstros como 
V. Ex. inte:<ralisa-os sem que as apolices ven~ 
çam juros ~ Eu não compreheodo isto. 

O.S:e. • .MAT1'A MACHADO- Sr. pre~idente, 
sinto-me um pouco incomrnodade, e poço a 
V. Ex. que coosulte a casa si me Cl1ucede 
fallar.assentado '(lar um momento, emquanto 
descanso. 

O SR.. PRESID"E':'<TE - DA v o ponderar a 
V. Ex. qne a hora esta esgotada. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA (pela Ol"dcm) 
rel{uer prornt1ação da hora przra o orador con
cluir o sett di.curso. Co nsvlt,da a casa, é con
cedida a prorogação requerida. bom. como ap· 
provado um reguerintcnto do Sr. Matla Ma
cllad.o .) 

O SR. MATTA. MACffADo -Sr. presidente, 
para esclarecer o animo do illustre m 'rnbro 
da commi~sãn, eu voltarei ao assumpto. 

Paro integralisar o lastro das emissões 
bnDtlal'ias feito o calculo tlo valor do deposito 

0AZII&l'a V. V! 

em ouro de accôrdo com a commissão de or-
çamento e oom o projecto Gliccl'in, perfeita
mente unhonos oe~te ponto, ao cambio do dia,. 
}t d llferenc;t será de 70. 000: OOOS. mais ott 
menos. o Governo emittira 70.000 :lJIO!:ic'es,. 
d~ndo-ll1es o typo ouro e o juro de 4 °/G•. _ 

O SR.. OJTIC:lCA - Mas f>~ça V. Ex- o 
eompnto da emissão dos t itulas bancario;; e 
.Jo Estado. · 

0 SR MATTA MACHADO - Perrlão ; en es
tou tr:-.tando apena> das emissões b ~.ncarias_ 
Pll.rll garantir n. emiS'oSào do r:~t;•do, que l\ 
oonc" cha.rnará a si, o Thes,uro emittim 
apolíces papel do juro de 5 °/o destin~ubs ao 
seu recolhimento. 

Faltam estas 70.000 apolices mnis ou menos
l•ara completar o l<tstro da actoal emi&;ã.o. 
hancaria, que o Estado emitte, ou antes 
que o Estatlo imprime, porque elbs fic'\m 
re;tlmontfl no Thesouro e não vão ·ren•ler 
.íuro ub!lolut·,lmente nenllurn ; as que rendem 
j11ros ~ão as apolices correspondeot~s :•o ourQ 
que elle cmnpr·ou, e as apolices dos bancos. 
regioo·,1es q11u represan lam dinheiro dos, 
mesmos ba.ncos. 

Agor<~. e:xplicarei de novo o uoico favor 
que se faz ao banco : Com o juro ue 4 °/ .. 
P••gos em moeda corrente des!as apclices 
ourn, que representam ovnlor do lastrn real~ 
se r~rà annual!!leote a amortiza(:ão do debito. 
contrahido pelo banco com o Th~souropor 
esta. emissão tnda nomin:ll de apolices pat? 
i ntegl'll ção do ln stro ; mas, como se vê, o di
nheiro não sahini. do Thesnuro, SP-D~o apenas 
por jogo de escripta. levado á contn tlo di"bito 
•<O banco. E quando chegar o re!!'imen da
conversibilidatle, si ainrla houver um saldo, 
contra. o b~nco elle tomará a responsa
bilidade da. divida correspondente a esse. 
saldo. 

Orn, pergunto eu em que é que isto -vai 
pesa.r soôre o Thesourn ~ Ao con trar;o é 
apen:1s uma especie de prest1ção d,• credito7' 
nm entlosso do The6ouro por emissão d" apG
Jices que ficam sob sua guarda e que nãoo 
pesarão rle modo al~m sohre os cofees publí
cos, porque não rendem juros. 

O 8R. OITICicA.- E o debito dos bancos 
que não completarão o lastro? 

o ~R. llfATTA MACHA.D<'- v. Elt. está. 
confunrlimlo duas cousas dift'~rentes este
debito os bancos salda.rão com o Tbesouro. 

0 SR.. SE-çJ!Rit\0 VIEIRA. dã. um ap:lrte. 

O SR. MATTA MAcHADO- Perrlão i e11 
reconheçn isso Mmo um direito do ha.noo. 
simplesmentP- ~ml)nanto elle não liqui-lar 
a SU}l conta de dehito pela il)fegração do las
tro ; depois abrira mão dos juros, nem preci
sara delles para. consolidar-se ..• 

se 
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o SR. 
lastro ? 

SEVERINO VIEIRA. - O juro do responsabilidade ; e declaro tamhem, que, 

O SR. lliATTA )!ACHADO- Não recebe o 
jnro, apenas se o applica para amortizaçfto 
do de (icit • • , 

ap<:~ar rle so lhe retimr este unico f;cvor o 
llanco Jn. !{epuhlica se constituil·á, desde que 
o (;o,·erno llonradameote, lealmente,e:xecutar 
o qnl': tícar estabelecido no projecto Glicerio, 
assim modificado. 

O SR. OrTiclCA- :\Ias depois de entrar no Direi simplesmente na emenda. : as apo-
regimen d,~ conversão '1 lice3 Llo lastro não vencerão juro fl.lgum, em 

O Sa. MATT_\ l\L-I.cHADo- D~pois o lastro tempo algum, emquanto cstivet'em deposí
é transferido para os cofres do banco para tada~. 
fazer face :i. conversão. VV. b:E~- querem destruir :t todo o custo 

Si o bn.!lco só tiver lucros nessn. occ(lsião, um organismo como o do Banco d:L Republic~, 
sera V. Ex. o defensor da circuhtção metal- ao qual estão presos tantos in ler~s~es vitaes 
ica que re!:tate::tr:'t este favor minimo e clm·i- d,t_ nossa patrin; é um erro, é um grande 
darâ a indo. elos resultados 'I crl!ll·' -

Assim, port~11to, sereconstituira o l~stro do ,\ pt·e.-mlto ;I emenda e peço a loLlos iilustres 
ballco, sem QUe o thesom•o, real e effectiva- tlepu t;l::os •1ue a \o tem, que conjut•em ao Go
meute ch:1mc sobre si onus graves, como se V~1·:lo ,~;, i~epul.>lic:t :t cumpr·ir·" lei que fúr 
propala sem que tenha mesmo de despeuder aqni Y•)talh, e àcn1oro etn pouco te!llpo vere
nem um Yintem de seus cofres. mos o Banco d:t l~epublíca dispensando todos 

E ttgora àquelles que acred~tn)ll qne o os ~1nxilio~.-. 
Banco ch R~publica_ é ~rn estabelecimeuto o SR. OrrrorcA - Serir~ o mcSll::o nue 
completamente peJ-.:hdo, a_quelles que apr~- v. Ex., como medico, ~.mntlssc fl. um doente 
s~nt::tm '!- q~r.lquer tcutatrva d~ reconstltu1- que olle flcaria bom, 
ç'!-o a o bJecçao de que o bana o e. um est~bcle- 1 , '" • . , _ ·~ 
mmeuto mo:·t.:. e não pod-3r<.< manter-~e, \ wzE~ - E por que nao' 
direi com lllenr. ccnvieçiio que estão pcl'fcitn.-~ (Tro cam-sc rli~;e,·•os apm·,es .) 
ment<~ enganados· o SR. MATTA MACHADO- Senhol'es, vós 

O B:tn~o Ja Re!,}U~.1lica emittiu_ p~lo h'ipio. dizeis quCJ o Bauco tla RCJpulJlica 8 nm h .mco, 
Por mlnopes que seJam seus -preJutzos, tlesde cuja liquidação {orcalhl se pôUe i'azer, cujo 
que, pelas vantag-ens que colhe dn, venda do dcsapparecímcoto se póde eifectunr sem ne
ouro, reconstitue o seu capik'tl; desde que o nlmm ab~ln, 
Estado lhe forneça, credito, por maiores que Por outro lado vós reconhecereis que ha 
sejam seus prejuizos, repito, os papeis que uma corrente gr:mdede opinião de brazí!eiros 
tem em sna carteira, que se valorisarão tam- iutet'essados tanto como vó.; n•~ cm~solíb.ção 
bem, lhe darão ampla margem pa1·a reet'- rla Re1mlllfca que julga, ao contr~rio, que a 
guer-se e prcshcr el!Ol'me~ serviços ao paiz, e extil·pnc;ão violenta deste orgão da vida eco
quem lhe impediria eutào de unir-se a outro nomic:t do p[l.iz póde trazer gravíssimas con
g~an:.le es!ab~lecimento de ?redito.~ra con- sequ~nch1s .. _ 
stiturrem .)uu,os um collosso Jnvenc1vel ? Yt'~s recera1s os o11us para o Thesouro e 

0 SR. SEVERJXO YIEIRA-São tão pequenoS qttCl'CÍS n cncampação l 
os fa"'l"ores, que eu nssumiria a responsahili- l'ob eu faço um appello ao patriotismo da 
?nde do Rtn!!o da Republica! Dispense O:l Cnmur;\ : declnro-vos que o Banco da Repu
Juros totalmente, e eu talvez vote pdo blic;J, sem onus algum pt\!'a o Thesouro, au
projecto. xilinndo-o ~stc apenas com o seu credito, 

O f<R.l\L-\.TTA :O.IAcHADo-Si v.Ex. hnothecn pórle consolí,Jnr-se e prestar â Rcpublica os 
seu voto, dispensando-se o Thesouro de;;tc serviços '}Ue elln. necessitar e que sejam lJro
pagamento nominal dos juros do lastro par(\ prios de umn instituição como nquella. Por
realisar a sua effectivu integração, quCJ eu· tanto, sa nós podemos consolidar esse esta
exijo n<l. no>s.."< emenda, certo que 0 Banco ou belecimento, tentar,ao meuos, sem onusalgum 
Republicrt, bem organizado, póc!.e, em pouco po.m o União a sua reorganização, habilitan
tempo, dispensar todos os favores e libertar 0 do-n a prestar grandes sqrviços, eu estou 
Estado do papel-moeda, eu não trepidarei prompto, por minha potrte, :t corrig-ir .a 
em modificar a emenda, apezar de ser de in- minha emeudn neste sentido. Vós, que querelS 
teira justiça que 0 seu dinheiro conver- a sua morte, que póde ser tão fatal ao paiz 
tido em apolices renda.__ por que não fareis tambcm, ao menos, o sa· 

crificio de esperar 1 
. O SR- OITICICA-Não JlÓde rende.r, porque E depois, Sr. presidente, pam 0 anno esta-

esta representado o triplo em circulação. remos ainda a tempo de corrigir 0 nosso erro, 
O SR. MATTA MACHADo-Declaro á Camar<\ si por"Ventura. nos convencermos de que 

que modifico a emend;.~, sob a minha unica erramos tentaudo a reorganização proposta. 
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Sr. presitlente. sinto-me e:ttremamente fr•
tigaúo o não poderei dizer o muito que ainda 
teria a accmscen tar. 

Termino, portanto, enviando á meso. :1 mi
nha em&n.\:1 modificada nesse sentido. Pfuilo 
bem! J1fu:'lo bem! o orador e ~<tt!ilo ,'elicita!lo-) 

Veem. li m~esa são lidas, apoiadas e post;.LS 
conjunctamentc em discus&ío as seguintes. 

Ao§ I" do nrt. :?r. Accresccnte-se. ü~ (ine:
estas upolicc.< ~lll'JWOUO estiverem deposU(!das 
fl(ÍO 'VCill"~l'/70 J·lt,'D fd!J W)l. 

Ao§ :2'·. St,pprimam-se as P'\l:wras-1•ws 
desde c1~ ~t(· , , 1ínal do paragT:1JJho. 

Ao§ :1-·. Sup[!l'inm-sü o primeiro per-icdo 
e accresl'rntu·S<':-as apolices, moeda corl'ente 
de juro rle '1 o·. coJ·~·C'~]hlndentes ã letm B 
do § z• si a.illlla nii o th·et•ern shlo pagas pelo 
banco, cpw.ndo rl('cJ·ct.r"ln a conversão, conti· 
nuarD:o ~~~~~ ;t. ;;ua1·da do Tliesouro c não wn
Cel"ào jm·o ai~ um. devendo o banco re;:ga
tal-us gmt!u:drncul.e, lLC accoL'do com o go· 
verno, p;lgandtl-:1~ t•m m•lPd:1, ou retirar gT:t· 
dativamente 1ln. cil·eula<;~o quantia equiva
lente, annulla.u,lu-;l'· 

Ao§ 4". AnTescP.Utl'·sc uo fhn:-e não ven
eerão juro ;Jl~um cmr1uanto estiverem de
positadas. 

Ao § 6". Accrm:ceme-~e no fim-podendo os 
auxilias dr. que trat:1. esta lei ~erem elevados 
ate 50.000:000~00. 

§.-Para ~Cl' co!locatlo onde convier' :-Os 
saldos rlo TlJt>som·o depo~it.:Hlos no banco em 
conta. corrente de movimento não vencerão 
juro algum. 

Sala das se~süe>s, ZG de outubro de 1892.-
1\fatta. Macluulo. 

A di~cussão fie r~ adiada. 
Pass<t-se ú hora destinada ao expediente. 

O SR. }o SECRETARlO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. l o SecL'etal' i o do Senado de 28 do 

corrente, reroettendo. com emendas, a pro
posição desta Camara. g ue in~ ti tu.e monte pio 
para o operal'io etlcctivo ou do quadro extra· 
numeraria e serventes effectivos do Arsenal 
de Marinha da Cnpital Federal, os operarias 
e rerventes nn.s me8m;ts condlções das dire
ctorias de nrtilllm·in. e torpedos.-A's com
missões de marinlia e guerm e de fazenda. 

Re']Het·imento de R. l). Bapti;;ta e ou!t~, 
solicic.1ndo elo Congresso Nacional a coucess<LO 
ele nm" estrada de ferro, mediante certo 
fhvores e conllições, ~a Capital Federal a cidade 
,Jo Recife, conces~ão esta !t1L0 pelo~ mesmos 
ibi 5olicitatl(\ do governo provisor)o üe 1890, 
c:uja pehção llJes deve por justiça assegurar a 
DrioridD.de sohre ·· quac~quer peditlos poste
l'it):'e>. -X wmmissao de olJl'as -publicas. 

O Sl.·. V.iuhaes lembrt~ quo tu1. cerca 
de q uime üiils que está inscripto, na hora do 
exp~llieme, para tratar üe n.ssmnp!O que en
teHtl~ ;:e1· dc~rautle alcance p~tl';J. a mot•allébde 
da r•e1,ulJlic:i, e ainch que Jlle cu.;.r.e '' dizer, 
11Li•le ~ontribuir }Jam jol'Jleccr arm::ts aos brn.
zileü·o:; an ti·patriotas que pr•JCtu'~tlll Co.:pecular 
G0JJL tudo, afim J.e llesacreditar o uCJsso p .. 1iz, 
(j'l1i::r no interior,Quer no c~terior. 

o 31~. c~LFREflO ELLlS-DC~i\crelliti! l' o no:;>Q 
r2.~.âinen a 

O .'r.. \' r~IL\ES-Sim, e llesact'Cllica o J:miz_ 
Cc>m .'Ul'Pl'ez:t leu, ntl scgUJttla-fei~·~t, t•m um_a 
iolkt •lb\:t tcna, que duas n.utonct;t•le.• poli
ciae~. em um àosdistrictos do En~·t: n1lo·:'l:o 1'o, 
tinhnm-se up1•esentado no palco de um tlle:t
u·o, declamJldo ao numeroso anditorio, qlwsi 
todiJ <'lle composto de cjclndfio~ de totht. a. cir
cum;:pecç-iio. que iam alli, por ordem.do Sr: 
chefe de policia, apresentar um cant.hdato a 
fu t.ma clt'içiio municipaL 

I>io c:cusou tal extran!leza, tal surpreza e 
t:~l indigmu;ão no~ n.s~islenws. <rue um cavn.
liLeir,) •listiucti;:<imo e acima de toda a. sus
pQib. porque não é nem ~andhlato, nem ele!· 
tOf- e estmngeil'O. e acuclm alli por CUl' LO~l· 
clade. vistO morar· na clrc<.:mvisin1wnça, di,~e 
ao oP:,dor: 

« Cll:'~tava a acreditar qne em um' paíz 
qnc tem 1.1m regimen democr·o.tico. ~incera· 
ment.: fnllando, duas M1tor·idades se a.treves
s:em a comparecer no palco ile um tbeatro, 
pal';t recommendar um o. cu.ndidatura em nome 
do goTerno. » · 

O Sn. ALfREDO ELLIS- Posso g:~rantir n, 
V. E:s:. que essas autoriclaües não receberam 
Ol'uem nenhuma do Sr. chefe de policia para 
tal fim. 'isto ser s. E:x:. um ca;valheiro muito 
üistincto e patriota. 

O Sn.. Yll'.;nxEs - Mas uma destas alltori· 
dade:< po!iciaes garantiu a um cavalheiro que 
tinha um officio do Sr. chefe de }lOlicia re
commemlando esse candidato a, bUa protecçã~, 
e que 1:rabaihas~e,q ue :fizesse tod<Ls as dilig~n~ 
cia.s, todos os esforços para que fos>e ele1to. 

O SP.. ALFREDO ELLIS - Mas não mostrou o 
officio, disse a]Jena.s. 

O SR. VL"RA.ES - Os nobres cleput~\dos sa
bem perf\~i tamente que o orador é insuspeito 
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:fu.llan~o do S1·. chefe de policia, por que sabe 
pt rfeilllmente o grilo de sym pa.thia. e amisade 
que tem pa.ra com elle ; mal! não póde dE:il:ar 
de proHigat· que duas autorid;.des venham 
dizer ... (Varios S1·s. rlep!itados düo aparte.~.) 

O SR. VIL"HA.ES- Como é então que o Sr. 
chefe de policia ainda conser \':1. essas autori
dades! 

0 SR. ALFREDO ELLB -V. Ex. sabe si es~e 
facto chegou já ao conhecimento do digno rhefe 
de policia ~ 

O SR. Vr:'\IIAES- Foi publicado em jornaes 
da terrt~. 

0 SR. ALFREDO ELL!Jl - Elle não tem obri
gação de S:~.ber tudo quanto se publica n~st<~ 
pa.iz. Era. yreci•o que eUe não fizesse outra. 
consa. sinao lé1• jornaes. 

O SR. VJ.-;nA.Es diz que não estü. (riminando 
o Sr. chefe de pol!cia; está apenas.como repu
blicano si acero e representante dest'1 capital 
estranbando que esteja se passando em nossos 
dias uma. cou~a que nunca se fez no tempo 
do Imperio, pelo menos nesta capital, qu~ o 
saib& o orador. 

Lê á Ca.mara o que disse o Jor'r'lal o,() Cnm.-
1Jiercio a pt•oposíto do facto denunciado pelo 
orador. O !omal conta que os eleitores pro
testaram e que as autoridades fora.m vaia
das .. _ 

O SR. ALFREDO ELL1s-Abi esti~ a. pena.. 
O SR. Vrrm:.u :s ••• mas continuam até ho.je 

como delegados. (Ha outro.ç apartes). Os no
ln.•es deputados devem saber que o ora.d.Jr nã.o 
esta fa.z,•ndo politica. 

0 SR. OLIVEIRA PII'\TO - Sendo verdadeiros 
estl's factos, a.s autoridades devem ser demit
iidas_ 

O SR. Vt:\'HAES - Mas não foram. 
O SR. JoÃ.o LuiZ- Si não foram demittidas, 

a rt>spon.~bilidade cabe ao chefe de policia 
tamhr·m. 

O SR. ALFIU:OO ELLis - Por este processo 
S. Ex. ia. ~tê demittir o Presidente da. Repu
blica. ( lfa outros apartes. ) 

O SR. V!l'I'H.US -Todas as ioforma.Qães que 
c orador t1-az á Camara foram-lhe fornecidas 
por pessoas insuspeitas; poderia citar ,entre as 
peasoa.s que forneceram informações, um ~e
Dador do regimen passado, um ancião que é 
incapaz de prestar informações falsas. 

Mas, as au•oridad·'S não contentes em pro
])Ol'Ciona" a.o :publico :oqnellll. scena. tristíssima, 

.. retiraram-se, acompanhando o candidato de 
seu peito. o Sr. Lins tle Vasconcellos, percor
reram em procissão as ruas do Engeuho Novo, 
e ainda mais: o fiscal da. municipalidade e 
todos os seus guardas, a.ndava.m de port-a. em 

porta, ameaçando os De:tQCia.ntes. declarando
lhes que si elles não votassem no candidato
do governo lla\'ia.Jn mais t.·wde de se arre
pender. 

0 SR. ALFREDO ELLIS dá Um aparte. 
O SR. Vr.>;HAES - O nobre deputado, sendo 

amigo do chefe de policia., deve convir que o 
orador está prestando um serviço, não esti~ 
accusando. 

Ainda mais. um outro candidato declara. 
u Ybi Pt o1·bi, que tambem é candidato do go
verno. 

Pensa que o Chl'fe do Estado seria incapaz. 
mPsmo que sympathi;asse com o Sr. Vascon· 
cellos, que fosse seu companheiro, seu amigo, 
seria incapaz de declarar que lilzia questão de 
sua eleição. 

No dia seguinte . •. 
No dia seguinte veio a noticia de que effe· 

ctivamente tinha ido o.o theatro rio Riacltuelo, 
e subindo ao palco recommendâra o nome 
do Sr. Lins de VasroncP.llos, mas dizendcr 
que lil?.ia esta. recomme dação não como a.u
toridadepolicial ,mas como simples pnrticular. 

0 Sn. SEVERIXO VIEIRA.-Dá Utn a.pa,rt<e. 
O SR. Vn-mAES - Mas o nobre deputado 

quer fazer convencer que elle perdE'U o seu 
caracter de autoridade pa.ra. apresentar ca.n· 
didatos ~ O orador nã.o conll<>eP. o Sr. cavai· 
canti e não quero, mesmo suppcw. que elle 
recommenda.sse um candidato, abstra.hindo do 
seu ca.ra.cte1• policial .•. 

0 SR. ALFREDO ELLIS - Mas nã.o ha UIDI\ 
chap:t offi ·ial apresentada ao eleitorado~ 

O SR. YINUA.ES- O nobre deputado per
gunta si ha uma chapa otncial ! • . 

O orador pa.l'& honra desta Republica, diz 
que não temha.vido chapa oftlcial. Diver3os 
indivíduos, s gncdodizemos jorna.es,sereuni
ram no thea.tro da Guarda V e lha e proclamaram 
chefe político do partidoRepuhlicano desta capi
tal o distinto pa.triot.a S..'lmpa.io Ferraz. O nosso 
coll~<>a apresentou ba. dias uma. ch:opa., natu
ralmente como chefe político republicano des· 
ta. capital. Com surpresa. leu hoje o mani
festo do Sr. Sampaio Ferraz declarando que 
tinha declina•io da. responsabilidade d·~ apre
sentar uma. chapa; portanto, acredita que era 
um enorme partido que ia apr~>~Pntar uma 
chapa e tanto mais que ao d<'lS partidos é que 
compete este direito. 

O Sa. ANTOI'IIO AZEREDO - Eu tenho men 
mndidato posso a.presental.-o. 

0 SR. VINHAES- Eu e V. Ex. Uã Q podemos 
aroga.r o direito de apresentar uma chapa. 

o SR. OLIVEIR.-\. P I NTO- Perdão. Este e um 
direito de cada. um dos cidadãos. (Apoaa,.Los.} 
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O SR. Vinhaes -hoje, O P ai:: publicou um 
a.tt!go editorial profiiga.ndo o procedimento 
ua.s a utoridades da t'regu~zia. de Sant' Anna. 
Estas autoridades andaram a p~rcorrel' as 
ruas daquella freguezia, fazendo cabala IJara 
os eandidato~ que elles dizem da policia. O 
nobre deputado sabe que O Pai;; não é su.>pei
to porque varias veses tem manifestado as 
suas deJl'erencias para com o Sr. chefe de po. 
iJ.icia,a quem tem dado elogios merecidos Por
tanto é jornal que não e infenso ao Sr.chefe de 
:polícía,e,entretanto,e elle mesmo que decla.1•a 
hoje que as autoridades policiaes da freguezia 
deSant' Anna estão fazendo uma grande cabala. 
(lra.,jâ. vê,Sr.pre.:identes;io Sr.chefe de pl)licia. 
qua.ndo soube que no Engenho ~ovo se da.va 
:a.quelle facto tivesse ma.ndauo.no dia. ~eguin
te, castigar os ,.;rs. del~.g;ulos l)ue esti'let-.un 
no pa.lco do theatro do Riaclmelo recommen
da.odo os l!eus ca.ndiua.f.os .. •. 

O Sn. Vr:-;u,\E..;; ••• em nome do chefe uc po
licia. 

O 81t. ALFllEDo EL!.J.S-Estav:J.m reprc>!!n
do umn liu·:;a.. 

O Sn. Vr:->UAE:l-i>ois os lat·cistas não po-,
.Jem s •r a.ut ritlad ·s, e si os cidadão.~ brasl· 
leiros cump· íram os~u <len~r vaiando-os, o 
<:ltcle de p.>licitt e que não cumpriu o s~u . 
(:tpw·td~) 

A qn~tão e :lindo. mo.is graye : n~o e ~ú 
nas f•a.mezias do Enge:1ho Xo.-o e de Sant' 
Anna qu« se düo ~stes Jactos, noas em todas 
as t'reguezia-; desta c·1pltal ns casas dos cida
<litos são iooYadida< por a.utoddades políciaes 
apresent<mdo cho.pas que dizem ser recom
meodadas pelo pa.lacio ltamar:lty. · 

Já fez justiça ao Chefe do Estado declarando 
.que S. Ex. nã · seria. capa.z de mandar impõr 
~didatos aos seus conciàadãos. num regi
men com'> este. Mas uma. autoridade policial 
tem certa responsa.bilidade; e <\cha. qu·, pro
cedc•ndo des-a man~ira ou estão muito a.ba.i.."':O 
<.lo ca.rgu que exercem ou cumprem p~-siva
mente c•l.'den~ que rreeb~ram. 

Em qualquer das hypotheses &1o indignas, 
porque um cidadão de certo respeito não se 
presta. a semelhantes pap ·is. 

O protesto do orador està. lavrado, mas não 
deixará a tribuna sem recordar que infeliz
mente vel'ificoua hypothese que aqui previu 
ha oito dia.s; lloJe a. mo.ior parte dos ~wougues 
não t eve carne. 

0 l'It, ALYRE:IO Ell!S-)1<\S quem abusa. do 
povo? 

O _SR. _ V!i"IaEs diz que j;';, tem pedido 
p:ovtdenctas n.o governo a respeito do proce
dlmento do Sr Barata na. Intendencia. sem 
resultado algum. e mnguem ig-nor.. que elle 
despendeu sommas fabulosas o ainda. não re
solveu o problema. 

0 SR. ALFRE~O ElLIS-0 Yet•Jildeiro é apre
senta!' um pro.Jecto de encampar·ão de todas 
a.s loiadas. · 
~ ~R . YI.-mA~O Tllesouro .iit se respon

sabthsou pelo pagamento ua. divida da. In
tendencia, (JUC é de l .OOO:OOú.4, e os nobres 
deputados não estavam accorde~ em que os 
n:taJlo,; jl:\,.."l.lem n. ca.rne Yerüe consumida 
J>ela C:l.pital Federa.!. 

I) Sn. OuvE mA. Pt:\"TO-Deve ser ll"L'adavel 
a V. l!:x. ,.,~,_ medida porque a.pproxíma·se 
ola. •tomrin:J. do ~ocialismo. 

O SR. VI:'\HAE>'-0 socialismo teem um re<>i
men como ou tt·c• qualquer ; todos os reo-imeM 
~ã.o loons. o 

Xin_wcm contesta qne a. Repu1;lica s<\ia um 
l'l'~gimen de govet•no excellente. mas os ho
men~ que o est:i.o executan(lo nüo tcem sido 
pelo meno.>, iJern inspirados. ' 

0 SR. ALFREOOELLis-Na Rn:_,sia tem mor
rido :1 fome ~L'1l.11(le numero de pessoas; en
tretanto niugnem accusa o governo russo. 

O SR.. VtX!lAES precisa retirar-se da tri
buna, Jitzendo a se~uinte decltu·ao;-iio: as boia
da.;;. que vieram do Rio da Prata morreram 
de i usola\.lo nos batellúcs amarrados ao caes 
(la Gamb~:a, porqce a. Estroda. de Fet·ro Cen
tt·i\.l, cujo director é sustent ado qumuL m~mt: 
pela opinião publica, não forneceu transporte 
para !:>anta. Cruz, resultando deste facto. ler 
fi c:~.do :1. maior parte dos hal>itantes desta. 
ci<lade, hoje, sem carne vel'de. 

O ~r. Pereira L:.vra - Sr. p t>e
:>idente, tendo hontem pedido a, palavra para. 
uma, e:.:plica.çiío pessoal e tendo-me sido re· 
cusad;>, re~olvi escrevel-a. e pedir a V. Ex. 
r1ue se digne mamlat' publical-;t no Diai"it> do 
Uongrcsso, uma. vez que o reg-lmento o per
mitte. 

0 SR. P RESIDE:-iTE- 0 J?edi.Jo de V. Ex. 
ser-.i. opport unamente sa.tísteito _ 

Vem a mesa. a. seguinte 

DECL\RAÇÃO DE VOTO 

Citon então a. opinião do pbilo.>opllo alletnão 
-que dizia que o homem era o resultado do 
alimento que tomava, e que o sec1 caractel' e 
os seus sentimentos estavam sempt•e de ac

Declato que votei, llontem. iL f;wor do sub
e agora sütutivo do Sr. Fl"a!l!:a. ca.rvalho, apresentado 

ao p1'ojecto n. 123, do Senado, que augment:J.. 

~rdo com a alimentação respectivn. 
Abusaram da :paciencia (leste po>o 

~tão abusando do seu estomago. 
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os oruen:ldo:: do3 opm>arios da ImpPensl Ka
clonal e JJi,trío O(ficiHt. 

SaLa d:\S ~essües, 27 de outubro de 1802.
Pircs ffi:t:·cira. 

Vae a imprimi~· para etltrm• na opdem dos 
tTIL hLlbo~ o seguinte 

l'RO.JECTO 

N. ~31- 1892 

Concerte ao Poder Er-~cv.livo Hdt c1·edil o ex:r,l 
ordinm·i,, de 10.000:000Ç;., rto c·· .1/Jio de 
27 cl, 1U11·a ser· e,llpre_rft-t;Lo ítet 1'eno~açif'll. 
1·epm·o.,· c 110~rl.< c"nsr nu:çlics de mnte;':al ela 
esqtwdrrr 1111ciOI'Ifll 

O Sr. \"ic<c··Prc.~idcnte cb Repuhlica. em 
mensarrem diriuida ao Congore.'SO N";tcionnl em 
13 do ~1ez pt•oximo passado. pe1le ~. conc~.ss~o 
de -um Cl'cdito extt':lordimt.ri') (le lO .000:000~, 
ao cttlnbio de~~ d., para. renov;u;ii.o r. reparo~ 
do material da esquadra . 

Diz a mensagem: 
« Pela exposição que me tlír!giu o mini<tro 

de Estado dos Xcgoctos da Marmhn. patentcm
se o m~Lo e~tado em que se acha o m::tteríal 
no:val, não só quanto a su;.t conserYação, mas 
ainda, por ser deficiente e antiquado co!~ re
ferenda aos melhoramentos da> marmhas 
mais adeantadas ». 

Diz a. exposição : 
« )l'o relatorio que vos apresentei no mez 

de maio do corrente anno dando-vos conta do~ 
negocias do Ministerio da Marinlm usei da 
maiOI' (Til<<'1He::;a e leaulade afim de que i"O~ e 
a nação ficasseis completamente ao corrente 
da -verdadeira situação da armada hraúleira 
tratando detidamente nesse documento official 
de todos os ramos do serviço . 

A.credito ter levado ao vosso esclarecido es· 
pirito e ao dos nossos concidadãos a profund<t 
e dolorosa convicção de que o nosso material 
naval estil. longe de cor-responder il. categoria 
em que está collocado o Brazil na, escala das 
nações sul americanas, por ser esse material 
defi.ciente e antiquado. 

Osdiíferenms typos dos navios que compõem 
a. nossa torça naval são geralmente improprios 
parn a lu~"\, Yisto não satisCa.zerem as princi
paes condições exi.,oidas :pela tactica mo
derna. 

Co!ll excepção dos dous cou.l'açados Aqui· 
daõa». e Riachuelo, não obstante os seus de
feitos, os demais navios da esquadra teem um 
:poder vellico insignificante em relaç-ão ao dos 
navios ultimamente construidos para as ma· 
rinhas de diversos paizes. 

Nestas contliçües, facilmente comprchendeis, 
Sr. Vice-Presidente, a ialsa sitwwU.o em que 
nos achamos pr.:sentemente, e esta situaç;i.o se 
ar;gl·wca;·ú de modo a tornar-se afj(icti"a na 
hypothese, poUco provavel, e certo, ID<LS pos
si,el, àe uma aggi""esstio, » 

E' :portanto imprescindível e inadiavel a 
reforma do material da esquadra. 

A commissão, usando ch me;;ma frartgve~a e 
l~Cllrl 1de para com a.Camara dos Sr:>. Deputados, 
diZ por sua vez, que o quadro esboçado pelo 
Sr. ministro da marinha não pôde ~e r ma.is de
solador, nem mais triste ao sentimento nacional, 
e que nestas circumstancias de tanta fra
queza da nossa esquadra seria. um acto pouco 
p~triotico, si, por desculpa. de no:<sos embaraços 
financeiros, vie.cse a C;tlllara tlos Srs. De
put:ldo:< regatear a quan tio. necessari:J. para 
o refazimcnto e reforma d~ marinha ue 
gncl'rn.,que deve e~tar habilitad:\ em qualquer 
tempo p.-m deícs:1. do:> brios n:\ciona~ e de 
no~~·) tcri'itorio. 

<<Os topicos do rela.torio a que o Sr. ministro 
se t•e!erc ern sua exposição silo estes que a 
commis>ão pa>S<\ '' tran~rever: 

os profissiona.es e estadistas da~ grandes 
potencias discutem ahemmente o esta<lo das 
respectivas marinhns de guerra, fa.zendo ver 
sem amba.ge~ os seus pontos Yulnera:veis ; e, 
em W.es discussões, não descobrem os escri
ptores, qun.si sempre lwmensprovectos e enca
necido;; no serviço úa patrio., não descobrem 
inconveniencia a.lguma em declarar. quaes os 
inimigos provaveis do seu paiz e confrontar a 
1brça nav~tl deste com a desses inimigos, figu. 
rando ús claras todas as hypotheses verifica.
veis. 

Pelo que me toca, tambem não acho nisso 
inconveniente de qu<tlquer ordem que seja, e 
penso, ao revez, que presto ao meu paiz um 
servic;.o, quiça maior que o que lhe prestei, 
quando, por encre as metralhas inimígt;.s, 
expuz-me em prol da sua honra, dizendo a 
verdade inteira. e desannuviada, porque não 
tenhamos de que arrepender-nos. Assim. se· 
guindo a trilha dn.s notabilidades ha pouco 
por mim citadas, v<>u tambem indicar~vos, á. 
face de toda a naç.ã.o, as fraquezas de nossa 
força de mar e comparai-a com a do nosso 
prova.vel adversario; sem o que os brazilei· 
ros e, em particular, os representantes do 
povo não poderão formar uma idea do 
verdadeiro estaclo da nossa. marinha de guerra 
principal, quasi urtico mesmo, elemento de 
nossa defesa. por mar. 

Ahi, vai, pois, a. 1'erdade ; e para ella so
licitO a a.ttenção de todos os patriotas e, mUi 
especialmente, a vossa. 

Salvaute as lanchas a .-apor, empregadas 
nas fiotilha.s e nos a.rsenaes, os pontõe~. esca~ 
leres e ba telões, <XJusta a nossa frota· de 54 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 1 B/051201 5 12:55 - Pêgina 26 ae 44 

Sessão em 2i de Outubro de t89~ 639 

na.vios, o. so.bct• : I) couraçados; 5 navios que 
se diz serem ct•uzadores, 2 transpot•tes, 19 
canhoneira;;, 1 nn.vio-escol.a., 4 na:vios (le in
struC~;.iiO, 4 avisos fluviaell, 3 torpedeirns de 
alto mar, 4 de primeira classe e 3 pa.ra cletesa 
dos por tos. Possuímos mai~ : 2 emba.rcM;.'les 
á ·vela, estacionadas no rio Uruguay, e 4 
cruzadores em construcção, sendo um no Ar
senal da Capital Federal e tres na. Europ:!., 
dos qua.es dous nos estaleiros de Armstrong, 
Mítchell & Comp., e um no estaleiro eles 
F~·yts e! Clumtie;·s de la Mdditerra.née . 
~ coul'<\Ç:.~.dos. dous, o Riacli.wclo c o 

Aquidab(l m, posto tenham um grande defeito 
organico, s.io dua.s poder()S(1S machinas de 
guerra ; mas c:u-ecem de nov:l-8 caldci~·as. 
para que nl'llcs a velocidade po:;s;L Jll(! t~ccr· o 
titulo, que hoje com ju~ta. 1~w.ão lhe é dado. 
de um dos mais precioso.< elementos ou :trm:t.s 
da. guerra tw.v;tl.» 

será muito 1Jello, muito humano, muito gran
dioso e muito digno dos mais sinceros e ruido
sos applausos do mundo cidlisa(lO, mas, com 
certezt\ , no estado presente do,; povos, nii.o 
pass,tra, des~rraça.damcnte, (\e uma utopia. 

t:m paiz com a extensissim:1. linha de costa 
do B1·azH podera dispensar um exet•cito ; ma
rinha~ que não, e marinha poderosa e illus
tra<la. 

Pelo qua deixo francamente exposto, com 
relação no no<SO material n:.val, t ereis visto 
que torna-se preciso. para cg1e. a. nossa mo,rl
nhtJ. se colloque na altura dos .:;eus deveres, 
f<l.('amo;; acquisiç-J.o de novo; navio; 1\ 0:' typos 
mais convenientes.» 

Do que se vc, quasi (!lle lMlemo~ dizer que 
n:'to ternos nutrinha, (!lle u ~Cll matcri:\1 cst:i. 
quasi tutlo impt•est..wel; que a< palavras e 
cun~iucl~t.;-•jc.; tlt) S1·. minL-;t ro q uct·, n'' seu re
l:tturhJ, •1um· 11:1 cxp&.>iç:i•.• q l!C' preceJl eu n. 
mcH;;.t~em, niio deiXtLm •.ltr ri tl:t di.! t·c~\·ez'3S e 
iu:;ucccs.-;o~ ccrtus c prcYislos no futuro, si 
circum~tancht~ q uc e:slii.o lon;:e •le nossos , 1\:
sejo~ . impellirem o Bmt.il au eunpo de UIU3. 
Luut :tt·maua. 

E cotnu ufio e do pil.triotbmo tla Camara 
dos Srs. Deputado~ deixll.r :t na•;:to de&-wmada. 
<• na imtk)>siuilkladc ul.l del~n-.iel'-olil ~ rep~llir 
;c Qh•nt<t$ e ag;;·•·e~~úe:s . conclue a commissüo 
pt)r submett.e1· it delibct·:tçi\o e appt·ovaçii.o do 
C0!1f:l'CSS·I este projecto de lei: 

« Do e:xpo~lo resulta. que :J.peua:; po:s::uimo:> 
dous bon~ coum.;ndos, mas, o.indtt ns:;im. 
improprio;;: péu-a opem.t' em o tltea.tr•l !'l'O
va.Yel llas opet•a<:Ges de noS5ü. esquadra . En
tretanto a Republica Argentina tem em con
strucção na Eu1·opa tlous com·a.ça.tlos, q ne 
~ão armados ue voLle.rosa artilharia e <iot."<dns 
de todos os melhoramentos, e, o que é mai;;, 
não c..1.lr•ndo sinão 13 pes de agua., cmqt1anto 
aquellas nossas dmu; principaes macllin:t~ de 
guerra calam uma 22 pés e a outt•:t I S. 
AqueUe paiz posme mais o coura.çado Jll •;<i
TM te Brotcon e os monitores La Pl-ata e L'JS o Cong-resso X acionai clccret.'L : 
At'lde.~, que bem podem operar nas agua.s pla-
tinas.» Art. I· " Fica concedido ao governo um 

Continúa 0 relr,torio. credito extraordm~-rio de 10.000:0003, ao 
A Republica. Argentina fez acquisiçiio ult i· cambio ele Zi, para ser empregado na. reno

mamente de tres torpedeiras do typo do va.~-ào, reparos e novas constrUC~;-ÕCS do ma
Ratlesnal!.e, inglez, navios como não temos terial da esquadra. nacional. 
igun.l, e de um cruzador, 0 25 de J{aio. de ArL 2." O governo fica autorisado a fazer 
vinte milhas de marcha, além de dons cou- as operações de credito, que forem precisas, 
raça.dos apropri:Wos, por seu calado. '" oper;~r . para roa.li...<:ar a.quella · quantia-
nas aguas do Prata, e dos quaes ja ftülei. Art. 3."Revoga.m-se as dísposíções em con-

No caso de uma. guerra com aquetle paiz, i ra.r io. 
o que não épre3umivel, attentas as corcliacs Sala das commissões, :?.i de outubro de 
relações q_ue com elle felizmente mantemo:> e 1892.-Ji orcces Barros, vencido. - F. Sodre, 
o est.'\do de suas finanças, mas tambem não é rehttor.-Se1Jerino Vieira. -A.ristides llfaia. 
impossível, o referido cruzador poderia fazer -Almeida No!Juei;·a, Tencido. - Leite Oití
correrias pelo nosso littoral, entranclo em ciea.-A.rthv.r Rios. 
nossos portos. qnasi indefensos, e lançar·nos 
impostos de guerra, sem· que lh'o pudessemos 
impedir·. visto não possuirmos na vi o algum 
de tão grande marcha. 

Esta. a verdade, que o patriotismo o os m.o.is 
sagrados intere:>ses do p3-iz mandam que d1ga 
a vós e á nação com a maior franqueza , 
convencido, como estou, de que procedimento 
contrario poderia tra.zer-me o profundo des
gogto de não haver allumiado o caminho 
unico por onde podemos cbeenar a assegurar
nos a paz e a. inte,"l'ida.de territox:!al : ~i . "Dil 
pacem, para bellu;n, Tudo que nao for ISto 

O Sa. PaESIDEl.'ITE designa. para. 28 a se
guinte ordem do dia: 

Votaçllo das seguintes ma terias: 
Emeuüas do Senado, ao projecto n. 193 I, 

que ftxa as despeza.s do Ministerio da Guerra, 
para- o exercício de 1893, (Dlscus...'<à:o unica .) 

Continuaçã.o da 3'- discussão do projecto n. 
183 C,deste anno, restabelecendo a lei n. 3493, 
de 24 de novembro de 1883, com as modifica
ções que indica., e fixa o prazo dentro do quar 
devem os actuaes bancos de imi.Ssão entrar .no 
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reg;men de~ta lei; .Autorisa. o governo: a~~
sumir a responsabilidade da~; uota.s dos que na.o 
puderem ou qui~erelll: submetter-s~ao m~S!J!O 
!"egimen; a provtdenctar, quant.o a substttm
~- por notas do Thesouro, das que !orem 
recebidas, e a rescindir o contracto com o 
Banco d~ Republica para o resgate do _papel
moeda, limitado este a somma actual e feito o 
resgate conforme "quella lei e com os recur
sos a.nnuaimeute decretados. 

CoD.tinuação da discussão unica. do projecto 
n. 19-2. F, (a.dditivo destacado do orçamanto 
da de-peza do Ministet•io da Industra, Via~o 
e' Obras Publicas, para o exercic~o de 1893), 
autorisando o g-overno o contractar com o St·. 
R.íc!1ard J. Reidy,ou com quem meltwres van
r.age>ns of!erecer, a construcção da. linha tele
graJihica. sub_ fltlYial. entre as cidades de 
Belem e Man<toS. 

Continuaç.ão da discussão unica. do projecto 
n. 19Z C (additi vo de~ tacado do projecto n. 192 
B. lixando a. despeza. !lo Ministet•io da. lndus
tria, Viação e Obras Publicn.s para o exerci·io 
de 1893), mandando execut.'tr diversas obras 
na E::tro.da de Ferro Ceutrn.! do Br<lZil. 

Discus ão unica do projecto n. 221 H, dec•te 
a.nno, {additivodestamdo do pt•ojecto n. 221 B, 
orçamento da receita geral da Republic.."1.\ que 
mand<t continuar em Yigor rt disposiç:ilo do 
art. 80 da.s condiçií~s regulamentares da E:;~ 
tra.d~ de Ferro CentL·al do Brazil. 

Discussão uniro do proj ecto n. 221 G, deste 
anno (additivo destacado do pro.jecto n. 221 B. 
<>rçJ.mento d:t receita geral <la Republiea.} que 
delibera sobre ~ello proporcional feder<tl. 

2• discussão do projccto n. 199 A. deste 
anno. providenciando ~obre a nomeação do~ 
-pretores e dos juizes do Tribunal C i vil e Cl'i
ininal e solJre o modo de contar a antiguidade 

Discu~são unica do projecto n. 192 M (ad
ditivo destacado do orçamento da despe2a do 
?lfini~terio do. Jndustria, Viação c Obras Pu
blicas para o exercício de 1893), autorisando 
uma gratific:u;ão ao directoL' do Jardim Bo
tanico e ao seu ajndante ; 

Discussão unica do projecto n. 192 o (addi
tivo destacado do orçamento da despeza do 
~rinisterio <'la Industria. Via-;lto e Obra.s Pu
blicas para. o exercício de 1893), a.utorisando 
o governo a conceder á CompanhiaEstt'ada de 
Fel' t'o e ~in~s de S. J eronymo it proroga.ção 
do pr.r zo que for necessario p:~ra conclusão 
das estradas a cuja construcçüo esta obri
,;;W.a ; 

Discussilo unica do projecto n. 192 R (ad
ditivo destacO-do do orçamanto da. tlespeza do 
)Iinisterio da Industria, Viação e Obras Pu
blicas. para o exercício de !893), autorisan- · 
do o govel'no :!. contractat• a introducção e 
locO:lisa•;ão •.le immigrantes europeus com 
particul:ms ou emprczas que paro esse fim 
se organís2.t'em. 

Di~cu~srr.o tmica do parecet n. 104, deste 
:mno, opin::mdo 110 sentido ele mandar proce
der :L nova elei~·fio, quando ror declarada pela 
Camara ;~. inwmpatibili<l:J.dedo candidato mai~ 
votado. 

1• discus.são do projecto 11. 21-l, .:leste anno, 
a.utorisando o Poder Execut.iYo a entrar em 
accoràn com Sit,·e~tre de :.lagnlhã.es e a Ba
t•onez<l. rle vma "'Iaria e outros, no sentido de 
lirJuidat·, com a responsabilidade da. União, os 
titulos de c!ivi(ia. que receberam no Paraguay, 
depois <la guerra entre aq 1.1elle po,iz e o nosso-

Discussão unica do projecto n. 204, de 
1881, mandando contar a D. :.laria Thomazia 
de Oliveira e Silva, P.,"l.l'a sua. jubilação. o 
tempo em que 3erviu como adjunta da. E5-
cola da. Freguezi~• do Sacramento. 

dos mesmos magistrados. 
Discus....V.o unlca do projecto n. 192 E (addi- LeYrtnt<l.-se a se;:sãa as 4 horas. 

tivo destacado, do orçamento da despeza do 
Ministerio da Industria, Yiação e Obras Pu-
blicas para o exercício de 1893), autorisandoo 
governo a oontractar com a companhia iviu-
:za.mbinho ou com quem melhores condições 
<lfl'erecer, a construcç;.'to do prolongam~nto da 137• sEssÃo lxocTt:RNA) E~I 27 nll ot:Tt:BRD 
estrada de ferro da cidade da. Campanha aos · DE l8l:J2 
Poços de Caldas, etc. 

Discussão unica do projecto n. 192 K (ad<.li- p;·eidc;lcia dos Srs. Jo,ro L~pcs e Alcides 
tivo desta.rado do orçamento da despeza do 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Pu- Lima (2" vice-presidmte) 
blicas para o exel'cicio de 1893). -autorisando 
a revisão das tabellas dos vencimentos dos A's -7 1/Z horas procede-se ó. chamada, á 
empregados superiores da estrada de ferro. qual respondem os Srs. João Lopes, Antonio 

Dis()ussãounica do projecto n. 19-2 L (addi- Azere~o, Athayde Junior, Pauln. Guimarães, 
tivo destacado do orçamento da. despeza do João de A vellar, lndio do Bra.zil, Nogueira 
:Ministerio da lndustria, Viação e Obl'as Pu- Pa.ranaguà., Pires Ferreira, ~Iartinho Rodri
blicas para o exercício de 1893}, autorisando gues, Fredel'ieo Btlrges, Gonçalo de Lagos, 
governo a arrendar todas as estradas de j Joaquim Pernambuco, Raymundo Bandeira, 
ferro, excepto a. Central. João de Siqueira, Bellarmino Carueiro, Theo· 
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philo dos Santos, Oiticica, FelislJello Freire, 
Tost::l., Zama., Arthur Rios, Garcia Pires, Se
verino Vieira, S'lntos Pereira, l\Iilton, Bar:to 
de S • .Marcos, Manoel Caetano, Novaes Mello, 
Fonseea e Silva, Nilo Peça.nha, lllttnhlcs Bar
reto, Oliveira Pinto, Yirg-ilio Pessoa, Sam
paio Ferraz, Jesuíno de Albuquerque, Badaró, 
Gabriel de :\~agal1ães, J:l.coo da Paí:'\ão, Ale
xandre Stoclder, Lamounit:lr, Alvaro Botelh.rJ, 
Gonçalves Chaves, Maooel Fulgenclo, Aristi
des Mai~., Gonçalves Ramos, Fer·reir<> Rabcllo, 
João Luiz, Rodolpho de Abreu, Necesio Tavt>
res, Glicerio, Cesttrio Motta. Junim', Moraes 
Barros, Lopes Chaves, Domingos rle Moraes, 
Mursa, P;~ulino Carlos, Costa .runior, AlCrerlo 
Ellis, Brnzilio !los S;mtus, Flaury Curado, 
Alvest\(J Ca~tro, Ln.1u•o :\lLlllcr, Carlos C:tm
pos, Pereira r!a Costn, Borge~ de Medeiro:-<, 
Alcides Lima., Homero Ba))tist:l e Dcmetr·io 
Ribeiro. 

Abre-se a. sessão. 
Deix~ml tle compt~rec :r, com cn.usn. pi\rtic:i

pa.da, os Srs. Uchôn. Rodrigues, Cmltüo, Pe
dro Chermont, :\LtUn Bacellar, RD<1l'igtw5 
Fernn.ntles, Henrique de Carvalho, Nel~on, 
Jnstinia.no Ser·pa., José Avelino, Almino Af
fon;o~ Mi;ruel Ca.stro, Aruorim Garcia, Pedro 
AmEmCo, Couto Cart:\xo, Retumba., H,oSfl e 
Silva, Gonçalves Ferreira, Jose :viadano, 
Meira úe Vasconcellos, Joã0 Vieira. Pontes de 
Miranda, H.odrigo de Araujo, Euclides Malta, 
Oliveira. Valladã.o,Seabra, Francisco Soi(ré,Se
ba.stião LanU.ulpho, Fonseca Herme::;, Urb:l.no 
Marcondes, Viria to de Medeiros, Alcindo Gun
nabara, Mayrink, .Toão Pinheiro, Leonel Fill10, 
Ma.tta Machado, Americn Luz, Viotti, Dutt'a 
Nicacio, Domingos Rocha, Cost<~ :Machado, 
Francfsco Veiga, Domingos Porto, Palettn, 
Benedicto Valladares, Adolpho Gordo, Cal'Va
lha.l, Angelo Pinheiro, Cal'lo~ Garci::~,, 1\lo
reira. da Silva, Almeida Nogueira, Julio de 
Mesquita, Leopoldo de Bulhões e Edu~rdo 
Gonçnlves. 

Deixam de comparecer, sem causa p:ntici
pada,os Sr~. Augusto .Monteneg1•o, Costa Ro
<Irigues,Casimiro Juoior,Anfriso Fia1ho, Nas
cimento, Alfredo Barbosa, Epita.cío Pessoa, Sá 
Andr~de, Tolentíno de Carvalho, Juvencio de 
Aguiar, André Cavalcanti, A uoibo.l F ai cã.o,Pe
rew de Lyra, Luiz de Andrade.Espirito Santo 
Ivo do Prado, Leandro Maciel, Augusto de 
Freitas, Paulo Argollo, Ma.rcolino Moura,Dio
nysio Cerq ueira. Leovigildo Filgueiras, Villa 
Viçosa, Prisco Paraiso, FrMcisco de :Mattos, 
Horacio Costa, Cyril!o de Lemos, Alberto 
Branüão, Joaquim Breves, França Carvalho, 
Luiz Murat,Bo.ptista da Motta, Fróes da Cruz, 
Erico Coelho, Lopes Trovão,Jacques Onrique, 
Furquim Werneck, Vinhaes, Thomaz Detfino, 
Figueiredo,Autonio Olyntho, Pacifico Masca
renhas, Chagas Lobato, Ferreira Brandão, 

Camara. V. Vl 

Costa Senna., Carlos das Chagas, Ferreil•a,Pi
res, :\!outeiro da Silva, Arantes, Martinho 
Pr<t•lo, Ctncinato Br;\g'.l, urbano uJ Gouvea, 
Caeb.no lle Albuqnerque, Bellarmino de Men
J.ouça, :ITareiano ilc J\Iagr.lhães, Femando Si· 
mas, Scllimiclt, L~cerda Coutinho, Victorino 
Monteit·o, Julio elo C;tstiliw>, Assi~ Brazil, 
Thomns Flores, Rocha O:>orio, C;ts-;iauo do 
C\a~cimento, Fern;Lnuo Abllott e Meuna Bar
t•eto. 

E" lill<t e sem debate approvada a neta da 
sessão au tecedente, 

0 Sa. PRESIDE?!TE - Fão llaVOUi.lo expe
diente et1tm-se m~ 

ORDEM DO DL\ 

Continnnçilo da :I' Lllscus~rro do projecto 
n. 18~ C, deste :1nno, t•est:the lec<3nllo a lei 
n. :HO:l, de 24 tle no\·emiJr,) U.e 1888, com as 
m0diricaçues r1ue inllica., e lixa o p1·a7.o dentro 
do 'tut\l elevem os actuaes banco.-; de emissilo 
entr,u• no l"c~g·imen ~deste' lei. .llut_o:l'isa o g:o
vet•no : <\ <t$sumn· a resposab1hdade uns 
nob;; dos rrne niio puclcn·em ou quizerem snb
metter-~e ao n:w~:n_.o regimen: a providenciar 
qnanto a subshtmçao, por notas do Thesouro, 
deis que forem recebiuas, e <~ rescindir o con
tracto com o B.1nco da, Republíc[l. para o 
resgate do papel-mpetla, iimitanuo este á. 
sontma actua.l e feito o resg<tte conforme 
aqnella lei e com os recurso~ nnnualmente 
decretD.clos , 

O Slt. PaEslDBNTE-Tem a palavra o Sr. 
Oiticica. 

O SR. OrrrcrcA-Sr. presidente. J??di a 
palavra, como relator da commissão de or
çamento, p~tra responder immedíatamente ao 
discurso pronunciado nesta casa, na sessão 
diurn(C, pelo meu illustr<tdo collega depu
tado por Miua~ Ger,te~. Para. mim é indil!e
rente responder agora ou mais logo; sendo 
certo que desejo estudar as observações do 
nobre deputado hoje mesmo. 

Està ioscripto para fallar o meu illustra
do collega por Sergipe Srs. Felisbello Freire 
e S • .!!!:\. me declarou não occupar por muito 
tempo a tt·íbuna.. Nestas condições, cedo 
a palavra neõte momonto para que v. E:r. 
a dê ao meu illustrado colleg-a, reservando
me par\t falla.r depois de S. Ex .. 

O Sr. Felisbello Freire agra
dece a gentileza do nobre deputado por Ala
góas em ceder-lhe a palavra. Não precisa 
esclarecer na consciencia da Ca.mara a gra
vidade da. questão que se discute neste mo
mento ; não precisa esclarecer a responsabi
lidade tremenda que advem, si esta solução 

Si 
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niio c!JaJecer nos princípio:; de ju.;tiçn. e aão riciacs, rtllm da \'C!rilimrmos si o Brnzil pOdo 
correspoudet· aos vitaes e altos interesse:; do 011 mio neste momento to r bn.ncos de cmissiio. 
p:~.iz. Ül'J, apt•e.•entlmdo o sact pt·ojecto, n com-

Questão comple:x:.. que afl'ecta. os interesses missilo de orçamento propoz :t liqui.!:tt;ilo dos 
da fortuna part cular e publica, e \la faz lxlncos de emissão e não apresentou a. pront 
parte inte~unte da estabihdade dn::; iostitui- fioaoceira de que o pr~iz nüo púi.le ter banco 
ções, no momento politiCQ :~.ctual, porissoJde emissão. 
mesmo que o desdobramento da ·vida linan- Niio lla nm só exercício financairo qoe àe
ceira elo 1•1.iz é condicão essencial do desdo-, moustre qualquer excesso de irn)>orta.ção 
bmmento em que nos ncllamos hoje, tratando sobre a e:-cportação-condi~Oes unie.'ls que ga.
de consolidar instituição nova. rantem a. permanenc!a e a estabiliLlade uo 

Orador náo subiu à- tribuna para estudor ouro no. paiz. 
a questão que affecta a scieucía dnanceira. ; e Pú le-se. nestas condições, compreltender 
deve decla~a.r, com toda.a. sioceridade,que não a. exi>tencia de um banco em isso~· como esta
é em no:ne da C~'mpetenci :\ que usa da pn.la- belecimento estavel, merecedor de credito 1 
~ra p3ra- h'l\tar de questão tãr> grave; po Não, porque o orador tJã.o pôde compre
coutrario, rWeitlanra em questão desta. n<•iu- hender bancos emiôsores fóra. do typo que e::'(
reza., cuc·va-se ~leante da :~utorir.lacle dos il- poz :·L Camam, isto é, com la~tr·o erq oaro; 
lu:>tres collegus (}U<l tcem Ôt't!Ja<lo na Camam. o llrincipal defeito do substitutivo rio nobre 
desde a Constituinta, o seuuomc, n sua com- depnhdo por S. Paulo e justamente compre
petenein. hen1ler o bauco emissor com lustro em a pc-

Pede, no emtanto, permisstlo â cnmmís;;ão lic0s. 
de Ol'•:~meuto, nii.o p~r:\ o:Js"L' contestur as O que o oratlor quer, porém, é estudnr em 
,;uas atfirmnçucs ; mas, pelo mP-nos. parn primeiro log-ar o pt·ojectrJ da. commissii.o ; o 
vedir eselat'l~cimenlos ~obre dcni<l:cs que nu- nohre depntado pot• Ala,;ól~ tem dito sempre 
tt•e, iluvidas muito serias, a. respeito do pro- que o exce5so do meio cit•culnute iullue sobre 
jccto que :t mcsm:t commissiio submetteu à :1. oscillaç~ão do cnmuio. 
consideraçflo dn ca~:1. Ora, quando o c~unbio chegou ao par em 

Não quct• o orauor entrar uo estuJo dus 1889, a qu:1nti..I:vJc de notas lldnciarias que 
causas d<t crise vor que passa o paiz ; mns, aaluiu no movlmeuto cambial não prova o 
destie ja, rleclara qua a respcms:-.bilida~e da fJUC di;se o nob1•e deputado. Tínhamos na
Ci'ise não ca.\JH exclusiYamente no ;:roverno fJOella ópoca a. média a.nnual rlc 12.000 o 
repulJ!icano, uata <.le época muit() ante- tan tos contos de deposito c o mnior deposito 
riQr. foi justamente uo mez em que o cambio 

!:Jous "Planos se ofl'er<:>cem va ra a. re~ol!lç.'1o chegou no par, em agosto de 1889, nttingiildo 
do problema : um da il!ustre com:nissão rie ~ mals de 3i .000 contos. 
ot•çamento e outro do illns tre chefe, let.tder for consequencia., fazendo a cliJTerer.ça. en
da. maio1·ia, o nobre deputado por São tr~ a média nnnual e a somm;~. de~te depo
Paulo. sito, verifica-se f]Ue a <.li:trerença. ctitre a me-

O projecto da commissüo, inspirando-se nos ,Jia citad<1. é de 10 "/• da circulação total d 
prlncipois que ella cousidera. verdadeiros em 

1 
paiz. 

~cienciaderloanç1s- de que o.circulnção fidn- ::\Ias qu::.l é o paiz que se caracterisa pelo 
ciaria influe sotre a oscillação do cambio I t:'lcto ele não comparecer, no nono, nenhuma 
pelo seu excesso- pro})Qe que o governo as- nota sua no troco ? Logo, os 10 %não qner 
gama a. re3pons.~bilidade dns ernissves feitos dizer excesso de drculação tiduciari•t. 
pelos bancos emissores. O orador tem e~tatisticns que provaiV. 

E o pro.jecto do honrado deputa.rlo po~ São a. sua alfirmaç.'io e publical-as-ha em seu dis
Paulo prop::íe a renrgunisação do B;mco da. ~UI'So • 
.RepubliCA, como emissor . Desde. que a commissão de orçamento man-

Si não ti>essemos um passado de mais dn. liquidar os lastros dos bancos emissores e 
de meio s~culo ·; si nã.o cons tituissomos <l ·?sde que ha em uisponibilidad~ ~ô iO .000 
uma nacionalidade que nos ofi'ere~e elementos contos de réis, pergunta. o orarlor: quando se 
l1istoricos indiscotiveis, de todo o valor, para. rea!ts.'\rá esta conversão, por que notas tro
verifica.r qual destas doDs dou:rinas é a verda- cat'il, quando h a de encontear ca.pit;ll dispo
deL"tt, realmente esta.riamos collocados na po- uivel que não esteja. a.pplicado, desde que 
sição de rlletoricos em face rless~s dous as- tem de liquià:~.r quantia. superio~ a iO.OQO 
sumptos. ~ontos 1 O projecto p\ltece inexeguivel neste 

Te:r.os, porém, mnp~ssndo financeiro desde ponto. 
1808, quando os pnrtos deste p<IÍZ foram Pelo lado pra.tico: principiando pelo Banco 
abertos ao estrangeiro i temos este passado do. Republica., o governo tomn a. responsa.bi
que nos mostra. alguma cou~n. e que é preciso !idade de i'7i .OOO contos, vae lir111idar o lastro 
J;er estudado nas cstn.tistic:lS, nos dados of- de 128.000 contos, e, suppondo que a liqui-
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,Jaçiio se 111z ao cambio de 16, tGremns \79.000 
e tantos quo nii•l cot'l'e~pondem il cmi~:;[to •lr.< 
277 .OGO ou ~ ,un·cron~·a do !Ji5.00U e t:~ntos 
con tm o govc!rno. Assocíundo c~su. 11i rrerOIJÇ:t 
ao cnpit:ll r:rno o uanco deve ao E~tado, de 
50.000 contos, tem-se o capital de 140.000 e 
tantos contos, de que o banco se constitue d~~ 
vedol' ao Est<J.do. 

A' C:tm:o~m C[lbe re.ieital~, on acceital-o, 
omendalldo-o. caso assim jul~ue conveniente. 

'' prt~iecto da commi.;i:i.o de Ol'Ç•tmento não 
atlcn,le 3. todas ns circum~tanciu~ que d(' ·em 
ser il tte nuiJas. 

Q•tanuo o nobre deputa.do por Al:J.góas: 
troulecr• em cifras a proua financeira da. 
e:xequibilidaJe dv seu phmo, a Camara deve 
aeon1 panhal-o. Ora, pe1·guota o orador, um pl:mo finan

ceiro que allarreta. um prejuizo dcst>t ordem 
para o Estado, zela tanto como se oiz os io- o Sr. Oit.icica-Sinto, Sr. presi
teresses do Estado~ E, si por um lado os iu- dente, mas sinto p1•ufun,lamente, que o llobr~ 
teresses do Estado são esquecidos com o pl»no deputado por i\Iina::;, que dí$Cutiu a reforma. 
da commissão, os accionistns ~iio ainda mai:; tinanceira. ua se:>5ào diurna, não me quizesse 
prejudicados e os ~eu;; prejuízos são enormes honrar com a sua. presença nesta. se>são a.tim 
no fim de algum tempo. de ouvir a refutação dos argumentos por 

Sendo assim, o g-overno não póde tomar a s. E.~. adduzi<los em defesa 1lo snbs.itutivo 
responsabilidade das notas do Banco d 1 Re- "preseutado pelo nobre depntarlo por São 
~uhlica; não IJÕ':Ie liquidar os sens bstros. Pat1lo. Sinto que S. Ex. nilo ti•·esse que-

Por sua vez, o banco não pó·le m 1nter-se rido ou niio pudesse ouvi1", quer· immedia~ 
como oanco de emissão; eouse;nü~temente. o tnmente, porqne a hora niio o permittiu, q11er 
"!ID1co carilct~r qne lhe póde assi~tll• nesse pe- 1196te momento, as razões pelas CJilnC3 estou 
::-iodo de transição, emqu:mto n:io tivermos c<•nvenciu<' de que S. Rx. labora. 110 equivoco 
uma instituição verdadeiramente ~missm-.t, é mniti l~tuentn.vel em I'Cinção á~ cilh1s qUCl nprc• 
e:tactr.mr.nte o caracter de ba.nco do Esta.!o: sentcu ~rn rlefes>t Jas snas iddas. 
o governo compraril. os titulos rlo Banco ria Sr. pr_eSillellte, aquelles que 1leremlmn o 
:R-e publica, por meio de apolices da divida substitutivo a.preseut<~do pelo nobre .deputa(]o 
~ublica, ma,; n1í.o tomo.t•á a si <t respons:thi- por s. Pctulo, acompauhmlo dus ,,~~tgcaturttS 
lidade de snas notns. 1ie Ji~ersos co!Legas nossos, tr,nho certet<~. 

As apolices comprarão a.s ncçOes do banco diss~ , estã.o plenamente engnaa!los quanto 
nelo ca.pit..'ll realisado, não l1aven~o prejuízo à.s consequcmcins que esse pt•qjecto virá tra
p;;.ra.o Thesouro, porque o juro de 5°/o d s zer, ~m prejuizo, em gravames onerosbsimos 
apolices seril compensado pelo eventual cli~-i~ pafa 0 paiz, em bene!ldo só e unicamente, 
deudo resultante das operações tlo banco. tnliS só e unicamente, dos possuidores de ac-

Não pretende o orador a victoria do seu ções do B:~nco da Republica. 
projecto e nem resolver a questão; vem uni- E nem, St·. presidente, S. Ex. me {loderl.a. 
'camente, combatendo o quo está, ~present<~r c~nsural' pelo facto de eu fallar aqui nos pos
o que julga tom. Demnis, o seu projt:cto nilo sllidores de acçõe;; do Banco da Republica; 
é uma novidade financeira. d•·Vo de~la.rar desde log-o que S. Ih. nã.o 

A tmnsformaçã.[) de um llll.nco emiasor em deví:l fazer a, injustiça a nós o11tros, mem
"banco do Estado não é um facto cxcepcion•l l. bras da commis~ão de orçamcmto, de querer 
Si se pudesse reorg 1nisar o Banco da Repu~ a • trilutir intenções menos dignas, interesses 
blica a garantir os bilhet ·s emisso~e~ estaria menos confessaveis a qualquer dos que teem 
nesse pollto deaecordo com a comrrmsao; m:1s ~~~P.nto nesta casa e cuja reputt,çào nós de
desde que se não pó-:ie reorganisat· o Banco vemos honrar, pot• henra do parlamento. 
da Republica e que o plano da commis~fto é ( Apo:aclo). 
desastroso, tanto pura o Estado como p:1ra os VozEs-Muito bem. 
[)arti~ulares, tem-se de fner com rrue os 
'bancos emissores tomem uma feição tz-an;- O SR. OlTimc,~-E e por isso que eu estra
itoria, até que o ~aiz possa esta: em _conrliçõe~ nhei, Sr. p~esidente, que o honrad~ deputado 
de ter bancos em1ssores. A umca fot•ma qne p .. r Minas Geza.es, vulto por dema1s sympa
o orador póde conceber é de banco d~ Estado, thico da sua bancada, que tem recebido desta 
continuando a funccionar como btmco da de- casa as maiores prov.ts de syiU?<ttbLt_e consi
posito. 1lemção, quE! _sabe qu~ eu sou seu am1go pe~-

Formu\Oil um substitutivo em que traçou soai, que fu1 lOfiuenc1ado po~ esta sympa.t~l!L 
o p!n.noque ima"·inou s~ou: realís.vel, :;.ttsll - ~ ;:ar!eros'l ~..::e S. Ex. impõe, tivesse _quert~o 
dendo a duas ordens de mteresse. trazer· para est<~. casa as ballelas d.1s ruas 

Não pretende que o sen prqiecto seja a. I c"ntra nós :""JUtros, esquecend~-se, senhores • 
. ultima palavra; trabalhou no intuito ele ele qu~ nos damos. ao mator desprezo a.. 
prestar um serviço a nação e de concorrer lama aas ruas que atlrem sobres. E:oc. . 
para que a Ca.mara resolva o momentoso I Não posso compr~hender e estranho mutt() 
problema financeiro. que S. E~. tenha Stdo tomado de ílmor pela. 
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nossa. reputação, quando nós outros n~o ~a
mos attenção absolutamente nenhuma as m
tenções qua nos querem prestar. 

0 SR. MANOEL FULGEXCl~-Mas O _que ell~ 
clisse foi que não nos deVLamos gut•tr aqlll 
por boatos. 

o Sn. OJTJcrCA.- Sr. p.resideute, não sei o 
que significa -yir e_m uma. assemble~ levan
tar as calummas e mfamms que se at1ram so
bre o.dvcrsatios para as condemoar depois ; 
não sei o q:1e s1goific.1. vir ~esta _castt levan
tar imputação que nos at1ram mte~~dos 
menos di·'U03, uui~amente parti. depms d1zer 
que nós levemos condemnar. esta~ ballelas e 
que os repetidores dellas serta~ mcapa.l:es ~e 
as aceitar como verdnde. Serm melhor uao 
fal!ar nes:;es boatos infamantes, dar-;-lh~s o 
desprezo q u!l nós lhes damos, e nós prmctpal
meutG, quG somos os inte1•es~udos. pe~~~ noss<\ 
reputa\JO G os desprezamos pot• IUdignos. 

o SR. ~L\NOEL FULOE~cto - EntretMto 
o Sr. Bulhues fnllon nisto aqui em reln.•)io :t 
accionistu:> do Banco Ja Republic.'\. 

o SR. OrTrcrcA- Quando o meu ltoora•lo 
collez:~. por Cova.z se referiu :L a.cciouistas do 
Bane~ d~. lleptiblica nito se dirigiu a nenhum 
dos memut·os desta camara que subsc:weve
ram o sub:;titutivo, não se dirigiu 11essoal
mente ao honrado deputado que sustentou 
a reorganis:tç:lo do banco, porque nesta ques
tão nós não temos indagado se quem de rende 
o projecto é ou não é a.ccionista. dos bo.ucos, 
possue ou não acções, tem ou não interesses, 
qne poss:tm posar sobre o voto que hn. de dar, 
sobre as palavras c0m que o defende. 

o Sll.. l\ú.NoEL FuLGExcro - Eutr~tnnto 
elle dizia, que aqnelles que sustentaram os 
jnteresses do Banco da Republica é que cro.m 
interessados nos lu~ros dos possuidores de 
acçves. 

O Sn. OzncrcA - Quem falla em intareses 
pessoaes envolvidos nesta. questão? 

Porque nos dirigimos a~ accion~s~ do 
banco e cuja fortuna part1cular VIra a sor 
susteatad,• e quiçá augmentada com a reor
ga.nisa.ção proposta, estamos fallando em re
lação aos nobres deputados que são represen
tantes da Nacão antes de tudo, e que nós não 
sabemos, :.bsolutamente, nem querel?los sa
bel-o, si são accionistas do banco ou mteres
sa.dos, por qualquer forma, nó projeeto que 
se discute~ 

Os nobres deputados devem estar com o. 
sua. conscíenaia. tro.nquiUa, devem estar Mi
ma de toda o qualquer suspeita, não devem se 
incommoda.r, porque as settas da calumnia. 
não podem atlingil-os. 

Estas referencias não podem nem se devem 
dirigir aquelles que não são citados nominal-

mente, nem âquelles que nfio participam do 
beoeftcio da reorganisação e que, no futuro, 
hão de colher os proveitos dã roorgani~ 
que se pretende fazer. 

(Apoiado ; muito bem.) 
Por que razão, seuhor~s, sois injustqs par:o. 

com os vosso~ companlletros e procuraiS acet:
tar, contro. nós, intenções que lhes são em
prestadas? 

Por que r[l.z\lo assim procedeis, qnando nós 
absolutamente nunca ·viemos aqui levantar a 
I.JauJeirn dos interesses pessoaes, attribuindo 
a voss;\ dtlfesa a esses interesses em jogo? · 

Por que mzão, Sr. presidente, hào de os 
nobres deputl\dos adoptar o systerna. de apa
nll:J.l' a rama no m~Jio <tas ruas, parõl depois 
jogai-<\ fóra, :\.pontando aos seus collegas 
aqnellcs que llú\ atiram! 

Po:oque razão fazem isto, qut~ndo VV. EE:-r. 
lle\·em saber que e;$\ lama, absolutamellte, 
mio pouerá. nunca attingir á.quellcs qut! pau~ 
tam seus <1ctos tendo em vista unicamente os 
intol'eSiles nncioun~>. aguelles IJUA tecm cora
;;t!Jf, cívica, e, escuLlatlos l'elo seu pn.triotismo, 
supportn.m e estão promptos a supportar a.s 
injurias, as e<1!umuia~ os insultos o as inve
ctiv:\5 que lhes l~nçam 'I ! 

Peco aos meus nobres colleg-as que usem 
das nrmn.s que nós usamos, dGfilmhm idrias, 
princípios; mas niio tru.gam para um recinto 
augusto, como este, em sessões solemnes, da. 
represent<1çiio nacional, quauLlo a Nncão tem 
os o! h os fitos no Parlamento !l esper:\ a -pa
lavra ele ordem, osactos patrioticos c deczsi~ 
vos que hão de fi\zer com gue o pai7. veja 
consolidado o seu credito abalado, tanto 110 
interior como no exterior, não tragam, digo, 
para este recinto, estas intenções calnmnio
samente emprestll.das, mas sobe1•anamente 
de$prezadas, com o fim, embora, de conde
mnal-as, o que parece mais proposito de 
repetil- as. 

Sr. presidente, desvanecidas estas idéas, 
a.ccentuado plenamente que aquelles que 
c!efendem o projecto da comrni.ssão e aquel
les que defendem o substitutivo avreseu
tado, todos elles estão col!ocados em um 
ponto de vista, unico, digno, decente, honesto 
e honrado, debaixo do ponto de vista do inte
resse publico, eu devo dizer ao bonrado de
putado por Minas Geraes, nssim como áquel
!l)s que o acompanham :-não nos illndamos; 
ss. EEx:. não queiram nos illudit) assim como 
nós não procuramos illudir aS::;. EE.x:.; uo 
momeuto presente não se trata de reorgani
za-r a.s finanças do pruz sem prejn~o para o
Thesoui'O publico; no momento presente c:::,::!a 
um de nós deve estudar a responsabilidade 
real, etrectiva que pesa sobre o Thesouro pu
blico, que significa a Nação Brazileira, e pro~ 
curar o melhor meio para dar ã. Nação Brazi
leira, que somos nós outros, da qual somos 
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representantas, a menor somma possível de O SR. JoÃo DE SIQUEIRA -Si nisto ha. 
prejuízos, nas circumstnncias actuaes. crime, cu peço perdão. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Apoiado, o mal O SR. OrTICICA- Não ba crime, mas eu 
està cousummodo; o que nos resta actualmente seg-uirei o conselho que me dilo alguns dignos 
é attenuar as ~onsequencias. colleg<J.s: sigo adeante. 

O Sn.. vrTrcrcA-Sr. presidente, eu disse, Sr · pre~idente, entre o projecto ua com-
da. primeira vez que tive de falbr sobre este missão e o substitutivo apresentado pelos 
assumpto, que convinha passar uma esponja nobres eleputa.Jos, e que o uoure deputado por 
sobre 0 passado, reconhec.~r que os erro:; ti- Minas defendeu hoje, ha dous pontos t:le vista 
nham sido commettidos, aceitar a si~uaçiio completamente oppostos, e são estes : em um 
tal qual ella é, não fugir á responsabilidade ucMíta-se (1. situação, certamente má para o 
d paiz, mas corta-se o mal pela raiz e come
o momento presente e tra~-ar a norma a se- ça-se víua nova, entrando no regimen franco 

guir para o futuro, semal1solntameute cuitlar <lo respeito ã lei, d<t obedienoia ao> preceitos 
do passado e aceitamlo todas as responsabili-
dades 1}11e os nossos erros, q1Je os erros do legaes. • · · 
~overno devem fazer pesar sobre ,, Nação ; O SR. SEVERINo VIEIRA.- Apoiado, 
ae modo que neste ponto de vista, posta a o Sa. OXTICICA - ••• no outro aceita-se a 
questão neote {lé,nós tlevemos pr·ocul'al' entre situação, procm'a-se remedial-a e adia-se a, 
as soluções aoresentadas :t melhol', a mais soln~ão da crise por 18 annos ou talvez por 
aceitavel no' momento, aquclla rruesalve mais. No projeeto-da commissilo, SG diz com. 
o Thesonro puhlico. Si é neccssario, eu o to,Ja fr:tnqueza. ao pai~ qu:1.l n sommtt da 
declaro com toch~ n cottvicçlio o com t\ con- &tcrHicio~ elo que elle vai ser sourecarreg-ttdo, 
sciencia 1los ractos, quo nãn h:t nenhuma sn- mas !i,1ui•la-so cs~:t re~ponsnl,ili•l:ul!l, nbrin
luçtio 1)110 pos,tt evitar projnizo~ :\ Nao;iio 11o·s0 o caminho por ando o governo hn da 
Drnzilcb·a. seg-ui!· com fran~ncz:t p:u•n regularh;:tçüo das 

A ~ituação t\ quo o p~i1. foi lovatlo )JC!os lin:Hl•,•as ; no pt·ojccto apt·o~c.mtat.lo p!llos 
bancos c•mio~orc~. a siln:u:ãn a rptc o :t.Ta~- n_ol,t·c.-: ,]cpt~t:ltlo~, Ss. EEXc. '·nnf,;sstun a 
ta.mm nestes dom; nllítttus annos a~ otni,süos s1tuar:ao :11oluulros:t em que uo~ achamos, mas 
ln\lll':tl'ias, f:JZUJII com que 110 ntomento jl!'c- r::zem com '1110 o Thesouro pnhlic_o_ não 
sente a :'in~iío nüo pos,;a fn;.:ir i1S onot•nw~ rc·; sume!Jt~ Ct\rru0uc com :>. respoptiab1h<ladé 
spon~al.i!idn,[e~ que as r~it·:~umst:l!lcias Jlte int- 1 

;.:-raYJSSimn do momento, mas mu1to venha a. 
poem, o a olla convem n~~itar o mnl com :1. ·~ p~g-n.r no !hturo com o enorme enctl.rg~ que 
menor ,omma. po~siYel do pre,juizos. ele no;::o se 9ucr crcar,com umaargm:?enc~Ção 

, - . que nao prnna pela franqueza, que nao pnma. o_:srt .. Jo.\o ~E _src,uEn:A-DestrmUI.lo tudo pela clar!lZ:l., sobre tudo quanto ss. EEX. 
e alJ,tlamlo o Cleuüo pnbhco. realment~ impoem ú nação brazileira.. 

o Stt. omctcA-St'. presidGnte, 0 nobre Sr. J're~idente,. o que _qucrer:t, ?S nobres 
deputado por Pernambuco tem 1un "Oito es- deputa os . Quau!lu a !laçao ~r?-~uetea se en-
pecial n contr<\ dGante de uma 1mposstb1hdade de sus-

, • • • N • tentar o seu credito, quando a situação é dif-
0 SR. JoAo DE SIQU!ltn.A-1\lutto obrignda ficilima em virtude da elevação enorme do 

a Y. Ex. (Riso nas gale1·ias.) preco de todos os geúeros, quando o COJ?mer-
0 Sn. OITlm:cA-•.. pnra jognr sempre cio i?teiro SA re;;ent~ do extraordinar1o re:

com uns apartes que fazem d~slocar a questão, trah~men~o do .c~pltctl, quando o pobr~ esta 
desviando o omdor da corrente de conside- quast na uuposslbJhrlade absoluta ae v1ver e 
rações que está exponelo. os r~mediados encontram grandes difflcul-

S - . •' b d d d dad.es ele vida, quando a si.tunção é nssim. tão 
O R. JoAo _DE SIQuEmA :- ~ on a.: 9 critica e o p<>iz appella para o Congresso Nav. Ex. que nao mereço. (Rtso nas gak,-:as.) cional, a dizer-lhe: «resolvei a crise do modo 
O SR. OJTIC!CA- Quando eu estou estabe- mais conveniente, ruas tirai de cima de nós o 

lecendo princípios geraes para dahi tiraras peso immenso desta situação impossiveh>, os 
conclusões não me occupando absolutamente nobres deputados entendem que est<t situação 
com Urt:I ou outro. dos projectos apre.sentados, deve perdurar por t~do tem~o que fór ~eces
S. Ex. dtz, como d1sse agora ; destrmndo tudo. snrío para que o credito publico, o credtto da 

_ ,- Nação, as suas fontes de renda possam forne-
. O SR.. JOAO DE SIQUEIRA - Nao faça caso cer recursos fartos para recompór o capital 

disso. de um banco em. condiç1!es atll.ictivas, nau-
o SF_, OrTICIC~A ... - ~·ia.s o nobre dBpnt("LdO lfrago a, procurar Uc"llr,_ taboa de saivação no 

comprehende que para quem está discuti:~do Thesouro publico, à custa. do tributo do povo. 
ma teria seria como esta, é de conveniencia E este banco ê, de entre tantos outros, aquelle 
não se desviar do assumpto. que mais tem sugado a fortuna. nacional, jus-
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tamente aquelle que SS. SS. entendPm de
ver-se recuno tituir, adiando ~crise até q U• ·e~ te 
ln1nco se pos~a levantar imponente, mas com 
os recursos que exige á nttçiio, em nome dc•S 
grandes intet•esses particulat•es rtue o b <ucu 
revresenta ! Pura conseguir esta rcsu\t;.d .. 
Sr. presidente, os nobres deputados aceita
ram um pLmo delicado. t<.:u 11iio quero usM 
Jlalavras que susceptibilisem ~ SS. EEx. p<>r 
que estou convencido queSS. EEx. teom as 
.melhores intenções. Aceitaram um pl~no 
bem elaborlldo, astucioso mesmo, p;1ra illunu· 
os menos praticos; deram uma pilula dou
rada para ser engolida -pelo Congresso Na
cional e pela Nação Brazileira., sem a compre
hensão immedtata das consequencias futuras 
delle advindas para. o paiz. A' nossa respon
sabilidade de legbladores, cumpre estudur tl 
situação prep~rada pnr-<~ o futuro, nós que so
mos os que teem de legislá r e impór no povo 
este !Jesadissimo tributo, que se traduz pela 
.entrega. do T !tesouro na cio na l, de mãos~ tada~, 
sem ile po1ler mal'el', em um prazo dimi;:JUto, 
a uma. instituição br.ne::~ria, que ter:'L de hau
rir da fortuno, publico. riqueza tle muitos mi· 
lhares de contos, ~ue a - arruinará com Clr-
1eza. 

Eu vou provar onde estão os pontos tbcc•s 
~ occ11ltos do suhstitutivo apresentado, mos
-trando, ao mesmo temp~, ao nobr<J cieput"d" 
J>Or Minas como a suo. arg-umentação e um:t 
~olha de sabão, que não resiste ao menm· 
.contn.cto do ar. es~a argumentação que S. Ex. 
-deduziu llnje nesta casa. Para eutmr desde 
.logo nesta 11nalyse,sr. pr~~identc, :L Camnru 
me permitta que eu l'ergunte uos defensor.:s 
-do projecto : Que lembrança é esta, que pen
sam SS. EEx. desta couversiio de lastros, 
depositados no Tllesouro em npolices da di>ída 
lJUblicn a l'encl~r juros em í'a vol' dos ban c< ,s 
~eposita.ntes? Ou mentem todos os escriptores 
de economia politica e de finanças, ou eu não 
entendo absolutamente nada do que seja de
JlOsito para emissão, do que sc·ja. a propría 
~missão e qual o mecanismo das emissões 
de bancos. 

Sr. presidente, qu8ndo ao paiz :se fez o pre· 
~ente dos bancos de emissão que possuímos, 
outm J>iluh donrada. cujos o.margores esta
mos sentindo hoje, appella>a-se para. o futuro 
da patria, agi:.t-se em nome do patriotismo, 
acenando-nos com o pugamento da di>ida in
terna, sem Sllcritlcio algum para o cotltri
buinte; quando se levantou neste paiz a idé~ 
-dos bancos de emissão com curso f•,rç;<do e 
!astro sobr·e apolices, qu:•ndo si implantava 
esta :fu.lsiticaçii.o do system:1. de emissões, diri· 
gia-se um appello ao lJOtriotismo nncimto.l, 
traçava-se o pl~no com a idéa. luminosa, que 
fallava ao coração brazileiro, de pagur toda 
$ divida interna por meio desses bancos, com 
o mecanismo engenhoso então inventado. 

l>izb-se com o maior entllusiasrno que a 
:-la.çáo ia ficar livre de todo o peso da riivida 
interna e mais de todo o papel-moeda de curso 
t<wç,do, por intermedio desses b:,ncos origi
oaes. unicos no mundo, su'.leriores a tudo 
qnanto a scieocia t1uanceir~ concebera até 
então, bn.ocos que iriam emittir notas com o 
curso forçadu , embora, mas deixanrlo no The
~ouro, a desvnlorisar-se pelo resgate, em cada 
anoo que passasse, até extingml-as de todo, 
o equivalente às suas notas em :". polices da 
d1vida (Jnblica; mais tarde o ouro veio fasci-
nar-nos com a m:perança ào regimen da con
versão em especie, e, para. isto, depositava-se, 
tambem no Thesouro, o terço das notas que 
viri:J.m para a circGlação, deposito re>~.!mente· 
tH·eito pela sciencia como capa~ tle resistir a 
mm~ emissão oo triplo. 

Dominado deste pensamento, o T!Jesouro re-· 
ceLen: 

1 o, apolices, tanto por tanto, lia emissão 
(eita; 

2'>, ouro, e sourê este onro entregarn.m-so 
ll••tas permittindn que os bancos emitti~sem no 
vnlor c! o tr·iplo q ne cs,o ouro re[•r'<'~entava ;. 
de modo que a situnçlio 11con nssnn rleíinida: 
-o t>n.nco tinha ouro e npoliccs depo~it1ldo~ 
no Tllesouro, mns esse our·o e essas apolice~ 
não estavam alli untcumente para constitnir 
nm cupital sem movimenbçlio, nem era ri
~neza tio erario, nem podia o T!IC:'souro nsu
fr·uir vaota:;rens dessa mo~da, nem para que~ 
receita tio Thesouro pudesse avolumnr-se com 
a moeda, metal e tlduciarla nlli depo~itada-

Os bancos entregaram o ouro. receberam 
as notas e atiraram-n'as UI\ circulação; por
tuntC\, esta notus, no sahh• uos bancos, foram, 
na circulnção, representnt• justa e perfeita
m·•nte o ouro c as apolices deposit:ldos, pas
sando ess~ representante. do poder dos b>1nco~ 
emissores para o dos particulares que pos:;uem 
as notas e portanto tambem aqui! lo que ellas 
1·epresentam :- os depositas existente~ no 
Thesouro pnblico em sua garantia. · 

Con:prehende-se desta exposição que os 
possuidores desse om•o, hoje, são os partícula-· 
r·es que possuem as notas e não os bancos que 
as emitti r:1.m, pelo facto de que as notas nü.o 
perdem o seu c:1.racter representativo doca
pitd depositado, os baucos as alienaram 
!]U(lOdo ns deram à circulução em truca de 
outros effeitos que lhes trouxeram lucro, não 
possuindo mais hoje o deposito, como não 
possuem as notas emittidus. 

Est:,s pl'omesso.s de pagamento a que os 
hancos ~ão obl'igarlos para com os seus pos
sni<lores, reoresentam fielmente na. circulação 
tantas apoliêes quantas estão no The~uro e 
mais tres ve~es o ouro tambem em deposi,to,. 
t1e modo que cada.possuidor de notas de banco 
emissor tem dil'eito, e dono, tem a proprie
dAde incontestavel de uma parcella das apo-
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!ices que hi. existem, ou da. terça parte do ouro 
que la se acha, no valor correspondente á oota 
que tem em s .. u podar. 

Pretende- se hoje que esse capit;tl depo~i
t ad? se converta em títulos de 11ivh.hl publica, 
ao .Juro P.!U OUJ'O e para pertencet• n um dos 
bancos quCl fez a emi~sci.o dt\s notas repre
sentativ<J.S desse ca.pital. 

Permittam que eu lhes pergunte : 
- Qu:les são os portadores de notas e por

t:\nto os pr<>prietarios de~ses lastros & con
v~rtel· em apolices sinão os contriiJuinte;;, a 
Naçõ.o Br·azileira, aqueHes, erntlm, que hão 
de -pa!!<lr o.:s juros das apolices que o Governo 
emittir, e po:;ter·iormente um dos dou:; capi
taes : us e ,~,issões b<ln~úrias ou as apolices 
represent>1t1 vas das emtssões fei tas ? 

E' a Nação, são os con tr ibuintes; de modo 
que, ~r. pre~hlente, só por alchimia, por 
acto de mag-ia brancn., será possível que os 
-portatl<~l'CS d:1s notas que ns possuem sem 
juros, com simples promessa de pagamento, u 
não rentll}l'·llles nada, tenham de ver esse 
ouro, quo rep1·es~utn n. pl'opriedade delles, 
~.:oovert r,lo em apol iccs da. divida public:t, 
ctl,jos j uros cllcs proprios, p1·oprietarios lle no
tn, do onro, cret.lores <los bl\ncos emissores, 
l1ão de pa~mr . 

Será o prOpl·io devedor obrigando ao cre
dor a pa;;a.r os juros da tliv i1.b a que elle 
ticou obrigado quando a contrahiu ; se1·a o cre· 
dor pagando juros ao seu propr io credito, :\0 
seu mesmo devedor ! 
· Si os lustros 'los bancos pertencem às emis

sões, si os lastros que est<1.0 no Thesouro não 
slio c"pilaes que là estão mo••tos, mas fltle 
vierão a ser representados na. circulação pelo 
triplo e de que os ba.ncos já gozaram, como 
querem os bancos emissores emittil-o de no\·o, 
~mo qn_erem que um ca!rita.l que não -vence 
,JUl'OS ~eJa. pago pelo credor em titulas com 
juros pago~ pelo propdo cri:!Jor 'I 

Si !sto fosse cousa admi~ivel, si pudesse 
entra! na. comprehensão de alguem que esta 
theor1a clto seja o absurdo OJ<tis ca.l vo, maiti 
digno de severa condemnaç;ão e quizessem 
pol-a em pratica, para haver equidac!e, p:tr.t 
não pro\"ocar muita reougnanci<~ aos princí
pios de .just iça, :1 querer satisFazer ás menores 
exi:;renci11s d l um•~ compensi\ção, seria ut!ca:o
sario que a disposi~ão de lei que ordenasse 
tal operação exi,ryisse igualmente que, no •no
mento em qne este ca.pit~\ 1 fosse con"ertido 
em apolices de juro, as notas do banco eome
ç.a.ssem a vencer lttmbem juros em favor dos 
!!eus possuidores e pago:; pelo proprio b:.nco ; 
ca.pital por capital, um represent .nte da nota. 
que esta em cil•culaç.ão, a nota em cir·culaçiio 
representan te rlesse capital, desde qu~ o pri
meiro vença juros, o s~guntlo deve recebel-os 
igualmente. 

Sr. presirlente, o substitutivo não obriga. a 
e!»c pag-amento; quer •ithl somente o banco 
pe!'ceba. os juro~ tias npolices; cu "rejo, lS8im, 
restal.cleciLia. nu subslituLi vo a celebro the· f"ia. 
que t:tnto (•asmo causou ne~ta. Camara, quan
do, no palacio de S. Christo,·iio, se dizi~t .que 
aqutJlle ottro esta nt s~ oxitlaudo no T h~souJ·o, 
ryuando podia esta1· em circulação; :1ós vemos 
restabr:lecid<t pelo substitutivo e;:ta idê<t que 
tem sido tenazmente advogada, que foi causa. 
do golpe de & lado, da dissolução do eou
gres;o, da re..-olucão de 23 de novembro, e 
que e c:~usa. da ~ituação em que no:; acha
mos ; a idé..1. fixa l)<l.f(l. muita. gen te de que é 
preciso movimentar os Lastros que exi ~tem 
no Thesouro. em beoelicio do httoco qt:e os 
possue 1:\.. 

!\fus, vé-l'e como e isto uma. preteução futil, 
desarazoa.da e crimiool><'\. 

O b<tnco atirou p"pel em circulaçiio, obrigou. 
o par·ticular a r eceber as suas notas por uma. 
li~c;ão de que o seu valor est <w<~. rept•<>scnt>~do 
pelu la:;t!"o que existia no Thesouro; o p:tr ti
cular aeceitou as not:1s e est~1 sofrrendo os 
prejuízos ~·~su l tantes da sua desntlorb .. ·w.i"W ; 
no momP.nto em que esse~ prejuízos "~tão 
pcs:.ndo de mais sohrc a Nação, querem os 
uobr·-s •leputados que e;;se c:q1ital em ;;::ro so 
cou\·erta ern capital productiro, em uenetlcio 
do t.a.nco ~ 

Pe1·doem-me os nobres deputn.d05, mn.s isto 
ttiio é n.rgumen to, isto não i.\ theor·ia, isto niiiJ 
é patJ·ioti:;rno, isto n:io é bem cuida:· do inte
res~e publico, isto não é solução i1 s:tua.ção 
!!m..-i:>simt\ em que nos achamos. 
~ gntretunto, Sr. presidente, tia mais. O snb
stitat:~·o, nesta prelenção de sugar o The
seuro publico em beneticio !lo Bauco da lte~. 
pul.l lic<~, não se contP.nt<t que este captt•Ll se 
moviment.! para, de passivo, se tomar ~pital 
acth-o em favor do banco ; o substitutivo 
quer :tinda que esse capital passivo das emis
sões, que o banco não res~tou, que o ba.nco 
ulo Y<tlorisa. oo momento preseuta, vença 
jm•o para a constituiçõ.o do ,Je8falque que o 
descr~dito elo banco trouxe par<L ns suns uotas. 

Os nobres deputados qu~:rem que o The
som·o, que, afinal de CüDtaS, e IL garantia 
unica que as nott\S possuem, é nquc.lle que 
li1e~ dá V<tlor pelo seu credito, pelos recursos 
d;t r.açi!o e pela força de que clispüe cnmo 
gov.,rno. querem, digo, que o Thesoaro ~:IÇl'l. 
com que este ouro e estas apoltce~ ~elam 
aug"'entados par:L constit uir o ca!J it:~.! pura 
o J:i,nco, com as suas notas, que siU> uma t.li
virt;t contrahida com o grande a.nonymo, que 
é o ~~ub lico, Ol<ts dh·ida sern j~Jrus e 1)\!~ o 
E~tadn atirou na circulação por atreito .las 
cecessi<htdes do proprio contribuinte; qu;r?m 
que PSS:t divida de jnro se con"rerl<\ em '1 J vr~<• 
de jnro- ouro, não pari1 res~a ral-a, retl 
ranclo o papel, documento da diYidil. dJ. cir-
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culação, não para applical-a a despez:1.s 
suas. mas para constituírem uma cau'l~ rle 
lastro em beneficio elo banco, e em futu ro 
prcximo poder-se completar o capital que o 
lx1.nco devia ter no Tl1esouro pa.t·a valoriStlr a5 
suas notas! 

Eu comparo, Sr. presidente, aqui!! o qn~ 
se propcre fazer com a sub~titutivo, ao que 
acontecer ia com uma cobra que perdesse a 
cauda e cujo tronco, entorpecido per e~te 
desastre, se enrolasse a um animal qualquer 
para continuar a v iver ; seria condiç-ào de 
"t"ida só dcsper tnr quando a caud.~ estivesse 
completa á cust<1. do proprio animal, ao ,1ual 
e !la estivesse t:w estre!tarnen te nnida , qne rlo 
seu aconchego vi\'" e.~. Completa a cobm pelo 
crescimento da C'.\Utla, el!a. estaria (!e tal modo 
unlrl :t ~animal, tanto o estreitar!:~ uns suas 
"\'"Oltas, que elle não porlerit\ viver, per ten
cendo tollos os ~us movimentos ao reptil que 
o nbraçara traiçoeiramente e ao qual der:1. 
:-.lento. 

Os meus homados oo!leg-:1!', autores do :mfl
stltntivo, prOp<ll!lll rJI!e, ao Bancada Repohlíca, 
muito cntorpacido na ::ma vid;t de in~ tituição 
de credito, muito abalado pelos desastres da 
sua t>m!ss:to applicada a comp~nhias e em
pre~n~ de p~pcl, o th~souro publico entrc.~ue 
titulo~ a vencer juros, dn sua divida, sem 
llremio il. !\ação Brn.zileirn, afim de ' ir em 
esses juros, ossin1 cedidos com a mais liberal 
d•iS prodigalidades, completar o capital que o 
banco tem ua circrJbçiio, pelo qual é respon· 
sa>el, formando, quando e:ose ca pital estiYer 
completo, um:1 cauda de ouro a (tespejar-se 
nas M'C.'l.S do lmnco, indefinidamente. Qu~mdo 
o c.1.pital houver sido integralisado em apo
lices e á custa dos jur os das apolices, n n.s 
qnaes se quer converter hoje o papel-mowa. 
do Estado, sem qu~ o ba nco beocticiado hoja 
dispendido um só real de capital, sem 
um sacr iticio por minimo que seja, resta
belecer-se-h:\ a corrente dos juros de t cxlo 
esse capital enor me, do valor total de todas 
as emissões existentes para forrnat· a riqueza 
do banco e d os seus accionistas. mas tam l:Jem 
a impossibilidade de pagamento a esses feli
zardissimos acciooistas pelo Thesouro, isto é, 
pela Nação contribuinte. : . 

O SR.. JoXo nE SIQUEIRA - Essas insi
nuações a \guem ha de· responder u. V. Ex. 

O SR. OrTICICA.- Eu peço à Camara inteira, 
como ao publico, que me o uve, qne diga ao 
nobre deputado si ha nas minhas palavra s, 
alguma insinuação. 

A t er de encontrur-nos com a susceptibili
dade assim melindrosa dos nobres deputados, 
nôs não -podemos discutir o substitutivo. Eu 
não me incommodei a bsol11tamente quando o 
nol•re deputado por Minas l evantou hoje a 
possibilidade de organisar-se um banco sobre 

as ruinas do Banco da Re publica ; quando 
S. Ex deu <t entender que nós est:tvamos 
querendo destruir um banco par•• org-Mlizar 
nutro. Eu <levo declarar á Camam e no paiz 
inteiro, para quem fallo, que, 110 momento em 
que sobre ns rninas do Bnuco da Repnblica ou 
outro qualquer se pretender levantar outro 
banco de moeda incouversivel, ·com o curso 
forçado que se deu aos bancos emissores 
actuaes, si nesse momento tiver a honra de 
oecupar uma c.'!deira nesta casa, hei ele me 
le•·antar com muito mais força -para combater 
semelhante mcdid<t e deuuncia1· crime como 
e::;ttJ que se pretenda praticar. 
~ão ha possibilidade de que minha voz se 

levante para de render tal acto ; e a Camara 
inteil<t tem o d ireito de levantar- se para 
exigir de mim o cumprimento deste dever de 
l10nra. Nunca aceit ar ei t al facto, que serà 
nm crime de explor-ação eúl. fortuna publica e 
particular do meu }laiz. Feita. esta declaração, 
ptwa socego e desvauecime~to de duvida~ dos 
noore,:; deputados, St>. presidente, eu cont1oúo 
~~ est11rbt· a ser ieda<le d ;t oper•a<;ilo que se pre
tend~ fazer ,•om os lastros. 

.\. unção contribuinte, que tem n emi~sllo do 
T1lesouro e qne por ella oito goza juros , que 
recebe as not~.s do Thesouro sem relllct:'.ncio., 
pois que ella5 são procnmdns 3 n:to ~:"lo L'e· 
pellitlas por ninguem, a nnção contriiJUinte 
llll de r er este pnpel convertitlo em capital de 
divitht com juro pag-o pela propri:.~. nação em 
beneficio [\e uma :1ssociação que tanto abusou 
dos privilegies iuqualificaveis que lhe foram 
concedidos, convertidas em apolices :~ _juro 
que hn. de ser pago pelo publico em geral, do 
o1•çamento da receita public.'\ em beneficio da 
sociedade particular que mais tem sido cumu
lnda de favores e do dinheiro de~sa mesma 
receit:1., abusiva e crimioosameu.e. 

Eu não comprehendo, Sr. presidente, corao 
represen tantes da Na.ç-Jo não ro<cuam ante o 
absurdo que isto contém em si. 

Pois que 1 ! um banco falta vos seus compro
missos, aos seus deveres, impõe-se â Nação os 
prejuízos que ella estásoffrendo, incalculaveis 
como são, desvalorisa a moeda fiduciaría, leva 
o paiz ao e:ttremo dns precisões, á ameaça do 
descredíto ; gozo. dos maiores favores, explo
ra. do modo mais desbragado a fortuna pa-rti
cular, poe mão criminosa nos dinheiros pu
blicas, perturba todas as relações do commer
cio de um paiz, tudo compromette, até mesmo 
a ordem politica de uma Nação que organiza. 
novas instituieões ; em satisfação a tudo isto, 
qnnndo se procura salvar a Nação <lo desca
labro a que esse instituto de llescredit o a. 
le\'"Ou, propõe-se que se lhe augmentem os 
privilegies, inst it uindo-se um capital novo 
para supprir o que elle desba.ratQu no jogo e 
nas malversações da sua gerencia.; e ~ra. 
esse capital entra como factor importante a 
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divida sem juros, da nação ao povo contri- E S. Ex. conclue annnnciando não haver 
buinte o que deTe pagar juros de ora em na combinaç:io offerecid:1. onus algum para o 
de"nte em favor da instituição <1Ue o tem The:ouro, s~,criticío algum para a Nação sinão 
explorado. o credito prestado pelo Estado ao banco, por 

E' 110r isto, Sr. presidente, por urro com- ponco t~m po, atú que elle se reúrgnnise em 
prehenrler o absurdo de semelhante pret enção, paz e ~em abalos· 
que o nobre deputado por :\!i nas Get·aes, no Sr·. prllsidente, desculpe-me o nobre depu
seu discurso de hoje fez o calculo dos onu~ tado. cuja rtusencüt eu mais sinto neste mo~ 
qu~ .a. reconst ituição do Banco da RepulJlica meu to; e~$a apparencia de ueuhum sacrificio 
e:X:Iglrl,l do Thesouro, excluindo da sommn é o maior pcrifl'o do sub;titutiYo; elle eu~o.na. 
esta ~uantidad!l de enc<~rgos que o projecto soh essa simpllcídade, com a abneg-ação" que 
lhe da, juros do papel-moe.:la. do Estado, n ost!lnta ao dispensar es.;;e jurn de n roHces. 
accumular-se pat·a u reconstrucçiio do capital I co1no simples iiivor, pm-a. captar melhot• as 
~om qne deve ser aquinhoado o banco, e no . sympathins e obter a lei que assim o enriquece 
lim con•idon- m" pessoalmente, convitlcu a nrruiuando a J\:'1(.\ÚO Brazilt:ir-a.. 
nós outros, membros d<t commissão de orca- Peço a. attenção da Camara pnra. a. demons
mento pam Li!·.u· uo projecto os juros dus tt•aç.1o, que vou fazer, do qua.uto virá a pesar 
apolices provenientes ria difreren~a dos sobre o orçamento ess:l. recomposição do Banco 
lastros; S. Ex . não se lembrava qu!l para. os dtt Ropublica e qua.uto é eng-anador, insinu-
1!os que se pretendem o B•mco da RepubliCl\ ante e pr<?judicia l o plano idea.:!o, mesmo 
deve ftcar pelo projecto com esta. fonte eno1•- com a<tutllo que já oe::; conceüem como um fa
me de ouro, de recursos inqualiticn:veis que vor os d!lfensore;; do projecto : :J. disp!lusa dos 
por si só;; serão suJllcientes para reconstituir o juros de um capital que não é seu. 
capit:~l e pngar a di'\"itla cootrahida em Sr. presltlente, pelo plano do substitutivo 
pouco l!lm l.JO :i. custa sô e unicamente d.- lm tres séries Ü!l ;qlolices que uevem ser emit
Nação, ~em que o banco dispenda um real de ti1lns pelo g-overno par(!. con~titu ir o capit<1.l 
capital novo. do l:lauco da Republica, :>eb :t guarda do 'fhe-

0 :nt. zo do ~ubstitutiw diJ\ 0 s~.~::uinte: sourn e repre~ento.li\-o das emissões em ci1•~ 
4 O Fodc1· Executivo r.m!!t !1·â apoi!Ús moec(a cula~'<io. a primllira correopondente ao papel
c orrcr<lc. jtwo de ;; "lo· ~m impr"'lancia crui- moeda elo E~ta~o e com o juro de 5°/o pn'[lel; 
1lalentc : tl. so~\Ul(lt~ corrtlspou<.ieute it com_pra pt•eten~ 

d u.la dos lastros, ao cambio do dJ:t e cotação 
chl praça ; a terceira correspondente à il.i:tfe~ 
ren~'n entt•e o valor tia ,·enda dos lastros e o 
total das emissões bancarias. 

(t) (10 pnpel do The:;ouro; 
b) à. clifferenç:~ que se veriticar entr~ o va

lor <hs a polices de lastro depositadas e o 
total li~ emi:;são 

«Emquanto sob a guarda. do '!'besouro Fe
deral , estasapolices nãovencenioj uro algum; 
m"s de::de que for paga pelo l.Jnnco a impor
tancit~ tfas relativas ao indicado na lettra b, 
serão cll:ls convertidas em apolices de 4 o;. 
ouro.» 

E' isto, Sr. presidente, o que dispõe o suu
stitutivo apresentado pelo nobre deputado por 
S. Paulo. O honrado deputado por Minas 
propõe, com as emendas que rtpr escntou, que 
todns ns apolices, as das tres se1·ies: troco do 
papel·moedn, pagamento dos lastros e diíl'e
rença desses para o t ota l da circulaçio, não 
vençnm juros, emguanto estiverem deposi
tadas no Thesouro e o banco ainda gozar do 
·curso forçado; mas si. elle entrar no regimen 
da conversibilidade, depois de h~. ver pago a 
divida proveniente da differença dos JastrGs, 
t odas as apolices comecarão a vencer juro de 
4°/. ouro e 5o;. papel, por todo tempo da 
duração do banco e até mesmo eternamente, 
porque não ba prazo marcado para a e:rt.inc
çào dessa divida nem amortização determi
nada para eninguil-a. 

c~~n~r" v. vr 

As emissões do Thesouro são hoje snperi~õres 
n. 180.000:000$, approximando-se muito dos 
:200.000:0UO$, em virtude <.los emf.)restimos 
fe itos <lO proprio Banco dn. Republica ; serão 
180.000 npolices a juro de 5 "/o papel. 

O projecto quer que essas apolíces fiquem 
no Thesouro, ntê que o banco as 1-esgate; 
mas, si no banco con•ier emittir bilhetes seus 
e trocai-os por essas apolices, olle depositai
as-Ila no Thesouro á contn. do lastro e ellas 
serão então convertidas em 4 "/o ouro. i~uaes 
ns d:.;; outras séries. Não é preciso grande es
fot·ço pura comprehender que o banco reali~ 
.Ztlrá a operação, que nada lhe custa sinão a 
impressii.o dos llilbetes seus para converte~ as 
apoli ces do juro de papel para um cap1tal 
com j nro em ouro. 

Podemos, portanto, contar com uma somma 
tle "polices ouro no valor de 180.000 :000$ 
para o Banco da Republíca. 

A ~egunda série ê equivalente aos lastros 
depositados e que os nobres deputados querem 
,ao'llime-lltcw, vendendo-o ao Estado por apo~ 
Jices, tarobem de 4 °/o ouro; os lastros que 
existem no Thesouro ruo: ouro 72.740:124$530 
e apolices i9.901 :500$; aceitando este ouro 

. 82 
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n.~ combío de 15u. po!' JS e as apolices !)elas 
cptiiç·õ~s actuaes, ~:ll"s dal"lo : 
Ouro................... 130. 920:44 1$000 
Apo!ices.......... . . . . . i9. 901:500$000 

O S:a. Jolo DE SlQwllRA dâ um aparte. 
o. Sll.. ÜITICICA -Tenha o meu colleg pac1-

en,,m, eu ja chego ao projecto da commbsão. 
Precí~o ant· s estudar a phraso com que o 
oobl'e deputado pol' Minas pretende r.oovcn-

Produzindc torlos os las~ cel'·llOS da excellenci::t do plano para o The-
tros depositados...... 210 .821:941$000 souro .Nnciona!: estas a polices uii.o vencetr.. 
Ternos segund:t sór-ie de apoHces o o vnlor ,jt1ros e portanto o Thesouro não tem ouus 

acima para accresccnt[l.l' ao capital de garan- ulgnm. 
tia. para as emissões e pertencentes ao Banco Sr. presidente, cumpre estuda1• o segTetl(l 
da. Republica. do mecuui~mo com que ~e conta para reorg~t-

A ter ceira. série é formndn de apo1ices cor~ nizar o Banco da. Rcptlulira snlJl'e a 1 

r esponJentes á dilferença. entre o effectivo da •iess~s apolices sem juro;;, emquanto o ir.. 
venda. dos lastros c ao effectivo das emis:>ões tuto de cretlito não er1tror na converstuili-
bancat•ilJs. ' dade, teotatim deveras sorpreheodente com 
Nõs vimos que os lastros elemectos tào pouco vant:.josos . 

produziram.......... 210 .821 :941~00 Quo import.n ao banco que essas apolices 
E como ru: emissoes b(ln- não vençam j urO!:, qUiludo é certo que ellas 
••. carias sornmam a...... J4G . Il5:000$000 vão contitnir um capital pertencente a e lle e 

com o qua.l elle póde jogar para o sE>n nego
cio, ctreitos intet·nacionaes. como virão a ser 
esses titulas de divid:t do E5taJo, como o juro 
de ouro ~ A vali e a Camara. que, rlc possa de 

como já demoost!'ei por 
diversas vezes, as ap ~ 
lices correspondentes a 
essa di.trerenca monta~ 
rão a.. . .. . . . . . . • . . . . . 133.293: 059$000 

O honmi!o deputado por 'Minns fallou-nos, 
"llU sessão dlurnn. em tiO :1 70 mil contos pnr~ 
~s~ ditreren(:a; S. Ex. enganou-se, cvmo se 
esta veodo, no vedido que o banco faz do cre· 
dito do Estado ; e de quasi a. metade do qu(l 
S. Ex. dis~e e quasi a. tota lidade do ~apita! 
reali1.ado do banco. 

Reunamos ns tres p:Lrcell~s, a ver qt:e l!a
-pital se reune par<\ esse instituto, a titulo da 
recomposição dos lastros: 
Apolices pelo papel· 

moeda do E.;tado . .... . 
Apolices pela venda. dos 

um ca.pitnl de 526 mil contos, como eu provei . 
o banco pórlc ir ao estangei ro o levantar corr. 
esse ca(Jital um cmpl'll~timo em ouro de 
metade tle torla a somm n. 1las npo:ice8 ; 
P"g' .rã. com essa metnde, ou 26:l mil conto~. 
a sua. di vi. la provení~n te da dilTet·ença tlos 
lastros, ou 135 mil contos, indemnisarà os 
b ·l!lcos regionaes c entt'arit. n .•. cooversibí
li.dade, dÍ'ii!•ondo da Olltra. metade das apo!l· 
ces out•o, que lhe dão metade t!e torlas a~ 
emissões, base, portanto. para um lastro d::~ 
emi;;sào no duplo, per f3itamente o.ceitn.vel 
em todos os paizes . Por esta fór111a , a custa 
•lo Tbesouro e do capital que se lhe p~:cle 

180.000:0()0.'3000 agom com a. promess1\ de não envol>er onus. 
elle poder à. cumprir as obriga<;õe>: que o 

la:;tros ... .......... . . 
Apolices pela differen~<.t. 

dos lastros para a tota~ 
lidarladasemíssi'íes ban~ 

210.821 : 941~00 substitutivo lhe impiie e, por sua w z, em 
peqGeno lapso de tem po, ficar habili tado a 
Jm!fÕr ao Th~ouro o pagamento da sommn 
total do jur o em ourQ desse C..'tpital , ou 21 

136.203:059$000 m!l contos annualmoote, cifra que o or~a-carins ............. .. 

Sommnndo .. .. 
menlo não suppol'tat·il. Com essa renda., pro· 

526.115: 000S001) veniente do ca.pital foruecilio pelo Estado, 
e lle poderá satisfazar a o serviço da amorti
Zll~.ão e dos juros da sua. dh·ida com o es· 
trang·eiro, para poder entrar na coovor~ibi
licbde, tornaodo~se forte , poderoso, r ico e 
:irort1mado á custa da submissüo,da sujeição' da 
(ortu na. naciomtl a um c• •n tracto que então e!l~ 
saberá fazer valer em todas as suus partes. 

Serão, Sr . })resil)ente, apolice~ no valor 
total deste enorme capital, que serüo depo~i
t~d:•s ou formadas no Thesouro Gm favor do 
Banco da Republica e a reuder juros ne 4 °/0 
ouro. em seu beneP.cio, ou 21.044:460!1,'000 ror 
anno. Em !Oannos se1•ão 210.444.:!.QO$;em 
20 annos terá o banco o lucro de 420 888:001.)$ 
em 40 annos este lucro estará ctohrado e sn
llirà a mais de um n1ilhão de conto~ de reis 
no prazo da duraçr~o do banco. !:ia. mais : o 
Tllesouro publico Mrà. devedor do banco d!' 
ío•lo es.se juro indlillnidamenle. preso a ·esse 
capital. que não tem amortizaç-ão, a devorar
Jbe esta grande somma no orçamento, todos 
~s ancos. 

Julgam os nobres deputados qu~ será posi· 
ção susteotavel para a nação brazileira. a 
dependencia em que dcará do Banco da Repu· 
blica, deixando -o seu credor de semelhante 
quant ia, mais da declma parte de toda sua 
rt>ceita, t ornando-o nm pensionista em tão 
avultada proporção e indefinidamente 1 

11cre:lit:.un que essa reorgaoisação à cust:. 
do credito publico e da contribuição enorme 
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imposta no povo em ueneficio de uma associa
ção particular, possa che~ar á rea.lí7d1.ção de 
todo o plano arcllitectano, sem provocar o 
descredito da. Nação, nntcs de obter o banco 
a somrna de our•J com que conta. para impOr
se ao orç .. uneuto c ao Thesouro, como credor 
inexoravel ? 

E lliJlli eslú, Sr. presiuente, como, ú custu. 
ti~ fol"tuna publica se quer contituir um capi
tal pa1·a o Banco d:t Republie:a, 1)a.m depois 
vir e!Je S!lf uma. foute de riqueza paro. o 
bane .• protegido, mas peso insnyJportavel para 
o Tllesnuro salvador do banco e reconstitui
dot• do cap!tal. 

Sn. João DE SIQt:EIRA - Mas a eme11rla 
do nobre tleputa.do por Minas retira. e::.te en
cm•go do Thesouro publico. V. Ex:. està 
tazendo um cavüllo de batnllJa. 

O SR. OITICICA - Sr. presidente. o nobre 
deputado por Pernambuco labor~ em um cm
gnno lamenlavel. Eu já e~pliquei o modo 
p~lo qua.l, em muito pouco tempo, o b•1nc 
Pod<~1·ã fazer valer o seu direito a percepç;1o 
desse:; juro; : eu j ã. demonstrei qn:JlJto valeu 
pr•)rnc~sa il11.1sorin. de não Toncerem juros 
essas apolices, tornad~s capital em apolices 
ouro, com (}Ue o banco pórle jog-ar com mn
tagem, a.tl.m de mais depressa che!(ar ao pa
gamento d•~ divida contn"llJ\rla e à conseqnente 
rert-I'$ÜO, para. o seu coíi·e, de todas essas 
apolice;;, n ilar-I!Je o lucro nnnual de mais de 
20 mil oou tos . 

Si não fosse a .1~per:mça, desse jogo de 
credito, si os arcl:itectos d~sn igrejinha ban
caria não $e alen tassem com n esver:1nça d"' 
poder movimentar a massa e11orrne de 52ô 
mil ce~ntos de e.treitos internacionnes, apolices 
a juro ouro de um paiz com riqueZllS a explo· 
rar, o nobre deputado por Minas não se ar
riscaria a propor-nos essa cessação dos jurns 
para. as apolices, esquecendo-se de que t ira·va 
por esta. fórma. o caracteristico de titulo de 
renda, que a apolice tem, o juro r. perceber, 
exponrlo-se u que o llccusassemde commetter 
um erro em assurnpto elementar de finanças. 

O SR. J oÃo DE Sn~CEIRA - Não pagn. juros 
emquanto for lastro . . 

O SR. OlTICICA - Ainda um engano do hon
ro.dõ deputado por Pt~roambuco ; ellas só nilo 
venrerào juros emqnanto o banco dr•ver :•o 
Tlle~uuro n 3" serie de apolices representuti
vas da díff<>rellQa entre o prod ucto dos lastros 
e as emiSle.ões banca.J·ias e uão entt•ar na. COll
versitJi!i<.larJe ; mas o nobre deputarlo por 
}~tinas t~m contlança· na possibi!id:ll!e ele 
pa.gt~r essa divi(b, e haver o onro p~ra a coo
vers•bil!dade, pondo em contribuição o pror•rio 
capital, po1· meio de um elDpr-estimo, que 
rla.rá. ao bnnco recur~os fartos -para tornar-se 
credor ímpielloso dosjuros dessas apo!ices, e 

até seu proprietario com o direito de dispôr
dcll~s-

Devo declarar a. S. Ex. que considero f1.!1az 
o plano, pela possibilidade \\e um clescretlitc · 
completo l>ê\ra o paiz que tal o~ertu.;ão reali
Y.ar, Sê11uo muito prov;1v-el que nito possa 
o h:.nco achar os capitaes de que prtlcbar,. 
com a f<~cilidade que el;pera. E'opioíü.o minha 
e rtne não exclue a pergunta que dirijo aos 
dt>(ensore:; do substitutwo : e si, depois de · 
emitid,;s as ;1potices e senhor o banco de· 
t•-" las ellas ou do onro que reatlZ>lr com. a; 
SU<l vendo, vier a fallir, qual a so.mma de 
prejuizos que o Estado sctrrer<~ ~ Ter·a er,tão· 
de enr :.~mpar toda a emissão, para evitar cn
tnstro!!he maior, esta11do tod•IS M 0.\)Dlices j:i, 
na circuhu;-J.o. E' simplt!ll pergunta em pre
venção a futuro que SS. ~:Ex. podarão \"ir· 
ntfi• m••r que nuo~a se rcmliw.ril.. 

Qu··ro antes enc:trar a situflçãO presente e 
ln.lagar dos nobrP.s deputados: durante o 
tllmpo da l'ecooc;tituição do~ lustros, da. lillui
daçii.o e rec>Jmposiçã.O do capital, garantia das 
emissões em apollces, no decur'!;O do tempo 
<<ntre a. d•1ta de hoje e a. consolidar;ão <lc · 
Banco da. Rcpublica, o que serit. da situição
tinanceira, como ~oi ver os compromissos do 
The!lom·o ~ Cumpre lembrar a. SS. EEx. que 
nós estan1os cuidando dos rn~:ios de valori:sar· 
o meio cíl"('u!aute, em f<1Ce de umr~ moeda 
deprec.iada a. ponto da não ser nbsolnl<mlent&· 
possivel obter receita que compense a de!lv:\· 
torisação que el la. soll're ao ser comparada. 
com a moeda estrangeira. 

Os nobres deputados não se iocommodam 
nbsolntamente com o meio circulante e dizem 
ao Banco da Republica : « r\ósqueremos ::ecun
stitur o vo~so co pita ! em apolices; o pa1z flUe 
espere, a sitllação finnnceira Qlle demore, o 
povo que patleça e a naç.ão que niio se 
importe como <l sua divida. interna. e externa• 
emquanto nós v;~.mos calndiubos, à cust.<l do
pa•;~; , recoo~truir estes lastros. Mas o P'LÍZ 
pórle snpporfat· a continmlcão cl<\ Cl'ise em 
que estam~s'~ acreditam mesmo que o povr>· 
póde ver :>. sangue rrio as suas ec:onomias 
utircld::ls á voragem da desv;dot·iu.l<;ão da. 
moedn, obrigado a comprar pelo riuplo, pelo
lri pio, os ge1,eros de primeit-a ueces.-;irl<tde de 
qu'! altsolutarr:eo.tc não pôde pT'escindir~ 

E~ ta sitlmção fi oanceira nU.o m~rece urna. 
palavra mais em beneficio do povo, sín11o 
uque ltas que se referem á reol"ganiz::lçiio de 
um b •llC(>? São resp~>itaveis, unicamo11te, os 
interes,;es OQS a•·cioobt as do banco e 11ão os 
rte 14.000 milhões de hubitantes que estão a 
c!am~r contra (tS difficnhln.des dq t{Jda oNf€ili. 
que os opprimem '? Então podemos rolltrapõr
os interes'ses de uma porçáo de accioni~tas. 
respeitaveis, sem dU'i'irln, cc.nfesso. ll'!as que 
te~m contra si u exi~encia inadi<~..-el. mque~· 
tiooavel, muito justa. de 14.000 milhões de ha-
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bitantes dest:1 nação~ Estes 14.000 milhões de 
habitantes que signific;am o povo brazíleiro 
hão de e;tar submettidos ao~ interesses que 
se.ug~•m a esses accíonistas, que goz:J.t'<llll do 
direito de emissão, e uão fiscalisaram sutllcien~ 
temente :c gereneia do direito de emissão 
dn.do ao banco~ Mas então que justiça éest:l ~ 
Pode-se coutrapôr os interesses de meia dur.ia 
ao de milhõ&s 1 Póde-se esquecer o soffri
mento do povo inteiro, por eausa de inte
resses pe'lueninos, porque não tiveram ~' 
coraB'e!lJ de oppõr~se aos desbar:Ltos com
metttdo~ pela directoda dos bancos, 1~orque 
não sonl1eram imprimir úquelles ql!_e t.m~am 
o mand;1to rb gerencia do b·1nco, nao d1,re1 a 
honorabilidade, mas te lJoadirccção, o cmdado, 
o zelo peln fortnnn que th·ern,m em mãos o 
desbarata rnm?. 

Parece que os nol.ll'.)S cl·3pntados niio duvi
darão cout'ess!.1.r commig·o que, pondo de um 
lado os iut~rcsses do povo brazileiro, c do 
outro lado os do kLUCo, não ha patl'iotismo. 
por meuor que seja, que entenda 'lne a :\ação 
Brl'ZHeira deve continuar neste viver, pelo 
qual yai marchando para a ruin~l, a passos 
largos, emqu,mto os accionistas do Banco úa 
R.eruulic<l possão tel' a CortuiJ<~ llo lJauco l'<>
construida á custa do J)roprio contribuinte. 

SS. EE~. u[o podem aceitar que os Brazl
leiros vãD, de braço;; atados, applrmdindo m; 
seus representantes contribuir, com muita 
sa.tisthção, pwa pagar os juros d<\S apolices 
emittidns unicamente par:. que os a.ccionisto.s 
do Banco da Republica. daqui a. pouco tempo, 
poss:::t.nr ver o capital do banco reconstituído e 
aufirlio a caudal de lucros que do Thesonro 
ha de encher as arcas do banco. 

Esta e n. base falsa do substitutivo: querer 
que se reconstitua. um capital i custa dos 
proprios contribuintes e aproveitar esse ca
pital para fonte de lucro proprio. 

Sr. ]lresidente, CDOYem estudar ainda uma. 
hypcthese. O nobre deputado por .Minas ter
minou hoje o seu discurso, convidando-nos 
para fnze!· a experiencla, por um anno, com o 
lllano do mbstitutivo, afim de verificar se dara 
ou não o resultado que S. Ex. espera. 

Pata que mais exp eri~ncias quando, dou s 
aunos depois de constituído, o banco vam 
confessar que não e possivel nceitar .n respon
sabilidade, ao menos, que elle ace1tou 'Para 
:!'Ozar o. emissão, ftn!,rindo que a cumpriria, 
como meio de í'acllital' o sacrificio, que a 
Nação Brazileira faria, de receber as suas notas 
impostas pelo decreto de sua organisação! 

o pagamento que hoje elle quer, em apo
lices, para resgatar o papel-moedo. do Estado 
nrova hem que não ha muito a espe;-ar das 
i1romessas do banco, que é muito de receiar 
novos sacrificios a ser exigidos amanhã. e que 
é gr;tndemente conveniente não tentar novas 
e~periencins com semelhante instituto. 

O que sera, Sr. presidente si, no tim de 
um :mno de ex:perienciit, o banco estiver nas 
rn··smas ci~cumstancias em que está hoje ou 
nm peiores, ou si vier a r.tl!ir no meio. disto_~ 
os nolJres deputados cream uma sttnaçao 
impossivel de sustent:lr-se, que é um banco 
pos:miudo um c;tp~l<d ~norme, ~cito po1' cb.i
mica, como se dtz ilo)e em ltn!;uag-cm de 
pril.ça e o R"OYerno, cóm a z•espo!1sctbilidade 
tobl das emis~Lícs, tttl qual nós vemos dar-se 
actualmente. 

$t·. presid&nte. en tenho dito quanto bnsta. 
para. provar os pontos L'<1lsos, inaceitave!s do 
substitutivo apresentado. Vou agora satiSfa
zer ao nobre ueputauo por Pernambuco estu~ 
daudo o projecto da co!!lmissão e demons_tran
do onde está a diiTerença capital do proJ~cto. 

O prqjecto da commissão primeiramente 
autoriza o The5ouro ;). apos;,ar-se dos lastros 
dos ba.ncos, sub;;titnindo-os por apolices da 
divida publica de 4 ;~ Ofo. Comprehende V. Ex., 
comprelleude a Camara onde est~ a razão 
desta ch5 posi~ão. Quando a commi~uo de orça
mento apresentou o primitivo projecto, este 
cuidava da conversibilidade pelo restabeleci
mento d(l. lei de 1888, em cujo reçimen os 
bancos deveriam entrar dentro em se1s mezes; 
a encaml?ação viria somente no caso de não 
ser posstvel o regimen aos actuaes bancos 
emissores. 

.MasSS. E Ex. querem mais experiencia com 
bancos de emissão de curso rorçado Y Niio 
chPgam os desastres enormes que ha dous 
annos esta a Naç-ão soifrendo ~ Não chega a 
somma de responsabilidade que a Republica 
tem sob11: os 11ombros f Não basta a condes
cendenc.ia. -que o governo tem tido, que todos 
nós temos presenciado, pelo Banco da Re
publica, para dar-lhe ainda. mais recursos 
que os recursos jà dados, possiveis, imagina
veis, desde o curso for'}ado ató o emprestimo 
de papel·moeda que o governo emittio de 
proposito para ajudai-o na solução confessada 
de difticuldades insuperaveís! 

Si a. commissão de orçamento por. a mar
gem este projecto e apresentou substitutivo 
aceitando a encampação franca, foi porqaa 
durante a discussão do projecto verificou-se 
fl·ancn.mente, os defensores da reorganização 
do Banco da Repubiica declararam perempto
riamente, disse-se na imprensa, os interessados 
vieram discutir e provaram a evidencir., que 
o Banco d<1 Rcpublica, como os outros bancos 
de emissão, não podiam entrar no regimen 
da lei de 1888; a commissão de orç;.\rllento 
entendeu que não convinha estar a apre§en~ 
tar ao paiz uma solução que evidentement6 
pela discussão estaya. 'V'erifi.cad:o não ter eífei
to, a commissão não quiz estar a discutir Ull1 
plano, que de antemão se sabia que seria in
'Viavel. Era dever de lealdade .para. com a 
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nação abandonai-o e dar um passo IJara 
deante, com solução aceitavel. 

Nesse projecto anterior a coromissão dava 
parJ. o fando de resgate das notas dos bancos 
emíSsoras os lastros existentes no Thesouro, 
impondo a applicação desses lastros ao re
sgate, sem que o governo pudesse deavial-os 
para outro fim. 

No substitutivo hn, alteração a este res
peito e coiwem explic.'\t' o motivo que nos 
levou a propol-a: esta l\lteração foi-nos 
arrunc:<da peh situaçíw em que os bancos 
emissores collocaram o governo e o Tl1esouro 
publico. 

A discussão "fll'O''ou, Sr. presidente e os 
factos ahi estiil'l .clarametlte rlenuneiaudo, que 
os bancos emissores n[to podem. p:1g-ar ~\O 
Thesouro as sommas enormes por est,~ em· 
prestndas ; si o Thesouro :.s e,_igir, (~lles 
terão f]e redmr as por!.:\~. pel~\ imposibi!idade 
absolutv. (le ~atislh.z~l-as. 
E~ ta. sommn. e tirnda á rend·,\ do Thesouro 

e com ell•• (!Ou ta o governo para far.er face ús 
despeZ,\S vrçmn€nttlrins ; signi!icito a raspei· 
tavel quantia de cem mil cotüos de réi5, mais 
ou menos. 

No intuito de f,•vorecer aos bancos, não os 
obrigando a pagar esses debitos, nós au
torizamos o gove1·no a eutr.u· em accordo com 
aqualles rmra o pagamento dessas dividas, 
concedendo-lhes prazos longos e até dispensa 
dos jUl'OS. 

A Camam comprehende que, dispensando o 
Jlagameuto e os ~uros, desfalcado fica o The
souro da quantia. representada por essas 
divida~, o que !!.bsolutamente n[o seri~~ pos
sivel, sob pena. de deixarmos o governo sem 
meios de cumprir os compromisso;; da Nacão. 

Vé-se que a operação é perfeitamente acei· 
tavel. equitativa, explicando-se perfeitamente 
a nova resolução tomada pela commis~ão 
qnanto aos lastros bancarios. 

.Mas, Sr. presidente, nós mandamos sua~ 
stitnir por estas apolices os lastros, não 11ara 
constituírem uma renda para o Thesouro, ou 
capital de instituição particu1ar, mas a base 
da fundo de res~ate, que :t lei estabelece para 
retirar o p!l.peJ-moeda da circulação. E' a 
operação que o substitutivo quer, com a diil'e
rença profunda, capital, de que elle constitue 
nm cJ.pital pertencente ao banco e nós con
stituimos um capital pertencente ao Thesonro, 
com a obrigação para o governo de, gra~ual
:w.eote, retirar papel-moeda. da circulação ou 
avolumar esse fundo de resgate para habili
tar-se a retirar o papel-moeda, quando for 
necessario, ou pat•a elevar o seu valor em 
relação ao ouro, ou para entrar no regímen 
da con-versibilidade. 

Sabe-se que não é conveniente retirar pa
]lel-moeda da circulação em quantidade enor· 
me; essa retirada. deve se1• feita gradativa• 

mente e por pequenas parcellas de millm.res 
de contos. Portanto, sómeute um\1. peqnena. 
pn.rte destas apolices serã. retirada do Tlle
souro pam resga.tur o papel~moeda. 

V. EL comprehende que, resgatado opa~ 
pel-moedll,dirnluue n. divida to tu! do Tllesouro. 
As notas são divida, com a particularidade de 
não Yeucer juros. 

Nos nutorizt1mos o governo a tirar d~ cir
culação por apolices :\ somma necessarin. para 
Y;Üorisar o meio circulante, obrigando de um 
lado a Nação a ter o prejuízo de pa.g,n· o juro 
de&snsapolices que venl1am para. a circulação, 
e por outt'ó lado lhe offerecemos a compen
stwlto de ter o mElio circulante va!orisndo. 

A commissão esta convencida de que 20, 30, 
on 40 ou mesmo 50 mU contos depapel-moerla. 
rct!r;:vlo da circllln~ão, o meio circui<wte va
lori,;ni'·Sc·lm. 

Retírn.rlo o p~pel moCldr. :üé n somm~ (te 
50 mU contos dn.. circulação, o cambio terá 
de elevar a taxa e as vantagens parn o pu· 
ljlico em gemi serão conhecidas ; temos, por
t;\nto, f]Ua a respons:~.oilidade qtle se e:ti~'e :i. 
N<tç5.o 1xu·a compensa l-a com a. valúrisaçiío do 
meío clPcula.nte, significa apenas a somma 
lle 50 mil contos. 

Como.porém,a somma de papel do Thesouro 
~de ISO mil contos tle réis e a sub3tituição 
dos lastros J.>Or upolices deveri ser de 200 a. 
210 mil contos, como demoostrei em princlpío, 
o fundo de resgate vai ficar com !50 mil con
tos em apolices d.e 4 1/2 •/o, ~ujos juros serão 
applicados exclusi.-amente ao resgate do pa
pel-moedtl, a ser retirado successivamente da 
circulnção com <L verba orçarnentaria des
timtda ao pagamento dos juros dessas apo
lices. 

Sr. preside o te, comp rehende-se a.q ui a ope. 
raÇ<1o. 

Nós instituímos apolices de 4 1 (2 "lo em 
beneticio do Thesot~ro, em beneficio do paga.
mento de sua divida de papel-moeda, porqlle 
e3tas apolices rendem juros e com estes juros 
o governo vai retirando pa~el-moeda da cir
culação e resgatando a divida. 

Si não for conveniente retirar papel da 
circulação, o governo applicara os recursos do 
Cando de resgate Li compra de apolices das 
actuaes, que irão avolumar esse fundo, ven
cendo juras em oeneticio do mesmo fundo de 
resgate ; dentro de nm certo numero de all.
nos, igual àquelle em que serão realizadas a.s 
esperanças de propriedade do.s apolices que 
Jevem pertencer ao Banco da Republica pelo 
substitutivo, nós teremos o fundo de resgate 
possnidot> de uma. quantidade de apolioos 
equivalente a sotnma total do papel existente 
na circulação, si o governo não o houver 
resgatado já, constantemente com os pro
rri~s recursos que a lei lhe d<i.. Quando o pa· 
pel-moeda tiver sido resgatado com os recur-
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sos rio f'undo de resgate. entre os f]uaes estão 
. <?S jorus de:; tas apolices, o Tl1~sour~ é dou o 
<.lest1ll apolic~s, que se annullarao asstm_. 

E' isto o que con~agrn. o art. -t• do projecto, 
vue di~pue o seguinte (lâ): 
• «§ 1." A substituir os lastro~,depositadns_em 

" arttolia. dus emissões bancartas, por npol!ces 
. J11 fi i vida pul.Jlicr., do valor nominal de 1:001!;) 
-e dejuros de 4 ~~ 0 /o, pagaveis em. moeda cm·
reote, emittidas para o lirn especial do res
<>ate de notas em circulação.» 
" u fim destas li po lice~ é : 

1 • res"':\tar as notas em circtllnçiio, na 

lwo~orçãg neeess:•ri~., !leia lei de 1846, a va
ori;ae o meio circulante ; 

;?.o, o que sobr:~.r, renda e j~1ros, ser:í. apJ?li
...cad.o e1n beneficio do prop:·to resgate _ate o 
ponto de ficar e_;;;te J?<lpel-m?eda ~x~wcto; 
·emtlm até que na:) ex1s!a. mms a chvub. do 
}"Japo.L·{noet.ia e estasapolicesnão tenh<~.m mais 
i·azão de ser. 

Pergunto: 
H[!, paridade entre as duas operações 1 . 
La, vós constituis a emissão lle <•polices 

<eqniV<llente ao total da circulação bancaria 
.e \lo E~tauo, fazeis c')m que estas a po!ices 
.readam juros. no intuito de ir augment<m~o 
.este capital, até que, quando esse voSsQ capt
·:tal estiver integralisado, venha ps.ra o cofre 
do Banco da R.epublica, pertencendo no Rm~o 
~u ill"[uelles que as tenham comp1•ado ao pro
. prio banco ; 

Aqui. nós mandamos que o Tllesouro sub
stitua o lastro em beneficio do fundo de res
_gate e que este retlre o papel-moeda gradual
mente da circulação, annullamlo a divirJa até 
.a sua. completa extinr.ção, quando as proprias 
apo lices deixarão de existi\' . 

De modo que, quando vós tiverdes dadt> ao 
llaoco um capital enorme, a pesar sobre a N.t
r,.iio indefinidamente, a vencer jnros a<!spro
porcionados todos os anuos, n às temos a di
vida paga e a NaçG.o i~eutn. do o nus da emt;;
são de apolices e do papel-moeda e.:rista!l
tes. 

Sr. presidente, V. Ex. vé assim franca
_mente delineado o plano com o cortejo de 
sacrificios a impôr-se, mal inquatificavel que 
.não se póde conhecer á primeira vista, porque 
nem todos podem aprofuodat• as subtilezas 

.. que este substitutivo contem. 
A Ca.rnara esta vendo até onde ch<lt;~ a 

responsabilidade que os nobres deputados· que
_rarn atiru.r sohre o Thesouro publico. 

A Camara tem meio de conhecer como, 
.. convertendo a dívida. do Tb.esouro, divida sem 
jnr'?s, qua a Nação não repelle, que a N>~ção 
aceita, e que em quantidade igua.l jâ chegou 
a. tal ponto de valorisaç..'lo, que, conrrontada. 
,c?m a moeda estrangeira, obteve valor supe
nol" ao desta •• , 

0 SR. FRA;>;CISCO GLICE&IO- Já chegou ao 
pat•, á cu;;ta ue emprestirnos estrangeiros . 

O SR. OIT!CICA - E donde veio o credito, 
que era o mesm.., qae CQbl"ia estas notas e as 
va.Jorisa.va ao par do ouro? 

O Srt. FRAKcrscú GtiCERlO- Ninguem 
contesta que era da Nação . 

O Sa. OnwrcA- ::-.1as V. Ex. vê que, com 
este papel-moeda de que o Banco quer-se 
apropriar convertendo-o em titulas que ven
cem juros, pequenina operação, o Banco re
constr\te o seu Cctpital. 

O Sr:.. FRA.::-ocrsco GtiCERIO - Os nobres 
deputados não queriam que o Thesooro se 
aproprias:>e do5 lastros que per·tencem aos 
Bancos? 

O Sr>.. OrTICICA. -Não pertencem tal, per
tencem á Nação. 

0 FRAXCISCO GtiCER10 diL um aparte. 
O Sr:.. OnrcrcA - Eu ja demonstrei que o 

nobre deputado nii:o tem razão, e agora seria 
preciso, parn responder• a S. E~ .• voltar a traz, 
reproduzindo toda. ::targumenta<;ão anterior. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO- E eu ouviria 
:t V. E?>:. com rn•litn prazer . 

O Stt. OrTrcrc<~. - Mas eu ê que nl!o posso 
fctzer isso. 

0 Sn.. FRAXCISCO GtiCErro- Então não Se 
livro da contradicção . 

O Sr:.. OITICIC.\.- Eu appeHo do juizo de 
V. Ex. para o juizo da Camara. 

0 S'R . FRAXCISCO GLlCC:RIO- Os nobres 
de?utarlos querem resusci tar a monarchia 
pelas notas do T hCSOUl'O. 

O SR. Onrcxc.~c- Somos então sebastía
nistas 1 

o SP.. F RA_."\""crsco GtrcERro - São, 

O SR. OrTrcrcA - E o que foram VV. EE:.:. 
quando est.~bel<::ceram o curso forçru:lo para 
as notas dos bancos, quando derrubaram a 
conversibilidade da nota ao por tador e a vista1 

Ü SR. FRANCISCO GLlCERIO- Já existia O 
curso torçad o . 

0 SP.. 0ITICICA- V. Ex. não tem O direito 
de nos cbarn .• r restaumdores da mon<>rchi!> 
qu~.ndo restauraram pelo curso forçado a 
exploraç.ão do. fcrtuua puUlica. 

0 SR.. FRANCISCO GLICERIO- São sebas
tianistas de papel-moeda. 

O S'R. ÜITICICA.- Sr. presidente, e-is-abi a 
que fica reduzida toda a argumentação do 
nobre deputado por Minas e dos sustentadores 
do substitutivo. O Sr. Francisco Glicerio, pai 
da criança, vencido pela logica. da argumen
tação, responde-me agora com apartes C!'Je só 
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:podem servir p;1ra àesviar a questrLO, para. 
Clesn01·tear-me, como se poderia diz6r, nesta. 
!tol'õ< a.tle~>ntada. 

).las nem S . Ex. nem ninguem, aualysa.ndo 
compa.rativ:unente o substitutivo da com
missão e o substitutivo dos nobres deputados, 
póde fu.zir no I'econhecirnento de que o d;\ 
commis:;ao é aquelle que menos onus ofi'erece. 

Sr. presidente, eu convidaria aos nobres 
•leputados a escolher dentre os dous alvitres 
sug-geridos aquelle que meuos prejudica. o 
paíz; eu convidaria. a SS. EEx. a li1 zer 
;1 contlssão dos nossos peccad~s e dos peccados 
•lo "O<erno perante o \\ltar da pa.tria e uceitur· 
a r~sponsahilidade que a commissão otrerece 
como unic'l. solução a. esta situn~i'i:o desespe
radora que nos affiige. 

Ru pediria a SS. I:!Ex. que anxilia..~em os 
esfor<:.ospor nós tentados para que a confianr;m 
:'enasçil. por meio da valorisaÇ<1o do mcil) cir
culante. 

Sr. presidente, os nobres dcp\Jtndos não 
po!lem ser obstin::tdo3 de modo a impór os 
seus pensamentos, antepondo-os a. todos os 
interesses, S:>. EEx. faltam aqui dos pre 
juízos, dos desastres qne po:le!"~o provir do 
projecto. Mas o que vemos na pr<l<;:a, o que 
vemos pas;:ar-se com os nossos títulos uo 
exterior? · 

E' que, ã proporção que este pro_iecto c;\
:~1Ülba. com passo tríumph::tn te, os titulas 
'l';razileíros sooem no exteriot• e o cambio >ai 
!!m a!t:J. no interior. 

O SR. FRANCJilCO GLICEP..Io - Isto é uma 
gt•ande vantagem. 

o Srt. On·rcrc.\.- Os nobres deputados não 
serão tão obstinados que queiram esconder o 
sol com ns mãos c neg<lr est(l, verdade : 
á proporç."to que o projecto 'I' :li cnnquistando 
victoria na Camaro do3 Sr:;. Deputado~. Q. 

confianç1t tem ido se restabelecendo, o cambio 
tem dado franca demonstração de alta ; si 
;1uctu:t~!Oes te em ba vida, mais ou menos l'ttpí
das, mais ou menos acceotu(l.do.s, ellas teem 
obedecido a causns occurrentes, mas nunca. 
!nra.m taGs que le-rassem a ta.xa camhial à 
<leso!a.Uora. situa.ção em que se aclta.va antes 
IJUe a. commissií.o do orçamento houvesse 
a.gitado a questão. 

Isto quer dizer que o projecto urro trarà 
esse desmoronamento geral, aununciado pelos 
~üs impugnadores, e antes ba tod~~ probabili
dade de vermos começar período de calma, 
•le volta. á coa fiança, de normalidade nas re
laçOes commerciaes, tão seriamente pertur
t~das. 

Si l1onvesse receio da dcbade a.nnunciada, 
ella est:J.ria accentuada com a discussão do 
projeoto e oom a. sua approvação em p1•imeira 
e em segumla discussão, tal como aconteceu 
com o plano que tinl1:1, por bnse a. fusiio dos 

dous banco>, Republíca c Bmzil, em que a. 
app:oximação do primeiro ao segundo pro
d uz~u. só mente pela tentativa, a quasi desor
~mz:aç.'io deste •1ltimo, à vista dn. situação 
wsuste.1t:1vel daquelle. 

O SR. Fft,\NCiSCO GLrcEmo - 11ns o nobre 
ueputado veio dizer ?Ue o Banco da. Repr1b!ica. 
estaY<t em boas condrções e fez até penitancia. 
dos seus peccados. 

O Sa. OrrrCic,\ - Sr. presidente, o nobre 
deputado por s. Paulo soccorre-se do ultimo 
elos recllrsos de uma ioeX<ICtidão palJ)avel. 

0 SR. FRAXCISCO GLICERIO- Está. no seu 
discurso. 

o SR. Ü!T!CICA - S. Ex. quiz uar·me Unl 
th·o ele tiOnt<t ; veocido como e:;ti~ peht lo.,.ica 
dos laCtOS, >SÍO atirar Ulll'). inexuctidiio ás mi
nhas opiniih~s antet'lores, inexactitlão que já 
lili tir;tdo:tt~ limpo mesmo U•)St<l casa. V. Es:.. 
lembra-se de que o nobre deputado pelo Ma
ranhão quiz tirar ll. prova úo que o nobre 
depntaJo alllrma. hoje. uma dec laraçilo feiÚI. 
po1· miom, ern assomo tJe oonrlescendenci<l. p 1.rn, 
com o Banco da. Republica, e não põd~ 
1\tze!-o. 

o SR. Fr..Axcrsco GLrcBaro- Eu tiro v. E::r. 
não publicott o s~u discurso. 

O SI:' •• OrTrcrcA - O nobre deputado pelo 
:\lni<Wbão tiolta nas mãos o dbcur.so ; eu 
pedi: lhe par:~ ler o topico de onde comtava a. 
declat:lçào accusa<la, S. Ex. pe1•eorreu tOtlo o 
discurso e uão pode achai-a . 

O SR. Joll) DE SrQt.'lmt.'l.- Leu e n&stEJ 
di~curs\J V, Es. dizia que o baoco estil va. 
solído. 

O Sn. Fn..>.NClSCO GLrcEaro -Perfeitt1.mente, 
e eu applaudi de cá da. minha. cadeira. . 

O Stt. · OtTiciCA - Podem consultar os 
Annaes e os nobres deputados verão que nã() 
teem o direito de vü· fazer accu.sação assim, 
I'JU'IOdo a SS. E Ex:. era muito mais t'acit ler da. 
trihuna o meu discurso e confundir-me im
medi:ltamAnte. Provoco a VV. EEr. a con..: 
fundir-me com essa leitura; ufu> o farão, por~ 
que não podem fazel-o. Preciso, entretanto, 
j õ. que estou n:t tribuna, d-;sfazer de uma yez 
esta ballela leva.utado:t pelos (lefensores cio 
bancú e que não convêm ficar sem contestação 
formal. · 

A Cama.ra deve estar lembrada de que, 
em face da. decl.a.ração contida no rela.torio do 
Sr. ex-Ministro da. Fazenda, de um emprestil!l() 
de 2.600:000$, feito pelo governo para a. 
emissão de 52.500:000$, eu accusei da tribuna. 
o Banco da Republica, por ter emittido 
durante o pet•iodo de 3 ll. 23 de novembro. 
sobre promeSS<L de cambiaes, com ouro em
prestado do Thesouro. O Sr. Dr. N011.o de 
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Antlrad~ com·idon-me p:m1. ir no banco, e li 
me fomm apres•~tltr~dos os <locumentos e not:ts 
de flUa ns emi~suos do Btttwo d:t R<)puiJ!ica, 
hn.vmm s1do fettas por ouro entrado no Tlle
souro nté 5 de agosto. 

No dia serrniate, vim it Camara, pedi : t 
palaYrr. e rel~tei o que se tínlla passado, con
cluind~ por affirmar qu<', de 3 o. 23 de novem
bro o BJ-nco dil. Republic.'L não havia emittido 
notas e que, á vista :.L\ certidão apresentada, 
elle não tinha. emissão a descoberto ou sobl'e 
ouro emprestado e não pago. Eu o.ccrescentei 
que :~s emissões do Banco da Repubiica 
h::tviaru sido feitas sobre ouro, como constavn 
das nota;; que me . havii1m sido dadas pelo 
illust:re Sr. Viscúnde de Gually, e I]Ue S. Ex:. 
me garantira, sob sm< palavra de caYalheit·o, 
que de 3 ~ 23 de novembro, niTo tinh~ llaVi(!O 
emissã~ alguma ; de modo que eu podia :dTir· 
mar que o nosso principal banco emissor não 
se aproveitára do ultimo periodo clictatori<tl 
parn tomar emprestimo e sobre elle emittir. 

Foi esta a. declaração que tlr. ; ::.o mesmo 
tempo eu adeantava que, contestanctt> a di
rectoria. do banco a possillilidade da reorgani
zação do Banco da Republi<:<"t, lhe decll\rarn 
qua,por maiore3 que fossem os esforços de ss .. 
Ex., considerav-a impossivel a reconstrucção 
do banco; S. Ex. o Sl'. Visconde de Guahy me 
garantiu que era possivel esta reorganização, 
pedindo e apn~llando para o meu patriotismo 
:para ajuda l-o" ne~ta tarefa. 

Entendi dever fazer á camara essa exposi· 
ção, e foram esses os termos em que me pro
nunciei. 

O SR.. FR&,.,crsco GtiCE.aro-Propoz-se aju
dai-o na reorgaDização, mostrou-se favora
vel e sympatico ao banco. 

0 SR. 0ITICICA-0uça V. Ex .. OS factos sub
sequentes. No dia seguinte o Banco Emis~or 
de Pernambuco publicava uma nota do seu 
deposito para emissõ~s, em tudo identica á do 
Banco da Rt;;publica. e provava que, pelas suas 
notas, não tinh:'l tamhem emíttido sobre lastro 
de cambiaes, sobre ouro emprestado do The
souro. 

Perante esta asseveração, eu reconheci que, 
de facto, tinha ha.vido emprestimo para emis
são ; eu tinha calculo pelo qual se verifi
cava que o emprestimo tinha sido effectuado 
e ::.o mesniO terupo as. m:nissões pelo~ bancos 
emissores desta capit'll ; possuía as provas de 
que tinha havido emissões fraudulentas e q11e 
estas emissões deviam tocar aos bancos emis
sores do Rio de Janeiro ; e, como o ouro em
prestado era superior a toda a emissão dos 
dous ba3cos, unicos além do Banco da Repu
blica, era fóra de duvida queelle tivera parte 
nessa tartilha do ouro .. 

Vim ã Camara e narrei tudo isto, que 
consta. dos Annaes ; os Srs. deputado:; não 

são generosos viado aqui alterar os meus ar
gumentos, as minha palo.vro.s. 

Declo.rei nesta Camar<~. que me havia. en""a· 
nado qU<HltO ã cpoca. das emiSSÜOS fr<"IUdU
lentl\S, ~u]Jpondo que ellas eram do periodo 
dieta torial ; vet•itica va-se das dechraçCies 
vindu.s a lume que, ao passo que no Congresso 
tenta. Y::t-se limitat• as emissoes, o governo, 
em contr<J.Jicçií.o com a. opiniào do Congresso, 
emprestava dinheiro do Thesonro aos bancos, 
de modo que as emissões fraudulentas tinham 
sido feitas pelo Banco de Pernambuco, pelo 
Credito Popular e pelo d<J. H.epuhlic,, ~a p~r
mn.nencia dos trabalttos ilo poder leglsl::.hvo 
e contra a opinião vencedora nelle. Tornei 
bem patellte que a emissão houve e rJ.Ue o 
Banco da R~pnolica era co-participe de !la. 

Appallo para a Camara, l?''ra que digJ. si 
fiz ou não essa declaração, st foi ou não isto 
que se p<~Ssou. 

O nobre deputado por S. Paulo não tem di
r·eito de me fil-zer umct insinuação dessa. ord.dm 
hoje. 

O SR. FRA.xcrsco GLlCER\o-Não ê insinua
ção, e ft"anqnez:\; o nobre rlepntado mostra
se contradictorio. 

Quando assim aão fosse, o nobre deputado 
devia comprehender que eu fallav<'L simples
mente como membro da Camara, que dese
ja:va esclarecer-se relativ,~mente a estes fa
ctos, não tinha ouh·o p011 to de vista, nãa ti
nh<t obrigação de estudar o meio de vnlorisar 
o meio circulante, como o fiz depois como 
membro da. commissã.o de orçamento. 

O SR. FRAxcrsco ÜLICERio- E' a mesma 
couso. ; o seu di1•eito não e superior ao meu. 
por V. Ex. ser membro da comrnissão de or
çamento .. 

O Sa. Or-rrcrca- A razão que eu tinha para 
agir era muito outra e obrigava-me a enca
rar a questão por outro lado. 

O Sn.. FR.~'WI~co GLICERIO- Não era, so
mos ambos representantes da nação. 

O SR. OITICICA.- Os apartes do nobre 
deputado estão deixando ver que S. Ex., 
muito de industria, se faz de zangado par-.1 
me afastar da discussão. 

0 SR.. Fll.ANCISCO GLICERIO - Está enga
nado~ não estou absolut2.mentc zangado .. 

O SR. OrncrcA - Sr. presidente, quando 
convido a Camara a acompanhar a com
missão de orçamento, aproveibndo as boas 
circumstancia:s que apparecem de accordo com 
a marcha do projecto, não é porque eu queira 
attribuir só a exclusivamente ao projecto a 
ditierença de situação em que nos achamos 
hoje para o começo do mez de setembro, antes 
da sua. apresentação. 
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O que quero pro-va.r aos nobres depu~ 
tados é que se o projecto trouxes~e a dellade 
qne SS . EEx. aonuncia.ram, a. Praça. não es
taria esperando os desastres previstos, serena 
e desassomllra•:lamente, como nm individuo 
que deaote de uma pedra quG rolou da mon
tanha, esquece-se do perigo p;ll'tl. ir ao encon
tro della. t ranquillamente e com o sorriso nos 
labios. Si o projecto houvesse de produzir 
desastres, teria succedido o mesmo que suc
cedell com ;\ illéa dn rusão dos dous l)ancos; 
si a reorgaoisação do Banco da Republicn.,como 
SS. EEx . querem, é possível, é v iavel, é nc
ceitl\. pela Prn.ça, por que rnzão n f•rsã.o entre 
o Banco do Brazil ,~ o Banco da ItopuhliC<t 
produziu, como todo'& nós sabemos, a l;a.ixa d:\& 
acções do Ba!lco <lo Brazil, accentuando..;;e 
immediatumente u ;\pproxim~ção de um;L c,•be 
·de consequonci~s desflstrosissirnas? 

bUca, pagando o seu ct>pital l 'eali5ado, que é 
in ferior a di>ida do banco para o governo. 

A divida do Thesouro, o uolJre deputado re· 
conhece, monta. a 150 mil contos. O capital do 
hanco ê de 130 m il. Logo, o bonco aind(l. é . 
devedol' de 20 mil contos e nada dever~ re~ 
ceber ela compm a rea.lizar. 

E' necessario estudar o plano desse sub
stituti\•o, o que núo me é vossivel fazer 
ugora. 

Devo declar,,r, entretanto, que rt commis
s~o de ol'çameato é , peremptoriamente, com· 
Ct'anqueza, contraria. a crea.ção de um bauoo 
do Estado. 

O Sn.. FrtA~crsco GLICERIO - O nobre 
.deputado n;to loque neste ass•tmpto, niio e 
prudeote, . 

0 SR . OITICICA - Descance V. Ex ., não 
-desviarei ;t questão para. este lado; quet'O só· 
mente ac~e~1 tuar que o projecto d;t comm\-s~ 
são de orQameoto oão virá trnzer os des,,st res 
·que VV. EE'C. aunnncin.m paM\ iofnn,lir ter
ror, e antes tudo deixa pt•e.sumir qne melho
rariL a situaQão cJ;t PraÇl\. si elle for con ver
tido em lei . 
· Sendo assim, a Camttra deve acce itar a 
·situação cemo el!a é, não se im;lor tar abso
lutamente com os interesses clàquelles que 
ora sentem-se feridos, porque al.m-saram dos 
direitos que ~e ines deu . 

Ainda um lado da questão: como querem 
SS. EEx: . que o Bauco d"J. 1tepublic<l sej 11 um 
banco emissor. si ao mesmo tempo querem 
que ello sa limite o. viver sómente como lJauco 
. de descontos e deposites~ Como se compre
hende banco e.nissor sem o direito de emittír 
notas? Si SS. EEs:. limitam a emissão do 
banco, como !)OJe1·t. elle ser o reguladm• da 
moeda ~ 
. Si lhe tir·am o direito de emissão, tiram
lhe a. qualidade de emissor, a funcção de re
gulador do meio circulante, e port<tnto elle 
só continuara a viver como banco de descon
tos até ao momento em que a. fortuna. publica 
venha. a v:lsm··se-no seu cofre, arrastando a 
ruína do Thesouro. 

Sr. presidente, devo ccn::lilir esta. exposi
ção. 

0 SR.. NECESIO TAVARES- V. Ex. não deve 
·concluir sem fallar no substitutivo do Sr. 
·Fellsbello Freire. 

Sr. presidente, os nobres deputados deela
nmun e teem confirmado desde o primeiro • 
tli:l elll que 5G discutiu este pr(ljecto, qu~ o 
Banco da H.e!Ju.blic~~ não poderá continuar a 
viver si lhe tirarem o passivo elas emissões; 
nem elle e nem os outros bance>s. 

P or flUe não po<lera viver o Banco da Re
publica. oe:>tas condições ? 

Si o banco já. tem todt\ a em\s;~ão feita, to
dns as notas em circnlação, e a responsa.bili~ 
dnde cmnp !e ta tleste f;teto, si o proj ecto reti-ra 
uuicamente o passivo d<\S emissoe~, ]Jot·que os 
l:1stros não correspondem ás emis>ões feitas, 
por flUe razão este IJanco ha de sel' a!I'eclado 
na su~1 vida org:mica ~ 
~ão poderà elle, nas condições estabeleci

das. apf)ellnt· p~ra. ?S ~eus accionistas. appel
hll' pa~\~ outras InstituJções, e, d~pois de lia ver 
consoll,ta.do o seu credito, vir nedtr ao go
verno o diraito de emitir notas?' 

Desde que os nobres deputados entendem 
que o uaaco liquidar-se-hu. fa.ta.lmen t& e nas 
condicües p1•opostu.s, eu <levo dizer-lhes com 
a ft·<Lnqueza que me caracteri;;a: - V V. EEx. 
teem a consciencia oxa.cta do estado de sua 
cn.rteira e da impossib\Utlade delle r econsti
tuir-se . 

Sr. presideote, nom ao menos tlispensando 
o Thesouro tod~t a. divida que la tem, dando
lhe pr;\Zos longos para a sua so.tisf,,ção, nem 
mesmo assim o credito do lmnco se consoli
c.lará, a sua carteira será valorisnda ; o TL.e· 
souro terá fatalmente de .ficar com a respon
sabilida.de das emissõ~s, em prazo mais ou 
meu o~ longo; a.brevmr esse prazo, fazendo 
cessar ü situação anormal da. pr-o\Ça e do The
souro, é o nosso fim. · 
Ne~t,,s co?d!~õe!, o pat~i~tismo não -poderá. 

O SR. OITICICA. - Não li o substitutivo do 
'meu honrado collega ; devo dizer desde logo 
que não compt•ehendi da. sua exposição, como 

-d8Verá. o governo comprar o Banco da Repu-

aconselhar a. llaçao Braz1l01ra que continue a 
soffrer prejuízos, a ser onerada enormemente, 
unicamente para. satisfazer este banco, que 
não soube compreheuder a sua mi:;:;ão, abu-. 
sando da. fortuna. publica, explorando-a du
rante dous annos. 

Senhores, não se trata. da, reorganização de 
um banco, nem se trata de destrui l-o; tra.
ta..;;e de salvar a fortuna publica., tra.ta.-se de 
salvar esta Republ.ka., que estâ. caminha.ado 

Camara V. VI S3 
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n passos l:ll';~us p~u·u. n •l··~•'l'!'l!t to llnnn~ciro,[ S1aln•a, Artltur Rios, Jarcia Pires, :Marcolino
tanto no i::terioL' t:tJIIlo 1111 ·~xl•·t·ior·. ~~ "s po- :'\loura, S•n·erino Vieira, Santos Pereira, Mil-
deres publicas ni'i.u :um•lit'••ut ú pt•ol'ttll•l:l. do.~-; ton. Frauci:;co Sodré, Leovig-ildo Fils-ueiras, 
organiz..1.ç:.io eo1 f"Jile vii.o a~ no"~~·~ lln:tn,,ts; Bat•:i.o •le S. ;ua.rcos, Sebastião L>tlldutpho,. 
e os desor~anir.arlm·es e . .;tão, s~ultn1·e~, crllllto- Pt·isco Pat·:Lizo, Manoel Caetano, Ft•anr.isco de 
eidos: são esse3 bancos emis~or·e~. f[IHl ahi l\Iatto:;, H~racio Costa., Novae;; Mt!tlo, Fonseca 
estão constituídos sem capitll.l, em regi meu ~ Sil\·a. Ntlo Pc~;anlm, l\l~nhii.es Barreto, OH
illlseado! veim. Pinto, Yil·giiio Pessoa, Frauçn Curva-

Em nome d~ S'l!vnçílo da fo1't1tn:t publica' lho, Luiz Murat, Baptísta•:a Motta., Fróes da 
em nome das instituições por· eonsolic~ar, pe- Cruz, Ef'ico Coalb.o, Lope.> Trovão, .Jacques 
ço-vos que aproveiteis estll s\tuaçii.o que se Ourique, Furq~im \Vernf:lck, Thomaz DeHino,. 
desenha fr;1nc:l a todas as vi~tas, pcdin~lo a I Antonio Olyntho. Batluró, Pacitico :\lascare
solução indica!ln- ao vosso patriotbmo, como a nllüS, Gabriel rle Magalhães, Jacob da Pailiiio, 
unica de consequencias menos fanestas. Alexan1lre Stocl~ler. ~·erreírn." BrtlJJd ~o. Matt11 

Senhores, os ~'Sforcos tia célmmi~são nii.o M~~cllado, Alvaro Botelho, Gon<;a.lves Chave3,. 
teem o intuito de dert·ubar bancos, mas só e Dutra. Nicacio, .Manoel Fulgencio, Aristides 
unicamente o tle salvar a Reptlblica, s;tlvnurlo 1'ofi1i<1., Gonça.lves Ramo;, Cat·los das Chag-as, 
as suas fim,nças, pilra. lazer com !J.I.le ella Co5la C'\1acha.do, t<erreil•a R.abel!o, Jt.ão Luiz •. 
goze tio notne a qu~ tem direito, do ll<lçã.o Rodolpho tle Abren, Banedícto V:tlladares, 
que é livre, rle in~titnição dernocratica, 1\lll Ar;J.ntes, Nece~io Tav:tres, r'rancisco O li
visa :1. felicidn.de do seu povo. honraria nos ce~io, Ces::trio Motta Junior, .Moraes Rar-
seus compromissos, sempre, em todo o tempo. ros, Lopes Clw.ve;;, Domingos rle 1Ioraes. 
com o seu crodito nunca desment-ido, tanto CarvnllHtl. Mtu·sa, Pa.ulino Carlos, Costa 
como o patriotismo d'' seus ti lhos ! Tenho Junior. AI rredo Ellis, Almeida. Nogueira, Bra-
concluido. zilio dos Santos, Fleury Curn.dv, Leopoldo 

(11I 1<!to bc,;1, muito bc;,1.! Appl•wsn.< ;>as de Bulbües, AI 1res de Castro, Urbauo de Gou
gale)·ias. O omdo;· e co;,;p;·;,1,_.;,.tw11; zw•· '""s vêa, Caetano de Albuqtterqu~, Bellarmino de 
collcgag ,) . Menuonça,l\larciar:o de :\Iag-<\lb.ães. Fernando 

Sin1as, Lauro !llitller, Carlos Campos, Per~ ira. 
A discussão fica. adiarh pe!;t hora. t.!a Costa, Jnlio de Castilho;;, Borges de Me
Levanta-se a sessüo ás 10 I.·:~ llOl'tl~ da ueiroi, Alcides Lima, Tltomaz Flores, Homero 

noite. Ba.ptista, Cassiano do :íascim~nto, Demetrio 
Ribeiro e illéOll(\ Barreto. 

)33, SE:;S:Í.O E:U 28 DI!: orn:rr.o DE !SOZ 

AlJre-sB a sessão_ 
Deixam de compar~cer com causa partici--

pada os Srs . .fJ~hõa Rodrigues.ltodri;;nes Fer-
nande8, Justlmano de Sr:rpa, José A velino~ 
:\IigaBl Castro, Amorim Gttrcia. Pedro Ame
rico, Couto Carta:oco, H.osn e Sil>a, Cyrillo de 
Lemos, Júsé :IIarhno, :\feira de Vasconcellos,. 
Pontes de Mira.ntla, I'·o do P1':1do, Euclides 

Ao meio-dia procede-3e á chamada, :i. qual Malta, Leandro Mnciel, Zamn, Vil! a Viçosa,. 
respondem os Srs. João LDres, Antonio Aze- Foeseca Hermes, Urbano l'ri<trcondes, Viriato 
redo, "\thaydeJunior, PaulaGainuu-J~s. Jcib ela Mede:r0s,_ Alcind__o ~llU!!~hara, Sampai~ 
de A vellar, Inàio do Braz i 1, C;wtão, Pedro e Ferra.z, Mayrmk., .T oao Pinhetro, Leouel Filho 
Cl1ermont, ~Iatta B"-celhtr, Augt1:;to :\Ióllt<!- C!w.gns Lonato, Lnmounier, Americo Luz . 
DB6'TO, Costa Ro:lrigues, Cnsimil'CI .Junior, Viotti, Domingos Rocha. Ft'<mcisco Veiga; 
Hemiqlle de CarvallJD, Anft'l~io Füll!lo, :">lo- Domingos_ Po.1·to, Paletta, Adolpho Gordo,. 
gueira Paranag-uá, Nel!i'on. Pires Ferreira, "\ngelo P~nhetro, Car~os G:~rcia. Moreira d&. 
Marttnho Rod1igues, Fred<:l'ico Hnig-~s, .Jose Sllva, Jullo de _MesCJ.Il!tn, Eduartio Gonçalveo 
Be\'ilaqun. Gom;alo de L~gos, Nascimento, e La~erd(l. Coutinho . 
.ll.lfredo ~al'bosa., Almino Ail'ons:J, gpitacio De1x~~ ~e C~"n:n.,m·er.er se_m ca~s3._"[)_a.rtici
Pessoa. Sa Andrade, I!etumba, Tolentino Je I p:ld:t o, :sr~. Feb:s<Jello FreH'e, D10ms1o Cer~ 
Carv:J.lllO, Gon(':ll_ves F~rt·eir~. Joaquirn Per- qu?i~·a, Albe:·to Brandito,_ Joaquirr: Br~v_es, 

·namhuco, .Jn..-encJO de Agmnr, A!tdré ca- Je:smuo de Albuquerqne, V~nhaes. FzguetreC.o 
va.btnti, Ra;vmnndo Bandeit·a, Anxlibal Fal- C?sla Senna: Ferr;)li';I P1res, Mont~iro dtt 
c~o~ Pereir.a ele LF<l .. To;I{, d~ Siqueira, Joio J Silva~ !1-!a~~mh~ Prado. Cincinat? Brag_a, 
'li1emt, Luiz de Andr:\de, E.sprrito S:~n!o, Bel- Schm1dt, \_lctormo 1\Iontelro, Assts Bra.zll, 
1armioo Carnei:·0, Theophilo dos Santos Oi- j Rocha Osol'lO e Fernando Abbott. 
ticica, Rourigo {~(} Araujo, Oliveira V::UI:t'lliilJ, E' lida e sem deblte n.pprovada a acta do. 
.Augusto é. c Frc1t:ls, Paulo AI'gollo, Tostll., sessã.o anto3l'ior. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em tB/0512015 12:56- Página 2 de 26 

Sessão em ~3 de Outubro de 1892 

ORDEM DO DiA 

ü SR. PRESlDE~Tll-Não havendo ainrla nu
mero pa.ra, se pro~~der á votação indica.da o o 
começo dü ordem do dia, passa-se ns materias 
em discussão. 

Continuação do. 3> üiseussã.o do 'Projef!to 
n. JB:l r;, deste anno, restabelecendo a lei 
n. 3403, de 24 de novembro de lSBS. com as 
modirtcações que indica.. e fixa o prazo dent r·o 
do qual da vem os actuaes bancos de emissão 
entrar no reg·imen de3ta. lei. AutCiris.'\ o 
go\'et'iJO ; a assumir a responsabilidade tias 
uo!lts dos que nii.o p!Hlel'em ou qufzer~m sul>
metter-se no mesmo reg-imcn ; a pl'ovid<·nciar 
quanto n substitniçilo, iíor notas do The~ouro. 
dtlS ')UI'! ro;·em l'!:!!euitlas, e !\ re~ciudir o con
trncto com o Bt~nco d<t l~epnhlica pa;•a o res
gate do papel~moeda. limitado este à som.lm 
actual e feito o J·cs;?nte conforme aq1tella. 
lei e com os recursos aonualmenta decre
t.\llos. 

São lidas. apoiadas e postos conjt:nct.'l.
mcnte em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao art. 7 .• Substitua-se pelo seguinte : 
Os au:citios autorisados pela. lei D. 2765 de 

29 de maio de 1375 a que se refere a de 
n . 32&3 de 18 de julho de 1885 po le1~i.o ser 
arnpHtvios até o roaximo de 50 mil contos, 
respelta.dos no;; mais as condí~-ões na citaria. 
lei prescript~s ; e entre ellas a de da.r o go
verno conta. ao Congresso do uso que tiver 
feito das attribuições que lhe são conferidas. 

S. R.. -Sala das sessões, Z7 de outubro de 
189'2.- A11tonio Olyntf!o. 

Ao art . 1.• Em vez de-decretos u. Hii de 
17 da jaoeiro e i de dezembro de 1890-diga
se:- decretos do governo provisorio. 

Sala das seEsl'.íes, 28 de outubro de 1892.
lJoraes .BaYros.-Leite Oiticica.- Leopoldo 
de B ullt.•)ts .-Sccerino Y icil·a.-.4.rtlttw R:os. 
- .4.rislirlcs Jiaia. 

Desistindo da. palavra os oradores inscriptos 
e níw l!aveoclo mais quem peça a pal:wra.,ficilo 
encerrada ll. u!scussão e adiada \\ -votação por 
1U.!to. de numero. 

Vem á mesa, é lida , apoiada e posta, con
juncbmente em discu~são a seguinte emenda 

Ao pl·ojecto n. 192 F 

e) Os telegrammas cfficiae~ elo S(lr>i<;>o pu
blico terão no l•deceoio 30 •fo denbu.tímento; 
no 2•, 50 •!. e no 3°, 75 •f, durante o prazo do 
privilegio. . 

Sala das sessões, 2S de outuhro de 1892.
N elson de V asconceltos. 

Não ba:vendo quem peça a palavra. fica. 
encep•·ada. a discussão e adiada a votaç•lo. 

Continuuç-J:o da discussão uuica du projecto 
n. J 9.2 C, (additivo dest(l.c:J.tlo do pt•ojecto 
11. 192 1:;, fixando a despe~a do 11linisrerio un. 
ludu:;trin, Viaçii.O e Obras Publicas, pat•a o 
exer·cicicio de 1893), mandando executar di
ver,;as ollras na. Estrada de Ferro Central do. 
Brazíl. 

Ninguem pedindo a pa.llwrn, fica encerrad:l 
a discussão e adiada a. vot,lção. 

Discassão unica do projecto n. 221 H, dest& 
aono (additivo destacado do projecto u. 221 B·, 
orçamento da receita. gerat d(l. ReP.Ublica} 
que mauda. continuar em vigor a disposi
ção do at•t. 80 das condições regulamen
tares da Estrada de Ferro Centro.! elo Brazil. · 

Não havendo quem peç:\ a pa!aYta., fica. 
encerrad<~. :l discus..--ão e !t.dia.d.1. a votação. 

Discussão unica do proJecto u. 221 G, deste 
anno (additivo destacado doprojecto n. 221 B. 
orçamento da receita geral da Republica) qu& 
delibera sobre o SC!llo proporcional federal. 

Niuguem pedindo a palavra, fica encerrada. 
a d iscus~ão e adiada, a votação. 

2" t.liscus~ão do projecto n. HJ9 A, deste 
auno, providenciando sol.lre a D<•meu.\ãO dos 
pretores e dos juizes do Tribunal C i vil e Cri
rnioal e sobre o modo de contar a antiguidade 
dos me~mos magistrados. 

Veem à. mesa., são lidas, apoiadns a postas 
coujuoctamente em discussão as seguintes 
ementtas: 

~1.o projecto ;1, 190 A 

Ao :trt. 1• § 2• -Depois da pala'Vl':l.-p~·ew~· 
- accre:sceote-se: e de promotor. 

Ao art. 2°- Depois da. pai ~vra-p;·ctorcs 
- accrcscente-se: e promotorc'S. 

S. R.- Sa.l<L das sessões, 21 de outubro de 
l S92.- .A. Milton. 

Cootiounção da. discassão unic\l. do projeeto 
n. 192 F (adtiit ivo destacado do orçameoto 
da. despeza do Ministerio da Industria, Viacão 
e Obrn.s Publicas, para o eiercicio de 1893), 
autorizando o ~?Overno a cont!"actar com o 
Sr. Richard. J. ·Reidy, ou com quem melhores : O Sr. Pi:.:-es Ferreira-Sr. pre
vanta.geo~ oft'eracer,. a construcçüo. da linha I sirlente, eu. · pretendia defender com todo o
tele~raphtca ~ub-fiuv1al entre ·as ctdades de a~dor ~ proJecto ora em discussiio e que pro
Fel em e ü-Innaos. , Vldencta sobre a. uomeação dos pretore& e dos 
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j uizes do Tribunal Civil e Criminal e sobre o 
modo <.lo contar antigui~acle dos me~mos ma
o-istmdos, e bem assim a emenda. que trata 
dos promotores publicos rln. Capital Federal. 

Entretanto, acabo de verificar quo o p1'0-
jecto acha-se em 2~ disc~ssn:o ~ e, por }sso, 
reservo-me para, em 3• tlJscussao, nd~uz1r as 
consideraç{!el; ravoraveis que pretend1a fttzer 
neste momento. 

Ferro e Minas de S. Jeronymo a. proro~ação 
do pmzo que for necessa.rio pu_:a couc.lu~ 
das estradas, a cuja construcçao est a obrl
gada. 

Nestas condições, espero que e.sb illustre 
assembléa não Lleix3.ril t!e proporc10uar occa
sião aos membros destaCamnra, afim de pro
nunci:trem-se sobr<l o asmmpto, e uiio deb:ara 
de proporcional-a, npprovaudo o projocto na 
preseute discussão. 
~ing-uem mais pedindo a p..'l.lavra. fica. a 

discussão eucurmda e :l(!ial!a a votaçiio . 
Discussib unica tio projecto n. l!J? E (audi

tivo destt\oado do orçamento da despez t do 
l\Iinisterio da In,lustrh1, Vhç:~o e O!was Pn
bUcas para. o exercício de 18\J::I), ~ utorizan<lo 
o governo a contt•act.1r com a Comp:~nhi a 
?-.Iuz:unbiubo, ou com quem melhores coodi
çües ofl>rec:.w, a <:!onstrocção do prolon;:a
mento da estrada. de ferro ua cidaue •la Cam
panlm aos Poço~ lle Caldas, etc. 

Não haYendo quem ]léÇa n pnlavm. fica en
cerrada :t di>cussão e illlimla a vot;·1ção. 

Discussão un ie;_L do projectn n. 192 K (•~<ldi
t h'o destacado do orcameo to da despez,'t do 
Mini;;terio d:L lodui>tria, Viação e Obras Pu
blica~ pa!'a o exercício rle 1893), autorisanrlo 
a revisão dO-s tabellas dos vencimen tos 
dos empregados superiores da estrad~e de 
ferro. 

:.'\ioguem pooin!lo a ]Jnla.vr,l , fic,t encet•t•ad:·t 
·a discussão o udiadtt t\ votação. 

.Discussâ(! uuica. do projcéto n . 192 L (atlcli
t ivo dest acado do orç,tmento da de:;pez;t •[o 
Ministerio d;t Indu~trh1, Viacão e Oi:Jr,s Pu
blicas para o exercício de 1893), antori&'\ndo o 
gove~no a arrendar todas ns estradas de ferrQ, 
excepto a Central. 

?\inguem pedindo a palavn1 , tica a. discltssiio 
encerrada e adiada a votncão. 

Discussão unica do projecto n. 192 l\1 (addi
tivo destacado do orçamento da de,;peza <i<.< 
!llinisterio da Industria, Viação e Obras Pu
blicas para o exercício de 1893), nutori:;ando 
uma gratidcação ao director do Jardim Bota
nico e ao seu ajudante. 

Não havendo quem peça a pabvra, fic:t en
cerrada a discussão e adiada a votação. 

Discussão unica do projecto n. 192 O (addi
tívo destacado do orcamento <la despéza_ ri o 

· Ministerio da Industria, Via~o e Obrag Pu
blicas para o exercicio de 1893), a.utorisando 
o· governo a conceder ã. Companhia Estrada de 

Ninguem pedindo a palavra, fica encerrada 
a. discussão e adiada a votação. 

l.liscussão unica do projecto o. 192 R (addi
ti'"o destacado do orçamento da clcs1::>eza do 
Ministerío da l nclustria, \'in<;ão e Obras P n
IJlica.s, para. o exercício d~ 1893), autor ísand_o 
o •>ove!·no a contract<ll' a m troducção e locall
saÇão de immigrantes europeus com parti
culares on emprcÚis que para eose iim SD or
g.:nisarem. 

N:io haveuclo quem peça. a palavra, fica. 
encerrada~ c!iscn~são e adiada a vota~~í.o. 

DL;cussã.o unic:1. elo parecer n. 104, des te 
nnno, opinando ll'' sentido de m:wd ;n• pro
ceder ;\ novtt el~íção, qu.-1.ndo for declarada 
tJP. ht Ca marn. a i :1com patilJilhlade do candid:J.to 
m:Lis votado. 

O Sr. Cantão-Sr . presidente, p<rre
ce-tne que :\ disposi<-iío d~ste ,TJrojecto não é, 
pelo menos, t•n Z0\1. \'e! e ntto se1 mesmo oi posso 
tlizer constitucion;ü. 

0 SR.. PRESIDENTE- Pondero a V. Ex. que 
tro: ta-se do parecer dn com.missão sobt'~ uma. 
iudic:tção do Sr. Jacob da Pa1xno, a respelto da 
eleiçi'io da Bahia. 

O SR.. CANTÃo- Não tenho o projecto pre
sente, m~s creio que o projecto opímt pal"J. 
qlte se mande proceder it nora eleição quando 
(> mais votado entra os candidatos for consi
derado iocompatLvel. 

O parecer, creio, é isto que di?; . 
O Sa . .i\!A~OEL FuLGENCIO - O parecer da 

commiso;ão ú chtro . • \. questão .iá. roi resolvida. 
pela Camara. 

O SR. CAXTXO-Si já está julgade pela. Ca
mar:l, então esta eshtbeleciclo o precedente, e 
pn.t·ece-me que não ha precisão de discutir-se 
este assumpto. 

Que diz o pareCP.r da. .commissiio 1 é que 
havemto umft eleição em que o candidato mais 
votado seja considerado incompatível, proce
da-se ú. nova cleic-ão para os outros candidatos. 

Isto é o que diz o parecer da coa1missã.o. 
Ag"ora. pergunto: qual o precedente da 

Camã.ra ~ 
· O SR. SEABRA-E' que se mande proceder 
à eleição do candidato incompatibilisado. 

O Sa. CANTÃo-Si a. Gamara.j á. pronanciou
se a este respeito, desnecessacio é o parecer 
rla commissão, que está de accordoeom o pra-: 
cedente da Camara, isto e , que se mande 
proceder sómente â. eleição do condidato que 
for julgado incompatibilisado. 
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Nesse sentido c.:1.ncordo, e nesse sentido é que 
pretendia emittir minha opinião para não 
prejudicat• os outros cnr '.'datos. 

Portanto, deve-se estaoeiecer a doutrina e 
firmar o precedente nesse sentido-que faç.1.
se a eleição sobre o candidato lncompatilJíli
sado e não em relaçã.o aos outros, que não 
estão nas mesmas condições. 

Niuguem mais pedindo a palavra, fica a 
discussão encen·ad;t e adia•la a vot:.tção. 

0 SR. PRESIDENTE - A Cnmara concedeu 
dispensa de iutet·sicio pura a discussão do -pro
jecto que concede o credito para tratamento 
de indigentes em Santa Catharina e par<t os 
projectos ns. 217, 163 e 193. 

Estes qm•tro prqjectos, apezar de e~tarom 
no autog-rapho, não estiio 11os avul:;os. Elll 
totlo ca:;o, salvo reclamação da C<ttn:l.ra, 
darei p<tra discussão estas m , terias. 

Descle IJUe a Camara concctleu dispensa. de 
inter~ticio, é signal q11e as conhece. 

3• discussãú do 11rojecto n. 228, deste anno, 
autorls-1.ndo o governo n 2:brir os credltos de 
12:3!7$!74 para pagamento das cJ,~spezns com 
o tratamento Lle indigentes at:<c:\dos Je mo
lestias epid,]micas no !)~ta.do de S::nta c a tha
rina. no exercício de 1891, e de 2:000$ pat•a 
pagamento dos vencimentos, dur«nte 6 exer
cício Je 1893, do continuo da secretaria da 
Cam~Lri! dos Deputados, Luiz Ferreira de Bar· 
ros, dispensado do serviço. 

Ninguem pedindo a pala:vra fica encerrada 
a discussão e adiada a votação. · 

3" discussão do projecto u. 2li, deste anno, 
mand:mdo incluir annualmente n:\ proposta 
da despez" do Ministerio da. Fazend:> as quolD. 
tias nec~ssarhl.S para pagamento à5 viu\'aS e 
herdeiros de officiaes fallecidos, tlo meio solllo 
a que tivereffi direito, nas condit;ões qne e$ta
belece. 

Ninguem pedindo a palavra, fica encerrada 
a. discussão e adiada a votação. 

3a discussão do pro,jecto n. 163, deste anno, 
autorisBndo o governo a despender at<l á 
quantia de 300:000$ com a creação de um la
zarato no estado de Matto Grosso. 

Vem a mesa, é lido, apoiado e posto conjun
ctameute em discussão o seguinte 

S.1J.bstítutivo ao projecto n. 1.63. 

Substitua-se o artigo unico pelo seguinte: 
Art. 1. • Fica. o Poder Executivo autori~ado 

a despender a quantia necessaria, abrindo o 
_credito que seja preciso, com tt conservação 
dos lazaretos existentas e creação e 'installaçã.o 
de novos lazaretos maritimos no~ estados de 
Matto Grosso, Bahia, Pernambuco e Pará, es· 

colhendo local apropriado e conveniente p~ra 
isto. · 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con· 
trnrio. 

S. R-Sala. das sessões. Zl de outuhro de 
1892.-Pires Fet?eira-Bellarmino Carneiro. 
-Alves de Castro.- I'l)o do Prado. - Matta 
BaceUar .-Homero BatJtista.- Costa Rodri• 
gues.- Pereira. dB Lyra,- Tosta.- Leovi
gildo Filgueiras.-A, Monteneqro.- Bastos 
rio _Vmcirnealo. -A. Jlfilton. -Horacio Costa. 
- :.1[. OaetCLno.- Joctguim Pernambuco.
Paula Guimaraes- JuDencio de AgHiai.
P.oy,ltWJdo Bandeira.- Go<Jça.lo de Laoos.
.Sm,tos Perei1·a.- Am!,·o Cavulcant.- Bar<!o 
r/e S. Jlarcos.-Espirilo Sanlo.-Lui:; de An
r/;·ade.- "YO(ftleirrl Pw·amr.guA.-lo11o de Si. 
'fHÓI'tt.-Epitacio Pcsso1t.- J[, VaUadr"'o.
llodri_qo rlc Araujo.-Can/ao, -Indio (lo Eí'a:i~ 
-F,-c,lel·ico Rorges.-1. J. Scabra.-A. Bar
bo,a. -GrJsimiro J,mim· .-Fnmcísco de Jlal~ 
tos.-Julio de Caslill.os.-At~!J'!$10 i'inhaes. 
-Alcides Lima.- Armibal Fa!cao.- Paula. 
.ll'.rJollo-N ilo PcçanM .. -N elso!l de VascM
cel!os.-B. i\.fedei1·os.-Sá Andrade.-HeMi
~tce de Cal''l)a[ h o.- . .3farcia»o de .i.l:faga.lhties. 
-Ga~·da Pires .-Jose Bevilaqua:-FelisõeUa 
Fi'eiYe. - Tf!o,na; Flores. - Av,gvsto de 
}',·eiras. 

C.: :to ht\Vendo quem peça a patavra; fica a 
o!;:cussão encerrndn. e ariínda 11. vot~ção. 

3" discussão do projecto n. 196, deste anno, 
mantendo a subvenção tlestinaúa a auxiliar o 
ser·viça de exploração e navegação il.o rio P::tr· 
Dabyba e <lutorisando o governo a contractar 
o mesmo serviço nas conclições que eS't::~~ 
belece. 

o Sr. Pires Ferreira-Sr. pre
sidente, na primeira discussão deste proj e c to 
procurei, por todos os modos, convencer, aos 
poucos collegas que aqui se a/:havam presen· 
tos, de que delle não resulta despeza alguma 
para a. União, o prqjecto vem apenas regula· 
mentar a desp~za vot<eda. no orçamento da 
agricultura para este serviço, da mu:~:;il!lfl, 
impol'tanda para o estado do Piauhy. 

C0mpl'ehende V. Ex:. que, ~em subvenção, 
não se pôde conseguir uma navegação regular 
naqueltn parte, onde não ha população e o rio 
não 6 frn.ncamente navega.vel; ê preciso, pois, 
a su'ovenção que jâ foi concedida no orça
mento. 

O p_rojecto tem por fim ~rganisar o serviço, 
autonsar o ,g-overno a agll' sobre o assumpto 
do mor.lo m.us conveniente, em concurrencia 
pttbliea. 

E' o que de5eja.va dizer, para chamar a at
tenção tlos collegas que sempre são refracta-
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:.•ios nos esbanjamentos dos dinh~iros pu
illicos · 

Peço à. Cama.ra a. sua. approvaç;io para estE> 
projecto, porque nii.o trn% desp•v.ts. 

Nmguem mais pedindo a. pal<tvra, fica en
-cerrada a discussão e adia da o. votação. 

1 a di:;cussão do projecto n. 2!4, deste nnno, 
autorbando o Poder ~xecutivo a entrar en1 
accordo co:n Silvestre de Magalhães e a. Ba
roneza de Vil la .Maria e outros, no sr.utido de 
l iquidar, com a responsabilidade <la. Uoiiio, o~ 
'titulo:> de dividl\ que _receberam do Par11guay, 
depois da guerra. entre aquello paiz e o 
nosso . 

Nilo ba.veudo quem peç~. a pala,·ra, fica en
cerr:u.I:J. a discnss5o e adiado. a votnção. 

l>iscussãQ uniett elo projecto o. 2ll4. de 1891. 
ma~dando contar n. D. i\fa.rin l'flomazia d!! 
Olivoh·::t o Silvn, para SUt\ juLilacJ.o, o iempo 
em quc servin como ndjunta da escola dn 
frezue:d;\ do Sact'amento. 

Ningnem petlindo a lllllnvra., fica. euccrro.da 
a discussão c adiada a votação. 

O SP.. CA"T.\o (pela OJ't!;mJ; - Sl'. pre
-sidente, o gove1·no, por iotermlldio do Sr. mi
n istro da. marinha, mandou no corpo legis
lativo uma mensagem pedindo a \•erba ne
~ssaria para reformar o material da nossa 
armada. 

Desejaria CJ U3 v. E:.. me ui>Se5Se o que é 
foi t o desse negocio, e si a. commissã.o já. deu 
.o seu parecer. 

o SR. PRESfDE)."1'E - J<\ deu '(larecel", que 
-está publie<1do no IJia.•·io Otficial de hoja. 

A mesa aguardava. apenas a publicação do 
}}a.recer par-.1, dal-o para a ordem do dhl . 

O SR. CA)<T:\o- Perfcit:unente . DeYo 
-dizer a V. Ex. que o Di<"-rio Olfic:al cheg-a 
muito tm•de a minha. casa, quasi sempr·e 
depois de tet' vindo para a Camara. e gel'al
lllentc. só o l"eio quando reg-resso para .. c:.sa. 

AQUI tem Y. Ex. a razii.o por que fiz e~ta 
pcrgunt~t . 

O SR. PmmDENTE- Est:lndo esgotad::s n~ 
rnatPr·ias da ordem do di~ , e niio havendo 
.numero pam votar, suspendo a se~ão até que 
1laja numero. 

(."iuspe11de.-se ct ses&í.o eis 12 ho;·as e 20 mi
~·~trto .<.) 

(A' 1 Jw;·a e 1i; mi<1utos o Sr. pres;dente 
occupa a sua cadeira e reabre a sc.ssi<o .) 

O Sr. PJ.·esidente- Havendo nu
mero r.o !'ec;ntn ~·ae-se procl'der á vot:u~iio 
..Jo pr<•,j~cto n. 1931 e dos r!eu:ais ria orrl••m do 
..:lia, enjas discussões ficaram encerrurlas . 

0 Sn.. BELLAR)rJNO DE MENtO:-rÇA (pera. 
ordem) - Sr. presittente, não ten•io '' llles;~,, 
cuja deliber~ç::io acato e respeit o, submcttido iJ. 

votação da casa as emendas apresentadas ao 
projecto n. 209 que estabelece a di visão 
districta.l elos estados, venho requere!' a 
V. E :>C. que ~>e digoe submetter essas emeod:1s 
â. vota..;iio regimcotal. 

O SR. NILo PEÇAXHA - Niio ~ possivel. 
0 SR. BELLAIUII?'O DE llfENDO~ÇA- Estou 

completamente convencido, como toda a Ca
mara, da nobreza de sentimentos, da. lea ldade 
do illu~tre repre:Senbute do estttdo do Rio de 
J>\n•·iro, que apresentou, ;\ e~te r~peito, um 
t•eqneriJJJeoto na 3" discussão, requerimento 
Q11e embora aceito pcln C:1.mam, não preju
dic:t a votação lias emendas como passo :t 
d~monstrar. 

S, Ex., c..'\racter integ-ro. como folgo de 
t•ecoohccet•, incapaz de ü·azer a C·•ID:\r:t UJn(l. 

cilad", par;\ evihr :1 v oração de quaesquer 
emendas CJUC entra~S\~m nos intuitos de S. Ex-.. 
eoJwencido disto, Sr. presidente, o appc•llnndo 
mesmo pam os sentimf'otos do nol>re depu til do 
é que venho formular este requerimento. 
~o ~en requerimen to, disse S. Ex. que ü 

projc;:to ... 
O SP. . NILO PE('A~HA - Projecto, não : 

a.cto. 
O S:a. BELL\Jt)!I::;-o DE :l\IE)IDOSÇA - Não 

'JUClr'O quo por ess~ modo V. EL ol>tenlm. 
recursos pul"c~. argumentação ; acceito o 
termo . 

O nohre deputado quiz e fo i Y6ncldo na 
Camnra, que o ~.f:to do Poder Executivo esta
belecendo a divi~ã.o dos districtos e leitOI·nes. 
va ao Senado pm·a, depois de npprovado, sei
proHoulg::ldo, uma vez que elle não pracisa d:l. 
saucção do Potler,Executivo. 

i\<las, quando S. Ex. apresentou este re
'luerimento jã. estava o acto do Podct• Execu
tivo em 3• discu::;~, .ia tinha havido a. 
l"rliscussão regimental, ou pelo tnP.nos qna ndo 
foi a ceei to o requerimento j á .:sta vu. encerrada 
a 3• di~ussão. 

0 S!t. PRESIDBXTE - Lembro a V. Ex. que 
esta ütllando pela ordem, e peço-lhe re
suma os suus eoosidel"'Jções . 

o SR. BELLA~"'IO DE ) lENDONÇA- R')SU
mirei. 

Si o acto estava snjeito â appro•nção do 
Cong·resso, podia. ser recnsadl) ou nppi'O"ado, 
e entre a npprol'ação e rejeição, as emend..'1S 
~u:xlem a lteroJ-(). :-; . Ex. não póde negar ao 
Congl"es::o esse direito. 

O roqnerimento de s. Ex. vem fil'm<lr cst:1 
rloutrina., m<~s não póde absolutan •en te rire
i ndil';lJ' a. votação, embora tique de pé essa 
·lontr-ion, si bem que a este respeito jlossa 
levant;or·se uma objecÇão grave que ,ja foi 
~ve~tacla nesta casa pelo nobre <.!eputudo pela 
r>alua. 
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V. Ex. sabe que a Coustitl!ição só prevê I O SR. Pm·:.>IDl,xTJ> anounciJ. n. Totaç-.ão da. 
um caso de promulgação pelo Senado ; é emenda à rubrica 5. 
Quand~ é neg-~da a saucçõ.o, e _}c i_ rcsp~ctiv~ o SR, EPITACIO ( )JCICJ Dl·de •n ) pede que a 
·t dep ~~ app1 oyad[l. reto Con0re~so. Em ~et emenda ~ejil. votada por partes. 
-ordmnr111 ll<iO e poss1ve!, para. uma questao 
substanl\ial, como esta, esta!.' estabelecendo O Sa. PRESIOExn: declara. que vac subrnet
caso semelhante ã.que!le unico que a cousti· ter a votos'' emenda, de accordo com o re-
tuição marcou. qoel"imento do nobre 4eputado. 

Por isso, pedi :1 Y. Ex. que submettesse üS S1Jbmet!fda~ ~ucc:'SSt~ament~ a. t>ot~s, to~~:; 
emendas á votaç;"i<> da Camara1 certo de fJIJe as partes da cmll]:!dl1 a l"Ubl'lca 5 sao reJCl

·esta não se negara. a. uma votaçilo qlle é im- tada~. 
prescind1vel. Sito successh·Dmente submettidas votos a e 

O SR. PmmrJE:-oTE _A 1.,esa l'c'c~b 9 a de- appl'ova,las ilS se.:;·uintes emeud:J.s : 
.claração <lo nohre 'lepulado, m~s, prwecenrlo- A.' :rubric:~ lO- lnspectoria 
lhe conveuiente não interrompe<· agor•\ :1. vo- G~rnl do :iervi<,:o Sauitarío 
taçiio uns matería;; da ordem do dia, :1. !l1<h<l, du Exm:cito- eleve-se a 
~ah·o recla.m;tçi\o em contrm·io, rc~crva p:H'<t vcrlm ............ ,....... l.IIG:\3i;3:5000 
a occasiii(l nmh opportuna tiubmcttcr (~ Ca- De accot•do eom a ememla 
mnra a sn:1 emenda. ::.o§ lo. 

O SR. Nrr.o PHçA:.IlA- Peço a palavra pcln A' rutJrica 1.~ -Estatlo-ma.ior 
ol'dem. g rmm·.d - H.eduza-se a 

O SR. PRr.sroE:-i"Tl·:- Ji~ pondet·~i ao nobre 
deputt\<lo pell' Paraná a conveniencia. de ~er 
l'BSer·vada pma. dBpois das ;·otaçU~s •t f]Uestiio 
levant:Hia pelo nobre depnt,,•lo, e S. Ex. pa· 
rece-me accedeu ú observaçii.o da mesa! 

O SR.Nu.o PE:~:.\Nf!A- V. Ex. comprehen,le 
flUe p1·eciso rcspomler ao que rtisse o noLre 
deputa•lo pelo Paraoú., mas não f]Uerenrlo 
l'eulmente perlurb::tr a votação da m~teria da 
ordem elo dia, desisto, per ag-ora, do pedido 
da pala vr-.L peh ordem. 

Votaçiio, em uiscussiio unic:t, elos emendas 
Jo Sen;11lo ao prc>jecto n. 193 I, que fixa a 
despeza rio Mioisterio da Guerra, ptJ.ra o exr~r
cicio de 189~. 

Submettidü. a \'atos, é rejeito.du :1 emenda il. 
:rubrica 3. 

O SR. PRESlDEliiTE annuncia. a votaçiio da 
emenda à rubrica 4. 

O Sn. AL~mmA NoGUEIJ.~,\ (pela o;yl~m) pede 
que se consulte a casa si consente que a 
emenrla s~.b votatla por partes. 

Consulia•b a Camam, approva. o requeri
mento f!o :-1r. Almeidn. Nogueira. 

Submettida a votos a ]a p;n•teda emenrla á 
rubrkt 4 é rejeitada, sendo succe~sivamente 
subrnettidas a votos e approvadas as se

.guintes : 

A' ruhJ'i~a 4- resttlbCl-3ça-se 
reduzida a 100:000.~, a con
signaçüo parr~ a construcção 
de um hospital na run do 
Jockey-l":ltlb e, accrescente
·se ; 30:000$ -para a cooser
VllCao 1l0 n11vo edifi.cio, na 
praü da S:·•.udade, clesti-
.nado á Escola Superior de 
·Guerra ................ .. 782:797$500 

,.ei~b~ c. -.• ~. , ... ~ .... , .. 
De accot•do com a. emenda ao 

§ l•. 

~35:6so.sooo 

A' rnbricl 13 - Corpos es· 
peciaes-!{edaza.-,;e a. ver-
b~ <t. .•••• ,............. 1.348:574$000 

De accordo com it emend:J. ao 
§ 1•. 

A' rubrica 14- Corpos n.rrC!
gimentaúos-R.eduza-se a. 
verba. a.................. 4.583:626$000 

De accordo com a. emenda ao 
§ !O. 
E' reieitalla a emenda (t rubrica 17. 
E' snbmottida a votos e approvacla a se

guinte e21enda.; 
A' rubric:J. 20 - Despeza de 

corpos e quarteis- Accre
scente-se 40:000S, para re
monta de camHaria do Rio 
GratHle do Sul........... 783:050$000 
E' :::-ejeitacla a emenda á rubrica 21. 
São sucCDssivamente ;.tpprovadas as se

guintes emendas: 
A.· rubric-.1 24 - Ajudus de 

custo-Reduu-se a .•..... 
A' rubrica 25 - F~1.bric,;s -

R.estH.beleç-a-se a quantia 
de 205: l75.S'SOO, pedida. na 
"Jl!"O"J)()sta do go,;erno para a. 
fabrica de fe1·ro de S. João 
de Ypanema ........... .. 

100:000$000 

442:577'$100 

Ao § 1. • Substítua-.>e pelo seguinte: 
§ 1.0 A verba para criados dos offieiaas d() 

exercíto ser-.i. de 20$ para todos os po>tose em 
todos os estados n<~. importancia de 456:960$, 
assim distribuida-lnspcctoria geral do ser
viço sanitario uo exercito- 67:440$; - Es• 
tado maior general- 6:720$; Corpos espe-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 12:56+ Pág ina 7 de 26 

664 Sessão em 28 de Outubro de 1892 

ciaes- 47:280$, e- Corpos arregimentados 
-335:520$000. 

E' rejeitada a emenda suppressiva dos ns. 
I e VI U.o § 2P. 

O projecto vae ser devolvido ao Senado com 
as emendas approvadas. 

O SR. PRESIDE~TE annuncia a votação do 
:projecto n. 183 C, sobre reforma bancaria, 
cuja discussão fõra encerrada no começo da 
sessão. 

O SR. MA.:'IOEL FULGE~cro (pela ordem)
Sr. presidente, V. Ex. annunciou a Yotação 
do projecto sol:lm reforma. bancari <l? 

O SR. PaESlDE~TR-Sim senhor ; a discus· 
são desse projecto foi encerrada. hoje. 

O Sr~. li!,\:'IOEL FuLGE:-~cro-Peço permissão 
llam pon•lcmr,não só a V. Ex., comotnmbam 
a casa, que a esteprojecto foram apresentadas 
emendas, ~uc ainda não foram neBl impmssas 
e nem dh;tribuidas. e que, sendn a qnestii.o 1le 
íl'rande im portnneia, que não podemos decidi l·a 
noje mesmo, n. menos qne queiramos fazcl·o 
sem perfeito conhecimento de C[!. USa e sem os· 
tudo pl'evio. ( Apoiado.!,) 

Nestas condiçOes, penso que satisfaço o 
desejo dn maiori(l. dos ruem~ illustres collegas, 
-pedindo (1. V. Ex. que consulte a Cumar:1 si 
consente no adiamento da votação por 24 
horas. (Apoiados.) 

A Camara sendo consultadu, con:;ente no 
adiu.mento da votação. 

Votação, em discusSLio unica, do projecto 
n. 192 F (additivo desto.cado do orçamento da 
despeza do Ministerio da Industria, Yiação e 
Obras Publicas, para. o exercício de 1893 ), 
autorisando o s-overno a contractar com o Sr. 
Richard J. Re1dy, ou quem melhores vanta
gens offerecer, a construcção da Iinh[l, tele
gra llhica sub-fluvial, entre as cidade~ de 
Belém e .Manáos. 

Submettido a votos, salvas as emendas, e 
rejeitado o projecto. 

O SR. PRESIDENTE declara "Prejudicadas as 
~mendas que foram apresentadas ao pro
Jacto. 

Votação, em discussão unica, do projecto 
n. 192 C ( aclditivo destacado do projecto 
n. 192 B, fixando a despeza do Ministerio da 
lndustria, Viação e Obras Publioas para o 
exercício de 1893 ). mandando executar 
diversas obras na Estrada. de Ferro Central 
do Brazil. 

O ~11.. PRESIDENTE deelara que ba um re
qnei'lillento do Sr. Severino Vieira, que vae 
submetter a votos. 

Submettido a votos, ê approvado o seauinte 
requerimento, pelo que lica adia.la a v~tação 
do proj ecto: 

Requeiro que seja ouvido o goveruo sobre a. 
conveniencia de adopcão do adctitivo n. 192 C. 

Sr~Ia das sessões, 14 de outullro de 1892.
Severiiw Yieim. 

Votação em discussão uo.ica, do projecto n. 
221 H, deste anno (additivo destacado do pro
jecto n. 221 B, orçamento da. receita geral da 
Republica) que manda continuar em vigor a 
disposição do art. 80 das condições regula
mentares da Estrada de Ferro Central do 
Brazil. 

0 SR. PRESIDEXTE declara que não ha 
emendas. 

Suhmettido" votos, e appt•ovado e enviado 
ú commi.;;sii.o c!G redacção o seguinte 

PROJECTO N, 221 H - 1892 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." Continli[l. em vigore extensiva a 

todas as estt·adas deferro da UniãD a disposi
ção do art, 80 das condições regulamentares 
da Estrada de Ferro Central do Bt•azil, com 
relação ao5 artigos transportados pelas estra
das de ferro que lhes Corem convergentes. 

Art. 2, o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Votaç;.io, em discussão unica, uo projecto 
n. 221 G, deste anuo (additivo destacado do 
projecto n. 221 B, orçamento da receita geral 
da Republic't) que delibera sobre o sello pro
porcional federal. 

O SR. SEYEP.lNO YrEntA (pela. ordem)- Sr. 
presidente, si me não engano, este projecto é 
um additivo apresentado ao orçamento da 
receita. pelo nobre deputado por .Minas, o Sr. 
C bagas Lobato. 

A commissão de orçamento dando parecer 
sobre esta m:1teria e julgando-l\ importante, 
considerou e considerou muito bem que esta 
ma t eria. fosse e~aminad:t lJela com missão de 
constituição, legislação e justiçn. ; já que esta 
commissão não manifestou-sesohre o projooto, 
eu pediria a Y. Ex. que submettesse este al
vitre á consideração da casa . 

O SR. PRESwEXTE- Por occasião da vota
ção não o posso fazer. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- Jl.{as pondero 
a. V. Ex, que este requerimento ji está iiid.i
cado no parecer da. commissão de Drçamento. 

0 SR. PRESIDENTE - Não posso considerar 
a opinião da commissão sobre este projecto 
como um requer imento de adiamento da vota
ção. Portanto, vou proceder á votação. 
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Submettido a votos, é approvado e enviado I da. judicatura, anterior, na União e nos estados 
i commissão de redacção o seguinte e, em seguudo lagar, o da advocacia. 

Í § 2 . o os pretores nomeados vitaliciamente, 
antes da execução do decreto n. 1030 de 14 da 
novembro de 1890, seráo considerados os mais 
antig-os. 

PROmeTo N. 19~ G -189~ 

O Congresso Nacioual resolve: 
Arl. L" E' sello protJorclona.l tederal o 

que recahir sobre os actos, contractos, obri
gações e direi tos regul:ldoõ por leis civis, com
merciaes e adminístratlvos d<L União. 

Art. 2. • E' sello federal o que reco.hir : 
1•, sobre actos directamente emanados dos 

poderes da União ou de seus agente;;; 
2•, sobre ]Xl.Jleis que houverem de ser ajni

zados ou Axtübidos pemnte aquelles podet•es 
ou seus ,'tgentes. 

Art. 3." O Poder Executivo, em regula
mento, estabelecer::~ ns classificaçues e o "morlo 
de arrecadação do sello, de accordo com as 
leis vigentes. 

Art. 4.0 Os papeis sujeitos aosello est:1do:tl 
estão lscntos Jo sello federal qmtnuo exhibidos 
para produziram o seu etreito. 

Art. 5.• Revogam-se as disposiçues em 
contrario. 

§ 3 . " O presidente ua. Corte cie A ppellação 
organisarà. no princípio t!e cada anno a list:1 
da atltiguidade dos pretores, cabendo aos pre
judic<tdos recurso para o Cou~ellm Supremo 
do mesmo tribunal. 

0 SR. PRESIDEXTE declara prejudicada a 
emenda do Sr. Milton ao art. 2•. 

E' em seguid:t npprontdo o seguinte: 
Art. 3.• Revogam-se as llisposiçUes em 

contrario. 
Votaçilo e discussão unimt do projecto 

n. l\12. B (a.dditivo dest.Lcado elo ot•çamento dt1. 
despe%<~ do ll!inisterio ·Ja. Inuu::;tria, Yiaçfio e 
OIJrttS Public~ts pnrn, o exercicio tle 1S9:~), :lll
tOI·isando o coverno a eontra.ct;~.r com "Com
pnnlthl· Muz~tm!Jin!Jo, ou com nn•:m melhot·es 
coudiçves orrer·eeer, a construcçiio t!o prolou
gnmeoto d::1, estr<td<\ de fol'ro da citladc da 
Campanila aos Poços de Caldas, etc. 0 SR. SEVERINO VIEIR.I. (pela order.t) })ede 

que se ver·ítiquea votação. O Sa. PRr:sml':NTE: declara flUe h::r. uma 
Procedendo-se n verificação, reconhece-se emenda do Sr. Leopoldo de Bulhões, pelo que 

que o projecto foi approvado por 66 Yotos. vae suhmetter o projecto a Yotos, satvo :1 
contra 42. emenda. 

Votação, êm 2a ill$cussão do projecto 
n. 199 A, deste anuo, providenciando sobre a 
nomeação dos pretores e dos juize~ do Tri
bunal Civil e Criminal e sobre e modo de con
tar a antiguidade dos mesmos magistrados. 

O Sn.. Pn.EsmE::o;TE declara que ha emendas 
ao projecto. 

Submettido n votos é appro,-ar!o, salvo n 
emenda o seguinte; 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l . • Os pretores ser-ão nome(l.dos me

d2ante concurso perante a Côrte ele Appella
\laO. 

§ I. • O Presidente da Republica determi
na.ril, em regulamento e3p~~ia.I, a fórma do 
COll<lurso. 

§ 2. • E' consíderatlo vitalicio o Jogar de 
pretor. 

Submettida a votos, é rejeitada uma cm<;u
da Llo Sr. Milton ao art. 1o § 2..• 

J?' submettiuo a votos e approvado o se
gumte: 

Art. 2.• Os juizes do Tribunal Civil e Cri
minal serão nomeados dentre os pretores, na 
ordem da antiguidade. 

§ L• A antiguidade contar-se·ha da posse, 
p1-evalecendo, em igualdade desta, o tempo 

Cawar~ V. Vl 

Submettido a votos, e approvado o seguinte 

Pl~OJECTO X. 192 E - 1892 

O Congresse Nacion~l resolve: 
Art. 1 • • Fica o governo autorisado a cou

trnctar com :1. Companhia Muzambinbo. ou 
com quem melhores condições olferecer, a 
construcção do prolong;tmento da. estntda de 
ferro, que paetindo d;t cidade da Campanha 
vã aos Poços de Caldas, passando pela cidade 
de S. Gonçalo do Sapucahy e servindo quanto 
possível aos municípios de Machado e Alfe
uas, mediante a garantia de juros de G 0 /o 
sobre a qu:1ntia de 30:000$ por cada kilometro 
e mais favores concedidos a em preza dn. mesma 
natureza. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' em seguida submettida a votos e appro
vuda a seguinte emenda : 

Supprima-se a clausula da garantia de ju
ros, a.ttentas as difficuldades financeiras do 
paiz e a enorme SDmma do capital já garan
tido pela. União. 

Sala das sessões, 8 de outubro de 1892. -
Leopoldo de Bulhões. 

8< 
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E ' o projecto, assim emendado, enviado :i. 
.commlssãu de redacçii.o. 

Vnta~,:ão em discns~ão unica do projecto 
n, 192 K (adtlitivo de.tacado do orça.m.:nto 

·da. dr~speza do Ministsrio d;t Industria, Viução 
e Obras .Publica.s para o exercício de 18\l::l), 
aatorisando a revisão das tabe!las rios v.u•c•

. mentos dos empreg;.dos superiores da. estrada 
. <le ferro. 

O SR. ARTHUR RIOS (pela ONlc;n) - A Ca
m:l.ra. v otou hor.tem um projecto aut.orisarido 
o Gt•verno a rever as tabcllas dos vencinwo
tos de todos os empregados da Estrarltt de 
Fet·ro Cen tral, por isso me parece que o pro
j cct o n. 192 K está prejuclicudo . 

O Sn.. P ttESltiE:>t'TE- A mesa não póde por 
sua delibemçilo considerar prej uolicado o pro
jacto. 

Submettido a voto3, o projecto é r ejeitãdo 

Votação em discussão unica. do pt'ojeeto 
n. l \r2 L {additivo des tacado do orçamento da 
de~peza. do 1\linisterio <la I nd u.>tr-ia, Viação e 
Obras Publicas para o e.xet•cicio de 1893), au
torisundo o g o verno a arrendar· todas as es
: :radas de fe1-ro, excepto ·a Centt•al. 

Submettido a votos, o projr!cto é Njeitaclo. 

Votnç:.í.o em discussão unica do proje:~to 
n. 1\l:?. M (additivo (testaC<ltlo do or~<~m~n to 
da despeza. do I\linisterio da lndustria, Viação 
e OIJras Publicas par•• o exercício de 18\13, 
autori:>nndo uma gratifica~ão ao director du 
.J;mlim Buhuico e ac seu a.julhtnte. . 

Submettido a votos, o projecto ê rejeitado. 

Votar,;<.\0 em discu>são un!ca. do proj ecto 
n. 192·0 (a.dditivo aestaca.io do OI'Ç:tmGOto da 

· 6esveza do Mi!listerio da Inrlu~tria., Viação e 
Obr-as Publie;1s par a o exerc!cio de 1893), a.u
torisaudo o ~overno a couce,Jer <'~ Compauhi,L 
Estrada de Fer ro e i\lina.s d e S . Jeronymo a 
prorog:ação do prazo que lor ne;:e..'\SaJ•ia )111m 

· con clnsão d··s estra.úus, a. cuja coostrucção 
está o br igada. 

O Sn.. PRESIDENTE declara que não ha 
em••n•11L$ ao projGcto. 

Submo>ttir!o a v otos, é approvado e envi:J.di· 
.á commi;;s,lo de redacção c seguinte 

PROJECTO X. Hl2 0- 1892 

O Congresso Xacional resolve : 

.Art. I.• Fica o Governo autorisado a con-
. ced »r á Ct•mpunhia E1>trada de Ferro e Min:rs 
de s. J erunyn•o a vrorogação de pr ·zo que 
·ror necP.s,.ario para conclu~ão das estradas de 
ferro. a cuja con,t•·n,•ção c;;tá obri,g-ada pelo 
decreto o . 600 d~ 24 de julho de 1890. 

.Art. 2.• !{evogam- se as disposi<;ões em con
t rario. 

Votação em discussão unica do projecto 
n. 192 R (additivo d~stacado do orçamento 
da uespe1..o. do Ministerio da Ludu~tria, Viação 
e Obrus Publicas para o exercício de 1893) , 
autorisando o governo a eontractar a intro
ducçii.o e lüc>lli~a.~.ão de irnmigi"J.ntes europeos 
com pnl'ticulares ou emprezas q ne para. ~sse 
lim se orga.nisarem . 

Subm ettido a votos, é rejeit:tdo o projacto. 
Votvç~1o em discuss:cío unica do parecer 

o. 104 deste anno, opina ndo no sentido de 
mandar proceder a nova eleição, quan<lo for 
<l<>clarad;t pela Camara a. incompatibilidade 
do candidato mais vot ado. 

Submettido a >atos, é a pprovado o seguinte 

A' commi5siio de consti tniç.l.o, le~islaçl'io e 
ju::>tiçi\ foi presente a. indicação do SI'. depu
tado Pa ixão e outJ·os, para que e:;ta cornmis
silo consulte si, declarada. pe l[l. Camara a in· 
compatibilidade do ca.udida to mais >otndo, 
<.lever-sc-ha recou!Jecer ueputu,olo ao imme
diato em votos ou mandor proceder a no>a 
eleição. 

A commissão é de parecer que, mt fO rma 
do art. 46 da lei n. 35 úe .25 de janeiro de 1892, 
dever- se-ha mumlal' proccdeL' <\ nov<t e leição, 
como, anterior e posteriormente a data da 
indicilção, jã foi delibemdo pela Ca.mnra em 
rehv;ão às eleiçQes do Rio Grande do :'(ot•te e 
DistJ'icto F· ,dera!. E assim pensa, porque o
esph·ito unico que presidiu áque!la. Citada 
ois,·osição foi o tle excluir dtt rc,presenta~.ão 
ll:•ciona.l a hypotb.ese possível das depui".LÇVe5 
a desclassiftc:.t~'Ües dos candidatos. 

Indicação a que se refere o parecer su
pru: 

I n•licamos que a. commissio de constit uiç-ão 
e j ustiça. a.ttetuleodo à voti,Ç"iio da Camnrn., 
quo reconheceu va lidade da eleiçiin pro
cedid<t no e~t:Jdo d;\ Bahia e a unullou o 
d iJll c:ma •!o Dr. Licurgo José de Mel!o, por 
OJOtivo rle in~ompatibiliohd~ eleitoral. e tendo 
em vist~t o art. 4G da l ei de 26 de j aneiro, 
l)oe manda 11roceder a eleição sómente qua.n
do, do vot o <b Camt~ra, auunlhtndo o J·esul
tarlo de qualquer collegio e!P.itorn l, resulte 
fica1• o candidato diplomado iuf,Jrior em 
numero de Yotos, immedbtameute emitto. o 
>eu !Jal'ecet' sobre o r econhecimento do Dr • 
J ose rb Roch:t Leal, terceiro candidu.to sobr e 
o q ua I ree3hiram voto5 >nlitlos . ., 

Votação em 1 a discus>ão do project o n. 214 
uesta t< DOO, autorisancto o Poder Executivo a 
entrar em accordo com Silvestre de Maga.
lhães e a b:J.roneza de Villa :Maria. e outt•os, 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1810512015 12 56- Página 1 O 00 26 

Sessão em 28 de Out.ubro de 1892 667 

no sentido de liquidar, com a. responsabili
dade dt1 União, os titulos de divida que re
ceber-J.rn do P<lragLl;Ly, depois ti1. guerra entre 
.1quell<J pa.iz e o uosso. 

E' adaptado para passar à 2.~ discussão o 
~eguíote: 

PRO.IECTO "S. 214-1802 

O Congresso Nacional re.>olve: 

Art. 1.• Fie.'l. o Poder Execnti ~·o autori
ot\do a entrar em accordo com Silvestre de 
:VIagalhilesea Bnrone:w.de Villl\-:\hl"ia.;;outros 
ao senti<lo de liquidar ou snb:;titnir por qual
'luer fôrma., com a responsabilidade tl;~ União, 
os titulos tle divida que receberam do Pnru
gMy , depois dn. gncrra. entre aqJlelle paiz e 
o nosso, pot· pl'(~Juizos qc.e soffrernm nas suas 
?ropriedatlcs !Jrivadns. 

Art. 2.0 H.econhecida3 pela presente lei a 
:espon~nbilidade lega l e moral d:L Cnião, l!ca, 
eotreto u to· autorisado o governo a exigir de 
qunM<Jner reclamantes provas judiciaes ou 
extrajudlciaes elos direitos allegndos, bem 
como a plc itGa.r pelos meios orJiuar-ios a sua 
eJiectividnde perante a nação respooso.vel. 

A:t. ~- • Revogam-se ns disposições em con
t.rarto. 

Votação em discussão unica. do projecto 
JJ. 204 de 1891, mandando contar n. D. ::\Iaria 
Tllomazil\ de Oliveira e Silva, par;t sun.jubi
lação, o tempo em que sen-iu como adjunta. 
&ia. escola llu. ft•egoezio. do Sacramento. 

Submettido o. voto3, é o.pprovado e enviado 
i~ commissão de reda.cção o seguinte 

PROJECTO "S. 2o.i-l892 

O Congt•es>o Nacional resolve: 

Art. I . o Fica o g overno autoris. ... do o. contar 
:!J3l'a '' juhil>J\:iO de D. Mari<~ Thomazia < ~e 
0\iveit'il e Silva, professora. jubila di.\. <h 2~ es
cola ]IUlJ iica da fregue7.ia do Enzenho Velho. 
o tempo ern que serviu como a(ljunta. da es
cola tia freguezia do Sact•ameoto 

Art. 2.0 E:sta j nbi!açiio será de accordo con• 
~ t.\b .,llu que vigora1· ao tempo de sua julli
laç.1o. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em 
•!On trario . 

Votação em 3~ discussão do projecto n. 228. 
dest~ !l.llOO, au tot·bando o gover·oo a 1l brir o~ 
eredttos tle 12:317~174 p<tr::l. {lagamento d~•l< 
despezas C'Om o tratamento de indi~>'entP~ 
atac.1dos de molestias epiuemicas no e.st~do de 
Santu C••t1wriua, no e:xercicio de 1891 ; e de 
2 : 000$ para. pagamento dos vencimentos, du-

I-ante o exercício de 1893, do continuo da se
c[·etaria da Camara dos Deputados Luiz Fer
reira. ue Barros, dispen5a.do do serviço • 

Submettido a. votos, é app1•ovudo c enviado 
a commissão de redacç-ão o seguinte. 

!'RO.!ETO N. 228-1892 

O Congt·.~sso Xacional decreta. : 

Art. l.• Fica o Poder Execntivo aotoris='dO 
n. abrir o credito de 12::317$17~, para. paga~ 
mento das despez<lS fei tas p ot· con ta da verbo. 
- SoccorJ·os puLlicos- no exercício úe !891 
com o tratameat<) de iodigectes atacnr.los de 
molestias epidemicas. no estaJo de Snnta Ca
thal'iot~., conlorme :1 demonstração o.pl'csen
tadn pela. respeetiva lhes•>urari<l. de f,,zenda. 

Art. 2.• Fica igualmente autorisado o Podet> 
Executivo a a.llrir o credito de 2-:000:í; p..'lra. 
pagamento, durante o exercício de 1393, dos 
vencimentos a. qne tem direito, continuo d& 
secretaria da Camartl dos Deputados Lui4 
Fel'rc ir'il t.le Barros, dispensn.11o do serviço, 
em vi[·tude dare;;oluçfio da. Camnrt~- dos Depu~ 
t ado;;, de 6 de ~etembro de;:;te anno. 

Ar·t. 3.• R.evo;nm-sc as disposiÇ()es em coo.
tr<Jrio. 

Votac;M,em 3~ discussão, do proj ccto n. H33, 
d€ste anno,o.ntoriS<l.ndo o governo a despe11de1' 
<lté á 'luantia de 300:000$ com a creúção de 
l<ID lazareto ao estado de Mutto Grosso. 

O SR, PRESI!>E~TE declara que ha um sub
stitllti,·o <tO projecto assigna.do por cincoenta. 
o tanto:; Srs. deputados, que ·rae suumettero a. 
votos antes do pt'Ojecto, 

submettido a votos, é approvado e enviad() 
ã cn:-nmissão de re(\ac<;ão o sezuinte Slzbsti
tllitivo, tica ado prejudicado o pi·ojecto primi
tivo. 

Sub:::titua-se o artigo rmico pelo seguinte ~ 

.Art. l. o Ficn. o Poder Execu tivo antori
sado a despcnt.fer a. quau tia neccs_<aria. 
abrindo o credito que seja. pr<'ciso, c~m a 
couserv<lcão, cre"ção e instul b-çii.o dos !aza
retos existente~ e dos novos la m ret ns marí
timos, D0S csta110s de :'lia.tto Gro:;,.o, Bahia. 
l>t>ro:1mbru~o e Pura, escolhendo local üpro
pri:~do e conveniente para. isto. 

Art. 2. • Revogam-se :JS d isposições ern 
cout~•rio. 

S. R- Slnla. d:1s sessões, 27 de outubro de 
1892.- Bcllanaino Cw·ncin> e outros . 

Votacão em 3' discussüo do prr-jecto, 2i 7, 
deste anno, mandanrlo iuc lni:· <> nu n,.lmDote 
tH• proposta da despez•• do .1\lini:Herio d a. 
Fazeuda as qnanti::s ne~essuri::ls par-.t paga.~ 
menta ús viuw.s e ltcrdeiro,; de olü.ciaes lu.l-
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lecidos, meio soldo a que tiverem direito, 
nas condiçiles que estabelece. 

Submettido a votos, é approvado ~ envia
do à comruis.>ü.o ti e reda~cii o o seguinte 

PR.OJECTO N. 217-!892 

O Cong<·esso Nacional decr·,_ . : 
Art, 1." Na proposta de dest:leza que pelo 

Mini~terio rl;t Faze11da tem d13 ser anntml
mente apresentada ao Congresso .i:l'acional, 
c~ vi da lei n. 23 de 3() de outubro tle I 891, 
deverão ser incluiuas as quantias necessarius 
par;t pag-amento às >ill\"<lS e herdeiros de 
officiaes Jid!ecidos, do meio soldo a ~no th•e
rem direito, ~egumlo a lei em vigol' ao te111po 
do fallecimcdto, uma vez que aquelle~ te
nham p<•ovaclo o sou direito até it 0poca d;\ 
elabora,·iio d<\ propo~ta. 
Para~raplto uaico. l{egulm'úo. ])at'<t este 

effeito, as t<thellas de soldo que vi!."oravnm ú 
época do fallecimento dos o!llciaes~ 

Art. 2.• H.evogam-se as dispo;,içües em 
contrario. 

Votação em 3~discnssiío, do projecto n. 19ô 
deste anno, mantendo a subvenção Jestinada 
a auxiliar o serviço de explorãção e navega
ção do rio P;trnahyba e autorisa o go-verno a 
contract.~r o mesmo serviço nas coadíÇÕes 
que estabe Ieee. 

Submettido a votos, é approvado e enviado 
à commissão de l'edacção o seguinte 

PROJECTO N. 196-1892 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. L• E' mantida a subvenção destinada a 

auxiliar o serviço de exploração e na;egação 
do rio Parnahyba.. 

Art. 2.°Fica o Poder Executivoautorísado 
a contractar com José Ribeiro Gonçalves e 
outros commerci<'l.ntes e capita.listasda ca.pital 
do estado do Piauhy,ou com a emprezaque os 
mesmo;; <lrganisarem, ou com quem melhores 
vantagens o.trereQa, o mesmo serviço, com as 
obrigações de estender a navegação e explo
raçao á parte navegavel duquelle rio, da vílla 
da Colonia para cima, até o ponto accessivel 
aos barcos a vapor, de accordo eom os estudos 
da com1nissão tle melhoramento. · 

Paragrapho unico. Ao contrJ-ctaute sara 
concedida a subvenção de que trata o a.rtigo 
antecedente. 

Art . 3. o Revogam~se as disposiç,ões em con
·trario. 

O Sn. Pm~s FER11.EIR.!. (pela o1·dem) pecle 
dispensa de intersttcio para o projecto 
n. 199 A. 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
requerida.. 

0 SR. PRESIDENTE declara, que se acl.J.am 
sobre a mesa dons projectos para serem jul
gados objectos de deliberação. 

E' julgado objecto de delil:leraQão e enviado 
iL commissão de instrucção publica o seguinte 

PROJECTO X. 234-189~ 

Autol'isa o governo a crea;· na {a::enda do 
Baitro Alio, na cidade da Campanha, uma 
escola irzdustl'ial de engenharifl. agrico/a e 
IIJll irlsWuto agro no mico no Rio ae Janeiro, 
o« em qualque>' out~·o ponto que. o gouerno 
ernmder m~is con<Jen.iente. 

Considerando que a ]Jrinci pal riqueza ~o 
Brazil está na fertilidade do seu solo, hoJe, 
em enorme maioria, despov-oado e inculto ; 

Consitlernndo que o cultivo que nelle se 
e!Tectun não sahiu ainda dos processos primi
tivos, nem se attende, por emquanto, .comp 
nos competia, ás indicações e prescripções 
scientificas que o estudo e a experienci~> teem 
demoustrndo serem mais beneficas e indispen
saYeis · 

Considerando que todos os sacrificios feitos 
pelo estado no sentido de generalisar a in
strucção eas noções elementares dos conheci
mentos agrícolas é um fecundo capital que. 
elevará consideravelmente o pa.trimonio so
cial, a.ugmentara o bem-estar dosnosso~com
patriClta.s e nos imporá a. consideração e 
respeito dos povos que marcham 0:1 van
guarda da civilisação ; 

Considerando que os bruços qu~ oonstante
mente nos chegam do exterior se não fixam ã. 
terra, eomo convinha, porque não veem, por 
ora. tendencias algumas para cultivai-a. ap
proximad.-tmente nas condições em que o 
fazem nos seus I'espectivos paizes. 

Considerando finalmente que a tendencía 
geral das classes dirigentes é impulsionar e 
diffundir a.s scíencias r.bstractas, os estudos 
tbeoricos e juridicos, em vez do3 estudos pra· 
ticos, agrícolas e industriaes, que, ill~strando 
e enriquecendo um povo o p<:iem a coberto das 
crises e conomíca.s e das terri veis 1 uctas da 
competencia da actualidade ; 

Tenho a honra de suUn1etter à Oama.r.a o 
seguinte projecto de lei : 

o Congresso NacioMI resolve : 
Art. 1 . o E' o governo autorí.sado a crear 

na. fazenda do Bairro Alto, cidade de Cam
panha, uma escola industrial de engenharia 
agrícola e um instituto agrouoti),iCO no Ria 
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de Janeiro, on em qu~lquer outro ponto que 
o governo enteuda mais conveniente. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em eon· 
trario. 

Sala da<; ses~ões, 15 de outubro de 1892.
Alexandre Stochk:r • 

E' julgado objecto de delibera~ e ellvia
do á commissão de orçamento o seguinte 

?ROJECTO N. 235 - 1892 

que n. ma teria devia ser tra tada em .discussão 
unic-'\. e não passar por duas discus;;ões. 

A mesa não oppoz o miuimc emb~raço ao 
requerimento do nobre àeputado pelo Rio de 
.Janeiro, porque tratava-se de uma especie 
nova e podia. a camara ter alvitre melhor, do 
que o seu no modo de considerai-a.. 

Foi, nestes termos, que a mes:t ncceitou o 
requerimento, submetteu-o â deliberação da. 
Camttl\\, que o approvou, decidiudo que o acto 
do govei'DO divülindo os districtos ele itoraes 
dev i<\ so U'rcr umo. unica. discussão e ser re
roettido 1\ outra casa do Congresso. 

A' vista disto a mesa. m1•iu mai~ fr?z após a 
votação, do .que remettel-o à commissão de 
redacçiío . 

Entretanto, hoje o Sr. Bellarmino de 1\Ien
douQ:l, como ouviu a c ... mara, suggeriu da tri· 

o Congresso Naciona,J decreta.: t>una llffi!l. rl LIVÍ.da :1. proposito da or~tdisação 
Art. 1. • Ficam creados dous lazm•etos ma- da orrlem do .na : si as emendas apt·é~eutadas 

ritimos nos estados do P<trá. e Pernambuco. em 3• discu~sli.o e ;;obre as quaes a C:~mara 
Art. 2. " O Poder Executivo é autorisado a nin•la não se havia mnnifestado, estfio ou não 

abrir os creditas necessnrios para as despezas prejudic..'ldas. 

Crêa dou,s la;a1·etos mar ítimos nos estados do 
Para e P~n·nambuca e autorisa o gourno a 
abri1· os necessarios creditos . 

a que dê logar a exe~ução desta lei, e esro-J V07.ES -l\ão devem esta r. 
lhex·u os locaes que no Jitlor-al daquelles es- S , p . E· · 1 _ -
tadas sejam m:us apropriildos à installa~ão O R, 0'rLo Eg.uwA.- o ta c aro qne e~tao. 
dos lnzaretos . O Stt. PRESIDE~TE - Da. mesma maneira 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em que entreg-uei o .morlo de trawr elo nssumpto 
contrario. a Cai!Jar<• , submetto ó. sua. consideração are-

S. R.- Sn.l:t das sesSães, 21 de outubro ele clam~·;ão do Sr. Bella.rmino de J).Iendonça. 
189"2. - Arul.r e Cavatcanti.- BetlarminiJ O:lr- ("lpoiados.) 
neiro.- Canliia.- A . llfonteneqro.- Matta Creiú que, approvado como foi o reqneri~ 
BaceUar. _ L ui.; de A.nclràde .- Joaquim. Per- menta do Sr. Nilo Peçanlla, fica o rrecedente 
namlntco. firmado. 

O SR. O Ú VRiRA. PINTO- Rege· o futuro. 
0 SR . PRESIDENTE -Não posso, porém, de· 

ci.dir por mim que estejam prejrlC!icadas 
as emendas que a Camara apoiou, e sol:lre as 
11.unes tinha de deliberar er.:. 3" discussão. 

Nestas condições submetto à ca~n. a recla.-
mac-ão do Sr. Bella.rmino de Mendonça. 

O Sr. Presidente- EsgotMas a::. 
materins consignadas na. ordem do dia, devo, 
antas de lJa":;:;t~r a.o e::<peúienta, suhmattor a 
decisão da Cam;.ra. a reclamaç-ão feita 11elo 
Sr. I:;ellarmino de Mendonça, a proposi!o da 
não inserção, na. ar riem llO dia, das emendas 
relati1•as <~O projocto que uppt'ova o üecreto 
do Po<lcl' Executivo, estnbelecendo a divisão O Sr. Nilo 1>eçanha(pela ordem) 
dos districtos eleitoraes nos diver.>os estados cão sa M como deva cnmeçar o seu di scurso, 
da Repuulic;t. em face da declaração da. mest~ que o sur-

A mesa, recebendo o <\c to do governo rela· prehenden . 
ti-vo à di visito dos districtos, considerou-o, O houl"..ldo presidente· acaba de delegar á 
como praposta do Poder Executivo e sujei- Camara. o dever exc!usivo de 'velar pela ol>
tou-o ~os tr·nmites regimeutaes, annuncio.ndo servancm. fiel do regimento. (Apoiados.) · 
a. sua. z .. uiscussão. Isto não é regular tratando-se de um j ut-

A Camara conhece perfeitamente 'JS seus gado solemne da casa (apoiados), do voto ex
trabalho~ e sabe como correu o debate até a. pressa da maioria, ccnsignaudo ,'), doutrina do 
3• d1scussão. . . , seu reque1·imento. (Apoiados.) 

Durante e.sta ulttm3;, fo1 pelo nobre de?u- · Repu<>~a-lh~ _novo debate a. proposito do 
tado.pelo R1o d~ Jane1ro apresentatlo um re- que Ja .fOl dem.:bdo, com pleno conhecimento 
quemnento preJUdiCiaL de Ct\usa pelos seus eollegas ; além disto, a 

Depois de encerrada a. discussão do proje- mesa hontem não consentia discussão sobre 
cto, a mesa, antes de proceder â votação deste ma teria vencida e acabada., que tal e a prcju;.. 
fe;~; votar o requerimento, com~ é de prata. dicial do orador. (Muito bem.) 

A Camaro ad.optou o requenmento do Sr . A Cama1-a, votando o seu requerimento, 
Nilo Peçanba e coro esta deliberação decidiu homologou : lo, que o acto do Poder Execu:.;. 
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tivo, referente à !li visão dos districtos elei- j em todo o paiz. {N;zv apoiados, apartes, muito 
toru.es, fosso immediat:J.mente para o Senado; bem.) 
2<>,que o;; seus etfeitos deverhtm decorrer, in- Deplora o orador que se pretend<\ abrir 
-depenclente de S>\llcçã~ ou <!_o vot<~ pot·qu~ o no-v:o deb<\te sob~e o vencido.: o pr~;.:ctsdente e 
Pre:oidente da Republica 0110 pod1a sanccto- pen::-oso e da maiS alta gravtrlade. 
nar o que decretou ; 3•, que a hypothese é de Qual ê o bom pl'incipio que se pó•le julgar 
umP- re;;olnçr~u da assemblé:~. geral promul- seguro, depois de um pronunciamento da.Ca
ga.dr. pe lo presidente do Senaúo. {.Wuilo bem; mara., si o interesse contrariado, o despeito e 
protestos.) a reacção, podem provoc:tr no dia seguinte 

Per"'nntt\ : d;~da a approvaçiio pelo Con- a s11a anuullaçiio '? 
zres~o~ c.-.m um" só discusslo, do acto Onde mais a verdade do regimento, o seu 
a'o governo que declarou o estarlo de sitio, prestigio, o rigor dos seus termos, si a mesa, 
esta re.:;oluçúo do pm·lamento tem snncção ~ em seguida :is votaÇões acceita pr·nte~tos e 
Não. novas interpretações'~ (A.poiados,nao apoiadot.} 

Ainda : os decr•etos qne nomeam o cot•po Não pode o orador conseotrr, sem o mn.is 
diplomatico da Republica e que carecem !.le vivo desgosto, que se submett:l.m á appr<>
approvaçào peloSeaado,com m11asó discussão vação da Camara as ernendilS que o seu re· 
teem sanc~ã.o ~Não. A-,; nome<lÇões do Su- querimento prajttdicou. O proprio presidente 
-premo Tribunal Fe:leral e qu~ carecem de aonunciou-o ao3 collegas como umt\ pr·ejudi
a pprovação do S·~nado, com um só debate, cial ; oeste sentido foi votado por 56 votos 
t eem sancção ~ Não. contra 52. Como, pois, depois da materia r~ 

A doutrimt no requerimeuto approvado I solvida e perfeitamente acabada, se tenta, se 
tem n. sua fi lh'!.Ção logica com essas hypothe- provoca uma nova votação 'I 
ses ; no imperio, destle l84C, a attr•ibuiçiio de Pc.rguota: si o seu requerimento não im
dividir di:;trictos era do Poder Executivo, que portava em. unta pr..ejudicial, porque é que o 
-entretanto. snbrnetteu. por duas \'ezes, e em Sr. presidente, depois delle approva•lo, não 
ópocas dift'erentes, <lD parlamento o seu acto. submetteo a votos as emendas apresentadas ? 
·(Apaiados), Por que as julgou prejudicadas~ (Apoiados . } 

Tanto a attribuição era mais sna que do Nãó tem o orll.dor i nteresse pessoal na 
Poder Legisl;ltivo, que já. no declinio do im- questão, nem tampouoo estú. disposto a levan
perio, a decisão feita de accordo com a. lei de lar di ~·ergeccia~ attrictivas com os seus col-
9 de janeiro de 1881, produziu os seus etrei- legas de representação. 
tos ind<tpen1iente de a.pprovaçtí.o du.s Cama- .Respondendo a um aparte do Sr. Fróes da 
ras. (Apartes.) Cruz, diz que se admira de ver s. Ex. luctar 

No reg!men l'epuhlicano, ~ uivisão dos pela passagem de emendas substitutivas. 
districtos é urna fnncGiio exe~utiva do Con- quando foi S. Ex:. quem dividiu os districtos 
gresso Nacioaa.l ; a. attribuiç-d.o e sua, priva.- do Rio de Janeiro, divisão que o orador as
tiva esoberaoa. (Contestações,) sigcou, o governo decretou, fiado nas infor-

0 orarlot• cittl diver·sos paizes da Europa e mações e na lealdade dos s,eus amig-os. Como· 
da America. querem emendar a divjsão que fizeram e que 

Pouco importa. que a nossa Constituição o Poder E:.:ecutivotornou sua ·? 
s2ja omissa a respeito desta novo caso ue pro- Vae dei:mr a. tri buna convençido de qne a 
mulgaçã.o pelo pr esidente do Senado. Camara não rP.considerarà o seu t>cto. O que 

A eoostitnicão JlOlitica U.e um povo não se está feito esta feito; a doutrina do seu re
Jimitaao que estatue a sua leí.organica; ella querimento, encerrando t res idé:ts ca.pitaes, 
não podia occorrer a t od:<s a;; hypotheses, foi consag-racla. depois de debate parlamentar
nem consagrar todos os principies. e de ma.oife.>tações da. imprensa ; da mesa e 

Ella se refaz com o tempo, crescendo com que o ora.dor guardará fu·ado reseotime:lto. 
as resolucilas e as novas idéas, não sendo urn porqu~ ella, violando o regimento, abre um 
circulo de ferro onde a evolução não poSSe\ precedeut~ gra.ve, perigosíssimo, acorocoando 
.penetrar. (Apoia;dos.) clebate sobre questão vencida. (Niio apoiados; 

Além disto, o Jlo.sso regimen é de bontem, ap~iados, ~nuito bem, felicitações.) 
pode-se dizet , e por i~to &ta mos firmando 
]n·a.:;:es, do1Atrinas, e julgado~ em fa.ce àas ne-1' O Sr. Presidente- A mesa jil.ad
cessidaJes que a.-pparecem. duziu as considerações que tinha a fazer sobre 

Ao ca.;;o, porem, devemos cvnsultar o ele- a. materia (apoiados) ; eotretaRto, ha um 
~ento histot~ca da. qu~stã? ; a. divisão dos ponto do discurso do illustre deput:tdo pelo 
dJstrJctos ele•toraes, prtvahva do Congresso, Rio de Janeiro que t!emaoda respost1 imme-
logrou ne~ta oocasião a collaboração do Poder diat a.. (Apoiarlcs.) • 
Executivo pelo facto do não termos o:; dados Em relação ao Sr. vice-presidente ou a 
~tatisticos, que só o go~erno podiad9 prompto qualquer dos membros da mesa, mantenho 
obter, pelo reeeosea-mcuto que se h\ operar tão absoluta sollda.riedade, que aiuda quando 
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qu~lquer delles fosse capaz de decidi!' desta 
c-.\deira, urr, absurcJo, só quebrarit. essa soli
dariedade demittlndo~me. 

o Sr. vice~pl'esidente Alcides Lima não de 
cidiu absoluta.mente õ). ffi<1terin (apoiados), 
como acalio. de declnr:::t• o nobre deputMo 
pelo Rio de J ,lneiro,certa.mente por equivoco; 

·o Sr. vice~pr·esidente limitou-::;e a ponderar 
· acs Srs. Seabra e Oliveira Pinto que o. dls
cus51i.o da m<J.teria não cabia lla áiscussão 
da act~•-

Porém, levei o meu escrupulo no ponto de, 
na occusião em que o Sr. Bcllarmino de Men
donça formulou a sua. reclamação, pargunt!lr 
ao Sr. Alcides Lima quaes tinham sido os in
tuitos deS_ E!., quando fez aquella observação 
e S. Ex. declarou CJue entender;\ dever ser 
reservada a elucidação do assumt~to pn:ra oe
C:Isi1io oppO!·tuna_ E est:.~. opportunirla<le, -pa
rece, foi o que escolheu o nobre deput:1do pelo 
Parana, a proposito da orgaulso.'"J.o da. ordem 
do dia. 

E' o que a mesa tinha a dizer. (Apa:!ados, 
nwto bem.) 

O Sr. Valladares (pela cr.-dc,;;)
Sr _ pre>;idente, deSPja.va que V. Ex. ~e di- . 
gnasse de responder-me a um<l pergunta : o 
-projecto a que se refere a chatMda prejurlicial 
do nobre deputado foi. submeltído a 2" e 3" 
discussão ? 

O SR. Pr.ESIDEXTE- Foi approvado em 2a, 
ficando encerrada a 3~ discussão. 

o StL v .A.LL,\DAr.Es- ·v- Ex. acaba ile dar 
testemunllo daqumo que estó. na. consctencia 
de toda a. C:Hnara, isto ê, qoe este projecto 
foi submettido a 2~ e 3"- discussão o 

Sr. presidente, nii.o a.compa.nha.l.'eÍ o nobre 
deputado uo;; seus võos de eloquencia, o que 
não permitte o men temperamento, nas s uas 
invoc.1.çõ~s aos priucipios d.a. mais purt\ .lClmo
cmcin. ! 

o caso, segundo o nobre cleputndo, resnm~ 
se no seguinte : em UOI<\ e;;vecie em que a 
Camam delego;x ao governo a organisação do 
-projecto dn decisão dos districtos, so lhe 
cumpre dlzer sim ; não lhe sendo licito sem 
poder alterai-o. Si isto é surrema uemocracla 
eu não a qoero para mim {apêiados), nem 
posso querel-a pa.r<\ o Braz\\. 

Cumpre que a Camara. pondere que o ~ro~ 
jecto d;\ divisão dos distr ictos e ccT.plemento, 
pc:· parte integrante da lei eleitoral que e clã 
maior import.tncia em qualquer regimeu 
livre _ 

Niio posso, -port:l.nto, :tcceit:~.r a democracia 
pura do nobre deputado, nem pócle querel-a. 
a Camara dV5 Srs. Deputados, sol> pena. de se 
annulhw perante o governo. 

0 SR. BELA.R)UNO DE MEN'OONÇ-'- E OUTROS 
Sns. DEPtiTADO~ - AFiado. 

O Sn.. V AT,LADARES- Siisto é democracia, .. 
Sl'. pt·esideute, eu nilo :1. comprehendo, m~ 
me!\101', não posso acceital-n, eu. 110m a Ca
ma.ra, ft~ço-lhc e.sta. .i ustiça. Passemos adeante. 

Sr. presidente, V. Ex. <1 C<lbtt de àeclarnr
que <\Ste projecto foi subm~ttido n 2~ e 3> dis
cus;;iio, como proposta do Poder Ex:ecutivo. 

Os publicistas ingleze~ dão :i camur:l. dos.· 
communs 11m poder enorme. Dizem que ella. 
só nio póde converter um hom10m em uma 
mulher. 

A Camnra, vot.:mdo a. e!Jamadn prejudicial • 
do Sr. Nilo, realisou um verdacleiro milagre · 
quasi ig11al, sínão identieo ao que os iuglezes .. 
di:~.em que nã.o pôde opera.r a carnara dos
communs, isto ê, f..'\zer de um homem um:t 
mulher. 

A Camara operou, na votação de hontem~ 
um verdadeiro milagre, para não diz&r um ' 
absurdo. 

Votando a preliminM do nobre deputado 
pelo Rio, transformou uma dualidade em .. 
uma unidade. 

Por uma ficção absurda, declarou não e:t· · 
istentes duas discussões que se verificaram. 
nesta c:Ha, como V_ EJ::. declarou e toda a_. 
Camara ouviu c nella tomou pal'te. 

Aqui tem V. Ex. o producto da celebre
prejudicial do nobre deputado. Transformou. 
em uma. discussão nnica, duas sobre ma ter ia· 
que jil. passou pelos tramites da 2a e 3a dis
cussão! 

Mas, Sr. presidente. digo eu, si a Camam 
tem este poder de fazer de duas causas uma, 
pergunto : este (I bsurdo que a Camnrn póde
re:l.lisar póde surtir o etretto, o que maior 
ubsurdo, ue sacrificar a sua faculJa<le ele
emendar o projecto ~ 

l:~ Srt. Dr;:PU'l'Ano- Não. 
O StL VALLA-DA!l.'P-5 - Si a Camara põde 

converter as duas diSCilSSões. porque passou o
pt•ojecto, em uma só, isto Imputa a cessaçã-o 
d<t faculdade de emendas 1 

Vê Y. Ex., Sr. presidente, vê a Cama.ra 
qne niuguem contesta que a Ca!T.ar;t podcsse 
em uma discussão unica emendar ou não o· 
pr,~ecto. 

O Sn.. NILO PEÇAXHA dà um aparte. 
( Hr:t otel,·os apartes.) 

O SR. VALT.ADA.RE5- O nobre deputado o-· 
Sr. Kilo Peçanha. .iá. me concedeu, já con
cordou comm:go, em que este miiG8're ope
rado pela Camara, de converter dua-.< enti
dades rlistinctas e-•n uma. só, não importa o · 
cerceamento da f,tcnld~de de emendar. 

Si a Camnra tem o direito de emendar, si 
reconhece isso, a.t1lrma o nobre deputado a 
exidtencia de um projecto de lei, e não quer 
que vã. à sancção ! Por- uma ficção temo;;. 
uma só discussão, votada. a preliminar do-
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nobre deputado ; mas, nessa unica dbcussiio, 
em virtude ua mila1;;-osa deliberacão da Ca
mnra, não fiea tolhido .., •lireito de cada um 
deputado apresentar emo:;':1das, visto como 
o nobre dej)utatlo HJesmo, o Sr. Nilo PeçaniHl, 
reconheceu que, em uma só disct. .-'~fir, póde-se 
emendar! 

Ora, por deliberacã,o tla Cama.ra, J.aas dis· 
cussões converter<\m-se em uma só ; logo 
nessa discussão não fic:on tolhido o direito dll 
emendar, que foi exercido. 

Assim a pi'climinar do nobre deputado 11iio 
pútle importar . .. (T1·oca,;1-sc m uitos a1Xtrtc.< 
entre os Srs . Nilo Peçanha, OUveira Pinto c 
B clútr,;tiM de 11ícndonça.j 

• • • o sacrificio das emendas, não ricar~m 
suppr:midas. 

Assim, com este barulho não se pórle •lis
cutir! 

o noln·e deputado, o Sr. Nilo Peç.'\uha, fe7. 
uma discns;:ii.o enorme, :'-em que o iotenolll
pesse . 

O Sa. ~!LO PEÇA:SI'! .-1. -O Sr. Virg-ílio Pes
són. não fez outra causa. 

0 Sl~. VALLADARES - Pela COUUSSÚO rlo 
nobre deputado, o facto d'' Cam:>.ra lu\ Yt1l' 
converti tio duas discussões em uma unica uão 
importa o cerceamento da faculdade de emen· 
dar; logo, a approvação da prtliminar nii.o 
prejulicou as emendas ... 

O SR. NILO PEÇA?i'HA --Prejudicial. 
o sa: Y.-'o.I.LA.DARES - ••. prejudici<ll, ou 

como em rlireito melhor nome teob;J.' nii.o 
importa o &'l.crifieio das emendas, a delibera.
Ç<io dn Camar<J. não póue importar a spu
pressão dllStas emendas, a t]eliberação hon~ 
tem ha.vid~ não póde importar o absUI·do ria 
Cnm"-ra hoj e não poder conhecer dest:~S 
emendas. 

O Sa. N1r..o PEÇA"l!HA-Si as emendas ofT~
recidas pela Camara não fornm prcjudicaol;•s 
pelo men requerimento, por que o Sr. presi
dente, depois rla approvação do requeri
mente>, não as submetteu a votos '! 

0 SR. VALLADARES - Não sei. 
A Camara não póde deixar de tomar r.m 

consider~cão. approvnndo-as ou não, emendns. 
que forem ofl'er ecidas, que fizeram objecto de 
sua discussão ! 

As emendas devem ser submettidas a con
sideração da. Camara. 

Sr. presidente, devo dizer que não cos-
tumo ap·1nhar insinuações no ar. , 

O nobre deputado fallou em interesses fe
r idos, em interesses lesados pela nova divi
são de districtos. 

Devo declarar, para sciencia da Camara. dos 
Deputados, que apresentei algumas emendo.s 
e que, si ellas forem sujeitas à. nossa conside
ração, pretendo requerer a sua. retirado.. 

Nunca os interesses p~ssoaes me domina
ram ; >ernpre, em politi<'<'t; colloquei os inter
esses ger-.1e:;; acima dos individuaes . 

O uuico interesse que tenho Desüt questão 
é o se,;uinte: é que não fique firmado, por 
deliberação da Cnmara dos Srs. Deputados, 
que, quando ella delega ao Poder Exeoutivo 
uma nttribuiç<i.o (na minha opinião em má. 
hora o fez, porque não ha delegação), seja, 
depois, o seu direito uni co dizer sim , ticando 
privau.-~ da. faculdade de emendar. 

Este precedente eu não quero fi rmar com o 
m~u voto. 

De>o declara r à Camat'a que si esta orga
Llir;H~ão pudesse prejudicat· a minha eleição, 
eu não me consideraria pr-.'judicado, porque 
ncln i n:io repre5ento interesses indiviiluaes; 
eumpro apenas o mandato do eleitorado mi
neiro. (Jhcito bem . ) 

O Sr . .F'róes da Cruz - Sr. pre
sir.lonlo, occnpa udo a. uttenção da Camara, 
n· ~ste momento, t~nho o:> se~uintes íntnitos : 
'Jlll I" lo;;:u·, justilicar a miliha posição rela
tivamolltc no voto do.do pela Camam quanto 
:;o rr.~nerimento do Sr. Nilo Peçanha ; e em 
2" log-:u• demonstrar i1 Cumara que, si :1lguem 
dcnti·e no'1s deixa de ser leal ao a-o..-erno, o 
tk~leal oito sou eu. v 

t.:)L\ Voz -Isto ê gra vissimo. 
O Sn. NtLo PEÇANIIA- E' preciso demon

strar ist~; si o não nzer, V. Ex. &"'.he que 
twme tera . 

O S1:. FRÔES nA CRuz- Si ba al!."uem no 
Est:ulo Jo R:o de Janeiro que menos se preoc
cnpa com a tliví~o dos districtos, certamente 
sor1 eu : em qu;tlquer divisão em qus entrem 
os municirJios que formaram o antigo 4° dis
t ric:to, e$la!"ei bem, pois tenho mos tr-ado mais 
•lc mu:-. vez que tenho por mim a dedicação 
rl<J amigo~. influe_~rantavel em quaesquer con
diçues. Não sou eu portanto quem tenha a 
preo~cupação de arr<~.njar um districto a. 
:,:-eito. 

t.:~!A voz - Isto é praxe. 
O Sn.. Fl'.ôEs DA CRuz -Vamos aos factos; 

ninguom nesta. Camara póde ignorar · que 
os g-overnos costumam a ouvir os s~us 
umigos; fomos ouvidos, e no incluir e excluir 
municipíos, succedeu violar o principio da 
continuidade de territorio· dos municípios, 
mo.ndndn. guardar pela lei eleitoral. Alguns 
mnnicipios pertencentes a um districto tica
r;~nl oucravados no territoriodo outro. 

O SR. ME~~A BARRETo dá um aparte. 
0 Sll. FRÔES DA CR.UZ - A lei eleitoral 

manda que nndivisã.o dos districtos se atteo.da 
â. continuidade do territorio. 
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Reconhecendo que haviamos errado, sin- · Acredito qtre o nobre deput,,do deu o mais 
-cera e lealmente .apresentamos um substitu- louvavel exemplo de lealllade deizaodo que a 
tivo, no sentido de fazer cessar a solução da segunda discussão se encerrasse sem apresen-
continuidade dos municipios. ta r o seu requerimento. . 

Ora. agora perguntarei â. Camara, qu~m o Sa.. NILo P.EÇANHA- Sõ então me occor. 
foi mais leal, quem reconhecendo seu erro reu. 
veio aqui confessai-o, dizendo il. Camara, n~s 
·nos enganamos, ou quem occult.ou 0 el.'"ro O SR. FR~ES D.'l. CR.uz- Affirmo que o pro-
nas dobras !le uma prejadidal ~ c(olllírnenlo de V. E:x. foi da maior lealdade ; 

a firmo tambem qne V. Ex:. nã.o trouxe a sua· 
O SR.. NILO PECANHA- O motor da emenda pr11ju•tici:~.l s11.lvadur<\ quando viu que o seu 

substitutiva nã.o é este· dil>tr·icto sotrria moditicaíiile5; atflrmo que 
O SR.. F&ôEs DA. CRuz-Eu e os meus com- V. E.t. só apresentou a. sua. prejudicial por 

panheiros, bue apreseotnmos um substílu· mero amor constitucionn.l. 
tivo, no seotido de esb.belecer a divisão elo o sn.. Nu.Q PeçA.NHA.- v. Ex. disse que 
districto, seguod.o a nova. lei eleitoral, pre- 6 ,ta camara. era de beocios. 
tendi.amos que a camaru. mo.ntivesse por um 
correctivo a lei eleitoral, e v. Ex. quer por O SR.. FnóES DA Cauz- Supponha V, E:or. 
um derivativo manter a infracção dessa !ai. Q'le em um momento de rnilo humor, em ex-

J)esde que tooarnos na divisão do est<ldo em pansiio de S.tnisade, entre comp:lnheiros de 
districtos, cocsideravamos que 0 meu dist!·icto, deputação, me tivesse referido nes~ tom à, 
·por exemplo, ficaria. }Wlneno e ar.ldrcionamos- decisão da. OalJ'ULra.. 
lhe dous municípios, do R.io Bonito e Ca.- o SR. Nuv PEçANRA -Não foi em espan-
pivary... são dll amizade conunigo. 

O SR. OLIVEtrl. .... Pr::'<ro- Isso honra a V. E:<;:. Ouvi V. Ex. dizer no corredor. 
O Sa. FnóES PA Cn.vz-•.• que o districto o sa. FaóES DÀ CMz _Então peior, 

.do uobre deputado, o Sr, Nilo Peçanba, não v, E:;::. vem referir 0 que surprehendeu em 
podia ficar aomo estava, porque conservuva conversação de que n!io razirt pat•te. 
o territorio do ~tnt i~o 6" distt·icto, quando o Oade foi lic\to se trazer p-J.ra a camara con-
R.io de J aneh•o divio.ia-se em nove dlstrictos, versas dos corredores ~ ! 

O SR. NrLO PEÇA.NHA - Hei de mostrar o o Sn.. Nrw PEÇA~HA _o que eu quero é 
-contrario. mostr.:r qae v. E:t. não póde ficar na com-

o SR. FAôES DA. Cat:z- Vê V. E:t., Sr. pre- missão de reda.ccão; V. Ex. condemnou o voto 
sidente, quaes os motivos do nosso procedi· da Camara a. minha prejlldicial, e por ieso é 
mento e elles -podem ser pubUcados. ~uspeito nesta questão. 

1\-!esmo quando a questão fosse ou estivesse _ 0 SR. FRÕE> DA CP..uz- E v. Er. 0 que é? 
julgada pela preliminar do HJustre represen· Qua.l de nós e&ta mais calmo t 
tante do Rio de Janeii:o, eu, como memb!'o da 
commissão de reda.cção, podia trazel· a M ca- O SR.. Nrto ?EÇA.~HA. - V. E:s::. está. na 
ma1oa, debaixo de noTo ponto de vista :- a cornrnis~ão de redacção e vem levantar a. ques
incongruencia entre este projeet o de divisão e t ão agui. 
tl..ljuellequejh é lei, a.leieleitot'al que m>lndou o SR. FRÓES Il.~ ca.uz-Peço ao nobre depn
q_ue _oo dlstrictos não ti-vessem soloçáo de con· tado que me desculpe si llrosigo sem toma.r 
tmmdade. em consideração os seus apartes. 

O SR.. ~lLO PB('.L."<B:A.-Não "Yejo nada disto. Desde que v. Ex. tra.z para esta Ca.mara. 
O S&. FRÓES DA. CRuz- Será def&ito meu,~ ~a.h~;vra.s que· n~o me lemb!o de ter prorerido. 

que não tenho tanta luz que possa illun:lioal' 0 ( rnas que é posstvel que d1ssesse, em um as
proprio sol, mns dizia que podia mostrar a somo de momant_o ~outra o_ voto da Ca.ma.r~, 
.contrudic~âo entre esta. lei de diVisão dos dis- V. Ex.. me da o drrelto de na.o responder ma1s 
trictos e a lei eleitoral, e então a Ca.rnara a esses apartes. 
teria. de _abrir nova ài;;cussão ~m o ~ract•~r o SR.. NILO PEÇANHA-0 q_ue vale .tudo isso, 
de tercetra, para salvar a le1 e~pec1al dos si a. Camara jà deeidiu ~ 
·distl'ictos da contradieção em que se vé com . . 
a let elett ora.l. O SR.. Fao~ DA CRuz.-: ~r. presJ~en!e, o 

POO.eL' Er.:eeutwo fez a. d1V1sao dos d1stnctos 
Vê o nob~e ~~rutado que, ainda que a. sna. por uma delegação dada por esta. can.ara; 

·emenda pre;ud!Cta! se tornasse um facto, a.ind.J portanto a di vi:lã.o dos distric!os ficou incor
.assím, a commissão de r eda.eçã.o podia le- 110rada. á. lei eleitora\. 
·vant ar uma. questão de contradicção. Ora, pergunte eu: a lei eleitoral .teve ou 

Mas vou atacar ds frente a prejudicial. não teve l!anccão l 
Ca111ara V, Vl · SS 
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Póde esta Ca.mara abrir uma J)Orta falsa a 
sancção deixando de legislar ilirectamante 
partt commetter o acto ao Poder Executivo e 
modificar a proposta deste a seu talante sem 
o correctivo da sancção 9 

o SR. VALLAnARES- os casos em que não 
ha. sa.ncção são expressos na. Constituição, não 
se póde accrescentar nada. · 

O SR. FRÓEs DA Cauz-Eu queria que o H
lustre mestre de dtreito constitucional desta 
casa, meu companheiro de deputação, me dis
sesse onde leu que a. mesa do Senado p1dia. 
publicar u.quelle a.cto. 

Eu aprendi na. Constituição que o Sanado 
só publica leis, ou quando o Presidente th 
Republica deixa de sancciona\Mas, dentro tlo 
prazo de dez dias, ou quando o mesmo Presi
dente da R.epublica sanccionando-as, ni'to ~s 
promulga dentro de 46 horas. 

Onde é, portanto, que o illustre deputado 
pelo Rio do Janeiro foi encontrar disposição 
pela qual nos lJOssa provar que ueva ser o 
Senado quem publique ... 

O sa. VALLADAREs-Os casos são expressos. 
O SR. FRÓES JJA Cauz- Supponha a Ca

mara que o Sanado não está de a!!cordo com a 
doutrina observada aqui, porque este llrojecto 
só tem uma. discussão : qual é a solução a. 
adoptad 

( 'Yarios S'i"S. deputados dão apaYtes.} 
O S:a.. FRÓES DA Cltuz-Eu levanto a ques

tão. Não sei como resolvei-a, e acredito que 
nenhum dos companheiros que me ouvem 
sabem tambem como sabir-se da dífficuldade. 

Supponha a Camara que o Senado diz: 
«Este projecto deve tar duas discussões.» Mas 
de{lois de estar o projecto no ~enado, o Ss
nado tem competencia para devolvel-o á Ca
mara, obrigando esta a fazel-o passar palas 
tramites ordinarios ~ Absolutamente não tem 
competencia. 

Soôe o projecto á sancção e nós havemos de 
ouvh· do Presidente da Republíca uma. lição 
de direito constitucional ~ 

Parece-me que o modo mais logica de re
solvE!! a questão seria pr~po! o meu collega a 
reunra.o de uma comrmssao composta dos 
membros do Senado e da camara ... 

(Trocam-se .,arios apartes.) 
O S:&. FRóEs DA C:auz- ..• ou pelo menos, 

Sr. preside~te, como lembra. o. iUustre depu
tado por Mmas que o req uerunento fosse â 
eo!lliilÍlisão de constituição, legislação e po
deres }la.r& dar aobl'e eU e parecer, "Visto como 
~ questão 6 mais grave ~o qne se .affigura ao 
lllnstre depnts.do pelo R1o de Jau8ll'o. 

o SR. V.A._I.LADA.RES- Elle disse que vinha 
craa.r doutrma. nova. no prim.&iro discurso que 
·aqui proferisse. 

O SR.. FRóEs DA Cauz.-Si eu quizessa acom
panhar o meu collega nesta revelac:ão de 
conversas, ouvidas fóra do recinto, diria que 
um distincto collega. meu concordou com o. 
opinião de S. Ex:. até que o ouviu; mas que 
de ,Pois que ouviu o seu discurso mudou de 
opmião, conforme me referiu. 

Quero. terminando, declarar á Camara que 
não tive nenhuma preoccupação, creando dis
trictos, porque ninguem ignora nesta Camara 
que me não falta o apoio nem a amizad(l, nem 
a dedicação do povo da capit~l, Poderei ser ahi 
vencido, mas primeiramente se supprirâ. o 
eleitor. 

Sou amigo do governo federal, mas amigo 
desinteres~ado, pois não precíso doile para. me 
fazer eleger. 

Por ser amigo do governo, amigo leal, é 
que propugno pela votação das emendas con
stan tos do su bsti tu ti v o que a presen támos e 
~11c s:tlvam a proposta da. infracção da lei. 
(,lf ui to bc m, mui'o bem. V a rios Sn. depulado3 
cwnprin~entam o orador,) 

O Sr. Oliveira Pinto-Sr. pre
shleute, depois dos discursos pronunciados pelo 
illustre deputado por Minas, o Sr. Va.lladàres, 
e pelo meu digno collega de re,Presentação, o 
Sr. Fróes da Cruz, poderia guardar silencio 
neste debate, porque posso e devo fazer mi
nha!'. todas as considerações trazidas a esta 
tribuna, tão brilhantemente, por SS. E Ex. 

Si,. porém, em relacão à questão que se 
ventila neste momento eu podasse guardar 
silencio, era-me, ent1·etanto, forçoso tomar a 
palavru. visto como o nobre deputado, meu 
companheiro de repreS(lntacãe, o Sr. Nilo Pe-
çanha, não se limitou a discutir a ma.teria ; 
hoje, como hontem, S. Ex. procurou-per
mitta.-me o termo-explol'ar, menos correcta e 
generosamente, pbrasas proferidas por mim e 
qu.e não destoavam de modo algum do acata
mento e respeito com que sempre procuro 
b.onrar todos os actos praticados por esta ca.
mara, em cojo seio tenho um-a cadeira. que 
ssforco-me por nobilítar, sinão pelo talento 
(não apoiados), ao menos pela severidade, 
poderia ate dizer, pela meticulosidade oom 
que procnro cumprir todos os meus deveres. 
(Apoi<utas.) 

O SR. NILO PEÇA.NHA.-V. Ex. len o resumo 
do Jornal do Era~it ~ 

O Sa. LUIZ MtmA.T dá UDl aparte. 
0 SR.. OLIVEIRA PINTO-O nobre deputado 

terá a resposta.. 
Sr. presidente, quando eu hoatem disentia. 

esta. mesma questão, disse que a Ca.mara. dos 
Srs. Deputados, encarando a race moral pela. 
qual devia ser anca.ra.da a questão, agitada 
pelo requerimento do nobre deputado, nw 
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poderia. dar o voto qne deu; de modo que eu 
affirroa.ndo a elevação moral da. Camara. dos• 
srs. Deputados, dizia que esse acto não seria 
digno delia, si, porventU1'3, tivesse sicio enca.· 
raâa a. face moral da. questão, isto é, si a 
Cama.ra tivesse analysado a questão em toda 
a sua complexidM.e e a.p_Prebendesse bem a 
extensão dos effeitos lastimaveis do seu voto. 

Portanto, Sr. presidente, fazia assim uni• 
camente justiça. ti. Ca.mara, corporação em 
cujo seio, repito, tenho honra em occupa.r 

. uma cadeira, 
A Camara necessaríamente votou o reque

rimento do illustre deputado sem cogitar 
bem do historico da. questão que devo, para 
esclarecimento da ma teria, rememorar .O<lste 
momento. 

Qual é, St•. presidente, a quest!o 1 A ques
tão é simples, é a seguiilte : viutlo à discus
são a divisão eleitoral dos districtos, envi.,.dr. 
pelo Poder Executivo, para que a ca.mara se 
pronnncio.sse sobre a. ma teria, o illustre pre
sidente ef!ectivo desta corporaçã.o declarou 
que, este projecto, proposta., acto ou. outr~ 
qualquer cousa., desde que varias siio as opi
oiGes sobre o nome a dar-se ó. rua.teria, teria 
duas discuSSOes. 

Ora, Sr. presidente, comprehende bem 
V. Es:., comprehendem hem todos os meus coU~ 
gas, que, n.nnunoiadas pela mesa duas discas· 
s~es sobre uma. ma.teria, c~da deputado era 
inteiramente livre na. escolha do momento em 
que deveria, si assim entendesse necessario, 
etercer o seu direito, emendando, corrigindo 
ou substituindo o projeeto ; cada. um deputa.do 
era o unlco arbitro na questão da. escolha 
da. opportunidade para. o exercicio de seu 
direito. 

Ora. si no caso era direito incontesto.vel e 
inconte~tado de cada deputado emendar o 
projecto no momento- que entendesse mais 
conveniente, esta implicitamente incla.i,do 
nesta consideração que o deputado poderia. 
escolher a 2a ou a 3L discussão, -poderia esco~ 
lher o termo do debat9 que mais convE'niente 
lhe parecesse para apresentar as stlas emf:n
da.s, e. sendo a&i.m, passou-se a z~ discussão 
sem que oós outros exercessemos o nosso 
direito sagrado de emendar, corrigir on sub
nituir, dando assim fórma. ás idila.s que por
Tentura. nos parecessem mais aceeitaveis sobre 
<1 a.ssumpto. · 

Comprehende-se bem : votou-se a mataria 
am primeira discoss!Lo com caracter de s~
gunda, e passou a. saguuda com caracter de 
terceira ; nesta. segn.nda. discussão apresen
támos substitutivos e emendas a.o projecto, 
aeto ou resolução, ou &quillo que os nobres 
deputados qua.litle:a.rão como quizerem. 

Si o nobre deputado tivesse apresentado ~u 
requerimento preliminar. ao qual S. Ex., 
por achar mais bonito o quaUtlca.tivo, chamou 

prejudicial, em primeira discussão, a. questão 
uuiea para qualquel' de nós ~ería esta .•• 

O SR. NILo PEçANHA dá um aparte . 
O SR. OLlVEll\.A. Pr."i'To-Permitta-me V. E·x:. 

o historjco da questão ; sou homem que 
procui'O sempre guardar a mais par!eita. leal
dade nos <leila.tes, :tJOl" mais vehementes que 
elles sejam, por maror que seja. o calor com 
que me manifeste na tribuna. 

o SR.. NILo PECA.NHA -Posso demonstrar a 
V. E!., com as notastachygro.phicas,quadesde 
o primeiro dia. em que faltei e a.presentei o 
requerimento, qualifiquei-o da prejudicia.l. 

o SR. OLIVElRA. PINTO- Isto é um simples 
incideute que nem disso f:tQo questão; o que 
não quero é prejudicar o debate ; o que quero, 
o que hei de conseguir, faça o nobre de1-utado 
o que quizer, é fazer o historico da. questão, 
pa.ra. que a Oama.ra dos Srs. Deputados avalia 
bem qual deve s~r a sua attitude deante da 
reclamação feita. pelo íllustre deputado pelo 
Paraná. 

Elleitos last!maveis, deleterios mesmo, re· 
sultariLo do acto praticado pela Camara., si 
mantido fór, o que não creío, por honra desta 
corporação. (.4partes.) 

Dizia eu, Sr. presidente, que, si o nobre depu
tado, quando se inicion a l• discussão tivesse 
apresentado o requerimento que S. Ex. chama 
de prejudicial, eu teria unicamente de encarar 
a questão com o unico tlm de ~bar si era 
caso de uma só discussão, de duas ou de tres ~ 
se ri a. esta a. unica qnestão a '~>"eu tilar·se e 
eo.tão, comprehende--se bem, todos os direitos 
estariam salvagllllrdados, si a. Camara. delibe
.rasoe que a. discussão deveria ser uoica. ; neste 
turno do debate, teríamos exercido o direito 
sa.grado que tem cada um honrado deputado 
de enuooiar suas idéas e formular emendas de 
qualquer natureza. é substitutivos. 

Mas, Sr. presidente, o nobre deputado n~ 
julgou conveniente a.presentar seu requeri
mento em 1 ~ discussão; pareceu· lhe mais habil, 
mais conveniente, apresentai-o · em 2a e 
agora pergunto a V. Ex •• Sr. presidente: en· 
cerrada. a 1 .. discussão, votada a mataria nessa 
pha.se do debate sem que tivessemos exercido 
o nosso direito, enoetada a 2- e só então 
af>rosent.ado o requerimento do holll'ado depu
tado, onde vão l)arar os direitos sagraaos 
que tem cada um deputado de intluir por suas 
opiniões coosubstanciadas nesta ou naqnella 
fórma sobre as deliberações que a Ca.ma.ra 
deve tomar sobra os assumptos sujeitos à sua 
a.preciação 1 . 

Sr. presidente, não desejo de modo algum. 
nem de leve, oft'ender qua!qo.er de meus cal
legas e rnuito menos aquelles que commig<> 
representam o estado do .Rio de Janeiro; mas, 
permitta.-me o nobre depo.tado que lhe diga 



cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 18/0012015 12:56- Página 19 de 26 

Sessao em 28 de Outubro de 1892 

que nesta questão S. Er. està. mais a.pai.,.o
na.do do que deveria. estar . 

O Sa. VALLAD.\RE!l-E' questão de tempe· 
rameuto. ·· 

O SR.. OLIVEIRA Pr=--ro- O nobre deputado 
não deve de modo algum concorrer para qu~ 
a questão se enverede por terreno esea
bro:so. O nobre deputado refere-se ás paii-ões 
daquelles que não estão deaccordo com S. Ex.; 
m:Ls o que a Camara està obs~rvan~o é 
que o nobre deputado reune mms pa;xões 
em si do que a. somma de todas as J.lalXões 
que, pcrventuro, dominam os espil•itos de to
dos os nobres ueputndos empenhados na 
eloi1,1ão. 

Peço ao nobre deputado toua a c..1.!ma. 
O SR. Nn.o P.~>çi\NHA-V. Ex. pcrmitt:l um 

aparte: declarei que, a guaroar resentimento 
nestu questão, seria da mesu, ; mns dos colle
gas. nem um absolutamente. Fir. esta decla
l'ação por tres vezes até. 

O SR. OLIVEIRA. PINTo-Sr. presidente,est(lu 
habituado a ol~ervar o proctldimento correcto 
de V. E:t. ahi ness.'l. cttdeira de honra. Não ê o 
desejo de ser agradavel â pessoa de v. Ex., a 
quem a!üiz Yoto estima, que me levn a. decla
rar o seguinte-em regra o procedimento de 
V. E:t. nest a. cadei!'a tem sido caracterisado 
pelo ma.xlmo respeito ao regimento e pelo 
desejo de ga.rantiJ· a liberdade de tribuna. a tê 
mesmo para os opposicionistas dos mtüs ene!'gi
cos, como a lias. é o dever de V. Bx. 

Proponho a questü.o á conseiencia eselare· 
cida de V. Ex. e ao crit srio elevado que 
V. Ex. deve tet· e que lhe é imposto \)elo de
ver de cumprir a lei na direcção de trabalhos 
desta casa. . 

Perguoto a v. Ex. e peco resposta imme
diata: V. Ex. qoando sujeitou a Juateri•~ a 
debate de::larou ou não que ella teria. duas 
discussaes, . a primeira com caracter de se
gunda e a segunda c:om caractet• de terceira? 

O SR. PRESIDEXTE-0 anunciado de V. Ex. 
esta perfeitamente de a.ecordo com o e.>tallele
cido na ordem do dia. 

0 SR. OLIVEIP..\ Pl~0-0 illustrado presi
deot\l desta casa respoode affirmativamente :i. 
1nterpellação que acabo de formular . S. Ex. 
declara que a ma teria foi sujeita. a. duas dis
cussoes, a. P com caractet· de 2• e a 2" com 
car-acter de ~. 

Si assim é, Sr. presidente, nós que procura
mos modificar o projecto, encetada n. 2• dis
cussão, exercemos o nosso direito (apoiados); 
era esse o momento que parecia. opportuno a. 
nós outros, que eramos os uoicos competen
tes para escolher a oooasiã.n para o exercício 
daquelle direito, para moditicnr o projecto por 
meio de emendas e de substitutivos que for-

mulámos e apresentàm(l<! it mesa. Ora, per
gunto a. V. E:'\.: a prevalecer a doutrina do 
Sr. Nilo Peç:.1.nb t , que Ille parece uma e:s:tra
vagaucia do nobre dcp11tado ... 

O SR. NJLo PEQ.\:-l"H!-Hoje é da Camara e 
não minha. 

0 SR. ÜUVErR.A Pc-,'11:>-• • . desde que O seu. 
requerimento mamla considerar como deci
:;i v a ~\ r a discussão, o que à absurdo, por
que Mlla não exercemos o nosso direito, por
que mi.o quizemos exercei-o, porque nos rc
~ervâ.rnos para. razel-o no se15undo turuo do 
deb~\te, pergunto de nt>"Vo ~ v. F.:t . , Sr. ·pre
sidente : onde vão paru.r direitos sagrados de 
cntla um de nós·~ 

Será possiYel, Sr. prosi•Jcnte, que n Crun•rn. 
•los Dcput •tlos ttUeiram.ncciooar umrl de!ibe
raeüo que, sendo enttJndiuu. assim, é um ver
d;\deiro a tteutu.do, é u1nu. violenci;l sem nome 
exercida contra nós? 

S:-. pre.~id ente, disse fl ropito: sento-me em 
um:\ cadeira uo seio des t,\ Camn.m sentindo
me com isso honrado e dl~nitic t\do, pot•qua 
ttstou cooveucldo de qa e acho-me uo seio da 
uma. corpor:~ção que procuro. nobilitar-~e dia 
IJor dia pelos intuitos elevados que a dirigem. 
nas delibemçõas que to:na sob1·e todos .os as
sumptos :;ujeltos à su~ ~precío.çiCJ . 

Sr. presidente, teria duvidas no espír ito a. 
respeito dos int uitos nobres que uest3 queo
tão, como em todas as outras, deve ter a Ca
mara, si fosse acceitavel a doutrina que o Do
bre dep~ltado quer f:tzer prevalecer, emp!'e
ganuo para isso maJtirnQ esforço. 

O Sa. N11.0 PEÇA.XHA-Já prevalt>ceu porque 
a Cama.ra. a.pprovou o meu requerimento. 
( Apa1·tc$ o contestaçãu. ) 

0 SR, OLIVEIRA Pl:<To-Não está decidida, 
ou pelo menos, não est.<i detlnitivamente deci
dida a questão de saber si a ma teria. comporta 
uma só discu~3ão, ou si comporta. duas ou 
tres. (A.Jiartes.) 

Tanto não est à decidlrlo que só de agora em 
deante e pela approva.ção úo requ~rimentodo 
Sr. Nil o Peçanha, é que ficará estabelocido que 
malerias desW. ordem terão UffilL só discussão. 

Mas, pergunto: esta.bele<:ida a doutrina. de 
que semelhan tes assutllptos só teem uma dis· 
cussáo, poJe ess~ deliberação reger o pass1do 
on só deve reger o futuro ? A deliberação 
põJe e deve retroagir~ 

E' clar o que, si, n& hypothese, a . delibera
ç-ão regesse o passado, ficariam sutroca.dos, 
inteh·amemte asphiiiados, direitos respei.
ta.veis, e seulelhante iutuito não põde de modo 
algum dominar o eopitito de uma corporaQã.o 
como esta, que proC«<"a dia. a. dia. nobilitar-se 
por a.ctos que elevam o seu ni·rel morãl. 

Sr. presidente, nã.o quero alooiar o de
bate , tenho contia.nçt n& Camara., que nesta 
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questão, como em todns as outras, ha de mao
tel' m1lito alto o nivel mou.l que a cara.cterisa 
e dbtingue. 

Envio,poi"s,a mesa o seguinte requerimento. 
(U). 

Vem i mesa, é apoiado e posto em diseussão 
o seguinte . 

Requeremos que, em vista da da liberação 
da Cam~ra sobre o re<juerimento do Sr. depu· 
tado Nílo, Pecanh''• considerando em discu~
são uníca o projecto n. 209 A sobre div1sào de 
districtos, sej,,m snbmettidas à votação as 
ernen,Jo.s up1•esentn.das em l• discussão, n.tim 
de porler o mesmo projacto seguir par:~. o 
Sacudo . 

Sah\ d~s ae5l!11cs, 28 de outubro de 1892, -
0lit~eira Pinto.- BeUa.;·mi.no de Mcwfonçn.
J. J. S6a.lmt.- }/anha~s Ba1-reto.- Lu i: ]IJu 
ral.- F . Simas.- Severino Yíei·ra.- Vol
ladal•es . - F-rocs ela Cru;;.- T'irgitio Pe$SOa. 

O Sr. Seabra- Lamento ter pro
vocado esta discussão, entretanto como se 
trata de ma teria. constítucional,como a appro
vação l.io requerimento do nobre deput<\,lo 
pelo lUo de Janeiro e a interpretação quE! 
S. Ex. lbe ôil, importam em flagrante viola
ção d:t Conetit•liçào, decidi-me hontPm inter
vir nos uegocios do estado llo Rio de Janeiro 
para demonstrar que o referido requerimento 
nãCt podia. ter sido appro'l'ado pela Cam;na. 

Colloqnei-me em um ponto de visb, outrn 
que nii.o os interesses políticos do esttdo do 
Rio de Janeiro. co !loquei-me debai~o do ponto 
de vista do interesse conslitucional, di.\ manu
tenção ria lei fundamental da Repuolic~ •• vi(\
lo.da evidentemente po1• esse requerimento. 

S . Ex. afflrmou que a dio·isão dos districtos 
era. materia po!itita.. 

Parece-me que, mesmo desta ruatería polí
tica, não cogi tou o Pre~ldeote da Republi~. 

. Creio que o goverllO devia ter obed&eid a 
lei elllit\)l';tl que maiJda fazer o. divisão do~ 
dístr!ctos, attcmdendo à cnutiguidade dos ter
ritorios, e desde que a divisão dos districlos 
não obedeC(lU a esta coot1guidn.de, tanto que 
os opposiciooistas não attendem a essa cmJti
nuidade, htr.to que governistas e opposicio
nista~ se uniram para. apresent>tr emenda. 11.0 
projeeto; s!-lgue-se que a lei eleitoral est-•rü1 
•iolada si por ven tura fosse a.pproveitarlo o 
requerimento do no1•re depotado, e, portanto. 
de algum modo üesse a romper-~e essa 
continuidade de territol'io que manda a lei 
eleitot·al. 

Mas não tenho nada. com a política do es
tado do R.io de Janeiro, preoecupo-me exc!u-

sivnmente do requerimento ; e si Ievan~ei 
llontem esta. questão, foi porque, co!lStitUcto
n<llrnente fa.llando, o que na a este respeito.,é 
o ~eguinte. A Ccmstituição só odmítte um 
c•so em que o pt•ojecto de lei possa ser pro
mulgado. 

O SR. NILO PEÇANHA.- Mas nã:o :;e trata 
de um projecto de lei. 

O SR. SEA.BRA- Responderei ao aparte do 
nobre deputndo ipsis 'llef'bi. 

Primeiramente, estou expondo o que ha. 
Na Constituição ha só um caso em que o 

presidente do Senado p~omulga lei, indepen
dentemente de snncção, ou mesmo com sunc
ç<!o; é o caso em que, votado um projecto 
por nmbas as camaras, o Poder Executivo 
deixa do sancciona.l-o nos dez dias da. lei, ou 
f!uando, sanccionando-o, deixa ue o promul
gar na época marcada na Constituição. 

O uobr~ deputado !~Ello Rio de Janeiro fi~tu
•·ou dous •:asos, fóra ila approvação ou c veto:~» 
cl() Presit~ente da Republica : primei!'O, a ap
prov!l.çiiO dos membros do Supremo Tribunal 
Fe.leral; segundo, :t approvação dos membros 
rlo corpo diplomatico. 

O Sa. NrLO P.EÇAN!U.- Ha outros. 
O SR. SEABRA- Quaesquer outros estão 

previ~tos na. Constituição. 
O SR. Nu.o PEÇANHA- Mas trata.-se de es

pecie nova. 
O SR. Sliii.BRA.- Que especie nova 6 essa' 

A lei eleitoral determinou que o Poder Br
ecutivo licaria encarregado de fotzer a divisão 
dos clistrictos eleitoraes, submettendo-a á <tp
provaçiLo do Congresso Nacional. 

Ora , esta disposiç,'io da lei eleitoral signi
fi.r~ que o Poder Executivo a.prBSentaria a 
p•·oposta ao Congresso, para essa proposta ser 
a.pprovada pelo Congresso. 

O SR. NILO PEÇANifa- Mas não (oi assim, 
Si o Poder Execatlvo tivesse mandado ao Con
gr'*>so essa proposta dividindo os districtos 
eleit• •raos da Repnblica, bem ; es~o. proposta 
·levet·ia ser COD\'ertida. em lei pelos tramites 
ordioarios. Mas oãL> foi assim; o Poder ~x
ocntvo decretou 11. divisão por districtos elei· 
toraes. · 

o SR. SEA:SRA- Peço a V. Ex., Sr. presi
dente, que mande buscar â secretaria os pa
oei~ relativos a este- neto !lo Poder E.:;:ecntívo. 
· Vou mostrar a Camara. que o a cto do Poder 
Executivo não foi publicado da fórma que diz 
o uol.re deputado, nem no Diario Of!leial, nem 
l:'m p1tr te alguma.. 

As pro)JOstas do Poder Executivo, pela 
Cons tituição e pelo r egimento, teem duas vo
taçõe~ em amb<~s as 0\\mara.s. 

Desde que a mesa. considera. como :Proposta, 
aioda que não o fosse, a mesa não pode aceei-
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tar o requerimento que vem ferir o regi~ 
meuto que dispõe que as propostas do Poder 
Executivo tenham dual! d!scussões. 
· Portanto, ainda mesmo ~uc a lei não deter

mínasseo que acabo de at!lrroar, ainda assim, 
depois da declaração da mesa de que a "Pro
posta. do Poder Executivo era. uma verdadeira 
proposta submettida ã. approyação do Con
gresso, não podia mais a mesa, digo, ncceitar 
o requerimento que inhibe os deputados de 
apresentar as propostas necessaria.5, para que 
essa proposta do Executivo fosse convertida 
em projecto de lei, porque assim vinha violar 
o direito do deputado. 

Portanto, Sr. presidente, pelo lado constí
tucional e pelo regimental, o requerimento 
do n~bre deputad~ não podia ser acceito. 

Fo1 nessas condições que bontem levantei a 
duvida. quando se trata:va da discussão da 
acta.. 

O o_utro la;do ~a questão. já foi m~gistral, 
perfe1ta a mteiramente dlscutido pera meu 
col!ega que me precedeu. De facto, o nobre 
deputado com o seu requerimento quer que 
o Congresso faça aquíllo que não póàe fazer. 

Depois de haver duas discussões quer que 
elle diga que houve uma só. Isto é o mesmo 
que depois de ter provado que dous e dous 
são quatro, vir dizer que dous o dous são 
tres. 

Mas, suppondo que o Congresso '{)Óde sus~ 
tantar esse absurdo, pergunto a V. Ex. : o 
r~querimento do n~l!re deputado pôde preju
dlcar as emendas Ja apresentadas e submet~ 
tidas á consideração da Camara 1 Não, porque 
essas emendas devem ser submet tidas á ap
provação ou rejeição do Congresso. 

Além disso, Sr. presidente, dã-se o absurdo, 
ou por outra, dar-se-ha o caso muito natut·al 
de ir o pr_ojecto assim >atado para o Senado 
e o presidente do Senado devolvel-o a Ca
mara, dizen<io que e\le não tem competencia 
par!L f~~r é!- promulg<wão, porque o projecto 
esta SDJelto a sancção do Poâar Executivo e 
portanto, elle não aeb.a competeneia para fa~e; 
semelhante causa. 

Portanto, Sr. presidente, além do lado da. 
in~onstitucionalidade do assumpto. da legiti
midade :perante a Constituição, elle não póde 
ser accelto, e me parece que o requerimento 
que acaba de eer apresentado pelo meu hon
rado coUega, Sr. Oliveira Pinto, não '{)Óde ser 
recusado pela Camara. 

Ainda. que a nronria Camara t.n,.,.,.. "'ai:~~ 
o regueririle~to. ·do. Sr. Nilo Pecanha," n~; 
por lSSo preJUdlca. o :equerimento apresen
tad~. Uma cousa JllShfica a outra.. A ã.ppro
y~~o desse _requerimento não importa re
JeJcao do proJecto da Camara. 

~estas condições, voto pelo requerimento 
do 1llustre deputado pelo Rio de Janeiro. 

0 SR., VALLADARES- E' até uma questão 
de prestigio para a Camara. 

O SR.. SEA.BR.A. - Sem dr· -icia. E além de 
tudo, admira que o nobre deputado faça essa 
questão da divisão districtal, quando a. 
ma.ioria. da dcputaçã<J do estado está de 
accordo na inconveniencia dessa divisão, tal e 
qual foi feita ... 

O SR.. ÜLlVElll.A PINl'O- S. Ex. Sabe 
porque se isolou uessa questão: (Apartes.) 

O Sa. SEA.BRA - ••• tanto mais quanto, 
como bem pondera, em aparte, o nobre de
'Putado por AlagOas, as emendas foram adia
das da 2" para a 3• discussão, de sorte que 
este requerimento é uma especie de rolha que 
surprebende os representantes do estado, 
cuja maioria reclama contra essa divisão dis
trictal. 

Portanto, quer pelo lado da conveniencia, 
quer pelo lado da lei que estabelece a conti
nuidade de tcrritorio na divisão dos districtos, 
quer pelo lado da Constituição, quer pelo lado 
do regimento, quer llelo lado do prestigio 
do Congresso Nacional, o requerimento do 
nobre deputado não póde ser acceito. 

E' certo que S. E:x. disse que me havia 
consultado e que eu concordara com o seu 
requerimento. 

Realmente o nobre deputado procurou-me 
e consult ou-me perfunctoria e ligeiramente & 
respeito do assumpto, respondend~lhe eu 
que parecia-me natural a sua. opinião ; mas o 
voto que dei ao seu requerimento devia ter 
convencido a S. Ex., sem necessidade de 
mais outl'aexplicação, que estudos posterioros 
que Jl.z ~o~re o assumpto, com coidad.o que o 
c~so_ angta, tr?uxe~am ao men. espírito con
Vlcça.o contraria, e que eu havia modificado 
a opinião que, de momento, lhe manifestara. 

Ditas estas palavrns, Sr. presülente, sento
me convencido de que a Camal<l- restabelecerá 
o va~dadeiro pryncipio, e dou aqui por findas 
as mmhas considerações, mesmo porque não 
me chegou as mãos a proposta do Poder Ex
ecutivo. (Muito bem.! 

0 SR. PRESIDENTE-A proposta está DO ar
chivo, onde já a mandei buscar para attender 
ao pedido do nobre deputado. 

Ninguem mais pedindo a palavra, fica en
cerrad-.t a discossão do requerimento e adiada 
a votacão por falta de numero. 

Passa-se a hora destinada ao e:z:pediente . 
O ~R. 1• SECRETA.IUO prooode à leitura. do 

s~gumte · ' 

EXPEDIENTE 

Offi.cios : 
Do Sr. 1• se~retario do Senado, de 28 do 

corrente, remettendo o projectG< daquella. 
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Camara. prorogan.do a. presente sessão legisla
tiva atê o dia 12 de novembro do oorrenta.
A imprimir para entrar na ordem dos tra
balhos. 

Do mesmo senhor, de Z7 do correnté, com
municando que, com officio do Ministerio da 
Justiça, de 25 do dito roez, foi devolvido 
aquella Camara, sanccionado, o autographo do 
decreto do Congresso Nacional determinando 
que o§ 2° do a.rt. 1° do decreto n. 1420 D, 
de 21 de fevereiro de 1891, não comprehende 
o tempo de serviços que foram prestados nos 
cargos de magistrados ou somelhantes ate a 
organisação dos estados, o qual, para os 
etreitos do art. 39 do decreto n. 848, de 
11 de outubro de 1890, será. computado inte
gralmente nas aposeotadoria.s jà concedidas 
ou que o forem aos juiz. fedaraas.- Inteirada. 

Do Ministerio dos Negocias da. Fazenda, de 
24 do corrente, enviando o requerimento em 
que a. Companhia de Saneamento do Rio de 
Janeiro reclama a restituição da. quantia de 
51 :795$885, dos direitos que tem P.ago pelos 
matel"iaes empregados, segundo ãllega., nas 
obras a. seu cargo.- A' commissão d<l orça· 
mento. 

Do Ministerio dos Negoaios da Marinha, de 
25 do corrente, em adclitamento ao aviso 
n. 2876, de 6 de setambro ultimo, enviando 
cópia de consulta. do Supremo Conselho Mili
tar, de 10 da.quelle mez, relativamente ao 
caso de poder ou não ser promovido um 
offlcial, a quem, por ser chefe cie classe, cabia. 
a promoção por antiguida~e, mas que não 
contava o tempo de embarque eXigido per lei, 
e ncerescenta.ndo que a referida consulta. foi 
resolvida de aceordo com o respectivo parecer, 
tendo-se e:tpedído as competentes ordens a 
17 de setemfiro ultimo.- A quem fez a re
quisição (o Sr. deputado Bellarmino de 
Mendonça). 

Requerimentos ; 

De Carlos Alberto Ribeiro de Mendonça, 
:pedindo o alfandegamento dos trapiches que 
possue nos jlOrtos de .Angra dos Reis e S. Se
bastião, medea.nte certos ta vores que solicita. 
-A' commissão de ft~zenda. 

De Alexa.ndre Augusto de Lima. pedindo 
que lhe seja permittido preotar os e:s:aJDes 
-erlgiveis p~:':l. ::. matl"icnla do curso juridico, 
a.n tes de effectaar o acto da 1 ~ seria do refe
rido curso.- A' commissão deinstmcção pu
blica. 

Do tenente João Horacio da. Silva Paranbos, 
pedindo transrerencia. da arma. de infantaria 
:para. a de artilharia, nos termos da 2a parte 
do regulamento de 31 de mll.l'QO de 1851.
A' commissio de marinha. a guerra.. 

De Augusto de Almeida Torres, propon· 
do-se, medeante certas condições, a construir 
o custear a rede complementar do systema de 
viação ferrea. uacional, de accordo com o 
Jllano geral de viação adoptado pelo Con
gresso.- A' commissã.o especial encarregada 
de organi~ar o Jllano de viação geral da 
Republica. 

Do Dr. Tiburcio Yalerinno Pece~ueiro do 
Amaral, pedindo que sejam respehados os 
seus direitos adquiridos como preparador, por 
concurso, da cadeira de chimica inorg~tníca 
medica, da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeíro.- A' commissão de instncção pu
blica. 

O Sr. Leopoldo de Bu.lhões 
não põdecomparecar à sessão de hontem, por 
li~eiro ineomrnodo ue saude, e por isso nã.o 
teve a fortuna de ouvir o discurso do nobre 
deputado por Minas, o Sr. Matta :Machado. 
~ão fõra essa. circumstancia, independente da 
sua vontade, e teria incontinenti satisfeito a.o 
nobre deputado, explicando~lhe que S. Ex
não tinha motivos para acreditar que o ora
dor estava em contradicção com as sua.s opi
niões d~ 1882. 

Em 1882, quando o orador estreou na ca
roart\ dos Deputados, dizia que todas as 
fôrmas d~ P~i:~el-moeda. ~ram condem!laveill, 
eram yre.Jua1cuteg ao pan, e que serHt pre
ferive que elle fossa emittido nas condições 
em que certas naoões o fizeram, isto é, dau
do-se-lhe uma garantia qualquer. 

O que o orador diúa nesse tempo, con:fir
roa-o hoje. Pro pile a encampação, vota. por 
ella, e si dispuzesse dt! 100 votos da1-os-hia a 
essa causa, porque acredita que ella é a causa 
da patria e da Republica. 

Quer que o Thesouro chame a si as emissões, 
quer que ellas fiquem sob' a exclusiva r~ 
sponsabiiidade do poder publico, porque està 
convencido do. mâo resultado desta organi
saçãú bancaria. que temos no Brazil. 

Uma vez que está com a p:tlawa, passa a 
estudar o substitutivo G1icerio com as emen
das que propoz o nobre deputado por Mi.D.as 
Gera.es. Demonstr-.1 a superioridade do sub
stitutivo da commissão de orçamento. O de
sejo da commissão é que se não produzam 
mais entre nós os resultados do eosilhamento, 
d;:o jogati:ua, da crbtl e do descredito para o 
paiz. (Muito bem, muito bem,) 

O Sr. ~.Iat.ta M.a.chado (para 
uma 6ropli.caça.o pessoal) não póde dei::ta.r de 
responder ã.s considerações que adduziu o no
bre deputado por Goyaz. Não entra na ques
tão que S. Ex:. agitou para demoo.strar que 
S. Ex. esta enganado no que respeita á en
campaçãopelogoverno italiano. Sente, '[lOrêm, 
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que o nobre deputndo ninrln. continue n. su~
tent~r que o substituUvo Glicet"io~ eml.Jor .. 
éJJlendndo paio orador. vae pesnrsobro o Tho· 
souro, quu.udo a acceltnçiío ôa!Osa ::;uhstituti~·u 
-va.i ao contrario livrar o !hesouro de prejui-
20S ~olossaes. 

A demonstração não é difficil. O Banco d" 
Repub!ica. poderá não ter .recu~os p<tra du.r 
dividendos aos seus accionistas; mas a verdade 
é que o~ tem para não abrir fallemi;t, SH!vo 
si lhe nega.r apoio o Thesouro que e o seu 
uni co credor. 

!?elo projecto Glicerio o Banco da Republlea 
não pede un1 tmico vintem ao Thesouro ; o 
que pede é que o i'.stado complete os lastros. 
po.roqne as emissõ;;Js fiquem garantid"s por 
numE~ro igual de apolíces depositadas no The· 
souro. 

Seg-unda dispoem as emendas apresentadas 
pelo orit~lor, o tllesouro emittir<\. essas apo
lices e ficara com ellas sob ma ,2Uarda. Essas 
apolices nito renderão juro algum. 

Aproveita est..r com a palavra para fazer 
uma consideraçàíl. Sonbe que o nobre depu
tado por Goynz insinuara na, peroração do 
S6U ultimo discurso, que o projecto substitu
tivo da com missão de orc~n,ento em favore
cido pelo Sr. Ministro da Fazenda. Mas o nobre 
deputado esta engaoa,lo. Ainda. não ba. quinze 
dia~ que estando reunidos na sala. do Sr. lo 
secret..rio, o Sr. Giicerio, o Sr. ~.rico, o Sr. 
LanroMu!ler,o Sr. Oliveil'a Pinto e o ora
dor, appareceu osr. Sertedello Corrêa e per
gu~tou si se estava tratanlo da questão ban
carJa. Um desses Sr:;. depubdos respootlen 
que sim ;então, s. Ex. dando esclarecimento 
sobre o seu plano financeiro, disse (JUe f ,ria 
todos os eslorços par-" conseguir a fusão. por
que estava, convencido de que a enc,tmpaç>io 
seria. um desastre fatal, seria a debO.c!e, seril1. 
a. desorganisaçiio completa das fioa.nças, e 
com ella. ate as instituiÇÕes poderi;~.m ser 
abaladas. 

Fa.2 outras cocsidera~oe:;. Conclue pedindo 
desculpa. ã. Camara. por se ter along-ado na 
sua e:tplicaçã.o pessoal. (llf«ito b~m, mttito 
bem.) 

\'eew á mesa a.s seguintes 

Declaramo~ ter votado contra o projecto 
n. 199 A, deste a.nno, providenciando sobre a. 
nomeacão dos pretores e juizes do Tribunal 
Civil e.Criminal. 

Sala das sessões, 28 de outubro de !892.
.AntmiQ Olyntho,- Frat1ci;co Badarõ. - Fer-
1"eirl1 Braml<to.-GonçCilues Chaves.- ;l[anoel 
FulgenciP. 

Oeclnro ()lle votei contra n. emendl\ ao· 
pmJ<lcto o. 109 A, I'J.U13 tlotermínn seja a no~ 
I!IP.at;ilu dos prt3tores feita por meio d~ con
c•Jr,o. 

~ala. das sessões, 28 de outubro de 18\}2.
FrerJcrico Borge~. 

Vão a imprimir as Sl'guintes 

N. 163 A- 4892 

Redacç<i.o do substitutivo ao P'fOjecto n. 163, 
1lo crjr>tmte cmno, a'!ltorisando o Poder Ex;
ectttivo a despender a q-uantia necessaria com 
a conser'llaçao dos la::aretos existentes. 
cnaçi!O e installllÇÚO d.e 7lO'IlOS l!lZ(l.l'etoS 1)la

l·itimOS nos e~tados de Motta Grosso, Bahia, 
Parna?~tbuco e Pard, 

O Co egresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo uutorisado· 

a despender, abrindo o pr~iso credito. á 
quanti;t necessaria com a conservação das la.
zaJ'etos existentes, creação e instaUação de 
DOvos !azare tos marítimos nos estados •I e Mat-· 
to G-r~so, Babia, Penmmbuco e Pará, esco
lhea,lo para isso local apropriado e conve~ 
niente. · 

Ar·t. 2. • Revogam-se us disposiÇÕes em 
coutrario. 

Sala nas commisSÕes, 28 de outubro del892. 
- A.lcicles Lima. - L. Filg11eiras. - Fróes 
d110ru;;. 

. .Recla;cçiZo da projecta n. 228 da i89!! 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. • Fica o Poder E:tP.cuti·vo autori

sado a abrir o credito de 12:317$174, pa.ra 
p:,ga.mento das,de~pezas feitas por Cllnta da. 
ve1 ba ..,..- Soccorros publicos -no exercicio de· 
189l.com o tratamento de indigentes atacados 
de 111olestias epidemícas, Dv e::;tudo de Santa 
Ca tharica, eon rorme a demonstração apre~en
tada pela respectiva Thesouraria da. Fa
zenda. 

Art. 2.• Fica igualmente autonsaclo o Po
der Executivo a abrir o credito de 2:000$ 
para <l pagamento, durante o e!:ereicio dá 
1893, dos vencimentos a que tem drreito o 
continuo da Secretaria da C~ ma ra dos De
pu.t~dos, Luiz Ferl.'eira. de Barros, dispeo~ado 
da serviço, em virtude da. resolução da Ca
ma!""- dos Deputados, de 6 de setembro deste 
~M. • 

Art. 3. • Revogam-se as disposiçõss em · 
contrario. 
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Sal~ rias commissões, .:?8 de outubro rle 1892 
-L. Filyucõm.s.-.4.lcidr:s Lima. - Frócs da 
CJ·u.:;. 

Vli.o a imprimir part. entrar na ordem dos 
trabalhos os seguintes 

Pl~OJECTOS 

:N. 230- 1892 

Emer~das do Senado ao projccto n. 203 G, à e 
1891., da C~mara dos Deputados, que ins'i· 
tue muntep10 para a ope•·aTio cffêcti.·M o~• do 
guarb·o exti·anum~rarw e serventes e(f& 
ctiv~s do Arse11al r.ie ilfari;llia da C"píi.II 
Fede1·at, operw·ios e seJ'1!C·•tCs nns mesma.< 
condições cll!s directorirts de a;·tilltaria c 
torp~dus. 

As comrnisslles reuniuas de marinha e de 
fazemla são do parecer· (/Ue sejam ;1 pprova
das por· es1!1 Carunra as emenut\S llo Senn.do <'· 
proposiçü.o referente a in~tituição do monte
pio par" os operarias e serv•·ntes do At'$erml 
Cle Marin bu da Capital Federal. 

S;l\a.tlas comrnissO"P.S, 28 de outnbro de 1892. 
- Barrio de S, J:[.:z;·cos.- ],{, Val!o.rlií.o. -
Pmrlo .4t"_qollo.- Jl·arciano de Maqalhacs.
Pires Fe,·reira, - Bra;ilio dos Santos, rela
tor.- llftwsa.- Bella.rmino Ca;•neiro. -Ho
racio Co.<ta,- Oosla JLmim·. 

Emendas do Se1tadC1 ao ll;·oJect() da Cczmara 
dos D•ptaado.l sob H. 20."3 G. de 189:!. 
( Sess<ÕO cx!1·aorc~ioor ia,) 

Ao art. 4.• Díga.-se: 
Art 4.• O governo continuar-.). a converter 

em apolices rla divida publica o producto das 
quotas de que trata o artigo antecedente e o 
saldo existente no Thesomo, proveniente dae 
contribuições desde 1874. 

Ao art. 7.0 Diga.-se; 
Art. 7.• O que se invalidar depois de 20 

annos de serviço, sem ser por motest.ia a.dqui
rida. nas repartições indicadas. W.rã t.ambem 
direito a.o jornal da sua classe; invalidando-sP 
porém. com 15 a 20 annos de traballto, terá 
direito a uma p~nsãcr correspondente ao jor
llal da classe ímmediat-"\mente anterior ; ma<:, 
~~ pertencer â 3•, terá então a. pensão do 
JOrnal dessa mesma. classe, menos 1/3. 

.A.o art. 8. o Pa.sse a ser 9. o 

Camo.ra Y. \"I 

Ao art. 9.0 Diga-se: 

IJa reue1·sao 

Art. 8 • O contribuinte QUe fu.llecer depois 
de 20 annos de serviço dá uireito a uma pen· 
são iguaJ. à metade do que podia receber nos 
CD.SOS do art. 5. • . 

Paragra.pho unico. O que contar sômente• 
~:'l annos de serviço, em hypothese algnma dá 
direito á reversão, sal'I'O nas condi~.<ies do 
art. 5.• 

Accrescente-se: 

Do deposúo das pensües dos menores 

Art. W. Um terço d<1. pensã-o do menor,. 
filho ou filha, serU. depnsitado na Caixa Eco-
nomica.. 

Ar"t 11 Havendo mais de um filho menor, 
a. pensão serâ. dividida. em partes iguaes, que 
1:1c extin. uiFlo com seus usufrui dores. 

Pa.rugrapho unico. O tutor pode!rá. utilisar-· 
se dos dous terço:' da pen$lío do menor pa.ra. 
sua educação, e será obrigado a apresent.'J.r., 
de quatro em quatro rnezas, certidão de vida. 
do tutelado. 

Art 12. O menor, tendo em deposito q nan~
tía sufficiente. serã. admittJdo em uma msti,. 
tuição que mantenha hospital, levantando-se· 
par•a esse fim, na Caixa Economica, o capital 
preciso. 

Paragrapho uníco. N<~ hypotbese do fatie-
cimento de um menor, qne não esteja no gozo 
das vantagens deste artigo, póde-se .levanta-r· 
seu capital em deposito, para seu .funeral. 

Ao art. 10. Diga-se; 

])a perda de direito u p~1:sao e reversúo 

Art. 13. O contribuinte que sahir ou for· 
demittido do serviço, so.lvo a hypothese do
pa.ragrapno unico do art 3' ou transferencia. 
para outro arsena-l, perde o direito ao monte
pio. 

Ao art. li. Diga-se : 
Art. 14. o operaria não da direito á re-

Yersão, nos casos seguintes : 
§ 1." O que casar em cu"!'sot mortis. 
§ 2." O que falle~r a.ntes de 15 annos de 

serviço. 
Art. I5. A viuva. não tem direido a re

versão: 
§ I." Si, por culpa sua, não estiver em. 

companhia do. marido no tempo do falleci
mento. 

§ 2.• Contrahindo novas nupeias . 
§ 3.• Tornando-se deshonesta. 

Sf; 
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Art. 16. O filho menor perde o direito a j naes, que forem solicitadas, n~U~ condições de 
revct'Sã.o: 1 obter o montepio. 

§ 1.• Complet&.ndo 18 annos, salvo si andar i Art. 23. Compete ao contador: 
nos estudos, caso em que perceberá. a pensão . § 1." Receber e informar com o i nspector do 
até nos 21 annos. I arsenal os requerimentos das familias dos 

§ 2.• Entregando-se a vicias reprovados. I contribuintes tà.llecidos no trabalho e dirigi-
§ 3.• Sendo aos 11 ~nnos inteira~ente anal- dos ao ministro, ~ra obter. reversão. _ 

·pha.beto, por occas1a.o do fa.llec1mento de ! §.2.• O~denar a Pagador_lB. a. conve1'Sa0 do 
seu pai. . 

1

. ca.pltal dispomvel em apolices. 
Art. 17. A :filha ou irmã perde o direito Art . 24. Compete á Inspectoria. Contadoria 

-casando-se; bem como a. mãi, si não tiver Vi- e Pagadoria de Marinha. distr~buit· 110 princi
vido em companhia. do instituidor do monte- ; pio de cada. anno um bolettm, ~n~n~o a 
pio. 1 receita e a. despeza do anno findo, discmm.na-

Accresceute-se:. I da.mente,sendo o primeiro boletim distribuido 
em seguida ã. sa.ncção desta lei, com resumo 

Do exame de sanidade gera.l. 

Art. 18. O contribuinte será julga.rlo pela. 
InspccçtTo de Saurle rlcl At·macla, de ordem rlo 
ministr o da marinha, e por proposta do in-
spector do arsenal. · 

Das disposições geraes 

Art. 25. O contribuinte ou pensionado, que 
enferma!' grn.vemente, leYarü. e...;se· !D.cto ao 
ronhecimento do inspector do arsemL. 

Art. 26. Ficn. crcada, em cada úfficina do 
11.rsen:1l c directorias, uma. commis!lio de Vi· 
sita, compost.1. de tres operarias, tl t!signada. 
!JOIO me~trc C IIOll!Cn.<ln. Jli!IO director. 

Art. 19. Tod(\ o montepio deve ser rt~- Pat"Ugt•n.pho unico. ll:stn.s commi~s. nD.S 
querido nas condi<-f,e~ das !){l.l·ttgt•uphcs ~c· QUlLe; nü.o poc.lcr:L entrar um só membro con-
guintes: ... .• . · 

§],o O operaria ou servente juntar!Í. no tru. a. vunw.ue propna. para este ~ernço, e 
seu requerimento ao inspector 0 n ttestado c~ja escolho. áevet•à. r~c:t.lur em_ operar ias 
de invalidez ou de estado """'Vede saud em ~trcumspectos, se cotrespondera.o com o 
· d .,.- e m~pector do arseni\1. 
tda e ~vançada. . , .• - . Art. 27. o operario começara a contar 

§ 2. A ymva requer .a _1 ~ver..~o JUntando tempo de trabalho desde sua entra.da para. o 
ao. requerrmento as certJdoe~ ~e casamento e arsenal ou directorias e a c:ontribuir desde 
obJ.to e testem~hando ter -estado na compa.- 1 que tiver um vencimento qualquer, mesmo 
nbta ~e seu mando . . . i como aprendiz . 
. § 3 . O ftlho menor, l_eglttmo ou reconhe- 1 Art. 28• 0 operario que tôr admittido de 

01do, requ~r pelo tutor,Juntando as respecti- ~novo para 0 arsenal contará. 0 t empo de sua. 
vas certtdoes. tr · b 1 - te · 

§ 4.• A mãi e irmã solteira requerem j un- con 1 u QaO a.n r!or.. . 
·ta.ndo os cOmpetentes documentos e provando Art . 29. O ~nlrlbmnte que, depoiS de 1~ 
-que se achavam em companh'· do ·n t'- a~nos de servr~o! !allecer no estado . d~ sol 
tuidor. .a 1 s 1 terro sem famllia e recursos: tera. d1rert~ a. 

seu enterramento pela C8.ll:S. do montepw, 
_ exceptuando-se o que estiver comprebendido 

Da oTdem da nwers«a ~ nas disposições do art. 12, e regulando seu - . I funeral pela Associação F tmera.ria desta. ca.-.1\rl· 20. A reyer~ao do mçntep10 que com- pita.!. · 
petma .ao Cl?ntr1bu~nte fallec1do. no~ casos Art. 30. o contribuinte poderá recorrer ao 
de. dlre1to, so poder a. _pa...<sa.r a um um co . her.: , ministro da marinha, nos casos de preterição 
derro_ na. orde~ segumte : filho menor, 1rma 1 de seus direitos. 
soltetra e mã1. j Art. 31. As autoridades administrativas 

do montepio se reunirão, em casos delibera~ 
Da · direcção i t ivos ou consultivos, no Arsenal de M~,rinh,., . 

salvo a3 conferencias presididas pelo minis
Art. 21 . O trabalho do montepio será af- tro. 

Jecto á. ~ecção da.lnspectoria do arsenal, Art. 32. Serão consideral.ias :pensionistas 
Contadoria e Pa.,<>&doria. de Marinba. deste montepio as viuvas pobres, qtle porven-

Art. 22. Compete ao inspector do a.rsena.l tura existam, de opera.rios do arsenoJ e antigo 
submetter ao ministro da marinha, com as Laboratorio Pyrotech.uico desta. capila.l, falia
competentes .informações da Contadoria. sob o cidos durante o periodo da. execução do pri
tempo de seniço, as reformas dos prof!ssio-! mitivo montepio de 1886. 
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Ao art. 12. Passe a ser 33. 

Ao a.rt. 13. Diga-se: 
Art. 34. Fica, igualmente, concedido monte

pio aos operarias e serv~<ntes dos outros ar· 
senaes de marinha da Republica, sendo auto
risada o Poder· Executivo a formular o re
spectivo regulamento e tabellas,cessando com 
essa organisação os creditas concedidos pelo 
fundo das contribuições dos operarias do Ar
senal de Marinha da Capital, para. os arsenaes 
dos estados. 

Senado Federal, 26 de outubro de 1892. -
Prudente J. de Mo1·ae~ Bo.r1·os, vice-presi
dente.- Gil Dini:: Goulart, 2" secretario, ser· 
vindo de 1.• - A1llM1io Nicoldo 1i{Dnteiro 
Baena, 2° secretario interino. - F. !vi. ela 
Cunha Junior, 3• secretario interino. - Vir
gilio Climr~.co Dama:io. pelo 4• secretarie. 

P1·ojecto n. 203 G, rle 189t,(.vessaoe:r.o·aordin!l· 
l'ia) da Camara dos Deputacl6s scln·e >iloa~e· 
pio pco·tt o r.perm·io cffectivo ou do qtt<tdro 
extram~merarío do Arsenal de .illtt;·inha da 
Capital Federal e outros arse11aes ele mari
nha da RepubUcc<. 

mal estias que não ti verem por causa o seFviço 
no arsenal ou diredoria) e que. por 1dade 
avançada e molestias contrahidas !lo ser
viço, ficar impGssibilitado de contmu~ a 
servir. terit direito á pensão pela forma 
seguinte: 

§ 1.• o que contar 20 annos de trabalho, 
metade do jornal ; 

§ z.o o que contar 25 a.nnos, o jornal por 
inteiro~ 

§ 3.• O que contar 30 ou mais an!los, ~ 
jomal da classe immediatamente. super1or, Sl 
ti ver mais de um anno de exercw10 n~ ante
rior, e si tOr operado de 1• classe ma1s um 
terço do jornal; _ 

§ 4." ó que contar de 2~ a 25 annos, de 2<> 
a. 30 annos percelJerá pensao proporetonal ao 
tentpo intermediado. . 

§ 5.• No caso de in~ufll.ciencia dos me19~ 
provenientes dos rend1mento~ das q~~tas J~ 
delluzidas e da quo~a do anno, o [!ef'~'t sera 
J•ateado proporcionalmente. 

Art. 6.0 o que contar qualquer tempo de 
set·víço e dur<mte elle sofirer desastre por 
motivo alheio :i. sua vontade, com)?etent~
mente pro\·a.tlo, e do qual resulte lffi])OSSl~ 
bilidade de continuar a traballlar, percebera. 
pensão i<>ual ao jornal de sua classe. 

Art. to O que se invalidar dep_ois de ~O 
o Congresso Nacional decr<:ta; annos de serviço, sem ser por molestra a~qul-

. . . . . rida nas repartições indicadas. tera direito ao 
Art. _1.• FlC.a mstltUldo montepro para o jornal da classe e só reYerteri a seus succes

ope~rro effectrvo ou .do qmdro. extranume- sores a pensão da classe immediatamente a!_l· 
r~no e servex:te effecttvo do Ar,_enal de.Ma.-: terior, excepto os de3' cLasse, que reverte~ao 
rmlla da Cap1tal ~e~eral, ope:rarro ~servente~ á pensã.o da classe. menos 1}3. 
nas mesmas condtçoes das directorras de ar-
tilharia e torpedos. 

Art. 2. o O montepio tem por fim soccorrer 
o contribuinte habilitado na fôrma desta lei, 
concedendo-lhe :pensão. da qual poderá rever
ter metade para os successores do instituidor, 
na. lei designados. 

Do fundo do montepio 

Art. 3 _o Todos os operarias e serventes 
mencionados no art. 1 v contribuirão, men
salmente, com um dia de vencímento. 

Paragrapho uni co. O contribuinte que for 
dispensado do ser~iço por excesso de pess~al 
poderá continuar a contribuir para o montepw. 

Art. 4. 0 O governo converterá em apolices 
da divida publica o producto das quotas ~e que 
trata. o artigo precedente. e o saldo en;tente 
no Thesouro proYeniente das corrtribuiçõe!l 
desde 1875. 

Dos direitos ao montepio 

Art. 8." A viuva. filhos menores e filhas, 
mãi ou irmã solteira do contribuinte que fal
lccer com 15 a 20 o.nnos de serviço, terão di· 
reito á. metade da pensão que elle receberia. 
com 20 annos si na classe em que fa.llecei! 
tiver mais de 'um anuo de exercicio e, si não 
tiver. terá pensão igual á _me1ade da _que ~lle 
perceberia na classeimmed1atamente mferwr. 
e sendo de 3• classe , metade do jornal da. 
classe, menos 1 ; 3. . 

Art. 9.o O contribuinte que faJlecer depm.<; 
de 20 annos de serviço dá. dir<'iW a. uma. pen
são igu~,l á metade da que podia perceber nos 
casos do art. 5.• 

Paragrapho unico. O qne contar sómente 
lô annos de serviço, em bypotbese alguma., 
dará direito á reversã.o. 

Perda de direito à pensao e re1lersao 

Art. 5.• O contribuinte que contar 20 ou 
mais annoo de serviço (descontado o tempo Art. 10. O contribuinte que sahir ou for 
Jlroveniente de licença, castigos, faJtas ou demittido do serviço, salva a hypotbese do 
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art 4" paragrnpho uníco, perde o direito ao 
montepio. 

Art. 11. Os successores pensiunistas per
derão seu direito iL pen~ : 

§ 1." A viuva, si. por culpa sua,nãoestiver 
em companhia do marido no tempo do falle· 
.zimento, si contrabir no>as nupcías, si for 
deshonesta. 

§ 2. • A filha. ou irmã, casando-se. 
§ 3. • O filho menor. completando 18 annos, 

·;salvo si andar nos estudos. caso em que per
~berà a pensão a.té os 21 annos. 

Art 12. O Executivo expedirá o regula
mento da pr~sente lei. 

Al't 13. Fica, igualmente, concedido mon
:tepio aos operarios e serYentes dos outro.s ar
~naes de marinha da. Republica, sendo aut.o
risado o Pod••r Executivo a formular as re
.;,pectivas i<tbt>llns. 

Art. 14. Reroga.m-se as disposiçües em 
rontrnrio. 

Camara rios Deputados, i de .ianeiro de 
1892. -Bc;•m.mlino d~ Campos, preside::l.te -
Edum·do 1\Icncle.• Gom;11lvcs, 1 o secretario.
.Anlonio Bvr'}BS rle Atir<Jyde Junior. 

N. 232-18')2 

.:JI.utorisa o Poclc1· E:çecali~o a COJ!CCdcr ao ci
®t/.iio Rnul Caoalccmte Ve1·e.:a, 3o escriptu
tario da Al(muie9a de Santos, seis me.;es de 
ljcença. 

A' commissão de p&tições e potleres foi pre~ 
sente o requerimento do cidadão Raul C~r<J.l
cante Vereza, 3' escripturario da A lfandega 
de santos, solicitando uma licença de sei.s me
zes com os vencimentos para tratar de su>t 
$uade, pois que ac:bn.-se gravemente doente. 

A commissão, attendenrlo que o requereotP 
.esta nas coodicões tle merecer n. licença. so
licitada, porque ' seu estado de mol~tia 
:J.cha~se devidamente comprovado por attes
tados medicos,é de parecer que seja cooeedida 
m:~s sõmente com o ordenado ; e para i;;to 
<1fferece o seguinto projecto : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. • Fica o Poder executivo autoris<tdo 

a conceder ao 3• escri ptarario da, a.lfa.ndega 
de Sanios, Raul Cavalcante Vereza, uma li
cença de seis mezes com o ordenado, para 
tratar de sua saude. 

Art. 2.' Rsvogam-se as disposições em con· 
trarlo. 

Sala tias commisl;ues.25 de ontubro de 1R92. 
-A. Milton, pr :~sidente.-Rodrigo de Ara~(io, 
xelator.-Gonçaro da Lagos,-.'Badaró. 

o SR. PRE>JDENTE designa. para 29 a se
guint& ordem do uiu. : 

Vota.ção,cm 3 .. di~cuss:io, do projecto n. 183 
c, deste anno, restabelenendo a lei n. ?403, 
de 24 de novembro d<J 1888, com 1ts modJtica
ções que indic:a, e fixa o prazo dentro do qual 
devem os actuaes bancos ele emissão entrar no 
regimen desta. lei. Autorisa. o go•erno: a as
sumir a re~ponsabilirlade das notas dos que 
não purlerem ou quizere~ su~metter-se a? 
mesmo regimen; a prov1deocJa.r, quanto a 
substituição por notas do T~I!SC?uro, das que 
forem recebidas e a resemrhr o cootracto 
cr>m o Banco ua'Republica para o resg<tte do 
l•apel·Dioeda, limit:oao este á somma actual e 
feitoo resgate conforme aquella let e com os 
recnJ'llOS annua lmcnte d<Jcret,tdos ; 

Di,:cnssão unica e votação do projccto n. 233 
(do Sooo.do) prorog-ando novnmente. a actual 
sPSsão nté o d1'l. 12 de noYembro vmdouro; 

Discns3ão unit'..a. do projecto n . 232, deste 
anno, ::l.Utorisando o Poder E:r:ocutivo a con
~'erler ao cidadiio Raul Cavalcante Vet·cza, ~· 
e~criptur•1rio da Alfandegn. de ~autos, se1s 
me1.es de l icença ; 

2• discnssão do projecto o. 231, deste an~o, 
concedendo ao Poder Executivo um ct•edtto 
extrnor•din;;trio de 10.000:000$. ao cambio de 
27 d., para ser empregado na renov:1cão, re
paros e nov:\s construcções de mater1al da es
quadra naciom~l; 

3• discussão do projecto n. 123, deste anno 
(do Senar.lc), augmenta.ndo de mais 40 °/o os 
actoaes vencimentos e salarios do pessoal da 
tmpre::~sn. NaCional e do Diario Officio.l ; 

3•· discussão do projecto n. 19\J A. deste 
anno, providen?iando sobr~ a nomea_oão d~s 
pretores e dos Juizes du T1,bunal C>~il ~ CrJ
minal,e sobre o modo ele cont ar a. ant1gutdade 
dos mesmos magistrados ; 
~ discussão do projecto n.32 A, deste anuo, 

dando diversas providencias no intuito de 
animar as industrlns :lgl•icola e pastoril ; 

2• discuss.'io do projecto n. 105 A, oieste 
anoo, ele\·ando á cate~oría de alfandega. a. 
mesn. de rendas de Sanl' Anna do Livramento, 
no estado do Rio Gr ande do Sut. · 

Levanta-se a sessão as 5 horns. 

P1·esidencia do Sr. loao L op es 

Ao meio-di:~. procede-se ã cha.ma.da.. á qual 
respondem os Srs. Joi.W Lopes, Antonio A:D!-
redo, Athayde ~unior, Paula. Guimarães, João 
de A vellar, lndio do Brazil, Cantão. Pedro 
Chermont, Matta Bacella.r, Augusto Montene-
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gro, Ca.simiro Junior, Henrique de carvalho, 
Anftisio Fialho, Nogueira Paran3guá, Nelson, 
Pires Ferreira., Martinlw Rodrigues. Frederico 
Borges, José Bevilaqua, Nascimento. Alfredo 
Barbo.,o.a, Almino Affonso, Epitacio Pessoa. Sá 
} .. ndrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, 
Gonçalves Ferreira,Joaquim Pernambuco. Ju
-venciode Aguiar, André cavalcanti. Ra.y
tnundo Ba.ndeira.,Anniba.l Fa.lcão,Pereil·J. Lyra, 
.João de Siqueira, Jouo Vieira, Luiz de An
drade, Espiríto Santo, Bellarmino carneiro, 
Theophilo dos Santos, Oiticica. Rodrigo de 
Araujo, O li veit•a Valla.dão, Felisbello Freire, 
Augusto de Freitas, Paula. Ar~ollo, Tosta, 
Sea.bra, Za.ma., Arthur Rios, Garcia Pires, 
Marcolino Moura, Severino Vieira, Santos 
Pereira, Milton, Francisco Sodré, Leovigildo 
Filgueit•a.s, Bariio de S. Marco~. Sebastião Lan
dulpho, Prisco Pa.ra.iso , .Manoel Caetano, 
Francisco de Mattos, Ho1-acio Cosú.l, Novaes 
Mello, Fonseca. e Silva, Fonseco. Hermes. Nilo 
Peç.anha. Urbano Marconde8, Mnnhiies Bar
reto, Oliveira Pinto, Vil'!:filio l'!lssOll, França 
C;u•va.lho, Luiz :Murat, Baptista da Motta, 
Fróes da Cruz, Erico Coelho, S:tmpa.io F•lrra.z, 
Lopes Trovã.o, Ja.cques Ourique, Furquim 
Werneck. Jesuíno de Albuqm:rque, Vinhaes, 
Thomaz Deltlno, Antonio Olyntho, Bada.ró. 
Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Mn.ga
llliles. Chagas Lobato,Manoel Fulgencio, Jacob 
da Paixão. Alexandre Stockler, Ferreira 
Brandão, MatUJ. Machado, La.mounier, Alvaro 
Botelho. Gonçalves C11aves, Dutra Nicacio, 
Aristid.e.'> :Maia, Gonçalves Ramos, Carlos das 
Cl1agas, Costa Machado, Ferreira Rabello, 
João Luiz, Rodolpbo de Abreu, Valla.dares, 
Arantes, Necesio Tavares, Glicerio, Cesa.rio 
?.fotta. Junior, Moraes Barros, Lopes Cbaves, 
Domingos de Moraes, Ca.rvalhal, Mursa., Pau
lino Carlos, Costa Junio•·, Alfredo Ellis, Al
meida Nogueira. Brazilio dos Santos, Fleury 
Curado, Leopoldo de Bulhões, Alves de Cas
tro, Urbano. Gouvêa., Caetano de Albuquer
que, Bellarmino de Mendonç.a, Marciano de 
Magalhães, Fernando Simas, Lauro Müller, 
Carlos Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, 
Pereira da Costa, Julio de Castilhos, Borges 
\le Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flores, 
Homero Baptista., cassia.no do Nascimento, 
Demetrio Ribeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com causa pa.ct.ici
pa.da. os Srs. Uchôa. Rodrigues, Costa. Rodri
gues, Rodrigues Fernandes. Justiniano de 
Serpa, José A velino, Gonçalo de Lagos, Miguel 
Castro, Amo rim Garcia, Pedro Americo. Couto 
Ct~.rtaxo, Rosa e Silva, José :Mariano, Meira de 
Vasconcellos, Pontes de Miranda, Euclides 
Malta, Ivo do Prado, Leandro Maciel, Villa 
ViÇOSa, Cyrillo de Lemos, Viria to de Medeiros, 
Mal'rink, João Pinheiro, L~onel Filho, Ame-

rico Luz, Víoití, Domingos Rocha, Francisco· 
Veiga, Domingos Porto, Palleta., Adoh>h()o 
Gordo, Angelo Pinheiro, Carlos Garcia, I.fo
reira ·da. Silva, Julio de M~quita Joaq~ 
Breves. e Eduardo Gonçalves. 

Deixam de comparecer, sem causa partici
pada. os Sr.s. Dionysio Cerqueira., Alberto< 
Branrlão, Alcindo Guanabara, Figueiredo, 
Costa Senna, Ferreira Pires, Monteiro da. Sil
va, Martinho Prado, Cincina.to Braga, Victo
rino Monteiro, J.ssis Brazil, Rocha Osorio e 
Fernando Abbott. 

E' lida, e sem debr~ote a.pprovaua, a acta da. 
sessão antecedente. 

O SR. 1" SECREr.o~.RIO procede i~o leitura. d() 
seguinte 

EXPEDIEl\TE 

Otncio \ln ~1inisterio dos Neg-ocios da Fa
zenda, de 27 do corrente, re~pondendo ao · 
officio desta Ca.mara., n. 251 de W de setembro 
ultimo. dirigido tO Ministerio da. Justiça. e 
tl'ansmittido ao da. Fa.zenda pelo do Interior. 
requisitando infot•ma.<;ves acerco. do requeri
mento, que ctevolve informado, (le D. Rufina 
Candidn. de Castro. - A quem fez. a requisi
ção (a commlssll.o de fazenda). 

Representação de Francisco Ma.nOP.l Esteves 
e outro, contra o a.rt. 2v da lei n . 69 de I de 
agosto deste anno, que altera. diversas dispo
sições da lei eleitóral n. 35 de 189-.2. - A • 
commissão de constituição, legisla.~.ão e jus
tiça. . . 

O Sr. Retu:.nba-Sr'. presidente, · si 
bem que ausente desta camara dtt.rante alguns 
dias por motivos imperiosos e·alheios à. minh~ 
vontade, acompanhei entretanto todos os tra
balhos legislativos em ambas as casas do pa:r
lamento e bem assim a. a.dministra.ção publica. 
do paiz, surprehendendo-me deveras o act.o 
iHegal e arbitraria do Sr. ministro da marinha. 
pelo qual preencheu com officiaes da armada 
as vagas existentes no corpo de engenheiros 
na.vaes, facto de que só hontem t'ni infor:. 
mado. 

O Sr:.. SEA.BRA-São tantas as arbitrarieda
des que tem praticado o Sr. mmistro da. 
marinl1a, qüe já. não vale mais a. pena. recla
mar contra. ella.s. 

O Sa. RETlrliBA-Em todo o caso, npezar d~ 
serem muitos esses actos, como muito bem 
diz V. Ex., nfio devo deixar passar sem pro
testo este que fere de perto uma. re..-<Dlução 
desta ca.mara. e que diz respeito á classe a qu~ 
me orgulho de pertencer, (Apoiados.) 

A camara deve estar lembrada. da, discussão 
havida aqai e no Senado sobre o projecto de 
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reorganisação do ~orpo de engenheiros n~:vaes 
apresentado pelo illustre sena.d.or que brilhan
temente e a contento geral de todos os :S9US 
subordinados occupou a. pasta da marmh_a 
durante o primeiro período do governo proVI~ 
sorio, e bem assim que nesta. camara fo1 
apresentada pela commissão de marinha e 
guerra, de accordo com o Sr. ministro da 
marinha, dentre outras. a seguinte emenda 
que foi rejeitada : 

« O art. 49 § 5" substitua-se pelo seguinte : 
Fica o governo autorisado a preencher o 
quadro de engenheiros navaes, a~mittiodo ?S 
oftlciaes do corpo da armada que Julgar habi
litados, sendo consideradas como preBncllidas 
as va,.as que tocarem aos offic1aes de que 
trata·"a paragrapho anterior. » 

Ora., si a cornmissão de marinha e guerra, 
cujo presidente é int imo amigo do gover no e 
distincto officia.l de marinha, apresentou tal 
emenda, o fez certamente 1JOr não existir no 
re,.ulamento do corpo disposição alg·uma que 
tsiultasse ao ministro o preenchimento dM 
vagas existentes (apoiados), e si o Congresso, 
unico poder competente para resolver sobre o 
assumpto, entendeu em sua alta sabedoria 
negar esse autorisação, }:10rg unto a V. Ex. , 
Sr. presidente, pergunto a Camara e ao paiz 
inteiro: podia. o Sr _ ministro da marinha pre
encher essas ...-a.,o-as pelo modo por que o t'ez ? 

O SR. SEABRA.-E' um verdadeiro desaeato 
ao Poder Legislativo. 

O SR. RETUMBA-Desde que, na nova orga· 
nisação do corpo de engenheiros navaes, cujo 
decreto havia subido á. sa ncção do Vice-Presi
dente da Republica, era vedada essa facUldade 
ao Poder Legislativo, o Sr. ministro da mari· 
Ilha. praticou uma violencia. sem nome e uma 
arbitrariedade accintosa as prerogativas desta 
ca.mara! (Apoiaios.) Além de que, Sr. presi· 
dente. assim procedendo contra a lei e contra 
o vencido, o Sr. ministro feríu interesses de 
muitos o!I'icia.es já addidos a esse corpo como 
especialistas, que não fora.m aproveitados na 
nova organisação, muito embora cheios de 
serviços importantes nos nossos arsenaes, e 
fechou por muitos annos a u.nica valvula. do 
accesso para os jovens offi.cia.es que se d~t.
na.m a. esse corpo. 

O SR. PIRES F'ERHEIB.A. - Foram nomeados 
em virtude de concurso. 

O Sa. RErtJ"MBA-Perdôe·me o ·'~'1 tllustre 
collega, V. Ex. está completamc:1 " eqUivo
ca4o, não houve concurso a.lglllll e nem mesmo 
podia ha.ver; os nomeados são otn.ciaes •t:~ 
armada ; dous delles são p!'ofe."Sür~f; •la. P~cola 
naval, onde ensinavam ma.i.cct& muito e:x:tra.· 
Ilha. ao serviço para. que foram. ultimamente 
designados, notando-se· mais que nenhum 
delles fez estudos especiaes na. Europa, como 

determina e exige o regulamento do corpo de 
engenheiros na.vaes ; um terr.ei ro, comquanto 
houvesse feito um simulact·o de exame e 
ti v esse servido interina.mente em uma das 
repartições do arsenal, nenhum direito ~he 
assistia para entrar nesse corpo, maxime pre
terido na sua. patente, como toL 

0 S:a. NELSON I>E V A.SCONCELLOS-Os nomea
dos sil:o oiliciaes muito dístinctos, a escolha. 
foi muito acertada. 

O S:a. RETu"MBA - Estou inteiramente de 
accordo com V- Ex. 11 :.!~ .e ponto, mas a minha 
questão neste momet' ' '• :. presidente, não e 
de merecimento pes oai e sim de direito ; 
tanto o ministro n· ·' podia nomear esses offi.
ciaes, que pediu autorisa.~ão IJara fazel-o, 
autorisa('.ão que ih e foi ne63-da por esta. 
calD.flra! (Apoiados.) 

O Sr. ministro da mar inha, muito embora 
tivesse vindo ao poder em nome dalegalid.a.de, 
não faz caso de leis ; a lei e a sua vontade, 
porque S. Ex, é um dictador, é um rei pe· 
queno; S. E:x:. tem feito e faz o que quer e 
entende neste governo, e oxalá. não se lembre 
um dia de dar um cheque no proprio Vice
Presidente da Republica, que o supporta ha. 
tanto tempo com paciencia e resignação ! 

O Sa. SEABRA-Ja consta que é esse o seu 
maior desejo, e mesmo que já o tem ameaçado 
com os seus canhões. 

O Sa. Or'I.'lClCA-Como estão os nobres depu
tados agora tão satisfeitos com o Sr. Vice
Presidente da Republica! E' admíravell (Tro
cam-se muitos apcwtes de ambos os lados.) 

O SR. P.R.ESIDENTE-Attenção, está. com a 
pala-na o Sr. deputado Retumba. 

O SR. RETUMBa-O facto está infelizmente 
consummado, Sr _ presidente, nada mais ha a. 
fazer para evitar esse abuso de autoridade, a 
não ser um outro acto arbitraria que resta
beleça o imperio da lei e que forçosamente 
h a de vir; o que apenas quero, nestemomento, 
é que fique consignado nos a.Dnaes do parla
mento o protesto que acabo de fa.zer como 
offi.cial da armada. e como representa.nte da 
nação. (Muito bem,) 

Seja-me agora permíttido, Sr. presidente, 
dirigir desta tribuna um re}lresentação ao 
illustre ministro da agricultura e interino da. 
fuzenda, ex-ministro do e:derioi", da justiça, 
do interior. da. inst:rü~o publica, dos cor
reios e tele,"'''aphos e futuro lllinistro da guer
ra e da marinha ; estou informado que 
S. Ex. a.ctual.m.ente é um dos frequentadores 
maisassiànos, das ante-salas da Cama.ra, sen
do talvez :possivel que me esteja dando a 
honra, de ouvir-me, se não estiver atarefado 
com a questão tina.nceira., cuja votação S. Ex. 
pretende d.ir.igir. 
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O Sn. CANTÃO- Não apoiado. (Protescos e 
apa1-tes da maioria.) 

O SR. OITIClCA.- O Sr. ministro da fazenda 
vem á. Cama.ra no uso legal de suas a.ttribui
ções oonstituciona.es. 

O SR. RETU)lBA-Não ê ex:acto, V. Ex. 
está completamente enganado ; no regimen 
p~esidencia.l os ministros de erztado são ~im
pies secretario:~ do p.t>esídenta da Republica; 

e depois, como mn reptil venenoso, mordeu
lhe a mão ao simples aceno de outro gru
po que lhe pareceu maia forte, mas que 
dentro em breves dias o abandonará tambem. 

O SR. OrTICICA- Entretanto elle acaba. de 
ser eleito por grande numero de ;otos 1 

O SR. REI'UMBA- Parece a V. Ex. e de 
fa.cto a.ssim o decla.rou elle em telegramni.a, 
que hoje foi publicado pela imprensa desta 
capital, e onde elle proprio chama a attençã.o 
do publico -para a vota.ção que obteve, maior 
do que a dos vi~e·goYernadores! Santa in-
genuidade ! · · . 

' acho que até :por elle devem sel' pagos os seus 
honorarios, como seus empregados; não pódem 
comparecer ás sessões do Congresso, e só se 
communieam com elle por. escrípto, ou pes
soalmente em conferencia com as commis~ 
das camaras, assim diz a Constituição no seu O SR. i\'L.\.RTINHO RODRIGUES- E~sa eleição 
art. 51. p-a.rece-se com a do Ceará. 

Os Srs ministros da a~ricultura e marinha, O Sa. RE'I'UMBA-0 Congresso do estado, q_ue 
fazenda e exteriores, entretanto, comparecem <Wha-se funccionado ac:tualmente, nada tem 
díariameute nesta oo.sa e por mo.is de uma vez feito, porquanto alguns de1Jutados, que já se 
te~m querido intervir nos no.>sos trabalhos, a.cha.m em fra.nca e patriotica opposíçã.o, re
ond.e são inteiramente intrusos. (Prote.~tos fla solveram abandonar os trabalhos parla.men~ 
maioria). 03Secretarios do Sr. presidente da furas .Lté que a.ugmente o numero de descon· 
Republica nada teem que fazer aqui, nem ~nt.es, o que a.contecerá por occasiãc da reor
mesmo como espectadores, :porquanto a esta ganlsação da. magistra.tura. Em dez dias que 
.hora devem e,"iar na.s suas secretarias, prin- la estive, uma unica yez funcciouou o Con· 
cipalmente os dous acima citados, que lla gresso ! 
longos mezes oceupam duas pastas ! {11fuitos Sr. presidente, :para dar uma prova da 
apoiados). ropacidade moral desse governador basta dizer 

Sr. presidente. o facto de estar casado o á Camara que, no mesmo dia da minha che
Sl'- ministro interino da fazenda com a com- gada ao estado, elle rna,ndou dobrar a guarda 
missão de orçamento na questão :financeira de policia do seu palacio, pedindo ainda ao 
que hoje deve ser votada nesta ca.mara, é um c()mmandante do 27• de linha para que du
J>recOO.ente perigoso, (numei·osos apoiados e 11<to rante as noutes lhe mandasse um reforço de 
apoiados) e muito contrario á i·ndependencia praças, no que foi gentilmente attendido. 
e altivez que deve presidir as nossas resoluçõe::_ Parece inarivel, Srs. deputados, que isso se 
(Muitos apoiados_) tenha p:tssado, mas posso garantir á Camara 

Chegado hontem do estado d& Parahyba to cl ta, d dad 
onde demorei-me alguns dias, devo informar que es u r a · n ° uma ver e, que por 
á camara. que regressei sinceramente contris- certo, não abona muito o valor physico e 
tado por tudo quanto vi na minha terra: de moral do governador da Parallyba! 
um .lado, a a.na.re!J.ia administrativa, oorolario Si, entretanto, por esse lado elle se tem 
do desprestigio da autoridad.e suprema does- mostrado fraco e desorientado, é de uma. 
tado, que não sabe como e pol." que motivo a.Ui energia. pouco vulgar quando trata de seus 
se acba;de outro lado, serias e gera.es diflicul- interesses particulares; assim é,Sr. presidente, 
dades de vida por falta de pagamento aos segundo me consta, que s. Ex. tem feito ques
empregados publicos, qne a. mais de um anuo tão de gabinete com os seus amigos do Con· 
esperam pa.cilica.mente os seus ordenados, gresso pelo augmento de seus ordena.d.os, que 
envolvendo todo ~e cortejo de demandas e pretende elevar de 12:000$ a 18:000$ por 
nüseria a. viva desc~nça. pcl.o fl.lturo risonho anno! esquecendo-se de que, nos tempos idos 
que a Republica. pareceu trazer-nos a 15 de da mona.rchia., o presidente da. provincia 
novembro de 1889. a.penas ga.nbasa. 500$ por !!l~; e !!!.eis ain(fu., 

O governador actu&l, mOQ:I inexperiente e esqllecendo-se, Sr. presidente, de que o seu· 
vaidoso, nada. representa na. direcção does· estado é pobre e tão pobre que por mais de 
tado onde é completa.rnente antipathisado; uma. vez se tem visto em sérios a. puros para 
guindado ãquella. posiçã.~ por efreito de uma. pagar aos seus proprios empregados, a ex
:tna..,aica, não tem amigos nem correligiona.- ceJ!.cão feita. da poli~ia que e }Jaga. no ~ia pri
rios politicos que o possam orientar na ad.m.i- me1ro de ca.da. mez 8.3 9· horas da. manha ! 
niat~? ?~ neg~os. publieos ~ sobret~do A impopularidade dogo'9'erna.dor do meu ell· 
n_a ~t1'1bU1ça.o da JUStiça. ; acariciado ~ J?l'ID- ~ tadQ todos notam nos applausos una.nimes do. 
e1p1o por um pequeno grupo que a.mbtClona.- povo. pa.re.hyba.n.o á Jla.lavrs. ardente e pa.
va o poder, gozou do prestigio do seu chefe trictica. dos valentes deputados do estado, por 
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-elle mesmo eleitos. e que hoje são os seus 
.;tna.is f.Jrrenhos inimigos t 

O Sr. Vice-Presíd.·nte da. Republica. bem 
po<!ia mandar chamar o seu emissario político 
e obr•íga.l-u a ir continuat- as suas tradicções 
de m~tt·e intelli!{ente, na Escola Milita.rdesta 
~pita.l, titulo mil vezes superior ao de gov~r
ua.dur imbedl e de.-a.strodo; salval-o-hia assim 
de um ua.uft-a.gio moral e attenrleria · patrioti

. camente aos reclan10~ constantes de uma po
pulação· inteira que se sente aviltada sob o 

. jugo e governo de um admínistrador ca.rica.to 
· · e vaidoso ! 

Sr. presidente, V. Ex. deve estar lembrado 
de que em uma da.s seS$15es do a.uno passado, 
tive·a sa.tisfa.ção e hOlU'a de conseguir provar 
a. esta. assembléa. que o porto da. Pa:rahyba. 
necessita. va de urgentes reparos e alguns me
lhoramentos indispensa.veis, tal era o estado 
lastimoso ' que propositalmente o haviam d~i· 
xa.cio cllega.r; digo propositalmente e o fc.ço 
com consciencia lle que que não erro, po1•que 
estou convencido que houve infelizmente pro
:posito e interesse nesse fat.:l.l aba.ndono }lOr 
parte das autoridades de então, para que 
1bsse f a. vorecido o ramal da E:itrada de Ferro 
Conde d'Ett, da capital a.o porto de Ca.hebello, 
que sob garantia de juros e sem a menor n~· 
cessid.ade foi construido por conta. dos pro
ptios representantes du. provincia. daquene 
t-empo. 

A Cama.ra. a.pprovou um credito de200:000$ 
p11:ra. a a.cqu.isiçã.o do rnn.teria.l necesS<J.rio que 
1bi logo encorr.mendado e o Sr. ministro da 
agricultura de· então retirou da verba a qua.n · 
tia. de SO:OOO$ para atttnder ás despezas com 
o pessoal, verba que lnfeli:!mente foi logo 
remittida para a. Thesouraria de Fazenda de 
Pernambuco, séd.e do t• districto marítimo, a 
que pertence o porto da. Para.hyba, e sob as 
ordens de cujo chefe deve o trabalho ser feito 
e executado. 

Já. la vão IOmezes e, Sr. presidente, devo 
informar a .Camara que nada ha feito e a 
verba para. o -pessoal estil esgota.da, como aca. 
bei de verificar com os meus proprios olhos; 
apenas foi construida.,a. poucas braças do ca6$, 
uma. casinhola. de madeira sobre qua.tro es
ta.cas,onde existe um marellt'apho para estudo 
do fluxo e retluxod~ mal'és, pheuomeno que 
diariamente é observado :pelos engenheiros e 
por uma série de trabalhadores, idos do Re
cife, que se prolongam pe!ocae.s para esset!.m 
e a que a. população, muito acertadamenta 
qnalitioou de chilma-maré, nome que alli dão 
& um carangueijo de pra.ia. que constante· 
mente vive acenando com uma. daspatas,como 
ijUe chamando a maré, que, na baixa-mar, o 
deixa em secco ! 
. Como V .Ex . sa.be, Sr. presidente, a. capital 
d() meu estado, como todas as cidades monta.· 

· . nhosas, divide-se em cidade alta. e cida.da 

baixa, onde naturalmente existe o porto; pois 
o escriptorio das obras do melhoramento do 
porto ach.a.-se na. e\d?.<l.e altot ! Além dessa ca
sinhola, cuja. construcção, no ma:rimo, deve 
t.er cushdo 100$, exl~tem atiradas no caes 30 
estacas por mim coo.tadas e que devem ter 
custado cerca de 2:000$, e nada mais ! 

Ha. pouco tempo tora.m despedidos da.s 
obras 20 traba.l.ha.dores , entretanto que ainda 
existem mais de 50, empregados em guardar 
os paus, que o capitão do porto mandou em 
boa. llora recolher ~ sombra tle uma arvore, 
e em cfo,Jmar a mar e! 

Pelas inform~.ões que colhi, estou conven· 
cido que tod" a, responsabilidade <lesse esban
jamento dos dinheiros publicas e do abandono 
em que se acham as ob1-a.s, ca.be priucipal.· 
mente ao cbere do districto que, si bem que 
engenheiro aballsado e intelligente, nada mais 
póde fazer, nenhuma fiscalisação póde exer
cer ~obre os serviços li seu cargo, por ser 
grave o seu estado (le saude; vive em Per
nambuco, séde do districto, e dahi dirige o 
serviço, nomea.nào e demittindo empregados, 
admittindo e despetlindo operarios, segundo 
os pedidos e e:xigencias dos governadores de 
ambos os estados, que encontram, nesse ser
viço, um viveiro para os seus cabos elei· 
toraes. 

O S.&. Au'REOO ELLIS dá, um a.pari.e, 
O S.&. RETtiõmA.-Não estou culpando o go

ve1·no central, apenas chamo a attenção do 
Sr. ministro da, agricultura pa.ra. o modo por 
qu'l estão sendo gastos os creditas votados 
pelo Congresso, mod.o que não·corresponde ao 
nosso desejo, que e auxiliar o~ estados pe. 
quenos, remeçando por meLlJ.orar·llles os por
tos. base principal ô.e todo o seu desenvolvi
mento e do seu progresso, ( Apoiadtls .) 

AínJa. ba. poucos dias um moço que aqui 
se achava empregado no commercio, deixou 
o emprego e actualmeute desempenha no es
tado da Parabyba. o cargo de secretario da 
repartição de melhoramento do porto, com 
um ordena.do Stlperior a. ~! 

No orçamento da a,.trricultuia., que acaba. de 
ser vota.do, acha-se conngna.da nara as obras 
do mes<no porto mais a qua.ntia"de 150:000$, 
que certamente será devorada pelo ~soal, 
em pura perda do serçi~.o ma,terial; seria, 
portanto, de gra.nde vantagem, que o Sr.mi· 
na!ltro mandasse quanto antes retirar pa.ra 
Pernambuco, ou aproveitai-o onde for pre
ciso, todo aqu.elle pessoal, até a chegada. do 
m~tterial encowmendado; pelo menos e uma 
medida economica. 

Por ultimo, Sr. presidente, permitta·me 
V Ex. que f~ ainda ligeiras considerações 
sobre a Estrada de Ferro Conde d'EU, uma 
das grandes sanguesugas do Thesouro Nacio· 
nal e que tanto dinheiro nos tem custado. 
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Esta. estrada., a })rincipio, bem recebida e con-! Si o ~scal. obr~gasse. CO!J!.O lhe cumpre. a. 
siderada. como salvadora da. industriu. Para.- companhta a reabsar esses cortes, a. despeza. 
hybaua,tem dado pro~a.s do contrario, graças com esse serviço seria compen~ada a. sae~e
a. sua. llessima e avarenta administração, si dade, em um anno, pela. economta de ca.rvao 
bem que o governo pague aos seusacci?uista.,c; e concerto. da~ locomotivas. . 
7 %de "at'antia. de juros sobre o ca:rntal de O matertal e todo mmto velho e de pess:una 
6.000:000$, quando é sabido e ·facil de provar qualida.d~; de dez loco~otivas q';l0 possue a. 
que a companhia. apena.s gastou cerca de companh~a, ~lgumas tmprestavels, tr~ ou 
2:000:000$ em toda a sua construcção ! 

1 

quatro sao amda do tempo da oonstrueçao da. 
. . . . . estt•ad<J., ha perto de 20 annos, portanto ! 

:Mal~ de uma queu'!- ouv1 a seu. ~espelto A esta.~ão central e acanhadissima, pois na. 
:por p •. rte de t'O~mer:c1antes e a~ncnltores sua construcção foi eUa. reduzida. a um terço 
lmportantes qu.e 1nl'ehz~ent.e preclsam e de- do que ~tava estipulado no contmcto, como 
pende~ .dessa vJa-f~rrea, h a pouco t~mpo,l e 0 se vê pela respectiva planta; as demais esta
Sr · m1mstro da a.grtcult~ra póde ~~~sso 0 Jter ções &lo verdadeiros quartos de cortiço, sem 
a. prova na sua s~creta.rJa, 0 ser~ tço da, es- agua e sem o conforto necessario e lndispen-

, tratla esteve co?SI_der.a.vehnent~ , mellloraclo, sa.vel em casas desse genero ; na propria. es· 
suas despezas dl~nl!mtm ~enst> e!mente e a taçilo centr·a.L apenas existem dois banr.os de 
empreza, por pnme,ra. vez. chegou a ter madeira para o uso promíscuo ele pnssa;•eiros 
um peq~eno s:ldo me~sal, tantas foram a~ de 1\ '2·• e 3• classes em uma 1:eq uena "sala. 
~mlt:l.s trnpo:st~ e a,_ ~espezas supern~:-" onde tambem exi:;te: uma balança pa1•a. des· 
,losadas pelo liScal do . ,.,o•e.rno, .que n~s.se P<'-cllo de bagagens, nm cofre pa.ru. os livros e 
tempo era um modesto 1uncct~narto puhhco, arclüYo da companltia e um pôte com a..,"Ua! 
porem, trabalhador e cumpr1~or de s~tlS de- 'Não se diga, sr. presidente, que ftillO neste 
ve~; actual~ente. Sr · .. pr~dente, 0 enge- momento por informa.cõe~. acabei de tudo ver 
nhen'O fis~l e ~essoa. 1·~~·rame~te da con- e exuminar com os meus propl"ios olhos; de 
fia~ça ~a ~trectorl<'l. cl: esti .tda, e alem ~e tudo Pernambuco ftti ao meu e3ta<lo peh> Estrada 
amtgo mt:mo do adv~~ado ela. co~panlua. ~ue: de Ferro elo Limoeiro e depois pelaConded'Eu, 
~o~ sua' ez e por de:.,raça de ;n!nha terra, e que dista daquella.a.penas oito legoas. e opro
·•OJe ~m dos mentoreb do gover nadar do es- lWio tl'em que me transportou á capital da. 
tado · . . :- . Pambyba, compunha-se de um wagon sujo e 

Os actos elo novo lbcal sao todos oppostos immundo dividido internamente em tres 
em t;,tdo e por tudo aos. do seu antecessor e compartimentos p:tra. as tres classes differen
q~a:;l todos a.:ft'ecm.m os n~te~~ do Tllesouro tes e de alguns carros pa.ra. carga, bast.ante 
)la.cwnal, que se acham mfehzmente sob a. sua. maltratados ! 
guarda.· São estas, Sr. presidente, as considet>ações e 

Poderia, embora com peza.r. reproduzir r·eclamaçues que tinha. a fua:er;creio que pre.~ 
desta. tribuna. tudo quanto ouvi dizer- des~e um grande set•viço aogovernodando-lhee.>ta.s 
empregado do governo em relação <~sua mo- informações, que, quando menos, ficarã-o ar
ralida.de adm.inistrattva e ao conceito em que cllivados nos <tnnaes do parlamento como um 
geralmente e tido no meu estado; não o faN, protesto feito em nome dos cofres da Uniã.o e 
porem, por ser isso contrario aos meus habi- no de meus patrícios cujos interesses aqui re. 
tos, não trepidando, porém,em fazel·o se pre- presente . Tenho dito. (3fttito ben~, muito bem. 
ci~o for. como jâ. o fiz informando ao Sr. di r e- O o;·lldor <i felicitado po;· seo<s collegas.) 
ctor da. fiscalisação das estradas de ferro, 
distincto empregado publico que muito honra 
a sua classe pelo seu talento e por sua. grande 
illustra.ção, de tudo quanto sabia a esse res
peito, esperando que S. Ex. por sua. vez o 
fará ao Sr. ministro da agricultura., que to· 
ma rã as providencias necessa.rias. 

O estado da estrada de ferro é péssimo, não 
só nas suas linhas, como em todo o seu mate
rial; a linha. principal está cheia de curvas 
pronunciadas e ladeiras forç-)das, por não te
rem na construcção primitiva. do leito da es
trada sido fei tos os devidos cortes, o que for· 
çosamente fa.z elevar a despeza. com o aispen
dio de combustivel e com a. conservação do 
proprio material rodante, importancia. que. 
como a Camara. sabe, o governo garante os 
juros de 7 •; •. 

Caro4t~ V. Y 1 

O Sr. Olticic .'l- St•. presidente, 
a insistencia com que teem sido remettidog 
da capital do meu estado para a imprensa 
dest..,_ capita.l telegrammas alarmantes sobre a 
ordem publica que alli reina, e sobre actos do 
governador do estado das Alagàas,já deu mo
u..-o a que um meu illustre collega de repre
sentação dirigisse ao Sr. Vice-Presideate da 
Republica um a.ppello para os f:Letos que na
quelle estado se dão, como que pedindo a sua 
interYenção nos negocios peculiares do es
tado. 

A Cama.ra. sabe que o governador das Ala.
gõas foi membro dessa. a.ssembléa, honrou 
esta tribuna. por diversas vezes, manifestando 
as suas ideas e o seu programma de homem 
publico, programma que tem executado na. 

8'1 
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~dminístração do meu estado com a mais . esta asserç-d:o. adronte :1ffirme que o govel'na
restrictn. observa.ncin. de tCLlo:; oo pontos a dor prefere a. violencia ! (A11ar1es.) 
elle referentes. Sr. pre~idente, mostr<lndo de~ta fórma que 

A Cama.ra. me permittira explicar ao paiz: e não l1a tal preferencia do governador pelos 
ao roeu honrado collega por Alagüas que S.Ex. meios Yiolent.os, vou explicar o facto tal e 
não tem absolutamente motiYos :p<\ra. quei- qual se deu. 
:xa.s nem receios de pertmlm~ão da ordem na- Este capit.ão Botelho, a que se refere o te-· 
quelle e;;tarlo, tendo sido o nobre deput:tdo legromma, é um capitão da gmu·da na.ciona.J,. 
tomado de temor de perturba~,[\o d;\ 11rdem, homem que eu eonhe;;o como turbulento .•. 
unicamente pela desvirtuação dos factos tmns· o SR. THEOPHIL<l oos SANTos-Não apoiu.do. 
nlitüdos para. a im:prensade~ta capita l. 

O SR.. OlTIClC"-- .. porque, quando chefe de 
Sr. presidente, o informante da ímp!'er.::a policia, tive necessidad~, por mais de uma. 

desta. capital é o ex-governndor <lo meu es- vez, de O}lpor·me a a.ctos deste ]lomem que 
tado. pert urba\'am a ordem publica.. 

Constituiu-se cltefe de partido. dirige uma. 
imprensa, e por todos os modos tem procura- O Srt. TneormLo oos SA.:>.'Tos-E' ;~.primeira 
do entorpecet· a. marcha dos negocio.• publicos ''e7. que ou~!O di1.er is;;o a rc:::p~ito do Sr. ca
na.quelle estado. pitão Botelho. Conheço-o como homem dis-

Ultimn.mente chegou ;ttC u. 1mhlicn.r na su::~. t lncto na capital !lo 1:Len est:1clo. 
imprensa. artigos diJ!mnatot·íos conr.t•a a p<.-s- O Sn. OlTlCICA-E" homem que tem )!Osto. 
soo !lo governador. especial de oppor-se a. ot•dens Iegacs de auto-· 

O Slt , CoSTA JU:'\IOlt- Tal c qual como o rilhtdes competentes; e como chefe de policia. 
go;·et•nador em rela..;.ão a S. Paulo. S;io lllt ti\'e necessid<lde de tornar providencias a.f!III: 
mesma. escalo.. · de que fosse executadtt ord;:m minha a que 

elle $C oppunha. O Srt. OrTICICA- O nou1'e deputado não tem 
razão pa.ra dizer isto. o Sr... Tm:ormr.o DOS SA:'I'TI)~-EntJo e que· 

Nlls est.'l.mos tratando de negücio~ llCCulia- as orden~ üe \'.Ex. não et•a.m legaes. 
res ú.s Ab.guas. O Sr:. OrncrcA-T<mto eram que tbra.m obe--

Na questiio de S. Paulo o g-oYernador nu- decida.~. 

dou correctamenie _prohibindo a sahilla. elo~ 0 Sn. Jv,·E:-;ci•J DE AGt:r.m-Isso nilo é urna.. 
alagoanos. razfto. 

;yra;;, Sr. presidente. o governador das Ala- 0 :SR. TnEOPmto nos S.\~ros-Muita.s vezes. 
gôa.s nüo usou de violencia alguma contra a 
imprensa. que 0 di1l'a.mou. são oLedccidns por coacçüe~, ordens illegaes. 

Recorreu aos tribunaes ; deu a. sua. quPixn O Sn. Ol'l'ICIC\-Eu tenho a ~atisfa.ção de 
como qualquer pa.rticuhw. e os rednctore5 pondet'lll." que de toda.s as ordens que dei:· 
do jornal estão sendo processados muito legal· como chefe de policia., nenhuma foi considera-· 
mente. da. ili~<L~; o nobre deputado pôde fazer-Dle 

Por este facto se deixa. Yer que lm. motivo essa. JUSttça. 
Jll).ra. suspeitat• d~ informações que:;ão trans - Mas, Sr. presidente, este individuo com~ 
mittida.s para e;', por uma. imprensa outros entenderam oppor-se ás orden$ de um: 
parcia.L e suspeita, em virtude de ter sido le· intendente municip:J.l, autoridade constituída;; 
va.da. aos tribunaes pelo proprio governn.clor dons de!les oggrediram ao intendente, e elle,... 
a. quem accusou. por si sõ a.ggred\u 3 um fiscal municip:ll que 

E, Sr. presidente, posso imme<liatamente lhe ia impor uma ordem. O poYo prendea-{):· 
mosk&.r a contmdicção em quecalte o proprio em flagrante delrcto •.. 
informa.nte. qu(l.ndo a.ffirma que o governador o SR. TIIEOPII!r.o nos SA:-.:ros-Qual fla .. 
prefere o. 'l"iolencia,não somente pelo facto que gra.nte ! 
citei, mas ainda pelo contexto do seu me$mo 
telegra.mma. O Sr... ÜITIClC.-\. ••• e levou-o à catleia. onde 

Alli se d'z que o homem preso pelo gover- compa.receu a autoridade polich1.l para la.vrar· 
nadot• foi soLto por twúms-cw11v.s ; e mai~ o_ a~to de ilug!'ante. Durante o auto, o juiz de 
abaixo se <\ccrescenta qneo governador decia- d1rerto lla. capltal ruandou lmsca.r este indivi--
rou preferir '" violencia. ! duo, nã.o por rnt~ndaJo ; e a autoridade poli-

O SR. CoSTA. Ju;-;roa- E acredito. cial, por simples gentileza, accedeu ao c~a
ma.do do juiz de 1lireito. 

O Sn.. 0JTicrcA- Ora., si o homem foi solto O homem foi á casa. do juiz e a1Ji, ~sem for- · 
por habea.·-corpus, e que o itabcas-curpu$ teve mula. legal absolutamente nenhuma, o juiz. 
etreito, foi respeitado ; e nuo se comprehende. ent.endeu deter este homem em sua casa., in
portanto, que o mesmo informante que faz tet•rompendo o auto de flagrante delicto. 
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O Sa. THEOPHlLO DOs SANTO.s-Poi:> V. Ex. a ordem, nem om~ndet· o direito a. quem quer 
acredit.a. que o juiz de direito mandasse bus- que se.;a. 
ca.r o pr<>so a cadeia, si fi ;lO se tra~sse do re- O rneu illustt·ado coUega. deve estar des· 
curso de halieus·cr,rpu.s 1 . ca.n,ado. . 

O Sa. OrrrcrcA.-E por que não anpareccu i O SR.. Trn:oPmLo DOS SA:o;!'os-Então a po
posteriormente o recurso de lwbeâs-cm·pv.~ licia. da ea.pital não commetteu um:t vio-
pelo juiz de direito 1 ' tencia? 

O SR. THEOPiliLO nos SAl\'TOS d;\. um aparte., O S <. OrncrcA - M::ts, lá ha tribuna.es. e 
o SR.. OrTrcrcA- Desde que não ha ordem, tanto os ha. que o pr·es_o.l'ecor~eu. Y._~x )'1cbe 

0 j uiz de direito não tinlla. direito 1 que ~ T~1 ounal de Ju.<>~1ça f01 perfeitamente 
· • · , cunstltmdo com os mngrstrndos do est;J.do. O 

O SR. TJTEOPIULO J?OS SA1\r~s-V. Ex •. deve ' go•·ern-·dor escolheu os ma-gistra-dos mais an
compre_hender que e uma. cu·cumsta.ncra se·~· tigos, homens conh~cidos, respeitave:s e que 
cundarl•. tinham o seu passado de magistrados feito. 

O Sa OrTiciCA-Seja como foro. ~r . presl- Deixemos o estado das Ala.glias em paz. . 
dente, este homem preso to\ entregue ao O Slt.TnEOPII!LoO nosSA:s:ros-Tudo isto vem 
poder dn. u.ut.oridn.de policiul ; pediu recurso corroborar o que eu disse. 
que foi acceito e lbi solto sob tia.nça.. 

0 Sa. TIIEOPlliLO DOS SAXl'OS-LOgO a UI'ÍSÜ.O 
foi ill~gu.l. -

O SR. Omctc.\- Esbi. V. Ex. enganado; 
podia ser um cl'ime affiança >el. 

0 Sn. THEOPHILO DOS SA~'Tos-Xesse caso a 
autoridttde polícia.! privava o pre."' de fiança. 

O SR. ÜITICICA-Como privava~ 

O SR. Omo::IC:\. - O estado das Alagõas vae 
pro;;pera.ndo; tem i.. frente do seu govt!r·no um 
homem honrado, digno, conhecido e estimado 
no esta.do, que co H tia. nelle. · 

O Sa. TuEOPHILO oos S,\:'íTOS - Estimado 
pelos amigos de v. Ex. 

O SR . OrnCICA.-Eu a..<se>ero. pois, a. Y. Ex. 
e á. Camar-a. que os boatos que se propalam 
não teem razão de ser. {llf1úto bem.) 

0 SR. THEOPHII.O DOS SANTOS - Ta.uto assim 
que elle teve necessi1ade de recorrer á. Rela-
~0. O Sr. Aristides :}J:aia- St•. pre--

O SR. OrTrcrcA-E si el!e foi solto, onde s:dente, um dos joeuaes desta capital notici:\ 
~-' te hoje que, em -virtude do encerramento da dis· 

esw. a in rvenção do governador para u "'l'ío- cussãodo proj <!Cto n. !83, deixou de ser apre-
lencia. que se diz elle desejar ? senta.do por mim um substitutivo ál' suas 

Sr. presidente, as questões de justiça de d.i~posi<;.ões. 
Al%;0as hí1.0 de se discutir por Alagôas. Sr. presidente, esta noticia. carece de re. 

Nos temGs o estado constituído, perfeita- ctificação ; a primeira idea que a.códe ao espi
mente orga.nisado, autonomicamente consti· rito d~ quem quer que s~ja, ao lel-a, e que 
tuido. eu tenha quebrado a minha solidariedade com 

Não tem nada que ver com a União, sinão os membros da commissão de or!,',a.mento que 
nos negocias que se reterem a eiia.. assígnara.1n o projecto, qua.ndo tal não se 

Eu .~>~dia. á. imprensa. da Capital FederaLque deu 
não desse attenção a estes desaba1lls de pa.i- Keste sentido, simplesmente, suggeri a al
:xões partidarb.s que veem perturbar, as.ms- guns oollegas a conveníencitl de ser• apresen
tar, lazer e!feito n~"ta capital, onde os factos tada uma emenda. addittiva.. no intuito de 
não são conhecidos, porque o go>erna.dor de tornar completo o trabalho da commissão de 
Alagôas, aetual, é homem conhecido no pa.iz, orçamento. 
honrado, que occupou distinctamente esta Entretanto, mais tarde, re!lt:>ctindo melhor, 
tribuna e tem se~uido no seu governo todo che,"Uei á conclusão de que tal emenda era. 
o prorrramma que se traçou como homem desnecessaria, visto como o que nella. se pi"e· 
public~. ceitua va era consequencia natural e lojPca das 

• , . disposicões do projecto apresentado peta com-
~ov~rna o e,~o. de_ Alagoas com multo missão ; e, por este motivo, já. a.ntes mesmo 

crtter~o •. com mUita _Justiça; e o est~do espera do encerramento da. discussão, eu havia desis· 
rlelle toml. a energ1a. ~3:1•a cumprtmento de tido de apresental-a. 
s~ns deveres, para. fellcr_dade do estado 9,_ue Pedi a palavra somente paro. faze1• esta de
VIve sem absolutamente tncommoda.r a Uma.o. claração, aliás necessaria, visto como tam-

0 estado de Alagôa.s póde-se considerar feliz bem é neces3ario que a Ca.mara ~ba que 
com o governador que tem; está ~at1sfeíto absolutamente não tinha substitutivo algum 
com a marcha que elle 1mprime aos seus ne- a. apresentar ao projecto da. commissão; po
gocios e absolutamente nU.o cogita. de perturbar rêm apenas u~a emenda. additiva, que aliás 
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é a consequencia da. pa..-;sagem deste pro- O SR. LroviGn:oo FILGUEIRAS - Foi a ca.-
~cto. mara. que excluiu ; não foi a comnüssão de 

Não quebrei a minha. >olidariedade com a redacç;ão. 
commi:;sito por cujo pl·ojccto Yoto em todos os O SP... PmEs FERREIRA.-Eu disse que a Ca.-
seus pontos. mara não suppunlla que a commissào de re· 

dac<;ão fizesse a exclusão, porque as redao
O Sr. Ph•es Ferreit·a - Sr. 

pre$idente, só hoje deparei, no Dilt;·io do 
Congres.<o, com o parecer da commis;:ão de 
r edacção que ex.cluio da recei t1 "&ral da R e· 
:publica UffiiL emenda approva<ia por esta 
Camara }>Or GS votos. 

Não achando correcto semelhante procedi· 
mento e tendo V. E:x. me informado de que 
.i<i ,-:e tinha effectuado a votaç..'ío. ~egundo 
constava do DU.t·ioOfficial, e tendo t..1.mbem 
V. Ex. me commnnirada. que até eu. t inha 
Yotado pel:L redacção, sou forç~tdo <t Yir n 
esta tribuna declarar que a vot.a~ii.o da~ re· 
dncções ~i\o procedidas sem?~e, dep:•b que se 
procede á. das mater!as c01Ugnadas na ordem 
do di:L e p:t:::,;ão l"[na:;i que ~empre de.=:ap<"rci· 
bidn.s, pot·que a. Cama.ra nunca póde suppot· 
que a commi:<~iio de reda.cçã.o exclua do,: re:>
pectivos projectos m:Lterias por ella ~·otad.L,;, 
alterando desta ilrte o vencido. 

Diz a commi:!sfío que a materin '0~"-rln e 
que foi excluída <la 1·eceita geral, pelo voto 
da commissiio de redaC(;iio. tmtól. de impo:>to 
municipal ; mas. não estando a Intendencia 
da e:-.pital FeMml ainda crganisacla leg·al· 
ment.e,todos os impostos que teem pela Consti
mição de ser transferidos á mesma Intenden
cia, ainda f'Stão sendo cobrados pelos corre.:; 
gel"iles da Cnião e em ;-irtude distoa Camar a 
votou, na receita geral, o imposto predial 
que tem de passar para a Uniã.o bem como 
outros ; porque na occa..<:ião opportuna, i5to é, 
quando o DL-;tricro Federal esti>et• le.,nalmente 
organisado, transrerem-se ~tes impostos. 

Sr. presidente, o que se tem dado no Dis
tricto Federal em relaçli:o a ma.teria de finan
ças, tem se dado nos estados. 

Portanto, não ha fundamento para a com
missão excluir est.;, emendo., >otada pelt~ Ca
mara por 68 votos, baseando-se em que é 
imposto municipal. 

Pergunto a illustrada commiS&'tO : si o 
jogo de poule$ , pari a la côte, etc., é uma in
dustria ou protissã.o e si o .jogo da loteria 
ta.mbem é uma industria ou pt•otissüo ? 
· No entanto, a commisSâo acceitou oim:po2w 

sobre loterias na receita. g~ral da Republica, 
não o considerando municipal, e excluiu o 
jogo que tanto tem atrazado as classes ope
rarias neste paÍ2, tirando-lhes os recursos que 

. teem para-a sua. familia. O parecer foi appro
vado por esta. camara;porque ella. no momento 
não prestou attenção ao que a i!Ommissão fez, 
excluindo da redacção da receita. gera.l da 
Republica. o meu additivo. 

cões teem sido votadas aqui com boa te. Disse 
o nobrr. presidente da mesa que votei a. fa.vor 
d;: emenda ; mas devo obser var que é um 
engano. 

O SR. SEvER!No VIEIRA - De mim V. Ex.. 
não se quüx:1 , porque não tomei parte na 
votação. 

0 SR. PIRES FERREm.A-Niio me queixo de 
V. Ex., porque é um dos colle,"ã.S mais sym
pathicos que tentlo encontrado nesta camara. 
V. Ex. sa.IJepcl"feitame:He que tenho procura
do demonstrar ~~ sympathia que voto li. V . Ex. 
e a consid~rnção que presto ao seu talento, si 
1Jtlll que as suas i<léas SE'jum a.ntagonkas com 
as minhas. 

O SR. SEYElll:'\O VlEIRA - E' bondade de 
Y. Ex. 

0 SR. PIRES FERREJR,\. - Ora, pergunto a 
commissiio: si est:n-a incluído o imposto de 
loteri<t na receita,:porque é um jog·o de indus
t rias e prntis;:õ~s. e que por isso mesmo devia 
set• municipat, porque razii.o não o excluiu 1 
(Ap:trle.<.) 

ViYe-5e de ca ... <:a. aberta. vendendo biihetes de 
loteri;\ e .-i >e-se de casa aberta. vendendo 
pa.-i-ú.la-c?le. 

A &:amara Municipal não póde legislar , por
'iue não esta orgu.ni>ada. Como demorou-se 
muito m organisação da. lei do Districto Fe
dem! ... 

0 Su. TUO)!A:t. DELFINo-Não apoiado. 
O SR. PIRES FER.R.EIRA.-Sr . presidente, um 

dia destes a Camara votou um reque1•imento 
do Sr. Nilo Peçanlla, e m<J.is tarde se consl
derou o seu acto,fazendo entra.r a ma teria em 
discussão porque julgou justa a reclamação 
feita na . oceasião. 

Xão lla. lei nenhuma que determiue que o 
jogo seja industria ou profissão, e si é indus
tria ou profissão, é para os Yiciosos ; e a lei 
pune os viciosos. 

Pot"tauto, requeiro a mesa. que consulte á 
C~-nara scbre c assumpto, a.ftm da JJUe não 
firme um precedente tão inconveniente, e, 
principalm~nte, tratand~ de uma materia. 
altamente moralisadora das cla.sses operarias 
de Rio de Janeiro . 

O SR. Pro:siDEt't"TE-Sinto declarar ao no
bre deputado pelo Piauhy que não posso a.o
ceitar; como particularmente já lhe disse, a. 
reclamação que acaba de fazer. 
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O SR. PIRES FERREI&,\-Ma" a.cceiton ore- Entre ellas sobre:::<\hem as seguintes: uma 
querimento do Sr. Bella.rmino ue :Mcmlon<:.a. que suppt·imiu do or~.J.mento g-eral d:t. receita 

O SR. PRESIDE:"'TE-V. Ex. nli.o pt'111e inVCI· totlos os impostos de industrh\ c }>l'01h;sões, 
carprecedente a respeito da recl<una~~~o do s1•• as:;ignatb pelo Sr. Fut~tuim \Vcrnecl< e ou
Bellarmino de Mendonça, que é caso hem di f- tl'os, em Yi l'tudc da lei ti~ 29 do setembro, que 
ferente ; isto n(io ese3-para n.o espírito bem Ol'g:mi:-:on o Districto Federal; e outra, assí
esclareci<lo do nobre depuru.do. o Sr. Bellar- gnada pelo l:>r. Pire.> Ferreira., estabelecendo 
ID.ino de Mendonc;:a reclamou sobre emendas imposto ~obre ~$tabelecimento de ;-ender port
que a. Cam:~.ra. não ha\-ia rlelibcrodo, e nesta le• .. a.ccumuias.oes, etc.. . 
occa.sião a mesa não tinha 0 direito de achar St S. Ex. t tvesse redtg1do a emenda., estabe
injusta a r·eclamação feita. l l~endo o impost~ sotre po~~es, como lla. sobre 

Hoje v. Ex. re.~lama sobre a reda.cção do b~lhetes tle lotertas, ficar1a bem ~omprehe~
projecto da receita da Re_publica, accusando a <hd<" a eme~da. .de S. Ex. na parte <la yecel-
commissão de redacção. ta extra?rdmat:nt, como nesta p~te esta com· 

.
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pl'ehenlhllo o 1mposto sob1•e btlhete.> de lo-
R. IRE:ii ERREIRA- eço a pa avra. teria. 

O SR. PaESrDEXIE-Nestas condições a mesa. Ma,s S. Ex. estabeieceu ·o impost.o tle modo 
não póde absolutamente ~ceitar rechmaç-J.o que tinha de recahit· sobre estabelecimentos 
sobre o projecto da receita que já foi remet- commerciaes que negociam com poules, accu· 
tido para o Senado, ta.l qual foi approvado mulações e outras casas congener·es. 
e!Il sua reda.cção pela. Cama.ra. . Em vista disto, a commiSi!ão entrou em du-

Yida, sobre si podia consignar na pal'te da 
-. p· . . 1·eceita do interior este imposto legit imamente 

O_ ~r. , u: es ~~rre~r~.- Sr. de profissão, porque em outra cathegoria não 
prestden_te, . \ . Ex. permlt &a q,!le diga q.ue o podia ser comprehendido, e verificando que 
a.vu!.so dlsirlbuldo com a redacça.o do proJecto todos os impostos de industria e profissões 110 
que or\'<1 ~ recetto. g-eral da Re~u blJC'J. Pi\l'a Districto Federal foram eliminados do projecto 
1~93 ~ons1goa.. !lO fim, ~a rece•t:t ,cxt:·ao~- orçamentario, viu- se forçado a collocar a 
dwi.(Lr"~· o atldltrvo que apresente1 ~olne e •• emenda do nobre deputado na. parie dare
iabelec~mentos ~ue vender~m pot~les, etc., ceita extraordinaria. 
excep;<;~. ?as :ocled.ades spor~zvas.. • ~ . Submetteado-a. ú. consideração da casa., nes· Em:: 1~ta deste a.;ruso, votã.~os a Iedacçao, tas oondições, apresentou um arrasoado de 
Jll~S nao es!-all?-OS -,.ota.ndo a qUI pelo qoe VU• . duas folhas de papel, que fui lido nesta. cama
blica. o,.lJtano do C<;,zgresso, po~g,!le mmta~ \ ra.; <~.rra;;oado com diversos con~idemndos, 
"~e~ n~o te~os te.':llpo de lel·o; ' l:;to como ~ . pelos quaes :ficou demonstrado ctue, consi
di~tnbULdo ~ ulttma; h_ora. \01;amo8 ~qu~ ·

1 
gnada a emenda do nobre deputado na parte 

pelOS a. v ulso;, e eu, .a v:sta do a v~lso~ 'otez da receita e-s.traordinaria do orçamento da re· 
pe~a _redacç~o, sem saber o que contmha o I ceit.a, iria para o Senado o projecto com duas 
1Jiano do G.J,lql·esso. \ . · - · t' t te · h tes 

E si houve eng-ano, depende da mes..1., ; propo:,lçoes mam es lmen mco eren e'na re· 
dEsde "'Ue vê que a reclama,.;;o é ·usta pela . ,.~tando u~ absurdo com o qual o S do -r.: . - _,A ,~ J • 1 na.o se poderta conformar. 
mam ~:ta.~? uu. C:.\mara. que v.- Ex- acaba. I Nestes termos, V. Ex. submetteu o parecer 
de pr<;~en~lt\r, sanar a. d1~culdade, c:onsul-. á discus.>ão, com a emenda, e ninguem pe
tan.do novamente a Camara sobre o ,l.Ssum-~ dimlo a palavra, fel a discussão encerrada, 
pt.o • tendo sido votada a redacção com a emenda. 

· 1 Voltando, portanto, á commissão de redação 
O s .. ~ . Leovigildo Filguei- ' o projecto, a commissã.o não ~otlia deixar de 

ra.s (pela o1·dem)-Sr. presidente, na. quali- l supprimit• a parte que constttuia a emenda 
dade de relator da comm.i.ssão de redacção, ' supprimida rela cama.ra., e neste sentido foi o 
não posso conservar-me silencioso, em face ; autographo para o Senado. 
das proposições pelo nobre deputado aYan- : Julg-o ter dado as necessarias explicações á 
çada.s. I Ca.mara • 

.!. ccmmissao obedece, como a Camara, ao · 
seu. regimento. ; O Sr. Epitacio Pessoa - Sr. 

Ne5te regimento, art. !29, se diz que, sub- 1 presidente, ha cerca de 20 dias apresentei 
mettida. a reda.cção de qualquer projecto a i aqui um requerimenw de iuforma.ções sobre 
re\'isã.o da commissão,esta pod.erà emend.al-o, . negocias da repartição de estatística.. 
sireronhecer que envolve incoherencia, con- · O director daquella. repartição fez pela im
tra.dicção ou absurdo manifesto. ; pl'ensa. um. a;ppeUo ã. minha lealdade, afim de 

Quando redigimos o projecto da receita ge- 1 que na approva.ção de requerimento eu lhe 
ral, depa.ra.mos com diversos embaraços, em ! proporcionasse ensejo de justificar-se de 
vista das emendas votadas pela Co.ma.ra. i algumas M'.Cusn.ções que se lhe tinha feiw. 
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E' poi;:, qua.si uma questão pessoal, e eu 1 O SR. PJRES FERRF.JRA (pela o•·dem)-Re
pedia a. V. Ex. o favor de, naprimeir'1 oppor· · queira a V. Ex. que con-ulte i casa si recon
tunirlade, pot· em discussiio o meu requeri· ! sidera a vota{;ão de hontem sobre a emenda. 
mento. com o que não me va.rece que p~~m I em relaçi"LO ao imposto •·otado na commissão 
ser gravemente prejudicadas as matet•ias da ele orçamento da receita gfral da Republica, 
ordem do dia, podendo mesmo V.Ex. marcar sobre a venda de JMilcs nos prados de cor
uma hora especial para adiscus..~ do reque- ti das . 
rimento. A Camara resolverá visto o :precedente. 

Estando esgotada a hom do expediente. O S"· PR.ESIDB?>'TE- Dedaro a V. Ex. que 
passa-se li. nãoacceito o requerimento. 

ORDEM DO DIA 

0 Sr.. . PHESIDEXTE declara. que, antes da 
vo~~o indicada na. ordem do dia, v.1.e sub· 
metter a voto~ o rer1uet'imeo.to do Sr. Olivl·ira. 
Pinto e outros. 

Submettido a votos o requerimento, e <tp· 
provado. 

O SR. KILO l'EçAXUA pede verifica~ão d:-t 
votação. 

Procedendo-se ú verifical,:ão, vot..1m a favor 
06 Srs. deputaclcs e contra 36. 

SiLo approvadas sem clcbateas redacções dos 
projectos ns. 228 e 163 A. 

Votaç:ão em 3' discussão do pro.;ecto n.l83 C, 
cleste unno, restabelecendo a lei n. 340:~. de 
24 de novembro de 1888, com ns modificações 
que indica., e fixa o prazo dentro do qual de
vem os aduaes bancos de emissão entrar no 
r~>gimen de.; ia lei . :\utori~a. o g.n-erno: a 
a-.;sumir a r~-ponsabilidttde das notas llo~ que 
não puderem ou quizetmn submetter-se ao 
mesmo rrgimen ; a pro' idPncia •·. quanto <i. 
substttuiç~o. por notas do Thesouro. das que 
fomm recebidas, e a rescindir o eontracto 
com o Ban~o da Repuhlk a lXtr-a o resg<<te do 

O Sa Jolo nE SIQUE1R.-\. (pela ord.:•11)- Per- papel-moed.• , limit.1do este à somma aetual e 
guuto a. Y Ex. si a mesa Yae esperar a en- feito o resgate co!lforme aquella lei e com os 
trada de n.Ig-uns Srs. deputados que se acham recursos annualmente decretados. 
nas a.nte-salas, ou se ,.ae mo.ndar proceder à o SR. ALFREDO EttlS (pel-:~ orrle;n)- A' vista 
cbama(la.. da importanda e gr<widade da materia. r<r-

0 S:a. Pl1ESIDE~TE-A porta. :1.ccusa. a. p1·e· queiro votação nominal para. o projecto 
senc.a. de 118 Srs. deputados. Sendo assim, n. 18-'3 c. 
para aproveita.r o tempo e salvo reclamaçii.o, Submetticlo tl. votos,ê approvado o requeri-
íil.rei proceder a nova votação. (.-!poiados mento. 
r;era~s. O SR • . roxo DE SIQUEIRA (pela o1:dem)- S1·. 

O SR. XILo PE\.A;"~;OA (para umc1 exrJ.í,.,ç,;o p:l"('Sidente, de.oejando envia1· a mesa um re
pe.<so(tl)-Sr. pre>idente, tomo a lil>eri.lade de q11erimento, wbre a votação dos diversos 
declarar a V. Ex .• uma vez que ~-e trat' de PI'Ojectos que se acham ua ordem do dia . per
reconsi<lerar o voto dn. Camar a., que eu ab-<o- gunto a v. Ex. quaes ;:ão os pro.iect.os que 
luta.mente não :>ancciono com a minha pre- devem, na votação, :precetler uns aos ou-
sen<;a Psta illegalida.de, nem !esta violação do lt ros. · 
regimento. o SR. PRESIDE::'>Tll-Era. o que en ia declarar 

Submettido a. YOtos e approvado por í:.'. si v. Ex. não houvesse pedido a pa.lavra. pela 
votos contra 36, o seguinte I ordem. 

Salvo deci~ão da. mesa em sentiuocontra.rio, 
Rcquerimcato su_b~etterei a Tatos o substitutivo da com-

l
mtssao. 

R:-'!Uet'emos que, em v~sta. da. uelibe~·a~([o o SR. PIRES FERREIRA (lJela orrle>il) re
cla <:u_nat·a. sobt·e o r equertmento do ~r.dP'pu- quer pret:erencia. [l<1.ra o substitu t.iYo que 
tar1_o Nllo P~çan11a, consulel'a.ndo emd;scus:'iio apresentou. 
umca. o proJecto n . 2Ct9 A sobre di v's:io de I . . 
àistdctos, sc.jam. Sübmettidas á votação ;.~;; . .9 SR: F~A ;-.;cr~.o Gr.r~'r';Rro (M l<t t)l·d,•mJ 
emendas apresentada.~ em 3> discussão, afim I Na.o >:l, Sr. prestd~nte~ Sl o nolJre .deputado 
de poder o mesmo p1·o.jecto seguir para 0 Se- I re_que_x eu preferem .a. p:.ra o seu proJecto sub· 
nado. StttUti VO. 

Sala das.' ses;iíc>, 28 de outubro de 1892 _ , Vozss-:\ão; pedio para o da c6mmlsfio. · 
Okueir'• P ;tto .~Bellarmiw de il1i!ndv.••ra- OSR.F'RAl'CISCoGLicEJuo-Bcm;sionobrede
J. J. Seabm.-Jfu.;ihi1cs B arr• to.-Ltti;; :3ft<· · puta.do pelo Piauby requereu preferenci:t. para 
mt.-F. Sima.•.-Secer-ino 'Vieir-a .-Vullada- o projecto da. commiss.'io, estou inhibido de 
re.s.-Frcies da Cnt:;.- Virgílio Pessoa. i fazel-o; poi•que j;i a mesa. havia declarodo _que 
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·'lleria. base d<1 vo~'l.çi\o o pro,jecto di~, com· 
missão... · 

O SR. PRl!SIDE:íTE-0 substitutivo da com
missão. 

O SR. FRAtliCrsco (TLICERW- O substitu
tivo ... ji era, portanto uma deliberaç--ão 
de V. Ex:. 
. Nestas condições, não estou inltibitlo de pe· 

. urra V. Ex. que consulte à e:1sn, si consente 
.que ~irva de base pa1·a. a votaçV.o o projecto 
que t1ve a honra de suiJmetter a consideraçã-o 
. da Camara. 

Submet!.irla a votos a preferencia requerida 
pelo. Sr. Pire~ Fert•eü•a, ~ rejeita1la. 

E em seguu.la submett.d<t a Yl)tos e [\,ppro
v~t!a a. :PrcJ_er,·ncia lW(Ueri~,b pulo Sr. Fnm· 
Cl:-!CO Gl1cerJo lKtra o seu substitutiYo. 
. O SR. OirrCICA ( pcl't o1·dam) pede que se ve

l'lfiq ue a v ota~'ão . 
Procedendo-se a verifica,;ií.o reconhece-se 

-que ~·otM'am a üwor da prelerencia. 7:Z St•s 
deputados e contra. 38. 

Horacio Cusü, :\11VtlC~ ~J.-JJ,, t:l·I,,Lll" 1\Tru·
condes, Fur!]uim \Vet'lli'Ck, TILlllllli.Z Dl'lllnu. 
Antonio Olyntho, Ba.tl;uú, Ah!XUIH.IJ•e Sf.okli•i'. 
.João de Avellar, ~ecei'ÍO T;:vm·cs, Collal'i'• 
Mott.L Junior, 110l'aes Bii.rros. Domingos de 
Moraes, C;n'Y<UÍl<tl. Murs;•, Paulíno Cttrlos. 
Alfredo Ellis, 13r<Lzílio dos Santos, Marciano 
de M;~galilãe.>. Thomaz Flores, Homero Ba
ptista e Demetrio Ribeiro . 

0 SR. PRESIDEXTE- Votat•am a favor QO 
sub:;;tit.utivo do Sr. Glicerio, 71 Srs. deput<•dos, 
votaram contt'<t 3G . 

Foi approvallo o seguinte snbstltutivo. 

O Cong1•e:;;;o Xacional dect•eta : 
Art. 1." O Banco da Repnblica dos Estado;; 

Unidos do Brazil fica incumhido da unitlcaí•[o 
(lO meio circulante, devendo substituir l,or 
bilhetes seus. de uma st) estampa, dentro do 
prazo r!e dons ttnno::. a contar da data da. 
presente lei, tanto os bilhetes banc(l.rios coino 
o pa.pel-moedu. do Thesouro Federal. 

O SR. PRESWE;>;l'E -Vai se proceder i § !.• A drc:tlação dos bilhetes banc.1.rios e 
chamada. Os senhores que votam a favor do do papel-moeda do The'>ouro :fico. limitada á. 
substitutivo do Sr. Glicerio responderão sio~ e so~m:1 actualmente existente. 
os que votam contr:t, ni<o. § 2. • O Poder Executivo regulará. l)Or ami-
Procedendo-~e ~chamada, respondem .<im óD.vel composição entre o Banco da Republica 

.()~ St•s: Indio do Bm.úl, Pedro Cher·mont ca- e os outeos bancos emi.;sores. as condições em 
~i~n~ro ~unior, Henrique de Carvalho, ' An- que se dever<i etrectuar o disposto neste 
fr~sto Ftalho, ~o~ueira Paranagnà, Nelson, artigo. 
P!l'es Ferreira, ~!artinllo Rodrigues, l\"P.sci- § 3." Os bilhetes e eêdulas ora em circu!Dção 
menta, Epitacio Pessoa, Retumba. Tolentino que nii.o forem <l.presentados á substituição 
de Car~·aJho, Gonçalve.~ Ferreira. Juvencio de no prazo acima determinado so1Treriio o des
A&_uiar_, :\ndt•e C<t>alcanti, João de Siqueira, ~onto a~nnal de 2.5 °/o, devendo~ esse d~conto 
Joao V1ea'a. Luiz de Anura.de. Espirito santo, ~er_ co~~Iderado eomo quot<L de reduçao do 
Bellarmmo Carneiro Oliveira Valladiio Au- mew ctr,·nlaate e revertendo partt os cofres 
g.usto_ d" Freitas. P~ulo Argollo, Seabra:car-l pu~licos o seu equio;alente de lastro em de
ma P1res, Santos Pereira.. Milton. Leodgi!Jo pos1to. 
Filgu~ira~. Sehastilo Landnlpho, Mano~(ca(•- Art. :?.. , (_) I:'oder Exec~ttivo unificará o las
tano, Fonseca e Silva,Fon~eca Hermrs.Nilo Pe- tro das em1ssves_ bancJ.rt()l) e conserval-o-ha. 
.;:anlla,1Ia~!~~esBat•re·o.OliveiraPinto.Joaquim s o a gua_rda. _u~ Thesouro Federal, obser
Bre•·es, VH'""Ilio Pessoa Luiz :'1-furat Eríco vando as tl!spo~tÇ<Jes segmntes; 
Coel_ho, Sampaio Fermz,'Lope.~ Trovão.ia.cqnes §I. • O ouro_ em d~posito, calculando o ~eu 

-Our!que, Je~uino de Al!Juquer·que, Vinhue;;. valor ao camb:o do tha. o.s lastros de apohces 
Pa.c!tioo :\lJ.Scarenhas, Clta",'S Lohatc Jacob ouro. bem como as apohces moeda corrente 
da. Pai:..iio, Matt;t Machado "Lm1ounier Gon- de garantr:~. da. emissão dos bancos. serü.o suh
(,'l.tlves Ch:wes, Môl.nocl Fui"'cncio Carios da-s stituidas por novas apolices do juro de 4 '/" 
Clmg:as, Costa Màchado Ferreira Rabrllo ouro, ficando reYogado o art. 4° do decreto 
João Luiz. Rodolpho de Abreu, Benedict~ n. lô5 de 17 de janeiro de !890. 
Va.lladio, Arante~. Francisco Glicerio, Lopes § 2." O Pode~ ExPcn!ivo emit~rá apoli~ 
Chaves, Costa Junior, Fbury curado.Antonio moe:da co~ente,Jnro de tJ"[,, em Jmportanctll. 
A7.erf?,do~ Caetano def.!buqucrql1C,Bel!~!·minc equiva-!errte.: · 
de ~lendon.;:.a, Fernando Simõ1~. Ltwro ~füll~r. a) ao papel do Thesouro, e 
Carlos Campos, Schmidt e· L<lcerda Coutinho b) á Jifferença, 11ue se verificar entre o n.-

Responderttm não os Srs. Cantão. Matta lor !l<1.s apolices de lastro depositadas Q o 
~?-crllar, Jose Bcvibqua. Alfredo Barbo~a, total da emissão. 
:Slt .\ ndr;tde. Joaquim Pernambuco,Raymundo Emquanto sob a guarda do Th~ouro Fe
Bandeira. Pereira de Lyra, Ti1eophilo do< nera.l, estas a.polices moeda c lrr8nte nã<J ven
.San.tos, 0\ticica, R~drig~ de Amujo,Felisbello cerão juro a.Jgum; m<~.s. desde que fõr pabra. 
Fre1re, Paula. Gmmaraes, Athayde Junior, pelo banco a importancia das relativas ao in-
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dicado na lettra ~. serão ellas conYertidas quantias desviadas, além das :penas em que 
em apolices de 4 °/0 ouro. tenham incorrido os responsaveis, segundo a 

A con ver~ão far·se· ha â medida que o pa- lllgislação geral da Republica · 
gamento for sendo efi'e '·tado. § 3. 0 O banco terá succur5aes nas capitaes 

§ 3.0 O juro de ·1 "/v ouro das apolíccs de dos estados da União onde existem bancos 
l11.stro será. applicado pelo Tllesouro Federal regionaes, conservando as suas respectivas 
ao pagamento das apolices de que trata a caixas e :podendo crear outras em qualquer 
lettra b do paragra.pho precedente, e só de- da-s capitaes dos estados. 
:pois de concluído o pagamento terá o banco § 4. o O Banco da Republica terá, além dos 
direito a receber o dito juro e delle dispor. directores que os estatutos determinarem, um 

Desde que seja doot>etada a circula•'ão me- presidente nomeado pelo governo; o vice-pre
-ta.llica e esta se verifique, o governo providen· sidente será escolhido pelo mesmo governo 
ciara de modo a ser tra,nsferido o lastro para entre os directores eleito~ pelos accionistas. 
os cofres do banco, afim de se realisar a con- A eleiç.ão para o consellto fiscal recahira so
-versão dos bilhetes em especie ao portadO!' e bre sete o,ccionistas, dos quaes o governo no-
a vista. me.1.rá 'tres como ~eus representantes. 

§ 4." As apolíces moeda corrente deposit."1- A c~tes cumpre fiscalisa.r todas as opera-
dilS para garantia da parte da emiss..i.u r~pre- ·~·•·es do !Janco, relatando mensalmente ao The
sentativa do papel moeda do Thesouro set·:"io souro Federal o movimento realisado. 
trocada~, pelo seu v:Llol' nominal, pot• lJilhc· § ti." A reforma dos esttttutos do Banco da 
tes circulantes, os quac~ ~cr<io recnlhillo~ á Repuulica serik feittt de accordo com as pre
CB.ixa da Amortisaç-:io c encincmdos. scrip•/>es desta lei, de conformidade com os 

Os proprietarios destas apoliees poderiio moldes dos mai~ repui.:'tdos estabelecimentos 
trocal-as por bilbetes do banco, ~i <t este con- congcneres e em vist<t dos usos commerciaes 
Vier emittir JlOr sommas equivalente~. reco- clo paiz, 
lllendo-~e taes apolices ao Thesouro ll coma Art. 4.• O Governo fica o.utorisado a cobrar 
de lastro, e sendo então convertidas em apo- em ouro, em qull.lquer exercicio, os direitos 
lices do juro de 4 d /o ouro. ue importação na.s alfandegas e repartições 

§ 5.0 O Congresso ~acionai reserva o dil·eito de arrecadação da União, como e qua.ndo 
de legislar opportunamente sobre a conver~i- julgar conveniente · devendo, porém, fazer 
bilidad.e dos bilhetes do banco, á vista e em constar pelo Dim·io Official, com a antecedeu
moeda metallica. cia de 60 dias pelos meno:;, nã.o só o começo 
§~.o Quando o~currenci~s. extraordinarias dessa cobrança, como qualquer alteração no 

de mteresse pubhco o ex1g1rem, o governe ·'"ntído de augmentar-llle a escala. 
poderá intervir, nos termos da lei de 29 de I Art. 5.• Nenhum banco de depositos e des
maio de 1875. contos pociel".i operar ou continuar a operar, 

Art. 3.' O Ban~o da Republica dos Estados sem haver realizado effeotívamente pelo me
Unidos do Brazil op_portunamente reduzira o uos 50 o f. do seu capital. 
seu. ca-pital ate 100.000:000$ em acçõcs nomi- Esta disposição é extensiva a quaesquer 
nativas. agencias ou succursaes de banco com sedes no 

§ L • A reducc;ão do capital poderá etrectu- exterior. 
ar-se, entre outros modos ordinarios, pela Art. ô." Fica r~scindido o contracto vigente 
co~:pra. ou_ reoeb~mento _ d~s suas proprias de resgate do papel-moeda do Thesouro e são 
acçoes em liqmdaçao de d1v1das. revo"adas :.s disposiQões em contrario. 

§ 2. 0 O Banco da Republica dos Estados o 

Unidos do Brazil operará de a{)cordo com o O SR. PRESIDENTE-Sal v o reclamação, ficam 
art. 42 dos seus estatutos actuaes, a:pprovados prejuliicada.s as emendas do Sr. Pires Fer
pelo decreto n. 1227 de 30 de dezembro de reira e do Sr. Ci!$ímiro Junior. 
1890; · salvo quanto aos emprestimos sobre Estão tambem prejudicados o.s outros substi
OO.l!çãO, debentu:w, lettras hypothecarias ou tutiv·os e o projecto primit1vo. 
q11aesquer outt'?s titu!os ~e compa~as an~- Vou submetter a votos as emendas, apre
nyma.s, que so acceltara quando mte;U"a.li· sentadas pelo Sr. Matta Machado ao substi-
sados e com o desconto de 20 '/. da ultima 1 tutivo que foi approvado ' 
cotação official oomt!lo nf,.. ... .,,.o .... s+... ~ã"' ~""'" . 
ceda ao par; 'nãop~d~~d<tpo;é;, ~o vtot;i Submettida.a votos é approva.da a seguinte 
destas operações representar mais de um emenda: 
terço do total da emissão· Ao § I o do art. 2. o Accrescente-se, irt ftw:
. .A contravenção d_o, disposto n~ste a.rtig_o esta.;: apolices, emqu(Znto estiverem depdSita
llll1JOl'ta. a. respo!!-sa.b1lldade colle<ltlva e s~h- d~s ,1(~0 vencerão juro algum 
d11rm. da directorw. e do conselho ou com1n1s- j ' ' 
são ~scal; respon~a~ilidade. que se tornará E' submettida a votos e dada. como appro
etrecttva. peta repostçao na e&xa do banco das vada a emenda seguinte ao § 2•. 
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O SR. OlTICICA (pela ordem) Requer veri- Vozes - Mnitos estão presentes. 
ficação da. -votação. O Sr. MATT.~ ~L-\.CllADO - Mas 11 maior parte 

Procedendo-se á. verifi.cv..çào, reconhece-se · t d " t · fi · 
que votaram il favor 74 Sr.s. deputados e con- esta ausen e; e este 10.C o parece m ertr-se 
tra. z;; que o que SS. EExs. não querem é votar as 

emend<l.s <10 pt•ojecto, porque não póde acre-
o SR. PR.ESlDENTE - Como não verific.'\-se dita1· que os amigos do governo queiram im

numero legal no recinto, procede-5e ú cha- pedir ;\ Yota~.ão da prorogação das sessüe.s, 
m!Ula <tfim de seguir a votaç-ão das emendas. deixando o paiz nesta especta.tiva gra.ve e pe-

A.ntes, -porem, devo declarar á Camara que rigo.~a. de uma verdadeira. dicttldur;t u.ssu
os Srs. Gabriel de Maga.lhães e França Car- mid;1. 'pelo mudo mais original posslvel . 
valho declararam á mesa o seu voto contra o Nest.1.s condições, desde que joi votada a sua 
snbstit\\tivo. pt•imeim. emenda, n.quella que uetermin<~. que 
P.roceú~ndo-se á chama,da., -verific:t-se que as apo!ices depo:sitlldas não vençam j l!l'03 , es

se retiraram os Srs. Augusto Moutenegro, tal)eleclclo este principie, tod:ts as outras 
Nelson, Almino Affonso, Annib:ll Falcii o, Fe- em0ndus são .!e p:JUca importanei<J., ~o corol· 
lisbello Ft-eit•e, Tosta., A.rthm- Rio~. ~Iarcolino larioo uello., todas se deduzem da. qua foi ap
:Moura. Sever·ino Vieirn. Francisco Soclre, prova.da. 
Prbco Pamiso, Fr~ .ncisco de ~'l:tttos, Ft•:m~a I ' v rtatltO. p(l.t'O. evit:J.r o uesvd:re, (jU~ lhe 
Carl'a.lho, Ft'l.ies da. Cruz, Ferreiro Brand~o, p:\rccc imminente, pa.ra impetlir quo a Ca
Alvaro Botelho. Dutr-J. Nicacio, Goni,:all'es m:w:>. th\ o tristíssimo exemplo do en ... -etra
Ramos, Almeida Nogueira, Leopoldo de Bn- menta fot'çado do p;~dn.mento peh1. retin.tda 
lhões, Alves de Castro. Urba.no Gouvtl;t, tte mui10s amigos tlo governo . . . (..tpoíw/os, 
Pereira da Costa., Julio de Castilltos, Borge.<; ílrMcstos e recltt•)lcv;•ies 'tleha .uentes.) 
de Medeiro>, Alei de~ Lima. Cas:>iano do Nasci- Para ctue tant.'t celeuma? Quando di~-1t.mi-
mento e :l.1:enm Bô-rreto. g-os do go''el'llO, rel~re-se áquelles que n~o se 

O Sr. PRESrDE~'TE declara que responderam acham aqui ; :porque os opposicionistas, o:> que 
IÍ. chamada ll I Srs. deputados. Antes de pro- f,tzem oppo3iç<.1o á. política geral do governo, 
seguir na vota\:àO das emendas pede aos no- todos seac!1am p1•esentes. E' certo que ta.m
bres deput.a.dos que conservem-se no recinto hem e;tiio presentes muitos amigos elo go
para trata.r dt~-resolução da proroga~~ío, sobre verno; não ne,<Ttl. isto. 
a qual a Camara. deve deliber<ll' hoje, por-' o Sa. Pll.ESIDIDrrE-Lembro a.o nobre depu
quanto, do contrario, t\carã.o prejudica-do> tado que está fallando pela ordem. 
todos os orçamentos da Republica que ainda 0 SR. :MATTA MACHADO responde que está 
depend~m da. revisão da Ca.mara. po1• terem íiüla.núo pela ordem. Apenas quer notar que 
sido emendados pelo Senado. esl'l ausencia. não se póde explic-.tr, partindo, 

O Sr. M:ATTA MAC!L\00 (peh~ ardem) diz que sobretuuu, de amigo::> do governo. (Rcpetem
apezat' de terem respondido a chamada lll .se os apartes e os protestos contra a p1u·Me :-
Srs. deputados, pellS<l. que no recinto não se <~iaiyos do gouemo.) . 
acham deputados em uumel'o sutnciente, par-<.~ O orador diz que os nobres deputados to-
poder contiuuar a votação. matn o recildo 1111 porta. Acreditando (jUe a 

O Sl'. pr esidente acaba de dechu~J.r que a a.usencia. (lesses amigos do governo não póde 
Ca.Uli.u·a. úeve, boje, tomar conhecimento da .ser explic;1.da sinão pelo motivo das emendas 
proposta de prorogação da. sessão, e11vin.da. ao projecto, o orador ia pedit· ti. Camil.ra a. re
pela outra. casa do parlamento. tiradn. dv.s suas emendas, desde que I'Otado o 

Peni5<1 que, das palavras do Sr. presidente, princ~pio de que as :tpolices do last ro n~ ven
se põde deprehender o seguinte: que -si hoje cem Juros, todas as outras emendas sao co
a. Ca.mar<t não cumpre o sen dever con.:;titu- roll1trios d~i.a. 
<:iona.l, as sessões t3rão de ser encen·adas. Nestas condi\.ües, para fo.cilitar a. volta. dos 

Ora, ninguem ignora que os orça.meni.os ami!!os do governo que se acham ausentes, e 
ainda. não ~tão approvados, e que o gover no necis:;itamló-se -votar a prorog;ação .. , (Repe
não tem meios para governar constitucional- tem-se os pr-otestos.) 
ntente este paiz. VozE;;-Pa ra. que insiste v. Ex. na questão 

E si, por cousequencia, esta Ca.ma.ra tiver de _ a mi!mo 3 do aoverno '? 
· de se encerrar violentamente, bruscamente, ~ 
por não se poder votar hoje o projecto de O Sn . 1{A.'l'TA. MAO!IAOO tem necessidade de 
prorog-aç;Lo, os inconvenient~.s . os perigos pai·a justificar a retirada das emendas por9,ue se 
esta. nação serão grandes e facilmente podem pod.et~ã. acreditar que a; suas emenrhs ttnham 
ser apr~ciados. sido la.nçada.s a.rmando aos votos dos S1·~- depu-

Vê ausentes do r ecinto principalmente mui· r.ados; pre~ba. explicar que a retirada das 
tos amigos do governo .:ontra.rios ao substitu- ont1•as emendas e~ m.da. pr~judiC<\ _o ~u pen
tivo que 3-caba. de ser a.;pprovado. . same11to em rela.ça.o ao proJecto Ghceno, por 

S% Ca•nara V. Vl 
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<J.Ue esse pensamento, que é o de tlesobrigar o 
Thesonro de todos os onu~. e,;ta perH~ítamente 
cons;gnado na emenda já votn.da. 

.Não sendo, pot't"nto, essenciaes essas emen
hs, p~de ~t suà retirada. paru. que si, porven
tura, ellas ~ão motivo da ausencio, de alguns 
illustres colleg-as, seja removido esse obsta. 
culo, em bem da regularicbde do~ tl'ahalhos, 
e>'itando-se as>im que ct Camal'a as<uma a 
gravíssima respon&•bílidatle ile en~errar os 
seus t1•ab~• ho~ deix:ando R nação sem or~a
.men tos. (3l"ito b oH . ) 

O SR. PRESIDE'S'TE-0 requerimento do no
bl.'e deputado só pó'le ser attendillo em tempo. 
qua,ndo S<~ der a vot.~Iio da em8nll.a de S. Ex. 
Ml § 3', pot· isso que a. a.menlla de S. Ex. ao 
§ 2" ji1 foi sujeit;t ú votaç:ão, que Yae ~er Ye
tificada. 

Posta. a ;-otos, e approvatla a seguinte 

Ao § 2." Supprlmam-se as pabvras
·mas desde, etc., até o fl.nll-1 do pl'aragrapho. 

O SR.. l\hTTA l\fACHADO (pela onle.m)-Vi~to 
lmvel'·nnmero pat-a votar, si os meus honra
•los colle;ras entenderPm que não é i~to um 
obstaculo para a regulal'idade dos nossos tra
balhos. pellirei a V. Ex. a retiradn. do meu 
reque1•imento que pedia a retí!'i'tda. das emen· 
llas. 
Con~ultada a Camara,é ap1Jrovaclo o ultimo 

1'eqnerimento do Sr. !vi tta.l\Ia.r.h;tdo. 
São succe<sh'ame!lte submettidas a votos e 

a.:pprovat.l.as as seguintes emendas : 
Ao § 3." Snp1wíma-se o primeiro p?rinrlo e 

~re~cenb-se :-as apolices, rnoed::t conente 
<le .i uro de 5 • j" corres ont.!en tr~ i lettm B do 
§ 2•. si ainda não tiverem sido pagas pelo 
bo.nco, CJ.Uando uecr~trtd>1 a çonver.•ã.o. conti· 
null.rão sob a guarda do Thesouro e nno ven
-eerão jnro algum ; devendo o \Janco re•g t..l
::l.s grn.dualmente, de accordo com o g .. vern . 
:po,g;tndo-as em moeda. ou retirar gr tdfl.tiva
rnente da circulaçiio quantia. eqttinúente, 
. :a.nnu lhtn• lo-a.s. 

Ao § 4.~ Accrescente-se no fim :-e não 
vence.rií.o juro algum, emCJ.uanto estiverem 
deposi to.das. 

Ao § 6." AccrescentNe no fim-podendo os 
·<1.uxilios ch que tr~tta esta lel serem deY<lllOs 
até 50. ooo:ooo::;. 

Paragl"J,[)ho· para ser colloca.do onde con
vier :-Os saldo> do ThBsouro, depo~itados no 
'ba.nco em conta con·ente de movimento, não 
vencet•ão .iut•o aLrum. 

Assim t<mendado. e o projecto adoptado em 
:3' discusii.o e envio.do à commissão de redac
!~ão. 

0 SR. ARISTIDES }fAIA: (para ttmtt e:.r;p/;caç,11) 
pc< oal) diz que o nobt•c deputado por Minas 
Geraes.Sr. ilfa.tta Mach:tdo no discu!'so que ha. 
P· uco acabou Lle pronuncia.r. atirou a um 
grupo de deputados a censura d~ se terem 
retirado do r,~cinto pJ ra não votar o substi
tntivoas$ignado pelo Sr. deput.1.do FJancis
co Glvcel'io. 

f'•·rtence a. esse grupo; foi nm do> que se 
r:;ti1·<1r<Lm. Vem tr·aset• á Camat·a os moti
;·os dessa ret.it•ada . 

E' uma declaração qw; pas~a :\ ler, pela 
qwü francamente se assume a responsa.bili· 
d~de de :1cto praticado. (U. 

Esta. declaraçuo estú. :cssignad<t pelos se
guintes Sl·s. depuü1dos UJ) 

Ded:uamos ter-nos retit•:1do do recinto das 
sessi•f'S no momento em que ia, proce"er-se it 
votaçlo do substitutivo a:>~ig·nauo lJelos ~r~. 
d putado,; Giicerio e outt•os, pt1t' não que
rel'nws concorrer p:wa a. approvtL~:ão que pre
víamos cet·ta, de uma. mediria. contm a qual 
p1·otestúmos sempre e :·L rea.!i:;:lç:lo d<1 qual 
att(•íl.>uimos os intuitos que determinat·nm o 
golpe de ~studo, 1)elo (],Ual !ui o Congresso ~a
elo na! dissolvido ; c protestamos não con
tribuir• direct;t ou in·flrect::lmente para que se 
consume o cleBa~tre que, em nos<o par~cer, lw. 
üe lnevih.welmente result<lr p:.wo. a patria 
brazileím da restauração da, polit.ica. finan· 
ceil'l1 iniciada em li de .aneit•o t.l.e 1890. 

Saht das ~PSS<í0s, 29 de outl1bro de 1892.
..lnnil~al Pakoa .-Ari.-tides Maio .-Gm!ça!.'l!e:; 
R<tmos. - GaiFiç~ ele ,1fa;;nl!v7e•·.-FI!i·rei1·a 
Br(mdrio .-F,·cncisco de !liattos.-Frnnça Cal"· 
~·~Jiw.-.ilvaJ·o Botclho.-Fróc8 rlco Cn!;.-C. 
Zam<t. 

Kii.o sabe, si pelo facto de estar fundamen
t~'1da, pode1•:i. mandar ú mesa esta declaração 
po.ra. ~f'l' pul.>Ucado 110 ])i,,,.;o Oflióal ; mas 
c;1.s.o itoso não lhe sej~t pe• mettldo publicai-o-h;:~. 
Juntamente com as poucas palavras que 
o.~orn. disse. 

0 SR. PHESIDEXTE - A mesa não póde 
r('ceber decl;n·aç:ão do nobre deput:;do. Sim
plemente S. Ex. poderit in~lnir 1). declaração 
no seu discurso. 

O SR. Fru.xcrsco GLICERIO (p~ra w•w expli
cw:~!· > r><ssoc~f) diz que, ínfeli·,mente, e obriga
do a occuuar a o.ttençiío da tribuno.. em uma 
hora em (}ue urgentemente os interesses ele
vados do seu paíz reclamam a attenção e o 
voto da Camam. 

~las, a.utor principal do substitutivo que 
acaba de ser voütdo pela. Cama.ra, deve re
~ponder a uma de::laração lida pe·o seu hon
rado :.tmbo, distincto companheiro de lutas 
politicas, que attrlbue ao ora.dor pessoalmente 
Intuitos não pat.riotico~. 
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0 SR. ARISTi DES ~L\L-\.- Não a.ttribui a V. 
Ex. 

O Ss. FtUi'\CI>;Ct) Gr.IcERio diz que, l'<Í esta.....-2. 
colla.horando t'ra.rtea.mente nesta votação, como 

~ SR. FRA.:."'cxsco GucEmo não quer recrl· a minor. ~~ poder·ia. tornar como arma de com
mmur o seu nobre e distincto amí<>·o· não tem bate ? l (P .. Hsc!.) 
o direito de fazel' um<t re!erencia a'ma.rga a. _Pediria - este.e_ o resultado do. sua explica-
S. E 1. çao pessoal- pedtrtaao seu nob1·e amigo e cal-

Acredita mesmo que, no momento de exal· lega que se tlignuss~ de r etil•ar a sua declaração 
taç-ao,q~te não é sinão uma manifesta~üo sym. de voto. afim de que sob•·e a votaçiio da Ca
ptomattélt de suas víl'tudes p •litic:l.S e pe<- ~ mat~J.. · · 
soae_s, ~- Ex. esqu~eu:se de que ~ão podi<\ O SR. .-\.!USTi!lES l\L\.L\- A mesa. não a. 
attr1bmr aquelles rntmto~ ao humrlde a utor :1cceitou. 
do proj~-to que aca.lk'\ de ser votado pel:~ · casa. O Sn.: Fr.A.xcr~co Gr.rcEP..I? l'~}JOnde então 

que cst:. llre.JtHhe:ulo o ped1tlo. qu e era para 
l[ttn não pe'Cltlrasse um docnme,,to que, sem 
ü1l'en•:t lWnhunm aos elevados intuitos do seu 
tlist.incto ~ollt•g:t c a mi;.:r•, r~pr0~cnt;u•ia uma. 
:LHHu·;;t e crud dt\~,:ider1cia "o!Jt·c um a~to da. 
C:lffi:il'O.. 

VARlos Sn~. DEPt;TAnos-E a t-odos ::r.quelle.; 
que Yot.aram pelo pt'(~ecto. 

. O Sn.. FR.\xcr~co Gucr·:rnn 1!it. que não ~e
n:o egorst.o. ao pont.o üe dulcndcr- "e. tleixantlo 
o~ seu~ companhcir·os sob :t :qJpt·ch C:"n~rto ma
ntft:studa pdo nobre deputac.lo :t quem t'C· 
spontle. 

O nobre deputado não t inha o direito. ou 
não tinha muit .. r:tZão de att.ribuir-lhe intui· 
tos que niio fossem pa.trioticos . . Podet• it~ 
nttribuiz· t·rros, mas erro~ quu de 10rtn11 
alguma podem induzil· ao fim que a$si"n:l.· 
lou. e 

Os seus disf.iuctos collegas,que collaborara.m 
COiJlS.í;;o, na. orgr..ni.sa(:iio de:lte projecto, pu.· 
tt•tott<'::r.mente, abt•tra.m mãos de sentimentos 
que tinham, de idea..s assentadól.s que tinham 
para collallorarem na r~forma finunceir-<L.sem 
11enhum intuito,que não fosse o de bem servir 
á patrh~. (A p 11i-::••os; muito btli•l.j 

O proje to não é proprhtmente do orador · 
como j <\ declarou. repre~nta a média d~ 
opinii)es. e a Ca.mara e o paiz ::r.ea.bam de ver 
que, neste projecto, collabom.mm membros 
da. opposiç-:lo e membros da. maioria. 

Por•ta.nto, não havia. intuito político ne· 
nhum. 

O SR. OITICICA- ..'1. minoria, principalmente, 
tornou-o a.rm:t politl<'a. 

0 SR .. ARISTIDE~.; :.VLI.B.- O;: resultados poli· 
ticos, d;~ eu, hào de a.pparecet•. 

0 SR. FRA!\'C!SCO GLICERIO pede que creia. o 
nobre depu1ado que não havia int uito nenhum 
de hostilidade púlitic., nrm mei'mo ~e cogita.va. 
neg~ _pr·ojecto, da responsa.lJilidade ou das 
optnwes do :.ro>erno. 

)l'ào; teve a cautela, para. collocar bem, 
.aqud\es que pertencem n maioria. e aquell;·s 
que pc·r tencem :1. oppos.ção, ne~ta obra que 
apn'SentM·a o Yoto ua. Camara, teve a. cau
tela, ~epete, de declarar que o prQjeeto era 
proprwmente, unicamente p:u·lawenta.r, 

O Sa. O tTICfCA - Or ·, a. minoria. tomou-o 
eomo ;1rrnu. politica, como armo. de combJ.te 

0 SR. J OÃO I>E SIQl.i'EIRA. E OUTROS DEPU
TADOS DA lllXOR.lA - ~ãO <lpOiado. 

o SR . OtTICICA - A de~oitiencia está feita,. 
O ;;;r... CnAt..w Lonuo - Quem a. tez ~ 
O SP.. . OtTICICA di~ outro :\parte . 

O Sn. ErrTACto Pr::s:so.\.- :\iio <lemos camctel.' 
politko i~ questão. 

O Srt . OiTICtC.\. - Deram. 
O S!t .. Jo,i.o DE SIQCEIRA- T<lnto não de

mo~, que o nosso lcadet Yotou coutra o pro
jecto. 

O SR. G .\RCIA Pme;; - ~ln.s par a que esta. 
ü•1•itac:.ão? 

0 Sr... FRAXCISCO G LICERIO diz que Yae sen
mr-se, visto como occupou a. tribu na. uniw.
rnerrte para f;~zet· esta. declaração l>a.ra, de 
a lguma fõrmu., destru ir o rnáo eJJcito das 
:palavr-.1~ do honrad o deputado por :\1inas, 
tal é a a.utoridacle mo1•al que reconhe~e em 
S. Ex. (Jfui!., be ;;~ ; nn <ito ú~m.} 

0 SR ÚITICICA (pCii'c>: ~~·ll Cl expliCI.l9<iO pe:s
so ·I ) pede á Camar a que lhe rele>e a de
c\a:raç-:io qu~ lhe vae fazel', em nome da com
missão de orç.mnento. 

.-\ .~mmissiio 'le orç.amento julg:J. de seu 
dever d• por na. Cam.<tra o m;~.nuato qu · lh~;> 
foi eonfet·ido, e de (\t-clarar que se ju!~u. des
obrigado deste mandato e dos dev(!res que a. 
C:1.mara lhe crmfel'iu _ A C:Lmat'll. do.; Senhores 
Deputr.dos sabe que a conlrni.s.;âo \te or\a
mento,dea.nte dtt impossibilidade de dar orç;t 
mento ao pttiz, apresentou um projecto ex
pondo as drcum.-t.•nci<ts em que elle se 
acha.va e pedindo a s ua u.ppronJ.ção 

A Cama.ra dos Senhores Deputados sabe 
que a commis:<ã<~ de orçamento não se poupou 
M estudo dos gra.ndes a&!:mmpt{)S su,ie tos ao 
seu cr iterio, que não poupou a sua dedicação 
1Jl\,ra. o ue{ernpenho do reu ma.ndato ( 'P··i111t s); 
arommis~ão deorc;<unento m·;.;a.ni>ott um plano 
p' lo qual entendia, que !'r.•. po.~~i\'el equili
bta.ras for~as ecouomic:.ts dtl nação. Por mui-
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tas Tezes a Camara, por muito netos seus, reclama por -çarias 1;e:es attençilo e pede aos !tO
tem destruido o plano que a commissão de ln·as depH~ados qt<e w'Eo i>tterrompw<L o orador)· 
orçamento trouxe; mas em occa.sião a.l.~uma. ~essas condições,a commissão de orçamento. 
ella :;e ~ulgou exl1.utorada, nem ent~ndeu julgando ilnposÚI'el llesempenha.r o seu mau
dever v1~ depor o seu mandato por !altar- dato, não tem outra co usa a fazer sinão a.pre
~he 3: contiança da. Ca_mara, p~rque estava sentar a esta Cama.ra a exoneraç--ão de suas 
Jun:pda a es~a questão do proJccto apresen- runcçíles. 
tad_o, o_ qual tm;w ~otno base, para qut: a va- o sr. pre8idente dura substituto a commis
lorJsaç·a.o do IJ?.~to. cu·r.ulante o produ.zts;;e o ;,iio ilo orçamento, na ili1•ma do regimento, 
completo eqmllln::w do tltesouro e satlsfiz~>e porque <t commissã.odeclaril. peremptoriamen
os seu~ colll:promts~o~ ... (apart-.s e coute~taçoe~ te, á face da cacnara e do paiz, que de modo 
succ~ss•v.-u u:ten·o·•~~·n ~ o.-a~or_- .. ) hoJe q~e algum, _em tempo algum, absol~tamente, ella. 
a m10oruJ., o~ aU._vcr:>arlO:> do bo>crno ... (1>1 ?' não t'CI.hg~r<L um<\ Jmbauo pl'OJCCto que sup-
testos e (vmr-~~s ml~'rlOmpcm o o;·ar.lo1·) ... llOJ~ piie :;ero um tle..<:astl'e nacional. (Muito bem, 
que:~ ~morta desm ~:ASa. votou,na sua QUll.:il , 111 iw ''e"'· Palows •ws ftale.·ill$, Vd<e•!l~>nte,; 
un~m~nu.lade, de acc~m.lo _com um ~l'U 110 c..ln. Jl•·otcstos de ,;1uitos s,·s. depttlll•los. ) 
mawn:~., para dar nctorta. ao pro.)ccto em . . . -
contrarit• :'tquellt• que :t Ct.1tntni:<.'i;'í.o 11Jl'et·t.•· O ~R- Pl~E~WE;>;Tt:: a .nnunct:t a th~cussa.o 
cera.... unic:L tlu pro.redo n. ~ (do Se21ad0\ Pt'OI'?" 

O Sn. co~T.\ .h.:;o.; tOIL (co•H u,!VI'!tl ••)-G t·upo 
da ma lo ria q ne tem t;w tn t•t lr.n to, t:\u to p:1· 
triot l:-mu r. t:mta homc,.;tidn.tlc como V. Ex. 
(AJlOÍ•"Io.< !J''•'l!e.~ . ) 

O Sn.. ÜlTlCIC.\ responde quv não r.lis.:e o 
contrario, 

Aqui c.;;tú umn. qul:3tiLo em !JIIu uiio ~lltt·ou. 
O noln·c deput:tdu tilz mu,l em pn:cipit~t·· ~(:l 
porqu~ nilo ~:t!Je nndt• o lll':tdur vae cheg-:u·. 

0 SR. COSTA J ti;>;!Olt-Tinl!tt O dil•eito Ut: 
fu.zet· e~ta J.eclar;tçfto p:n' c:tus:t de~te do
cumento trhte que aqui toi apt·esentado. 

VoZEs-E' \'et·gonhoso. 
O Sa. OrncrcA.. . hoje que a maioria 

desta casa. na sua qua.si unanimidade, vot.ou 
um projecto em contrario ao que foi a.presen
ta.do pelu. couunis..~o de orçamento, obtendo a 
victoria com u1u grupo da maioria ; as po;i
ções estão contrarias. (NiJo <Ypoi~t~:lo.•. Apa,.tes 
e protcJstos "Vehetilerncs interrompe.a 1Jo1· gJ·a,ule 
tempo o orador.) 

O SR. CosTA Jtr.~õror.-Peço a pala.Vl'a. 
0 SR. PRESIDE.i\'TS-Peço ao nobre depu

tado que não prolongue a s'ua questão de 
ordem para não interromper a ordem do dia.. 
Sendo, como é, patriota , cumpridol' dos 
seu:; devet•es, ha de comprehendet• a necessi
dade que tem a mesa de não sacrifica.t· a 
sessão. 
· O SR. OmcrcA. di2. que vae concluir. Nestas 

circumstancias, a commissã.o de orçamento, 
reconhecendo a impossibil.ida.t.le de cumprir o 
seu mandato e n[o q_uereudo dar à nação um 
simulacro de orçamento . . . 

VoZEs-Oh! 

O SR.. OlTIClC.,. ••. pot·que ahi estão as ver
ba.s-tiuctuações de cambio-no orçamento da 
fazenda. (Fo;eria no recinto. O Sr. presidente 

f( ruulu nO\':\mente ;\ a.ctu:ll se>sao alk ao dut 
1:.! til' novembro vindouro. 

:\in;;uem p~::dintlo a pa.l;tvm. é encer-rada a 
tli~cu~~~ii.o. 

:::>ulnnettidtt a votos, é approV<t<lo, officio.n
tl•1-:;e ao Sen(l.(}o, o seguinte 

l'ROJECTO :S. 233-1892 

(Do Senado) 

O Congres;;o Nacional resolve : 
Artigo unico. A presente ses~o leg_i~lativa 

fica novamente prorogada até ao dta 12 de 
novembro do co:-rente anno. 

O Sr. Zam.a diz que ba poucos in
stantes. teve o despra.zer de ouv;r o nobre 
representante de Minas Gera.es. cujo nome 
pede licen~.a. pa.Ta declinar, o Sr. Ma.tta. li·Ia
chado, censurar 03 deputados que nã.o toma.
l'acn parte na votação que acaba de ter logar, 
neste recinto, qualincando de incomprehen
sivel este proced.ir:o.ento, por partes daque~les 
que sustentam o actual governo. 

O orooor esta habituado a respeitar sem
pre o modo por que votam os seus illustres 
collegas, quaesquer que sejam as divergen
cias que existam entre ·o orador e elles; tem 
tacnbem o direito de exigir que, nenlmm dos 
illustres membros da representação :üacional 
irterpretem o seu pensamento, de modo que 
elle possa ser offeosivo da sua probldade po· 
lltica. in di vídual. 

Não é competente na. questão ftna.nceira ; 
t.leixa áquelles que estudam este assum.pto o 
traba.lho de resolvel-a do mo:io IWois conve
niente. 

Se não entrou, foi porque lhe pareceu que, 
na suo. qualidade de brazileiro, não devia 
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sanccionar com a sua presença, um '[lrojecto 
que, entende, uã.o ser o mais conforme aos 
enteresses da. nação. 

Sua j ustificação é completa., desde que, pó de 
declarar não ser accionista. de nenhum es
tabelecimento bancario. ( Muito bem ! Nao 
apoiados ! ) 

Discussão unica. do proj ecto n. 232 deste 
anno, autorizando o Poder Executivo a con
ceder ao cidadão Raul Ca.valcanti Yerez..'\. 3<> 
escripturario da Alfa.ndega de Santos, ·seis 
mezes de li~ença. 

Não havendo quem lJeça. a palavra, fica. en· 
cerralla a discussão e adiada a ,·ota.ç-..1o :por 
falt.'\ de numero. 

2• di~cussi"to do projaclo n . 231, deste anno, 
conce1lento no Poder Executh·o um credito 
ext raorclinúrio de 10.000:000$, ao cambio de 
27 d., :p:mt ser empregado na rm1m·a~~ o. rc
pn.ros c nom~ construc,·ões de matcl'i;d tia 
esquadr:t nacional. 

O Sr .• J"acqu.-s Ourique-Tcndo 
sido surprehemlido hQje peht dis~ussiio tio cre
dito pedido pelo ministro da marinhtt p<Lrtt 
a.ttender ao e~tado em que ~e acha o m:tteria l 
da no~,... :tr mada, não me foi po:>sivel e.~tudat· 
devidamente a. que~tão, e não poderei por is~o 
desenvo!Yel-a. quanto a certos detalhe~. qtte, 
estou convencido, influirão profundamente uo 
modo ele votar ela Ca.mara. 

V.Ex. Sr. ,presiclente,como eu e como o p<Liz, 
tem ,·ist.o a llrenccupa.(;;t o de economi~ que 
reina sempre nas deliberaçves desta.assemblba, 
principalmente quando se tm.ta de verba:; p:wa 
o exeL•cito, ou de insignificantes augmentos de 
ordenad~ dos oper-arios ou dos pequenos runc
cionarios publico.>. 

Quando discutíamos o orçamento do :Olini:>
terio da Guerra. V. Ex. viu levantu.t•-se o dt!:<· 
temido relat(lr do par'ecer da comm iSS<.\o Llc 
marinha. e guer1·a. para defender o prine\pio e 
d·t mais restricta economia a.té rlesorgani~ando 
serviç,os. e qutmdo por mim e po1• otttros 
collegas foi demonstrado a. S. Ex. que a 
providencia m<Lis elementar mn.nda>a que 
se curasse elo efi'ectivo e do material do 
exercito, S. Ex. procurou por todos os 
meios e com cerrada. argumentação nos im
plantar no espir·ito a convicção de que não 
'havia o menor receio de uma. guerra, que 
nem se devia pens::.r nisso. 

S. Ex.. nos disse então que era tal hypo
tbese um simples preconceito e que nada. au
'torisava querermos ver em UIÍl. futuro ainda 
.que longinquo, a.inda que provM·ei, simples
mente a ameaça. de uma lucta entre republi
canos sul-amet•icanos, em que o Brazil se 
.achasse envolvido. 

Nã.o sei nem posso explicar como é que o 
illustre relator de uma commissão de con-

fiança . elo governo venha asseg-urar e demon
s~rar n Camara: que se deviam 1\lzer todos os 
cortel> que indicara. e até reducção do eífectivo 
do exe~cito n~ orçamento da Guerra; não posso 
nem se1 explicar, como S. Ex. se estr-ibasse 
pat-a isso nas informaç,ões de profissionaes ami
gos elo governo e na palavr a do proprio mi
nistro d~ guerra_, como o declaro~ e agora, 
poucos dias depOis, venha. o Sr. mmistro da 
maeinha pOOir- nos um credito de 10.000:000$ 
paro. reconstituir o material da a.r mad::t fun
damentando-o levianamente em couside~açõe~ 
completamente oppost:1s . 

E' verd~cle, Sr. president~. que ,-ejo no 
nctual pr·o.}ecto o nobt•e relator dlt commissão 
assign:w-sc como vencido. 

O S1~ . F1u~crscn Soow::- 0 r·cl:ttor niío 
apoiauo. ' 

O :-n . .!Ac<.!l:t:.< Ot:l:l<.~t:E- Retiro-me ao re
htt.o~ tia <:ommi:;;ão que úcu }l<ll'i:CCI' sobre o:; 
:;crl'l\'VS tia ;;ueJ•m . 

Si estou con n~ncido tle q ll<..' ü preciso pl'e· 
pa.t•ar <1 fort;tt <J.l'l)Jatla U.a R<'•pu l)iiCtt para. 
qutlf([Uel' eventnahdalic, entrebuto V<lto cou
ti-:.1 o credito . .. 

O Stt . Fo:-.:,;Ec.~ HEn.~r~ Apoiado. ainda. 
vírú. a la.nn\\r mais a opinião. · 

O Sn . .TAQt:ES Ot:RIQt:Es- • •• e vou externar 
n.s rnziíes, por qncassim procelio. 

Como ,jil. th·e occasiã.o de dizer a. esta Ca
nmra, no t<LSo possível mas nrw m·o.-asel de 
mmt ~mprml~<: elo Bt'!JZil com qutJ.lquer das 
t•epnb!Jcas Ytzmltas, e ,;em du.-iua. ao exer
cito nue c:t.be o papel mais acti v o nn. I neta. 

Pot· isso. Sr. presidente. não ve.jo r azão 
pa.m. que se venha. pedir a e;ta ca.mara. 
10.000:000$ para reforma. do material da 
nrma.dn, e não ;;e de ao exercito o arma
mento üe que carece, não se lhe de nenhum 
dos melhoramentos da arte milit:t.r moderna., 
e !Xl Jhe diminuo. o ell'ectivo. 

V. Ex.: sabe, Sr. presidente, que. quando 
duas n:tçoes teem uma questi'lo de limites a 
trr.ta.r, é pdncipio elementt\.l' que ambas se 
d~vem preparar ~amo si se seguisse um rom
ptmento de relaçoes, que r ealmente póde so
brevir qu ando meno~ se es-perar . 

Diz o nobre ministro, justificando o seu 
pedido de credito. (Lê.) 

Tem sido habito meu combater aqui certas 
irreflexões, certas leviandades dos homens 
que tt:~m re:spvmabliidaàe de governo, porque 
ellas so podem servir para ainda. mais asedar 
os animo~. Todos sabe~ quanto influiu para. 
de::mora.bsa.r a Republica. ba ver o seu Vice
Presidente, ao assumir o governo. declarado 
perante jornalistas, que trouxeram o facto ao 
publico, que seria. elle uma. sentinella à porta. 
do Thesouro, :porque este paiz. era um 
pa.iz de indivíduos que só pretendiam, que 



Cà'nara dos OepliacJos · lm;:resso em 1810512015 12:56· Página 19 de 27 

702 Sessllo em 29 de Outubro de i 892 

sõ almeja-vam o assalto ao~ cofres publicos. Esta. fronteira eõüí aberta a qualquer a.ta-
(A.par:r.'.) que do inimigo. 
A~ora, \'emos o Sr. mini!>h'o th marinha Lembro agora a V. Ex:. o seguinte: 

qua.l.1lcar imJ?rudente e incriterio::..amente 0 Em primeiro logar. que todas as vezes que 
estado finance1ro de um~ mu~:io amig-a. o !3razU se t~m achado em lucta com a Repu-

S. Ex. expõe o actn:1.l e~tado do armamento bhca Argeatma; o tl1eatro da guerr-a tem sido· 
da armada, e rt-alruente todo;; sabemos principalmente localisado no Estado 01•iental 
que esse armamenio uiio e bom ; mas per- e as invas0es teem sido feitas por· esta fron
gunto a V. Ex.: entrou na computação d~s:;e teira. A armada não tem nestas luctas repre
credito com "considet'3çiío de qm• P.xiste uma sentado papel tão activo quanto o exercito e 
companhia organi:>.'\da com 1a ,·ores extt•o.- isto em consequencia. das condições estrate
ordinarios do Est..1.do, e que tem ella. em seu giC<lS a que me refiro, e si lhe offerecemos 
comracto a obrigação de, em caso ele guêrra , uma. costa longa e perig~sa. ella nos apresenta. 
armar os seus na.-iO$ e pro1•orciono.l-os II·O um porto :tbertO. 
governo 1... Neste a.ssumpto devo conservar a maior cir-

_<\tcm dis.c:o. S. l~x. o Sr. miubtro jiL nos cum$peccão, porque a.quillo que aqui é dito 
1l<~monstrou p or n.caso qu P-. além dl•strs ;:er- pôde repel'cutit· !i"ora de um modo não des
vi~:o:; que p6de prest:1.r essa com"[la.nltü ele Yo.nt;J,jo::o para. mim, mas desYantajoso para 
nawgaç:lo,sii.o :\iud:1.necessa.rios o> 10.000:000$ o pa.iz. Entretanto. direi a V. Ex .: que no 
i ndit:ados su mm:tr ia.mente no cr~lito 'I ! E ao caso de luct:t com a Repubtic.1. Argentina,t~ns
pa...<:..<O que s~. p~d~' esta. c1uant.i(t p:trn melhor:.!' ter indo estn. o thea.tro d;L guerra. pa.ro. este 
o m:tteri:Ll d:t tmnnda. não fica ahi o exerd to lado do E.~t.n.do Oriental, ~\ invasilo da fron
:preparado in$uilici<>nt~mente, ao vasso que 0 teiro. ser;"~ consequencia immedia.ta, porque 
<•.xcrcito u;t Republicat.rgentina po;;suc :u·ma- ella tem alli muito a. lucrar. PUde inYadil-a 
mento ;tpec·fciço;tdo tle tiro rapido ?: por varies pontos, servindo-se até da rede de 

caminhos de !erro orient;:~,r , uma das primei
U)I SR. DEPt:TADO-~i assim ê, tambem de- ras como typo e~tra.tegico ... 

vemos- votar um crQdito par:~ o exet•cito. 
O ~R . Ft.-n.Qt:DI WER:'\ECK -O seu proprio 

O SR. JACQt:"ES OuP..lQCE-Parl'C(>. pois, que territorio tem uma rede estmtegíca. 
o nobre ministro a ndou precipitadamente 
pedindo este ceedito s~m uma justificnçii.o O SR. JACQt:"E:t Ot1:UQ!iE-A Republica Ar
technica, ainda que geral, sem uma estima- gentina transfet•inclo o seu theatro de guerra. 
tiva que 0 discrimine, etc. para. oE:>tado Oriental, como acabei de d·zer, 

além de tod<tS estas n.ntagens, tem outras 
E si o nobre mittistro. que nií.o me merece que não posro apontar, mas que s:lo intuiti

confia.nça alguma, lançar mão drsse di!lheiro Yas: vanta!rens militares e economicas, va.n
pa.ra. comprar por 10.000:000$ um outro r.agens que -deixo ao critet•io dos meus colle
I»dcped· ·;teia. ou qualquer trambolho seme- gas e~tudt~.r. 
lhante, de quem ;). responsabilidade? E •. ta ,_A ~ - ... , , 

~ . . . . _ . n ..,•e n..v, a. esc1ua .. ra. so }>tJUe acouar pro-
O ::sn. !'L-"RQll~I \VER~Eci.'--A 'otaç-.w e ur- ficuamente dentro do cstuario do Pra.ta, como 

g.enw; nao ~e pUde deternnna.r typo. I no pas>ado. e ne~te caso a defansiva precisa 
Alem disso, Sr. presidente, como jâ fiz ter muito maior for~·a do que a offensiva. 

-ver, o papel principal ~In uma. cam)::t n~:l. tra- o Sn. F t:RQt:m WEI'~'\ECK dit um aparte. 
Tada com as republJcas do Pmta nao está . . 
r eser,n.do á armttda. Ella cte1·e trab'.:.lhar de O SR. JAcQCEs Or.;ru~ur.-Alu está a vanta-
accordo com o ex.ercito e n. este cal.ie 0 prin- gem de l<~-n~::.trmos muo dos naYios ~o Lloy_d. 
cipa.l P<'l.pel, ú. vista de consider-açüe:> P'Jlitica.s VV · . Exs. comp!·eh~ndem que e prec1so 
e estl"J.tegica.s que são fa~is de pre1·er. economtsar . O ]l:l.lZ !!ao comporta agorJ. des-

- . . _ . . , p~zas que podem mm~ bem ser superf!uas 
O SR. FtinQcm WE!t:\ECI\.- Dt:<eoulo ~e em gr;mde pnrte, c cuJa responsabilidade é 

V. Ex. Temos 1.000 leguas de costa que nao no~sa. 
teem def~sa. O l>ro:prio porto do Rio de ,Janeiro ·- · 
tu.mbem não está nas condições e~igidas pela Temos l) Lloy•l hrazileiro, cujos na.vi:JS 
scienda da. guerra. podem armat· em gnerra. e ser utilisad<J5-

pelo govemo, po1· isso q11e o ~eu contracto Ioi 
O SR. RETt:~IB.'I. d~ um ap:->.rte. estabelecillo ne~hls condições. Não quero dizer 
O SR. J ACQliES O u RIQUE - v. Ex. sabe que que negar ei em ab~oluto credito à. marinha. 

o estario do Rio Grande do Sul é limit rophe não; quer()-(} dentro de certos limites . quero· 
da Republica. Orienta.! do Uruguay .. Nioguem que se nos convent;-a. e ao paiz com provas 
ignora que a fronteira do Rio GI"ande do Sul serias e nii.o wm palavras oucas e asser~ 
e3tende-se desde o marco de Santn. Yict.oria contra.dictoria.s. que esse credito será conve
até ao Alto t.:rugn~y. nientement-e empregado, em material discri-
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minado, pelo menos. pela, ~ua qualificação e Sr. presidente, V. Ex. viu aqui cortar-se 
importancia approximacla do custo. no or.:;,a.mento da Gner·ra. gratifica.:; r~es de cria--

A Ca.mar;t republicana, SClbre quem p~sa dos. gratifica«:ão pa.ra aluguei;; d.e casas e ou-
a. responsabilidade destes a.ctos, dere ser pre- tras ninharias no orçamel}to da. Guerra; com<> 
cavida e prudente, mormente, quando em poderemos agora, ,,ortanto, conceder sem:. · 
poucos di<ts se contradizem o minü::tro da base al~uma. simplesmente fiados na affir~ 
guerra e o da nmrinhn, sobre o assumllto ' mac;-:Lo do m inist1·o. um ct·edlto de ....•..... 
principal. 10.000:000$000? · 
. O S ~- FcP.Qom 'VER:-iECK-E o" grande~ O Sr.. . FUI·:QUDl .• ER:I"EcK - Não ô ~ú <' 
a1·mameutos... ministro que pugno. pot· e~ta mediei;\; hti. 

o SR. JACQUES Ot.:RIQI:E _ Pet·:lão: e~1011 poucos uias ouvimos aqni :t e:;te respeito u m 
de accort!o com v . Ex ., "}len~o quu deY<~mo> dbtincto collega, muito competeute n:t ma
e~t:J..r prep:w[luos para uma luctll po~,;i vel. tet•ia. 
mas não provavel; o que nego <i a. <'onee.~ãu O Sr:. . .lACQt;E;; OUI\'QtiB - Sr. presidente .. 
elo ct>edito, Yisto como não podemos J:L7.~l-a, \'.Ex. on viu-me nc,;t..1. tt·ibun;t ,:ontra 1t reo..lur
:;em que pelu mini~t.ro '<lil m:Ll'inlt:l nos ~ej:un 1;:'lrJ dos 20 .fiQI) lwmen> do cxercit,o, e. por 
fornecidas as illl'ut•ma~:,Jc~ a que me t't•l\~!'i. i.-t.o. •le1·o e.,ta r ccl·to 1lc <JUC n:i.u .•on contra n. 

o SR. Fcw.>cm \VIm:-iECK dá lltn apm't.u. nmtlitht t...·ndente :1 melhomt· não ><Ú o cx:crcito 
como l\ n.rmad:t. 

O Sr-. • .1.\CIIüE" Octw;eE-YY. f.xs. di7.mn Dit•eí :t V. l~x. c :'1 e:tsn. que voto cont.m 
<tUC <1 Camal'a e~tà. lL enccrt•ar-sc, 'llHl não lw. c"tA! <'I'C!<Iito. 11~u porque j ttlguc tlesneces.sario, 
tempo. uulS sim porque não o jul)(O suffidentemente 

Ent1·etanto, devo lembrar a SS. Exs · qnc justitlcrulo por aquelle que o solicil<t,porque (}. 
não devemos te!' aqui o preconc:·ito <In nn ~ p<t.rlameato niio deve unr um t:1·etlito, lia~ cir~· 
tlat· dept•ess:~. desde que t.t·a.t<.Lmo;; de qu~s- cumst.;~ncin.s actu:::~.es do paiz, ~em primeira.
tões importantes come> esb.t. E dema.is. si mente salvar a sua responsabilidallC e esfu nii.c:r 
a Camat·a :-:e fechat' a. Constituiç-lo dit meio;; se ach•~ ~<Li va., ~i ailpro;·nrmos este projecto, . · 
<W g·overno pat-o. estes caso~. tal c."Omo elle foi formula1l(), sem base. 

Port;mto. e,;tud.emos •~ !] uestiío e si ella niio E a conced.el-o, lembremo-nos disto: outrc>. 
ficar resolvida na presente S!!S;;âO. seri1 n a se· igual deve ser d'•do para melhoramento do· 
guinte, ou o governo sob sua responw.bili- materi:tl do exercito. o qual é tão antigo, ou 
liade agira e no~ dar-..\. coatas. atr<tsarlo em relação ao do. Republica Argen~ 

0-lacto é que entre as opiniiies tio ministro tina., que causa lastima.. 
da. marinha, do da guerra. e ci~E nobres depu- Creio, Sr. presidente, que tudo isto deve· 
tados que aqui dizem ser infundado o re~-eio set' feito por meio de um plano uniforme,aind<~. .. 
(le urna lu ~ta, !.ta completa divergencia. que rapidamente es1.udado, m:os, que apre-· 

O SR.. Ft:RQL"m 'VER:-iECK di um aparte. sente bases suaicientes par-a. t irat• do credito a 
O SR . . JACQUES OmtQUE - E' o que se nota fôrma vaga sou a qual e apresentado.· 

em tudo ; 110 proprio seio do governo ba ele- E emquanto isto niio se fizet', e mlll!mo por-· 
mentos heterogenos desencontrados, oppo~- que a commissão veiu á Camtwa pedir em .. 
tos, o que tudo redunda em grave prE:>j uizo nome de um outro ministro,o da. guerra, eôr-· 
do p:J.i;.>;. te;; de verbas no respectivo orçamento, desor-

Penso, Sl' . president.e, que de\'emos. como gani:;ando até servi~'OS , e diminuindo OS· 
11a!:ãO independente e ibrte, estar sempre pre- quadro~ do pe:;soal. o que prova o de5accordo 
-venidos para. a emergencia. de uma lucta, não no proprio sei·· do governo sobre uma. • expe
determinai.lamente comeste ou aquelle estado. cta.tiva de guerra, não darei o meu voto,. 
não com a Republica. Argentina, ou com a baseando-me simplesmente na palavra do mi
Republico. Orient::~.l, mas com qualquer ~iz. ni..~ro do. marinha, que por ma.ís a\ltori:;o.da 

Entretanto, acho. t'~pito que não está de- que a. considere vale tanto como a. do seu col
>'i.damente justificado este enorme credito que lt!ga da guerra. 
11uasi tle surpreza quer alcançar o ministro ~s~u certo de que os ~~nhore> membr-?s da. 
U.a marinha; acho iuqnn.liticave! o sen proce- n~a.~orw., aquelles qp.e de1e:"lde_m este prQject? .. 
dimento vindo pedir il. Camara 10.000:000$, 1 VJr~o da.r expltcaço~ a. ~pe:to, IJ!:IS, rece1o. 
fundamentando o seu pedido unicamente com mUJto que estas expltcaçl.l~ na.o S:l.tJ~aç-am d.e
a seguinte consideração : 11a falta de materiilJ ante uo estado em que a lncoh..;renct<\ gover-· 
11uctuante a. armada està estraaarla. e as re- namental collocou o as:;umpto. 
]ações inte~·nacionaes podem ser perturbadas. E' o que tinha a. dizer. 

Recordo-me, Sr. presidente, de que com 
esta mesma base fbi concedido um credito no 
govet·no monarchico e os resulta(los foram 
nullo~. 

O !Sr. F'u.rqui:m. ~~e1·necl.: 
vae responder ligeiramente ã.s observações
que acabam de ser feitas pelo distinctiSlSimO· 
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· coUega, profissional na mtl.teria que dis- · X[i.o Pôde deixar de discordar de seu illus
cutiu. tre collega, quando S. Ex:. acredita. que, no 

Pensa que o seu illu~tre collega não tem caso de guerra com <t Repul.Jlica Argentina, 
ra.z<\o, f[Ull.nclo quer impugnar o creclito pe- tenhamos de so!Irer mais por terra do que 
dido pelo Sr. mini~tro da marinha. por mar. 

Acredita que o credito solicitado est.á per- Tem 0ais recei~ pel? lado m.aritiz:rlO. por-
feitamente fundamentado e para ~e reconhe- que. aln, a no~ 1nferwr1dade e m:uor. 
cer esta, verdade será b;1stante a leitnra do E' por mar que podemos ser feridos mais 
parecer da commiss\o. profundamente . EI!es nos siio Sllperiores, 

Os detalhes technicos são perfeitamente di~- par-t~- se defen<ler~::m llâo precbam mais 
pen::::~.vei:: lll\ QCcasif~o; nas conrli~_iies em q\~e do q_ue o es~uario do Prata. ~e difficel nave
que nos ach;~,mos. nao potlemosaumt· po1· mats gaç;~o. cl;et? de bancos e so n~n-eg-avel por 
tempo est• qucstiio. naYtOs espectae,: a.o passo que nos temos uma 

O p:u·lamcnto cst.\ aen<7rra-se e o estuo lo re· cost."'-. de 1200 ~eguas sem. defez-.'1.. . 
!ativo aos tnJOs dos na.vws que de,·emos con- . Al_em de m~us a. RepublJca. A~entm~ tem o 
.struir c ouii'Os detalhes lembrados pelo nobre dn·etto de corso, porque ella. nao ~H~li;P'IOU o 
deputado. ~.-. p itlel' ii.O ser feitos. Lm um p_razo tra~'\rh:. ~c Paris_. . . 
muito Lon~o c lsto com certeza rednnJ.ar;1 em t:m umco na\·;o ole grande veloclllade póde 
prejuízo tio paiz. . no..: !hzer o mesmo mal que o .·Fab,p;w na. 

O que e:;t (l perfeit.1.meute promdo é que guerra. •lo:> EAauos Unidos e o Iltwsca.l' na 
preci:;;.~mos m•;;tntemc•Jte lll'tlpar:wmo-no.>. guet'l'i1 du Chile. 

E' predso .<er da maior il.l~pr~Yi~e!lcia. ~er Com. um unico n:1vio de gmn1le n:> locida.d~ • 
.-lo. mniot· ccg-ueiro., o que n.lms e tlwml enü·e eltn P'-''lc entrar nos nnS30S por'to~ t~ de~tru1r 
nus e já se tleu poe occa.siilo da ;;uerm do Pa- os mwlos do.< L!oyd e outros do commercio 
ragu<t:r .1l:n·;1. nfi.o ,-~>r qne a Confelem·:ii.o Ar- da cn.bot.'l.gem . 
g:entina. traht de arm(l.r-se,c.~espendc•ntlo C! unn· Qunndo nos achamos em lima. situação 
t!Us <tvnltatlas e!n um<~ e~oca ~m_ 1tue e!!~ clAst.M, como e que havemos de espel'nr po.ra 
ab.so!tttamcnte r.mo !Ju'ha _fazei-o ~em enor - a sessão seguinte, para então tornarmos pro
mlSSlOlo~ sn(:rdicl03 e 1sto nao po:lel'a ser nem videncias 1 o orador entende que já estamos 
contl'a o .J:1pi\o ne.m con~t·n. :\ Chnm. a,tr;<zacto3 • • 

Qna.ndo u1n patz :Wl'IHUado, como n Repn-
blica Argentina, cujo cambio e~t:i n, 300 "l• O SR. JACQI!ES Ü~;'RIQUE-:-Estou de accor~o ; 
não recu:t deante tlas mt\i5 o.ssombl·o:ms <les- mas tn.mbem e prec1so cmdar-se do exerc1to. 
l)ezns, o tHador acredita que. e da maior ce- o SR. Ft::RQt:DI \VER'\""ECK nota que u. in
gueira, t~.tliM· quaesque1• me<l1das que nos po:;- ferior1dade de nossa marinha é maior que a. 
sam pôr em condíçile5 de lazer face <tquelles inferior idacle do exercito, em relaç'<iO á ma-
ama.veis visinhos. rinba e o exercito arge!ltinos. 

Air;tdn. 1111 •• poucos dias. officia.~ d tt mar-inh_a . N:wios como os nossns, de pequenn. -ve.loci-
e~ Ylagem a Europa, teml~ Ytslt:>d_o uma !a- dade, não pódem absoluta-mente bater-se com 
brt~~ do Sr. Arms~n ... , ft~-am tmpees~lO- um gt•ande navio que tenha. 18 ou 20 milhas 
nado~ por \"er. que esta f.,brlca que tem lO _ou de marcha por lwra., que tenha canhões de 
12 mtl opero.nos, tr;1balhava. para. a Repnbhca tiro rapido e armamento <>perfeiçoado ; ao 
Ar·gentina, pn,ra. onde exportava ar~amento pas5Q I]Ue um soldado armado com arma 
e materiaes belli~s em grande !lua.ntJdacle~ Comhln.in pôde bn.ter-sc perfeitamente com 

Fnllandoa. respmto desta. offiClna. um de.->tPS um 50ldado armado com espingarth Mauser, 
officiae:s dít·igiu u~a carta ao Jo;·;tal •lo _co.n- desde que saiba servir-se de sua arma, ainda 
mercio. na qual salienta a urg~nte nece1>s1dade. que com certa inferioridade. 
de melhorarmos _:J. nossa ma1•mha de gu~rra. A e:>pingarda. de agulha do exercito prus

No me~mosent1~o escrev:em outros offic1nes. siano era muito inferior à. cba~sepot ; en
~hs m~ormacoes paree:em ao orador da tret-anto, a superioridade da instrucc;.ão da 

ID(ItOr granclade. · . . infa;:.taria prussiana foi sufficieute para com-
Na sessfl.o passada. occupando a trtbuqa. a J:lensar aquella inferioridade. 

respeito do orça,~ento da g~erra.. vcredttou Por-tanto, o orador acredita. que está per
que eram chtmerwos . os receiOs que nos a$· feitamente justificado o credito pedido ~lo 
salta.m periodica:mente, de guerra. com a Re-1 Sr. ministro da marinha, e julga. q_ue é um 
publica Mgentina ; mas, realmente, deante acto anti-patriotico pôr qualquer em bera.ço •.• 
destes armamentos, inteiramente despropor- _ 
ciona.dos, oom. o estado financeiro da Repu- O S&. JAcQTJES Oú"RIQUE- Na.o ponho em-
blíca,. tem serias apprehensões e acredita que ba.raço algum. 
devemos tom~~or providencias energicas e que a o SR . FURQUIM WER....,ECK •• • a que se tome 
pressa. não serâ. demasiada, ~rque ella. já tem uma medida, que já vem tardia para impedir 
um a:\7anço enorme sobre nos. uma aggressão da parte dos nossos visinhos. 
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Não ha tempo a perder : E' preciso votar o 
cr-edito jâ. e no interregno pa.rlii.mantar será 
estudada, de accordo com o conselho naval a 
melhor maneira de empregal·o para garantia, 
defP.sa e segurança da. nossa pa.tria. 

Era o que tinha a dizer. (Mtlito bem, muito 
bem ; applausos . ) · 

Ninguem mais pedindo a palavra, sã.o sue· 
cessi vamente encerradas as discussões de todos 
os artigos e adiadas a.s votações. 

3• discussão do projecto n. 123, deste anno 
(do Senado), augmenta.ndo de mais 40 •f • 03 
actuaes vencimentos e sa.larios do pessoal da 
Imprensa Nacional e D<ario Officic,z. 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuntamente em discussão as seguintes 

Emendas 

UM SR, DEPUT.wo-E faz muito bem. 
O SR. MILTON-Nas ditas emendas, Sr. pre

sidente, pedia que os favores concedidos por 
este projecto aos pretores da justiça federal 
fossem extensivos iambem aos promotores 
que perante ella.servem. . . 

Não me adm1r ou, Sr. premdente, que a 
primeira vista estas minhas emendas pare
cessem destoar de t udo quanto até agora se 
tem legislado a respeito destes funccioll3.rios 
da justiça. :Mas, exacta.mente porque a Camara 
não a.ttendeu bem para a organisação vigente 
da ,justiça federal , e confundiu lamentavel
mente e cargo de promotor publico de hoje 
com o cargo de pr·omotor publico no regimen 
deca.hido, é que me parece necessa.:rio vir dar 
alguns succintos escla.recimentos, aftm de 
que não se acredite que as minhas emendas 
oonteem :pretenções exaggerada.s, ou ta.lvez 
hlea..'> extra;vag-~ntes. (Apaiados.) 

Sr. presidente, V. Ex. sabe que outr'ora os 
Ao-pessoal perma.nente e ao pessoal amovi- promotores publicas era.m simples agentes do 

vel, comprehendendo todos os funccionarios e Poder Executivo, e como taes demissíveis ad 
trabalhadores, desde o mestre de compo:;içã.o e n.t!tt•m. Elles representavam. a.Iêm de outros, 
agente do almoxa.rifadoatê aos revisores,com· os interesses da. a.dministraçã.o publica e, po:r 
positores e serventes da Imprensa Nacional e conseguinte, deviam em todos os casos receber 
Diario Officia_l, augmentem-se,desde jú., 25 ·~· ordens e cumpril-as, desde que emanassem 
no total venct,';lento de cada m_e-6 para. ~a ella.s do Poder E:x:ecutivo. 
um, ftcan~o Ja o ~overno a.utorJSado a abr1r Hoje, porém, Sr. presidente, as condições 
o necessar1o cred1to para tal iim, desde a estão perfeitamente mudadas ; a lei do go
da.ta desta lei. verno provirorío, que creou e estabeleceu a 

Sala. das se..osões, 28 de outubro de 189"2.- justiça federal, instituiu oministerio publico, 
Almino .-ilves .-iffonso. o que aliás era aspiração de todos os tempos 

Ao pessoal de nomeação do governo, com
prehendendo só a secçã.o central e d.irecção 
otncial. augmentem. se desde jã. 20 '!• nos 
vencimentos, flcando o governo a.utorisado a 
abrir já o neces..<ario credito para tal :fim, 
desde a. data da presente lei. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1892.
_.Umino A l1les Jl.ff01lSO . 

Não havendo quem peça a palavra, :fica 
encerrada. a discus.<ão e adiada a votação. 

3' discussão do projecto n. 199 A, deste 
a.nno, providenciando sobre a nomeação dos 
pretores e dos juizes do Tribunal Civil e Cri
minal e sobre o medo de contar a a.ntiguitlade 
dos mesmos magistrados. 

e de todos os homens mais competentes no 
assumpto. (A.poiadG>s.) 

Uma vez crea.dc;> o ministerio publico, 
segundo da mesma lei se verifica, os funccio
narios que delle fazem parte não podem dei
xar de ser considerados membros da magis
tratura e, como membros da magistratura 
que ~ão, os seus direitos e os seus deveres 
tornaram-se diversos daquelles que t inham, 
no regimen passado, os promotores publicas, 
agentes do Poder Executivo. 

E tanto assim é, Sr. presidente,que outr'ora 
nenhum promotor publico de comarca. 
era vitalício, ao passo que hoje os funcriona
rios mais graduados do ministerio publico o 
são, em virtude da propria lei. O procurador 
geral e o sub.procurador do Districto Federal 
gozam de$a vantagem, gozam dessa. ga-

• . _ rantia em virtude da propria lei que os 
~ Sr: ~.1:11 ton- Na. 2• d1scus~o deste 1 creou, e não é justo que estabei~.amcs uma 

proJecto tlVe a. honra de apresentar a Cama_ra I diversidade de direitos e de garantias para 
duas emendas que ella., na sua sabedoria, funccionarios que aliás estão na mesma. cla....ose. 
entendeu conveniente rejeitar. E, como não . . . 
foram em tempo justificadas por mim nem q SR. BELLAIU:!L."'io CAR:"íEIRo-Ser1a uma 
combatidas por nenhum dos illustres depu- deslgua.ldade. 
ta.dos, entendo que, reproduzindo-a-s agor..t., O Sa. MILTON-Os promotores J;JUblicos hoje 
cumpre-me em poucas. palavras explicai-as, são, sem duvida., membros do mtDisterio pu
afim de que a. vota.Çã.o seja devidamente enre.· blico ; e como tae3 devem gozar das mesmas 
minhada. va.nta.,a-ens e rega.liM de que gosam o ].lrocura· 

CamarA Y, VI S) 
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dor geral do Districto Federal e o sub-pro
curador tambem. que são os dous mais gra· 
duados reprentantes tla.qmlle mini3terio. 

O projecto porém. Sr. presidente, estabelece 
uma linha divisaria entre o direito dos pte· 
to1·es e dos promotores, quando aliás devia 
equiparai-os, a.té por uma dedução do art. 19 
do decreto n . 1030 de 1890. 

V. Ex.. sabe que outr'ora, pela organisa
{:ão da justiça., havia promotores, j uizes mu
nicipaes e juizes de direito. Os promotores e 
os _juizes municipaes passavam ao cargo de 
j uiz de di reito; era. um accesso a que po
diam aspirar uns e outros, indistinctamente, 
uma vez que tivessem quatro annos de exer
cício. 

Hoje, porém, que não existem juizes muni
cipa.es, que 1bram substicuiclos pelos pretores 
no Districto Federal, com todo direito uns e 
outros devem ter por accesso um log::t.r no 
Tribunal da Justi~,a. Civil e Criminal. 

Nada mais equitativo. (.-lpoi((dos.) 

Accrescento,no em tanto, a id~ de coneurso, 
por ser uma idea vencedora, que, alem do 
mais, está recebida jâ. pela legislação de quasi 
todos os estados; e me parece digna. de ser 
experimentada. ao menos para nossa orien
tação no futuro . 

E para. tudo conciliar, proponho que em 
igualdade de condições, apuradas depois do 
·concurso, prevaleça. o priuciJliO da antigui-
dade. · 

UM SR. DEPIJTAD®-E' um meio termo. 

Ent rekmto,a Ca.mam supppondo que o~ pro
motores actuaes eram os mesmos i'uncCloua
rios d:.~.lei antiga, entendeu r<?jeitar as emen
llas que apresentei ao projecto na 2' discussão. 
E como ella o fez, independentemente de de
bate, senti necessidade de dar os motivos,que 
tive p<m.1. redigir aquellJ.S emendas; 

Não quero, Sr. presidente, que pareça. que 
de encontro~ todos os :preceitos de j u~tiça e 
de eq túda.de, ou mesmo por estr;wag-d.ncia. 
condemnave!. tivesse 1brmulwo as emendas ·· 
que agora. ).leÇO !icenç;~. á-Ca.mara para reJlro
du7jr-.-

Si as a.pr8!;entei 1oi simplesmente por um 
dever de equidade, deve!' que ainda mais se 
accentu<t qua.ndo a C;:.mam considerar que 
pela. lei que vigor a., e~:pedid;~ :pelo governo 
provisorio, os pretores teem :J.tcesso ao Tr i
bunal Civil e Criminal igualmente como os 
promotores ; e mai:> a.ind:t que j á os pretores 
gosa.m de uma esper3UÇ<L de vitaliciedade 
pelo art. 17: do u ecreto n. 1030. 

Não set, pois, qual a mzão por que se ha. de 
negar esse direito aos promotor~s para o con
ferir tão sómente ;;.os pretores. (.'1poiados.) 

Não combato. senhores, o projecto que dá 
vitaliciedade e accesso íbrç:a.do aos pretores; 
mas entendo que a confet•ir a estes fmccio
narios direitos tão importantes, como aquel
les de que trata o projecto que se di..~cute, 
deve-se proceder· igualmente com os promoto
res publicos, pois, como já notei a Camara, 
estes funccionarios estão nas mesmas condi
ções, todos são nomeados do mesmo modo e, 
por conse41uencia. devem gosar das mesma.s 

O SR. Mn:rox-Voltando a() argumento, re- ga,rantias e dos mesmos direitos, cumpr indo 
petirei, senhores, que os promotores actuaes considerar-se um e outro lagar como o no
não podem :tica.r privados do direite de que Yiciado dos postos mais elevados da. hierar
gosavam no antigo rt>gimen, e devem. como chia. judici:~ría.. 
os pretores, como os juizes municipaes de ou-
tr'ora, ser promovidos aos tribunaes tl.e jus- u~r Sa . DE:Pt?rADo-E' a verdade . 
tiça, civil e criminal, por accesso, e como um:1 o Srt. M rLTOr'\- 0 mais, Sr. presidente, será. 
recompens..1. dos serviços que, por\·cmurà, te- f<\.Zer uma lei odioS<\,sem razão de ser, uma. lei 
nha.m prestado no ca,rgo anterior . de exclusão que ferirá direitos muito impor-

Ora,, si antigamente er;tm os juizes muni- tantes, que nos todo:; devemos respeitar e ga
cipaes e os promotores que pass:-~ova.m n.jui- ra.ntir. 
zes dedireito por acces.so, nada mais justo de N~stas ~ondições, ~s~ro qu~. a CaJ!Ia.ra re
que ~oje passarem os pretores e promotores consHle_rara a su~ prtme1ra deliberaçao, e ap
a.o tr tbunal de justiça. civil e criminal. ta.m- provar-do convenctd<~ as emendas que vou ter a 
bem por •~ccesso · visto como os loo-arcs de .honra de apresentar-lhe. · 
juiz~s de dir:ei~ à que podiam aspira~· foram I Tenho concluído. ("1iuito bem ; m ttito bem .) 
aboltdos da JUStlça. federaL (.4poiados.) Veem á mesa são lidas apoiadas e post.1.s con• 

Depois, Sr. presidente, peh~ propria lei que junctamente em àiscus...io a.s sem intes 
ereou este logar de justiçel federal, t~.nto os o 
pretores como 03 promotores são nomeados 
por accesso p:m~ o tribunal de justiça civil e 
criminaL Nao sei, :porta.nto, qual o motivo 
por que o projecto, abrindo uma excepção 
'Odiosa contra os promotores. os exclue desse 
accesso, dando-o sóm?nte aos :pretores; modi· 
ficando assim a disposição do art. 19 do de
creto 1.030, que jã. citei. 

E:IIEi\"DAS AO PROJECTO K. 199 A 

Ao art. I§ 2- a.ccrescente-se:-e o de pro- · 
motor. . 

Ao art. 2- Depois das pa.lavras- deatre os 
p~·etores- accrescente-se- a pto~lotore.~. me
diante concllrro, dando-se o. :preferencia em 
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igualdade de condições aos mais antigos. EI Indo á. Camara cOin'ersu.r com o general 
sup~rim<>m-se as palavras:-n,t cnlem cU! M- Glicerio. que varias vezes me ha~ia procurado 
t•.ry'1•da.de. par~t saber o pensamento do governo a respeito 

s R.- Sala das sessões, 29 de outubro de da questüo financeiru, mostrando-se decidido 
1802.- A. lfiilton a proceder de accordo cüm o mesmo governo, 

depo1s de algum tempo encontrei-o em uma 
Não havendo quem peça a palavra, tlca en- sah. em conferencia com os Drs. Matta Ma-

eerrada a. discussão e adiada. a votação. cllado, Erico Coelho, ,João Lopes e Oliveira 
2" di~cussão do :projecto n. 32 A, deste Pinto, combinando ou ouvindo lel' um pro

:mno, dando di\'ersas providencias no intuito ,jecto ftnunceiro. Expuz-lhes com franqueza e 
de animar as industrias ll{l"ricola e pastoril. lealdade o meu pl::mo e. certo de que fallei a 

Não havendo quem peça a palavra, são homens que tinham a mesma responsabilidade 
successivarnente encerradas as discussões de e o mesmo desejo de acel:'ta.r, nada occnltei. 
todos os art.igos e adiadas as votações. Ouvi do Dr. :Matta Macl1ado a declaração de 
~a discussão do projecto n. 105 A, deste que o meu plano eraseductor, vasto, masque 

anno, elevando á categoria de alfandega a receiava que fosse eu encontrar dlfficuldades. 
mesa de rendas de Sant'Anna do Livramento, Respondi-llle que deixasse as difficuldades 
n~ estado do Rio Grande do Sul. comrn.ig-o. Perguntando·se.· me então si accei-

Ninguem :pedindo a palavra, sã.o successi- tava o substitutivo Erico (o primeiro), decla
vamente encerradas as di~cussões de todos os rei que sim, pm·que encerrava elle idéas 
artigos e adiadas as ~otaçiies. geraes dentro das quaes cabia. o meu plano, 
o SR.. LEOPOLDO DE BULHÕES (pnra uma ex· mas fazia questão da retirada do artigo que 

plira.çrlo pesMal) diz que 0 traz ã. tribuna para mandava reorganisar o Banco da Republica, 
uma explicação pessoal, a referenda que o afim de que pudes~e eu a.gir çomliberdade. 
illustre deputado por Minas Geraes, o Sr. Iaterpellado ainda por que não se organisa•a 
).fatta Machado hontem fez ás palavras profe- o banco para depois 1azer a fusão, lhes decla· 
ridas em uma reunião pelo Sr. ministro da r~i que não podia Jnzer isto. pois meu dever 
fa:~.enda. nao era favorecer este ou aquelle instituto, 

O nobre deputado por Minas Geraes. comen- e sim consultar na reforma os interesses do 
fundo estas p;:tlavras~ e ma.I interpretando-as, Tbesouro e a maior somma de interesses 
entendeu que o actua.l ministro era infenso á :particulares, sem dar ·vanhgens ou prefe
solução ftmtnceira que hrje a Cama rã rejeitou rencias aos deste ou daquelle g-rupo. Interpel
e mostrou-se admira.do de que s. Ex., tendo- lado ainda sobre a reorga.nisação isolada do 
se pronunciado a.:;sim, em palestra com ami- Ea.nco d~t Republica, declarei que não consul
gos, hoje se alliasse a commissã.o de orça· ta,va ella os interesses geraes, não desernba
mento, autorisando·a a propo1• em seu nome raçava o Thesouro, e que eu não podia accei
a reforma que acaba de baquear. tal-a JlOr motivos que expl1Z. Então exclamou 

O actual ministro da. fazenda. explica. as yala- uma das pessoas presentes: é preferívelliqui
-uas que proferiu,os conceitos que enuncmu e dar tudo! Respondi: façam o que tntender, 
que servíramde base á critica do Sr.Matta Ma- mas peço-lhes que não ponham. o governo da 
;~hado na carta que s.Ex.dirigiu ao orador e de Republica debaixo dos bttnqueiros. 
q_ue. se achava de p~sse o D~. Arthu~ R~os,que Esteve, pois, afastada durante essa confe
darlit ~ella. conhec1mento a Camar,t s1 o ora- rencia a idéa. da encampa.ção sobre a qual 
dor estivesse a.us~me. . . varias vezes, salvando um conhecimento mais 

A CaiD:ara vera que o Sr. mJmstro ~a fa- exacto da. situação e o jogo de todos os ele
zenda_fo1 correcto C?IDO s~mp:e, cond~zl_ndo a rnentos pelo desejo de evitar attrictos, havia 
qUe$tao com o maXImo cnter10 epa!·~1ot1sm9. dado opinião favoraYel ao meu collega. Dr. 

T_lve.sse S. Ex. enc<lntrado am.:~llares ta.o Rodrigues Alves, para cuja integridade moral 
~esmteressad~s co~o esperaYa e, hoJe·, em vez appello neste momento. 'Na reunião de depu
e censuras so ter1a louvores. . tados na Secretaria do Interior declarei ainda 
~ssa. a, ler o orador ~ carta. a que alludm que preferia autorisação porque a idéa de 

:~o o f!lZ no ftm ~a. sessao, porque afl2-larda.va fusão não porlia ser díscutida na Camara, pois 
ce' otaça.o dos proJectos ~obre a gnestao finan- estava certo que, si ella f~~se recusada, iria
di IN. para ~dar conhecunento a Ca.mara da mos até á encampaç-d.o. I~to provocou varias 

ta. carta (te}: a:partes e applausos, declarando eu que me 
Rio .de Janeiro, 29 de outubro de 1892. sorprehendia aquella. manifestaçã.n.que vinlJa 
Amigo Sr. Dr. Leopoldo de Bu1!1ões-Li hoje provar que não eram cinco ou seis os depu-

naGazeta,sobotitulo---Incidenteimportante- tados que acceitavam a Gnca.mpação, cumo 
alg:umas palavras do Dr. Matta :Machado pro- ate então ouvia dizer pelos que se .inter
·fenda.s na Camara e que não posso deixar pas- essavam pela reorganisação do Banco da 
~ar sem explicação. Republica. 



708 Sessão em 29 de Outubro de 1892 

Quanto aos termos de ruína, debâcle, abalo O Sri. BELLARMINO CARNEIRo-Assisti a 
ás instituições, etc., são cousas para metter esta declaração pessoal do Sr. ministro da 
medo ás crianças, é essa linguagem. jámais fazenda. . · 
US~i, tendo-a ó~'vi<lo, po~ém, d~sde que se 0 SR. LEOPOLDO DE BtJLHÔÉS-'-Sr. presidente. 
agi~ou a questão . financeira, . s9rnente dos o nobre deputado por Pernambuco dá .um 
labws ~aqu~elles que_ defendem a. outrance a aparte que vem. em auxilio do Sr. ministro da. 
reorgamsaçao do Banco .da Jlepubhca. . · fazenda,. declarando que dá testemúhho da 

Devo dizer'-vos ·ainda que não inoommoda- verdade desta exposiÇão. 
me a aggressâ.o dos qu.e a:tllrmam que aban- Sr. presidente, não · leria( como os meus 
donei a idéa da fusão. Todos comprehendem amigos e companheiros da .commissão esta 
como essa questão era delicada e como devia carta, antes da votação dó projééto, por
ser tratada com reserva . . Com sorpreza, po- que podia entender-se que era uma arma, 
rém, vi o meu projecto, entregue sómente aos de que a commiss_ão lançava mão pára obtar 
presidentes dos dous pancos, publicado em um .a votaÇão que não conseguiu. Mas; depois 
dos jornaes desta capital .e· depois apreciei a qúe o projecto da .commissão hão encontrou 
~ampanha feita pelos interessados no Banco apoio . íieste reCinto., forçoso é. publicai-a e 
da Repüblica, que não .. recuaram deante do julgo-me· dispensâdo de desenvolver a defesa 
ataq-ge desl~_al ao grande instituto de credito, do illustre lnihistro da fazenda, visto com.o 
que é a maior tradicção de noss~t honestidade, elle o fez, com o brilhantismo com que sabe 
afim de precipitar o crak e fa~er . cahir o escrever. · · , 
ministro da fazenda como.o autor d;i. ruína. · Sr. presidente, doti paràbelis aos reorgai:ii-

N~l'lsas condições recuar não é mudar de sadores do Banco-da RepUblicá.. · . 
?Pin~ãp. é antes patriotismo, ter . completa O SR. SEVERiNo ViEIRA ~Sobretudo aos 
mtu_Iça? de seu _de~e~ e c~mprehender gue 0 accionistas que já virão suas acções subir 
sacrtficw ;..de sua mdrV:Idua.ltdade nada va~e ante de 75$ a 85$000. · · 
a salváçao da patria. E' natural, p01s, que . . _ _ . . . 
muita gente ilicapàz destes sentimentos accil- O _SR. LEo~oLno DE BuLHoEs-- •.• pela . vr" 
Se•Ihe por isto. Tivesse eu encontrado sihcé"- ctor~a que nao nos abate nem ~eye. alegrai-os. 
ridade, mais àbhégação e melhor comprehen• Nao n.9s abate porque a VIctoria é. eph~
são, por rrtéia duzia dé int~ressados ho Banco l}l~ra, n~o deve alegrai-os porque a vretoria 
da Repüblicâ; do que convinha fazer. qúe não e Illusorta.. _ . . . . 
teria protmrado mticàa.r de couraça para Nas condic9oes e:n que f01 v0tado o proJecto 
ácceitar a lucta e livrar a Republica da volta o banco contmuara, como hoJe, sendo um es
a uma edadé de ouro, péia qual tanto aspi· pantalho, uma entidade. nulla na praça .. 
ram os que teem os bons negócios compro- Nulla parà o bem, per1gosa pelas sangrias 
mettidos. . wm que ameaça o depauperado thesouro pu-

Por ultimo, devo dizer qúe, na reunião dos bhco. · . . . . . . . . . . , 
governadores, tendo o Dr. Affonso Penha opi~ A tarefa_ de valor1sar o m~w cm~~lante Ja 
nado frl!-ncamente pela ehCampação, e com era dema.siad~ para a Republlca e amda: so
elle os Drs. Bernardino de Campos e Muniz bt~arregam:na com a de reerguer l!ma ms
Freire ao lado do aliriírante Mello eu decla~ tltmçao abatida pelos erros que pratteou. 
rei qn~ a minha opinião sentta-~e abalada . Não acredito que n_as _bases (pern.litta a ca-. 
porque di:tllcilmente seria acceito o meu plano mara que ~aça esta hgei~a referenC1a ao se~ 
por não comport-ar discussão, pois o credito voto, respeitando o r~1mento, qu~ proht· 
de bancos em um per iodo de retracção de be fallar contra o vencido) em qu!'l f01 vot_ada 
numeraria, de desconfiança, de odios políticos a reforma,possa esta, vencer a .crtse,valonsar 
e de paixões m;üs ou menos exaltadas, não se o.papel moeda, eleva~ o câmb10 e afastar as 
discutia sem graves inconvenientes. di~culdades financeiras que fl'lsoberbam o 

Espero da bondade do amigo que; senhor palZ. 
destas informações, dará ao Exm. Dr. Matta . O SR. RonoLPHO DE ABREU- Pelo menos 
Machado a resposta que bem esclareça a opi· fica · o banco autorisado · a se fusionar com· 
nião da Camara sobre o que se passou.-Se1·· outros bancos. · 
zedello Corrêa.: · 

VoZES-ISto é urna verdade. 
0 SR. LEOPOLDO DE BUUIÕES-Sr. presidente, 

registro os apartes dos nobres deputados por 
Santa Catharina e Pernambuco. · 

SS. Exs. dão testemunho de que estes to
pieM da carta do Sr. íilinistro não soft'rem 
contestação. 

0 SR.. LEOPOLDO DE BULHÕES-Não abusarei 
da ionganimidadé de V. Ex., Sr. presi
dente. 

Pedi a palavra para · mna explicaÇão pes
soal ; já cumpri o meu dever. 

Abstive-me de votar, e ate convidei ós 
illustres collegas da commissão ,para se afas
tarem do recinto, prevendo o· voto da Ca
mara na sessão de hoje. 
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Não me arrependo do que fiz, e até faço esta 
declaração da tribuna para que ella fique nos 
Annaes. 

Não quiz a...<sistir ao triumpho que obtiveram 
o.< reorgani;;adores do Banco da Republica. ; 
elles amanhã serão os primeiros a me com
:primentar e felicU.ar por não ter votado, e 
até por não ter, com a minha presença, con
corrido para que a Cama.ra assumis:;e u. re
sponsabilidltde que assumiu. 

O voto da Camara., na questão financeira, 
niio se inspirou na opinii1o publicn. e nem 
consultou os interesses geraes do p:LiZ : não 
pôde prevalecer, não prev:J.leccrà. Foi o re
mltado de impressõe~ e combinações de oc
casiã.o e não do exame tla questão, e por isso 
ainda que se convertesse em lei não resol
veria. a crise e sim a aggravar;a. 

O Sr. Bevilaqua. queria fazer a 
cieclaração a que se considera obrigado, antes 
da votação de hoje. Infelizmente a hora do 
expediente ibi occupada, e nã.i lhe coube oc
casiã.o de a. fazer. 

Acceitou a honra de ser signatario do pro
jccto, apresentado pelo honrado depntado pelo 
estado do Rio de Janeiro. o Sr. Er·ico Coelho ; 
e depois considerou-se no dever pa.triotico de 
recusar qualquer dos substitutivos que poste
riormente se apresentaram na. 3• discussão. 

Nem a bora e propria. pat•a fazer praça ele 
conhecimentos, que o oraaor não tem, nem 
tão pouco de commentarios, que nada adean
tariam mais no rnomento. 

Desde que se cogitou desta questão gravís
sima no seio da Ca.mara, em face do paiz. em 
;ista da situação delicadi;sima em que nos 
achamos, em relação ao estado economico e 
financeiro, convenceu-se de que niio luweria 
l'Onveniencia nem vantagem politi<::~ em que 
fosse discutido com a. nece5$aria. amplitude 
'l.nalquer projecto de lei sobre este assumpto, 
~ttentas as circumstancius melintii'•·sissimas, 
procedentes dos .erros e mesmo do~ cri mes nos 
ultimas aunos commettidos em reln.c:ü.o a csLe 
asoumpto. 

Kão é á luz de princípios, de normas mn.is 
ou menosempyricas e por vezes elllcazes; não 
é com çiefiniç.ões diversamente apresentadas 
desta ou daquella. questão que se envolve no 
que se diz estudos financeiros. que se faz a 
apresentação de conhecimento neste delicado 
a~sumpto; e especialmente o coefficiente pra
tico, o conhecimento exacto das circumstan
eias, do meio em que se tem de agir, para. se 
poder fazer a separação do ,joio do trigo e 
aproveitar as ad1tptações efficazes. 
~ão basta isto, que não é como esses pl'i

me~ros conhecimentos a que alludiu. mono
polia de ninguem, porque qualquer livro os 
traz ; não é o conhecimento da historia tln!Ul
eei~ deste ou daquelle paiz o que bast.â. para 

~arantir seu voto cousciencioso sobre tão de
licado ;:~.ssumpto. Pois bem; faltando-lhe esses 
dados praticos. conhecerão, ent retanto, a de
licadeza. com que se deve tratar desse as
snmpto, porque o Sr. presidente sabe, é cor
rente. isto é uma especie de negocio em que 
todos estão interessadas porque está interes
sado o Thesouro Nacional e o principal do 
negocio é o segredo. 

Egtas indiscrições de eff'eitos perniciosis
simos muitas vezes, e que em uma discussão 
ampla forÇOsamente se da.riam, como se de
ram, não podiam ser desejadas por nenhum 
P.Spirito pa.triota. 

Tendo em todo o caso annuido a subscrever 
o projecto Erico, o orador tomou depois o 
proposit.o de não acceitar mais nenhum, e 
neste sentido. i! que se vê obrigado a. apre
sentar uma. declaração de voto. 

A sua attitude não seria esta. si não fosse a. 
confiança cabal que tem no governo actual, 
Não daria uma. delegação, embora dea.lca.nce, 
de menor e:rlensão do que esta,a governo al
gu lll, si elle lhe nãc. merecesse plena confian
ça; n.cceitou, pois, a indicação apresentada. 
pelo Sr. Pires Ferreira como um meio de pôr 
um paradeiro a. esta discussão perniciosa, 
aliás creatla pelos erros e pelos crimes a. que 
se referiu. 

Não tem animosida.de contra este ou aque!le 
estabelecimento de credito, mesmo porque 
rrão tem com elles relações de especie alguma. 
Tem muito prazer, porém, em fazer ecbo a 
este côro de applausos com que se apresenta 
o distincto paulista que se acha ã. testa do 
Banco da. Republica, estabelecimento que tem 
sido o alvo principal das discu ssões da. Ca
mara. 

Não tem a honra de conhecer pessoalmente 
a. S. Ex. ; ma.s folga de acceitar a opinião 
publica. na qual S. Ex. e tido como um ca.va
lheiro acima de qualquer suspeita. pelo seu 
desprendimento, pelo seu patriotismo e pela. 
capacidade com que póde continuar a pr estar 
relevantes serviços iL nossa patria. 

A menor cogitação desta natureza. não 
pesa no espirito do orador e apenas pretendia 
explicar os motivos por que, tendo subscripto 
o primitivo projecto Erico, recusou posterior
m~nte o seu voto a todos quantos se apresen
taram. 

E como o regimento n ã.o permitte fazer 
declarações motivadas. a mesa. lhe permittirâ. 
que para terminar leia a sua. declaração 
que deve se1• inserida nos Annaes (18); 

IJcclaraçüo 

Declaro ter votado concedendo a. preferen
cia requerida. pelo Sr . depu~o Pires Fer
r"ira. pam seu substitutivo ao projecto n . 183 
(refot•ma. financeira), por ser este o unico a 
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que daria o meu voto favoravel, salvo o do 
Sr. deputado Brazilio dos Santos, segundo de
clarei a muitüs coUegas, em vista da diver
gencía das opiniões sobre tão grave assumpto 
e ser este, a meu ver, o modo mais efficaz de 
conciliar os grandes int>resses em ~ogo e em 
face do Thesouro Nacional. 

Negada a preferencia, votei contra tudo 
mais que se relacionava com a questão. 

SalL das sessões, 29 de outubro de 1892, 
4• da Republica.- Jo~d BevilaqHa. 

Eram as palavras que desejava ter proferido 
a.ntes da. votação, não tendo tido ensejo de o 
fhzer. Pede desculpa ao Sr. presidente e aos 
nobres collega.s por ter a esta hora abu~a.do 
tanto da. sua at~nçao. pfu~to bem.) 

Yem à. mesa a seguinte 

Os abaixas assignn.dos decla.:ram que, si es· 
tivessem no recinto da Camara,terlam votado 
contra o projecto que autorisa a reorganisação 
du Banco da Republica. 

Sala das ses;;ões, 29 de outubro de 1892.
Leopoldo de 8v.lhiíes .-SeveTino Vieil"a .-Ar
thur Rios.- .-t,-islides Maia.- Almeida No· 
gue1ra.-Julio de Caslillws. -Alves de Caslr~. 
-Borges de MerJ.eiros.-Dutra Niwcio.-Ur
bano de Gouvéa. -Cassiaao do .Nascimento.
Pe1·eir:a da Costa.-Montcnegro.-Tosta.-F,-óes 
da Cru;.-Alcides Lim(7"-Zama.-Gonçalves 
Ramos. -Badal'Õ .-Marcolino Moura.- BaJ"<1o 
de S. Jfarcos.- }'ra11ça CaJ·1lalho. -Francisco 
de llfallo<~.-Pl·isco Para1so. -Sodrlf. -Alvm·o 
Botetho.-Almino Affonso. 

Vão a imprimir as seguintes 

ltED.'\.CÇÕES 

N. 192 E2-l892 

Redacçl!o do projecto n.192 E, do corrente a; mo, 
addítivo destacado do O!'Ça me;Jta da degpe:;a 
do Minislel'io ria lndwtl'ia, Viaçtzo e Obras 
Publicas para o exercício âe 189S sob1·e 
contracto com a (.'ompanhia Jlt~zambi>tho, 

O Congresso Nacional resolye: 
Art. 1 . ' Fica o Poder ExecmiYo a utorisado 

a. contta()tar com a. Companhia Muzambinho, 
ou com quem melno!."e~ condiçues offerecer, a 
construcção do ]Jrolongamento da estrada de 
ferro que, partindc da. cidade da. Campanha, 
vá aos Poços de Caldas, passando pela. cidade 
de S. Gonçal.o do Sapucahy e servindo quanto 
possivel aos municipios de Machado e Alfenas,. 

meclea.ntes favores coucedidos a. emprezas tia. 
mesma natureza., menos garantia de juros. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala di!.3 commissões,2fl de outubro de 1892. 
-Fróes da C,·u;;. -.4lcides Limrz.-Leovigildo 
Filgue;-as. 

Reaacçíio do projec!e n. 192 O ãe 189.2, 
additivo dest(1aado do orçammto da desp~~a. 
do 1\{ini~terio da Il'!dustria, Viaçao c 0/n·as 
Pnblicas para n exercício de 1893 sobre pro-· 
l'Ogat;t'0 de p1·aso á Cvmpanhia Estrada de 
F~rro e !ffinas de S. Jeronymo. 

O Congresso :r•tacional re.~ol v e : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisa.do 

a conceder á Compi\nhia Estrada de Ferro e 
Minas de S. Jeronymo a prorogaçil.o de praso 
que i'or necessario para a conclusão das es
tradas de ferro, a cuja eonstrucçlio está 
obrigada pelo decreto n. 600 de 24 de julho 
de 1890. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 29 de outubro de 1 S92. 
-Frdes da C,·H;.-Alcides Lima.-Leovigildo 
Filgue iras. 

Redacçã.o rlo proj ecto n. 196, de 189'2, sobre 
serV'i~o Je navega.ção do rio P?.rnabyba, nc 
estado do Píauhy. 

O Congresso Nàcional resol V'e: 
Art. 1.• E' mantida a subvenção destinada. 

a auxiliar o serviço de exploração e na-vega
ção do rio Parnahyba.. , 

Art. 2.• Fica o Poder Executivoautorisido' 
a. contra.ctar com Jo.>é Ribeiro Gonçalves e 
outros commercia.ntes e capitalistas da capi
tal do estado do Piauhy. ou cow a em preza 
que os mesmos organisarem, OLl com quem 
melhores vantagens oft'ereça, o mesmo ~er· 
VlÇO, com as obrigações de estender a navega· 
ção e explora-ção Í1 parte nayegavel daquella 
rio, da vma. da Cülon.ia pa.ra cima,até ao ponto 
accessiYel aos barcos a vapor, de a.ccordo com 
os estudos da commissiio de melhoramento. 

Po.ragrapho ur!ioo. .Ao contraciante serà 
concedida a subvenção de que trata o artigo 
antecedente. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em con
trario, 

Sala das commissões, 29 deou'tubro de 1892. 
- FróeS da Cruz. -Alcides Li.ma. - Leovi
gildo Filgueira.s, 
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--·~------------------~----------------
Redaeção do projecto n. 204, dr. 189-2, sobre j degn. de S:J.ntos, seis mezes de licença. ( dis· 

contagem de tempo a D. ltlaria Thoma.zia de 1 cussão unic<t ); 
Oliveira e Silva, para sua jubilaçilo. N. 23 1, deste anno, concedendo ao Poder 

Executivo um credito extraordinario de 
IO.OúO:OOO$, ao camlJio de 2i d., para ser em

O COngresso Kacionalreroive: prega.do na. reno-vação, reparos e nova.s con· 
Art. I. o Fica. o Poder Executivo a.utorisado stt•ucçües de material da esquadra nacional 

a contar, para a jubilaç'ilo de D. Mat•ia Tho· (2• discussão); 
mazia de Oliveira e Silva, lJrolessora jubilada N'. 123, deste anno (do Senado), augmen
da. z~ escola publica da. freguezia do Engenho · tando de mais 40 "!· os actua.es vencimentos 
Velho, o tempo em que set•viu como at.ljunta e safaria» do p2ssoa.l da Imprensa. Nacional e 
da el'cola d;~, 1'erguezia. do Sacramento. do Dia1·io O ([iGirtl ( 3" discus:;ão) ~ 

Art. 2. • Esta jubilação será de accoruo N. !9!) A, dB:."tc a.nno, providenciando sohre 
com a tahella que vigor.•r ao tempo de sua a nome:u,:ão dos pretores e dos juizes do T!'i
j ubila.c;ão. humll Civil e Criminal e solwe o modo de 

Art. 3." Ficam revogadas as disposições contar antiguidade dos m~mo;;; ma.gistra.rlos 
em contrario. (3• dis..:ussão ); 

Sala das commiSSt1es, 29 de outubro de 1892. N'. 3Z A, doste ;mno, damlo tlívtr:<as pro· 
- Frôes da Cruz. - Alci·Ies Lima. - Leovil· videnci:Js no intuito de anim;~r as indnstrins 
gilt!o Filgueiras. agricoh~ e pa.sioril ( 2• di>Jett~><âo ); . 

RtDA~ÃO DO PROJECTO N. 217, DE 1892 

O Congresso Nacional decret:~; 
Art. l." Na JJropost?. de despezo. que pelo 

Min!sterlo da Fazenda tem de ser annual· 
mente apresentada ao Congresso Nacional, 
ex-v< da. lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, 
deverão ser incluídas as quantia:> necessarias 
para pagamento as viuvns e herdeiros de 
officiaes :f\ülecidos, do meio soldo a que tive· 
rem direito, SE>gundo a lei em vigor· ao t.empo 
do fallecimento,uma vez que aquelles tenham 
provado o seu direito n.te á época d<t elabora.· 
~.ão da proposta. 

Paragrapho unico. Re,~larão, para este 
efl'eito, as ta.bellas de soldo que vigora.v;).m ;\ 
epoca. do fa.Uecimento dos officia.e:>. 

Art. 2. o Revogam- se as disposi~ões em 
contrario. 

Sala das commissões,29 de outubro de 1892. 

N. 105 A, deste anno, elevando a cat<•go· 
1·ia de :l.l!andega a. mesa de rendas de S:1n
t'Anna do Livramento, ·no est.a.do do Rio 
Or·ande do Sul (2·' discus:;ão ); 

Discussão do projecto n. ~O. deste anno, 
(emenda do Senado ao pro.iccto n. 203 ç, de 
1891, à (I. Camam dos Deputados, que in8titue 
montepio 1J3-r:1 o oper:trio e!Tectivo ou do 
quadt'O exkanumenrio e serventes eft'ecti
vos elo Ar.,enu.l de Marinha da Capital Fe· 
der:d, operarios e serventes nas me~rnas con· 
diçües da directoria.s de artilharia. e torpedo); 

Discussão unica dv projecto n. 221 I, deste 
anno (additivo destaca.do do projecto da. re
ceita. geral da Republica para o exercício de 
1S93) abolindo as loterias. 

Levanta-se a. s~são as 3 1!2 horas. 

-Fróes da. Cruz.-Alcidcs Lima.-Leovigildo 140• Sl(SSÃ.O E)l 31 DE OUTUBRO DE 1892 
Filgueiras. 

0 SR. PRESIDE.",TE designa Jlara 31 1\. se
guinte ordem do dia; 

Presidmcia dll Sr. ]oüo Lopes 

Votacão das emendo.s ao Jl!'Oj~c~o n . 209 .A. Ao meio-di<\ o Sr. presidente declara não 
J.~ste anno •. que approva .as d~v1sões de d1s- haver expediente sobre a mesa e ela a pn.ln· 
tr1ctos ele1toraes orgamsru.las pelo Poder vra ao Sl·. Tlleophilo elos Santos. 
Executivo para os estados do Parâ., Mn.ra· 
nhl'io, Ceará., Pernambuco. AlagOas, Rio de 
Janeiru, S. Pauio, Minas Geraes, Rio Grande 
do Sul e Districto Federal, a.!terad:J. a (lO es· 
tado da. Bahia e de Pernambuco (discussão 
unica ); 

Vota(:ão tlo;; seguintes pro;ectos : 
N. 232, deste anno. a.ut.or1sando o Poder 

Executivo <J. conceder ao cidadão Raul Ca· 
va.lca.nti Vere7"'"'· 3• escrip~urario da Alfa.n· 

O Sr. ~.rheophilo dos San'tos 
- Sl' . pJ'esidente, ua sessão de ante-hontem 
o meu illustre coll('ga companheiro c.le repre
sentação, o Sr. Oiti<"ica, tro~tou o e defender 
;~qui os seus amigos implicados mt prislio ar
hitr:ll'i:~o do calliliio C:1ndi· ~ Botelllo e DO :ti
t entado inaudito commettido contra o Poder 
Juuiciario, representado pelo juiz d~ direito 
da C<lpital do men Estado o D1• . .Tacmtho de 
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Mendonça Filho. Pretendo usar da palnvra, 
nesto momento, com calma, com toda a. isen
ção de espiri.to, e ao mesmo tempo não pro
ferir e.xpressão alguma que lJOSsa, nem de 
leve, melindrar aos meus distinctos colle!ro.s 
que estão em antagonismo politico commlgo 
no Estado das Alagôas. 

Não desconheço que os ne~ocios peculiares 
aos Estados devem ser trataaos e resolvidos 
pelo!! governos dos mesmos Estados, e tanto 
assim comprehendo, que dei disso testemu
nho publico em dons artigos que fiz publicar 
no Jornal do Commercio, nos dias 25 e 26 deste 
mez. 

Entretanto o meu illustre colle~a a quem 
me refiro, disse que eu havia fe1to um ap
pello. ao Sr. Vice-Presidente da. Republica 
qua?do, quem assi~ entende e comprehende ~ 
reglmento federativo, não podia fazer um 
appello ao chefe do Poder Executivo da Re
publica Br&.zileira, O meu appello foi dirigido 
ao marechal Floriano, o alago:mo distincto 
que alli conta numerosos amiuos, e IJUe é 
c:hefe do partido que npoia naquelle Estado 
o governador Dr. Gal!ino Besouro. 

Por conseguinte, o Sr. marechal Floriano 
estã nas condiçõoo de intervir, usar do seu 
prestigio pessoal para impor, em Alag-óas, a 
ordem e o respeite aos direitos dos cidadãos. 

Sr. p~esidente_, li ha. poucos dias que o 
nobre Vrce-Presrdente da .Republica, dirigin
do-se às auto1·idades do Rio Grande do Sul, 
recommcndou paz e harmonia. para. a familia 
rio-grandense, 

E si S . E:J:. assim procedeu para. o Rio 
G!_'ande do Sul, espea•o que S. Ex., alagoano, 
nao lera ontro procedimento em relação á 
sua terra na tal. 

Sr. presidente, disse o nobre deputado que 
a red~c_9ão ~a Ga:eta de Alagôas, orgã~:~ da 
oppos1çao, so faz eutol'Pecer a marcha dos 
puhlicos negocias na.quelle Estado. 

Mas, Sr. presidllnte, defender a causa dos 
oppl'imidos, censurar os desmandos das auto
ridades, não póde ser considerado um tropeço 
e antes um serviço prestado â. causa publica. 

O SR. ToLENTINo DE C.\.RVALHO- Perfei
tamente, e o dever da opposíçã.o. 

O SR. THEOPHILo :nos SA.NTos - Ainda. 
disse o nobre deputado que o governador da
quelle estado tem procedido com tanta cor
dura., que, sendo maltratado, dift'amado pela 
gazeta da opposlção, pNmoveu na justiça lo~al 
um P':~os~o contra o redactor daquelle orgão 
oppoHClODlSta. 

Devo, Sr. presidente, declarar á casa. que 
d~s~rJ~eco completamE~nte este processo. 
Na.o 1g:loram os meus collegas neste recinto 
que desde o começo dos trabalhos da. sessão 
con~tituinte fui acommettido de grave mo
le!!tla. de olhos que me privou de toda e 

qualquer lciturn. por espaço de 21 mezes; 
e sómen!e hn. pouco mais do um mcz é que, 
sem abusar, !elo alguma coustt. 

Eis o motivo por que, não acompanhando 
os acontecimentos po liticos, as occnrre ncias 
de A1agóas, não lendo os seus joroaes, muitos 
factos são para mim desconhecidos e -igno
rados. 

E' esta. tambem a causa. pela qual ignoro o 
processo de que deu notícia o nobre deput2.do 
a quem me tenho referido, e a tet• guardado 
silencio nesta Camara. 

Entretanto, Sr. '[>residente, confio e espero 
que os reclactores da Ga;ela de AlagSo.~ ex
plicarão :1 opinião nacional qual a origem 
desse processo. 

Passo agora ao ponto essencial que me 
trouxe á tribuno.. 

No Jornal do Commg1·cio de 23 do expirante 
mez acha-se publicado o seguinte tf'lcgram
ma (lê); 

MACEIÓ, 22 de outubro- O capitão Botelho 
foi aggredido dentro d(L sua pharmacía llOl' 
um fiscal municipal (l preso algumas horas 
depois. Concedido habeas-çorpus, a casa do 
juiz foi cercada e invadida pOl' uma força, 
por ordem do governador, sendo desrespei
tada a ordem da soltura. A. redacção da "Ga
::eta ameaçada e intimada a comparecer em 
palacio. ~sp~ram·se novas violencias. Indi
gnação geral.- Redacçiio da Ga;;eta. 

Sr. 'Pr!lSidenta, da. leitura deste telegra.mma 
infere-se que o capitão Caudido Botelho foi 
arbitrariamente preso e conduzido à ca.deia. 
da cidaJe de Maceió ; infere·se que, tendo 
obtido soltura. por ha.beas-corpus concedido 
por des~acbo do juiz de direito da capital, 
na occas1ão em que aindl'. achava-se o pa
ciente em casa do mesmo juiz, a força publica 
invadiu a casa do magistrado e prendeu de 
novo ao rererido capit:io. 

Sr. presidente, digo e confirmo que a prisão 
foi arbitraria, porque o despacho de concessão 
de habeas-corpus foi -profendo pelo Dr. Jacin
tho de Mendonça Filno, que per si e sua ta
milia é membro proeminente do partido do
minante naqueHe estado ; esse magistrado é 
amigo publico e particular do governo e, no 
ultimo congresso estadoal, concorreu para sua 
elevação. 

Si são tantos os laços que ligam o magis
trado ao governo, o que se pó de cone! uir é que 
o seu despacho foi unicamente inspirado no 
direito e na justi~. 

Sr. presidente, a illegalidade da. prisão do 
capitão Candido BPtelho ainda resulta de con
cessão de habeas·corpus feita posteriormente 
pelo Tribunal de Justiça. 

Si este tribunal, como disse o meu illustrado 
collega de representação, é composto de ma
gistrados distinctos, e eu o confirmo, é~erto 
que esses magistrados não teriam concedido a 
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soltura por Tla1Jrm.s-corp11s ao capitão Candido 
Botelho si a priiiâo ni'w fo;;se :n bitl'Mia e H
le:,.-al ; tanto m:tis quanto é sabido que o trí
l:luoal foi constituído nn. poucos 111ezes e todos 
os seus membros são de nomea~ão do proprio 
governador. 

Sr . presidente, não me eximo, nest<~. occa
sião do ~atentea:r a :ll'ti tr~n·iedade da prisão 
do capitão Botelhoe doattentado inqualitlcavel 
contra o poder judiciario e fazer a leitura do 
telegramrn<\ publicado no dia ZJ n'OPai;;, tole
gramma este transmittido pelo proprio gover
nador. 

Drs. Messias e Rorlrigues üe Araujo. - E' 
inexacto o qae diz a Ga:;eta de Alaguas. 

« O medico dCl exercito, Dr. Smaragdo, seu 
irmão Anntholio Botelho e outros, ~.lar·deando, 
premeditaram aggressão ~o intendente f!11l· 
nicipal, Dr. Pindahyba., por· ter cumprido 
uma postura. que feria os interesses de A na
tho!io. 

(1. No dia 21 , o Dr. Smaragdü el!ectuou o 
promeditndo, tendo sido rep(lllido vautajosa
mente pelo intendente. 

« A' mesma hera, n~t pharmncin Botelho, 
este e Anatholio aggrediram o tistlal IJUC pas
sava, ferindo-o com facadas e cacet;~,tns e o 
teriam assassinado, si não houvesse inter
venção. 

c. Dea.ote do clamor publico, de mais· de 200 
pessoas, à porta da phnrmacia., foi preso Bo-
t elho, fugindo Anatho!io. . 

c. A policia ln vra vn. termo de tlagrancia 
quando o juiz Jacintho, com o proposito de 
burla-r a ncção da au toridade, mandou busc:u' 
â cadeia o preso, sem mandado, conservou-o 
em sua re.;;1dencia., dispens,'l.ndo protecçiio cri
minosa , a ponte de escondel-o em um arma
rio. 

c A pollcla., d<Jante daquella 11erturbação rlu 
ordem, por instigação da gentt: da Gazeta, 
usou de energia. 

c. o delegado fe;~ recolher depois Botelho á 
prisão, par<~ concluir o termo de t:agrancia 
iniciado, que o juiz tentou burlar. 

« A imprensa unanime procedeu em coutra~ 
rio à Ga~eta, cuja. redacçà(l açu I adora. da. de3-
ordem .nã.o foi clla.mada a pala cio, nem a.mea
çada. 

« A indignação é geral, mas contra os cri
minosos accusadores. A população ôl'uoquilla 
confia na energia das autor1dades.- Gat>ino 
Be:ow·o. -. 

Ora, neste telegramma, diz o governador
que passando o fisc..·ü em frente à. pllarmach\ do 
capitão B;;te[ho foi por este. em companhia de 
Anatbolio, aggredido e fei'tdc e que tentaram 
esses individuas contra a vida do t\SCl\L 

Diz·se mais que Botelho roi preso em fla
grante delicto e na. occa~ião em qne a auto
ridade na cadeia lavrava o respectivo auto, o 
juiz de direito,sem mandndo,requisit ouo preso, 

Camara v. Vl 

niio para. concoder habeas-corpus, mas para 
nrcst·,u·-\ilc proteeç[o criminosa t.>nto que es
éooder"it o p:1cien te em um armario. 

O SR. T oLE)ITIXO DE CAR.YALHo-Bomj uizo 
faz o gover>oador desse juiz de direito ... · 

O SR. SEAilRA- Que é seu amigo; faço idéa 
si íos~e seu !.nimigo ! 

0 SR. THEOPIULO POS SA.~TOS - Sr. presi
deute a fiagrancia cahe por term ; e parece 
um recUJ'SO da ultim:l hora paro a just\ticação 
tlo;;s,, pt·isii.o, pois que n. soltur-a por habeas-cor
ptli! concedida pelo juiz de direito e pelo. t ri
hunul de justiça pt·ova exuuerantemente que 
não so Llem t..\l Ji"';;rttncia. 

:Sr. pre:;icleote, não é c:rivel que o juiz de di
reito, anlig-o pulitico o particuhtr do goveroa
tlor, m"n<l;•SS'J vir e l'equi:;itasse d:l- cadeia. um 
crimiaoso par;1 occutbl-o em sua casa, atlm 
Llll prestar-111~ protecção crimin(lsa, Eegundo 
aJfit'lntl o ~overua.tlor daquelle estado. 

Si o pacl"cute tom arnigo!Ó q,ue conhecem o 
direito e a leg islação do pait, e si o juiz de 
direito ut'1.0 póde desconhecer a lei, é olaro '}ue, 
J~ntro da e:;phera legal, havia. recurso de l!a
beas-coryms fHl l'a :\ wltur-J. ele um cidadão 
preso iHr.ga\meu te . 

Por conseguinte, digo que aprotecçã.o de
nominada criminosa, em r elaçào ao juiz de 
direito (b capital, constitu0 uma. Lnjuda .•. 

O Sa. L't:lZ MülV•T-Y. Ex. de\·ecoubecer 
os instinctos ferozl.ls do go~·ernador. 

O ~a. THEOPHI[.o Dos S11.r.'Tos- No mesmo 
·telegram:na, disse o governador que, à vista 
dos uctos criminosos do juiz, <'1. policia teve 
de proceder co m energirt, 

Sr. presidente, e,;t<L palavra, inserta no 
telegramm:~. do governador, é prova irref_~
g<tvet, chtl'tt, de q•le rea.Jmente a casa do JUlZ 
rui cercadn, invndid(\ e de que foi burlado 
o recurso de haveas-corptts e nuvameote con
duzido o paciente à Clldeia.. 

Sr. presi1ente, ja cheguei ao pouto a que 
desejava, em cootestaçií.o aos collegos e com
paDheiros de representação; e V. Ex. me ha. 
de permittit• que aprovette o ensejo para. da.r 
urna. e.xplica~ão pessoal. 

Por oc_casião <te fa.llar, a nte-bontem, o no
bre deputado por s. Paulo, o Sr. Glicerio, o 
illustre deputado por Alagôas, o Sr. Oit icict:~., 
por mais de uma vez declarou em apartes 
qae a qua!li uuo.nimid~de da. minoria desta 
casa tizera <ll'tlm política. do subst itutivo do H
lustre deputado paulista. 

O SR. . Lt:rz MURA.r-S. Ex. podia ter dito, 
rn:J.s ninguem acreditou. 

0 SR.. THEOPHIL :> DOS SAi'I"TOS- &' ~ sabido 
que, <~o ser apresentado o projecto de encam
pação, pela uonradn commissão de orçamento, 
foi dito e acceito pela. cas1t que essa questão 

90 
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seria. nberta ; é sabido, tambem, que, di!Sile 
então, a qoasi totalidade da. minoria. mani
festou-se contl'al'ia. a. esse pt·ojecto. 

O SR. SEA.Il ll.A. -Apoiatlo. Foi por isso que 
apresentei substitutivo na 2~ discussão . 

0 SR. THmOPHIL::l DOS SANTO~ -Não SOU 
financeiro, nem tenho a pretenção de sel-o ; 
mas tive necessidade ue formo.r convicção 
para proferir o meu voto em questão tã.o im
portante e momentosa, lig-ntl.a não só ao;; in
teresses do Thesouro, cr>mo tambem MS de 
outra ordem. 

Assisti , com assiduidade, os debates ueste 
recinto; procurei ler com a.ttenção a discus
são havida na impt•ensa; e declaro mais que 
ouvi amigos estranhos ao par lamento, e que 
5e dedicam a. estndoseconomicos e tina.nceiro . .;; 
e do conjuncto dessas informações, tlessn~ 
opiniues contro~·ertidns fol'mei a convicção 
firme e ina.balavel de que o sulJstitutivo er<1 
um 1lesnstre publico, e só por P.sse motíi'O vo
tei contra eU e. 

Si no voto q\le dei procedi com intuito> 
patrioticos, tam bem declar·o solemnemen te 
que reconheço os mi)smos iotuitús em todos 
os meus collegas neste recinto. 

O Sr.. SE ... llRA. - Apoiado, orlo 1'<\z como o 
Sr. Aristides Maia. 

0 SR. THEOPiflLO nos SANTOS - Mas desta~ 
quei-me dos meus amigos da minoria por·que 
era uma. questão aberta. porque em umn 
questão de interesse publ ico, t. que não podiu 
ser facilmente vinculada aos iott~ resses J~t·· 
tidarios; e, uest~cando-me , supponbo que 
não perdi a cooô.ança dos meus amigos ~ue 
nesta casa. com!)Oem a opposição. (,1po:"ados. ) 

Tenho concluído. (M:uito bem: m •1ito bem. 
O orador 6 compr!mentado.) 

O !Sr. João de Siqueira (p,;wa 
ttma explicação pessoal) - Sr. presidente, de
pois das accu~ações le~·antadns neste recinto 
contra. os votos da opposição qne sutfraga.
ra.m o projGcto victorioso; depois u:. carta do 
honrado ministro da fazendt~. ao iilustro de
putado pela Ba.hia. em resposta. ao Sr. Matta 
.Mãchado, não podia deixar de vil' à tribuna 
restabele~;er os factos. 

sempre estas palavras - os interess(ulos no 
Bancada Republica. 

Autes de reS[JOnder a esta. iusinuaç.ão ma
li gnu, tenho nece~sillade de ler nlguns topicos 
de uma carta do mirlistt·o da fazenda, publi
cada nos jornaes desta ciuade, fJl\ra que S. E:t. 
e o paiz vejam bem que niio nos afJsttLIDOS 
abs•Jlut:lmellte do progra.mma por S. Ex. ha. 
dias publica.Uo. 

0 SR. PRESIDENTE- Peço ao nobre depu
tado que se restrioj<~ li s:Ia. expltcação pes
soal. 

O Sa . .lolo DE SIQUEIRA - Estou rebatendo 
insinuaçõe:; q11e Comm atiradas sobre a minha. 
pes:;oa, n.dm de toroar-me isento de macula 
per:1.ute o.> que me elegeram. 

0 SR. F RAXCI:lCO SoDlll:: - Nil.o foi a. V. EX. 
individualmente. 

O SR. Jo:\o DE SJ<~t:UR.". - Foi à Camara, 
e eu fuço parte dclla. 

O Stt. SEYERIXO VrE!RA- Era preciso que 
V. Ex. represeot1\Sse procur<•ção que o hallÍ· 
litasse a f,tl lar ew nome da Camara.. 

Vozr.s - Oh ! oh! 
O Sa. Jc.Ão r>E SrQUElRA - Vê V. Ex. que 

eu tiu!t:.t ruziio {l••l'a.pedir' il. palavra pa.ra. uma 
exp\icnçâo pessoal , vi~to que sobre mim 
pesa. uma gmve accusação, ele que não po:>So 
d eixar de ju~tillcnr-me pemnte o paiz. (Apoia
do$,) · 

Nti.o posso deixa.r de justificar-me perante 
o paiz. Dis~e que uãocollocámos esta. questão 
no terreno pnrtidurio; fomos ao encontro uns 
idéas de s. Ex. 
· Depois, nesta carta que passo a ler, de ter 
o Sr. Serz~dello Corrêa tratado do Bt\nco do 
Brazil, assim se expressa. S. Ex., referindo-sd 
ao Banco da. R.epuhlica ; o outro destinado a 
ser o regutador da circ[lação de~·e appare
lhar-se, sob providencias que podem ser ad
optatlas, p.cr11. untformisar a circulação, con
cent;J.ndo em si a. emis:;iio, io tea;l'alisar e nni
:·ot-misar os lastros, retirat• umã somma mais 
ou menos ,\vultada. do papel-moeúa. esistente 
e r·eduzir o seu copital pelu. arnortisação de 
suas acções, de modo a dimin ui!· o numr:.ro 
desses titulos e valorisal-os, l ocalisando-os. 

:VIas adeante diz o Sr. minis tro da fazenda . Não collocamos absolutamente esta questão 
no terreno da:; paixões partidarias ; e tanto Peço a a.tteoção da. Carnara para estas P<\-
que, ua 3• discussão. não apresentámos um lavras ! {te.) 
s6 projecto substi tutiYo. 

«No ossumpto em f(uestiio, oao devo ser 
O SR. SEABRA - Não :~presentàmos porque impaciente e menos radical. Acho, ao con

mnitas das nossas idéas foram aproveitadas. lL·ar io, que precisamos caminhar com cuidado 
O SR. JoÃo DE SroulliRA. - Colloc:ilUGS e firmeza com certo espírito conservador, 

esta questão unicamente no terreno dos inter- ·reparando e nii.o destruinoio . Si de um lado 
esses publicos , ha as convcnit-ucias do Thesouro, do outro 

· Entretanto, o Sr. ministro da ii1.zenda, oaj lm tambem interesses muito sérios a. respeitar 
sua carta, faz diversas allusões, empregando e que o governo rP.speita.- Ser.::edelloCm-rêa,,. 
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E o governo hoje, Sr. presidente, levanta· 
se, vem tambem ao seio da Ca.mf\rn, perante 
a com missão Lia orçam C! o to, dizendo que niio 
devia respeitar mais esses direitos ..• 

0 SR. PRESIDENTE - Peço a V. Ex:. QU G se 
restri nj ,l a e:rptie<Jção pe;õoa[. (V,wios S1·S. 
deputaclos dão apartes.) 

O Sn.. SEABRA- O St•. ministro da fa.zentla 
dir. que isto é politic::t odiosa . 

O Sn.. JoÃo DE SIQUim<A. - Si V. Ex. diz 
que é política odiosa, por que ra.zão niio hei da 
justificar-me 1 (.4.p,:ados.) 

O SR.. SEABRA. - Veja que !Jom senso 
tem este ministro. ( Riso.) 

o sn.. JoÃo llE SlQUElRA. - Sr. pre:;idente, 
quem ditramou não fomos nõ;; e si o difTa
massemos, e per i>.io dev~ssemos sar accusll.
dos, accusado~ então o com maior justiç;t de
veriam seraquelles que, sob a respousahili
dade de seu alto cargo, vinham par.~. as ante· 
salas dll. Camaro. d(1s Deputados e sem reser
vas, !mpensadameute, não quero empregar 
a pal:~vra. leuiaaamente, impensad<tmenta 
atacar a mor-.1lit.lade do banco qne elle propl'io 
queria salvar, fundindo-o com o Baoco da 
!:?.epubliea. (.4.poiados .) 

O SR . PR~IDENl'E - V. E;(. rlà licença 
para umaob~ervação? v. Ex . fal lando para. 
uma. e:rplicaç-;;.o pessoal, està. preterin•lo a dis· 
cussão, o direito de outros collegas, qne estãl.l 
inscrivtos paro. fallll.r. Peço, poi~, '' V. E r. a 
fineza. de se t•estringit• à exp lic>t~.ão pessoal, 
sem o que não po>so conservar- lhe a palan-:.t. 

O SR. JoXo DE SIQUEIU - Sr. presidente, 
pedindo a palavra para uma explicação pes
soal, exerci um direito consignado no nosso 
regimento. 

O SR. . SEVERI:O.o V rEmA - Y. Ex. inCrin
giu o regimento. 

O Sa. JoÃo DE SIQUEIR..-\. - Niic podemos 
aqui estar â. mercê da.s exdruxulA.s opiniões 
de ministros desvairados. (Var ios S1·s. de
putado• da o apa1·tes .) 

o nosso procedimento nli.o roi inspira,Jo em 
sentimentos polit icos; procaràmo., o mais vos
sivel harmooisar os interesses nacioo:~.es, os 
interesses defendidos cab;•lmente no proj~ct<-. 
approvado, com esses interesses de que titllou 
o Sr. ministro na sua carta de 5 ue novem· 
bro. (Muito bem, muito bem.) 

O Sr. Nov aes Mello-Sr. pre• 
sidente, não venho prender a attencão da 
Camara com questões políticas, n,..m mesmo 
com o assumpto de que tr-&tou o meu Ulus
trado collega que acaba. de ~entar-se. 

Tenho visto com certo pezar, recrimina
ções feitas as deliberações desta. Cllffi l\1'<1. em 

algumas votações e muitas vezes denomina· 
damente a um certo numero de Sr;;. depu· 
tados. Digo que tenho visto com pezar, por· 
que sou o primeiro a respeitar as opiniões 
indi>·iduo.es de qualquer dos Sr·s. deputados ; 
penso que elles. como eu. procedem inteira
mente de accordo com as sua.s opiniões, com 
suas consciencias e sobretudo de a.ccordo com 
o interesse publico . (Apoiados . ) 

Sinto ainda mais isto, Sr. presidente, por
que níio deixa cte lá. fóra. reflectir mal sobre 
o procedimento desta mesma ca.mara.. 

O povo tem os olhos fictos nos seus repre· 
sentantes. e desde que de entr-3 elles u m ou 
mais de u m se le~·anta para recriminar os 
seus :1ctos, as suas deliberat:.ões, o povo será 
o primeiro a mais tarde não tomar esta.s 
mesmas deliberü.ções na devida. comidera.ção. 

D"claro, pois, aos meus illustres collegM 
que v~jo com muito pe1..a.r, com verdadeiro 
sentimento estas recriminações feiW.s no seio 
do parlamento. 

O SR. yfo:sTE:-..'EGRo-Não ha recriminações. 
(!la outros apcn·tes.) 

O SR. NovAES ~!ELLO- Não me dir ijo a. 
pesSoa alguma individualmente; digo que 
lamento o facto, p:u-ta elle de onde par tir. 

O sn.. PIRES FER'R.'ElRA- 0 procediment.o de 
V. Ex. il correctissimo. (Ap~i..'lclos) . 

0 SR. NO\"AES MELLO-Sr presidente, O que 
me trouxe iJ. t ri!Juna foi tratar ainda uma 
vez dos interesses do estado que represento. 

V. Ex. lla de se recordar de que em di~ 
do mez de julbo sr!llicitei do ministro da 
agricultum o contracto feito com o .Lloyd 
Brazileiro, para o ser"iço da linha. que este 
denominou do centro. isto é, para o serviço 
de na.vel;'açã.o entre a Capital Federal. estado 
do Espírito Santo G o Sul da. Bahia s.té Co.
navieira.s . e fil-o, para que não incor resse 
na censura de vir aqui criticar actm ou factos 
de cumprimento de contractos, sem ter pleno 
conhecimento delles. 
Che~ando âs minhas mãos o contracto a que 

me refiro, vejo que realmente. talvez neste 
contr·aeto sü tenha. sido bem cumprida uma 
clausnln. por pn·te do Lloyd Brazileiro - é a 
pontualidade para o recebimento da sub-
venção. · 

Si principiarmos desde as condições exigidas 
para. os vapores, dos aprestos de que elles 
precisam para. o serviço dos passageiros e da. 
navegação que está. a seu cargo, basta. se via
jar em um delles para se ver que o pobre 
pa.ssa.geiro. desde que alli entra, só está. en· 
tregue á divina providencia. 

0 SR. PIRES FERREIRA. - Nem pode deixar 
de ser assim, t endo o gerente que tem. Não 
fossem os Srs. Balduino. coelho e outros offi.-
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ciaes de marinha e todo e,."'Se serviç.o j it não 
existiria. 

O Sn. NoVAES MELLO- O Lloyd Brazileiro 
pelo se\1 contracto tem a obrigação de, nesta 
navegação, empt•egar vapores que tenham 
condições pelo menos para 50 passageiros de 
rê; a.inda estes va.pore.o devem ter 03a.prestos 
necessarios, indispensa...-eis para. qualquer 
caso de naufragio, devem ter- uma marclla 
pelo menos de 10 milllas por hora.. Pos..~ de
cla.rar a V. Ex. que 03 vapore~ que nave"'am 
para o Espírito Santo, nem ao menos t~em 
instrumentos nece...qsa.rios para a nave!!:l.çâo. 
N~o ha muitos dias eu, como todos O:; pas

sageiros da M <!JI'illck íamos sendo victimas da 
maior d~raça.; declaro a. V. Ex. ainda uma 
v ez que su a Pl'OVideocia Divina nos livt·ou 
de um naufragio. 

Até as 5 horas da manl1ã. o tempo estava 
claro e d~hi em dea.nte come~:ou um&cerra.
ção fortissima. 
. O commandante, não h a. duvida nenhuma. 
e um homem que tem viajado muiw. mas 
certamente nü.o passara disto. Não 1\a via. :1 
bordo ~muni co instrumento que nos podess~ 
preverut• a. altura. em que nos a.cbavamos 

Si não fosse a actividade do imrnediato. · si 
não fosse. a presteza cqm que o mnchín.ista 
deu ~ovtmento a Ul~ s? helice, posso ga
ra.ntll' a V. Ex.. o nano tmha submergido em 
costa pedregosa . 

0 SR . PIRES FERRElRA- A tê l1a fnlta. de 
hygiene a bordo: 

O SR. NovAES ~IELLo-Tudo nos faltava a 
bordo ; não havia. um meio para nos salvar 
na~u.eUe momento. Os poucos escaleres que 
extsttam a bordo eram imprest.aveis, porque, 
desde que fossem at irados ao mar. necessa
riamente submergeriam porque não estavam 
estanques. 

PassaJ?dO a outro ponto, Sr. presidente, não 
menos 1mporta.nte que este, vejo na clau
sula 24 o seguinte (W) : 

« Proceder-se·ha de dous em dous o..nnos á 
r evisão da.s tari fas de pa.ssagens e fretes, de 
accordo com as partes contractantes e, depois 
de approvadas as novas tarifas nenhuma 
alteração ~e faci nellas, sa..Ivo tambem por 
accordo mutuo. :~> 

. Devo declarar a V. Ex. que e:;ta clausula 
nunca foi cumprida.. Ninguem sa.be o quanto 
d:ev_e pa.ga.l' por frete.; _de cargas no Lloyd Bra
zilelro; o preço está ad libitwn da. com
panhia. 

0 SR. PmES FERREIRA-E' bom que V. EX. 
mande publicar este con tracto nos A mures. 

q SR. NOVA'ES MELLO- A tabella dos fretes 
está. publicada. no Diario Of!icial de 31 de 
março de 1691 e publicarei no Diario do Con
gresso. Nella não ha declaracão alguma. de 

que as cat-gus desta linha tenham de pagar ao 
Lloyd o embarque e desemharque; portanto, 
desde qnc são entr t>gues em seus trapiches, o 
Lloyd tem obrigação de entregar nos trapi
ches dos respectivos pol'tos. Assim é que na 
linha. fluvial de Ma.tto Grosso estú. estipulado 
o sel!uinte (lê) : 

« Ob:;ervaçiies-5.0 As ca1·gas sao recebidas e 
entregues a /Ja~ ·tlo. » 

Fazendo-se excepção para a. linha ftuvial de 
?.fatto Grosso .. . 

0 SR. FRANCISCO GLICER.IO-Que data. teem 
estas instruc~.ões ~ 

0 SR. 1\0YA.ES MELLO- Estas ta.be!Jas estão 
pub!ica.Jas no Dia:rio Officiat de 13 de março 
de 1891. · 

O SR. NovAES MELLO- Si paro.. cstn. linha 
e.~tu. declarado expressamente que as cargas 
serão recel>idas e entregues a. bordo dos va
pores. seguc-~c que pn.ra a.s outro.s linhas em 
que não ha esta. declar:].(;Ü.O as cargas serão 
recebidas e cn&regues nos tr'cl.piches dacompa· 
nltia. · 

E tanto ,: isto verdade, que até ao mez de 
setembro proximo passado a compa.nhia nada 
cobra,·a p~Io dcsembllrque de cargas no porto 
de ltapemirim e prova-se com os conheci
mentos ns. 84 e 235 que aqui tenho. 

Pelo primeiro, vê·se que sômente cobrou o 
frete de l 06$300 por 53 vul umes :para o Ca
choeira de ltapemlrim e no segundo, 27$000 
por 32 ''olumes pa.ra. o porto de Itapemirim. 

De setembro. porem, em deante, não sei com 
que autoi•isação, o Lloyd estal:>eleceu uma 
nova praxe que e muito prejudicial ao com
mercio e la>oura do3 por~ servidos por esta 
navegação. 

E' assim que no conhecimento n . 14, rece
beu de frete por 6 saccas de assucar para o 
porto de Itapemirim, 4$S()Oreis e accrescentou: 
tancl•a em ltapemi?•ím 4'!Yi00. 

De sor te que os volum~ p~"alll daqui ao 
porto deltapemirim. que parece estarem uma 
distancia de 200 milhas, pouco mais ou menos 
duplo frete l 
E~te facto e reproduzido no conhecimento 

n. 192, onde se vê que, por 25 volumes, co· 
brou o Lloyd 25$000 de frete e mais 25$000 
de la)1cha HO l tapemil'im. 

1\ão :posso rnesmo comprehender o criterio 
do Lloyd neste procedimento! 

No conhecimento n. 19, vê-se aue cobr ou_ 
por 45 volumes, 63$ de frete e mâis; de umá 
la.ncha. em Itapemirim 36$000 ! 

Ko conhecimento n. lS, cobrou o frete de 
16 fardos 8$. lancha, 8$000. 

No n. 66, cobrou por 80 volumes 112$ de 
frete parJ. o cachoeira de Ita.pemerim e 64$ 
de lanha. em Itapemirim ! , 

Sr. presidente, conheço o modo por que se 
faz o embarque e desembarque de carga. no 
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pot•to do ltc'lp<!miJ•im: eslc ~r.t'\'i1:o [, ti•i tn Jl"l' · o sn :>innJ" ~l'·'ll E' t ~ 
lanchas que sã.o reiJoc·u.h · CaJ 1 1 · ' · ' · 's ' ... ·.o- AIO p1Jttco o - 1 . · · s. J lL :m~ I:L com- (]IH! me rc.>ta. diw 1· CJUC Sl·l'h melhor termi~ 
porta, pe o menos, .JOO saccas de cale· o frete ll:tl' ·1:L ' · ' 
dellas custa. 50SOOO. ' · ' · 

.II!!.agineV . Éx., agora, dest.o. nov11. nego· ,0 .::il{ , PI~~SIDE!\'TE-\' . Ex. póde terminar 
c1açao~que o Lloyd explora, com verdadei ra d.epots da letoUI"J. da acta. 
extorsao dos expor~d?res t; importa~lores. os . O Sa . NovAES MELT..O _ Accedo ao con
resul~os que a.ufir-u•a. •. prE>JUdiCàndo aquelles n~ de V. Ex. e sento-me espera.ndo ue me 
qutl sa.o !orçados a servu ··se de suas linhas de sera mantida. a. pala.vn 1 • ' q 
na. vegaçao ! 

Na ~3-bell~ de fr~tes de encommendas ve.jo Pt'l3SentBs os St·s : Joiio Lope>, Antonio A1.a· 
que nao esta.. inclmdo o l)()rto de Jt"1pemlrim . rerlo, Athayde .lumor, Paula Guimar ães , João 
Ftc ~do, ~rem , elle muito aquem do porto de~ vellar, , Iud10 do Brazil, Cantão, Pedro 
da VICtona, a ktbe1la par a este porto servi ra Ctlermont, ,,1att,~ Bacellar, Augusto Monte
certumente taml em pa.ra aquelle. nego:·~· Costa RodrJgues , Cas1wiro Junior, 

Por esso. tabell:1 , a~. encom1!:eadas pa.garn Hent:~qu~ ~e Cut·l:a llw, Ao.frisi<.J Fíalho, No
para o porú> da VtctorJo. 400 re1s por dccime- i?uen.a l fit ana~ua, Nelson, P1res Ferreira, 
t ro cubtco. r..lat•tJ nho J~odr1gues, Frederico Bor <>es G<Jn-

nc;o en~retanto d~clarar a v . Ex. que ate çulo.de L:•r;;o:s, ?-i us~ime.nto, Alr'red?"'Bàrbosa, 
<: mez de JUnho ou JUlho, por menores rrue Almmo AIIonso, ~pltacto Pessoa, Sa Andrade, 
Io~sem as encommcndas, um pat• de botinas, Rctull_lba, Tole~tlllo tle Canalho, Gonçalves . 
por exemplo, o Lloyd nunc<\ recebia menos d e Fcm:e:r-J., Joaq~un Pernaml.iuco, Juvencío de · .. 
1$000! . Agnmr, Andre Cavalcanti, Annibal Falcão 

Dahi em deante elle systematico.mente exi•.,.e P~~eir·a tle Lyra, .João de Siqueira, João Vieira.' 
2$ ~or enco!llmenda, por menor que sc-j~. ~u1z ~e Andrade, _Espírito Santo, Bellarl]'linÔ 
_.Amda mats um facto que me tem sido refe- Carn~tro, Th!loplHlo dos San tos, Rodt·i <>o de 

r tdo.por diversos ca r regadores: o Lloyd não Al'aUJO, Ivo .do Pr ... do, Oliveira V<\llad~ Au
~ccetta des~cho algum .de menos de 5$ ; de ~~~to de F.reJtas. l:"::tu!a Arg:ollo.:l'osta,Seabra, 
sorte que st alguem tiver preci~ilo. p01• Zamo, A1thu.r R1o~, Garc1u. P1rE's, Marcolino 
exemplo, de uma caixa, de kerosene e tiver Moura, Se-:ertuo Vteira, S<~.ntos Pereira, Mil
de embarcar,ha de necessariamente pagar 5$ fon ,~ Ft•aoctsco Sodré, Leovigildo Filgueiras, 
de frete, e pela theoria. que elle. a "'ora esta- Ba!'J.O de ~· Marcos, Sebastião Lanàulpho, 
b~leceu •. tera. de papar de lancha e~ ltapemi- P~1sco P<lt~Jso_. Manoel Caetano, Francisco de 
nm, mats 5$; e <A.SSlm u.ma caixa de k.erosene i\l,lt~os , Hor:-acro Costa, Novaas Mello, Fonseca 
vem a pagar de frete mais do que custa e S1lvo., N!lo Peçanh<l, Ur bano Mar!'.ondes 
aqui. Manbães Barreto, Oliveira. Pinto, Vir"'ilio 

Na primeira Yez que faltei, já disse que 0 Ptssoa , L ui~ Murat, Baptista da Motta , Fi-ões 
serviço de transporte de cargas daqui para do. qruz, l!:nco C?elho, Lopes Trovão, Jacques 
os portos da linha do centro e vice-versa, era Oun 1ue, Fu~qutm \Verneck, J esuíno de Al· 
pessimament~ feito, declarei que carZ~s fica- buq~~rque, Vtnhaes, Thomaz Dellino, Badaró, 
va!ll a qui nos t rapiches um e dous ;Dezes, e Pact!Jco l\Ia~_!enh~, Gabriel de ~aga.lhães, 
que nos portos quer elo Espiríto Santo ~aeob da PaJ.xa.o.. chagas Lobato, Alexandre 
quer do sul da Babia se dava 0 mesm~ ::;tockl(lJ> Ferre1ra Brandão, Matta Machado, 
1ácto. Lamoume~. AIV~l'o l:lotalho, Gonç.tlves Cha-

Eu poderia. trazer aqui nominalmente os ve;;, Dutra N1cacio, Manoel Fulgencio, Carlos 
ca.rregadore~ que veem :>uas cargas demora- d;~s C~a~as, Cost u. Mac~ado, ~ra.nci~ Veiga, 
das no~tro~lcbes, e m~utas _vezes estragando- Fer;e~ra Rnb~llo, _Joao Lmz, Roaolpho de 
se ; nao o !aço para naofat1gar por dem.aís a A;bteu, Bened1c~o V.allaàares, Arantes, Nece
Camara. W J Ta vares, Gltcen o_, Cesar io, Motta Junior, 

Entretanto, ha algUns priv-ilegiados, isio é, Moraes Barr()S, . Do~1t1gos de l\loraes, Carva
ha carregadores que fazem excepção, porque lha! , Ange!o P1uhe!ro, 1\Iu~sn, Costn. Junior, 
o Lloyd tem os seus amigos particulares e Alfredo Ell!s, Moremt da S1lva, Fleury Cura
muitas vezes antes de a.nnuncíaua. a. sai.Jitia U.e rJ.o, Leopoldo da Bu lhões, Alves de Castro. 
um vapor, o Lloyd previne esses amigos, Urba oo ~e Gouvêa, Caetano de. Albuquerque; 
elles mandam depositar a carga no t rapiche ; B~larm1uo de Me?douça, Marctano de Maga
de sorte que, quando vem o annuncio de sa.- lhaes, Ferna_nd? S1mas, Lauro :\Iuller, Carlos 
hida de vapor , não é ra ro ver-se Jogo dous Campos, Scht!ludt, Lac.erda Coutmho, Pereira 
ou tres dias depois a declarac;~o de que tu<o da. Costa,, J uno .de Cast!lhos, Borges àe Medei· 
1·eccõe mais ca1·ga ! ros, . Alcides Ltm~, Tl~oll!az Flores, Homero 

O SR. PRE>IDEKTE-Peço licença ao nobre Baptlsta , Demetl'lo !übe1ro e Menna Bar
deputado para. lhe dizer quejà h6o numero reto. 
pa.ra. se a.brir a se..~. Abre-se a sessiio. 
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Deixam de compnrecet• com causa tKtl'tiei- ~ dos Srs. uop11tndos para a. votação do substi~ 
)~1d<\ os Srs. R.oui'Íg'llCS Fornando~ •. Justiuiano tutivo opresectado <~O projecto n. 183, pelo 
ile Serpa, Jo~é Avel!no, José Hevllaqua, l\11- 1 nolJre depula•lo por S. Paulo, chamado o seu 
roel C~stro, Amorim Garcia, Pedro Americo, : nome e verificado o ~eu não compa.recimP.nto, 
Couto Curtaxo, R.osa e S1l v a, Jos~ l\lari;o no, foi este facto seguido de uma snraivad<L de 
Raymundo Bandeira, Meira de Vasconcellos, inteJ•jeiçõ~s. manifest:1das pelos illustres tri
Pontes de Miran.d.a, Euclides Ma.lt:\, Leandro umpbadores da occas!ão . 
Maciel, Felisbello Freire, Alberto Braodã.o, Posteriormente teve occasiiio de ver em 
Viriato de Med_eiros, 11'rança. Carvalho,_Cyrillo ' uma. das folbas di~rias desta capital que igual 
de Lemos, .Alcmdo_ Gua~aba.ra, Sampato f~r- manifestação tinhl\ sido feita a todos os illus· 
raz, ~layrJDk, J?ao . Pmhe1ro, Leoo_el F1lno, tres membros da camara que não comparece 
Americo Luz, V10tt1, Arlsttdes Ma1a, .Gon- ram oa:r·<.~. manifestar o seu .voto .. . 
çalves Ramos, Domingos Rocha, Domwgos 1 ' _ _ . 

Porto, Palleta, Ferreil·a. Pires, Joã.o L ui%, 1 . O Sn.. SEal3RA.- Com rclaçao a V. E:r. oao 
Lopes Chaves, Adolpho Gordo, Paulioo Carlos VI naLla . 
Carlos Garciil., Almeida Nogueira, Julio de O SJ>.. . SEVEIU.No V IEIRA. devi! declarar á 
Mesquita, Brllzilio dos Santos, Eduardo Gou- Camura que, si estivesse presente, receberia 
ça:tves, Carlos Campos e Cassiano do Nas- como urna honra esta manifestação . •• 
cimento. 

Deixam de comparecer sem causa partici· 
-pada os Srs. Uchôa Rodrigu es, Oitil:ic:t, Dio
uysioCerqueira, Vil! a V1cos 1, Foo:;eca. Hermes, 
~oaquim Bre\·es, Figuei1·edo, Antonio Olyntho 
Go:;ta Senna, Monteiro da. Sll\'n, Martinho 
Prado, Cincinato Br·llga. Victoriuo l\louteiro. 
Assis Brazil, Rocha OSorio e l''ernando 
Abbott. 

E' lida e posta om discussão a neta. 
E' lido o requerimento de Luiz Antonio do 

Valle e outro, propondQ.o38, medeante cet•t<ts 
condiçõe~. a realisar varias obras de mPiho
ramcnto no porto de !li~c.'l.hê.-A' commissão 
de obras publicas. 

O Sr. nom.ero Baptista (sobre 
a acta) votou noarinalmente conti·a o substi
tutivo que estabelece a r eorganisação do 
Banco da Republica, offerecitlo pelo honrado 
deputado pa'lhStll. general Glicerio, assim 

. como votaria nomioalrneote cootra o substi
tutivo e proj~cto do orçamento desta casa ; 
e neste sentido escreveu e eu viou à mesa. uma 
declaração de voto que o Sr. presidente ae
ceitou. Entretanto não a viu consign:vla na 
aett:. nem no jornal da. casa ; por isso Yem 
pedir ao :;:r. presidente sirva-se ncceital-n. de 
novo para ser incluida no jornal ua casa. 

O SR. PRESIDENTE - Tenho a asseverar á 
V. Ex. que li sua declaração de voto e man
dei dar-lhe o destino conYeniente . 

0 Sn. ARTIHIR RiOS- Apuiado. 

O SR.. SEvEiu:-;o Ynmu.. _. porque re
li pcitn tanto a Camara dos Srs. Deputados 
que ató cousidera nrnll honra. em receber as 
suas vaias. 

O S<t. NILO PEÇAY HA- - Tamhe!ll concordo 
com o orador. Aquillo não iói Yaia, foi 
assnada. 

O S!t. SEABlU- AcllO que V. Ex. está 
mal informado. 

0 SP, . VALLADARES- Tambem concordo 
COffiiS:30. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA. diz que , para 
mostrar que não se :l.rrepeode do proeooi
m<nto que teve então, vem consignar uma 
declaração escripta e solemne, que pede ao 
Sr. presidente para mandar transcrever na 
a c til. da sessão. 

Apezar de não ser completa a victoria. que 
se pi'Optueram alcançar ne~ta Camarn. os sus
tenta dores da idéa do substitutivo; apezar ele 
não ser completa, porque os que combateram 
o projeeto consegUiram tal vez victoria muito 
maior, arr11ncando destG projecto a favor 
do contribuinte o onn s annual de mais de 
~0.000:000$ em moeda de ouro que se 
e:I!gia em proveito dos cofres do Banco da 
Republica •.• 

O SR. Fru~crsco GLtCERio-Isto não é pos
sivel que se. allegue ! Os nobres deputados 

I votaram contra isto. 
O Sr. Severino V"\~irH. (sol:!?''! • . . 

a acta) diz que pede a palavra -sobre à act:l O SR. COSTA JuNioR - E depoiS a 1déa não 
para, usando de um direito que o regimento foi dos nobres deputados. 
da. casa lhe garante, mandar aind11 em tempo O SR. SEVERINO i'IEtRA - não é emenda 
uma declaração de voto explicativa do seu noss:\ ; mas é pre~iso dizer que foi uma con
procadímenlo em relaÇ'J.o nos acontecimentos cessão feita pelo nobre deputado de Minas 
aa ultima sessão celet•rada nesta casa. Geraes, Dr. Matta ~facbado, reconh.eceiido a 

Por informaÇÕes de alguns collegas, soube razão que tinham quando apresentaram este 
que na oooasíão em que se fazia a chamada. projecto. 
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0 Stt. LEOI'OLDv Dt: BUI,JIÜEti - Apoi;vlo; 
est<l contest<•ção lo i feita, g-raças ú. critica que 
fizemos do projecto. 

O SR. P!USIDE~'TE -Peço no orador que 
restrinj<' as sua:; o\.Jstwv~çi3es . 

Vozr;;s - O nobre deputado está fallanclo 
coutN o vencido . 

O Sr,. SEVEniNo Vn:uu .. declara. aos s eus 
nobres collegas que n ão tem absolutamente 
intuito d crf\l.l!:tr contra. o 11rojecto; està apenas 
fazendo algumas ligeirasol•servações ... (Mui
tos apa1·tes inter1·ompem o 01·ado1· .) 

0 SR. PRESIDEXTE - Peço aOS nobre3 depu
tados que .cousintam que o orador con
tiuue . 

A mesa sabe cumpril' o seu dever o não 
dei:mril. que o nobre deputado saia fóra <.la 
ordem . 

o sn.. SEn:new Yu:mA dcclaJ',\ :\O Sr. pre
sidente que niio dará ;tos seus illus tres ad
"Versarios o pr-o.tzer !le o verem f0ra da ordem; 
serà o prim~iro a dar o mai~ solemne teste
munho da sutt obediencí;\ às observações do 
Sr. presidente. 

Apezar ele to,lns estas obsarvações, conside
ra va (pede licença. aos nobres depatados que 
votaram pelo projecto paraexpt•imir-se assim) 
considerava tão contrarin aos interesses pu
blicos, tão otl'.-nsivo ... (Trocam·se mUitos apar
tu entre os Srs. ~trthu,· Rios, Costa Junio1·, 
JI onttme{J'"o e Rodolplto de Abreu .) 

Si os nobres deputados querem acceitar a 
sua confissão, tenham a bondade .de ouvil-a. 

Não vae nisso ofi'ensa. ao nobre depu
tado. 

E' possível que esteja em erro c, que nestas 
condiçoes, seja mesmo um obcecca.do, mas isto 
não llle impede d.e declarar qne coosirlera um 
desastre para o paiz o pt•ojeeto como foi ap
provado pela Cama1-a, ainda depois dt~ poda 
que elle solfreu.· 

Enteodeu que o meio mais etfl. ' C.Z de s~rvir 
á. nação bra.zileírn, de que é um dos mais hu
mildes represen tantes {rn1o apoiados), e de 
corresponder il confiança de seus dlstinctos 
concidadãos ; o melhor meio de servir a. 
este pai.z era evitar com n. sua presença, si 
houvesse casa. pal'a votar aquella medida. 

o Sr. presideu Le sabe que ainda ao tempo 
elll que o orador conscieociosa.mente to
mava esh deliberação, não poc.1ht prever que 
os n1ales d<\ patria se avolumassem e que o 
ptoject o do nobre deputado por ::;. Paulo 
soft'res:;e tal córte. 

Foi depois tlP. exame consciencioso que 
tomou a deliber-ação de retirar-se da sessão 
de sabbado e nã.o concorJ•er com a. sua. pre
seuça pa.ra a approvação daquella medida. 

Mas, como quer que seu procedimento fi
IJlle cotlsigu:~do 1r,1ra em tollo o tempo não re· 
c:thit• ~obre si as Cl)nsequencias que delle re
~ultar~m, "Vae mandar á mes.'\ uma declara
çiio neste sent ido nssigno.d!l- por si e outros 
distinctos collegas. 

.l<'eitas estus consider<J<;õese justificada a de
clsr:tção de voto, que c!'ê ter fundamento, 
pede l icença. para fttzer algumas ohservnções 
relativamente a regularidade do proce55o da 
sessào de sabbado, regularidade qne não está 
nos te~"mos em que V . E:c costuma. manter 
os trt·balho:; <.!esta casa, conforme se dedur. 
da mesma ac ta. 

Reconhece que.apezar do atropello daquella. 
ses,ão, :Jpe?.ar da sofre,,uidão com que se 
f)uerhL liquidnr a questão de auxílio no Banco 
da Repni.Jlicl.l. o Sr. presidente aind.l. teve n. 
cnlmu, a pr·esenc;<~ de e:;pit·ito e :~ corrccçito 
pr~c~s p;1ra n:to cornpromettct• o seu alto 
criterio e •~ sua compotencia na direcc,;iio dos 
tt·aballws d:J. Co.mm•J.. 

E' as.sim que vê-se da leituro.da acta que 
v:\rins eme11ua!i :qn·~:sentadns ao substitutivo 
do !lobm deputado por s. Paulo não Coram 
submett idas á votaçii.o da. Camar:l. E' ver
dade gce da acta consta a declarJção l'eil.a 
pela mesa que co11siderava. estas emendas 
prejudíc,.das, salvo recla.ma.cão em cont rario. 

Respeitando, qnanto deve, a autoriclade do 
Sr. presidtwte, aproveita-se da v:dvula que 
S. Ex. fo.cu I ta. á Camaro e a cada um dos seus 
membros, de rP.clarnar contra essa decisão e 
vae fazel-o, desde qna não est<i apoiada a 
acta da sessão de sabbado. 

Entre o.s emendas apresentadas :lO substi
tutivo do nobre rlepublâo por S. Paulo, leu 
uma. firmada por- seu illustrecollega e amigo, . 
digno representante do Piauhy, coronel Pires 
l!'erreira. 

Esta emenda, publicada. em avulso, tem o 
se,zoiote des tino - emenda ao projecto substi
totí v o do Sr. (T licerio e outros. 
V~ o Sr. presidente que a. emenda era desti

nada, nD meio de tantos substitutivos, a cor· 
rigit• o do nobre deputado por S. P<J.ulo . 

A e:nenda manda substituir o art. 3•. 
A idéa de reduccão do capital do Ba.nco da. 

Republica. a IOO.OOO:OOOS estó. cons1gnadn. 
!!~ so bstituti v o votado; o pensame~to da con
ver~ão das acções do· banco, dos títulos ao 
portador em acções nomiu:l.tiva.s. t>.mbem 
e=-ti consignado no projecto ; mas o que não 
está é a rcstr-icção feit-1 pelo nobre depu tado 
pelo Piauhy, que manda muito ~ensntamente," 
muito criterio:;nmente que estas nc~ües sejam 
convertidas desde já, que os titulas do Banco 
da Republica, que ~o títulos :4o portador, 
sejam convertidos, desde jã., em acçOes nomi
nativa!. 
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. v. E:t. eomprehen~e, Sr. presi.Jente, os in
tuitos de alta moralid:~de que ~e rev~!lam nr~ 
emenda do nobre deputado por Piauhy. 

A emenda é tão salutar, propida a fu.vo· 
r ecer a& transacc;ões da bolsa, e tão essencial 
para a reconstituição do Banco d<l. Repuolica, 
que, no seu humilde c(mceito, vale. muito 
mais do que todos os favores e ben(!tlalos con
cedidos • ao banco, pelo projecto votado na 
sessão de sab'bado. 

Com e:ffeito, ao passo que a maioria da Ga
roara, em uma votoção solemne, nomin<'.l , 
forcejava aqui por acreditar. ;v.-igorar o Da_r:co 
da Republica, via-se qu(!, na m~sma occasmo, 
fóra da Camara, erl\ um incentivo p:~l'a a j o
gatina, em que as acções do Banco da R-epu
blica, como se diz na gyria popuh\r, se trans· 
formavrun em Yerda.deiros clcbentures da 
Geral. 

o SR. J ovENCIO oB .'\GUIA.t~- Como faria 
em sentido confl•nrio. 

O Slt, FltANclsco GLIC"Rro- Isto é demais, 
~r. presidente. O nobre deputado devia re
speitar no menos o voto da Cnmara, quando 
não tivesse cousideraçiio pessor.l pelos sou~ 
collegns. 

0 SR. SEVERINO VmmA observa que O 
nobre deput:J.do nü.o tem o direito de lhe 
dizer isso. 

0 SR. PRESIDENTE- Po::ldero ao nobre de
putado por S. Paulo que a mesa e!;tá attent:>. 
ao disctU'So do nobre deputa.do pela Balli~ . e 
que, si o orador porventura pronunciasse 
uma. palavra, ofl:ensiva. a qualquer dos seus 
collegas ou a Camara, a mesa saberia fazer 
cumprir o regimento. (Apoiados.) 

G SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES- Muito bem . 
0 SR.. SEVERINO VIEIRA ;'l gradece a justiça. 

que o Sr. presidente acaba de fazer. 
o SR. A-RTHTIR. RIOS-O mais e intolerancia_ 
0 SR.. SETERIXO VIElRA diz que, dadas 

certas condições, uão votaria pela reconsti
tuição do Banco da Repuhlica, porque isto não 
se compadece com os princípios qaG professa 
em materia bancaria. 

Considera a liberdade bancaria c01no toda 
liberdade ])O!itica, como toda a liberdade civil, 
uma condição essencial para o funcciona
mentG de tudos os governos livres, e princi
palraeu te do~ paizss que se regem p(!lO sys~ 
tema federativo. 

o SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre deputado 
que restrinja as suas observações à n!ateria 
da. acta.. 

0 SR. SEVER.I~O VIEIRA diz que comprehen
dería, entretanto, perfeimmente um projecto 
de reconstituição do Bane<) da. Republica, mas 
Dão um projecto em que esta reconstituição 

YÍc~se pesar oxclu:úvnmcmto sobro o Tho
SI)UI'O, e sim um !11'<\iecto orn que tamtmm Bll 
oilrig:..s~e o accionist:t do banco a outrar por 
smt vez com um tauto, •. 

O SR. PRESIDENTE- V, E1>, ugora cstã dis
cutindo o projecto (numerosos apoiat),os}, e da 
mesma maneira pela. qual eu mantivo a 
V. Ex. a }labvra emqua.uto o nobre deputado 
referia-se a uma incvn·ecção que suppoz eu
contr:H- na acta, sou :Jgora forçado a diz!lr 
que V. Ex:. está discutindo a mataria do pro
jacto. (Muitos apoiados.) 

Peco, portanto, ao nobre deputado que re
strinja a.s suas observaçõP.s a ma tet'ia - uma 
reclaumç-Jo sobre a acta. Oluitu bem.) 

O Sn.. SEVERINO 'VlEIRA é o primeiro a 
res!leitar duplamente o Sr. presitlente: re
speita-o como p1·esídente da C:uu:trn, e re
speita-o ta.mbem como amigo qne ~e presa 
eJn ser de S. Ex. 

Mas não se affiijmn os seus honrados col 
legas ; e~tá f~zoodo ;tpenas uma consideraçüo 
para mostrar o valor· da. emenda. do nobre 
deputt~do pelo Piauhy, 

O Sn. IIIA::>CEL Fur.GE:-<cro- A Mcasião niio 
ó opportuna. 

O Sn. SEvERINO V miRA responde ao aparte, 
dizenllo quCl a occasiã.o é opportuna, porque a 
act:l não esta a.pprovada. 

Si o Sr. presidente lhe permitte, coutiouará 
na premissa que estava. estabelecendo, para 
chegar a uma conclusão relativamente à 
eme.n~b do nobre deputado pelo Piauhy . 

DIZia que comprehender1a um projecto de 
reconstituição e o Sr. presidente vé que os 
termos em que o orador está fallando não são 
os de quem discuta um projecto jà. vobdo -
comprehendel'ia um projecto de reconst!tuição 
que tize3se com que o a.ccionista. tambem con
tribuisse com seu tanto, não ja que entr-asse 
com o capital, mas que cedesse daquillo que 
a titu lo de bonus lhe foi creditado nas acções. 

0 SR. PRESIDENTE- A acta é o resumo do 
que occorreu na sessão, e, sendo assim, devo 
fazer uma nova observação ao nobre depu
tado. 

V. Ex. pôde reclamar sobre a e:.:actidão ou 
inexactidão da a c ta, mas deve ter em vista que, 
qnaudo ·a acta diz que tal ou tal ma teria foi 
considerada prejudicada, salvo recl(tmaçl%o da 
case, reproduz a. fol'mula iuvariavelmentc n.d .. 
optada pela mesa, quando nã.o é lJerfeitamente 
claro si a materin- esta p!'ejudicada ou n~, 
devendo, porém, a ,·eclamação ser feita im
mediatamente após a decisão d~ mesa. 

O nobre deputado, porém, não ]Jóde dar a 
e~se dil'eito d~ reclamar uma el~Jstícidade tal. 
que lhe pet'IDlt t:l. vir em· uma sessão oosterior 
fazer reclamação sobre uma deliberação da. 
mesa, que se tornou deliberação da casa, uma 
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voz qttG contt•n clln. oito n.ppo.receu recln.mução o SR. Br-:r.r.Arnnxo C,\.R.NEm.o-salvo recla.-
cm tempo opportnno. (Nwno1·oso~ applau~os.) mação. 

O nollre deputado é regimentist:1, ,;abe bem O Srt. SEVERINO VmtRA ... stllvo reclnmuçã.o, 
isto, o estolt certo do que au :dliarit •~ mes<t"' t oua.s n.s emendo.s ofl:erecidns ao snbsti-
cumprir o reg-imento. tutivo. · 

O Srt.. St::vErtiNO VlElR.\ responde qu.e o Sr. Or·a, discutindo-se a. acta da sessão, e antes 
presidente sabe quoelle e perfaitamcnte amigo· de ~pp!·ovado este documento, oue é um re
da. ordem, e que, si tem eJtorbit<\dO dellll., não gi;;tr·o dos tmbll.lbos da Cama.m,'o orador per
tem sido certamente por effeito da sua von- gunta si tem ou não tem o direito de fazet' 
tade. Portanto, relevar-1be-lla todas as vezes esta reclamal{ilo que o Sr. presideute dei:rou a 
que se desviar da espher a. restricta do r egi- salvo. 
menlo; pede mesmo que o advirta. OSR. PRESIDENTE- A recla.m~\çã.o devia ser 

Mas, como dizia, e restringindo-se ao as- feita no momento opportuno, isto é, Jogo de
sumpto da emenda do nobre deputado )}elo pois d~ deli hero.çã.o uu. mes.'l.. (Apoiados .) E 
Piaul1y, ess.-.. emenda restt•!ngin. n disposição tanto assim é qu~ 0 propl'io auto r da emenda 
do !lrt. 3o do projacto. exigindó qne M acÇÕBS veiu [\ nwsa <lizet· que, si bem que nilo esti
rlo Banco 1.l:t l~epubiict1. sej;\m ue:stle j á nomi- vcsse de plt:no nccorllo com :~ dcliberaç;.i.o to
nativns. mn1lil, em todo caso nii.o reclamava, por en-

Estn l'estricção I imit.'l e preeisn. t\ disposição tendcl' que nsoilll procedia melhor, it bem da 
do proje~to, e '' ill•h c:q>t·e>s" :1a cmcn•l:t uo ol'd~1n tlo;; t1·nlxLlho$. 
novi'O tlcpntauo pelo Pianhr (: mu:to m:1.is 
eloquonte fJ vale mt:ito n t:ti;; o.lo ~ne nm pro- Sendo as.>ím, comprahcnd~ V. Ex .. qne n. 
jacto uc Joí , por!] \lO r)lln vi:;n. a tOl'll:II' ~;onrli- neta, !JI!O do iitC!O Ó O l'O,g'ÍStro dos OOSSOS tra
ção essencial pnr:\ realir.lndrJ rio::; l:tvot·e~ Cj i\C o inl lto:;, l!cs:;a pon to t·egütrou n ses>ào de sab
projecto outorg:l. ao h:mco n con\·crsii.n tias ba.llo com a preciS..'l Lic.lolidacle . ( N <tmerosos 
aeçocs ao port.túor ,- em ncçCn,; nomin:ttiv:ts. aJ"da·los: nmiio IJe,., . . ) 

ComprehP.nde-so Jlorl'citamente ·o intuito o SR. SicYP.I~I xo VumtA vne obooccer ao 
que teve o nohre dc:putHlo, cousignaurlo n;t Sr. l'r~iuente, mas pens;\ qne a sua. reclamtt-
emenrla esta iden. lunüno~bsima. ~::1o et•:\ tanto llH\ÍS regular- e u~o vae nisto 

Tt•a.tando-se de um u:\Oco... a. menor tlescou:;hloraçüo ao Sr. presidente, 
mas simplesmente o modo de pensar do or-a

VozF.;;- Oh ! oh ! dor- quan to e certo que na sessão de sa.bbado 
O Stt. Pn.ESIDE ~TT·:-"iiio posso pernütter qtHl a decisão da mesll. foi outra em relação a um 

V. Ex. contin ue :1. di~cutir oeste terreno. renuerimeuto tlo Sr. Nilo Peçanha. 
( Apoiados.) Portao to, n reclamn cão do orador é fel ta em 
Pe~ a V. E.x. que formule a, sua. recln.ma- tempo opportuuo e o Sr. presidente, mais do 

çil.o sobre a acta,, porque a mesa onjn;t ificará que ni nguem, sabe que a acta da.s sessões 
o seu procedimento ou attcnderó. u. reclam<t- póde sel' emendada, póde sofft•er correcções e 
ção do nobre deputado. ( ~1poiados.) :tdditamentos. 

0 . que, poré tu, nã.o posso permi ttil' é que O SR.· ~L\NO:SL FGLGENCIO- Si niio contiver 
o nobre deputado, a pretexto de uma emenda a verdade elo que se passou ; e a actQ. narra 
que já foi coosidel'<\da prejudicada por delibe- fielmente'' ses5<1:o a que se refere. (AJloiados.) 
ração da. mesa, sem recln.maçli.o d:l. C~ma.ra, v. E~. està. simplesmente protellaudo a. 
ve~ha hQje discutir a m;lter ia.·dessa emenda. c.liscussli.o. ( itpoiados ,) ·· 
e dt~cutir a. materia. de um projecto votndo, 
coutmuando a fazer obs :~r v<tçDes que estilo O SR. SEVEtn xo V LEIRA diz que a prova 
fó~-a da ordem, apez:1r ue todos os ~rpellos de que S<\ \Je prestar homenagem à. aut ori
feJtos com a maior d:,lic:\dez;.\ a v. E:,;. d(lde da mesa, e que vae sentar-se , da.ndo 

po<' findas as suas cousideraCi)es ; ma.s não o 
O Sa . SEI'E:.u "o VIRir-A diz que v ae dit•igir deve fazer ant~ de pedir ao Sr. presidente, 

uma. consulta. ao Sr. presidente. ( Avm·te.i .) com a devida consideração, o direito de ap-
Obse!'va que os nobres deputadôs nem o ll c d d · - d 

deixam f<1. 7.et· uma cons:Jlta! pc ar para t• ••mMa a ecisao a mesa, 
consid~rundc prcjurlicaUa a emenda do St. 

Pede uc Sr: presidente que iiw mautcnlm o. Pires Ferreira, mandando desde ,j!i conver-
palavra. ter em liCÇues nominativas as acçues ao por-

o Sn.. P RESIDF.Xl'E - 1\[:\ntcrei a. l)altwra. n tauor \lo fu\nco do. Republica. 
Y. Ex. dentro da orclem. E este recurso, que o oradm· interpõe com 

O SR.. SEvERINO Ymm.A pondera que o Sr. tod1t a cousideraçtio, nU:o dependera da boa. 
presidente , depoiõ d,\ "Votação das emcndns do vontade do Sr. presidente, sioiio da justiça e 
nobre deputn.uo sr. i\I:ttt:\ 1\lach:l.do, dechwou criterio que o oradot' folga de reconhecer em 
prejudica.io.s todas as emen,hs .. , S. E~. ( Muito bem.) 

4Àlll3ra V. Yl 9l 
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E' esta, Sr. presidente, a sua declaraç:ão e 
de seus colleg:.ts: 

DECLAIU.ÇÃO 

Declaramos que no proposito de evitar a 
votação e approvaçito, antecipadame11te co
nhecida., do substitutivo n. Hl3 C, off~t·ecido 
no preje<:to n. !83, deste anno, conservamo
nos fóra do recioto das sessões d;~ Camara, n<> 
sessão da 29 deste mez, ao iniciar-se, e du
rante o processo da votação do dito . substi
tutivo, em nosso conceito enormemente pre
judicial e· contraria aos· iuteresses do povo 
brazileiro. 

Perante a Nação a quem deste modo pro
curamos set·vü· e especialmente perante os 
coucidadlios que nos eleger·am seu~ rerresen
tantes e a cuja honrosa conllanca IJUízemos 
desta maueil·a melhor corresponder, asl;umi
mos inteira rcspous..'\ui!idacl.e de notisa proce
dimento. 

Saln, das sessões, 31 da outulwo de 1892.
SeveriaHo Vieira. - L~opoldo de 1J11Ihül!s. -
Arthw· Rias.- .!ugtlsla !llmtlrmegra. - Alves 
de Castro.- U1·bano de GouvJ11. - Jut:o rle 
Ca.stilhos.-CassiaHo tio ;'ia.s61llen!o.-Gifb!·id 
de Magalfliics. - Dulm Nic(>cio,- Fnmçc< 
Carvalho. 

0 SR, PRESIDENTE-O regimento oppue-se 
a que a mesa acceite a deelnração dos nobres 
deputados motivada como está.. 

Ninguem mais fazendo observações sobre a 
acta, é esta. dada por approvada. 

0 SR. PRESIDENTE annuncia a, 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Va.lla.dares(pa.ra tm; negocio 
urgente) diz que tem que otrerecer· á Camam 
um requerimento que entende com a regula
riuo.de dús tro.balhos e com a dignidade da 
mesma Camara. Pede;pois, ao Sr. presidente , 
qu econsulte i1 Camara sobre si lhe concede 
meia hora de urgencia,na sessão de boje, sem 
prejuizo das votaçoes, afim ue justificar e~se 
requerimento. 

0 8&. PRESIDENTE- 0 regimento exige 
neste caso duas -vota•;ões : a priweil'a coüce
dendo a urgencia, a segunda resolvendo so
bre si o objecto é tão urgente que não pos>a 
sel' demorado IJara outra sessão. Portanto, 
V. Ex. _c~mpreh~nde que para à Camara po· 
der dec1d1r prec1sa saber qual o objecto do 
requerimento. 

O SR. YALLAD~R.lls responde que o objecto 
do requerimento e a carta do Sr. ministro da 

fazenda lida ante hontem neste recinto, e que 
evill.eutemente é um labéo atirado á G~mara, 
e que por isso não deve tlgurar nos aonaes. 
E' sobre este ponto que deseja provocar uma 
deliberação da Camara . 

. 0 Sa. PRESIDENTE- Estando presente, 113 
Srs. deputados, a mesa. annunciou que· se en
trava na ordem do dia; o Sr. Valladares, po
rém, requer ·urgencia de 1/ 2 hora para, na 
sessão de hoje, e sem prejuízo dll.S -votações, 
j ttstidcar um requerimento a proposito de uma 
c.-nta do Sr. ministro da fazenda, lida nesta 
C:J.Sa, na ultima ses;;ão, pelo Sr. Leopoldo de 
Bu~hêles. 

Vou consultar à Camara. 
Sulnneltido a votos o requerimento de ur. 

gencia do Sr. Valladares, votam a ravol' 60 
Srs. deputado~ c contril- 33. 

O S!t. PL~ESIDE:.-iTE - Nrro ha. numero. Vae 
se proce1.ler á chumadtL. 

Procecleudo-3o :'L cllamada, verlt!ca-se que 
se reti1·aram os Srs. Augusto Montenegro, 
Alft·edo Btu·uost~, Almino Afl"onso, Anmbal 
i•'alcáo, Per!lira d<J Lyra, Ivo do Prado,Znma, 
Arihur Rios, Mnrcolino Moura, Severino 
Vieira, Prisco Pamiso, Francisco de Mattos, 
Thomaz Delrino, Balial'ó, Alvaro Botelho 
Cesario Motta, MorM$ Barros, Domingos d~ 
Moraes, AI ves de Cast·ro, Ul'hano de Gouvêa, 
Marcíauo de Magalhães, Pereira da Costa, 
J u!io de Castilhos, Borges de Medeiros, Tho
maz Flores e Meunn Barreto. 

0 SR. PRESIDENT.E- Responderam â cha
mada 87Srs. deputados. Não ha numero para 
proseguir a votação. Passa-se as matarias 
em discussão. 

Discussão unica do projecto n. 230, deste 
anno (emendas do Senado ao projecto n. 
203 G, de 1891, da Cam~~ra. doB Deputados, 
que institue monte pio para . o operaria e:!Ie- · 
ctlvo ou do q_uadro extmnumerario e serven
tes efiectivos do Arsenal de 1\'lu.rinb.a da. Ca
pital Federal, operarias e serventes nas rue:,. 
mas condições das directorias de artilharia e 
torpedes). 

Nã.o havendo quem peça a palavra, fica en
cerr<"\da a discnssã.o e adiada a votação, por 
fõAl ta de numero. 

Discuss.'to unica do projecto n. 221 I, deste 
ano o ( additi v o destacado do projecto da. re
ceita geral da Republica, para o exercício de 
1893), abolindo as loterias. 

Ninguem pedindo a palavra, nca a discus
são encerrada e Mio.da. a votação. 

Estando e3gotada a ordem do dia, levanta
se a sessão. 
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Veem a mesa as seguiD!es 

Declaraçiies 

Declaro que meu voto contra o pro.iecto 
n. 183 C (substitutivo do Sr. deputado ui ice
rio) não significa _que votat•ia a favor do substi
tutivo da commissão de orcamento, ao qual 
otrereci emendas que o moditicaram radical
mente. 

S. R.- Sala das sessões, 29 de outubro de 
1892.- H o mero Baptista. 

Declaro que, si estivess~ presente aos tra
balhos da sessão de dia 29, 6-m que se tratou 
da organisação do meio circulante, daria o 
meu -voto ao -projecto da commiEsâo de orça
mento. 

Sala d~s sesseles, 31 de outubro de 1892. -
Gançalo à e LGgos. 

1 . . . r 
Dec aro que, sz est!vesse no recmto, <10 se. 

votado o projecto substitutivo do Sr. ·pe 
Glicerio e outros sobre a reforma bancaria _ 
financeira, teria votado contra, sendo favo 
ravel a itléa contida em uma emenda do Sr: 
Pires Ferreira, danuo o Congresso autorisa 
ção·ao governo para resoh·er a questão fi
nanceira; e no caso de insucce~so dessa 
emenda votaria. pelo substitutivo da commis
são de orçamento. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1892.
Frederico Borges. 

vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 183 H- 1892 

-Redacçllo do substiltllivo n. 183 C do con·ente 
anno sobre regttlarisação das emissões ban
carias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl. 1. ' o Banco da. Republica dos Estados 

Unidos do Brazíl fica incumbido da unificação 
do meio circulante, devendo substituir por 
bilhetes seus, de uma. só estampa. dentro da 
prazo de dous anoos, a contar da data do 
presente lei,tanto os bilhetes bancarias como o 
papel-moeda do Thesouro Federal. 

§ I . a A circulaç.ão dos bilhetes bancarios e 
do papel-moeda do Thesouro fica. limitada i1 
somma actualmente existente. 

§ 2. o O Poder Executivo regulara, por ami· 
gavel composição entre o Banco da Republica 
e os outros bancos emi~sores, as condições em 

que se deverU. eJl'ectuar o disposto neste 
articro, 

§ 3. • Os bilhetes e ceduhts ora em circulação 
que não forem apresentados á substituição 
no pmzo lccima determinado soft'rerão o des-. 
conto a.nnual de 25 '/.,devendo esse desconto 
ser considerado como quota de reducção do 
meio circulante e revertendo para os cofres 
1mblicos o seu e(iuiw.lente (le i<~stro em de
posito. 

Art. 2. 0 O Poder Executivo unific~.rá o las
tro das emissões bancarias e conserval-o-ha 
sob a guarda do Thesouro Federal, obser
vando a.s disposições seguintes: 

§ 1." O ouro em deposito, calculado o seu 
valor ao cambio do dia, os lastros tle a.polices 
ouro, bem como as apolices moeda corrente 
de garantia cJ.;_~, emi~siTo do~ banco~, ser-lo wb
f>tituido;; por novn.::; apolíces do juro de 4 o/. 
ouro, ficando rcvog·ado o art. 4n do decreto 
n. 165 de lí de janeiro de 1890. 

Esta.s n.pcüice,;, emqno.nto estiverem deposi· 
tadas. não vencerão jut·o algum, assim como 
tarnlJem niLo vencerão juro algum os saldos 
do Thesomo, deposit~dos uo bitnco em conta 
corrente de movimento. 

§ 2.• O Pouer Executivo emittirú ::~polices 
moeda corrente, juro de 5 "/o, em importancia 
equivalente: 

a) ao papel do Thesouro, e 
b) à. differença que se verificar entre o va

lor da~ apolices de lastt·o depositadas e o total 
da emissão. 

Emquanto sob a gmrd,t do Thesouro Fe
deral, estas apolices moeda corrente não ven
cerão juro <~lgum. 

§ 3.• As apolices moeda corrente de juro de 
5 "/o correspondentes á lettra b do § 2•, si 
ainda não tiverem sido pag<1s pelo banco, 
quando decretada &. conversão, continuarão 
sob a guarda do Thewuro e não vencerão 
juro algum; devendo o banco resgatal-as gra
dualmente, de accordo com o governo, pa
gando-as em moeda, ou retirar gradativa
mente da circulação quantia. equivalente, an
nullando-as. 
· Desde que seja decretada a circulação me

tallica, c esta se vcri1ique, o Poder Executivo 
providenciará de modo a s~r transferido o las
tro p~.ra os cofres do lla.nco, afim de se rea
liffir a conversão dos billletes em especíe a.o 
portador e ã. vista. 

§ 4.• As apolices moeda corrente deposi
tadas para garantia da parte da emissão 
representativa do papel-moeda do Thesouro 
serão troc:•das lJelo sell valor nominal, por 
bilhetes circulantes, os qua.es serão reco
lhidos à Caixa de Amortisnção e encine
rados. 
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Os proprietarios destas apolices poderão 
trocai-as por bilhetes do b~nco, ~i n. este con
vier emittir :por sommas equivalentes, reco
lhendo-se taes apolíces ao ThesoUl'o ã cont.1. 
de lastro, e sendo então convertidas em :.tpo
lices do juro de 4 o /o ouro, que não vencerão 
juro algum, emquanto estiverem deposi
tadas. 

§ 5.•0 Congresso Nacionah•eservn. o dil'eito 
de legisl~r opportunamente sobre a conversi
bilidade dos bill1etes do banco, à vista e em 

· moeda metallica. 
§ 6. o Quando occurrencias extraordina.ria.s 

de interes>e publico o exigirem, o governo 
poderã. intervir, nos termos da lei de 29 c:te 
maio de 1875 podendo os auxílios, de que tra
ta esta lei, ser elevados até 50.000:0008000. 

Art. 3.' O Banco da Republica elos Estr:tdos 
Unidos do Brazil opportunamente reduzirá o 
seu caJ.litalaté I(IO.OOO:OOOS em a.cçües nomi-
nativas. · 

§ I.• A reducção do capital J)OOer~t eife. 
·ctu;:,r-se, entre outros modos ovdina.t·ioS.]_)(~ltt 
compra ou re~ebimento dus suas propl"iG.S 
acções em liquidação de dividas. 

§ 2.0 O :Banco da Republica do:; EstMlos 
Unidos do Brazil opera.rá de accordo com o 
art. 42 dos seus estatutos actuaes, approvado.;; 
pelo decrete n. 1227 de 30 de de.zembro de 
1890; salvo quanto a.os emprestimo~ sobl'e cau· 
ção, deberllw·es, 1ettras hypCithecario.s ou 
quaesquer outros titulos de companhias ano
nymas, que só acceitara quando integrali
sados e com o desconto de 20 •f, du. ultima 
cotação official, contanto que esta. não e:x:ceda 
ao par; não podendo, porém, o toto.l destas 
operaçõe~ representar mais de um terço do 
total da emissão. 

A contravenção do disposto neste artigo 
importa a respon.sa bilidade collectiva e solida.
ria. da directoria e do conselho ou commis
são :fiscal, responsabilidade que se tomará 
e:IIectiva pela. reposi~ão na caixa do uanco das 
quantias desviadas, além das penas em que 
tenham incorrido os responsa veis, segundo a 
legi3la.ção geral da Republica. 

§ 3. ' O banco terá succursaes nas capii.c1-es 
dos eEtados da Vnião onde existem bancos 
regionaes, ·conservando as suas respectivas 
caixas e podendo ct·ear outras em qualquer 
das ca:pitaes dos estados. 

§ 4.• O Banco da Republica tera, além dos 
directores que os estatutos determinarem, 
um presidente nomeado pelo governo ; o 
vice-presidente será. escolhido · pelo mesmo 
governo entre os directores eleitos pelos accío
nistas. 

A eleição pa1•a. o conselho fiscal recahirà 
sobre sete accionistas, dos quaes o governo 
nomeará. tres como seus representante>. 

A estes cumpre fiscalisar todas as operações 
do banco, relatando mensalmente ao Thesouro 
Federal o movímento realizado. 

§ 5. a A reforma dos estatutos do Banco da 
Republica sei'Ú, iHta de accordo com as pre
scrip(;ões dest;_~, lei, de conformidade com os 
mohles (los mn.ís reJmta(los estabelecimentos 
congeneres e em vista dos usos comrnerciaes 
do paiz. 

Art. 4." O governo fica aut orisado a cobrar 
em ouro, em qualquer exercício, os direitos 
de im pormçií.o nas al1h.ndegas e repartiç:ões 
de arrecadação da. L'nião, como e f11la.nrlo jul
gar' conveniente ; devendo, porém, fazer 
constar pelo D'ario Official, com a antecedeu· 
cia de 60 dias pelo menos, não só o r,omeço 
dessa cobranc;a, corno qualquer alteração no 
se11tído ele aw~mentar-lhe a escala. 

Art. 5. > ~enhum banco de depo;:itos e des· 
contos pode~·á opero.r ou continuar a ope1:ar, 
sem haver· realizado elfectivamente pelo me· 
nos 50 °/n do seu capital. 

Est<1. uisposiçüo é exte11sivn a quaesquer 
agencias uu snccursaes de banco com sédesno 
exterior, 

Art. G. o Fica rescindido o contracto vi· 
gente de resgate do 11apel-moeda. rio Thesouro 
e siio revogada$ as disposir;ões em con
tt•ar·io. 

S<Ll~ das commissões, 29 de outubro de 1892. 
- Le01)i[.lildo FUguei\·as.- .AleiJes Lima. -
F,·ócs da Cn1;. 

O SR. PR!lSIDEN'l'E designa para I de no-- . 
Yembro :t seguiote ordem do dia ; · 

-Votação das emendas ao projecto n. 209 A, 
deste anuo, que approva. as divisões_ de dis
trícto~ eleitoraes organisados 1lelo Poder 
E:-.:ecutivo, para os estados ~o P<mi., Mara
nhão, Ceara, P;:rnambuco, Aln.góas, Rio de 
.Janeiro, S. Paulo, Minas Geraes, Rio Grande 
do Sul e Districto Federal. alterada. a do es
tado da. Bahia e de Pernambuco (discussão 
unica). 

Votação dos seguintes projectos : 
N. 232, deste anno; autoriSJJ.ndo o Poder 

Executiv-o a conceder ao cidadão Raul Caval
canti Verer.a., 3• e<oct•ipturario da Alfande~;a. 
de Santos, seis mezes de licença. (DiscusSão 
nnica); 

N. 231, deste anno, concedendo ao Poder 
Executivo um credito extraordinario de 
10.000:000$, o.o cambio de 27 d, ,para :ser em
pOeg-Jdo na reJJovaçilo, reparos e novas con
s1rucçõe5 do mater·ial da. esquadra naciGnal 
(2a diseussão) ; 

N. 12::>, deste anno (do Senado), augmen
tando de mais de 40 °/~ os actuaes vencimen
tos e salarios do pessoa! da Imprensa Nacional 
e do .Diario Ofliciai (3a discussão); · 
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N. Hl9 A, deste anuo providenciando so
bre a nomeação de pretores e dos juizes do 
Tribunal Civil e Crímina.l e sobre o modo de 
contar a antiguidade dos mesmos magistra
dos (3• discussão.) 

N. 32 A, deste anno, àa.ndo dil"ersas pro
videncias no intuito de animar as industrias 
agricola ~pastoril (2a discussão) ; 

N. 105 A, deste anuo, elev~ndo á catego
ria de alfandega a mesa de rendas de Santa 
Anna do Livramento, no estadu do Rio Grr.n
de do Sul (2•discussão) ; 

N. 230, deste anno (emendas do Senado ao 
projecto n, 203 G da 1891, da Camara dos 
Deputados, que institue monte:pio para o 
operaria effectivo ou do quadro extraoume
ralio e serventes e.ffectivos do Arsenal de 
Marinha da Capital Federal, operariose ser
ventes nas mesmas condições das directorias 
da artilb~ria e torpedos) (discussão unlca); 

N. 221 I, desta anno (additivo destacado do 
projecto (l.a. receita geral da Republiea para o 
exercicio de 1893), abolindo as loterias (dis
cussão unica). 

Discussão unica do projecto n. 31 B, deste 
. a.nno (emendas do s-anado ao projecto da ca~ 

mara. dos Daputados n. 31 A do corrente 
anno, dispondo que a lei n. 21 de 24 de ou
tubro da 1891, eomprehende, quanto á ac· 
ção publica, o furto de gado de qualquer es-
peeie). · 

Dis!lussão unica do projecto n. 154 D, deste 
anno (ndditivo destacado em 3• discussão do 
projecto n. 154 B, sobre despeza. do Minis
teria da l''azenda para o exercício de l893,au· 
torisando o Presidente da. Republica. a pro
videnciar sobre tarifas das alfandegas, cons~ 
lidação das leis das mesmas, confec~iooar re
gulamento geral de repressã.o de contraban
do e estabelec<:1r, sem augmento de despeza 
nas mesas do rendas federaes, caixas eco uo
micas de depositos particulares). 

Discussão unica do projecto n. 154 E, de:te 
anno, (additívo destucaclo em 3• discussão do 
projecto n. 154 B, sobre despeza do Ministe
rio da. Fazenda para. o exercício de 18~3, au
torisando o governo par~. vender, indepen
dente de concurrencia ou propostas, todos os 
proprios nucionaes que não derem renda 
correspondente ao seu custeio e os juros de 
capital que alies representam}. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas. 

:n:M DO SEXTO VOLUME 
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